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YOUTUBE DOWNLOADER
YouTube é um site da internet, fundado em fevereiro de2005, que permite que seus
usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Com sua interface de fácil uso,
YouTube tornou possível a qualquer um que usa computador a postar na Internet um vídeo
que milhões de pessoas poderiam ver em poucos minutos. A grande variedade de tópicos
cobertos pelo YouTube tornou o compartilhamento de vídeo uma das mais importantes partes
da cultura da Internet.
Os vídeos do YouTube foram criados para serem vistos enquanto se está conectado a
Internet, e nenhum recurso oficial do site permite que os vídeos possam ser armazenados no
computador com o download de um arquivo. para serem vistos offline (sem conexão com a
internet) Entretanto existem alguns sites, programas aplicativos e extensões para
navegadores da internet (como extensões para o Firefox) que permitem o download dos
vídeos.
Youtube Downloader é um programa gratuito para o sistema Microsoft Windows.
Uma das características principais do Youtube Downloader é sua habilidade de fazer
downloads de vídeos em sites como YouTube, Google Video, Dailymotion, entre outros. A
possibilidade de armazenamento de vídeos do Youtube cresce em importância, na medida da
importância crescente do Youtube como meio de divulgação e inclusive de disponibilização de
dados culturais (vídeo, cinema, música, literatura, ciências etc...).
O programa está disponível para instalação em vários sites de compartilhamento de
programas na internet, como por exemplo o Baixaki. Na página oficial do programa, é
possível acessar uma página de download no site Cnet (http://download.cnet.com) :

http://youtubedownload.altervista.org/

Fig. 01
Após clicar em botões como os indicados acima (Fig.
1), o computador perguntará se o download do arquivo pode ser
aceito (clique em “salvar” ou outro termo similar). Depois o
download do programa, no Windows moderno você ainda deve
confirmar o aviso de segurança sobre sua instalação (clique em
“executar” ou termos similares – Fig. 2).
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Na
instalação
do
programa,
o
mais
recomendável é aceitar as configurações iniciais da
instalação, clicando em Next, Agree, Install e termos
similares (Fig. 3).
Como
a maioria dos programa gratuitos, o
Youtube Donwloader permite instalar com ele outros
programas adwares , com barras de ferramenta nas
janelas da internet. Para desabilitar a instalação destes
adwares,
“desligue”
as
caixas
de
resposta
convenientemente (Fig. 4).

3

Ao término da instalação, poderá se escolher a
inicialização do programa ao apertar a tecla Finish. O
programa também poderá ser “rodado” a partir dos
atalhos no menu Iniciar e na área de trabalho
4
(Desktop) do Windows.
Na janela do programa, a caixa principal
permite que se digite diretamente o endereço do site
onde está postado o vídeo (em Enter URL – Fig. 5a).
Para fazer o download do vídeo do Youtube, basta
copiar o endereço do site em que está postado o vídeo
no Youtube, (com o botão direto do mouse – Fig.5b) e
passar o cursor do mouse na área de digitação do endereço. O programa vai “colar”
automaticamente o enrdereço da internet. Em donwload location, se especifica em que
lugar do computador (em que pasta ou diretório – Fig. 5c) será armazenado o vídeo. Depois,
é só clicar em Download , que se abrirá uma nova janela para salvamento do vídeo
(Download de arquivo - Fig. 5d).
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O
programa
perguntará qual deve ser o
nome do arquivo. Quando
funciona corretamente (...), o
6b
nome da janela da internet
também
nomeará
automaticamente o arquivo
(Fig. 6a); caso contrário, o
arquivo será configurado como
“videoplayback”. Enquanto a
janela de download estiver se
abrindo não será possível
acessar o programa, mas
depois
que
o
download
começar é possível acessar o
programa
novamente,
e
conseguir fazer o download
simultâneo de vários vídeos!
(Fig. 6b)
Os arquivos .flv , de vídeos usados no
Youtube, podem então serem vistos e editados
diretamente ou convertidos para outros
formatos usando vários aplicativos, como o VLC
Media Player.
Mas este arquivo pode ser
convertido para vários outros formatos, como o
MPEG (típico de arquivos de vídeo de
computador) ou MP3 (típico de arquivos de
áudio), através da ferramenta de conversão do
próprio Youtube Downloader. Basta selecionar a
caixa de conversão (Fig. 7a), selecionar o
arquivo já armazenado no computador (clicando
em browser – Fig. 7b) e o tipo de formato de
arquivo par o qual vai ser convertido (Fig. 7c) .
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Numa janela posterior, será perguntado
sobre o volume geral do som do arquivo convertido
(Fig. 8A), pontos de corte do vídeo, em minutos e
segundos (Fig. 8b) do arquivo. Basta clicar em OK.
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