
                                                             (  Denise  Cavalini – 13/06/09 )

Instale um programa chamado aTube Catcher ( ou outro que você conheça e que realize o
mesmo procedimento... )
VER  EM : http://www.baixaki.com.br/download/atube-catcher.htm

Depois que você tiver instalado o Programa aTube Catcher, procure o Ícone dele   ( uma
luvinha alaranjada ), clique sobre ela que aparecerá a caixa abaixo.

Clique em EXPLORAR, para procurar uma pasta onde você arquivará o seu vídeo
 ( geralmente uso uma pasta que já existe em MEUS DOCUMENTOS > Meus Vídeos ),
clique sobre a pasta :

http://www.baixaki.com.br/download/atube-catcher.htm


Clique em “Extensão arq:”  e em AVI ( que é o arquivo de vídeo mais usado pelos leitores
de DVD), note que o seu arquivo sairá com a extensão .avi, exemplo :  videocountry.avi  :

Abra a página do YOUTUBE no vídeo que você deseja baixar, copie o endereço do vídeo
que consta na barra de endereço, no caso desse vídeo o endereço é :
http://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE

http://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE


Volte à Caixa do aTUBE CATCHER  e clique em COLAR :

PRONTO, agora é só clicar  em BAIXAR e o vídeo que você deseja será gravado na pasta
que você selecionou, no caso em MEUS DOCUMENTOS>Meus vídeos.



Você pode baixar quantos vídeos desejar, basta copiar o endereço do vídeo na barra de
endereços do YOUTUBE e colá-lo em ORIGEM, na caixa do aTube Catcher .

Eu costumo usar o NERO para gravar meus vídeos, mas existem outros igualmente bons.

Clique em DVD, em FAVORITOS  e em CRIAR DISCO DE DADOS



Ao clicar sobre CRIAR DISCO DE DADOS, abrirá a caixa abaixo.

CLIQUE EM ADICIONAR e procure os arquivos que você deseja copiar ( no caso, em MEUS
DOCUMENTOS > Meus Vídeos )

1 - Selecione o local onde a Pasta está
2 – Selecione o vídeo a ser copiado.
3 – Clique em ADICIONAR - Vá selecionando quantos vídeos desejar ( ou quantos forem
aceitos no espaço disponível na mídia onde serão gravados )
4 – Clique em CONCLUÍDO.



Quando todos os vídeos forem adicionados, clique em AVANÇAR :

Selecione o número de cópias que você deseja fazer  e clique em GRAVAR.


