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Írta: longtom és longtomjr

Van egy öregecske PCm – egy régi darab. Tudom,
tudom. Mivel a YouTubehoz hasonló népszerű
oldalakról a videóletöltés erőforrásigénye nagy, ezért
elkezdtem olyan program után kutatni, ami erre

„olcsóbban”, terminálból képes. Rátaláltam a
youtubedlre.

Kipróbáltam és nagyon jól működött. Kitaláltam, mi
ként megy a letöltés az általam várt felbontással, mi
ként menti a fájlneveket az általam elvárt módon stb.

Longtomjr úgy gondolta, hogy klasszabb lenne bash
szkripttel és zenityvel megkönnyíteni a használatát.

Akkor íme, hogy kell csinálni.

Töltsd le a youtubedlt innen. Jobb kattintás a dátu
mon és válaszd a „Hivatkozás mentése más néven
. . . ”t. Így a youtubedl legfrissebb verzióját kapod, ami
egy külső függőségek nélküli Pythonszkript (bizton
ságossá téve a használatát a gépeden, a telepített
rendszer tönkretételének veszélye nélkül).

Töltsd le longtomjr felhasználói bash szkriptjét, a
Youdl.sht innen, vagy a kedvenc szövegszerkesz
tődbe írd be az alábbiakat (youdl.shként mentve):

#! /bin/bash

cd ~/Downloads

szAnswer=$(zenity --entry --text "Enter
Link" --entry-text "link" ) ; echo
$szAnswer

szReso=$(zenity --list --text "Chose
Resolution" --radiolist --column "Pick"
--column "Resolution" False "720" True
"480" FALSE "360" FALSE "240" ) ; echo
$szReso

szSavePath=$(zenity --file-selection --
directory) ; echo $szSavePath
cd $szSavePath

if [ $szReso == 720 ]
then
~/bin/youtube-dl. py -l -f 45 $szAnswer
fi

if [ $szReso == 480 ]
then
~/bin/youtube-dl. py -l -f 35 $szAnswer
fi

YouTube videók letöltése könnyen
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http://rg3.github.com/youtube-dl/download.html
http://pclosmag.com/html/Issues/201208/page13.html
http://dl.dropbox.com/u/14146186/Youdl.sh
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if [ $szReso == 360 ]
then
~/bin/youtube-dl. py -l -f 34 $szAnswer
fi

if [ $szReso == 240 ]
then
~/bin/youtube-dl. py -l -f 5 $szAnswer
fi

zenity --info --text "Session complete,
press ok"

Készíts egy /home/you/bin könyvtárat és másold a
youtubedlt és a Youdl.sht a /home/you/binbe.
Gondoskodj arról, hogy mindkét fájl futtathatónak
legyen jelölve.

Ekkor a youtubedlt átneveztem youtubedl.pyra.

A Youdl.sht terminálban futtasd. Rendesen terminál
nélkül is fut, de úgy nem látod az előrehaladását.

Elhatároztuk, hogy készítünk hozzá egy „desktop”
fájlt, hogy a menübe kerüljön. (PCLinuxOS LXDE).

Ha valami hasonlót szeretnél te is, akkor íme itt a
desktop fájl . Másik lehetőség, hogy kedvenc szöveg
szerkesztődbe írod be, és YouTubeLight.desktop
(vagy valami más, általad preferált) néven elmented.

[Desktop Entry
Name=YouTube downloader
GenericName=Download Manager
Comment=Simple Youtube Download Manager
Exec=/home/longtom/bin/Youdl. sh
Icon=/home/longtom/icons/YT_download. png
Encoding=UTF-8
Version=0. 1
Type=Application
Terminal=true
StartupNotify=false
Categories=Utility; X-MandrivaLinux-
System-FileTools;

A pirossal írt szöveget cseréld ki a felhasználóne
vedre, és a /home/you/. local/share/applications
könyvtárba ments el. (Köszönöm Leiche! )

Ekkor mondhatjuk, hogy készen vagyunk! Azt
csinálja, amit szeretnénk és kicsit többet. Lehet,
hogy te is hasznosnak fogod találni.

Úgy tapasztaltuk, hogy az alábbiakkal működik:

YouTube.com.

YouTube.com lejátszási listák (a listák URLjei
"view_play_list" formában).

YouTube.com keresések, a „ytsearch” kulcsszót
URL formában használva, mint a „ytsearch:cute
kittens”nél. Ne felejtsd el az idézőjeleket, ha
szóközt akarsz beírni a keresésbe. Tővábbi opció
a „ytsearchN”, ha az elsőt és N számú találatot
akarsz letölteni, i l letve a”ytsearchall – mindet.

YouTube.com felhasználói videók, a felhasználó
URLjével, vagy az adott „ytuser” kulcsszóval.

metacafe.com.

Google Video.

Google Video keresések ("gvsearch" a
kulcsszó).

Photobucket videók.

Yahoo! videók.

Yahoo! videó keresések ("ybsearch" kulcsszó).

Dailymotion.

DepositFiles.

blip.tv.

vimeo.

myvideo.de.

The Daily Show/Colbert Nation.

The Escapist.

Egy általános letöltő, ami néhány oldalon
működik.

Készen vagyunk! Most már csatlakozhatsz hozzám
és Juniorhoz a YouTube videók (és más letöltési
oldalak videóinak) letöltésében, egyszerűen.

Looking for an old article?

Can't find what you want? Try the

PCLinuxOS Magazine's
searchable index!
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