Como fazer download de vídeos e músicas do youtube?
Escrito por Vasco Marques
Sexta, 03 Setembro 2010 11:03

Encontramos vídeos muito interessantes, ou músicas de que gostamos.

Existem diversos motivos para podermos querer fazer download de vídeos e músicas:
- Ver o vídeo ou ouvir a música em dispositivos portáteis (iPod, telemóvel, PDA, netbook, etc)
- Quando estiver sem acesso à Internet
- Gravar num DVD uma colecção de vídeos cómicos, Karaoke, séries, para reproduzir em
casa com os amigos
- Inserir o vídeo numa apresentação Power Point
- Editar o vídeo, removendo partes, trocando a música ou aplicar legendas.

Então vamos ver como pode rapidamente obter vídeos ou músicas.
1Efectue Download do Vdownloader aqui http://vdownloader.en.softonic.com/univers
aldownloader-launch

2Não instale nada mais para além desta aplicação, apesar de ter essa possibilidade.
Escolha instalação personalizada e desactive as 2 opções respectivas

3-

Aceda a www.youtube.com e após a pesquisa escolha o vídeo que deseja descarregar

4Copie o endereço do vídeo que se encontra na barra de endereços do seu explorador de
Internet (URL)

5-

Automaticamente o URL ficou colado no Vdownloader

6Escolha na caixa de selecção o tipo de conversão. Para vídeo AVI, para extrair a música
escolha MP3

7-

Pode ainda experimentar gravar noutros formatos de acordo como o objectivo
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8Existe a possibilidade de poder estar a fazer diversos downloads em simultâneo, basta
repetir o processo (até 10)

9Atenção a quem tem limites reduzidos de tráfego de internet (1GB de downloads ou
menos) pois estes downloads podem ajudar a esgotar rapidamente o limite

10- No Vdownloader pode clicar em Search e depois de pesquisar os vídeos clicar em
download, para tornar mais rápido o processo de procura.

Faz mais downloads de vídeos ou músicas? Pode responder nos comentários em baixo.
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