Jak dodać logo do wideo na komputerze z
systemem Windows
Jeśli używasz własnych filmów do promowania swojej firmy, dobrym pomysłem może być
umieszczenie na nich logo. Nie tylko pomaga zwiększyć rozpoznawalność marki, ale jest
także niezawodnym sposobem ochrony treści przed użyciem przez kogoś innego.
W tym samouczku pokażemy, jak szybko dodać logo do wideo w VSDC, bezpłatnym
oprogramowaniu do edycji wideo dla systemu Windows . VSDC to nieliniowy edytor, co
oznacza, że możesz wyświetlać kilka filmów i obrazów w tej samej scenie, łącząc je i
nakładając.
Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz pod ręką swoje logo w wysokiej jakości. Najpierw
dowiesz się, jak nałożyć go na plik wideo, a następnie omówimy sposoby, aby był
monochromatyczny i półprzezroczysty.

Oto jak dodać logo do wideo w VSDC
Jeśli Twoje logo zostało stworzone przez profesjonalnego projektanta, prawdopodobnie
otrzymałeś je w jednym z następujących formatów: AI, EPS, PDF, SVG, PNG lub JPG. Dla
naszych celów najlepszą opcją będzie logo .PNG z przezroczystym tłem. Takie loga
wyglądają bardziej naturalnie, jakby były początkowo osadzone w filmie. Jeśli jednak nie
masz pliku .PNG, nie stanowi to problemu. Będziesz mógł umieścić dowolny obraz na wideo
w VSDC.
Krok 1 . Uruchom VSDC i prześlij materiał za pomocą przycisku Importuj zawartość na
ekranie startowym.
Krok 2 . Użyj menu Dodaj obiekt i wybierz Obraz . Następnie znajdź logo na swoim
komputerze.
Gdy wybierzesz logo z komputera, pojawi się okno ustawień pozycji obiektu i wyświetli
monit o dostosowanie pozycji obrazu na osi czasu. Upewnij się, że wybrałeś Dodaj nową
warstwę . W ten sposób obraz zostanie umieszczony jedną warstwę nad materiałem na osi
czasu i łatwiej będzie go dostosować.

Krok 3 . Zmień rozmiar i umieść logo w dowolnym miejscu. Na przykład możesz umieścić go
w rogu lub rozciągnąć do rozmiaru sceny i sprawić, by był prawie przezroczysty, aby
wyglądał jak znak wodny.
Po dodaniu logo do filmu wystarczy upewnić się, że logo jest widoczne w całym klipie. Aby to
osiągnąć, po prostu dopasuj czas trwania plików w scenie. Najłatwiej to zrobić ręcznie,
rozciągając plik logo na osi czasu. Jeśli chcesz, aby logo pojawiało się w filmie przez krótki
czas, po prostu ręcznie skróć czas jego trwania i w razie potrzeby przenieś plik na osi
czasu. Na przykład czasami zamiast wyświetlać logo bez przerwy, twórcy sprawiają, że
pojawia się ono wielokrotnie w trakcie filmu.

Jak sprawić, by Twoje logo było półprzezroczyste lub
monochromatyczne?
Aby logo w filmie było półprzezroczyste, musisz zmniejszyć jego krycie: to tak proste, jak 1-23. Wybierz logo na osi czasu i przejdź do menu szybkich narzędzi u góry. Następnie wybierz
ikonę klucza i przełącz kontrolkę Krycie, aby uzyskać pożądany efekt.
Możesz także użyć filtrów kolorów, aby dostosować logo, a nawet uczynić je
monochromatycznym, stosując jeden z szybkich stylów z menu.

Brak logo? Utwórz tekstowy znak wodny w ciągu kilku sekund
Zamiast logo możesz dodać tekstowy znak wodny do swojego filmu . Użyj tej opcji, aby
wyróżnić nazwę swojej marki, uchwyt w mediach społecznościowych lub adres witryny.

Eksportuj swój film z logo
Gdy wszystko będzie gotowe, otwórz zakładkę Eksportuj projekt i wybierz żądany format,
aby wyeksportować wideo. Pamiętaj, że możesz zmienić kodek wideo, jakość, rozdzielczość,
rozmiar i inne parametry przed zapisaniem pliku. Możesz również przesłać go bezpośrednio

do YouTube , wybierając opcję Sieć >> Dla YouTube .
Śmiało i wypróbuj sam! Pobierz najnowszą wersję VSDC na swój komputer i dodaj logo do
swoich filmów. VSDC jest całkowicie darmowy, odczytuje wszystkie formaty multimedialne i
nie umieszcza niechcianych znaków wodnych na filmie po wyeksportowaniu.
Planujesz zaprezentować swoją markę we wstępie lub zakończeniu filmu? Możesz
zastosować różne efekty do logo i wyeksponować je w kreatywny sposób! Sprawdź ten
samouczek wprowadzający do logo jako przykład.

