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Stahování z YouTube

Stahování z YouTube
Populární server YouTube obsahuje tisíce zajímavých videí, která byste si třeba rádi
prohlédli i bez připojení k Internetu. YouTube ovšem bohužel přímou možnost stažení videí
nedovoluje, ale pomocí některých nástrojů to jde a není to nijak složité.

Stahovat videa je možné několika metodami:

Zásuvný modul do Firefoxu
Pokud používáte internetový prohlížeč Mozilla Firefox, velkým usnadněním pro vás mohou být některé
zásuvné moduly (doplňky). Mezi ty nejlepší patří nejspíš Video Download Helper.

Pomocí Wgetu a zásuvného modulu FlashGot
Pokud používáte internetový prohlížeč Mozilla Firefox, tak si můžete doinstalovat doplněk FlashGot. V
předvolbách je třeba nastavit zachytávat všechna stahování, zvolit cílovou složku a nastavit Wget či
jiný stahovací program v menu obecné v předvolbách doplňku. Stahovat se dá přes ikonku programu
nebo ve Firefox menu Nástroje - FlashGot.

youtube-dl

Tato část návodu vyžaduje základní znalost práce v Terminálu.
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Jednoduchým malým prográmkem pro stahování videí z YouTube pomocí Terminálu je youtube-dl.

Instalace

Nainstalujte balík youtube-dl.

Použití
Pro stažení videa použijte příkaz youtube-dl adresa-videa. Větší komfort vám přinese použití
některých parametrů:
-t - soubor bude pojmenován stejně jako video na serveru
-o jméno-souboru - vlastní jméno souboru
-u jméno -p heslo - stáhne video pod registrovaným uživatelem
Tento příkaz výsledný soubor pojmenuje stejně jako původní video a z videa vyextrahuje hudbu do
formátu mp3:
youtube-dl -t --extract-audio --audio-format mp3 adresa-videa

Známé potíže
ERROR: unable to download video
Řešením by měla být aktualizace aplikace na nejnovější verzi pomocí příkazu sudo youtube-dl -U.

Pomocí webových služeb
Další možností je využít některou z webových služeb.
Jednou z nejznámějších je např. KeepVid.

Odkazy
YouTube.com
Jak si stáhnout a převést video z youtube
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