Άςκηςη επεξεργαςίασ βίντεο με τον Windows Movie Maker
Άςκηςη επεξεργαςίασ βίντεο

1. Εκκινήςτε το λογιςμικό Windows Movie Maker
2. Ειςάγετε το αρχείο βίντεο Acropolis.wmv το οποίο βρίςκεται ςτο φάκελο C:\4del\videos. Προςοχή: αν ςτο παράθυρο
διαλόγου «Ειςαγωγή αρχείου» υπάρχει η επιλογή «Δημιουργία κλιπ για αρχεία βίντεο» (εξαρτάται από την ζκδοςη του λογιςμικοφ)
αποεπιλζξτε την. Ζτςι το βίντεο δε θα τεμαχιςτεί κατά την ειςαγωγή του.

3. Εμφανίςτε τη λωρίδα χρόνου (αν δεν είναι ήδη εμφανιςμζνη) χρηςιμοποιϊντασ το ομϊνυμο πλήκτρο:

4. Σφρετε το ειςαχθζν βίντεο και αποθζςτε το ςτη λωρίδα του χρόνου.
5. Χρηςιμοποιϊντασ το εργαλείο διαίρεςησ κλιπ (

) αφαιρζςτε από το βίντεο τα πρϊτα 11,30 δευτερόλεπτα (μζχρι εκεί

που τελειώνει το πρώτο μζροσ τησ αφήγηςησ). Χρηςιμοποιήςτε το πλήκτρο αναπαραγωγήσ/παφςησ (

καρζ πίςω/καρζ εμπρόσ (
κλιπ.

/

) και τα πλήκτρα

) για να μετακινηθείτε με ακρίβεια ςτα ςημεία που θζλετε να κάνετε τη διαίρεςη του

6. Ειςάγετε το αρχείο βίντεο Kamara.wmv
7. Σφρετζ το κι αυτό κι αποθζςτε το ςτη λωρίδα του χρόνου δεξιά του προηγοφμενου.
8. Κόψτε και αφήςτε μόνο τα πρϊτα 6 δευτερόλεπτα αυτοφ του βίντεο (μζχρι εκεί που τελειώνει το πρώτο κομμάτι τησ
αφήγηςησ «…κατά των Περςών»).
9. Εφαρμόςτε ζνα εφζ μετάβαςησ (όποιο θζλετε) μεταξφ των δφο βίντεο (ςφρετε το εφζ κι αποθζςτε το πάνω ςτο δεφτερο
βίντεο ςτη λωρίδα του χρόνου).
10. Ειςάγετε την εικόνα milo.jpg η οποία βρίςκεται ςτο φάκελο C:\4del\pictures.
11. Σφρετζ την κι αποθζςτε την ςτη λωρίδα του χρόνου δεξιά του δεφτερου βίντεο.
12. Εφαρμόςτε ζνα εφζ μετάβαςησ (όποιο θζλετε) μεταξφ του δεφτερου βίντεο και τησ εικόνασ (ςφρετε το εφζ κι
αποθζςτε το πάνω ςτην εικόνα ςτη λωρίδα του χρόνου).
13. Προςθζςτε τίτλο ςτην αρχή τησ ταινίασ.
14. Προςθζςτε τίτλουσ ςτο τζλοσ τησ ταινίασ (ςυντελεςτζσ).
15. Προςθζςτε τίτλουσ πάνω ςτα 3 κλιπ. Για κάθε κλιπ διαφορετικό τίτλο. (Επιλζγετε πρϊτα το κλιπ και μετά ειςάγετε
τίτλο επάνω του. Η διαδικαςία πρζπει να επαναληφθεί τρεισ φορζσ.)
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16. Ειςάγετε το αρχείο ήχου 20thcent.wav το οποίο βρίςκεται ςτο φάκελο C:\4del\sounds.
17. Σφρετε τον ειςαχθζντα ήχο και αποθζςτε τον ςτη λωρίδα του χρόνου ςτη γραμμή του ήχου/μουςικήσ ζτςι ϊςτε να
εφάπτεται ςτην αρχή.
18. Κόψτε και πετάξτε το περίςςευμα του ήχου ζτςι ϊςτε να ακοφγεται μόνο όςο διαρκοφν οι τίτλοι τησ αρχήσ:
a. Κάντε κλικ πάνω ςτον ήχο ςτη λωρίδα του χρόνου για να τον επιλζξετε.
b. Πατήςτε το πλήκτρο αναπαραγωγήσ ςτο παράθυρο προεπιςκόπηςησ να ξεκινήςει η αναπαραγωγή τησ ταινίασ
κι όταν τελειϊςουν οι τίτλοι αρχήσ ξαναπατήςτε το ίδιο πλήκτρο για να ςταματήςει η αναπαραγωγή.
c. Κάντε κλικ ςτο εργαλείο διαίρεςησ. Ο ήχοσ ςτη λωρίδα του χρόνου θα διαιρεθεί ςε δφο κομμάτια. Κάντε δεξί
κλικ ςτο δεξιό κομμάτι και ςτο μενοφ που θα εμφανιςτεί επιλζξτε διαγραφή.
d. Κάντε δεξί κλικ ςτο κομμάτι του ήχου που ζμεινε και ςτο μενοφ που θα εμφανιςτεί επιλζξτε «Σταδιακή
εξαφάνιςη» (εννοεί ςταδιακή μείωςη τησ ζνταςησ).
19. Ακολουθϊντασ την ίδια διαδικαςία προςθζςτε τον ήχο tsopanakos.wav ςτουσ τίτλουσ του τζλουσ. (Αν η διάρκεια των
τίτλων είναι μικρότερη από τη διάρκεια τησ μουςικήσ, τραβήξτε το κλιπ των τίτλων για να μακρφνει και να γίνει όςο και η μουςική).

20. Αποθηκεφςτε την ταινία που φτιάξατε με όνομα τησ αρεςκείασ ςασ ςτο φάκελο με το όνομά ςασ που βρίςκεται ςτο
φάκελο C:\4del (Αρχείο, Αποθήκευςη αρχείου ταινίασ)
21. Στον ίδιο φάκελο αποθηκεφςτε και την εργαςία ςασ (Αρχείο, Αποθήκευςη ζργου)
22. Δείτε το βίντεο που δημιουργήςατε!
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