Jak podzielić pliki wideo za pomocą
bezpłatnego edytora wideo VSDC
Edycja wideo może być ekscytująca! Czasami jednak wystarczy po prostu szybko podzielić
wideo na wiele plików lub podzielić sceny na krótsze części, aby skomponować bardziej
dynamiczną historię.
W zależności od twoich celów, to zadanie może być wykonane w różny sposób. Czy
potrzebujesz bardzo wysokiej precyzji, ponieważ chcesz uchwycić konkretny moment na
materiale? Czy planujesz wyeksportować fragmenty jako osobne pliki? A może dzielisz
materiał, aby po prostu zastosować różne efekty do jego części?
W tym samouczku pokażemy, jak podzielić wideo w dowolnym celu za pomocą VSDC Free
Editor.

Metoda 1: Podziel plik wideo na 2 części jednym
kliknięciem
Oto najprostszy sposób, który będzie Ci odpowiadał, jeśli nie szukasz wysokiej precyzji. Po
prostu wybierz plik, który chcesz podzielić, klikając go. Następnie umieść kursor w miejscu, w
którym pierwszy fragment powinien się kończyć, a drugi zaczynać. Kliknij przycisk „Podziel
na części”, przypominający brzytwę, znajdujący się w górnym menu „Cięcie i dzielenie” –
natychmiast zobaczysz, jak plik wideo zamienia się w dwa oddzielne fragmenty umieszczone
jeden po drugim na osi czasu.

Metoda nr 2. Dzielenie według znaczników podczas
eksportu pliku wideo

Czasami może być konieczne podzielenie wideo na wiele części po zastosowaniu wszystkich
efektów do całego pliku. W takim przypadku zalecamy użycie narzędzia do dzielenia na
poziomie eksportu.
Po dodaniu pliku wideo do sceny i wykonaniu wszystkich planowanych edycji, wybierz
zakładkę „Eksportuj projekt” na pasku poleceń wstążki. W górnym menu programu kliknij
przycisk „Ustaw znaczniki” – pojawi się osobne okno, jak pokazano poniżej. Zlokalizuj tyle
znaczników, ile potrzebujesz w miejscach, w których chcesz podzielić plik. Kliknij „Zastosuj
zmiany”, gdy będziesz gotowy.

Pozostając w tej samej zakładce Eksport, przejdź do zakładki Ustawienia dodatkowe (menu
dolne) i zaznacz pole „podziel według znaczników”. Następnie wybierz format, w jakim mają
być Twoje filmy i kliknij przycisk „Eksportuj projekt”. W rezultacie otrzymasz tyle fragmentów
wideo zapisanych na komputerze, ile utworzyłeś za pomocą markerów.

Metoda nr 3. Dzielenie pojedynczego pliku wideo na wiele
scen w celu zastosowania różnych efektów do każdej z
nich
Jeśli chcesz zastosować różne efekty do oddzielnych części materiału, możesz podzielić plik
wideo i umieścić każdy fragment w osobnej scenie. W tym celu dodaj plik do osi czasu i
kliknij go prawym przyciskiem myszy. Wybierz „Właściwości” z menu rozwijanego –
zobaczysz okno Właściwości przesuwające się z prawej strony interfejsu programu. Przewiń
w dół i kliknij jasnozielony przycisk „Cięcie i dzielenie”.

Pojawi się to samo okno „Cięcie i dzielenie” i będziesz mógł umieszczać znaczniki w
miejscach, w których chcesz podzielić plik. Gdy skończysz, kliknij przycisk „Zastosuj
zmiany”. Program automatycznie podzieli plik wideo według znaczników, a wszystkie części
zostaną umieszczone na osi czasu jedna po drugiej.

Teraz możesz zastosować różne efekty wideo i audio do każdej części pliku. Na koniec
możesz wyeksportować film jako pojedynczy plik lub zapisać każdą scenę jako osobny plik.
Oto jak to zrobić. Po przejściu do zakładki Eksportuj projekt, aby zapisać wideo, otwórz
zakładkę Ustawienia dodatkowe w dolnym menu i odznacz opcję „Połącz sceny do
pojedynczego”, jeśli chcesz osobno wyeksportować sceny, lub pozostaw to pole zaznaczone,
jeśli chcesz wyeksportować cały film jako pojedynczy plik.
Mamy nadzieję, że teraz masz lepszy pomysł na to, jak podzielić wideo w darmowym
edytorze wideo VSDC. Nie wahaj się wysłać do nas wiadomości na Facebooku i
zasubskrybuj nasz kanał YouTube, aby dowiedzieć się więcej sztuczek edycyjnych do
tworzenia niesamowitych projektów wideo.
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