המרת קבצים מ YouTube -לשימוש בסרטונים של מערכת ה-
.1

ProRelax

התקנת תוכנת ההורדה וההמרה
במייל המצורף נמצא קובץ התקנה בשם  .YouTubeDownloaderSetup261.eeeאחרי קבלתו יש
לשנות את סיומת הקובץ מ EEE -ל .EXE-ולהפעיל אותו .אחרי ההפעלה יופיע ע"ג שולחן
העבודה לחיץ התוכנה ששמה.YouTube Downloader :

.2

הכנת ספריית יעד לאחסון הקבצים שיורדו מYouTube -
מומלץ לפתוח תיקייה שתשמש מקום הסרטים .הצעתי היא לבנות תיקייה בשם YouTube

במקום האחסון של קובצי הסרטונים:
 .C:\Program Files\MindLife\ProRelax\Moviesבמקומות בהם לא ניתן להוריד קבצים
לתיקיית ה Program Files-ניתן ליצור ספריה בכתובת אחרת .למשל )בסביבת חלונות :(7
 .C:\ProgramData\Youtubefilesלאחר מכן מומלץ ליצור קיצור דרך לספרייה זו בתוך ספריית
האחסון של קובץ הסרטונים.
את קיצור הדרך יש ליצור על שולחן העבודה ואח"כ להעתיקו ) (Ctrl Cולהדביקו ) (Ctrl Vלתוך
ספריית האחסון ב.Program Files-
.3

הורדת הקבצים

3.1

כניסה ל YouTube -ובחירת סרט מתאים
יש לחפש סרט מתאים בעזרת מנגנון החיפוש הקיים של  YouTubeאו לגשת אליו ישירות אם
כתובתו ידועה .עתה יש להעתיק את הקישור המופיע בחלון הדפדפן ל . Clipboard-זאת עושים
ע"י צביעת השורה של הכתובת )אפשר ע"י העמדת העכבר על השורה והקשה על  (Ctrl Aולאחר
שהשורה צבועה יש להקיש על .Ctrl C

3.2

הפעלת תוכנת ההורדה והתרגום
עתה נחזור לשולחן העבודה ונקיש על לחיץ תוכנת ההורדה:

מיינדלייף פתרונות בע"מ ,הגן הטכנולוגי ירושלים ,בנין /1ג' מלחה ,ירושלים 96951
טלפון ,02 – 6796330 :נייד ,050 – 7364944 :פקס02 – 6782888 :
דוא"לzeev02@netvision.net.il. :
אתרhttp://hms.mindlife.co.il :

יתקבל החלון הבא:
נעבור על פני שורת
הקישור:
(Enter URL of the
)…video

ונקבל אוטומטית את
הכתובת ששמרנו
קודם.
נשנה את האיכות
)(Download Quality
ל.HQ -

עתה נשנה את כתובת ההורדה )… (Default download locationלכתובת שייעדנו לקבצים מ-
 .YouTubeהכתובת החדשה תשמר עד אשר נחליט לשנותה שוב ...בדוגמה בחרתי בכתובת:
C:\Users\Zeev\Documents\Data\YouTubeFiles
נלחץ על Download

מתקבל המסך הבא:
לפני שנאשר את
הפעולה יש לדאוג לשני
פרטים:
יש לוודא שהקובץ
יישמר בסוג "וידאו "MP4

לשנות את שם הקובץ
לטכסט פשוט )קצר
וללא תווי רווח או קווים(
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