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Kétségtelen, a YouTube milliónyi videó előtalálásának tárháza. Ha egy videó 
felkerül a YouTube-ra, ott marad örökre – hacsak le nem veszi onnan a videó 
tulajdonosa, esetleg a YouTube szerzői jogok, vagy a szolgáltatás szabályainak 
megsértése miatt.

Szerencsére nem csak – írd és mondd – tonnányi videó vár szórakoztatásunkra, 
de néhányat lejátszási listának hívott gyűjteménybe rendeztek. A lejátszási lista 
segíthet a gyűjteményhez kapcsolódó, nézni kívánt tartalmak megtalálásában. A 
fiam szereti a Gumby sorozatot, miként én is, amikor kicsi voltam. Szerencsére, a 
Gumby minden évfolyamához van lejátszási lista, benne az adott év összes 
részével. 

A youtube-dl-lel már foglalkoztunk korábban a PCLinuxOS Magazine egy korábbi 
cikkében. Abból tudhatod, hogy milyen könnyű egyes videókat letölteni a 
YouTube-ről a gépedre. Ha már egyszer letöltötted azokat, nézheted a 
merevlemezedről, vagy DVD-re kiírhatod, esetleg más médiumra, a televíziódon, 
vagy hordozható DVD-lejátszódon megtekintéshez. Mivel a fiamnak van 
hordozható DVD-lejátszója, amit magunkkal szoktunk vinni a kocsiban, vagy 
járművön, amikor a városon kívül élő családokat látogatunk meg, jó lehet a 
Gunby részek mentése tárolóra, amit a hordozható DVD-lejátszója felismer – ez 
lehet DVD, vagy SD-kártya (amit a lejátszója szintén felismer). Így, miközben az 
autópályán megyünk nézheti a Gunby sorozatát.

Legelőbb, ha eddig még nem tetted volna meg, telepítsd a youtube-dl-t a 
Synaptic-kal. A youtube-dl parancssori program, ami megkönnyíti videók és videó 
lejátszási listák letöltését.
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Ezután keresd meg (és remélhetőleg megtalálod) a letölteni kívánt videó 
lejátszási listát. Válaszd ki, hogy a lap betöltődjön. Azonnal nyomd le a „Szünet” 
gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, mivel a lista első vieójának lejátszása 
azonnal elkezdődik.

Látod a lementett képernyőképen a piros négyzettel kiemelt részt? Történetesen 
az a teljes lejátszási lista hivatkozása. Vidd a egérmutatót a szöveg fölé, kattints 
jobb billentyűvel és válaszd a „Hivatkozás címének másolása”-t a menüből.

Most nyiss egy terminált. A cd paranccsal válts arra a könyvtárra, ahová a letöltött 
videókat menteni akarod. Ha még nincs ilyen könyvtár, készíts egyet és lépj bele.

Ezután vidd be az alábbiakat a parancssorba:

youtube-dl -citk --format mp4 --yes-playlist VIDEO_PLAYLIST_LINK

VIDEO_PLAYLIST_LINK az a cím, amit a „Hivatkozás címének másolása” során 
jelöltél ki. A kezdő parancssori argumentumok jelentése a következő: a „c” jelenti, 
hogy a megkezdett fájlok letöltését folytassa; az „i”, hogy a hibajelzéseket vesse 
el; a „t” jelenti, hogy a videó címét használja fájlnévként; a „k”. hogy tartsa meg a 
videót a lemezen, az utófeldolgozás befejezését követően. A parancs --format 
mp4 része megadja, hogy a videókat mp4-es fájlformátumban mentse és a „--
yes-playlist” megerősíti, hogy a követő hivatkozás videó lejátszási listáé.

Lent látható, ahogy egy terminál-kimenet rövidített formában kinézhet:

Ha a youtube-dl már letöltött videót talál (a letöltési könyvtárban megtalálható), 
akkor azt átlépve a lista következő videójával folytatja. A letöltési lista első 
videójának kimenete ezt jelzi.

Valójában ez minden, amit erről tudni kell. Biztos vagyok benne, hogy számos 
videó lejátszási listát fogsz találni, ami sok-sok órán keresztül elszórakoztat. Most 
már többet is tehetsz annál, mint hogy ülsz a számítógép előtt és  nézed, mert 
írhatsz DVD-ket vagy más médiákat.

[parnotelenovo@localhost Movies]$ youtubedl citk format mp4
yesplaylist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTmd0UJIJpfJNPdmL2agcsoP4QZ
OeGNCs
[youtube:playlist] PLTmd0UJIJpfJNPdmL2agcsoP4QZOeGNCs: Downloading
webpage
[download] Downloading playlist: A Gumby Adventure | Season 2
[youtube:playlist] playlist A Gumby Adventure | Season 2:
Downloading 14 videos
[download] Downloading video 1 of 14
[youtube] E3E0GEdcEI: Downloading webpage
[youtube] E3E0GEdcEI: Downloading video info webpage
[youtube] E3E0GEdcEI: Extracting video information
[youtube] E3E0GEdcEI: Downloading MPD manifest
[download] Gumby  S2 Ep 1  The ZoopsE3E0GEdcEI.mp4 has already
been downloaded
[download] 100% of 18.69MiB
[download] Downloading video 2 of 14
[youtube] 72dUePdujj0: Downloading webpage
[youtube] 72dUePdujj0: Downloading video info webpage

[youtube] 72dUePdujj0: Extracting video information
[youtube] 72dUePdujj0: Downloading MPD manifest
[download] Destination: Gumby  S2 Ep 2  Even Steven
72dUePdujj0.mp4
[download] 100% of 19.51MiB in 00:11
[download] Downloading video 3 of 14
[youtube] hSTu6eNsFM: Downloading webpage
[youtube] hSTu6eNsFM: Downloading video info webpage
[youtube] hSTu6eNsFM: Extracting video information
[youtube] hSTu6eNsFM: Downloading MPD manifest
[download] Destination: Gumby  S2 Ep 3  The GlobhSTu6eNsFM.mp4
[download] 100% of 17.02MiB in 00:09
...
...
[download] Downloading video 13 of 14
[youtube] 80i0aaBmc7Q: Downloading webpage
[youtube] 80i0aaBmc7Q: Downloading video info webpage
[youtube] 80i0aaBmc7Q: Extracting video information
[youtube] 80i0aaBmc7Q: Downloading MPD manifest
[download] Destination: Gumby  S2 Ep 13  King for a Day
80i0aaBmc7Q.mp4
[download] 100% of 16.92MiB in 00:09
[download] Downloading video 14 of 14
[youtube] R_DpcvG4D90: Downloading webpage
[youtube] R_DpcvG4D90: Downloading video info webpage
[youtube] R_DpcvG4D90: Extracting video information
[youtube] R_DpcvG4D90: Downloading MPD manifest
[download] Destination: Gumby  S2 Ep 14  Rain for Roo
R_DpcvG4D90.mp4
[download] 100% of 16.81MiB in 00:09
[download] Finished downloading playlist: A Gumby Adventure |
Season 2
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