Jak zrobić samouczek wideo za darmo w
VSDC?
Od momentu uruchomienia naszego kanału YouTube wielu z Was poprosiło nas o
podzielenie się wskazówkami dotyczącymi tworzenia samouczków wideo. Chociaż napisanie
uniwersalnego przewodnika może być trudne, postanowiliśmy opisać nasze metody w
poniższym poście.
Ten przewodnik będzie pomocny dla tych, którzy chcą tworzyć samouczki dotyczące
oprogramowania w formacie wideo, ale ogólnie ta sama sekwencja kroków będzie działać dla
każdego innego rodzaju samouczków wideo.
Aby rozpocząć, potrzebujesz następujących elementów (wszystkie narzędzia są bezpłatne):
- Oprogramowanie do edycji wideo – polecamy VSDC Video Editor na PC i iMovie na Mac
- Rejestrator ekranu na komputer stacjonarny – polecamy wbudowany program do
przechwytywania ekranu VSDC lub OBS
- Rejestrator wideo z kamery internetowej – polecamy Bandicam lub wbudowaną aplikację
kamery na Twoim komputerze
Pamiętaj, że będziesz potrzebować tylko kamery internetowej i rejestratora wideo z kamery
internetowej, jeśli chcesz umieścić swój film w rogu za pomocą efektu obrazu w obrazie. Jeśli
nie planujesz wystąpienia publicznego, możesz nagrywać komentarze głosowe, a nawet
zadowolić się tylko napisami.
Teraz bez dalszych ceregieli przejrzyjmy kroki, które podejmujemy, tworząc samouczki wideo
dla naszego kanału YouTube.

Jak zrobić film instruktażowy, krok po kroku
Być może masz już pomysł na samouczek, który chcesz nagrać. Jeśli tak, przejdź do Kroku
2. Jeśli nie, istnieje wiele narzędzi, które pomogą Ci w badaniach – niektóre z nich
wymienimy poniżej.
Tak wygląda typowy proces tworzenia samouczków wideo:
1. Poszukaj pomysłu i inspiracji
2. Podziel scenariusz na kroki
3. Przeprowadź wstępną próbę z tym scenariuszem
4. Napisz ostateczny skrypt (poniżej udostępniamy strukturę, której używamy do
samouczków wideo)
5. Nagraj samouczek wideo
6. Edytuj samouczek wideo
7. Dodaj dźwięk: muzykę, lektor lub gadającą głowę
8. Dodaj intro i outro
9. Zapisz i opublikuj swój samouczek
Teraz, gdy masz już ogólny pomysł, przyjrzyjmy się szczegółowo temu procesowi.

Krok 1. Jak znaleźć pomysł na samouczek wideo
Jeśli nie jesteś do końca pewien, o czym powinien być Twój samouczek, istnieje wiele
platform, które pomogą Ci znaleźć inspirację.
Załóżmy, że chcesz zrobić samouczek wideo na temat korzystania z GIMP-a. Zamiast
tworzyć długi ogólny przegląd programu, lepiej przyjrzeć się samouczkowi i nauczyć widzów
czegoś konkretnego. Ale jak dowiedzieć się, czego ludzie chcą się nauczyć?
Po pierwsze, wyszukiwarka YouTube i Google mogą być pomocne. Po prostu zacznij pisać
„GIMP, jak…” i przeczytaj opcje autouzupełniania sugerowane przez silnik. Opcje
autouzupełniania są generowane na podstawie najczęstszych zapytań wyszukiwania, co
oznacza, że te tematy są poszukiwane. Następnie po wybraniu dowolnego z sugerowanych
tematów w Google przewiń w dół i zobacz sekcję „Wyszukiwania związane z…”. Może
również pomóc w wymyśleniu pomysłów na samouczek wideo.
Po drugie, możesz użyć narzędzi do badania słów kluczowych, takich jak Keywords.io ,
Ubersuggest i Answerthepublic, aby znaleźć najpopularniejsze zapytania na dany temat.

Jeśli zdecydujesz się użyć jednego z tych narzędzi, zawsze lepiej wybrać wyszukiwania z
mniejszą liczbą zapytań, ponieważ po opublikowaniu samouczka będzie mniej konkurencji w
wynikach wyszukiwania.
Na koniec zainspiruj się innymi blogerami. Jeśli znasz lepszy, wydajniejszy sposób na
usunięcie tła w GIMP - idź! Jeśli chcesz wymyślić nowy kąt – zrób to! Jeśli potrafisz stworzyć
samouczek w innym języku – śmiało!

Krok 2, 3, 4. Dlaczego musisz przygotować scenariusz
Oto rzecz. Możesz od razu rozpocząć nagrywanie samouczka. Ale jeśli chcesz uniknąć „Och,
pstryk, zapomniałem o tym!” chwile i zminimalizować edycję, zalecamy rozpoczęcie od
konspektu i rozwinięcie go do pełnoprawnego scenariusza opisującego, co będziesz robić i
co będziesz mówić w filmie.
Jak powinien wyglądać scenariusz z samouczkiem wideo? Z naszego doświadczenia
sprawdza się następująca konstrukcja:
1. Powiedz widzom, o czym będzie ten samouczek
2. Daj im zapowiedź wyniku lub procesu
3. Pokaż samouczek wraz z komentarzami
4. Zachęć ich do subskrybowania i komentowania filmu
Zajawka pomoże zaangażować widzów od początku filmu, a wezwanie do działania na końcu
filmu zachęci ich do nawiązania kontaktu z Tobą. Chcesz dowiedzieć się więcej o
optymalizacji filmów i rozwoju w YouTube? Zalecamy uczenie się od Briana Deana i jego
centrum marketingu wideo .

Krok 5. Jak nagrać samouczek wideo
Jeśli dobrze znasz temat i przygotowałeś scenariusz, ten krok będzie najłatwiejszy. Upewnij
się, że wyciszyłeś powiadomienia na swoim komputerze, a następnie naciśnij przycisk Nagraj
i rozpocznij samouczek wideo. Nie martw się o wpadki – będziesz mógł je wyciąć później.
Większość rejestratorów ekranowych pozwala ustawić żądaną jakość i liczbę klatek na
sekundę. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy użycie następujących parametrów wideo:
1080p i 60fps .
Inną cechą większości rejestratorów wideo jest zestaw narzędzi do rysowania. Zestaw
narzędzi do rysowania zazwyczaj zawiera zakreślacz lub ołówek oraz kilka kształtów lub
strzałek, którymi możesz wskazać obiekty, o których mówisz w filmie. Wielu początkujących
próbuje włączyć te narzędzia podczas nagrywania samouczka, ale nie ma takiej potrzeby
. Kiedy jesteś początkujący, spowolnią cię tylko i zrujnują przepływ skryptu. Jeśli
zdecydujesz się wyróżnić dowolny obiekt w filmie, będziesz mógł to zrobić szybciej po
rozpoczęciu edycji.
Uwaga, jeśli planujesz nagrywać siebie za pomocą kamery internetowej, powinieneś to
zrobić jednocześnie. Umieść kamerę przed sobą, podłącz ją do urządzenia do
przechwytywania wideo z kamery internetowej i naciśnij przycisk Nagraj przed rozpoczęciem
samouczka.

Krok 6. Samouczki wideo wymagają bardzo niewielkiej edycji
W większości przypadków edytowanie samouczka wideo oznacza wycinanie „wpadek” lub
tych sekund, w których mysz zawiesza się, ponieważ nie wiesz, co zrobić lub co powiedzieć
dalej. Może być również konieczne dodanie przejść, jeśli Twój samouczek składa się z kilku
części. Wreszcie, podpisy tekstowe i wiersze sprawią, że Twój samouczek będzie bardziej
informacyjny i łatwiejszy do zrozumienia.
Możesz łatwo dodać te elementy za pomocą VSDC Free Video Editor. Jako nieliniowy edytor
wideo umożliwia umieszczenie dowolnego obiektu na głównym filmie i precyzyjne dostrojenie
jego wyglądu.

Krok 7. Czas dodać narrację do samouczka
Jeśli nagrałeś komentarz do swojego samouczka, czas go dodać i zsynchronizować
narrację z filmem. Być może trzeba będzie przyciąć lub podzielić niektóre części dźwięku, ale
ogólnie jest to stosunkowo łatwe zadanie, nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia.
Jeśli podczas wykonywania samouczka nagrałeś swój film, musisz zastosować efekt obrazu
w obrazie (lub w tym przypadku efekt wideo w filmie). Po prostu zaimportuj swoje wideo do
edytora i umieść je jedną ścieżkę nad głównym wideo na osi czasu. Następnie zmień rozmiar
swojego wideo i przeciągnij go w wybrane miejsce — zwykle w prawym dolnym rogu.
Obejrzyj poniższy samouczek, aby zobaczyć, jak to działa.
Wskazówka dla profesjonalistów: jeśli nagrywasz się przed zielonym tłem, VSDC pomoże ci
usunąć tło z filmu i pozostawić je przezroczyste . Wynik będzie wyglądał mniej więcej tak:

Krok 8. Intro i outro sprawią, że Twój samouczek wideo będzie
kompletny
Zazwyczaj, gdy tworzysz samouczek wideo, potrzebujesz minimalnych efektów, ponieważ
pokazanie swoich umiejętności edycyjnych nie jest celem – chcesz skupić się na
treści. Jednak zdecydowanie powinieneś dodać krótkie wprowadzenie i zakończenie na
początku i na końcu filmu.
Użyj wstępów, aby podświetlić nazwę swojego samouczka i porozmawiać o lekcji. Twoje
intro może być krótkie i proste – obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak stworzyć je w
VSDC:
Outro to najlepsze miejsce na dodanie wezwania do działania. Tutaj możesz wstawić adres
swojej witryny, wyświetlić programy do obsługi mediów społecznościowych i zachęcić widzów
do subskrypcji. Jeśli planujesz tworzyć więcej samouczków wideo, dobrym pomysłem jest
poinformowanie widzów, dlaczego powinni zasubskrybować Twój kanał i co jeszcze
planujesz opublikować.
Oto krótki samouczek dotyczący dodawania animowanego przycisku subskrypcji –
zasadniczej części skutecznego outro:

Krok 9. Zapisz i opublikuj swój samouczek wideo
Gdy samouczek jest gotowy, wystarczy opublikować go na swoim kanale YouTube. Oto kilka
sprawdzonych metod, dzięki którym Twój film zostanie zauważony:
1. Uwzględnij słowo kluczowe znalezione podczas wyszukiwania w tytule filmu,
pierwszych wierszach opisu i tagach.
2. Wybierz odpowiednią kategorię wideo na karcie Więcej opcji po przesłaniu wideo
do serwisu YouTube. W twoim przypadku najprawdopodobniej będą to kategorie
„Jak to zrobić i styl” lub „Edukacja”.
3. Prześlij napisy. Możesz wstawić tekst z własnego skryptu lub skorzystać z narzędzia
do automatycznego rozpoznawania mowy dostarczonego przez YouTube. Nawet
jeśli to ty opowiadasz, dla niektórych napisy będą wygodniejsze – miej to na
uwadze.
4. Utwórz miniaturę za pomocą bezpłatnego narzędzia, takiego jak Canva . Miniatura
pomoże Twojemu filmowi wyróżnić się w wyszukiwarce YouTube, dlatego warto
zainwestować kilka dodatkowych minut w jego wyprodukowanie.
5. Udostępnij swój samouczek w mediach społecznościowych za pomocą
hashtagów. Nawet jeśli tylko kilka osób – znajomych i oczywiście mama – obejrzy
cały film, dla YouTube będzie to oznaczało, że Twoje treści są wartościowe i godne
polecenia.

Baw się dobrze, tworząc samouczki wideo!
Stresujesz się swoim pierwszym samouczkiem wideo? Byliśmy tam. Patrząc na to, co
stworzyłeś, myśląc, że mogłeś to zrobić lepiej? Byliśmy tam. Wątpisz, czy ktokolwiek

kiedykolwiek obejrzy Twój samouczek? My też tam byliśmy! I zgadnij co? Żaden z tych
powodów nie powinien Cię zniechęcać.
Samouczki wideo to świetny gatunek, w którym można się zanurzyć. Ludzie cały czas
szukają samouczków wideo, wybierając ten format zamiast samouczków tekstowych. A jeśli
masz coś, czego chcesz nauczyć grupę nieznajomych na całym świecie – teraz jest
prawdopodobnie najlepszy czas, aby to zrobić.
Więc baw się dobrze i ciesz się tworzeniem!

