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Ha már végeztél a szerkesz-
téssel, szükség esetén a 
hang szintje is állítható, majd 
nyomd le a Save Media 
gombot és határozd meg, 
hová akarod a videót 
menteni.

Összegzés

Azt hiszem a jövőben, ha 
egyszerű és gyors vágásra 
lesz szükségem, akkor 
nagyon hasznos lesz nekem 
a VidCutter, mintsem olyan 
teljes értékű videószerkesztőt 
használni, mint az OpenShot, 
vagy a Kdenlive. Egy kis 
időbe tellett a VidCutter 
működését teljesen kiismerni, 
de mindenképpen csak 
ajánlani tudom.

Írta: CgBoy

A tárolókban megtalálható VidCutter egy egyszerű, 
alapszintű videószerkesztési feladatokra alkalmas 
program. Segítségével a videók nagyon könnyen 
igazíthatók és több ponton darabolhatók, illetve 
videó klippek állíthatóak össze anélkül, hogy teljes 
értékű videószerkesztőre lenne szükség.

A felhasználói felület nagyobb része elég jól 
kialakított. A videó előnézeti ablak alatt szép 
idővonal látható eszköztippekkel. Az előnézettől 
jobbra található a klip index. Amikor elkezded vágni 
a videót, az egyes vágási klipek a Clip Index-hez 
hozzáadódnak, ahol az összerakás sorrendjét 
átrendezheted. A szerkesztés elkezdéséhez kattints 
az Open Media gombra és tölts be egy videó fájlt.

A videó könnyebb részekre darabolásához az 
idővonalon menj arra a pontra, ahol a klipet kezdeni 
szeretnéd, majd kattints a Start Clip gombra. 
Ezután vagy az idővonalon haladj tovább, vagy 
addig hagyd a videót a klip tervezett végpontjáig 
futni és egyszerűen nyomd meg az End Clip-et. 
Ezzel egyszerűen el lehet távolítani például a 
hirdetéseket olyanokból, mint a TV-ről készített 
felvételek. A menüből elérhető még a 
BLACKDETECT (feketeészlelés) szűrő is, ami 
fekete képkockát érzékelve vág és új klipet készít.

Korábban már jeleztem, a Clip Index oldalt található, 
ahol a darabolt klipek megjelennek. A videó 
mentésekor ezek automatikusan 
összekapcsolódnak átmenet effektus nélkül. A 
megvágott videó mellett be lehet tölteni klipként 
további média fájlokat az indexbe. Amennyiben 
szükség van rá, engedélyezhető, hogy minden 
egyes hozzáadott klipből új fejezet készüljön. 

Repo Mustra: VidCutter
PCLinuxOS Magazine – 2020. április

https://pclosmag.com/html/Issues/202004/page11.html
https://www.patreon.com/pclinuxos
https://www.facebook.com/The-PCLinuxOS-Magazine-292516664529821/

