Pierwsze twórcze z tekstem dla
wideo w VSDC. Piękne tytuły, napisy
i nie tylko

W większości przypadków, gdy edytujesz wideo, musisz dodać do sceny fragment
tekstu. Mogą to być tytuły scen, napisy, napisy końcowe lub końcowe, znaki wodne lub
podpowiedzi. W tym samouczku pokażemy, jak korzystać z darmowego edytora wideo
VSDC, aby dodać tekst do klipu, aby wyglądał stylowo i autentycznie.
Pobierz darmowy edytor wideo VSDC dla systemu Windows
Zacznijmy od podstaw. VSDC oferuje wbudowany edytor tekstu, narzędzie do dodawania
napisów z zewnętrznego pliku tekstowego oraz narzędzie do tworzenia podpowiedzi. Ta
ostatnia może być przydatna, jeśli pracujesz nad samouczkiem wideo i potrzebujesz
elementów objaśniających dla widzów. Jednak w większości przypadków użytkownicy muszą
dodać krótki fragment tekstu do swoich filmów, więc najpierw omówimy to.

Jak dodać tekst w edytorze wideo






Uruchom program i zaimportuj swoje nagrania. Jeśli jest to Twój pierwszy raz, możesz
użyć okrągłego zielonego przycisku „Dodaj obiekt” znajdującego się w górnym menu.
Wybierz ikonę „T” z menu po lewej stronie i wybierz Tekst. W wyskakującym oknie
kliknij OK, aby kontynuować.
Umieść prostokąt z krzyżykiem w miejscu, w którym chcesz umieścić obiekt
tekstowy. W każdej chwili będziesz mógł go przenieść.
Kliknij dwukrotnie wewnątrz ramki w kształcie prostokąta, a zobaczysz kursor.
Wpisz swój tekst. Uwaga, może wyglądać na bardzo mały, ale do tego służy
wbudowany edytor tekstu. W następnym akapicie pokażemy, jak sprawić, by
wyglądał dokładnie tak, jak chcesz.

Jak zmienić wygląd tekstu w filmie, uczynić go
konturowym lub przezroczystym?
Jak mogłeś zauważyć, zaraz po dodaniu tekstu do wideo u góry programu pojawił się
odpowiedni pasek narzędzi. To wbudowany edytor tekstu, który pozwala zmienić wszystko w
tekście: czcionkę, rozmiar, kolor, grubość, wyrównanie, poziom przezroczystości, a nawet
granicę konturu.
Po prostu baw się każdą funkcją i przekonaj się sam.
Na początek zaznacz myszką tekst lub jego część i zmień jego kolor, czcionkę, rozmiar
czcionki, styl czcionki. Możesz podkreślić lub przekreślić tekst, użyć wersalików i skryptów,
zmienić skalę poziomą i pionową, wybrać odpowiednie wyrównanie, w razie potrzeby określić
inne ustawienia akapitów. Możesz sprawić, że dowolne słowo lub litera będzie
przezroczyste. Aby to zrobić, wybierz symbole za pomocą myszy, otwórz listę rozwijaną
„Kolor tekstu” i przesuń suwak „Krycie”. Jak zapewne zgadłeś, ustawienia krycia można
wykorzystać do tworzenia znaków wodnych.
Jednym z najbardziej pożądanych stylów tekstu wideo jest konturowy, półprzezroczysty tekst,
który można zastosować również w VSDC.
 Wybierz tekst, który chcesz zmodyfikować.
 Dostosuj styl konturu i jego grubość.
 W razie potrzeby zmień kolor konturu.
 Otwórz menu rozwijane „Kolor tekstu” i przesuń suwak krycia, aby uzyskać pożądany
efekt.

Jak zmienić tekst w czasie trwania filmu i jego pozycji na
osi czasu?
Na koniec możesz chcieć, aby obiekt tekstowy był wyświetlany w całym filmie lub możesz
chcieć, aby pojawił się raz w określonym momencie. Poniżej wyjaśnimy, jak to zrobić.
Przejdź do osi czasu i znajdź tam zielony obiekt „Tekst”. Umieść na nim kursor myszy –
zauważysz, że możesz go łatwo rozciągać i przesuwać. Teraz, jeśli chcesz, aby tekst był
widoczny przez cały czas, rozciągnij obiekt „Tekst” do długości pliku wideo na osi czasu.
Jeśli chcesz, aby tekst był wyświetlany w określonym momencie przez wybrany okres czasu,
użyj tego samego rozciągania i przeciągania ruchu myszy, aby umieścić go na osi czasu.

Jeśli potrzebujesz większej precyzji, jeśli chodzi o czas trwania, kliknij obiekt tekstowy i
otwórz okno Właściwości po prawej stronie. Znajdziesz tu parametry „Czas utworzenia
obiektu” i „Czas rysowania obiektu”. Pierwsza określa moment pojawienia się tekstu w
scenie. Możesz dostroić jego wygląd do milisekund. Ten ostatni określa dokładny okres, w
którym będzie widoczny Twój tekst w filmie.
Teraz, gdy opanowałeś już sposób pracy z prostym tekstem w edytorze wideo, będziesz
mógł również pracować z podpowiedziami i napisami. Aby dodać to pierwsze, przejdź do
menu po lewej stronie i wybierz ikonę podpowiedzi. Umieść go w scenie i dostosuj tekst,
czcionkę, marginesy i styl za pomocą okna Właściwości. O tym, jak pracować z napisami,
omówimy pokrótce w jednym akapicie.
Pamiętaj, że ponieważ pracujesz z tekstem w edytorze wideo, możesz zastosować do niego
różne efekty, w tym pojawianie się i zanikanie. Możesz także go przesuwać, tworzyć odbicia,

dodawać nowe czcionki i nie tylko. Zalecamy zapoznanie się z naszymi samouczkami
wideo dotyczącymi korzystania z edytora wideo VSDC do pracy z tekstem.

Używanie edytora wideo VSDC do dodawania tekstu: jak
przesyłać napisy
Z technicznego punktu widzenia istnieją dwa sposoby dodawania napisów do filmu w VSDC.
Pierwsza polega na użyciu specjalnie sformatowanego pliku .srt z tekstem. Zazwyczaj te pliki
są tworzone w oprogramowaniu do edycji napisów, a nie ręcznie.
Jeśli jednak zmagasz się z tym zadaniem i nie masz długich napisów do przesłania, możesz
utworzyć napisy bezpośrednio w edytorze wideo. Zobacz poniższy samouczek, aby
dowiedzieć się, jak to zrobić.
Inne samouczki, które mogą Cię zainteresować:
Jak stworzyć efekt obrazu w obrazie
Jak dodać wizualizator widma dźwięku
Jak utworzyć wprowadzenie „wideo w tekście”?
Pobierz teraz
Darmowy edytor wideo VSDC

