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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarVideoPad Editor de Vídeo leia o tópico aplicável antes de 
solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do usuárioPor favor, 
veja o up-to-dateVideoPad Editor de Vídeo Suporte técnico on-line em

www.nchsoftware.com/videopad/pt/support.html.
Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraVideoPad Editor de Vídeo, ou sugestões para 
outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em nossa página de 
Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software foram realizados após 
sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se seguirmos sua 
sugestão.

www.nchsoftware.com/videopad/pt/support.html
www.nch.com.au
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Sobre VideoPad
VideoPad é um programa de edição de vídeo inteiramente caracterizado para criar vídeos 
procurando profissionais em minutos.
Características  
● Capture vídeo de uma câmera de vídeo digital, dispositivo de captura de vídeo ou webcam.
● Carrega uma grande variedade de formatos de arquivo de vídeo, incluindo AVI, MOV, MP4 

e WMV.
● Edite clips utilizando múltiplas faixas de áudio e vídeo.
● Selecione de mais de 70 efeitos de vídeo e transições.
● Salvar o filme resultante em um arquivo, faça o upload para o YouTube ou gravá-lo em 

DVD.
Requisitos do sistema  
Sistema Operacional Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
CPU Intel Core 2 Duo 2.0 GHz

ou
AMD Athlon 64 X2 5000 +

MEMÓRIA RAM 2 GB
Placa de vídeo DirectX 9.0c compatível 3D acelerado, com 

drivers atualizados
Exposição 1024 x 768
Placa de som Placa de som compatível com Windows
Opcional Câmera de vídeo digital

Dispositivo de captura de vídeo
Web-cam
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Guia de introdução
O objetivo deste guia é criar uma sequência  que pode ser conservada como um vídeo.
O site da NCH Software também tem alguns tutoriais em vídeo.
1. Adicionar clipes  

Consulte criando clipes de carga ou para saber como carregar arquivos de vídeo como 
vídeo clipes. (Ou siga as instruções para carregar ou criar qualquer um dos outros tipos de 
clip). Clipes aparecerá nos escaninhos do clipe. (A Referência de janela principal mostra 
onde estão os controles importantes.)

2. Clipes de visualização  
Selecione um clipe em um escaninho para exibi-lo na visualização do clipe. Use os 
controles de reprodução de clipe para verificar que se trata de um clipe que você deseja 
usar na sequência.

3. Apare clipes  
Se você só quer usar uma parte de um clip de vídeo, quadros indesejados podem ser 
aparadas de início ou final.

4. Adicionar e organizar clipes na sequência  
Clipes de escaninhos do clipe devem agora ser acrescentado à sequência. A maneira 
mais simples de fazer isso é arrastar um clipe de um escaninho para a sequência. Uma 
vez em uma sequência, você pode continuar para mover clips de mudar quando eles 
aparecem, ou em qual faixa.

5. Aplicar efeitos e transições 
Aplica efeitos de vídeo ou efeitos de áudio para modificar a aparência de clipes ou som. 
Aplica uma transição, como um fade ou apagamento, animar entre os clipes em uma faixa 
de vídeo.

6. A sequência de visualização  
Use os controles de reprodução de visualização de sequência para visualizar a sequência 
com todos os clipes, efeitos, transições, etc.

7. Crie um vídeo a partir da sequência 
A sequência final agora pode ser salva como um arquivo de vídeo, queimada em um DVD 
de vídeo ou enviada para a internet. Veja: 
Salvando, compartilhando ou queimando um vídeo 
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Como...
● Remover uma seção de sequência 
● Salvar um único quadro 
● Imagem de marca d'água ou vídeo Picture-in-Picture 
● Tela azul ou verde Chroma Keying 
● Remover as propagandas 
● Criar rolagem de créditos ou Ticker de notícias 
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Dropbox
Dropbox 
Você pode abrir a caixa de diálogo Exportar do Dropbox através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCasaBarra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão. Selecione oDr

opbox... opção.
● DoExportaçãoBarra de ferramentas. Selecione oDropboxbotão.
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal . Selecione oDropbox...opção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Exportar Dropbox, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. Depois de fazer suas seleções clique no Li
nk para Dropbox... , isso abrirá a caixa de diálogo do Dropbox autorização  .
Uma vez que a caixa de diálogo autorização aparece, acessar sua conta Dropbox e siga as 
instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil on-line.
Após autorização estiver concluída, você pode clicar no botão criar para iniciar a exportação e 
upload de processo.
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Flickr
Flickr 
Você pode abrir a caixa de diálogo Exportar do Flickr através de um dos seguintes métodos:
● DoCasaBarra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão. Selecione oFli

ckr... opção.
● DoExportaçãoBarra de ferramentas. Selecione oFlickrbotão.
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal . Selecione oFlickr...opção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Exportar do Flickr, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas ao projeto exportado.
Depois de fazer suas seleções clicam em Create, para ser a exportação e upload de processo.
Se necessário, a Autorização de Flickr caixa de diálogo aparecerá e seu navegador da web 
será aberta, permitindo que você acesse o serviço.
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Google Drive
Google Drive  
Você pode abrir a caixa de diálogo Exportar do Google Drive através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCasaBarra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão. Selecione oGo

ogle Drive... opção.
● DoExportaçãoBarra de ferramentas. Selecione oGoogle Drivebotão.
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal . Selecione oGoogle Drive...opção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Exportar Google Drive, você pode escolher 
configurações variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. Depois de fazer suas 
seleções clique no Link para o Google Drive... , isso abrirá a caixa de diálogo de Autenticaçã
o de Google Drive  .
Uma vez que a autenticação caixa de diálogo exibida, acesse sua conta do Google, se 
necessário, siga as instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil on-line.
Após autenticação for concluída, você pode clicar no botão criar para iniciar a exportação e 
upload de processo.
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Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive  
Você pode abrir a caixa de diálogo Exportar de OneDrive através de um dos seguintes 
métodos:
● DoCasaBarra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão. Selecione oOn

eDrive... opção.
● DoExportaçãoBarra de ferramentas. Selecione oOneDrivebotão.
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal . Selecione oOneDrive...opção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Exportar OneDrive, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas ao projeto exportado. Depois de fazer suas seleções clique no Li
nk para Microsoft OneDrive... , isso abrirá a caixa de diálogo de Autenticação da 
Microsoft .
Uma vez que a autenticação caixa de diálogo aparece, acessar a sua Account de Microsoft, 
se necessário, siga as instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil online.
Após autenticação for concluída, você pode clicar no botão criar para iniciar a exportação e 
upload de processo.
Se o processo de carregamento de OneDrive falhar, por favor, verifique o 
OneDrive de solução de problemas.  
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YouTube
YouTube  
Você pode abrir a caixa de diálogo Exportar do YouTube através de um dos seguintes 
métodos:
● Do  Casa {Toolbar} Barra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão. 

Selecione oYouTube...opção.
● DoExportaçãoBarra de ferramentas. Selecione oYouTubebotão.
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal . Selecione oYouTube...opção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Exportar do YouTube, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas ao projeto exportado.
Depois de fazer suas seleções clicam em Create, para ser a exportação e upload de processo.
Se necessária a Autorização do YouTube caixa de diálogo aparecerá. Login em sua conta 
do YouTube e siga as instruções para permitir que o aplicativo acessar o seu perfil on-line.
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Vimeo
Vimeo 
Você pode abrir a caixa de diálogo Exportar do Vimeo através de um dos seguintes métodos:
● DoCasaBarra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão. Selecione oVi

meo... opção.
● DoExportaçãoBarra de ferramentas. Selecione oVimeobotão.
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal . Selecione oVimeo...opção.
Assim que chegar a caixa de diálogo Exportar Vimeo, você pode escolher configurações 
variadas que serão aplicadas ao projeto exportado.
Depois de fazer suas seleções clicam em Create para começar a exportar e fazer upload de 
processo.
Se necessário, a Autorização de Vimeo caixa de diálogo aparecerá e abrirá o navegador da 
web, permitindo que você acesse o serviço.
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de procurar todo o software disponível a partir de NCH Software
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como áudio, vídeo e assim por diante e ver o 
produto. De lá você pode experimentar o produto e ele irá baixar e instalá-lo para você a 
julgamento. Se você já tem o produto instalado, então você pode clicar em "executar agora" 
eo programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos na categoria. Clique em um recurso, como 
"editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Busca
Pesquise no nosso site produtos que correspondam a qualquer tipo de palavras-chave.
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para mais software.
Subscreva a nossa newsletter
Você pode subscrever a nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. 
Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento.
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos.
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Processo de autorização do Google no Windows 
XP e vista
Passos extras são necessários para dar VideoPad autorização para carregar no Google Drive 
e/ou YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique emAutorize...  na autorização {} Autorizaçãocaixa de diálogo.
2. Na página da web que se abre, acesse sua conta do Google, se necessário.
3. Confirme que você autoriza VideoPad a acessar os recursos solicitados. 
4. Cópia doCódigo de autorizaçãofornecido pelo Google e colá-lo naConfirmar 

autorização diálogo em VideoPad. 
5. Clique emProntopara confirmar que a autorização é completa.
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Conceitos - Projetos
Um arquivo de projeto do VideoPad tem uma extensão de .vpj. Ele armazena o estado de todo 
o conteúdo de um projeto, incluindo caixas e pastas , clipese sequências.
Importante: Um arquivo de projeto armazena apenas os caminhos de mídia arquivos 
(incluindo vídeo, áudio e arquivos de imagem), não o conteúdo do arquivo inteiro. Por favor, 
siga as instruções no fazendo backup ou mover um projeto para outro computador , se você 
quiser manter os arquivos de clipe juntamente com o projeto.
O arquivo do projeto só é necessário pela pessoa que edita o vídeo. Para compartilhar o vídeo 
finalizado com outras pessoas, consulte Salvar, Compartilhar ou Gravar um Vídeo. 
Um projeto vazio é criado quando o VideoPad é iniciado. Apenas um projeto pode ser aberto 
em um momento.
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Conceitos - Caixas e pastas
Escaninhos segurar todos os clipes utilizados em um projeto e podem ser organizados em 
pastas.
Caixas padrão 
Um conjunto de caixas de padrão existem em cada projeto. Essas caixas não podem ser 
renomeadas, excluídas ou criadas manualmente.
Quando um clipe é carregado ou criado, ele é automaticamente adicionado a um dos 
escaninhos padrão. Caixas padrão não vão segurar clipes que não sejam os tipos 
especificados. por exemplo, um clipe de áudio não pode ser movido para o bin Arquivos de 
vídeo .
Padrão Bin  Clipes 
Sequências de  Sequências de 
Arquivos de vídeo Arquivos de vídeo carregados (2D e 3D)
Arquivos de áudio Carregadas de arquivos de áudio

Rasgou a faixas de áudio de CD 
Imagens Arquivos de imagem carregada (2D e 3D)

Clipes de texto
Clipes em branco
Sequência de instantâneos

Gravações de vídeo * Vídeo capturado
Gravações de áudio * Áudio gravado

Narrações gravadas
 

* As gravações de vídeo e caixas de gravações de áudio são escaninhos personalizados (veja 
abaixo), que serão automaticamente adicionado se você executar uma ação relacionados. por 
exemplo, Captura de vídeo. 
Caixas personalizadas  

Caixas personalizadas podem ter qualquer nome e podem conter qualquer tipo de grampo. 
Não há nenhum escaninhos personalizados em um novo projeto, mas qualquer número deles 
pode ser criado. Eles podem ser usados para organizar clipes. Por exemplo, por cena ou 
localização.

Pastas 
Pastas podem ser criadas em caixas, para organizar clipes. Pastas não podem conter outras 
pastas.
Movendo clipes 
Arrastar e soltar podem ser usados para mover clipes entre os escaninhos, soltando-os para 
um guia de bin, fornecendo que o bin é capaz de segurar clipes desse tipo. (Veja acima). 
Arrastar e soltar também podem ser usados para mover clips dentro ou fora de uma pasta.
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Conceitos - Clipes
Tipos de grampo 

Vídeo 
Clips de vídeo podem ser carregados de uma variedade de formatos de arquivo, ou 
capturado no VideoPad. 2D e 3D vídeo são manipulados. Por padrão, um vídeo com áudio 
aparecerá como um clipe no clipe bin, no entanto o áudio pode ser desvinculado de usar 
vídeo e áudio como separar clipes.
Áudio 
Clipes de áudio pode ser carregado a partir de uma variedade de formatos de arquivo, ou 
narrado  ou gravado no VideoPad.
Título 
Clipes de título são programadas animações que podem ser usadas como títulos. Clipes de 
título são criados a partir de um dos modelos e podem ser editados no preview do clipe .
Texto 
Clipes de texto podem ser usados para títulos e créditos. Ferramentas de texto  , como 
fonte, tamanho, cor, cor da borda, alinhamento, etc, são tudo configurável. Texto pode ser 
estático ou rolado usando um efeito de movimento.
Imagem 
Clipes de imagem podem ser carregado a partir de uma variedade de formatos de arquivo, 
ou criado a partir de instantâneo de uma sequência no projeto. Imagens 2D e 3D são 
ambos manipuladas.
Em branco 
Clipes em branco podem ser usados de faixas de vídeo entre os clipes (por exemplo, para 
uso em cortes ou transições), atrás de outros clipes (para alterar a cor de fundo), ou acima 
de outros clipes (para obscurecer algo). A cor de um clip de vídeo em branco é configurável.

Sequência de 
Uma sequência  é um arranjo de clipes, porém uma sequência também pode ser colocada 
em outra sequência, por tratá-la como um outro tipo de grampo.
Espaço reservado de vídeo ou áudio
Os clipes de espaço reservado podem ser substituídos arrastando e soltando o clipe no 
clipe do espaço reservado na sequência ou selecionando um clipe no lixo e clique direito 
no espaço reservado e selecione a opção Substitua com clipede caixa selecionado .
Adicionando animação de Express Animate
Animação de Express Animate pode ser adicionado em seu projeto como uma nova 
composição ou composição existente, selecionando Home  -> Adicionar objetos -> Adicio
nar Animação de Express Animate .
Bin grampos e clipes de faixa  
Quando o primeiro carregado ou criado, um clipe será colocado em um escaninho do clipe. 

adicionado a uma sequência.
Encontrar clipes 
Uma vez adicionado ao projeto, você pode localizar clipes selecionando Editar -> Localiza
r Clip...  
Cada vez que você pressiona o botão Localizar próximo  na caixa de diálogo resultante, o 
próximo clipe em seu projeto que combina com todos os critérios de busca que você inseriu 
nos campos disponíveis será selecionado.

Você pode deixar campos em branco, se você não deseja pesquisar para essa condição.
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Conceitos - Sequências de
Uma sequência é um arranjo de clipes em faixasde áudio e vídeo. Cada projeto pode ter 
várias sequências.
As sequências podem ser vistas no modo temporal ou Storyboard .
Uma sequência pode ser usada como um clipe dentro de outra sequência. Por exemplo, cada 
cena poderia ser editada na sua própria sequência e, em seguida, todos os clipes de 
sequência poderiam ser ordenados em outra sequência de montar o vídeo final. Observe que 
legendas adicionadas a uma sequência não mostrará quando essa sequência é usada como 
um clipe em outra sequência.
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Conceitos - Faixas
Cada sequência  tem uma ou mais faixas de vídeo e uma ou mais faixas de áudio. Note que 
nem todas as faixas serão visíveis quando edição no modo de storyboard.
Faixas de vídeo  

Clips de vídeo, imagem clips, clipes de texto e clipes em branco podem ser colocados em 
trilhas de vídeo.
Quando múltiplas faixas de vídeo são usadas, grampos nas faixas superiores são 
processados em cima de grampos nas faixas inferiores. por exemplo, um clipe de texto de 
título na faixa de vídeo 2 apareceria em cima de um clip de vídeo na faixa de vídeo 1.

Mostrar / ocultar 
No modo de linha de tempo, desmarque a opção Track -> Mostrar a faixa de saída, ou 
clique no ícone de olho na extremidade esquerda da pista, para parar temporariamente 
todos os grampos na pista sendo processado na sequência. Isto afeta tanto a visualização 
da sequência e qualquer vídeo salvo, inclusive quando a sequência atual é usada como um 
clipe dentro de outra sequência.

Ativar / desativar o Solo 
No modo de linha do tempo, confira faixa -> Faixa de Solo, ou clique no ícone de pessoa 
na extremidade esquerda da pista, para permitir temporariamente que somente os clipes 
na pista sendo processado na sequência. Isto afeta tanto a visualização da sequência e 
qualquer vídeo salvo, inclusive quando a sequência atual é usada como um clipe dentro de 
outra sequência.

Bloquear / desbloquear 
No modo de linha de tempo, selecione rastrear  -> Faixa de fechamento, ou clique no 
ícone de bloqueio, para evitar acidental muda para todos os grampos na pista.
Recolher / expandir 
No modo de linha de tempo, confira faixa -> Faixa de colapso, ou clique na fina barra 
ícone na extremidade esquerda da pista, para usar menos espaço para a pista na 
sequência. Miniaturas são apenas mostradas na faixa de clipes quando a pista estiver 
espandida, caso contrário que o nome do clipe é mostrado em vez disso.

Faixas de áudio 
Clipes de áudio só podem ser colocado em faixas de áudio.
Todas as faixas de áudio são misturadas quando a sequência é jogada ou salvos como um 
vídeo. por exemplo, um clipe de áudio narração na faixa de áudio 2 pode ser ouvido ao 
mesmo tempo como trilha sonora de um vídeo na faixa de áudio 1.

Sem som  
No modo de linha de tempo, selecione rastrear  -> Mudo de faixa, ou clique no ícone de 
alto-falante na extremidade esquerda da pista, para parar temporariamente todos os 
grampos na pista seja ouvida na sequência. Isto afeta tanto a visualização da sequência e 
qualquer vídeo salvo, inclusive quando a sequência atual é usada como um clipe dentro de 
outra sequência.

Ativar / desativar o Solo 
No modo de linha do tempo, confira faixa -> Faixa de Solo, ou clique no ícone de pessoa 
na extremidade esquerda da pista, para permitir temporariamente que somente os clipes 
na pista seja ouvida na sequência. Isto afeta tanto a visualização da sequência e qualquer 
vídeo salvo, inclusive quando a sequência atual é usada como um clipe dentro de outra 
sequência.

Bloquear / desbloquear 
Quanto a faixas de vídeo.
Recolher / expandir 
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Quanto a faixas de vídeo, exceto clipes de áudio irá mostrar uma forma de onda em vez de 
miniaturas quando expandido.
Volume e Pan 
No modo de linha de tempo, cada faixa tem uma barra de volume e um controle deslizante 
pan estéreo. Este volume e pan é aplicado a todos os clipes de áudio na pista.
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Interface de usuário - Janela principal
1. Barra de ferramentas de acesso rápido Barra de ferramentas acesso rápido dá-lhe 

acesso rápido e fácil para algumas das ações comumente usadas no VideoPad. Essas 
ações incluem Criar novo projeto , Carga projeto , Salvar projeto, desfazer e refazer.

2. Barra de ferramentas  
A guia dropdown do menu mostra os outros itens, como Arquivo, Edit, Clipe, Faixa, 
Sequência, Efeitos de Vídeo, Efeitos de Áudio, Transição, Exportação, Ferramentas, 
Visualização e Ajuda. As guias Home, Clips, Sequence e Audio alteram o layout da janela 
principal e os botões na barra de ferramentas para destacar os recursos que são 
importantes durante as diferentes fases de criação de um vídeo.

Guia para casa 
Um bom guia para usar ao iniciar qualquer projeto, ou se você apenas pretende fazer 
tarefas básicas de edição. Os botões e o layout fornecem acesso a uma ampla variedade 
de recursos.

Guia de grampos 
Útil quando o projeto contém um grande número de clipes e / ou você precisa gastar muito 
tempo encontrando, classificação, visualização ou aparar clipes. A visualização da 
sequência está oculto para dar lugar a maior escaninhos do clipe e uma maior visualização 
do Clip.

Guia de sequências
Semelhante à guia Home, mas quando a sequência está no modo Timeline, a ênfase é 
colocada nas faixas de vídeo, o que permite que você afinaos efeitos e transições.
Guia de efeitos
Use essa guia para adicionar efeitos e transições comumente usados para clipes 
selecionados atualmente dentro do seu projeto.
Áudio guia 
Semelhante a guia página inicial, mas quando a sequência é no modo de linha do tempo, 
a ênfase é colocada em faixas de áudio, que permite ajustar efeitos de áudio e colocação.
Guia de exportação 
Use esta guia para exportar seu projeto para um arquivo de vídeo jogável, arquivo de 
vídeo 3D, DVD e muito mais. Envie seu vídeo exportado para o YouTube, Twitter, Vimeo, 
Flickr, Dropbox ou Google Drive. 

Guia de suíte 
Selecionando Esta guia exibirá programas relacionados na barra de ferramentas e alternar 
o modo de exibição principal para o mesmo que aparece na guia início. Clicando em um 
dos botões relacionados programa irá baixar, instalar e executar o programa.

Guia personalizada 
Você pode escolher os botões das outras guias para mostrar sobre este guia, em qualquer 
ordem que você gosta.

3. Caixas de clipe 
Veja: Clip escaninhos referência 

4. Clip e sequência visualizações  
Veja: Clip / referência de pré-visualização de sequências 

5. Sequências e faixas  
Para sequências, consulte: conceitos: sequências para faixas, consulte: conceitos: faixas 
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Interface de usuário - Caixas de clipe
Cada guia aqui é um bin, para a realização de grampos e/ou pastas. Escaninhos podem ser 
vistos na exibição de miniaturas ou lista clicando a alternância de modo de exibição no lado 
direito da barra de abas de bin.

Exibição de miniatura
Cada clipe ou pasta é representado por uma imagem grande. Clique duas vezes em uma 
pasta para mostrar os clipes que contém. O nome da pasta atual será mostrado nas guias 
de lixo. Clique no botão Devolver à lixeira dos pais  para sair de uma pasta. Para alterar a 
imagem mostrada para um clipe, selecione o clipe, mova a posição de reprodução na 
Visualização do clipe para o quadro desejado e, em seguida, clique com o botão direito do 
mouse na visualização e selecione Usar este quadro para quadro de polegar . 
Exibição da lista
As colunas são mostradas com informações extras sobre cada clipe, incluindo duração do 
clipe, caminho do arquivo, etc. Clipes em pastas são mostrados recuados sob a pasta pai. 
Clique duas vezes em uma pasta para desabar e ocultar os clipes que contém. Clique duas 
vezes para expandi-lo. 

Veja também: conceitos: caixas e pastas 
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Interface de usuário - Clip / visualização de 
sequências
Este guia de referência é para o painel de visualização do clipe e o painel de visualização da 
sequência. Note que existem diferenças entre a aparência e a funcionalidade de cada painel. 
O painel de visualização do clipe é retratado abaixo.

1. Barra de título  Mostra o nome do clipe selecionado / sequência. Clipes podem ser 
renomeados nos escaninhos do clipe só, de menu de atalho ou no menu Clip. 

2. Visualizar 
Mostra o quadro do clipe/sequência na posição de reprodução atual. Observe que as 
visualizações usam uma resolução que pode ser de qualidade inferior ao vídeo final. Por 
favor, salve a seqüência como um vídeo para ver a qualidade final. 

Resolução de visualização do clipe
Para a visualização do clipe, o clipe selecionado será exibido em sua taxa de proporção 
original e em uma resolução limitada. Se você quiser melhor qualidade/resolução, você 
deve alternar para visualização em tela cheia usando o botão maximizar .
Resolução de visualização de sequência
A taxa de proporção da visualização da sequência pode ser selecionada manualmente 
e os clipes na sequência serão impressos em caixa ou com para atender a essa 
proporção. No entanto, você provavelmente desejará mantê-lo na configuração padrão, 

 que detectará inteligentemente as proporções dos clipes 
na sequência e alterará o tamanho da visualização da sequência para corresponder. 
Se, por exemplo, houver 4:3 clipes e 16:9 clipes na sequência, o algoritmo 
corresponder conteúdo escolherá a proporção que tem um comprimento combinado 
maior na sequência.

A opção Match monitor  correspondará à proporção de exibição da visualização da 
sequência com a taxa de proporção do monitor.
Se a visualização é jogada em uma região que não foi colocado no cache ainda e 

quadros não podem ser processados em tempo real, uma mensagem pode ser exibida 
aqui no lugar da visualização.

Botão direito do mouse no preview para um menu de contexto: 
Mostrar Frames anteriores e posteriores 
Quando marcada, os quadros anteriores, atuais e próximos são mostrados lado a lado. 
Clique no quadro anterior ou seguinte para procurar aquele quadro.
Use este quadro para quadro de polegar 
Se o clipe em um escaninho do clipe, isso muda o quadro mostrado na caixa clip em 
visualização de miniaturas. Se o clipe é uma sequência, isso altera o quadro de polegar 
mostrado quando a sequência é no modo Storyboard.

Ajuste da proporção widescreen  
Isso altera a saída de proporção do clipe. 
Tire o instantâneo do clipe
Salva o quadro da posição de visualização atual para um arquivo de imagem, e 
adiciona-o para o clipe images bin. Quando você clica no menu de entrega, um aviso 
aparecerá pedindo a resolução para capturar o instantâneo. Mais informações sobre as 
opções de resolução disponíveis podem ser encontradas em 

http://www.nch.com.au/kb/10231.html.
Flip Flip
Vire a moldura de vídeo horizontalmente, verticalmente ou ambos.
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Nota: Este controle só está disponível se o clipe selecionado estiver em uma caixa de 
clipe.
Gire
Gira o quadro de vídeo em 3D ao redor do centro em 90, 180 e 270 graus
Nota: Este controle só está disponível se o clipe selecionado estiver em uma caixa de 
clipe.
Eitar efeitos de vídeo/áudio...
Cada vídeo, áudio, imagem, texto ou clipe em branco pode ter um ou mais efeitos de 
vídeo aplicados a ele. Este item ajuda você a eitar os efeitos aplicados ao clipe.

3. Região de exibição 
Quando a linha do tempo (veja abaixo) é ampliada, a área cinza claro da região vista 
representa a região do clipe / sequência que é visível na linha do tempo.
Clique na região de vista procurar essa posição no clipe ou sequência. Arrastando a 
posição atual irá rolar na região de vista.

4. Miniaturas  
Uma miniatura mostra um quadro em relação à sua localização no clipe / sequência.

5. Linha do tempo  
A linha vermelha vertical mostra a posição atual no clipe / seqüência. À esquerda clique na 
linha do tempo vai procurar essa posição e também mostra o menu incluiu as seguintes 
opções: 
● Split Clip - Dividir um clipe na posição atual.
● Set End  - Definir o tempo final para a posição atual do cronograma.
● Set Start - Defina a hora de início para a posição atual do cronograma.
Clicar o Zoom In / Out botões (abaixo) para mudar quanto da sequência/clip é visível na 
linha do tempo.
O início e o fim dos tempos do clip / sequência são mostrados com vermelho e o azul 
triângulos respectivamente.
Veja também: aparamento e dividindo clipes 
À medida que o cache de visualização for criado, a linha do tempo preencherá o azul para 
mostrar o progresso.

6. Controles 
Controles de reprodução
Reproduzir, pausar, procurar o quadro anterior ou seguinte ou ir para o início ou fim do 
clipe/sequência. Loop: permitir jogar em um modo de repetição sem parar. Mudança de 
velocidade de reprodução: alterar a velocidade de reprodução de vídeo/áudio.

Edição de título (apenas visualização de clip de título)  
Clique no botão Editar para mostrar a janela de pop-up de configurações de clip título. 
Clique fora da janela de pop-up para descartar a janela Editar.
Conteúdo de texto (apenas visualização de clip de texto) 
O texto que é processado para o quadro, quando este clipe é visível.
Nota: Clipes de texto em uma sequência usará o mesmo texto como o clipe 
correspondente nos escaninhos.
Em branco Clip Color (somente para visualização de clip em branco)  
Clique para selecionar a cor de preenchimento do grampo em branco.
Nota: Clipes em branco em uma sequência usará a mesma cor como o clipe 
correspondente nos escaninhos.
Posição atual 
Exibe a posição atual do cursor. Clique para procurar uma posição especificada.
Início / fim tempo (Visualizar apenas clipe de áudio e vídeo)  
Usado para aparar clipes / sequências. Clique para definir um novo horário de início ou 
fim.
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Veja: aparando e dividindo clipes  
Duração (título, imagem, texto e visualização de clip em branco somente) 
Clique para alterar a duração do clip.
Animação duração (apenas visualização de clip de título)  
Clique para alterar a duração da animação do clipe.
Visualização (clipes de vídeo na prévia do clipe apenas)
Selecione o dropdown para alternar o que é exibido para clipes de faixa, ou clique no 
botão para percorrer as opções. 

● Clip Only - Exibir apenas o clipe da faixa.
● Clip + Background - Exibir o clipe da faixa e todos os clipes abaixo dele na 

seqüência.
● Sequência  - Exibir todas as faixas, mesmo que cubram a faixa selecionada.
Place on Sequence (apenas visualização clip)

Adiciona um clipe de uma caixa de clipe para a seqüência atual através das seguintes 
opções: 

● Adicionar na sequência no início
● Adicionar na seqüência no Cursor
● Adicionar na sequência no final
● Sobreposição na seqüência no cursor
Nota: Este controle só está disponível se o clipe selecionado estiver em uma caixa 

de clipe.
Opções 3D 
Quando você clicar no menu dropdown, você será presenteado com vários layouts 
estereoscópicas de imagens e vídeo são geralmente organizadas por preservar 
informações do olho direito e esquerdo. Selecionar uma destas opções irá recarregar o 
preview do clipe para mostrar um quadro (esquerdo ou direito) da fonte que você está 
tentando Visualizar, permitindo-lhe ser visualizados corretamente.

360  
Alternando este botão ligar e desligar, ativa e desativa o modo de visualização de 360 
graus do modo de exibição.
Enquanto este modo está ativado, clique e arraste o cursor de rato wihin a janela de 
visualização para alterar o ângulo de rotação do modo de exibição.
Clipes divididos (todos os clipes, visualização clip e visualização da sequência)
Divida um clipe na posição atual na sequência atual em vários clipes. Pode operar em 
clipes selecionados, todos os clipes de vídeo, todos os clipes de áudio, todas as faixas 
ou faixa de áudio/vídeo específica.

Veja: Aparando e dividindo clipes
Desvincular / vincular novamente (som e vídeo clipes que foram originalmente 
ligados, visualização do clipe)  
Desvincula ou vincula novamente um par de clipes de áudio e vídeo.
Veja: clipes vinculados e agrupados 
Relação de aspecto (apenas prévias de sequências)
Quando você clica no menu de entrega, você será capaz de alterar a proporção 
ascpect de todas as faixas.
Zoom In / Out 
Muda quanto da sequência/clip é visível na linha do tempo. Zoom para mais precisão 
quando procuram, colocação iniciar / parar o tempo, etc. Diminuir o zoom para ver mais 
do clipe / sequência na linha do tempo.

Maximizar
Este botão permite que você lance uma prévia em tela completa das janelas de 
visualização do clipe ou da sequência.

29

editing_trimmingsplitting.html
editing_trimmingsplitting.html
editing_linkedgrouped.html


Interface de usuário - Janela de efeitos
Aplicar e editar os efeitos para o clipe atual selecionado na janela de efeitos. O clipe e efeitos 
aplicados serão mostrados naPreview do clipe.

Mostrando a janela de efeitos 
A janela de efeitos abrirá quando adicionando ou editando efeitos. Veja o Video Effects 
ou Efeitos de áudio  por ter iniciado adicionando ou editando efeitos.
Adicionar efeitos, cadeias de efeitos personalizados ou plugins 
Pressione 

o botão para abrir a lista de efeitos. Você pode selecionar uma cadeia de efeitos ou e
feitos personalizados  para adicionar ao clipe atual.
Uma cadeia de efeitos personalizada é um modelo salvo que contém vários efeitos. A 
ordem dos efeitos e os valores dos parâmetros também são salvos na cadeia de efeitos 
personalizados. 

Você também pode selecionar Plugin de carga para carregar um plugin de um arquivo. 
Selecione o efeito atual 
Clique na barra de título do efeito para selecionar um efeito. Barra de título do efeito se 
tornará azul que indica ter sido selecionado.
Preview do clipe mostrará o widget do efeito e permitem que você edite o efeito atual 
selecionado.
Remover efeitos 
Clique em x  no lado direito da barra de título para remover o efeito.
Mostrar/ocultar detalhes de efeito  
Clique em –  no lado esquerdo da barra de título para minimizar os detalhes de efeito.
Clique +  no lado esquerdo da barra de título para maximizar os detalhes de efeito.
Efeito Preset 
Alguns efeitos definiu opções predefinidas. Uma predefinição pode ser escolhida no 
menu suspenso Selecione predefinido por baixo da barra de título.
Menu do parâmetro de efeito
Alguns parâmetros de efeito têm opções que podem ser selecionadas no Menu 
parâmetro de efeito. O Menu do Parâmetro de Efeito pode ser aberto clicando no 

botão.
Você pode redefinir, copiar e colar a curva de animação usando o Menu do Parâmetro 
de Efeito. Você também pode alterar a curva selecionando-se a partir de curvas 
predefinidas. 

Efeitos animados
Alguns parâmetros de efeito podem ser animados usando o Editor de Animação de 
Efeito. O editor pode ser mostrado pressionando o 

botão.
Para obter mais detalhes sobre efeitos animadores, consulte Efeitos de Vídeo Animados

Mascaramento de efeito
Uma máscara de efeito define uma região específica para aplicar efeitos. Sem máscara, 
os efeitos são aplicados em todo o quadro. Com uma máscara, os efeitos só são 
aplicados na região especificada. 

Uma máscara de efeito pode ser adicionada clicando no 
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botão.
Para obter mais detalhes sobre o uso da máscara de efeito, consulte Effect Masking. 
Salvar cadeia de efeitos personalizados 
Clique no 

botão para salvar a cadeia de efeitos atual como uma cadeia de efeitos 
personalizada.
Cadeias de efeitos salvos podem ser encontradas na lista de efeitos na seção Cadeias 
de Efeitos Personalizados.
Editar cadeia de efeitos personalizados  
Clique no 

botão para abrir a lista de cadeia de efeitos personalizados onde você pode 
renomear ou excluir cadeias de efeitos personalizados.
Ordem de efeito de alteração
Clique 

ou botões para mover um efeito selecionado para cima ou para baixo na lista de 

efeitos.
Alternativamente, você também pode usar arrastar e soltar mouse para reorganizar a 
ordem. 
Aplicar efeitos em vários clipes
Clique 

para substituir  os efeitos de todos os clipes selecionados na linha do tempo. 
Clique 

nos efeitos do Apêndice até o final da cadeia de efeitos para todos os clipes 
selecionados na linha do tempo. 
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Interface de usuário - Estacionáveis
Algumas janelas podem ser desencaixadas da janela principal. Eles também podem ser 
encaixados (volta movido) para a janela principal após ser desencaixado. Janelas encaixáveis 
são úteis quando você precisa de mais espaço para a edição de sequência ou para vários 
monitores.

Para desacorrer uma janela da janela principal, clique no botão Undock no canto superior 
direito da janela. 
Para reestracar a janela de volta para a janela principal, basta fechá-la. 
Estacionáveis 
1. Preview do clipe 
2. Sequência de visualização  
3. Caixas de clipe 
4. Linha do tempo e o Storyboard 
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Interface de usuário - Atalhos de teclado
Atalhos de teclado disponíveis na janela principal

Arquivo 
Ctrl+N Novo projeto
Ctrl+O Abrir projeto
Ctrl+S Salvar o arquivo de projeto
Ctrl+Shift + S Salvar o arquivo de projeto como
Ctrl+Shift+X Exportar todas as sequências
Ctrl+B Exportação de vídeo
Ctrl+E E-mail de vídeo
Ctrl+M Adicionar arquivo (s)
Ctrl+I Captura de vídeo
Ctrl+Shift + I Gravar áudio
Alt Menu Aberto
ALT + F4 Saída

 
Editar 

Ctrl+Z Desfazer
Ctrl+Y Refazer
Ctrl+X Cortar o grampo
Ctrl+C Grampo de cópia
Ctrl+V Pasta grampo
Alt + Delete Excluir o grampo[Somente para clipes de faixa] 
Excluir Ripple Delete grampo
Ctrl+A Selecionar tudo
Ctrl+F Encontrar Clip
 

Clip 
Ctrl+M Adicionar arquivo (s)
Ctrl+T Adicionar texto Clip
Ctrl+K Adicionar Clip em branco
Ctrl+W Clipe de lugar na sequência
Ctrl+Shift + Home Coloque na sequência no início
Ctrl+Shift + Insert Coloque na sequência no Cursor
Ctrl+Shift + fim Coloque na sequência final
Ctrl+Shift + PageUp Sobreposição em sequência no Cursor
Ctrl+I Captura de vídeo
Ctrl+Shift + I Gravar áudio
Alt + Enter Propriedades
F2 Renomear
ALT + E Aplicar o último efeito
 

Clip Player 
CTRL + espaço Reproduzir / pausa Clip
Ctrl+] Próximo quadro no clipe
Ctrl+ [ Quadro anterior em clipe
Ctrl+Home Ir para o início do Clip
Ctrl+End Vá para o final do clipe
Ctrl+F11 Fazer clipe Preview instantâneo
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Ctrl+Num + Clip zoom
Ctrl+Num - Diminuir o zoom Clip
Ctrl+Num * Mostrar o clipe inteiro
Ctrl+Shift +, Definir hora de início para a posição atual da 

linha do tempo
Ctrl+Shift +. Ajustar o tempo do fim para a posição atual da 

linha do tempo
 
Nota: Atalhos para definir o início e o fim dos tempos são apenas relevantes para tipos de clip 
com início e fim dos tempos.
(por exemplo, vídeo, áudio, sequência.)
Faixa 
Ctrl+PageUp Subir a faixa
Ctrl+PageDown Mover a traçado para baixo
 

Sequência de 
Shift + L Split selecionado grampo
L Dividir todas as faixas
J Dividir todas as faixas de vídeo
K Dividir todas as faixas de áudio
 

Jogador de sequência 
Espaço Reproduzir / pausa sequência
Certo Próximo quadro
Esquerda Quadro anterior
SHIFT + esquerda Vá para a borda anterior do clip
SHIFT + direita Vá para próximo clipe de borda
Casa Vá em iniciar
Final Ir para a final
F11 Dar sequência Preview instantâneo
Shift + G A posição da linha do tempo
Num + Aproxime a linha do tempo
 Num - Zoom Out de linha do tempo
Num * Mostrar a toda a região
Ctrl+Shift + B Conjunto marcador no Cursor
Ctrl+Shift + esquerda Ir para o indicador anterior
Ctrl+Shift + direito Ir para o próximo indicador
 

Efeitos  
Alt + V Propriedades atuais de efeito de vídeo/imagem
ALT + A Propriedades de efeitos de áudio atual
 

Ferramentas 
Ctrl+Shift + L Legendas
Ctrl+Tab Selecionar próxima bin (sequências, arquivos de 

vídeo, arquivos de áudio, imagens, etc.)
Ctrl+Shift + Tab Selecione bin anterior (sequências, arquivos de 

vídeo, arquivos de áudio, imagens, etc.)
 

Ajuda  
F1 Conteúdo de ajuda
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Atalhos de teclado disponíveis na janela de efeitos
Quadro-chave Editor 

Ctrl+A Selecione todos os quadros-chave
Fuga Desmarque quadros-chave
 Excluir Excluir quadros-chave selecionados
Num + Aproxime a linha do tempo
Num- Zoom Out de linha do tempo
Num * Mostrar a linha do tempo inteira
Segure Ctrl Restringir o movimento chave a um eixo
ALT + E Aplicar o último efeito
 

Atalhos de teclado disponíveis na janela de narração
Linha do tempo  

Casa Vá em iniciar
Final Ir para a final
Ctrl+Left Passo para trás
Ctrl+Right Passo para a frente
+ Aproxime a linha do tempo
- Zoom Out de linha do tempo
 

Atalhos de teclado disponíveis na janela de legendas
Legendas 

Espaço Reproduzir / pausa
Excluir Excluir legendas selecionadas
ESC Fechar janela
Ctrl+A Selecione todas as legendas
Ctrl+Z Desfazer
Ctrl+Y Refazer
 

Atalhos de teclado disponíveis na Biblioteca de Som NCH
Visualização De Som

Espaço Jogar
 

Atalhos de teclado disponíveis na home tab
Casa

Ctrl+N Aberto
Ctrl+S Salvar projeto
Ctrl+M Adicionar arquivos
Ctrl+K Adicionar em branco
Excluir  Excluir{Descrição da tecla de atalho} 
Ctrl+Shift + L Legendas
Alt + V Efeitos de vídeo/imagem
ALT + A Efeitos de áudio
 

Adicionar objetos
Ctrl+T Adicionar texto simples
Ctrl+K Adicionar Clip em branco
 

Record
Ctrl+I Gravar vídeo
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Ctrl+Shift + I Gravar áudio
 

Trim
Ctrl+Shift +, Ajuste o grampo na posição (começo da 

guarnição)
Ctrl+Shift +. Ajuste a posição do grampo para fora 

(extremidade da guarnição)
 

Atalhos de teclado disponíveis na guia Clipes
Clipes

Ctrl+M Adicionar arquivo (s)
Ctrl+T Adicionar texto
Ctrl+K Adicionar em branco
Ctrl+Shift +, Início da guarnição
Ctrl+Shift +. Extremidade da guarnição
Excluir  Excluir{Descrição da tecla de atalho} 
Ctrl+F Encontrar
Alt + V Efeitos de vídeo/imagem
ALT + A Efeitos de áudio
Ctrl+Shift +. Split
 

Atalhos de teclado disponíveis na guia Sequência
Sequência de 

Ctrl+L Dividir todas as faixas
Excluir  Excluir{Descrição da tecla de atalho} 
Ctrl+Shift + L Legendas
Alt + V Efeitos de vídeo/imagem
ALT + A Efeitos de áudio
 

Atalhos de teclado disponíveis na guia Efeitos
Efeitos  

Ctrl+Shift + L Legendas
Alt + V Efeitos de vídeo/imagem
ALT + A Efeitos de áudio
 

Atalhos de teclado disponíveis na guia de áudio
Áudio

Ctrl+M Adicionar arquivo (s)
ALT + A Efeitos de áudio
Excluir  Excluir{Descrição da tecla de atalho} 

Record
Ctrl+Shift + I Gravar áudio
 

Atalhos de teclado disponíveis para efeitos e transições
Efeitos de vídeo

Ctrl+0 Zoom
Ctrl+1 Das culturas
Ctrl+2 Gire
Ctrl+3 Ajustes de cor
Ctrl+4 Pan e zoom

36



Ctrl+5 Tela verde
 

Transição
Ctrl+6 Desaparecer
Ctrl+7 Cross fade
 

Efeitos de áudio
Ctrl+8 Amplificar
Ctrl+9 Normalizar
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Interface de usuário - Tutoriais em vídeo
VideoPad tutoriais Link: http://www.nchsoftware.com/videopad/tutorial.html  
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Biblioteca de som NCH - Biblioteca de som NCH
A NCH Sound Library  é uma coleção de milhares de efeitos de som royalty-livre que pode 
ser adicionados ao seu projeto.
Depois de abrir a biblioteca, você verá o seguinte:

Árvore de pastas  
No lado de mão esquerda, cada pasta representa uma categoria de sons. Expanda uma 
pasta para ver suas subpastas ou uma lista de sons que ele contém.
Lista de som 
No lado de mão direita, estão listados todos os sons na categoria atualmente selecionado. 
Este será vazia até que uma categoria é selecionada.
Visualizar som
Selecione um som na lista e clique no botão Reproduzir  para ouvi-lo. Quando terminar, 
clique em Stop . 
Baixar
Selecione um som na lista e clique no botão Baixar  para baixar o som (se ele ainda não 
tiver sido baixado). 

39



Arquivos de mídia e outros conteúdos - Carregar 
ou criar clipes
Vídeo, áudio ou arquivos de imagem 

Carregar arquivos de vídeo (. avi,. mov, etc.), arquivos de áudio (AAC, mp3, etc.) ou 
arquivos de imagem (. jpg,. png, etc.) uma das seguintes maneiras:

● Arrastar e soltar um ou mais arquivos de explorador de arquivos ou o desktop no 
escaninho clip.  

● Selecione "Arquivo"-> "Adicionar arquivo (s)".  
● Clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar arquivo".
● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione "Adicionar arquivo (s)". 
Por padrão, clipes de imagem terá a duração especificada na Opções: Media.

Veja também: sobre mídia 3D / estereoscópica e Sobre 360 Media 
Captura de vídeo  
Capture vídeo de uma câmera de vídeo digital, dispositivo de captura de vídeo ou webcam, 
usando uma das seguintes maneiras:

● Selecione "Clipe"-> "Registro"-> "Captura de vídeo".
● Clique no botão de barra de ferramenta "Record".
Veja: arquivos de mídia e outros conteúdos: captura de vídeo 

Clipes de título  
Clique no botão de barra de ferramenta "Add Title" e selecione um dos modelos para criar 
um clipe de título de título.
Como alternativa, clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar objetos" e selecione 
um dos modelos de título no menu "Adicionar título animado".
Os atributos do título (fonte, tamanho, cor, etc.) podem ser modificados na 
visualização do clipe.
Clipes de texto 
Crie um clipe de texto, uma das seguintes maneiras:

● Selecione "Clip"-> "Adicionar texto".
● Como alternativa, clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar objetos" e 

selecione "Adicionar texto simples".
● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione "Adicionar texto". 
Digite o nome do clip e o conteúdo do texto, em seguida, clique em "Adicionar". Os 

atributos do texto (fonte, tamanho, cor, etc.) podem ser modificados na visualização do clipe

Clips em branco 
Crie um clipe de vídeo em branco, uma das seguintes maneiras:

● Selecione "Clip"-> "Adicionar Clip de fundo em branco".
● Como alternativa, clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar objetos" e 

selecione "Adicionar Clip de fundo em branco".
● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione "Adicionar Clip em 

branco". 
Siga estas etapas para adicionar um clip em branco:

1. Clique sobre a duração e esticar a mola para a duração desejada.
2. Escolha o botão de rádio "Cor" ou "Gradiente" para selecionar o estilo de 

preenchimento.
3. Clique em selecionador de cor apropriada e escolha uma cor ou um conjunto de cores 

e uma direção para o gradiente.
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4. Clique em "Adicionar em branco" para adicionar o clip de um bin.
A duração do clip e a cor podem ser modificados mais tarde na visualização do clipe.
Clipes De Espaço Reservado
Um clipe de espaço reservado para áudio ou vídeo pode ser criado através do botão da 
barra de ferramentas "Adicionar objetos". Os clipes de espaço reservado são destinados a 
uso em projetos de modelo. Consulte a seção no Wizard para obter mais detalhes. 
Superposições de imagens  
Adicione superposições de imagens das seguintes maneiras:

● Arraste e solte um clipe de "Clip Bin" para a desejada "pista de vídeo" dentro de sua 
"sequência".

● Como alternativa, clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar objetos" e 
selecione "Adicionar superposição de imagem".

Consulte a entrada nas Faixas de vídeo para obter mais informações.
Sobreposição de texto 

Adicione sobreposições de texto das seguintes maneiras:
● Arrastar e soltar um clipe desejado"texto" do lixo"Clip" para a faixa desejada dentro 

de sua sequência de vídeo.
● Como alternativa, selecione um clipe dentro da "sequência" que você gostaria de 

aplicar uma animação sobreposição para. Clique no botão de barra de ferramenta 
"Efeitos de texto" e selecione a opção desejada.

Ripar CD de áudio  
Rip faixas de um CD de áudio usando uma das seguintes maneiras:

● Selecione "Clip"-> "Adicionar Audio CD".
● Clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar faixa do CD".
● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione "Adicionar áudio de 

CD".  
Veja: como carregar um CD de áudio.

Narração da gravação 
Para gravar a narração, deve já haver pelo menos um clipes (de qualquer tipo) na 
sequência. Então faça o seguinte:

● Selecione "Clipe"-> "Registro"-> "Narrar".
● Clique na seta ao lado do botão "Gravar" na barra de ferramentas e selecione 

"Narram".
Veja: referências de tela: narração 

Gravação de áudio  
Áudio pode ser gravado de outras fontes (por exemplo, a partir de um gravador analógico) 
uma das seguintes maneiras:

● Selecione "Clipe"-> "Registro"-> "Gravar áudio".
● Clique na seta ao lado do botão "Gravar" na barra de ferramentas e selecione 

"Record Audio".
Veja: referências de tela: gravar áudio 

Biblioteca de efeitos de som NCH 
Selecione um dos milhares de efeitos de som royalty-livre para adicionar ao seu projeto 
usando uma das seguintes maneiras:

● Selecione "Clip"-> "Adicionar áudio da NCH som efeito biblioteca".
● Clique no botão de barra de ferramenta "Adicionar som de estoque".
● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione "Adicionar áudio da 

NCH som efeito biblioteca". 
Veja: arquivos de mídia e outros conteúdos: NCH som efeitos biblioteca  

Biblioteca de Clip-Art do NCH 
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Selecione uma das centenas de imagens royalty-free para adicionar ao seu projeto usando 
uma das seguintes maneiras:

● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione "Adicionar imagens 
NCH Clipart biblioteca de".  

● Selecione "Clip"-> "Adicionar imagens da NCH biblioteca de clip-art".
Veja: arquivos de mídia e outros conteúdos: NCH Clipart biblioteca 

Sequências de imagem 
Siga estas etapas para importar uma sequência de imagens:
1. Selecione "Arquivo"-> "Adicionar imagens como vídeo...".
2. Clique em "Add Files" ou "Adicionar pasta" e navegue para os arquivos de imagem que 

você deseja adicionar. Todas as imagens que você selecionar devem ter a mesma 
resolução.

3. Escolha uma taxa de quadros ou duração de quadro a ser usado ao criar o arquivo de 
vídeo usando os controles de entrada na parte superior da caixa de diálogo. O arquivo 
de saída de vídeo com tem uma taxa de quadros constante.

4. Clique no botão "Importar" na parte inferior da caixa de diálogo. 
Há um preview janela e reprodução controles no lado esquerdo da caixa de diálogo que 
você pode usar para ver mais ou menos como vai ficar o arquivo de vídeo de saída.
Você pode alterar as configurações de codificador de vídeo clicando no botão "Encoder 
Settings".
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Captura 
de Screenshots
Você pode capturar uma captura de tela de um ou todos os monitores conectados. Selecione 

 -> Gravar -> Capturar captura de telaou clicar no botão Gravar dropdown na barra 
de ferramentas, para capturar uma captura de tela do monitor especificado. 
Um diálogo aparecerá. Depois de clicar no botão Iniciar temporizador na caixa de diálogo, 
haverá um atraso de cinco segundos antes que sua captura de tela seja tirada e 
automaticamente importada para o projeto atual. 
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Captura 
de vídeo
Você pode capturar o vídeo diretamente de sua câmara de vídeo para VideoPad, pronto para 
editar. Selecione arquivo  -> gravar  -> Capturar vídeo... , ou clique no botão gravar  na barra 
de ferramentas, para abrir a caixa de diálogo Capturar vídeo  .
Captura de filmadora 
Você pode capturar o vídeo diretamente de sua câmara de vídeo DV facilmente. Se você tiver 
uma câmara de vídeo baseado em disco rígido, ou ter gravado para um cartão de memória, 
consulte carregamento de arquivos de vídeo em vez disso.
Para preparar a capturar vídeo de uma câmara de vídeo, verifique se o dispositivo é 
conectado ao computador e ligado. Selecione o menu pull-down De capturar a filmadora. 
Então, você precisa dar o vídeo que você está prestes a capturar um nome lógico, para 
localizar o arquivo mais tarde mais fácil. Finalmente, selecione o local no seu computador 
onde você deseja armazenar o vídeo capturado. Agora você está pronto para capturar.

Para capturar vídeo de uma câmara de vídeo, primeiro certifique-se que a câmara está no 
modo de jogar e não o modo de gravação . Consulte que o manual para obter mais 
informações do seu camcorder.
Você pode então clique no botão de gravar  por baixo a visualização da fonte. Quando você 
está pronto para interromper a captura, clique no botão parar  . O arquivo será então 
automaticamente adicionado ao seu projeto de VideoPad. Você pode clicar gravar  e parar  
tantas vezes quanto você gosta de capturar muitos clipes diferentes da fonte de um. Você 
pode usar os controles de Avanço rápido ou retrocesso  na câmera, se você precisa para 
navegar até um ponto particular na fita DV.
Captura de um outro aparelho 
VideoPad permite capturar vídeo de uma webcam, placa de captura de TV, ou outros 
dispositivos conectados ao seu computador.
Para preparar a captura de vídeo, na caixa de diálogo Capturar vídeo  , selecione o 
dispositivo que você deseja capturar a partir do menu suspenso. Certifique-se também a fonte 
de áudio correta conectada. Então, você precisa dar o vídeo que você está prestes a capturar 
um nome lógico, para localizar o arquivo mais tarde mais fácil. Finalmente, selecione o local 
no seu computador onde você deseja armazenar o vídeo capturado. Agora você está pronto 
para capturar.

Para capturar vídeo, clique no botão de gravar  por baixo a visualização da fonte. Quando 
você está pronto para interromper a captura, clique no botão parar  . O arquivo será então 
automaticamente adicionado ao seu projeto de VideoPad. Você pode clicar gravar  e parar  
tantas vezes quanto você gosta de capturar muitos clipes diferentes da fonte de um.
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Gravação 
de tela
VideoPad pode lançar o Debut Video Capture Software, que pode ser usado para gravação 
de tela.
Para lançar estreia no modo de gravação de ecrã, seleccione ficheiro  -> gravar  -> Tela de 
registro... , ou clique o botão de lista suspensa do botão gravar  na barra de ferramentas e 
selecione a Tela de registro...  . Será baixado e instalado se ele ainda não está presente no 
seu computador. Na estreia, você pode fazer gravação de tela completa ou parcial. Só use a 
ferramenta ' Seleção ' para definir a área da tela para ser gravado. Quando você tiver 
terminado a gravação, o vídeo será automaticamente importado para VideoPad.
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Media 
cerca de 360
Um 360 imagem ou vídeo é deformado de uma forma que permite que certos telespectadores 
olhar ao redor da cena como se estivessem no centro do mesmo. 360 media pode ser de 
qualquer monoscopic ou estereoscópico 
Carregar 360 mídia 

360 clipes de imagem e / ou clips de vídeo podem ser adicionados a qualquer projeto, 
usando as instruções em carregamento ou criação de clipes .
Visualização 360 Media 
Qualquer sequência ouPreview do clipe. vai ter um botão de alternância disponível para 
alternar entre Flat e 360 visualizações. Quando habilitado você pode clique e arraste dentro 
da visualização para avaliar o sentido da vista.

Edição 360 Media 
Edição 360 mídia funciona da mesma forma como qualquer outra mídia. Você pode aplicar 
efeitos, tais comoPreto e branco, mas a sobreposição de texto e outras imagens pode não 
parecer correta. Neste caso, sobreposição de um clipe em um novofaixae aplicar o
Coloque em 360efeito. Você deve ser capaz de Visualizar isso clicando e movendo o  
Visualizar{e movendo o preview}. 

Salvando o 360 Media 
Salvar o 360 mídia funciona da mesma forma salvando a mídia normal{Salvando 360 salva 
normal mídia}. 
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Sobre 
mídia 3D / estereoscópica
Um "estereoscópica" imagem ou vídeo apresenta uma imagem diferente para cada olho, 
dando um efeito 3D.
Carregar mídia 3D 

Clipes de imagem 3D e / ou clipes de vídeo 3D podem ser adicionado a qualquer projeto, 
usando as instruções em carregamento ou criação de clipes .
Quando carregar uma imagem 3D ou arquivo de vídeo, você será solicitado para selecionar 
seu formato estereoscópico. Verifique a caixa de seleção usar este formato para todos 
os arquivos 3D que eu carregar para definir isso como o padrão. O formato padrão pode 
ser alterado mais tarde em Opções: exportar.
Para alterar o formato estereoscópico de um clipe depois que tiver sido carregado, use a 
caixa de diálogo Propriedades de clipe .
Salvar vídeos 3D  
Siga as instruções em Salvar, Compartilhar ou Queimar um Vídeo. Selecione o formato de 
saída 3D estereoscópico, como mostrado no Vídeo de saída para 3D estereoscópico. 
Formatos estereoscópicas  
Lado a lado, ou sobre / sob  
Informações para os olhos esquerdos e direito são armazenadas em partes separadas de 
cada quadro. Se a altura ou largura do quadro é definida como metade, então isso significa 
que a saída será mostrada esticada como se o arquivo de entrada 3D foram esmagado 
para meia largura ou altura.

Anáglifo  
Informações para os olhos esquerdos e direito são armazenadas juntos, deslocando-se as 
cores. Óculos com lentes coloridas diferentes são necessários para visualizar o efeito 3D.
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Biblioteca 
de efeitos de som NCH
A NCH som efeito biblioteca  é uma coleção de milhares de efeitos de som royalty-livre que 
pode ser adicionados ao seu projeto.
Abra a biblioteca usando uma das seguintes maneiras:

● SelecioneClip->Adicione áudio da NCH som efeito biblioteca . 
● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecioneAdicione áudio da NCH 

som efeito biblioteca  . 
Depois de abrir a biblioteca, você verá os seguintes controles:

1. Árvore de pastas  
No lado de mão esquerda, cada pasta representa uma categoria de sons. Expanda uma 
pasta para ver suas sub-pastas, ou a lista de sons que ele contém.

2. Lista de som 
No lado de mão direita, estão listados todos os sons na categoria atualmente selecionado. 
Este será vazia até que uma categoria é selecionada.

3. Visualização de som  
Selecione um som na lista, em seguida, clique oJogar botão (ou pressionar Espaço 
chave) para ouvi-lo. Quando você terminar, clique Pare.

4. Baixar  
Selecione um som na lista, em seguida, clique oBaixarbotão para baixar o som (se já não 
foi baixada) e adicioná-lo ao escaninho de clipe do projeto aberto.

48



Arquivos de mídia e outros conteúdos - Biblioteca 
de Clip-Art do NCH
A NCH Clipart Library é uma coleção de centenas de imagens royalty-free que podem ser 
adicionadas ao seu projeto.
Abra a biblioteca usando uma das seguintes maneiras:

● Botão direito do mouse em um escaninho de clip e selecione Adicionar imagens da 
NCH Clipart biblioteca.  

● Selecione o Clip -> Adicionar imagens da biblioteca de Clip-Art do NCH 
Utilize o painel do lado esquerdo para selecionar uma categoria de clipart. Quando uma 

categoria é selecionada, uma lista de imagens clipart será exibida no centro da caixa de 
diálogo. Clique em qualquer imagem na lista para ver um preview do lado direito da caixa de 
diálogo.

Quando você encontrar uma imagem de clipart que você gosta, clique no botão de Download 
. Uma vez que a imagem terminar de carregar, a imagem de clipart será adicionada ao seu 
projeto.
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Legendas
Diálogo de legendas 
A caixa de diálogo do legendas permite que você importar, exportar, criar e editar legendas 
para a sequência atual. Para adicionar legendas em uma sequência, primeiro certifique-se que 
a sequência tem um ou mais clipes adicionados, selecione ferramentas -> legendasou 
clique no botão na barra de ferramentas do guia sequência legendas .
Nota: Legendas para uma sequência não são mostradas quando a sequência é usada como 
um clipe em outra sequência.
Importação e exportação  
Você pode importar um arquivo de legenda clicando no botão de carga na parte superior da 
caixa de diálogo de legendas. Observe que alguns efeitos de texto, tais como Karaoke, não 
carregará corretamente no VideoPad devido às diferenças entre formatos de legendas, mas 
ainda será exibido o texto de legenda.

Você pode exportar um arquivo de legenda clicando no botão salvar  na parte superior da 
caixa de diálogo de legendas.
VideoPad suporta o carregamento e salvamento de três formatos de arquivo de legenda:

● SSA (SubStation Alpha)
● SRT (SubRip)
● VTT (WebVTT)
Se você estiver salvando em SSA, você será presenteado com uma caixa de diálogo 

pedindo para fornecer informações de título e autor  . Estas podem ser deixadas como seus 
valores padrão como elas não afetam a saída da legenda.
Fixação importado problemas de exibição de legendas  
Se o texto for muito grande ou pequeno, selecioná-lo na lista principal das legendas clicando 
nele e, em seguida, ajustar o tamanho usando o controle de tamanho  , encontrado na aba 
formato.
Se o texto é um bom tamanho, mas algumas delas são cortadas ou sobrepostas, tentar editar 
a legenda clicando o subtítulo na lista e adicionando algumas quebras de linha (pressionando 
Enter no seu teclado) para o texto na caixa de entrada de legenda no parte inferior esquerda 
da caixa de diálogo.

Auto Gerar Legendas
Para gerar legendas automaticamente usando o reconhecimento de voz, clique em Auto gerar

Adicionando suas próprias legendas  
Para criar um subtítulo, primeiro clique no botão Adicionar Legenda na barra de ferramentas, 
em seguida, digite algum texto na caixa de entrada de legenda no canto inferior esquerdo da 
caixa de diálogo. Você pode ajustar os tempos de Mostrar e ocultar  clicando sobre os 
tempos abaixo a visualização, ou arrastando os suportes de vermelhos e azuis na linha do 
tempo.

Para editar texto de um subtítulo, em primeiro selecioná-lo na lista e, em seguida, alterar o 
texto na caixa de entrada de legenda no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. Você 
também pode ajustar os estilos como negrito, itálico, sublinhado, cor, cor de contorno, cor de 
fundo e tamanho usando os controles na guia Formatar. Mostrar e ocultar as vezes também 
pode ser ajustado para legendas existentes.

Exclua legendas selecionando um ou mais legendas na lista e, em seguida, clique no botão ex
cluir  na barra de ferramentas.
Para trocar o texto de um subtítulo, primeiro selecione-o na lista. Em seguida, para trocar o 
subtítulo selecionado com o um acima dele, use o botão mover para cima
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 e para trocar o subtítulo com o abaixo ele use o botão mover para baixo  .
Se você deseja refazer ou desfazer suas ações, basta clicar em refazer ou desfazer botões.
Legendas a esconder  
Você pode ocultar todas as legendas de uma sequência desmarcando o botão Mostrar 
legendas na barra de ferramentas. Observe que todos os vídeos que você exportar enquanto 
esta caixa marcada não terão as legendas visíveis.
Subtítulo Do Conjunto Padrão De Duração
Você pode definir a duração padrão quando adicionando um subtítulo, clique o botão Opções
Adicionar/remover um canal de legenda
Para adicionar um canal de legenda, primeiro clique no botão Adicionar... na barra de 
ferramentas e, em seguida, digite o novo nome do canal e clique em OK.
É possível remover o canal adicionado selecionando na lista suspensa canal e pressione remo
ver .
Por favor, tome nota que MKV é o formato de exportação recomendado para vários canais de 
legenda.
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Fala Em 
Texto
Discurso para diálogo de texto
O discurso para o diálogo de texto permite que você gere o texto a partir de um arquivo de 
som.
Para usar o recurso, clique no botão Discurso para Texto na barra de ferramentas da guia 
de áudio ou abra o diálogo das opções -> discurso para texto  e clique no botão Configuraç
ões de Configuração de Clipes de Texto Gerados...
Você também pode ajustar estilos como negrito, itálico, sublinhar, cor, cores de contorno, cor 
de fundo e tamanho usando os controles neste diálogo e ver o resultado na janela de 
visualização.
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - Texto ao 
discurso
O recurso de texto em fala permite que você digite algum texto e tê-lo a gerar um arquivo de 
som do texto.
Para usar o recurso:
1. Clique no botão de texto em fala na guia áudio .
2. Digite o texto que você deseja converter para um arquivo de som.
3. Clique no botão de Sintetizar o discurso .
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Arquivos de mídia e outros conteúdos - 
Sincronizar áudio
Sincronizar áudio  
O Sync Audio  é usado para alinhar vários clipes de vídeo com a mesma trilha sonora na 
linha do tempo, combinando o áudio. Este recurso é comumente usado para edição multicam. 
Para usar esse recurso, você precisa colocar os clipes de vídeo em faixas diferentes. 
Selecione um ou mais clipes e clique em Sincronizar Áudio  na guia Áudio. Os clipes 
selecionados serão alinhados à faixa mais próxima que corresponda ao áudio. 
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Edição - Edição de vídeo em lotes
O Editor de vídeo em lotes  pode ser usado para aplicar um conjunto de transformações, 
efeitos e conversões de formato para muitos clipes de uma só vez.
Para abrir o Editor de vídeo em lote, selecione o item Batch Editor de vídeo... no menu ferra
mentas  .
Existem seis passos para completar um trabalho de conversão em lote:
1. Seleção de arquivo.  Selecione os arquivos que você deseja usar no processo de edição 

em lote.
2. Carga de arquivo de lote. Carrega um arquivo em lotes pré-existentes. Isto é opcional, 

consulte a etapa 5.
3. Adicionar transformações.  Alterar as propriedades de arquivo como acender, rotação, 

corte e relação de aspecto de mudanças.
4. Adicionar efeitos de vídeo. Adicione efeitos de vídeo como preto & branco, rotação, 

sépia e muito mais.
5. Configurações de saída.  Escolha as configurações de saída desejada. O formato de 

arquivo de saída pode ser alterado ou mantido a mesma. Também opcionalmente, você 
pode salvar as configurações do lote para um arquivo para uso posterior na etapa 2.

6. Saída processo. Isto é onde você espera para o processo de lote para concluir.
7. Conclusão.  Após concluir o processo em lote, você pode optar por importar os arquivos 

editados para seu projeto de VideoPad ou navegue até o local da pasta de saída.
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Edição - Edição em um Editor externo
Para editar um arquivo de imagem ou áudio adicionado à VideoPad em um editor externo:
1. Botão direito do mouse sobre o clipe em um bin e selecioneAbrir arquivo comno menu 

de contexto. 
2. Se você tiver especificado um editor externo naEdiçãoGuia da caixa de diálogo opções e, 

em seguida, o editor que você selecionou será aberta. Caso contrário, o editor padrão irá 
abrir (WavePad para arquivos de áudio, PhotoPad para arquivos de imagem).

3. Faça as alterações desejadas no editor externo, localize e clique emSalvarem seu editor 
externo.

4. Fecharo editor externo quando concluiu salvar suas alterações.
5. Mudar o foco do aplicativo volta para VideoPad.

Deve haver uma mensagem dizendo:
"Arquivo: [FilePath] 
Edição em um editor externo...
Pressione Okey quando feito."

Clique oOkeybotão.
6. VideoPad irá recarregar o arquivo para que as alterações são visíveis.
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Edição - Modos de Storyboard e linha do tempo
A sequência  de exibição na metade inferior da janela principal pode ser vista no modo 
storyboard ou linha do tempo.
Para alterar entre os dois modos, selecione View -> sequência -> Modo de linha de tempo  
ou Storyboard, ou clique no botão linha do tempo ou Storyboard sob as abas da 
sequência.
Modo de linha do tempo 
Modo de linha do tempo mostra todas as faixas de áudio e vídeo e todos os clipes sobre eles. 
A largura de cada clipe é proporcional à sua duração. por exemplo, A dois minutos longa clip 
será duas vezes tão grande quanto um minuto um longo clip. A duração de um clipe pode ser 
alterada, arrastando sua borda esquerda ou direita. Um clipe pode ser arrastado para alterar a 
sua posição, ou para movê-lo para outra faixa. Também se moverá todos os grampos 

vinculadas ou agrupadas .
Para uma lista de controles disponíveis em cada faixa, consulte: conceitos: faixas 
Modo de storyboard 
Modo Storyboard é uma visão simplificada, apropriada para montar rapidamente e arranjar 
clipes quando criar uma nova sequência, ou tornando fácil muda para sequências existentes 
que não fazem usam de muitas faixas. Somente clipes na faixa de vídeo 1 (e qualquer áudio 
ligado a esses clipes) são visíveis. Ao mover ou alterar a duração dos clipes em uma 
sequência que contém clipes em muitas faixas, modo de linha de tempo é recomendado em 
vez disso.

A largura de cada clipe é a mesma, independentemente da sua duração. Espaço entre os 
clipes é mostrado como uma abertura fixa, a mesma largura que um clipe, independentemente 
da duração do espaço. Clipes podem ser rearranjados arrastando-os antes ou depois de 
outros clipes ou lacunas.
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Edição - Adicionar clipes de uma sequência
Para adicionar um ou mais clipes de vídeo para a sequência atual, faça o seguinte:

● Selecione o grampo em um bin e selecione um dosClip->Coloque na sequência no 
início,Coloque na sequência no Cursor,Coloque o Cursor na nova faixa, ouColoq
ue na sequência final .

● Selecione o grampo em uma lixeira e clique noClipe de lugar na sequênciabotão 
(verde para baixo do ícone de seta), sob o preview do clipe. Selecione o método de 
colocação (veja abaixo) daClipe de lugar na sequênciacaixa de diálogo.

● Botão direito do mouse no grampo em um bin e selecioneColoque na sequência .  Sele
cione o método de colocação (veja abaixo) da Clipe de lugar na sequênciacaixa 
de diálogo.

● Arraste o grampo de um bin e solte-o deles / na sequência a faixa desejada e posição.
Se vários clipes são colocados em uma sequência ao mesmo tempo, o primeiro clipe será 

colocado na posição selecionada, e clipes subsequentes serão colocados à direita.
Métodos de posicionamento  

Coloque na sequência no início  
Grampo é colocados na faixa vídeo ou áudio 1, em posição 0:00:00.0. Todos os grampos já 
sobre essas faixas são movidos para a direita pela duração dos clips sendo adicionado.
Coloque na sequência no Cursor 
Grampo é colocados na trilha de vídeo ou áudio 1, na posição do cursor de reprodução (a 
linha vertical vermelha). Todos os grampos já sobre essas faixas são movidos para a 
direita pela duração dos clips sendo adicionado.

Coloque o Cursor na nova faixa 
Grampo é colocados na posição do cursor de reprodução (a linha vertical vermelha), na 
primeira trilha que tem sem clipes nesse ponto.
Coloque na sequência final  
Grampo é colocados no video ou audio Track1, afinal outros clipes sobre essas faixas. A 
duração da sequência se torna maior.
Se o diálogo Clip lugar na sequência sempre executar a ação selecionada. Não me 

pergunte de novo.  caixa de seleção estiver marcada, o mesmo método será usado ao 
adicionar clipes subsequentes. Isso pode ser alterado mais tarde usando o Opções -> multim
édia  -> Adicionar novo clipe para a posição seguinte.
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Edição - Movendo clipes
Uma vez que um clipe é uma sequência , ela pode ser movida em torno arrastando-o. As 
mudanças de comportamento, dependendo se o modo de exibição de sequência está no 
modo temporal ou Storyboard.
Modo de linha do tempo 
No modo de linha de tempo, grampos podem ser arrastados à esquerda e à direita em 
movê-los mais cedo ou mais tarde na linha do tempo, ou acima e para baixo para movê-los 
para diferentes faixas.
Quando ambas as extremidades do clipe sendo arrastado é perto de cada extremidade do 
outro clip, ou o início ou fim da sequência, ele vai "encaixe" para essa posição. Mantenha 
pressionada a tecla Shift enquanto arrasta para temporariamente desativar esse 
comportamento.

Ao mover um clipe para que sua borda esquerda está dentro de outro clipe, outro que o clipe 
será dividido e o clipe será inserido nesse ponto. Mantenha pressionada a tecla Alt quando 
soltando os grampos para temporariamente desativar esse comportamento.

Modo de storyboard 
No modo Storyboard, clipes só podem ser arrastado à esquerda e à direita, para movê-los 
antes ou depois de outros clipes. Clipes na mesma faixa serão automaticamente movidas para 
fazer espaço para o grampo sendo arrastado, significando elas não ser truncadas ou 
excluídas. No entanto, clipes no outro video ou faixas de áudio, que não são visíveis no modo 
Storyboard, podem ser afetados.

Nos modos de cronograma e Storyboard, vinculadas ou agrupadas clipes irão mover-se juntos.
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Edição - Aparar e separar clipes
Aparar os clipes de áudio e vídeo 
Cada clip de vídeo ou áudio, ou numa caixa ou em uma sequência, tem uma hora de início e 
hora de término. Quando um clipe é colocado em uma sequência, são usadas apenas frames 
ou amostras da região entre o início e o fim dos tempos. Quadros ou amostras antes da hora 
de início e após o fim dos tempos são aparadas.

Por padrão, tempo de um clipe de começar é no início do clipe, e fim do tempo está no fim. ou 
seja, nada é aparado.
Na visualização de Clip 
Selecione um clipe de vídeo ou áudio em um bin ou em uma sequência de mostrá-lo na 
visualização do clipe. Na linha do tempo do preview clipe, a hora de início mostra-se como um 
triângulo vermelho, e fim do tempo mostra como um triângulo azul. Arraste um triângulo para 
mover In ou tempo final. Como alternativa, mova do preview clipe atual posição de reprodução 
e selecione Clip -> Player -> Definir hora de início do clipe ou Definir hora de término de 
Clip, ou clique no botão do ícone de bandeira vermelha ou azul. Se o clipe que você está 
mudando é a sequência e o novo em ou End Time Seleccionou entrarão em conflito com outro 
clip na sequência, em seguida, os clipes são deslocados para a direita para que nenhum 
clipes serão sobrepostas. Segure Alt enquanto alterar o tempo final ou em temporariamente 
desativar esse comportamento.

Clique no botão Split no Preview Clip e conservará um clip de vídeo duplicado no escaninho 
com seu editado início e fim dos tempos. Selecione o clipe de vídeo salvo do lixo e coloque 
novamente a posição de reprodução na linha do tempo em qualquer lugar entre o começo e o 
fim dos tempos. Você pode usar o botão de dividir novamente para salvar outro clip de vídeo 
duplicado com diferentes de início e fim dos tempos.

Aparar os clipes em sequência e visualização de sequência 
Em uma sequência 
Clique sobre o cronograma para uma posição onde é um clipe selecionado. Botão direito 
do mouse em um clipe selecionado e clique em Split grampo selecionado 
Em uma sequência (somente modo linha do tempo)
Passe o cursor do mouse sobre a borda esquerda de um clipe e o cursor mudará para 
redimensionar o cursor. Clique e arraste para mover a borda esquerda do clipe e altere a 
Hora de Início do clipe. Da mesma forma, arrastar a borda direita de um clipe muda seu 
Tempo de Término. Observe que o Tempo de Início não pode ser arrastado antes do início 
do clipe, e o Tempo final não pode ser arrastado mais tarde do que o final do clipe. Se você 
redimensionar um clipe para que ele se sobreponha a outro clipe, alguns clipes serão 
movidos para a direita na sequência para compensar para que nenhum clipe se 
sobreponha. Segure alt enquanto redimensiona para desativar temporariamente esse 
comportamento. 

Em uma sequência (somente modo storyboard)
O tempo de início de um clipe não pode ser modificado aqui, porém alterar a duração 
(clicando na duração na parte inferior do clipe) moverá o Tempo final. 
Dividindo clipes na sequência e visualização de sequência 

Qualquer tipo de clipe em uma sequência pode ser cortado em dois por dividi-la. Divisão pode 
ser usado para remover a parte de um clipe de uma sequência (por exemplo, 
removendo propagandas), para mover parte de um clipe (por exemplo, para abrir espaço para 
um tiro de fraque), para permitir uma transição para ser usado, ou muitas outras razões.
Para dividir um ou mais clipes, mover a posição de reprodução atual sobre a sequência ou a 
visualização da sequência para a posição de dividir e faça o seguinte:
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● Clique sobre oFaixas de Splitbotão no menu superior, sob aSequência deTab.
● Clique sobre oSplitbotão (ícone da tesoura) sob a visualização da sequência para 

dividir todas as faixas.
● Clique no triângulo pequeno ao lado doSplit(ícone da tesoura) sob a visualização da 

sequência e seleccione um dos métodos de separação.
Os métodos de separação são:
Dividir clipes selecionados  
Todos os clipes selecionados, incluindo quaisquer clipes vinculados ou agrupados , em 
qualquer faixa de vídeo ou áudio, serão divididos. 
Dividir todas as faixas 
Todos os clipes, selecionados ou não, em qualquer faixa de áudio ou vídeo, serão divididos.
Dividir todas as faixas de vídeo  
Todos os clipes, selecionados ou não, em qualquer faixa de vídeo, serão divididos.
Dividir todas as faixas de áudio 
Todos os clipes, selecionados ou não, em qualquer faixa de áudio, serão divididos.
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Edição - Clipes de vinculado e agrupados
Clipes de vinculado  
Quando um arquivo com áudio e vídeo é adicionado a um projeto, é mostrado como um clip 
de vídeo individual no caixote do lixo. Por padrão, o áudio está ligado com o clip de vídeo. 
Quando o clip de vídeo é colocado em uma sequência, o áudio vinculado também é colocado 
na sequência, e os dois clips permanecem vinculados.

Se dois clipes em uma sequência estão ligados entre si, mover um clip fará com que o outro 
clipe mudar também. Desta forma, o vídeo e o áudio vão ficar sincronizadas.
Para desvincular o áudio de um clipe de vídeo em uma caixa, clique no clipe de vídeo e 
selecione Clip -> Unlink Audio and Video do menu, ou clique direito no clipe e selecione Unli
nk Audio and Video . Um novo clipe de áudio aparecerá na caixa de arquivos de áudio.
Para desvincular clipes em uma sequência, selecione o clipe de vídeo, em seguida, selecione 
Clip -> Unlink Áudio e Vídeo do menu, ou clique direito em qualquer clipe e selecione Unlink
de áudio  ou unlink de vídeo. 
Você também pode desvincular ou revincular qualquer clipe (originalmente vinculado) 
selecionando-o, em seguida, clicando no botão desvincular ou vincular novamente  na 
Visualização do clipe .
Clips agrupados 
Enquanto vinculação é usado para conectar um videoclipe com seu áudio original, o 
agrupamento pode ser usado para conectar dois ou mais clipes de qualquer tipo. 
Agrupamento só funciona em clipes em uma sequência. Exemplos de usos para o 
agrupamento:

● Manter a música sincronizada com clipes de vídeo ou efeitos sonoros.
● Manter o calendário de um clipe de texto, como um título ou legenda, em relação a um 

clip de vídeo.
● Manter múltiplos tiros de uma cena juntos.
● etc.
Para agrupar clipes, selecione vários clipes em uma sequência e selecione Sequência  -> 

 do grupo do menu ou clique direito em um dos clipes selecionados e 
selecione clipes selecionadosdo Grupo. Selecione ungroup clipes selecionados  em vez 
de ungroup clipes.
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Edição - Marcadores
Você pode adicionar marcadores a sua linha de tempo para separar o cronograma em seções. 
Estes indicadores podem ser usados mais tarde como capítulos do DVD.
Adicionando um marcador  

Para adicionar um indicador também:
● SelecioneSequência de->Jogador->Defina o indicador no Cursor...  

O novo indicador aparecerá na posição do cursor na linha do tempo.
● Botão direito do mouse no ponto que deseja adicionar um marcador e selecione a linha 

de tempoConjunto de Bookmark .  
Abrirá a caixa de diálogo Editar marcador . Digite o nome do indicador e escolher a cor 
que você gosta de seu marcador para ser clicando a amostra de cor, depois clique Okey.
Para verificar o nome de um indicador, mova o mouse sobre ele e aguarde até que a dica 
de ferramenta apareça.
Edição de marcadores 
Para alterar o nome ou a cor de um indicador, clique sobre ela e selecione Editar 
marcador...  Abrirá a caixa de diálogo Editar marcador . 
Remover favoritos 
Para remover um indicador, clique sobre ela e selecione Remover marcador .  
Navegando Bookmarks 
Você pode mover a linha do tempo posição para coincidir com qualquer indicador criado 
em uma sequência selecionando o indicador de sequência -> Player -> Goto Bookmark...

Nome do indicador 
Marcadores nesta lista serão ordenados sequencialmente como eles aparecem na 
sequência.
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Edição - Níveis de volume
Existem muitos métodos para alterar o volume de itens específicos ou grupos de itens dentro 
VideoPad.
Alterando o volume de clipes individuais

Diálogo de volume de clipe
A caixa de diálogo de volume de clipe pode ser aberta pressionando o botão Volume  
localizado no canto inferior esquerdo de todos os clipes de faixa de áudio localizados 
dentro de qualquer sequência  . Você também pode clicar com o botão direito do mouse 
no clipe de áudio e selecionar Ajustar o volume do clipe... do menu de contexto. 
Use o controle deslizante de volume para aumentar ou diminuir o volume. Verifique a 
caixa de seleção do clipe do Mute se você não quiser ouvir o áudio para este clipe. 
Clique no botão OK para salvar quaisquer ajustes de volume no clipe. 

Pontos de desbotamento 
Os pontos fade podem ser usados para aplicar um aumento suave ou diminuir ao 
volume de um clipe aplicado ao longo da duração desejada.

Efeitos de áudio 
Efeitos de áudio como Amplificar e Compressor podem ser usados para aumentar, 
diminuir e limitar o volume de clipes de maneiras variadas.

Alterar o volume das faixas todo 
No modo de linha de tempo, cada faixa tem uma barra de volume e um controle deslizante 
pan estéreo. Este volume e pan é aplicado a todos os clipes de áudio na pista. 

64

concepts_clips.html
concepts_sequences.html
effects_fadepoints.html
effects_audioeffects.html
concepts_tracks.html


Finalizar um projeto - Visualização de um projeto
Você pode assistir a uma prévia em tela cheia do que está em sua seqüência, incluindo 
efeitos e transições, clicando no botãoMaximizeou Full Screen  nos controles.
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Finalizar um projeto - Salvando um vídeo
Uma vez que você tiver terminado de editar seu projeto, você pode salvar ou carregar um 
vídeo para compartilhar com outros.
Selecione o assistente de exportação no botão Exportar vídeo na guia Home . O Assistente
de Exportação  irá guiá-lo através do processo de exportação de vídeo.
Fila de exportação 
Múltiplas tarefas de exportação podem ser enfileiradas terminar em segundo plano. Isto 
permite que outro projeto a ser editado enquanto um ou mais outros projetos já estão 
exportando.

Pressione o link cancelar para cancelar uma tarefa que está processando ou pendentes de 
processamento. Pressione remover o link para remover uma tarefa que tenha concluído ou 
falhou. A caixa de diálogo Exportar fila com segurança pode ser fechada enquanto exportação 
está em andamento. As tarefas de exportação continuará em segundo plano e você pode 
acompanhar o seu progresso, olhando na barra de status da janela principal.

A fila de exportar caixa de diálogo pode ser re-aberta clicando no botão de seta na barra de 
status ou selecionando o modo de exibição -> item de menu Mostrar fila de exportação .

66



Finalizar um projeto - Partilha de um vídeo
Partilha de um vídeo  
Você pode compartilhar ou fazer o upload de seu projeto para qualquer um dos seguintes 
serviços:
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● YouTube 
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Finalizar um projeto - Gravação de um vídeo
Gravação de um vídeo 
Os tipos de mídia para os quais você pode queimar  seu projeto são DVDs. 
Você também é capaz de queimar seu projeto para esta mídia de duas maneiras diferentes. 
● Discos de vídeo

O projeto é exportado no formato pelo qual os dispositivos de consumo poderão reproduzir 
seu vídeo. 
Ou seja, como um DVD normal. 

● Discos de dados
O projeto será exportado como um arquivo. Que aparecerá no DVD que você está 
gravando. 
Ao contrário de um disco de vídeo normal, alguns dispositivos de consumo podem não ser 
capazes de reproduzir seu vídeo, ou você pode precisar navegar por menus específicos 
do dispositivo para encontrá-los e reproduzi-los. 

Isso é semelhante à inserção de um dispositivo USB no seu media player, se ele suportar 
esse recurso. 

Você pode iniciar o processo De gravação selecionando opções de DVD  em um dos 
seguintes locais: 
● DoCasaBarra de ferramentas. Clique oExportação de vídeoSolte o botão.
● DoExportaçãoguia sobre oBarra de ferramentas .
● DoExportaçãoguia sobre oMenu principal .
Depois de fazer suas seleções na caixa de diálogo Escolher configurações de disco , clique 
em criare siga quaisquer instruções na tela.
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Finalizar um projeto - Exportação sem perdas
Exportação sem perdas fornece a mais alta qualidade de vídeo. Ele faz isso por re-codificação 
de seu arquivo de vídeo somente quando necessário. Algumas funções de edição exigem seu 
vídeo para ser re-codificado na exportação. Estes incluem adicionar transições, adicionar 
efeitos ou exportar para um tipo de arquivo diferente do arquivo original.

Você pode usar esse recurso de arquivo -> exportar vídeo sem perdas. Verifique 
As configurações de exportação Lossless para obter mais informações.
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Finalizar um projeto - Exportar todas as 
sequências
Se você tiver várias sequências em seu projeto, você pode exportá-los consecutivamente tudo 
usando o recurso de Exportar todas as sequências  .
Você também pode exportar a região selecionada da sequência selecionando o botão 

Região Selecionada de Exportação no menu pop-up que aparecerá depois de fazer sua 
seleção.

Você será apresentado com uma série de assistentes de vídeo de exportação, permitindo 
que você defina diferentes configurações de exportação para cada sequência. Consulte 
Salvar, Compartilhar ou Gravar um Vídeo para obter mais informações sobre o assistente de e
xportação. 
Você pode usar esse recurso de arquivo-> exportar todas as sequências.
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Finalizar um projeto - Adicionando capítulos do 
DVD
Se uma sequência vai ser queimado como um DVD de vídeo, capítulos podem ser 
adicionados para o DVD, definindo o marcador.
1. Primeiro, adicioneMarcadoresa sua linha do tempo:

● Botão direito do mouse o timeline na posição onde você gostaria que o separador de 
capítulo e selecioneConjunto de Bookmark .  

● Mudar o nome e a cor do indicador se quiser (isso não afetará seus capítulos do DVD), 
em seguida, clique em Okey.

● Repita as etapas acima para cada posição que você deseja iniciar um novo capítulo. 
Cada indicador será usado como um separador de capítulo.

2. Em segundo lugar, optar por exportar o filme para DVD:
● Siga as instruções noSalvar, compartilhar ou gravação de um vídeopara gravar um 

DVD.
● Uma caixa de diálogo aparecerá, pergunta se você gostaria de exportar seus 

marcadores de capítulos do DVD. SelecioneUsar marcadores como capítulos.
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Finalizar um projeto - Fazer backup ou mover um 
projeto para outro computador
Um arquivo de projeto armazena apenas os caminhos de mídia arquivos (incluindo vídeo, 
áudio e arquivos de imagem), não o conteúdo do arquivo inteiro. Quando um arquivo de 
projeto é carregado, ele tenta localizar e carregar os arquivos de mídia usando os caminhos 
de arquivo. Se um arquivo de mídia tem sido movido ou excluído, ou o arquivo de projeto 
sozinho foi copiado ou movido para outro computador, VideoPad não será capaz de encontrar 
os arquivos de mídia original.

Para fazer backup de um projeto e todos os seus arquivos de mídia, ou para mover um projeto 
e toda a sua mídia arquivos para outro computador, selecione arquivo  -> Volta para 
arquivos de projeto para pasta, ou Salvar portátil projeto como. Isso vai salvar uma nova 
cópia do arquivo de projeto (.vpj) na pasta selecionada, e todos os arquivos de mídia 
utilizados no projeto também serão copiados para a mesma pasta. Esta pasta inteira então 
pode ser salvas em mídia de backup, ou copiada ou movida para outro computador.
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Como - Remover uma seção de sequência
No modo linha do tempo, clique e arraste no espaço vazio para selecionar uma seção da 
sequência. Retire a área selecionada da sequência fazendo um dos seguintes: 

● Pressione a tecla excluir
● A partir da barra de ferramentas Home,  clique no botão 

Excluir
● Depois de fazer sua seleção, um menu pop-up aparecerá e clique no botão 

Excluir
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Como - Salvar um único quadro
Você pode salvar um único quadro da previsão atual primeiro mudando a posição de 
visualização atual até o quadro desejado estiver visível na visualização e, em seguida, 
fazendo o seguinte:

● SelecioneSequência de->Jogador->Instantâneoo menu e selecione uma resolução 
para tirar um instantâneo da sequência de visualização com essa resolução.

● SelecioneClip->Jogador->Instantâneoo menu e selecione uma resolução para tirar 
um instantâneo do clipe preview com essa resolução.

● Pressione F11. Isso vai levar um instantâneo da visualização sequência.
● Clique com o botão direito no preview em si e escolhaTirar Foto Da Sequência. Se 

você direito clicado o preview do clipe, ele vai dizer...Tirar Foto Do Clip.
O quadro será salvo na pasta especificada na Opções --> disco -> salvar instantâneos 

para . Ele será também adicionado como um clipe de imagem para o projeto atual.
Alternativamente, para salvar todos os quadros de uma sequência como uma série de 
imagens, consulte Sequência de Imagem em Salvar, Compartilhar ou Gravar um Vídeo. 
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Como - Imagem de marca d&#39;água ou vídeo 
Picture-in-Picture
Imagem de marca d'água 
Uma imagem de marca d'água é uma imagem pequena, muitas vezes parcialmente 
transparente, sobreposta em um canto de um vídeo. Por exemplo, para mostrar o logotipo da 
empresa em um vídeo corporativo. Este efeito pode ser conseguido usando as seguintes 
etapas:

1. Carregar um arquivo de imagempara criar um novo clipe de imagem.
2. Sobrepor o clipe de imagem na sequência deadicioná-lopara uma faixa de vídeo acima o 

grampo de fundo.
3. Editar oEfeitos de vídeoaplicado para o clipe de imagem.
4. Adicionar ou selecione o efeito de movimento. Reduza o valor de escala para tornar a 

imagem menor. Ajuste os valores de posição X e Y para mover a imagem perto de um 
canto.

5. Adicionar ou selecione o efeito de opacidade. Reduza o valor de opacidade para tornar a 
imagem parcialmente transparente.

Picture-in-Picture 
Picture-in-picture é semelhante a uma marca d'água, mas sobreposições de um pequeno 
vídeo em vez de uma imagem pequena. Por exemplo, para mostrar um close-up de alguém 
dando um comentário do que está acontecendo no vídeo principal. Este efeito pode ser 
conseguido usando as seguintes etapas:

1. Carregar um arquivo de vídeopara criar um novo vídeo-clip.
2. Sobrepor o clip de vídeo na sequência poradicioná-lopara uma faixa de vídeo acima o 

grampo de fundo.
3. Editar oEfeitos de vídeoaplicado para o clip de vídeo.
4. Adicionar ou selecione o efeito de movimento. Reduza o valor de escala para tornar o 

vídeo menor. Ajuste os valores de posição X e Y para mover o vídeo.
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Como - Tela azul ou verde Chroma Keying
Também conhecida como "tela azul" ou "chroma keying", tela verde é o processo de remoção 
de uma cor selecionada de uma imagem. Por exemplo, para mostrar um ator na frente de um 
fundo gerado por computador, as imagens do ator podem ser disparada contra uma tela 
verde. O plano de fundo pode ser removido com o efeito de vídeo de tela verde para revelar 
outro clip abaixo dos quais irá fornecer o novo plano de fundo.

Siga as instruções em efeitos de vídeo para adicionar um efeito de vídeo de tela verde. Para 
configurar o efeito, com a caixa de diálogo efeitos de vídeo aberta, clique na visualização do 
clipe para escolher a cor a ser removida. Você pode fazer isso quando o cursor pairando 
sobre ele muda para um ícone de conta-gotas. Como alternativa, você pode usar o controle 
seletor de cores no lado esquerdo da caixa de diálogo para escolher uma cor com mais 
precisão. Altere os valores de limiar e desvanecimento para ajustar o quão semelhante uma 
cor tem de ser para a cor seleccionada para que seja removida. Selecionando a cor  no basea
do em:  DropDown removerá a cor no vídeo baseado em como pròxima combina a cor 
escolhida. Selecionando cor + brilho no baseado em: DropDown irá remover a cor no vídeo 
com base em quão perto ele coincide com a cor eo brilho da cor escolhida. Selecionando auto

baseado em: DropDown tentará alternar automaticamente entre cor  e cor + brilho com 
base na cor escolhida. No entanto, para obter melhores resultados, pode ser necessário 
escolher manualmente uma das outras opções. Isso é útil quando você precisa aplicar um 
efeito de tela verde a um vídeo com um fundo preto branco ou escuro brilhante.À medida que 
o valor limite aumenta, o controle deslizante de esmaecimento terá menos e menos de um 
efeito (ou seja, quando o controle deslizante de limite estiver cheio, o controle deslizante de e
smaecimento  não terá efeito).
O parâmetro feathering  é usado para aplicar uma "aresta suave" ou um borrão de canal alfa 
à imagem de primeiro plano. Isso é útil se você tiver alguns pixels verdes remanescentes na 
imagem com chave, se você suavizar as bordas, em seguida, esses pixels não será tão 
perceptível quando você substituir em um novo plano de fundo. Observe que essa opção pode 
ser relativamente lenta se você escolher um grande valor de difusão.

Para melhores resultados, o plano de fundo a ser removido deve ser uma cor muito 
consistente (por exemplo, sem destaques ou sombras), e a cor de fundo não deve aparecer 
em atores ou objetos que você não deseja remover.

Para ajudar a ajustar a chave, a opção Mostrar máscara alfa é fornecida. Quando ativada, o 
canal Alpha ou a camada de transparência do clipe visualizado é exibido em preto-e-branco. 
Isso permite que você veja com precisão quais regiões estão sendo pressionadas para fora 
(preto) e que são deixadas intocadas (branco). Se fading ou feathering é aplicado, você pode 
ver regiões semitransparentes no quadro resultante, que será exibido como uma cor 
acinzentada. Vendo as regiões com chave e sem chave do em preto e branco é útil para 
detectar pequenos erros de chaveamento que não pode ser tão óbvio de outra forma.
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Como - Remover as propagandas
Para remover anúncios ou cenas indesejadas de um clipe de vídeo:

● Coloque o clip de vídeo em uma sequênciae certifique-se de que está selecionado.
● Mova a posição de reprodução de sequência atual para o início da cena indesejado.
● SelecioneSequência de->Faixas de Split->Split selecionado grampo, ou clique do 

lado direito daSplitbotão (ícone da tesoura) sob a visualização da sequência e 
selecioneSplit selecionado grampo.

● Mova a posição de reprodução atual sequência até o fim da cena indesejado.
● SelecioneSplit selecionado grampomais uma vez.
● Selecione a cena indesejada e selecioneSequência de->Corte, ou com o botão direito 

nele e selecioneExcluir selecionados grampo .  
● Mova o clipe restante para preencher a lacuna.
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Como - Criar rolagem de créditos ou Ticker de 
notícias
Rolagem de créditos 
Rolagem de créditos pode ser adicionado a uma sequência usando um clipe de texto com 
uma direção de rolagem aplicada.
1. Adicionar um clipe de textopara o projeto. Tipo em todos os créditos como conteúdo de 

texto do clipe texto.
2. Do clip textoPreview do clipe . Sobre oFerramentas de texto janela, defina oRolagematrib

uem a Inferior-superiorpara rolar os créditos acima da parte inferior da tela. Ajuste os 
outros atributos (fonte, tamanho, cor, etc.) conforme necessário.

3. Todos os créditos aparece na duração do clipe de texto. A duração padrão de um clipe de 
texto é curta, ou seja, que os créditos vão rolar muito rapidamente. Fazer a duração do 
clipe de texto mais longo para rolar os créditos mais lentos.

4. Adicionar o clipe para uma sequência. Lembre-se que outros clipes podem ser colocados 
em faixas de vídeo acima ou abaixo do clipe de texto de créditos. por exemplo, coloca um 
clip de vídeo em branco, clip de imagem ou até mesmo um clipe de vídeo em uma faixa de 
vídeo mais baixa para mudar o que é visto por trás os créditos.

Ticker de notícias 
Para criar texto de rolagem na horizontal, como uma notícia ou Cotações da bolsa, siga as 
instruções acima com estas pequenas diferenças:

● Certifique-se de tudo o que texto do clipe texto está em uma única linha (ou seja, sem 
caracteres de nova linha).

● Uso oDireita-esquerda tipo de rolagem.
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Ferramentas - Efeito de mascaramento
Efeito de mascaramento  
O recurso de máscara de efeito permite que um ou mais efeitos ser aplicado somente a uma 
região específica de um clipe. Máscaras podem ser animadas ao longo do tempo, por 
exemplo, para acompanhar um objeto em movimento em um vídeo.

Máscaras são compostas de três ou mais pontos, cada um dos quais pode ser animado 
separadamente.
Adicionando, alterando e mascaramento de efeito de animação é feita na Janela de efeitos. 
Para obter mais informações sobre a abertura da Janela de efeitos, veja o Video Effects.
Adicionando uma máscara 
1. Clique no 

botão na barra de ferramentas 
2. A forma da máscara pode ser vista na Pré-visualização do Clipe 
Alterar a forma de uma máscara 
1. Selecione a máscara clicando em sua barra de título na janela de efeito
2. Para mover um ponto existente, clique e arraste-o na Pré-visualização do Clipe 
3. Para adicionar um novo ponto, clique na linha entre dois pontos
4. Para excluir um ponto, clique com o botão direito do mouse sobre ele
Limpando uma máscara  
1. Clique no 

botão na barra de ferramentas 
2. A máscara agora está limpa e todos os efeitos adicionais adicionados à cadeia de efeitos 

serão aplicados a todo o clipe
Animando uma máscara  
1. Selecione a máscara clicando em sua barra de título na janela de efeito
2. Verifique se o editor de animação é mostrado
3. Clique no 

botão para mostrar a linha de animação no editor de animação 
4. Mover o cursor vermelho da linha cronológica para onde é necessária uma determinada 

forma de máscara
5. Clique no 

botão para adicionar um novo quadro-chave, se ainda não existir um nesse ponto 
6. Alterar a forma da máscara
7. Repita as etapas 4 a 6 até que todos os quadros-chave estejam definidos
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Ferramentas - Animação de efeitos de vídeo
Muitos efeitos de vídeo têm parâmetros que podem ser animados. Por exemplo, o parâmetro 
de posição horizontal do efeito de movimento pode ser animado para pan através de um clipe. 
Cada parâmetro animável é representado por um gráfico, onde o eixo X é o tempo, e o eixo Y 
é o valor do parâmetro.

Para animar os parâmetros do efeito:
● Siga as instruções para abertura daEfeitos de vídeo caixa de diálogo.
● Clique o

botão da barra de ferramentas para visualizar a animação quadro-chave editor. 
● Se o efeito que você deseja animar é recolhido, clique sobre o+botão sobre o título de 

efeito para expandi-lo.
● Clique o

botão ao lado do parâmetro que você deseja animar para mostrar a linha de 
animação de quadro-chave editor. 

● Como alternativa, você pode escolher uma curva de animação predefinida no menu de 
parâmetro. Para abrir o menu de parâmetro, clique sobre o

botão ao lado do parâmetro. 
● Modifica a curva de animação adicionando e alterando os quadros-chave. (Veja abaixo).
Sobre a curva de animação  
Uma curva de animação representa como o valor do parâmetro de efeito (eixo Y) muda no 
tempo (eixo X).
A curva pode ser controlada por keyframes. Um quadro-chave restringe o parâmetro para 
um valor especificado na posição de tempo. Você pode escolher linear ou um bezier curva 
para interpolar o valor entre dois quadros-chave.

Se um parâmetro não tem nenhum keyframes, então não é animado. Seu gráfico será uma 
linha plana, horizontal para a duração do clip.
Adicionar quadros-chave  
Para adicionar um quadro-chave, faça o seguinte:

● Clique com o botão esquerdo sobre a linha do gráfico em um lugar onde não há 
nenhum keyframes existentes.

● Clique com o botão direito na linha de gráfico em um lugar onde não há nenhum 
keyframes existentes. EscolhaAdicionar quadros-chave de curvaouAdicionar 
quadros-chave linear  . 

● Mover a posição de linha do tempo atual e clique no

botão.  
Selecionar quadros-chave 

Para selecionar um único quadro-chave, clique sobre ele.
Para selecionar vários quadros-chave, faça o seguinte: 

● Clique no espaço vazio e arraste um retângulo. Quadros-chave dentro do retângulo 
serão selecionados quando você soltar o botão do mouse.

● Segure a tecla Control , clique sobre os quadros-chave um por um para 
selecioná-los.

Movendo Keyframes  
Para mover um quadro-chave, faça o seguinte:
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● Clique em um quadro-chave e arraste-o. Se vários quadros-chave é selecionados, 
eles vão se mover juntos.

● Mova a posição atual da linha do tempo sobre o quadro-chave e ajustar o valor do 
parâmetro usando a caixa de seleção, deslizante ou controle de entrada numérica.

Exclusão de quadros-chave  
Para excluir keyframe(s), faça o seguinte:

● Pressione oExcluir tecla ou clique o

botão para apagar quadros-chave selecionada. 
● Para excluir um único quadro-chave, botão direito do mouse sobre ele e selecioneAp

agar o quadro-chave  . 
● Para excluir todos os quadros-chave para um parâmetro, selecione oRedefinirno 

menu de parâmetro.
Sobre a curva de alças 

Alças de curva são tangentes da curva e efeito como a curva fica entre keyframes.
Se não houver um identificador da curva de ambos os lados de um segmento, o segmento 
será uma linha reta.
Alças de curva são anexadas keyframes. Um keyframe pode ter esquerda, direita ou 
ambos curva alças anexadas. Alças de curva são adicionadas quando você adicionar um 
keyframe curvo.

Adicionar/remover curva alças 
Há quatro botões na barra de ferramentas para adicionar ou remover alças de curva em 
quadros-chave. Enquanto os quadros-chave são selecionados: 

● Clique no 

botão para remover as alças de curva em ambos os lados. 
● Clique no 

botão para adicionar uma alça de curva apenas à direita. 
● Clique no 

botão para adicionar uma alça de curva apenas à esquerda. 
● Clique no 

botão para adicionar alças de curva em ambos os lados. 
Como alternativa, você pode usar menus de contexto do botão direito do mouse para 

adicionar ou remover alças de curva: 
● Clique com o botão direito do mouse na alça da curva e selecione Excluir alça da 

curva. 
● Clique com o botão direito do mouse no quadro-chave e selecione adicionar ou 

remover comandos de alça de curva. 
● Clique com o botão direito do mouse no segmento de linha para selecionar entre 

Fazer curva ou Fazer linear. Esses comandos afetarão alças de curva em ambos 
os lados do segmento. 

Mover a alça curva  
Alças de curva podem ser movimento arrastando-os.
Enquanto o botão de alternar suave 

está ligado, a alça de curva do outro lado do quadro-chave espelhará a alça móvel.
Alças de curva do espelho 
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Quando um identificador de curva é um espelho da pega do outro lado do quadro-chave, a 
curva atravessarão o keyframe suavemente (sem ângulos agudos).
Para criar alças de curva espelhadas, siga um destes procedimentos: 

● Ative Forçar alteração suave no quadro-chave para espelhar automaticamente a 
outra alça de curva enquanto a arrasta. 

● Ativar Permitir alteração acentuada no quadro-chave  permitirá que você arraste 
a alça da curva individualmente. 

● Selecione os quadros-chave. No botão suspenso Opções de espelho na barra de 
ferramentas, escolha uma das opções de alça de curva de espelho: 

● Espelho da alça curva direita 
● Espelho da alça da curva esquerda 
● Alças médias da curva 
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Ferramentas - Cadeias de efeitos personalizados
Salvando cadeias de efeitos personalizados 
Para salvar um grupo de efeitos como uma cadeia de efeitos personalizados para 
posteriormente aplicar a outros clipes: 

● Abra a janela de efeitos selecionando um clipe e indo para Efeitos de vídeo -> 
Propriedades de Efeito Atual....

● Uma vez feito isso, você pode aplicar ou editar os efeitos que deseja salvar como uma 
cadeia de efeitos personalizados e, em seguida, aperte o botão Salvar como cadeia de 
efeitos personalizados.

● Digite um nome descritivo para usar na sua cadeia de efeitos personalizados (por 
exemplo, Shrink to Corner) e aperte Save.

Parabéns! Agora você pode aplicar esse efeito exato em qualquer outro clipe selecionando 
o botão Adicionar efeito/cadeia de efeito e rolar para encontrar sua cadeia de efeitos 
personalizada.

Edição de cadeias de efeitos personalizados 
Para renomear uma cadeia de efeitos personalizadas criada anteriormente: 

● Siga o primeiro passo da seção Salvar cadeias de efeitos personalizados acima para 
abrir a janela de efeito.

● Agora clique no botão Editar corrente de efeito personalizado, selecione a cadeia de 
efeitos personalizados que deseja renomear e clique em Renomear.

Para editar os efeitos em uma cadeia de efeitos personalizada: 
● Siga as etapas para criar uma cadeia de efeitos personalizados na seção "Salvando 

cadeias de efeitos personalizados". (Você pode aplicar uma cadeia de efeitos que 
deseja editar para ajudar a começar).

● Em seguida, quando você clicar em "Salvar como cadeia de efeitos personalizados", 
insira o mesmo nome  da cadeia de efeitos personalizados que deseja editar. Quando 
você for solicitado a substituir, selecione "Sim". 

Exclusão de cadeias de efeitos personalizados  
Para excluir uma cadeia de efeitos personalizada: 

● siga o primeiro passo da seção Salvar cadeias de efeitos personalizados acima para 
abrir a janela de efeito.

● Agora clique no botão Editar corrente de efeito personalizado, selecione a cadeia de 
efeitos personalizados que deseja excluir e aperte Excluir.
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Ferramentas - Estabilização de vídeo
Estabilização de vídeo elimina tremores de câmera e torna panorâmica, rotação e zoom mais 
suave.
Para aplicar a estabilização de vídeo:

● Clique com o botão direito sobre o video clip em um bin e selecioneEstabilize o vídeo...

● SelecioneEfeitos ->Estabilize o vídeo...  
● Escolha um nível de qualidade na caixa suspensa e, em seguida, selecioneOkey 
Isso criará um novo arquivo de vídeo. Uma vez que a conversão tiver terminado, você terá 

a opção de usando o clipe estabilizado em vez do clipe original, ou adicionando o clipe 
estabilizado para o bin como um novo clipe.

VideoPad implementa usando o filtro Deshaker  , por Gunnar Thalin de estabilização de vídeo.
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Ferramentas - Auto Ducking
Auto Ducking: Use este recurso para aplicar um efeito de pato automático para clipe 
selecionado.
VideoPad detecta o volume do clipe da pista de controle e aplica redução de volume para 
faixa de pato. É útil se você quiser diminuir o fundo da música quando um vocal é o foco 
principal e, em seguida, aumentar o fundo da música quando o vocal é silencioso.

Como usar 
Exigir pelo menos 2 faixas de áudio na seqüência para aplicar o efeito auto ducking.
Para aplicar efeito de pato automático de áudio para um clipe de áudio na seqüência, 
clique direito sobre ele e selecione Som de Fundo .
O clipe de áudio aplicado será abaixo da base no volume detectado nas outras faixas de 
áudio.
Auto ducking configurações  
Para configurar as configurações de auto ducking, acesse a guia Home->Options->Audio.

Ducking Atenuação:  A quantidade de atenuação aplicada ao se esquivar
Ducking desvanecer-se no comprimento: O período de tempo durante o qual o 
adesão é ativado
Ducking desvanecer-se o comprimento:  O período de tempo ao longo do qual o 
ducking é liberado
Limiar de adesão: Ducking é ativado quando o volume de som principal atinge este 
nível
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Ferramentas - Pontos de Fade de áudio
Além de ser capaz de mudar os níveis de volume de uma faixa inteira ou um clipe inteiro, 
também é possível variar o volume de um clipe através de sua duração, adicionando pontos 
de esmaecimento.

Para começar a editar pontos de esmaecimento, selecione um clipe de áudio, de um bin ou 
em uma sequência, para mostrar a sua imagem de forma de onda na visualização do clipe. 
Sobrepostos na imagem é uma linha azul mostrando quanto ganho será aplicado em cada 
ponto no tempo. Ganho negativo, quando a linha azul está abaixo do centro, vai fazer o áudio 
mais silencioso. Ganho positivo, quando a linha azul está acima do centro, fará com que o 
áudio mais alto.

Passe o cursor do mouse sobre um ponto desvanece-se para mostrar sua posição e ganhar 
valor.
Desvanecer-se pontos Presets 
Clique com o botão direito do mouse na visualização do clipe de áudio ou em um clipe de 
áudio dentro de uma faixa e selecione uma das seguintes opções de efeito de esmaecimento 
para adicionar automaticamente pontos de esmaecimento. 

Fade in
Produza uma transição do silêncio para o início do som em uma duração de entrada. 
● Na posição atual: iniciar fade in da posição atual em uma duração de entrada.
● No início do clipe de áudio: iniciar fade in do início do clipe em uma duração de entrada.
● Entre o início e a posição atual: comece a desaparecer desde o início do clipe até a 

posição atual.
● Para atual desde o início: iniciar fade in para a posição atual em uma duração de 

entrada.
Fade out
Produza uma transição do início do som para silenciar em uma duração de entrada. 
● Na posição atual: iniciar fade out para a posição atual em uma duração de entrada.
● No final do clipe de áudio: iniciar fade out até o final do clipe em uma duração de 

entrada.
● Entre a posição atual e o final: iniciar fade out da posição atual até o final.
● Até o final da corrente: iniciar fade out da posição atual em uma duração de entrada.
Cross fade
Fade out e fade nos dois * inferior mais * faixas na seqüência na posição atual. Esse efeito 
requer pelo menos duas faixas de áudio na seqüência na posição atual.
Fade clipe inteiro
Um alias para o efeito de áudio Amplify. Refira o efeito audio do Amplify.
Adição de pontos de Fade 

Clique na linha azul, longe de quaisquer pontos de esmaecimento existentes, para adicionar 
outro ponto desvanece-se.
Movendo-se desvanecem-se pontos 
Clique em qualquer ponto de esmaecimento existente e arrastá-lo para movê-lo.
Excluir pontos de Fade  
Para excluir um ponto único desvanecem-se, com o botão direito nele e selecione remover 
este ponto desvanece-se. Para excluir todos os pontos de esmaecimento, botão direito do 
mouse em qualquer lugar na visualização do clipe de áudio e selecione Remover todos os 
pontos de Fade.  
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Ferramentas - Equalizador
Equalizador
Um equalizador altera a resposta de frequência de um sinal para que ele tenha qualidades 
tonais diferentes.

Após selecionar o menu efeitos-> equalizador, você verá uma caixa de diálogo contendo três 
representações diferentes do equalizador. Use as guias na parte superior para selecionar 
entre os modos de exibição equalizador Visual, gráfico e equalizador paramétrico.

Equalizador Visual  
Esquerda clique sobre qualquer ponto para criar um novo ponto de banda. Para remover uma 
banda ponto clique direito sobre ele. Para ajudá-lo a moldar o gráfico equalizador da maneira 
que você quiser, há uma lista predefinida que exibe os tipos mais comuns de filtros usados no 
gráfico equalizador. Você pode escolher qualquer filtro predefinido na lista e em seguida, 
manipular o filtro para alcançar o efeito desejado. A lista de filtros para escolher e como você 
pode moldá-las são explicados abaixo. Observe que todos os campos onde é inserido um 
valor de frequência podem ter um valor máximo de 20000 (Hertz).

Equalizador gráfico 
O equalizador gráfico usa discretos controles deslizantes para definir o ganho ou atenuação 
de um sinal em uma frequência específica. Você pode selecionar quantos controles 
deslizantes que você gostaria de manipular, inserindo um valor entre 3 e 20 na caixa na parte 
superior do visor. Quando você alterar o número de controles deslizantes que você gostaria 
de utilizar, as frequências são alocadas automaticamente a melhor extensão da gama de 
frequências audíveis de 20Hz a 20kHz. Selecionar predefinições permite que você facilmente 
configurar filtros comuns como passa-baixa ou alta frequência. Observe que quando você 
alterar o equalizador gráfico, os pontos de vista Visual e equalizador paramétrico não são 
alterados, como as alterações em três modos de exibição não são compatíveis.

Equalizador paramétrico 
O equalizador paramétrico é semelhante para o equalizador gráfico, mas com mais controle. 
Aqui você pode ajustar a frequência e a largura de banda dos controles deslizantes individuais 
deixou clicando na frequência ou valores Q abaixo de cada controle deslizante. Deve ser 
ajustada uma frequência entre 20Hz e 20.000 Hz. O parâmetro Q deve ser definido entre 0,05 
e 20. Um Q maior faz com que o pico de ganho ou atenuação na frequência para ser muito 
mais nítido e, portanto, menos provável impacto conteúdo de frequência adjacente, enquanto 
uma baixa Q aplica-se a modificação mais suave em todo o espectro de frequência.

   -Filtro passa-banda
   -Mantém apenas essas frequências no áudio entre um certo intervalo.    -Frequência de início
   -O valor de frequência de corte inferior, em Hertz.
   -Frequência de fim
   -O valor da frequência de corte superior, em Hertz.
   -Comprimento de declive
   -A largura da encosta, estendendo-se desde os pontos de corte superiores e inferiores, em 
Hertz.
   -Amplitude
   -O grau em que as frequências fora do intervalo de corte são suprimidas. 6 dB significa que 
o volume é reduzido para metade, 12dB significa o volume é reduzido a um quarto. Valor 
máximo é de 60 dB.

   -Filtro de banda Stop/corte
   -Mantém todas as frequências no áudio exceto aqueles entre um certo intervalo.
   -Frequência de início
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   -A frequência de paragem inferior, em Hertz.
   -Frequência de fim
   -A frequência de parada superior, em Hertz.
   -Comprimento de declive
   -A largura da encosta, estendendo-se desde os pontos de paragem inferior e superior, em 
Hertz.
   -Rejeição
   -O grau em que as frequências dentro do intervalo de parada são suprimidas. 6 dB significa 
que o volume é reduzido para metade, 12dB significa o volume é reduzido a um quarto. Valor 
máximo é de 60 dB.

   -Filtro passa alta
   -Mantém apenas essas frequências no áudio acima de um determinado valor.
   -Frequência de passagem
   -O ponto em que todas as frequências acima devem ser mantidos, em Hertz.
   -Comprimento de declive
   -A largura da encosta, estendendo-se desde a frequência de passagem, em Hertz.
   -Filtro passa baixa
   -Mantém apenas essas frequências no áudio abaixo de um determinado valor.
   -Frequência de passagem
   -O ponto em que todas as frequências abaixo devem ser mantidos, em Hertz.
   -Comprimento de declive
   -A largura da encosta, estendendo-se desde a frequência de passagem, em Hertz.
   -Filtro notch
   -Atenua as frequências na faixa especificada para níveis muito baixos e passes inalteradas 
todas as outras frequências. Não há nenhuma inclinação - frequências também são atenuadas 
ou não.

   -Frequência de início
   -O valor de frequência de corte inferior, em Hertz.
   -Frequência de fim
   -O valor da frequência de corte superior, em Hertz.
   -Filtro de impulso
   -Ou atenua ou aumenta as frequências no intervalo especificado e passa todas as outras 
inalteradas.
   -Frequência de início
   -O valor mais baixo aumentar/diminuir frequência, em Hertz.
   -Frequência de fim
   -O valor da frequência superior de subida/descida, em Hertz.
   -Comprimento de declive
   -A largura da encosta, estendendo-se desde os pontos de subida/descida superior e inferior, 
em Hertz.
   -Amplitude
   -O grau em que as frequências dentro do intervalo de subida/descida são impulsionou ou 
cortar. 6dB significa que o volume é impulsionado ao dobro do valor original, e 12 dB significa 
que o volume é é impulsionada a quatro vezes o montante original. 20dB.

   -Filtro de passa alta prateleira
   -Atenua os sinais de frequências abaixo da frequência de corte e passa todas as outras 
inalteradas.
   -Frequência de início
   -O menor corte valor da frequência, em Hertz.
   -Inclinação
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   -A largura da encosta, estendendo-se desde a parte superior e inferior pontos, em Hertz.
   -Rejeição
   -O grau em que as frequências dentro do intervalo de corte são cortadas. 6 dB significa que 
o volume é atenuado para cerca de metade do nível original e 12dB significa que o volume é 
atenuado para cerca de um quarto do nível original.

   -Filtro de passa baixa prateleira
   -Atenua sinais de frequências acima da frequência de corte e passa todas as outras 
inalteradas.
   -Frequência de início
   -O menor corte valor da frequência, em Hertz.
   -Inclinação
   -A largura da encosta, estendendo-se desde a parte superior e inferior pontos, em Hertz.
   -Rejeição
   -O grau em que as frequências dentro do intervalo de corte são cortadas. 6 dB significa que 
o volume é atenuado para cerca de metade do nível original e 12dB significa que o volume é 
atenuado para cerca de um quarto do nível original.

Se você estiver usando o equalizador simplesmente para soltar as frequências mais baixas, 
você sempre deve tentar o filtro passa alta primeiro (menu efeitos-> High Pass Filter), porque 
é melhor e mais rápido para muito baixas frequências.
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Ferramentas - Editor de som surround
Editor de som surround
O Editor de som Surround permite que você misturar várias trilhas sonoras para produzir áudio 
de som surround. O Surround Sound Editor suporta layouts de alto-falante padrão para áudio 
5.1 ou 7.1. Também pode ser configurado para oferecer suporte a qualquer layout 2-D 
alto-falante.

A seguir é os elementos principais do Surround Sound Editor:
   -Display de radar:
   -Alto-falantes e trilhas sonoras podem ser posicionadas graficamente com a ajuda do visor 
do Radar. Alto-falantes e trilhas sonoras podem ser adicionadas ou excluídas.
   -Lista de arquivos:
   -Todos os arquivos de áudio abertos atualmente estão listados na lista de arquivos. Isso 
permite selecionar/cancelar a seleção de trilhas sonoras para incluir na tela de Radar.
   -Trilhas sonoras:
   -Todas as faixas de som são mono. Todas as faixas de som multicanais são separadas em 
várias faixas de som mono e adicionadas à lista de arquivos. Um número de faixa é exibido 
junto com um ícone de pista.

   -falantes:
   -Um alto-falante representa um canal no mix áudio surround, geralmente jogado volta 
através de um único alto-falante. Um número de canal é exibido junto com um ícone de 
alto-falante.

   -LFE Palestrante:
   -Um alto-falante LFE é um tipo especial de alto-falante. Ele normalmente carrega uma trilha 
sonora de efeitos de baixa frequência (LFE). Qualquer trilha sonora atribuída a um alto-falante 
LFE é reproduzida exclusivamente através de alto-falante (canal).

   -Indicador de volume:
   -O comprimento de uma linha azul, estendendo-se desde o ícone de alto-falante em direção 
ao centro do visor do Radar indica o volume relativo de um alto-falante. Quando uma trilha 
sonora é selecionada, o comprimento da linha indica a percentagem do volume total da faixa 
selecionada, reproduzido pelo alto-falante.

   -Bandeja de Envelopes:
   -Pan-o envelope de uma trilha sonora entre vários alto-falantes. Isso pode ser usado para 
criar um efeito de som em movimento. A exibição gráfica de Pan Envelopes consiste de dois 
conjuntos de pontos. Os pontos na linha amarela controlam o movimento horizontal e os 
pontos na linha verde controlam o movimento vertical.

   -Borrão espacial:
   -Blur espacial é um parâmetro que controla a distribuição de volume de uma faixa de som 
entre vários alto-falantes. Seu principal uso é para desfocar a localização de uma faixa. 
Valores mais baixos significam localização superior.

   -Peso do alto-falante:
   -Por padrão todos os oradores pesam igual em bordadura panning. Isso pode ser 
controlado, atribuindo um peso para cada alto-falante. Baixo peso, baixa contribuição em 
panning (Nota: alto-falante LFE não carrega um peso). Ajuste os resultados de peso mais 
baixos na exclusão total de um alto-falante de garimpar.

A seguir é as opções disponíveis na caixa de diálogo editor de som de bordadura:
   -Adicione um alto-falante:
   -Clique no botão Adicionar.
   -Adicione um altofalante LFE:
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   -Clique no botão Adicionar LFE.
   -Exclua um alto-falante:
   -Selecione alto-falante usando o mouse e clique no botão excluir.
   -Selecione uma configuração de falante predefinidos:
   -Selecione uma configuração de alto-falante disponível no alto-falante configuração 
predefinida de combobox.
   -Adicionar ou remover uma faixa:
   -Selecionar/cancelar a seleção de uma faixa na lista de arquivos.
   -Altere a posição de uma alto-falante/faixa:
   -À esquerda, clique e arraste o ícone de alto-falante/faixa usando o mouse.
   -Atribuindo uma trilha sonora para um alto-falante LFE:
   -Arraste e posicione uma faixa no topo de um alto-falante LFE. A cor do ícone do alto-falante 
vai mudar para azul em missão.
   -Peso do alto-falante de mudança:
   -Selecione um alto-falante e altere o controle deslizante de peso do alto-falante.
   -Altere o Borrão espacial:
   -Selecione o Borrão espacial desejado usando o controle deslizante Blur espacial.
   -Ativar/desativar Pan Envelope (efeito de som em movimento):
   -Selecione uma trilha e clique na caixa de seleção Pan Envelopes.
   -Controle o efeito sonoro em movimento:
   -Selecionar uma faixa e ajustar os pontos nas linhas amarelas e verdes para controlar a 
posição e o calendário. O movimento horizontal controla a linha amarela e linha verde controla 
o movimento vertical. À esquerda, clique e arraste cria os novos pontos e clique direito exclui 
um ponto. Clique no cursor vermelho e arraste para visualizar o movimento som graficamente.

   -Salvar a saída:
   -Uma vez que você tenha posicionado suas fontes, o botão Aplicar criará uma nova onda 
janela com tantos canais como os alto-falantes que você escolheu. Então isto pode ser salvo 
em um formato de arquivo que ofereça suporte a som surround, tais como WAV.

91



Efeitos e transições - Efeitos de vídeo
Cada vídeo, imagem, texto ou clip em branco pode ter um ou mais efeitos de vídeo aplicados 
a ele.
Editar efeitos  
Para editar os efeitos de vídeo aplicados a um clip, abra a caixa de diálogo Efeitos de vídeo 
selecionando o clip e fazendo o seguinte:

● SelecioneEfeitos de vídeo->Propriedades de efeito atualno menu principal.
● Clique oEfeitos de vídeobotão na barra de ferramentas.
Se o clipe é um lixo, você também pode botão direito do mouse no clipe e selecione Video 

Effects . Se o clipe é uma sequência, clique no botão com o ícone 'FX' no canto inferior 
esquerdo do clipe.
Adicionar novo efeito  
Para adicionar um novo efeito para um clipe, faça o seguinte:

● Selecione o clipe e selecione um dos efeitos naEfeitos de vídeono menu.
● Selecione o clipe e clique do lado direito doEfeitos de vídeobotão na barra de 

ferramentas e selecione um dos efeitos.
● AbertoEfeitosclique em janela, usando um dos métodos acima, oAdicionar efeitobotã

o da barra de ferramentas do Efeitos janela e selecionar o efeito desejado.
Plugins do VirtualDub 

Mais efeitos podem ser adicionados através da instalação de plugins do VirtualDub.
Veja: VirtualDub vídeo efeito Plugins 
Efeito de mascaramento  
Máscaras de efeito são usadas para aplicar um ou mais efeitos somente para uma região 
específica de um clipe. Tal como acontece com a maioria dos efeitos, uma máscara pode ser 
animada ao longo do tempo para mudar sua forma e tamanho. Exemplos específicos de que 
efeito máscaras são úteis para:
● Ofuscamento fora faces (usando o efeito de desfoque)
● Placas de carro carro embaçada (usando o efeito Pixelate)
● Destacando uma face ou outro recurso (usando o efeito de ajustes de cor)
Veja: efeito de mascaramento  
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Efeitos e transições - Efeitos de áudio
Cada clipe de áudio pode ter um ou mais efeitos de áudio aplicados a ele.
Para editar os efeitos aplicados para um clipe de áudio, abra a caixa de diálogo Efeitos de 
áudio selecionando o clipe de áudio, e fazendo o seguinte:

● SelecioneEfeitos ->Efeitos de áudio ->Propriedades de efeito atual . 
● Clique o lado direito doEfeitos de áudiobotão na barra de ferramentas ou seleccioneEf

eitos de áudio ->Propriedades de efeito atual.  
Se o clipe de áudio estiver em uma lixeira, você também pode clicar com o botão direito do 

mouse no clipe e selecionar Editar efeitos . Se o clipe de áudio estiver em uma sequência, 
clique no botão com o ícone estrela na parte inferior esquerda do clipe. 
Para adicionar um novo efeito para um clipe de áudio, faça o seguinte:

● Selecione o clipe e selecione um dos efeitos naEfeitos de áudiono menu.
● Selecione o clipe e clique do lado direito doEfeitos de áudiobotão na barra de 

ferramentas e selecione um dos efeitos.
● Aberto aEfeitos de áudiode diálogo usando um dos métodos acima, clique noAdiciona

r efeito botão da barra de ferramentas doEfeitos de áudiode diálogo e 
selecionar o efeito desejado.

Efeito de mistura prévia 
Ao editar efeitos para um clipe de faixa, você pode escolher ter o jogador de visualização 
misturar com outros clipes como soaria na sequência. Para habilitar ou desabilitar este modo 
de misturando, clique no botão na barra de ferramentas de mistura  .
Tipos de efeitos de áudio  

Amplificar 
Para "amplificar" é aumentar o volume ou os níveis de volume da região selecionada. Para 
fazer parte da gravação mais suave ou mais alto, selecione-o e em seguida, use o menu 
Efeitos -> Amplify. O volume é inserido em um por cento (100 não sendo nenhuma 
mudança, 50 sendo - 6dB mais suave ou sendo 200 + 6dB mais alto).

Coro 
O coro som efeito é usado para fazer uma só voz ou um instrumento de som como 3 vozes 
ou instrumentos, jogando o original com variàvel atrasado e arremessar ligeiramente 
alterado cópias do original.

Nota: O coro é uma maneira muito útil para fazer uma fonte mono som estéreo mais. Você 
deve converter o arquivo para estéreo dentro de um aplicativo de edição de áudio primeiro 
antes de usar o coro.

Compressor 
O Compressor reduz o volume de qualquer som que excede a sua configuração de 
"Limiar". Quando um sinal excede o limite, o compressor gradualmente atenua o som para 
derrubá-lo abaixo do nível de dB e o faz de modo que o ouvinte não estará ciente que a 
atenuação está ocorrendo.

A configuração de "Ratio" define a relação da redução no volume dos sons que 
ultrapassem o limiar de compressor. Por exemplo, se a relação é 4:1 e o volume excede o 
limite por 4dB, então o volume será reduzido para apenas exceder o limiar em 1dB. Nota 
que uma proporção de 1:1 significa que lá não será nenhuma mudança no volume; Ele 
efetivamente desliga o compressor.

Distorção 
Enquanto normalmente fazemos de tudo para reduzir a distorção, às vezes você quer 
adicioná-lo. É popular para uso com guitarras. A distorção é medida entre 0.0 (recorte fora 
e 1,0). Você também especificar o nível onde ele chuta-em dB.
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Para um som mais consistente, você deve aplicar compressão da gama dinâmica primeiro 
antes de adicionar distorção.
Echo 
Um eco é uma repetição do som após um curto período de tempo (geralmente 
400-1000ms). Parece-me um pouco a pessoa está em um grande estádio ou gritaria entre 
duas montanhas.

Para adicionar, selecione eco a região e o uso que dos efeitos de menu-> Echo então 
especifica a duração e a amplitude do eco. A duração é o comprimento de tempo depois 
que o som se repete - geralmente é entre 400 e 1000ms. A amplitude pode ser entre 
1-99% (99 sendo um eco muito alto).

Flanger  
Um efeito sonoro Flanger é semelhante para o phaser, exceto que o atraso é modulado 
lentamente ao longo do tempo. Você especificar o tempo de atraso inicial, a frequência de 
modulação, a profundidade de modulação e o seco molhado ganham (100% for molhada, 
0% for seco).

Filtro passa-altas 
Um filtro passa-alta (às vezes chamado de um filtro de corte baixo) remove todas as baixas 
frequências, abaixo de um especificado Hz. Isto é útil se você quiser fazer sua gravação de 
som 'mais clara' ou menos 'lama'. É muito comum usar um filtro passa-alta de cerca de 
300Hz em todas as gravações de voz para melhorar a inteligibilidade.

Pan  
Para pan de áudio em um aparelho de som configuração está a desvanecer-se o áudio 
entre os canais esquerdos e direito.
Reverb 
Reverb é muitas pequenas reflexões do som que vem após um tempo definido. Geralmente 
ocorre quando alguém está falando em um quarto, sala, etc. É chamado reverb mais 
molhado, sem reverb chama-se seco.

Use os menu efeitos-> Reverb e entrar no nível de reverb e tempo. O nível de 
reverberação é a amplitude - 99 é muito molhada, 0 é seco. O tempo pode ser entre 100 e 
800ms-200ms soa como um quarto pequeno ou 800ms um grande salão.

Se você adicionar demasiado reverb pode soar como se a pessoa está em uma tubulação 
ou no banheiro.
Equalizador  
Ver equalizador 
Normalizar 
A 'normalizar' é para ajustar o volume para que o pico mais alto é igual a (ou uma 
percentagem de) o sinal máximo que pode ser usado em áudio digital. Geralmente você 
normalizar arquivos para 100% as a última etapa na produção para torná-lo o mais alto 
possível sem distorção. Outro motivo para normalizar é ter vários de faixas de som 
igualmente alto, ou ter igual intensidade média.

O método de normalização de 'Pico' encontra a amostra de maior magnitude dentro do 
arquivo. Normalização é feita então com esse valor como o pico. Com o nível de pico de 
normalizar definido como 100% (0dB), o arquivo inteiro vai ser amplificado para que o pico 
atinge 0dB.

Remoção de ruído 
Para usar este tudo o que você precisa fazer é inserir o nível abaixo do qual você espera 
que o ruído. Geralmente é entre - 30dB e - 20dB. Se não bastante ruído é reduzido, 
aumente o valor. Se também muito é reduzido diminuí-lo.

Som surround 
Ver o Som Surround 
Predefinições 
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Alguns efeitos de áudio tem uma lista de predefinições. Selecione uma predefinição para 
rapidamente definir todos os parâmetros de um efeito para alguns valores comumente usados.
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Efeitos e transições - Transições
Transições 
Uma transição gradualmente esconde-se uma faixa de vídeo clip que chega ao fim ("transição 
para fora"), e, opcionalmente, gradualmente, mostra o clipe que segue imediatamente 
("transição em"). Esta mudança pode ser feita usando o desvanecimento, limpar ou uma série 
de outros efeitos.

Uma transição só pode ser aplicada a um clipe em uma sequência e somente em uma faixa 
de vídeo (significando transições só podem ser usadas em vídeo, imagem, texto ou clips de 
vídeo em branco).

Aplicar a transição  
Transições podem ser aplicadas de duas maneiras:

● Transição para fora do clipe A para nada. (Se nenhum clipe segue imediatamente o 
clipe selecionado na mesma pista.)

● Transição para fora de um clipe e em clipe B. (Se um clipe seguir imediatamente o clipe 
selecionado na mesma pista.)

Para aplicar uma transição, faça o seguinte:
● Selecione o clipe para a transição para fora e selecione o tipo de transição a aplicar a 

partir doTransiçõesno menu.
● Clique sobre oTransiçãobotão no canto superior direito do clipe de transição para fora 

e selecione o tipo de transição a aplicar.
Aparecerá a caixa de diálogo Propriedades de transição  . Para a maioria dos tipos de 

transição, você só precisará a duração da transição de entrada. A transição de Zoom também 
solicitará para a posição inicial e final. A transição de slides solicitará para as posições inicial e 
final e uma facilidade / saída valor.

Ajuste a duração ou outras propriedades 
Após uma transição foi adicionada, siga um destes procedimentos para modificar a duração e 
/ ou outras propriedades:

● Selecione a transição para fora do clipe e selecioneTransições->Propriedades de 
transição atual  . 

● Clique sobre oTransiçãobotão no canto superior direito da fazer a transição de clip e 
selecionePropriedades de transição atual  . 

Removendo uma transição 
Depois de uma transição foi adicionada, faça o seguinte para removê-lo:

● Selecione a transição para fora do clipe e selecioneTransições->Sem transição . 
● Clique sobre oTransiçãobotão no canto superior direito da fazer a transição de clip e 

selecioneSem transição . 
Começando uma sequência com um Fade em 

Uma transição é aplicada ao final de um clipe. Para desvanecer-se no início de uma 
sequência, isto pode ser contornado colocando um clipe em branco imediatamente antes do 
primeiro clipe da sequência e aplicar a transição Fade para isso.
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Efeitos e transições - Plugins de efeito de 
VirtualDub vídeo
Além do fornecido, efeitos de vídeo, VideoPad também pode usar plugins do VirtualDub . 
Muitos plugins do VirtualDub pode downloaded para livre de 3-party web sites como os 
listados em http://www.nchsoftware.com/videopad/free-plugins.html/ .
Alguns exemplos de plugins disponíveis são:

● Renderização de desenhos animados
● Desentrelaçamento
● Removendo logotipo
● etc.
Carregando um Plugin 

Depois de baixar um plug-in, selecione o clipe e abra os Efeitos de vídeo. Role na parte 
inferior até encontrar a seção Plug-ins e clique em Carregar plug-in. Clique em Carregar 
arquivos...  para carregar o arquivo de plug-in .vdf e clique em Abrir  para adicioná-lo à lista 
de plug-ins. Ou selecione um ou mais plug-ins e clique em Descarregar arquivos para 
remover plug-ins indesejados da lista. 
Usando um Plugin de efeito 
Uma vez que um plugin foi carregado, ele será exibido na lista suspensa de efeitos na caixa 
de diálogo Efeitos de vídeo . Selecione o plugin de efeito e clique em Add  para aplicá-la a 
um clipe. Clique em Configurar o Plugin para alterar os parâmetros do efeito.
Suporte 
Plugins do VirtualDub são software 3rd-party e não são testados por NCH Software. Plugins 
podem causar instabilidade no VideoPad. Por favor, salve o seu projeto antes de adicionar 
qualquer plugins.

NCH Software oferece nenhuma documentação das características do plugin 3-party e sem 
apoio, se um plugin não funciona como esperado.

97

effects_videoeffects.html
http://www.virtualdub.org/
http://www.nchsoftware.com/videopad/free-plugins.html


Efeitos - Movimento e Transformações - Das 
culturas
Das culturas 
Pode ser usado para remover uma borda de um clipe de imagem, ou barras pretas de um 
vídeo salvo em uma proporção incorreta. Ajuste os parâmetros de esquerda, superior, direita 
ou inferior para cortar pixels a partir naquela ponta do clipe. As partes cortadas do clipe serão 
deixadas em branco. Para alterar a escala de um clipe, aplicar o efeito de movimento e ajuste 
o parâmetro de escala.

98



Efeitos - Movimento e Transformações - Zoom
Zoom 
Faz zoom uma parte de uma imagem ou vídeo. Este efeito pode ser usado para obter o efeito 
Ken Burns.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Espelho
Espelho  
Espelha uma metade do quadro para a outra metade do quadro.
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Efeitos - Movimento e Transformações - 
Movimento
Movimento  
Muda a posição (tradução), rotação e escala de um clipe. Útil para o posicionamento de um 
clipes como uma sobreposição em cima da outra. Quando animado, pode ser usado para 
panorâmica e zoom clipes, como para as transições personalizadas.

101



Efeitos - Movimento e Transformações - Desfoque 
de movimento
Desfoque de movimento 
Simula o efeito de desfoque de movimento causado por um câmera de vídeo longo tempo de 
exposição.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Pan Zoom
Pan & Zoom 
Este efeito pode ser usado para obter o efeito Ken Burns. Uma simples animação efeito Zoom 
.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Coloque 
em 360
Coloque em 360 
Aplica-se uma distorção invertida para uma imagem ou vídeo, que imita a curvatura de um 
avião dentro de um ambiente esférico.
Este efeito pode ser usado para corrigir a distorção criada aplicando 'plano' texto, imagens, etc 
para imagens de 360 graus. Para que quando a ser visualizado, suas linhas retas aparecem 
mais direto.

O efeito também pode ser usado para posicionar a mídia em torno da imagem, tal que eles 
podem ser vistos acima, abaixo e em qualquer ângulo em torno do ângulo de avanço da 360 
mídia.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Posição
Posição 
Altera a posição do quadro de vídeo.
Veja também:  Enrole o efeito.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Reverter
Verifique o clipe de Reprodução na  caixa de seleção reversa para reproduzir o clipe para 
trás a partir do final do clipe. Essas alterações também podem ser aplicadas clicando com o 
botão direito do mouse no clipe real.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Gire
Gire 
Gira o quadro de vídeo em 3D em torno do centro. Para obter a rotação 2D normal, rode em 
torno do eixo Z.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Girar e 
virar
Girar e virar
Gira o quadro de vídeo em 3D ao redor do centro em 90, 180 e 270 graus e lançá-lo 
horizontalmente, verticalmente ou ambos.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Flip
Flip
Vire a moldura de vídeo horizontalmente, verticalmente ou ambos.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Escala
Escala  
Escalas (trechos ou abóboras) o vídeo quadro horizontalmente, verticalmente ou ambos.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Shake
Shake 
Sacode o clipe como se sendo filmado com uma câmera instável.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Mudança 
de velocidade
Use o Speed Change para reproduzir um clipe mais rápido ou mais lento do que o normal.
por exemplo, 50% is meia velocidade normal, 100% is velocidade normal, 200% is duas vezes 
velocidade normal, etc.
Uso 
Mudanças de velocidade de reprodução do clip em percentagem podem ser aplicadas como 
segue:

1. Botão direito do mouse em um clip em um bin e selecione Velocidade de mudança 
Clip... (Ver nota sobre sequências abaixo.) 

2. SelecioneEfeitos -> Velocidade de mudança Clip... 
3. Botão direito do mouse em um clipe dentro de uma sequência e selecione Velocidade 

de mudança Clip...  
Digite o número de porcentagem para mudar a velocidade do clip em relação a velocidade 

original.
Como alternativa, clique na duração e esticar a mola para a duração desejada.
Verificar a manter áudio campo inalterado -caixa de seleção para manter o tom de áudio o 
mesmo quando acelerar ou abrandar. Se isto estiver desmarcado, abrandar áudio reduzirá o 
arremesso e acelerando aumentará o arremesso.

As configurações de velocidade do clip de um clipe podem ser alteradas a qualquer momento.
Mudança de velocidade irá modificar a maneira que o trabalho de outros efeitos. por exemplo, 
usando a mudança de velocidade para jogar um clipe no sentido inverso, quando o clipe tem 
um efeito animado de movimento vídeo aplicado fará com que o movimento de jogar no 
sentido inverso. Isso é verdadeiro independentemente se o outro efeito foi adicionado antes 
ou após a alteração de velocidade foi feita.

Sequências só podem ter alterações aplicadas a sua velocidade, adicioná-los para outra 
sequência, selecionando a sequência na pista, e usando métodos 2  ou 3  acima.
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Efeitos - Movimento e Transformações - Tela 
dividida
Tela dividida  
Permite cortar o clipe para ocupar uma parcela predefinida da imagem. Para obter um efeito 
de splitscreen, sobreposição de dois clipes e atribuir a cada um para diferentes metades.
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Efeitos - Movimento e Transformações - 
Visualizar em 360
Visualizar em 360 
Mapeia um clip em um espaço 3D esférico, tornando a sensação do espectador, como se 
estivessem sentados no meio.
A direção de visualização pode ser ajustada, permitindo que o espectador 'olhada' neste 
espaço 3D.
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Efeitos - Movimento e Transformações - 
Envoltório
Envoltório 
Semelhante ao efeito de posição  , exceto o vídeo envolve ao redor se move-se fora do quadro.
Tem a opção de espelho (Inverter horizontalmente / verticalmente) quando o envolvimento.
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Efeitos - Transformações de proporção - Recortar 
para relação de aspecto
Recortar para relação de aspecto
Corta o clipe para uma determinada proporção.
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Efeitos - Transformações de proporção - 
Letterbox para relação de aspecto
Letterbox para relação de aspecto
Letterboxes ou estilizado o grampo a uma relação de aspecto dada.
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Efeitos - Transformações de proporção - Esticar 
para a proporção
Esticar para a relação de aspecto
Estende o clipe para uma determinada proporção.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Níveis de 
auto
Níveis de auto  
Dinamicamente ajusta os níveis de cada imagem para dar contraste e bom brilho.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Ajustes de 
cor
Ajustes de cor
Para Brilho:  Valores negativos dão uma imagem mais escura. Valores positivos dão uma 
imagem mais brilhante.
Para contraste: Os valores negativos dão menor contraste, fazendo com que as áreas 
escuras pareçam mais claras e as áreas brilhantes pareçam mais escuras. Valores positivos 
dão maior contraste, fazendo com que áreas escuras pareçam mais escuras e áreas 
brilhantes pareçam mais claras.

Para gama:  O valor especifica a correção gama não linear. Valores menores que 1 dão uma 
imagem mais escura. Valores maiores que 1 fornecem uma imagem mais brilhante.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Aumento 
de cor
Aumento de cor
Aumenta o contraste e a saturação de sua imagem ou vídeo. 
Uso

Use o brilho: controle deslizante para ajustar o brilho do efeito. 
Use a Força: controle deslizante para ajustar a força do efeito. 
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Curvas de 
cor
Curvas de cor 
Remapeia cada cor na imagem ou vídeo da cor original para um definido pela curva de cor.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Tabela de 
Pesquisa de Cores
Tabela de Pesquisa de Cores 
Se você quiser usar o efeito de vídeo da tabela de pesquisa de cores no VideoPad, clique no 
botão Efeitos de Vídeo na guia Efeitos. Alternativamente, você também pode alternar o clipe 
ou sequência que você gostaria de aplicar o efeito e, em seguida, basta pressionar a tecla de 
atalho Alt + V. 
Depois que a janela pop-up Efeitos de vídeo for aberta, ela exibirá todos os efeitos de vídeo 
disponíveis que você pode aplicar no clipe/sequência selecionado. Basta rolar para baixo e 
procurar a Tabela de Pesquisa de Cores na categoria Todos os Efeitos de Cor. (Observe que 
você pode marcar efeitos simplesmente clicando com o botão direito do mouse neles) 
Depois que o efeito for selecionado, carregue seu arquivo LUT ou Pesquisar Tabela clicando 
no botão de reticências (...) na guia Efeito de Tabela de Pesquisa de Cor. Feito isso, você 
pode continuar personalizando aspectos do efeito da Tabela de Pesquisa de Cores, como 
força e parâmetros. 
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Exposição
Exposição  
Simula câmera sob / sobre a exposição.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Tela verde
Tela verde 
Veja: tela azul ou verde Chroma Keying.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Hue
Hue 
Desloca o matiz de todas as cores no quadro a porcentagem especificada, dando cores 
não-naturais.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - Saturação
Saturação  
Valores negativos causam as cores ser desaturated, onde o valor mínimo dá uma imagem 
preto e branca. Valores positivos causam as cores ser mais saturado.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - 
Temperatura
Temperatura  
Usado para corrigir cores em vídeo ou imagens tiradas com balanço de branco incorreto. 
Valores negativos tornar a imagem mais legal. Valores positivos tornar a imagem mais quente.
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Efeitos - Mistura e Correção de Cores - 
Transparência
Transparência 
Na opacidade mínima, o clipe é completamente transparente e não pode ser visto. Na 
opacidade máxima, o clipe é completamente visível. 
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Efeitos - Filtros - Borrão
Borrão 
Faz com que a imagem seja borrada. Também conhecido como "amolecimento".
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Efeitos - Filtros - Borrão circular
Borrão circular
Faz clipes borrão como eles estão sendo girada a partir de um pivô no centro. Você pode 
combinar isso com o efeito agitar ou efeito de rotação para obter alguns resultados 
interessantes.
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Efeitos - Filtros - Borrão direcional
Borrão direcional
Faz clipes desfocar como eles estão se movendo em uma determinada direção.
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Efeitos - Filtros - Borrão Radial
Borrão Radial
Faz clipes borrão em um movimento ' Zoom ', como há alguma velocidade para a frente 
aplicada ao clipe.
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Efeitos - Filtros - âmbar
Âmbar
Mapeia as cores das sombras para roxo, entre tons e laranja, e destaques para amarelo. 
Uso

Use o Brilho: controle deslizante para controlar o brilho da imagem ou vídeo. 
Escurecer a imagem ou vídeo aumentará a quantidade de roxo. 
Iluminar a imagem ou vídeo aumentará a quantidade de amarelo.
Use a Força: controle deslizante para ajustar a força do efeito. 
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Efeitos - Filtros - Aqua
Aqua
Faz cores mais escuras azul e cores mais claras bege. 
Utilização 

da força: controle deslizante para ajustar a força do efeito.
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Efeitos - Filtros - Preto e branco
Preto e branco 
Quando habilitada, a imagem aparecerá preto e branco. Também conhecido como escala de 
cinza. Para parcialmente dessaturando cores, use o efeito de saturação.
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Efeitos - Filtros - Censor
Censor  
Censores uma área do vídeo por esbatê-lo, ou cobrindo-o com preto.
Pode ser na forma de um retângulo ou uma elipse.
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Efeitos - Filtros - elétrico
Elétrica
Aumenta a saturação de sua imagem ou vídeo e adiciona azul extra a cores mais escuras. 
Utilização 

da força: controle deslizante para ajustar a força do efeito.
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Efeitos - Filtros - Falha
Falha 
Para usar o efeito Glitch no VideoPad e fazer com que seus elementos visuais pareçam estar 
brilhando ou causem artefatos semelhantes a falhas no clipe, clique no botão Efeitos de vídeo 
na guia Efeitos. Alternativamente, você também pode alternar o clipe ou sequência que você 
gostaria de aplicar o efeito e, em seguida, basta pressionar a tecla de atalho Alt + V. 
Depois que a janela pop-up Efeitos de vídeo for aberta, ela exibirá todos os efeitos de vídeo 
disponíveis que você pode aplicar no clipe/sequência selecionado. Basta rolar para baixo até 
a parte inferior e procurar por "Falha" na categoria Todos os efeitos. (Observe que você pode 
marcar efeitos simplesmente clicando com o botão direito do mouse neles) 
Ao selecionar o efeito de falha, você receberá um menu para refinar ainda mais os detalhes 
do seu efeito. Isso permitirá que você ajuste a separação de cores, os deslocamentos e os 
parâmetros do efeito selecionado. 
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Efeitos - Filtros - Ciclo de matiz
Ciclo de matiz 
Mesmo que o matiz efeito, mas automaticamente anima o deslocamento do hue através da 
duração do clipe.
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Efeitos - Filtros - Negativo
Negativo 
Cada cor é substituído com sua cor negativo, como um negativo de filme.
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Efeitos - Filtros - Visão nocturna
Visão nocturna
Quando ativado, faz clipes olhar como você está olhando através de óculos de visão noturna.
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Efeitos - Filtros - nocturno
Noturno
Desatura suas fotos e adiciona um toque de azul e teal. 
Uso

Use o Brilho: controle deslizante para controlar o brilho da imagem ou vídeo. 
Escurecer a imagem ou vídeo aumentará a quantidade de roxo. 
Iluminar a imagem ou vídeo aumentará a quantidade de amarelo.
Use a Força: controle deslizante para ajustar a força do efeito. 
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Efeitos - Filtros - Redução de ruído
Redução de ruído
O efeito redução de ruído reduz o ruído presente nos vídeos que foram gravados em 
ambientes de pouca luz.Uso
Força:  Este controle deslizante controla a quantidade de ruído a ser removido do vídeo. 
Valores mais altos serão mais agressivos na remoção do ruído do vídeo, embora detalhes 
mais finos possam ser perdidos.

Suavização:  Esse controle deslizante controla quanto detalhe preservar no vídeo. Valores 
mais altos removerão mais detalhes e ajudarão a remover mais ruídos. Valores inferiores 
preservarão mais detalhes, mas também deixarão mais ruído no vídeo.

Nota: A redução de ruído é um processo demorado, e esse efeito pode levar muito tempo 
para ser concluído. Vídeos de alta resolução e longos e computadores antigos farão o 
processo demorar ainda mais. Além disso, mover o controle deslizante força para valores mais 
altos aumentará a quantidade de tempo necessário para concluir a redução de ruído.
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Efeitos - Filtros - Luz de Orquídea
Luz de Orquídea
Ilumina o centro de sua imagem ou vídeo com uma cor laranja macia e adiciona uma vinheta 
roxa ao redor do exterior. 
Utilização 

da força: controle deslizante para ajustar a força do efeito.
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Efeitos - Filtros - Sépia
Sépia 
Tinge o clipe com uma cor sépia.
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Efeitos - Filtros - Aguçar
Aguçar  
Aguça as bordas da imagem
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Efeitos - Filtros - Sunglow
Sunglow
Faz sombras vermelhas, destaca amarelo e adiciona uma vinheta. 
Utilização 

da força: controle deslizante para ajustar a força do efeito.

148



Efeitos - Filtros - Matiz
Matiz  
Tinge o clipe com um valor de cor (vermelho / verde / azul / alfa) RGBA. O controle deslizante 
intensidade altera o alfa.
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Efeitos - Filtros - Dois tons
Dois tons  
A metade mais brilhante dos pixels são convertidos em uma cor, enquanto todo o resto são 
convertidos em outra cor. As duas cores podem ser animadas ao longo do tempo.
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Efeitos - Filtros - vindima
Vintage
Imita o visual de uma foto ou vídeo feito com uma câmera mais antiga. 

Alvejante  de Uso
Esta configuração simula um bypass alvejante. Isso lava cores mais claras e dá à 
imagem ou vidoe mais contraste.
Clique na caixa de seleção Bleach para ativar ou desativar este aspecto do efeito. Use o 
controle deslizante de quantidade para ajustar a força do efeito alvejante. 

Vinheta  
Isso adiciona uma vinheta à imagem ou vídeo (semelhante ao efeito vinheta). Clique na 
caixa de seleção Vignette para ativar ou desativar este aspecto do efeito. Use o controle 
deslizante Size para ajustar o tamanho da vinheta. Use o controle deslizante Strength 
para ajustar a visibilidade da vinheta. 
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Efeitos - Filtros - Raio X
Raio X
Quando ativada, faz clipes parecer um raio-X.

152



Efeitos - Artístico - Fronteira
Fronteira 
Aplica uma borda de cor sólida para o clipe. A largura e a cor da moldura da borda podem ser 
escolhidas e animados ao longo do tempo.
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Efeitos - Artístico - Desenhos animados
Desenhos animados 
Faz uma foto ou vídeo olhar como se fosse um desenho animado.
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Efeitos - Artístico - Difusa
Difusa  
Swaps de pixels com aleatório outros pixels dentro de um determinado raio. Pode ser usado 
para obter um efeito de vidro fosco.
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Efeitos - Artístico - Pontos
Pontos 
Desenha uma grade de círculos ou quadrados sobre a parte superior da imagem.
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Efeitos - Artístico - Sonho
Sonho 
Dá a imagem ou vídeo uma sonho-como a qualidade, dessaturando-lo e adicionar um efeito 
de flor-estilo.

157



Efeitos - Artístico - Detecção de borda
Detecção de borda  
Localiza e realça as bordas dos objetos no quadro.
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Efeitos - Artístico - Olho de peixe
Olho de peixe 
Permite-lhe simular uma lente de fisheye câmera ou para remover um efeito olho de peixe de 
um vídeo.
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Efeitos - Artístico - Remoção de olho de peixe
Remoção de olho de peixe
Permite remover um efeito de olho de peixe simulado de um vídeo. 
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Efeitos - Artístico - Brilho
Brilho  
Faz com que as partes mais brilhantes do vídeo ainda mais brilhante e parecem brilhar, 
deixando áreas escuras a mesma.
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Efeitos - Artístico - Entrelaça-se
Entrelaça-se  
Entrelaça o vídeo, para que todos os outro scanline é do próximo frame do vídeo.
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Efeitos - Artístico - Ruído
Ruído 
Pixels aleatórios são desenhados em cima do clipe. Quanto maior a intensidade, o ruído mais 
é adicionado, e o menos do clip original é visível.
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Efeitos - Artístico - Pintura a óleo
Pintura a óleo  
O clipe é processado como se tinha sido pintado com um pincel do tamanho determinado.
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Efeitos - Artístico - Filme antigo
Filme antigo 
Um efeito animado que simula as imperfeições de um filme antigo de matização, adicionando 
distorção, flutuando o brilho, etc.
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Efeitos - Artístico - Pixelizar
Pixelizar 
Quanto maior o valor de grosseria, maior o tamanho dos blocos usados para processar o clipe 
e menor a resolução aparece.
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Efeitos - Artístico - Posterize
Posterize  
Reduz o número aparente de cores em um clipe, transformando gradientes em áreas planas 
de cor.
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Efeitos - Artístico - Ripple
Ripple  
O clipe, ondulações, como se vistos através da água em movimento.
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Efeitos - Artístico - Sombra
Sombra  
Adiciona uma sombra abaixo da imagem ou vídeo, com parâmetros personalizáveis, como 
cor, ângulo e distância.
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Efeitos - Artístico - Centro das atenções
Centro das atenções 
Preenche a maior parte da moldura com uma cor de sua seleção (geralmente preta). E o 
adiciona um moveable 'holofotes', que você pode usar para mostrar o que está por baixo.
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Efeitos - Artístico - Telhas
Telhas  
Faz com que o clipe parece que é feito de telhas. A forma das telhas pode ser hexágono ou 
retângulo. O número de telhas e o espaçamento entre as telhas também pode ser alterado e 
animado ao longo do tempo.
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Efeitos - Artístico - Vinheta
Vinheta  
Sombreia as bordas de um clipe com uma cor de alfa, deixando um círculo no meio do clipe 
intocado. A cor, a dureza e o tamanho da máscara podem ser alterados.
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Efeitos - Artístico - Ondas
Ondas 
O clipe se dobra e ondas de um lado para o outro.
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Efeitos - Sobreposições criativas - Balões
Balões
O efeito de balão sobrepõe um clipe de vídeo com balões animados.Balões (por segundo):  
Esse controle deslizante controla a taxa de Spawn dos balões. Valores mais altos iriam gerar 
mais balões por segundo.

Vida (MS): Esse controle deslizante define a quantidade de tempo que um balão aparece na 
tela, em milissegundos.
Do Tamanho: Esse controle deslizante controla o tamanho dos balões. Valores inferiores dão 
balões menores.
Opacidade: Esse controle deslizante controla a opacidade dos balões. Na opacidade mínima, 
os balões são completamente transparentes e não podem ser vistos de todo. Na opacidade 
máxima, eles são completamente visíveis.

Direção:  A direção padrão é de baixo para cima, mas a caixa de seleção de cima para baixo 
mudará a direção.
Sliders Wobble: A força ou a freqüência do oscilação podem ser escolhidos e Animated 
sobre o tempo.
Cor: Clique no seletor de cores para usar uma cor específica para todos os balões ou escolha 
entre um intervalo de paletas de cores predefinidas por meio da lista suspensa.
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Efeitos - Sobreposições criativas - Neve
Snow
O efeito de neve sobrepõe um videoclipe com neve animada. Neve (por segundo): Este 
controle deslizante controla a quantidade de neve que aparece por segundo. Valores mais 
altos teriam mais neve por segundo.

Tempo de tela (ms): Este controle deslizante define a quantidade de tempo que uma 
partícula de neve aparece na tela em milissegundos. Um valor mais alto faria a neve parecer 
mais lenta.

Tamanho: Este controle deslizante controla o tamanho da neve. Valores mais baixos fazem 
neve menor.
Variância de tamanho: Este controle deslizante é usado para flutuar aleatoriamente o 
tamanho da neve dentro de uma faixa para adicionar profundidade à neve.
Opacidade: Este controle deslizante controla a opacidade da neve. No mínimo opacidade, a 
neve é completamente transparente e não pode ser vista. Na máxima opacidade, a neve é 
completamente opaca.

Difusão Este controle deslizante desbota as bordas de neve para o fundo.
●

indica que o parâmetro pode ser animado ao longo do tempo.
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Efeitos - Sobreposições criativas - Flocos
Flocos de neve
O efeito flocos de neve sobrepõe um videoclipe com flocos de neve animados. Neve (por 
segundo):  Este controle deslizante controla a quantidade de neve que aparece por segundo. 
Valores mais altos teriam mais neve por segundo.
Tempo de tela (ms): Este controle deslizante define a quantidade de tempo que uma 
partícula de neve aparece na tela em milissegundos. Um valor mais alto faria a neve parecer 
mais lenta.

Tamanho: Este controle deslizante controla o tamanho da neve. Valores mais baixos fazem 
neve menor.
Variância de tamanho: Este controle deslizante é usado para flutuar aleatoriamente o 
tamanho da neve dentro de uma faixa para adicionar profundidade à neve.
Opacidade: Este controle deslizante controla a opacidade da neve. No mínimo opacidade, a 
neve é completamente transparente e não pode ser vista. Na máxima opacidade, a neve é 
completamente opaca.

Controles deslizantes de influência:  A amplitude e a frequência do balanço podem ser 
definidas por estes controles deslizantes.
Velocidade de giro:  Este controle deslizante controla a taxa de rotação de neve.
Variância da velocidade de rotação: Este controle deslizante é usado para flutuar 
aleatoriamente a taxa de rotação de neve para adicionar uma aparência mais natural.
●

indica que o parâmetro pode ser animado ao longo do tempo.
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Efeitos - Sobreposições criativas - Pingos de 
chuva
Pingos de chuva 
Faz com que pareça como gotas de chuva estão caindo para o clipe.
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Referências de tela - Adicionar / renomear
Muitos objetos, incluindo clipes, sequências, faixas, caixas e pastas, podem ser nomeados 
para melhor categorizar e organizar o seu projeto.
Uma caixa de diálogo se apresentará quando um escaninho ou pasta é adicionada, ou ao 
adicionar um objeto a um escaninho ou pasta, onde pode ser inserido um novo nome para o 
objeto.

Para renomear um objeto determinado após a sua criação inicial, o objeto com o botão direito 
e selecione renomear...ou selecione Clip -> renomear...  com o item selecionado na janela 
de projeto. 
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Referências de tela - Caixa de diálogo bem-vinda
A mostra de diálogo Bem-vindo quando VideoPad começa e tem opções para criar um novo 
projeto, abrindo um projeto existente, visualização os VideoPad tutoriais ou ler o guia de 
Introdução .
Desmarque a opção Mostrar esta caixa de diálogo quando o VideoPad começa -caixa de 
seleção para impedir que esta caixa de diálogo Mostrar de novo. Para re-habilitar essa opção 
depois, cheque Opções -> Display -> a caixa de seleção mostrar a caixa de diálogo 
bem-vinda ao VideoPad começa  .
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Referências de tela - Resolver a falta de diálogo 
de arquivos
Mostra a caixa de diálogo Resolver ficheiros em falta quando você tentou carregar um 
arquivo de projeto e alguns dos arquivos estava falta.
Para cada arquivo está ausente, você será solicitado a resolver .
Se você escolher a opção de resolver  então você será solicitado para procurar e escolher um 
novo arquivo para esse clipe. Observe que o novo arquivo deve ser do mesmo tipo como o 
ficheiro original.

Uma vez que você tenha resolvido arquivos ausentes, clique em terminar  para continuar a 
carregar o projeto. Arquivos vão ser removidos do projeto se não resolvidos.
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Referências de tela - Erro ao carregar o arquivo 
(s) clipe
Esta caixa de diálogo será exibida se um ou mais arquivos que você está tentando adicionar 
ou usar dentro de um projeto não podem ser carregados corretamente.
Pode haver diversos motivo para um arquivo falhando ao carregar.
Os arquivos de mídia especificado já não podem ser encontrados.  

Uma removível ou unidade de rede pode já não estar disponível, ou o arquivo de projeto 
pode ter sido salvo em outro computador.

Se você deseja mover projetos entre vários computadores, você precisará 
fazer backup de seu projeto.
Se qualquer mídia não pode ser encontrada pelo projeto, você precisará localizar a 

mídia em seu computador e também Adicionar a mídia volta para o projeto ou restaurar os 
meios de comunicação para o diretório em que o projeto espera que a encontrem.
Os arquivos de mídia não podem ser válidos. 
Imagens ou vídeo que você está tentando carregar também pode ser corrompido, ou em 
um formato que videopad não ainda reconhece.

Se houver uma imagem não reconhecida ou formato de vídeo que você usa regularmente. 
Por favor, considere o uso deAjuda ->Enviar Feedback ou sugestão de melhoriapara 
nos ajudar a expandir a funcionalidade do VideoPad e torná-lo ainda mais útil para você. 

Pode não haver memória suficiente disponível para carregar a mídia desejada  
Algumas imagens ou vídeo pode não ser capaz de carregar se as dimensões da mídia são 
extremamente grandes.
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Referências de tela - Propriedades do clipe
Mostre as propriedades de um clipe, um bin ou em uma trilha, seguindo um destes 
procedimentos:

● Selecione o clipe, em seguida, selecioneClip->Propriedades.
● Botão direito do mouse sobre o grampo, em seguida, selecionePropriedades.  
Observe que clipes de faixa herdam algumas propriedades do clip bin que eles foram 

criados a partir de. por exemplo, nome, notas, etc. Nesses casos, a propriedade pode ser 
alterada para o clipe de bin, mas é só de leitura para o clipe da faixa.
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Referências de tela - Gravar áudio
Use gravar áudio para gravar clipes de áudio de qualquer comprimento, ou quando o áudio 
não precisa (ainda) ser sincronizado com o vídeo. Para gravar uma narração sincronizada 
com uma sequência existente, use a Narração de Registro  em vez disso. 
Para começar, seleccione ficheiro  -> gravar  -> Registro de áudio, ou clique na seta ao lado 
do botão de registro  na barra de ferramentas e selecione Gravar áudio.
Aparecerá a caixa de diálogo Gravar áudio .
Selecione o dispositivo de áudio e o canal de entrada para capturar. Digite um nome de 
arquivo para a gravação e clique no botão selecionar pasta se quiser salvar em outro lugar 
que não seja a pasta padrão. 

Clique no botão Gravar para começar a gravar. A duração da gravação e o nível de áudio 
atual são mostrados. Para pausar a gravação, clique no botão Pausar  . Em seguida, você 
pode retomar a gravação clicando no botão Gravar novamente. Clique no botão Parar para 
parar de gravar e adicione o arquivo gravado ao projeto atual. Para gravar clipes adicionais, 
clique em Gravar novamente. 
Quando você tiver terminado de gravar clipes de áudio, clique em fechar para fechar a caixa 
de diálogo.
Gravar áudio de streaming  
Esse recurso permitirá que você grave áudios de streaming, como rádio na internet, webcasts 
e conversas voip conduzidas com softphones como Zoom ou Skype. 
Para gravar áudio sendo reproduzido no leitor de som padrão do seu PC, na caixa de diálogo 
Gravar áudio, selecione Gravar áudio de streaming  na lista Capture from.  Este recurso é 
altamente recomendável quando você deseja gravar reuniões zoom ou Skype. 
O NCH recomenda o ASIO ou o Windows Core Audio para reprodução e gravação. O ASIO e 
o Windows Core Audio fornecerão o melhor desempenho e a menor latência possível e 
oferecerão a maior precisão ao sincronizar gravações. A ASIO também permitirá que você 
reprodumente e grave a partir de vários canais do mesmo dispositivo. Se você não tiver uma 
placa de som capaz de ASIO, então você deve escolher o Windows Core Audio como sua 
opção de reprodução e gravação. 
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Referências de tela - Narração de Registros
Use a Narração do Registro  quando a sequência selecionada já tiver um ou mais clipes 
colocados nele e você deseja gravar som sincronizado com esta sequência. Para gravar áudio 
de comprimento arbitrário, que não precisa ser sincronizado com uma sequência existente, 
use Gravar áudio  em vez disso. 
Para abrir a caixa de diálogo Gravar Narração, selecione Arquivo -> Gravar -> Gravar 
Narração... ou clique na seta ao lado do botão Gravar na barra de ferramentas e selecione Gra
var Narração...  .
O diálogo Narração de registro será exibido. 
Preparando-se para o registro 
O diálogo Narração de Registro inclui uma visualização e uma linha do tempo da sequência. 
Para se preparar para gravar som, selecione primeiro a fonte Sound In  . Dê um nome à 
gravação de som e selecione o local no computador onde você gostaria de salvar sua 
gravação. Você está pronto para começar a gravar. 

Opções de gravação
Há três opções para selecionar quando você deseja parar a gravação: 

● No final do vídeo:  A gravação vai parar quando você chegar ao final da seqüência.
● Após a duração: Você pode definir a duração da gravação e ele vai parar 

automaticamente após a duração inserida.
● Manualmente: Ele continua a gravação até que você clique no botão Stop.
Gravação de som 

Para começar a gravar som, navegue primeiro usando a linha do tempo de visualização até o 
local onde você gostaria de começar a gravar. Depois de feliz com a localização, clique no 
botão Gravar e comece a gravar seu áudio. Para pausar a gravação, clique no botão Pausar  
. Em seguida, você pode retomar a gravação clicando no botão Gravar novamente. Depois de 
terminar de gravar, clique no botão Parar . Seu áudio gravado será adicionado 
automaticamente à sua sequência no local exato que você escolheu para começar a gravar. 
Se você quiser gravar som em vários lugares diferentes do seu projeto, você pode repetir o 
processo, ou gravar  e parar  quantas vezes quiser. 
Re-gravação de som  
Se você deseja refazer a gravação de som, basta fechar o diálogo Narração de gravação e 
excluir a gravação anterior da sequência. Em seguida, siga as instruções acima para reabrir o 
diálogo Narração de gravação e começar a gravar novamente. 
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Referências de tela - Ferramentas de texto
Ferramentas de texto 
Durante a edição do texto, uma janela de ferramentas de texto aparecerá e permitirá que você 
altere atributos de caractere como fonte, estilo, cor e tamanho para texto selecionado. Você 
também pode escolher alinhamento de texto, contorno, plano de fundo, imagem e animação 
de rolagem da janela de ferramentas de texto. 

Você pode personalizar os atributos de caracteres selecionados. 
Fonte 

Este menu pull-down contém uma lista de fontes instaladas no computador. 
Estilo 

Clicar em qualquer combinação desses botões mudará o estilo do seu texto para ser Ne
grito , Itálico ou Sublinhado. 

Cor 
A cor do texto, a cor do contorno e os controles de cor de fundo, quando clicados, 
exibirão uma caixa de diálogo onde você pode selecionar as cores do texto. Nota: A 
desbrecimento da caixa de seleção do contorno do show ocultará o contorno do texto. 

Tamanho  
Este controle ajusta a altura do seu texto como uma porcentagem da altura do quadro, a 
partir de 1% to 100%. 

Alinhamento  
Seleccionar um dos botões de alinhamento irá ajustar o alinhamento do texto dentro do 
quadro. 

Rolagem (somente clipes de texto)  
Este menu pull-down listará vários métodos de rolagem que podem ser aplicados ao 
seu texto. 
A seleção de cima para baixo ou de fundo para cima fará com que seu texto role 
verticalmente, semelhante a uma bobina de crédito. 
Selecionar a esquerda para a direita ou para a direita para a esquerda  fará com que 
seu texto role em uma marquise horizontal. Ao usar um método de rolagem, seu texto 
começará fora da tela e percorrerá a direção selecionada até que todo o texto inserido 
deixe o quadro no lado oposto. A velocidade com que seu texto irá rolar dependerá da 
duração do clipe de texto. Para tornar seu rolagem de texto mais lento, amplie a 
duração do clipe. 

Inserir imagem 
Isso permite adicionar uma imagem ao seu texto. 
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Referências de tela - Gravar configurações
As seguintes configurações podem ser alteradas para afetar o processo de gravação. Os que 
observou como padrão são inicialmente selecionados. Todas as configurações são lembradas 
para que você não precisa alterá-los entre usos do Videopad.

Velocidade de gravação 
Escolha a velocidade de gravação que você deseja. Apenas velocidades de válido para a 
unidade e a mídia serão exibidas. Em geral, selecione [MAX] para escrever mais rápido 
possível.

Cópias  
Este é o número de cópias do disco para queimar (o padrão é 1).
Utilização de gravação além da capacidade  
Se esta opção estiver seleccionada, o Videopad tentará escrever todos os arquivos que você 
especificou mesmo se isto for maior que o tamanho nominal dos meios de comunicação. Se a 
queimadura falhar, então você deve escrever menos arquivos. Por favor, note que esta falha 
principalmente para mídia de DVD.

Apague regraváveis  
Se você estiver gravando para um disco regravável (CD-RW, DVD-RW, DVD + RW, BE-RE), 
que o disco será apagado automaticamente se você marcar esta opção. Se você não marcar 
esta opção e o disco não está em branco, então você será solicitado e a queimadura será 
cancelada. Você pode apagar um disco usando a opção de menu do queimador e o disco de 
seleção apagar regravável.

Verificar conteúdo queimado é correto após a queima 
Seu conteúdo será verificado depois Videopad termina o processo de combustão.
Fazer um rótulo de DVD com Disketch Label Maker 
Enquanto espera que o processo de gravação seja concluído, use o Disketch Disc Label 
Software para criar uma etiqueta ou capa de DVD. 
Usar marcadores como capítulos 
Use marcadores em seu cronograma para exportar como capítulos em seu filme. Para 
adicionar um marcador, clique direito a linha do tempo, em seguida, escolha "Conjunto 
favorito" no menu de contexto.

Adicionar Menu 
Pressione este botão para abrir a caixa de diálogo criador do disco menu e criar um menu 
para o seu disco.
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Referências de tela - Autorização de Flickr
Você deve concluir o Flickr autorização antes de todos os vídeos podem ser enviados para 
sua conta do Flickr.
● Clique emAutorize... .  
● Na página da web que se abre, entrar no Flickr.
● Confirme que você permita VideoPad fazer upload de vídeos para sua conta do Flickr.
● Fechar a página da web e retornar ao VideoPad.
● Clique emProntopara confirmar que a autorização é completa.
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Referências de tela - Mago
Videopad - Assistente 
VideoPad permite criar introduções, outros e filmes de vídeo completos para seus vídeos. 
Selecione o modelo que deseja usar. Isso é relativamente fácil de usar graças ao assistente 
passo a passo para ajudar a criar o projeto desejado. 

● Modelos de introdução - Isso permitirá que você crie títulos de introdução para seus 
vídeos. 

● Outros modelos - Isso permitirá que você crie outros títulos para seus vídeos. 
● Modelos completos - Isso permitirá que você crie modelos de vídeo completos. Alguns 

dos modelos completos de vídeo têm uma introdução ou outra. 
Uma vez que você crie sua introdução, outro e vídeo completo, ele pode ser exportado 

como um arquivo em seu computador, DVD ou carregado diretamente para Youtube, Flickr, 
Google Drive, Dropbox, Vimeo e Microsoft OneDrive. 

Você também pode criá-lo diretamente para o seu projeto. Com a introdução sendo colocada 
automaticamente no início da Linha do Tempo, e a outra automaticamente colocada no final 
da Linha do Tempo. 

Para começar, clique no Menu -> Ferramentas e selecione Video Maker Wizard... 

188



Referências de tela - Adicionar imagens como 
vídeo
A caixa de diálogo Adicionar imagens como o vídeo pode ser usada para converter uma 
sequência de arquivos de imagem em um arquivo de vídeo.
Siga estas etapas para importar uma sequência de imagens:
1. Clique em procurar e navegue para os arquivos de imagem que você deseja adicionar. 

Todas as imagens que você selecionar devem ter a mesma resolução.
2. Defina uma taxa de quadros deve ser usado ao criar o arquivo de vídeo usando os 

controles de entrada na parte superior da caixa de diálogo. O arquivo de vídeo de saída 
terá uma taxa de quadros constante.

3. Clique no botão importar na parte inferior da caixa de diálogo.
Há um preview janela e reprodução controles no lado esquerdo da caixa de diálogo que você 
pode usar para ver mais ou menos como vai ficar o arquivo de vídeo de saída.
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Referências de tela - Select Stream
Selecione um fluxo de áudio Stream de áudio:  
Selecione um fluxo de áudio do arquivo.
Não me pergunte de novo  
Suprimir a caixa de diálogo pop-up para selecionar o stream de áudio
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Referências de tela - Gravar CD de áudio
As seguintes configurações podem ser alteradas para afetar o processo de gravação. Os que 
observou como padrão são inicialmente selecionados. Todas as configurações são lembradas 
para que você não precisa alterá-los entre usos do Express Burn

Usando o suporte interno (padrão) de queimadura / gravar usando o Windows Media 
Player 
Em todos os casos nós recomendamos usar o suporte interno (o padrão) e só usar o Windows 
Media Player se tiver problemas ao que Windows Media Player pode ser usado para gravar o 
CD/DVD somente para usuários do Windows XP.

Unidade de queimador 
Escolha a unidade que você deseja gravar.
Para CD/DVDs de dados você também pode selecionar 'Arquivo de imagem'. Isso permite que 
você crie e o arquivo ISO (por exemplo, a imagem. ISO) no seu disco rígido. Isto pode ser 
queimado mais tarde usando a opção avançada ISO gravar imagem. Esse recurso só está 
disponível em Express Burn Plus.

Velocidade de gravação 
Escolha a velocidade de gravação que você deseja. Apenas velocidades de válido para a 
unidade e a mídia serão exibidas.
Cópias  
Este é o número de cópias do CD/DVD para queimar (o padrão é 1).
Utilização de gravação além da capacidade  
Se esta opção estiver seleccionada Express Burn tentará escrever todos os arquivos que você 
tenha especificado, mesmo que este seja maior que o tamanho nominal da mídia CD. Se a 
queimadura falhar, então você deve escrever menos arquivos.

Apague regraváveis  
Se você estiver gravando para um disco regravável (CD-RW, DVD-RW, DVD + RW, BD-RE), 
que o disco será apagado automaticamente se você marcar esta opção. Você pode apagar 
um disco usando a opção de menu do queimador e a seleção de disco regravável.

Use a pausa de faixa padrão 
Queimar a sessão imediatamente para personalizar pausa 
Pausa de faixa 
Por padrão, um CD de áudio tem uma pausa de 2 segundos entre as faixas. Selecione 'Usar 
padrão faixa pausa' usar essa pausa padrão. Se desejar outra vez, até um valor de zero para 
nenhuma pausa, em seguida, selecione ' Gravar sessão imediatamente para personalizar 
pausa '. Aqui você também deve alterar o valor em 'Track Pause' para a quantidade desejada.

Por favor, note que alguns drivers mais antigos não oferecem suporte a personalização a 
pausa e você deve usar 'Usar padrão faixa pausa'. A queimadura irá falhar nesse caso com 
um erro sobre como definir os parâmetros de gravação.

Se você personalizar o tempo Express Burn irá realizar queima de sessão de uma vez e ele 
irá decodificar o áudio antes da gravação. Isto irá criar um grande arquivo temporário em seu 
computador de até 700Mb. Por favor, esteja ciente disto é você optar por usar esta opção.

Finalize 
Para discos de áudio escritos controlar ao mesmo tempo (ou seja, sem personalizar a faixa de 
pausa), você pode optar por não finalizar um disco. Você pode então adicionar faixas 
adicionais em um momento posterior. Quando tiver terminado, selecione a opção finalizar. Por 
favor, note que alguns jogadores stand-alone não podem reproduzir discos que não tenham 
sido finalizados.

Fazer um disco inicializável (discos de dados apenas)  
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Isto irá criar um disco inicializável, mas você deve fornecer uma imagem dos setores de 
inicialização como direitos autorais impedem-nos, fornecendo-lhes. Isso precisa ser uma 
imagem de até 16 setores desde o início de um disco inicializável. O arquivo deve ser uma 
imagem ISO de setores de 2048 16 bytes.
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Referências de tela - Por favor, selecione a 
unidade para uso
Nesta página você selecione o gravador que você deseja usar. Isto é normalmente opcional 
como Express Burn irá detectar quando você inserir um disco em uma unidade e selecione 
automaticamente esse drive para queima.
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Referências de tela - Caixa de diálogo 
selecionador de cor
Caixa de diálogo selecionador de cor 
O seletor de cores é dividido em várias partes, com várias formas disponíveis para escolher 
uma cor:
Visualmente ajustando a cor 

A metade superior da caixa de diálogo é composto por 2 caixas coloridas, que permite que 
você escolha qualquer ponto em um quadrado de 256 x 256 e o outro que funciona como 
um slider longo. Que cores são exibidos nestas duas caixas depende de qual botão é 
selecionada (veja abaixo), mas em todos os casos, a posição do controle deslizante 
mudará as cores disponíveis na caixa quadrada. Ponto que sempre é selecionado na caixa 
quadrada é a cor selecionada.

Ajuste por RGB ou HSV  
Por baixo da caixa de quadrados colorida, há uma série de 6 opções (1 cada para matiz, 
saturação, valor, vermelho, verde e azul) que cada um contém um botão de rádio, um slider 
e um controle de número de cima para baixo. Se um dos 3 botões de opção HSV é 
selecionado, esse valor será representado pelo slider visual (veja acima) enquanto os 
outros dois valores serão os eixos da caixa de cor do quadrado. Os controles funcionam da 
mesma forma, se um dos botões de opção RGB é selecionado. Você também pode ajustar 
estes valores com os cursores fornecidos ao lado os rótulos, bem como os controles para 
cima/para baixo ao lado dos controles deslizantes. Qualquer ajustamento desses valores 
irá atualizar os controles visuais e qualquer ajustamento desses controles visual irá 
atualizar esses valores.

Cor selecionada  
A cor selecionada é exibida à direita dos controles RGB e HSV. A caixa é dividida na 
diagonal, com superior da seção denominada nova (a cor que você está criando) e o 
inferior direito seção rotulada de corrente (a cor que já existe e continuará a ser 
selecionada se você cancelar a caixa de diálogo). Abaixo que é o valor hexadecimal da cor 
selecionada (você também pode inserir qualquer valor hexadecimal válido lá para atualizar 
a cor selecionada). Há um botão conta-gotas para a direita da cor selecionada que 
permitirá que você defina a cor selecionada por amostragem em qualquer lugar no desktop.

Paleta de cores definidas pelo usuário 
Na parte inferior da caixa de diálogo, você encontrará uma série de 12 retângulos coloridos 
ao lado um botão intitulado conjunto de Swatch. Estes compõem a paleta de cores 
definidas pelo usuário e permitem que você crie e salve (estas persistirá mesmo quando 
VideoPad is fechado) suas próprias cores personalizadas. Para definir cor de uma amostra, 
selecione primeiro essa amostra clicando nele. Em seguida, escolha sua cor desejada e 
finalmente clique o definido como botão de Swatch. Em seguida, você pode carregar 
qualquer uma das cores salvas simplesmente clicando sobre essa amostra.

194



Referências de tela - Resolução personalizada
Esta caixa de diálogo permite que você configurar a resolução para o seu vídeo durante a 
economia. Para definir uma resolução personalizada, clique no botão salvar na barra de 
ferramentas e selecione o disco: fazer o disco de dados, dados do computador, dispositivo 
portátil, sequência de imagens ou estereoscopicamente opções 3D. Menu de gota a 
resolução, selecione Custom.

Na caixa de diálogo Custom resolução que abre, a largura e altura em pixels de entrada e 
clique em Okey.
Se a caixa de seleção manter proporção  está disponível, você pode verificar isso para 
manter a mesma proporção, ao alterar a largura ou altura.
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Referências de tela - Resolução personalizada 
(vídeo de 360 graus)
Esta caixa de diálogo permite configurar a resolução para o seu vídeo de 360 graus durante a 
salvação. Para definir uma resolução personalizada, clique no botão Salvar na barra de 
ferramentas e selecione a opção arquivo de vídeo 360. No menu Desistência de Resolução, 
selecione Personalizado.

Na caixa de diálogo Custom resolução que abre, a largura e altura em pixels de entrada e 
clique em Okey.
A largura deve ser exatamente o dobro da altura para vídeos de 360 graus.

196



Referências de tela - Taxa de quadros 
personalizados
Esta caixa de diálogo permite que você configure a taxa de quadros (número de frames por 
segundo) para o seu vídeo. Para definir uma taxa de quadros personalizados, clique no botão 
salvar na barra de ferramentas e selecione do disco: fazer o disco de dados, dados do 
computador, dispositivo portátil ou estereoscopicamente opções 3D. Menu de gota a taxa de 
quadros, selecione Custom.

Na caixa de diálogo Custom Frame Rate que abre, a taxa de quadros de entrada e clique em 
Okey.
A taxa de quadros padrão é a taxa de quadros variável (VFR)  , mas a caixa de diálogo 
permite que o usuário selecione a taxa de quadros constante (CFR) selecionando a caixa 
de seleção taxa de quadros constante  .
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Referências de tela - Formato detectado
Esta caixa de diálogo mostra o formato detectado da sequência de vídeo durante o processo 
de economia. Para detectar o formato do seu vídeo, clique no botão Exportar Vídeo na barra 
de guias Home e selecione qualquer uma das seguintes opções: Arquivo de vídeo, arquivo de 
vídeo 3D, vídeo portátil, vídeo sem perdas, DVD Movie Disc, DVD Data Disc, Image 
Sequence, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive ou Vimeo.

Clique no botão detectar ao lado do campo de Preset. Detectar irá ajustar o formato de 
resolução de saída de vídeo com base em seu tamanho de tela do monitor.
Se você quiser usar um formato diferente, você pode selecionar o formato da predefinição 
soltar-para baixo lista.
Okey clique para usar o formato selecionado como formato de saída.
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Referências de tela - Configurações de Bitrate de 
DVD
Esta caixa de diálogo permite que você especifique o bitrate para seu vídeo de DVD. Para 
abrir esta caixa de diálogo, clique no ícone salvar na barra de ferramentas e selecione o disco 
salvar opção e clique na opção de fazer o filme de DVD. Clique no botão Avançado para abrir 
a caixa de diálogo Configurações de Bitrate de DVD.

A opção padrão é calcular a taxa de bits automaticamente. Para definir a taxa de bits 
manualmente, selecione a opção manual e ajustar os bitrates de áudio e vídeo.
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Referências de tela - Criador de Menu do disco
Essa guia permite que você selecione o modelo que você deseja usar para seus menus. O 
modelo é visualizado na grande área para a direita, com algum texto descritivo abaixo.
Até que você clique em "Salvar Menu" nenhuma mudança real terá lugar para o menu de 
filmes.
Seleção para novos modelos  
Verifique se todos os novos modelos estão disponíveis para uso na criação de um menu. Isto 
exigirá uma conexão de internet para fazer uma verificação on-line.
Título:
Esta é a legenda que irá aparecer na parte superior do menu.
Subtítulo:
Esta é uma segunda legenda que aparece na parte superior do menu.
Alinhamento do texto:
Existem 3 opções de alinhamento horizontal para o título e o subtítulo: esquerda, centro e 
direita.
Menu de visualização:
Os botões Prev/Next permitem que você selecione entre os menus possíveis quando um tipo 
de 'Lista' de modelo excede uma página
Ajuste widescreen da imagem de fundo
Selecione o modo de proporção para a imagem de fundo do menu.

● Nenhuma: A imagem de fundo manterá sua proporção atual, independentemente da 
saída de vídeo.

● Crop: A imagem de fundo será cortada para corresponder à proporção da saída de 
vídeo. Partes da sua imagem de fundo podem ser cortadas se a proporção não 
corresponder.

● Caixa de correio: Um fundo preto será exibido atrás da imagem para criar a proporção 
correta para corresponder à saída de vídeo.

● Estiramento: A imagem de fundo será esticada horizontal ou verticalmente para 
corresponder à proporção da saída de vídeo.

Selecione uma imagem personalizada para este modelo...
Este botão permite a mudança da imagem de fundo que aparece no menu. Formatos de 
imagem suportados são jpe/jpg/jpeg, png, gif.
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Referências de tela - Selecione modelos
Esta janela permite que você selecione modelos que podem ser baixados e instalados. 
Checkmark os modelos para ser instalado e clique o Download botão quando terminar. O 
botão 'Selecionar tudo' irá selecionar/un-select todos os modelos.
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Referências de tela - Configurações de 
codificação GIF
Loop
Selecione esta opção para obter sua repetição GIF em si infinitamente.
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Referências de tela - Qualidade de vídeo 
instalação
Ao importar arquivos de vídeo para a lista de mídia, às vezes é necessário converter arquivos 
de vídeo para permitir a edição não-linear. A caixa de diálogo configuração de qualidade de 
vídeo permite que você altere as configurações para arquivos convertidos. Essas 
configurações também são usadas ao salvar um vídeo após a estabilização.
● Qualidade: Defina a qualidade para arquivos convertidos. Qualidade Premium não é 

recomendada para vídeos longos, porque o arquivo convertido vai consumir grandes 
quantidades de espaço no disco rígido.

● Save convertido arquivos para:  Especifica a pasta de saída para arquivos convertidos.
● Configurar Deshaker:  Defina configurações avançadas de estabilização de vídeo.
● Redefinir Deshaker: Redefina as configurações de estabilização de vídeo para seus 

valores padrão.
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Referências de tela - Mudança de velocidade
Manter o campo áudio inalterado
Se esta caixa de seleção é marcada, em seguida a saída de áudio (se houver) não terá sua 
densidade alterada. Isso é útil quando você deseja acelerar ou abrandar a voz mas ainda ser 
capaz de compreendê-lo.

Inserir frames de transição quando a velocidade é reduzida.
Se esta caixa de seleção estiver marcada, quadros mistos são adicionados para ajudar na 
transição entre os quadros, quando a velocidade é reduzida.
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Referências de tela - Reverter
Reproduzir um clipe no reverso
Se esta caixa de seleção é marcada, em seguida o clipe vai jogar no sentido inverso.
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Referências de tela - Digite a posição
Enquanto a edição a duração de um clipe na área de visualização de clipe selecionado, clique 
o campo no ponto abrirá a caixa de diálogo Inserir novo em questão e clicando o campo de 
ponto de saída será aberta a caixa de diálogo Enter novo ponto de saída. Uma vez que 
qualquer dessas caixas de diálogo é aberta, digite um novo em ou fora do ponto para o campo 
e clique Okey para salvar a alteração.

Na caixa de diálogo de legendas , os itens acima se refere a 'Em' e 'Out' ponto campos, 
vão aparecer como e editar, o 'Show' e 'Ocultar' ponto Propriedades da legenda atual.
No modo Storyboard , ao entrar em uma duração de lacuna, cada lacuna pode ser um 
máximo de 5 horas no comprimento.
Note que a maioria dos usuários nunca precisará criar ou modificar as lacunas mais de alguns 
segundos cada.  
Este método de edição comprimentos de clip é melhor quando comprimentos precisos 

foram predeterminados. Se você preferir se alinham seu em e pontos para indicações visuais 
sobre o clipe, use os botões de navegação do clipe na área de visualização de clipe 
selecionado para cue o momento exato da em ou fora do ponto, então use as bandeiras 
vermelhas e azuis para marcar o em ou fora do ponto.
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Referências de tela - Plugins VST
Plugins VST Esse recurso permite que você use Virtual Studio Technology (VST) DLL 
plugins para aplicar efeitos para o áudio que está a trabalhar no VideoPad. Para utilizar esta 
funcionalidade, seleccione menu de efeitos de áudio-> VST Plugins e na janela que aparece, 
que você pode navegar para o diretório no seu computador que contém os plugins VST - 
note-se que os plugins devem ser arquivos DLL! Uma vez que você tiver especificado um 
nome de diretório, você verá uma lista de nomes de plugin VST aparecem em uma lista na 
janela. Pressione o botão "Atualizar", se você não vê seu plugin desejado na lista, mas é na 
pasta selecionada. Em seguida, clique no botão "Okey" para ver a janela de efeito de plugin 
VST selecionada.

207



Referências de tela - Opções ~ Exposição
Aqui você pode ajustar as configurações relacionadas à como VideoPad starts acima, e como 
o clipe vezes são exibidos.
Visualizações do clipe  

Mostrar visualizações duplas-marque para mostrar as visualizações de clipe e sequência 
separadamente.
360 visualização FOV 
Altere o campo de exibição usado em visualizações de clipe e sequência com o modo de 
visualização 360 habilitado.
Startup 
Mostrar a caixa de diálogo de boas-vindas quando o VideoPad inicia-desmarque para 
desabilitar a caixa de diálogo de boas vindas.
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Referências de tela - Opções ~ Áudio
Dispositivo de reprodução  

Selecione o dispositivo de reprodução de áudio padrão da lista de pull-down. Se um 
dispositivo de som foi instalado ou conectado após a abertura do diálogo de opções, você 
precisará reabrir o diálogo para atualizar a lista de dispositivos.

Configurações de pato de áudio  
Para ativar o áudio ducking para um clipe de som na seqüência, clique direito no formulário 
de onda e verificar em Background Sound otpion.
Ducking Atenuação: A quantidade de atenuação aplicada ao se esquivar
Ducking desvanecer-se no comprimento: A duração sobre que ducking é ativado
Ducking desvanecer-se o comprimento: O período de tempo sobre o qual o ducking é 
liberado
Ducking Threshold: Ducking é ativado quando o volume de som principal atinge este nível
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Referências de tela - Opções ~ Meios de 
comunicação
Aqui você pode selecionar o caminho VideoPad works com arquivos de mídia.
Adicionar novo clipe para a posição seguinte 

Selecione uma forma que você deseja usar para adicionar novos clips de vídeo para a 
sequência:

● Coloque na sequência no início
● Coloque na sequência no Cursor
● Coloque na sequência final
● Coloque na sequência nova pista
Ainda duração de imagem padrão 

Especifique a duração padrão de uma imagem estática quando adicionado à sequência. 
Nota: Não se aplicará às imagens já adicionadas à lista de mídia.
Formato de entrada Stereo (3D) 
Se você vai ser importar vídeo estéreo (3D), você pode escolher o formato estéreo que 
será usado:

● Pergunte-me
● Lado a lado, deixou a imagem primeiro
● Lado a lado, direita imagem primeira
● Acima / abaixo, esquerda imagem topo
● Acima / abaixo, imagem direita topo
● Imagem do Anaglyph, ciano-vermelho
● Imagem do Anaglyph, ciano-vermelho
Normalizar automaticamente o volume de áudio de arquivos de áudio/vídeo 

externos  
Verifique a caixa ' normalizar automaticamente o volume de áudio ' se pretender ajustar o 
volume de áudio para um nível ideal automaticamente. Isso se aplica a arquivos de 
áudio/vídeo externos.

Normalizar automaticamente o volume de áudio de gravações de áudio feitas 
Verifique a caixa ' normalizar automaticamente o volume de áudio ' se pretender ajustar o 
volume de áudio para um nível ideal automaticamente. Isso se aplica a gravações de áudio 
feitas por VideoPad.

Mostrar a qualidade de vídeo e de diálogo de configurações de estabilização ao 
converter e arquivos de vídeo de stabilizinng 

Escolha se você deseja mostrar a caixa de diálogo Configurações de qualidade de vídeo 
quando convertendo e estabilizando a arquivos de vídeo.
Mídia removível 
Você pode selecionar a forma de lidar com mídia removível (por exemplo, pen drive ou CD) 
ajustando as configurações no grupo "Mídia removível".

Pedir para adicionar arquivos ao projeto quando a mídia removível é conectada ao 
PC  

Arquivos de mídia são automaticamente detectados pelo videopad de uma mídia 
removível conectada.
Quando o arquivo de mídia está localizado na mídia removível: 
● Pergunte-me
● Copiar para a pasta abaixo
● Abrir o arquivo diretamente (não recomendado)
Copiar os arquivos para: (caminho selecionado de procurar)
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Referências de tela - Opções ~ Edição
Duração de transição padrão  Especifique a duração padrão de transições aplicada a clipes 
na sequência.
Nota: Quaisquer alterações às opções de transições não serão aplicadas para clipes já na sequência. 
Duração de legenda padrãoEspecifique a duração padrão ao adicionar um subtítulo.
Editores externos 
Selecione aplicativos externos que você deseja usar para editar tipos diferentes de arquivos.

Deixe algum campo em branco em que você deseja usar o editor de padrão.
Para obter mais informações sobre como usar editores externos, consulte 
edição em um Editor externo 
Opções de efeito 

Adicione automaticamente clipes transparentes como faixa de sobreposição
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Referências de tela - Opções ~ Exportação
Aqui você pode ajustar as configurações relacionadas com a exportação de sequências.
Exportar Arquivo 

Você pode selecionar uma pasta na qual deseja exportar vídeos, imagens de disco e 
pastas com sequências de imagem por padrão.
Queima de  
Para fazer alterações em processo de gravação de disco, você pode ajustar as 
configurações, selecionando uma das opções abaixo.

● Quando o disco selecionado já tem dados, apagar e substituí-lo com o meu vídeo
● Verificar dados após a queima
● Ejetar o disco quando queima acabados
Outros 

A opção abaixo é usada no final de suas sequências e dará seu áudio um fade para fora 
em vez de um fim abrupto.

● Fade-out áudio para 500ms ao final das sequências
VideoPad também suporta a Exportação Lossless que permite que uma sequência a 

ser exportado com mínimo re-codificação dos arquivos de vídeo originais. Isso mantém a 
melhor qualidade possível em seu vídeo exportado. Para este recurso funcione, o vídeo de 
entrada/saída precisa atender aos seguintes critérios.

● Nós suportamos atualmente fontes de vídeo codificador h. 264 e MPEG4.
● O formato de saída deve corresponder ao formato de entrada. Os formatos suportados 

estão o. avi,. mov,. mkv,. MP4
● A entrada e saída devem ter a mesma dimensões, perfil do codificador, níveis e 

extradata.
● Efeitos visuais não são suportados. Todos os segmentos de seu vídeo que incluem 

efeitos visuais serão re-codificados.
● Pelo menos 10% of sua sequência deve satisfazer os critérios para a edição sem 

perdas. Se menos do que 10% of a sequência satisfaz os critérios, a sequência inteira 
será re-codificada durante a exportação.
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Referências de tela - Opções ~ Disco
Aqui você pode selecionar a forma VideoPad works com arquivos de mídia e parâmetros de 
configuração do cache.
Salvar novas mídias para pasta  Você pode selecionar uma pasta na qual salvar vídeos, 
áudio capturado, narrações, faixas de áudio rasgadas, arquivos convertidos e instantâneos 
criados pelo VideoPad. 

Cache de  
● Cache de pasta - especifique uma pasta onde você deseja armazenar em cache de dados.
● Limpar arquivos de Cache não utilizados - Pressione este botão para excluir todos os 

arquivos de cache que não estão atualmente em uso.
Avisar-me quando o espaço livre em disco fica abaixo (MB)  Quando o limite de espaço 
livre especificado for atingido, você será avisado sobre isso.
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Referências de tela - Opções ~ Avançado
Conversão de Fala em Texto Selecione um mecanismo de fala para texto que o VideoPad 
possa usar para gerar legendas automaticamente para o seu vídeo.
Processador de vídeo GPU  
Selecione qual GPU usar para processamento de vídeo. Isso faz efeito na próxima vez que 
você executar videopad.
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