Użyj darmowego edytora VSDC do
przycinania obramowań wideo
Przypadkowo zarejestrowano zbyt dużą część otaczającego obszaru? Chcesz skupić się na
konkretnym obiekcie w scenie? Zauważyłeś uślizg palca podczas podglądu
materiału? Istnieje wiele powodów, dla których warto przyciąć film lub usunąć jego
obramowania. Ważne jest, aby móc to zrobić bez utraty jakości, prawda?
Podczas gdy większość aplikacji mobilnych nie jest w stanie wykonać tego zadania,
większość edytorów wideo na komputery pomoże precyzyjnie przyciąć obramowania wideo,
pozbyć się czarnych pasków otaczających wideo, a nawet w razie potrzeby ustawić
określoną szerokość i długość. W tym samouczku pokażemy, jak bezpłatnie przycinać ramki
wideo na komputerze z systemem Windows przy użyciu VSDC.

A jeśli interesujesz się edycją wideo, VSDC może znacznie więcej niż tylko
przycinać. Zapewnia zestaw narzędzi do tworzenia filmów o dowolnej złożoności — może to
być krótki klip oparty na nagraniach z wakacji rodzinnych, czy poważny projekt obejmujący
efekty wideo, korekcję kolorów i regulację dźwięku.
Pobierz darmowy edytor wideo VSDC

Jak przyciąć wideo za darmo na komputerze z systemem
Windows
Po zaimportowaniu wideo do VSDC przejdź do górnego menu i kliknij ikonę „Przytnij granice”
znajdującą się w menu Cięcie i dzielenie, jak pokazano poniżej. Dostęp do tego menu można
również uzyskać, klikając prawym przyciskiem myszy film, który chcesz przyciąć.

Jak być może zauważyłeś, możesz przyciąć niestandardowy region filmu lub skorzystać z
funkcji automatycznego przycinania. To ostatnie oznacza, że rozmiar wideo zostanie
automatycznie dostosowany do rozmiaru sceny. Większość użytkowników musi jednak
przycinać obramowania wideo przy użyciu ustawień niestandardowych. Zobaczmy, jak to
zrobić.
Po wybraniu „Region niestandardowy” pojawi się nowe okno, w którym możesz wybrać
obszar filmu, który chcesz przyciąć. Oto, co możesz tam zrobić:
1. Zaznacz, chwyć i przeciągnij wybrany region, aby określić, co pozostanie na scenie
po przycięciu.
2. Powiększ, aby uzyskać większą precyzję podczas przycinania wideo z wieloma
obiektami.
3. Przewiń wstecz i do przodu, aby zobaczyć, jak przycięty obszar wygląda w całej
scenie.
4. Użyj przycisku „Ustaw oryginalny rozmiar”, aby zastosować wyrównanie lub ustawić
rozmiar wideo zgodnie ze współczynnikiem proporcji sceny, obiektu lub obrazu.

Na koniec możesz użyć „Okna właściwości” po prawej stronie, aby precyzyjnie przyciąć
każdą krawędź wideo, ręcznie zmieniając ich pozycje – patrz ilustracja poniżej. Jeśli okno
Właściwości nie pojawi się automatycznie, kliknij prawym przyciskiem myszy wideo i wybierz
z menu „Właściwości”.

Po zakończeniu przycinania obramowań wideo przejdź do zakładki Eksportuj projekt (górne
menu) i wybierz żądany format. Użyj przycisku podglądu, aby upewnić się, że wyjściowe
wideo zawiera tylko zdefiniowaną część, a proporcje są prawidłowe. Pamiętaj, że jakość,
rozdzielczość, szerokość i wysokość wideo można zmienić, jeśli zdecydujesz się edytować
profil eksportu. Jeśli wszystko wygląda tak, jak chcesz, po prostu kliknij „Eksportuj projekt”,
aby zapisać plik na komputerze.
Inne instrukcje edycji wideo, które mogą Cię zainteresować:

 Jak naprawić wideo w pionie
 Jak dodać obiekty tekstowe, tytuły i napisy do filmu?
 Jak obrócić wideo pod dowolnym kątem

