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Απνθηήζηε ην Windows Live™ Movie Maker 
Λήςε 

Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live™ Movie Maker ζηε δηεχζπλζε 

http://windowslive.com/desktop/moviemaker 

 

Γθηέιεζε 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε ιήςε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάληε θιηθ ζην Έλαξμε ζηελ θάησ αξηζηεξή 

γσλία ηεο νζφλεο ζαο θαη πιεθηξνινγήζηε «Movie Maker» ζην πεδίν Αλαδήηεζε 

πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ. Πν Windows Live Movie Maker ζα εκθαληζηεί ζηελ θνξπθή ηεο 

ιίζηαο, θάησ απφ ην Πξνγξάκκαηα. Ηάληε θιηθ γηα λα «ηξέμεηε» ην πξφγξακκα. 

Δεκηνπξγία ηαηλίαο ζην ιεπηό! 
Ηαιψο ήξζαηε ζην Windows Live Movie Maker. Απηά είλαη ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηαηλίεο ζην ιεπηφ.  

 

Αναπηςζζόμενο μενού: ζηα αξηζηεξά ηεο θαξηέιαο Ηεληξηθή 

ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία 

Γπαμμή επγαλείων Ribbon: εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

παξαζχξνπ ηνπ Movie Maker 

Παπάθςπο πποεπιζκόπηζηρ: ην κεγάιν καχξν παξάζπξν 

Πίνακαρ διάηαξηρ: ε κεγάιε πεξηνρή ζηα δεμηά ηνπ 

παξαζχξνπ πξνεπηζθφπεζεο 

Windows Live™ Movie Maker για Εκπαιδεστικούς 
Βήμα προς βήμα 

http://windowslive.com/desktop/moviemaker
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Σηοισεία ελέγσος αναπαπαγωγήρ: θάησ απφ ην παξάζπξν 

πξνεπηζθφπεζεο 

Δνπκ ζηε ρξνληθή θιίκαθα: ην ξπζκηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ θάησ 

δεμηά γσλία 
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Πξνζζήθε βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ 

Γηα ηελ πξνζζήθε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν ζην Windows Live Movie Maker, έρεηε αξθεηέο 

επηινγέο. 

Γάλ μεθηλάηε έλα λέν έξγν, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε πεξηερφκελν θάλνληαο θιηθ ζην Σύξεηε 

εδώ ηα βίληεν θαη ηηο θσηνγξαθίεο ή ζην θάληε θιηθ εδώ γηα αλαδήηεζε βίληεν θαη 

θσηνγξαθηώλ. Δηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην Πξνζζήθε βίληεν θαη 

θσηνγξαθηώλ ζηελ θαξηέια Κεληξηθή πνπ βξίζθεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ribbon 

(θνξδέια). 

Όηαλ θάλεηε πξνζζήθε βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ηαπηφρξνλα 

πνιιά αξρεία, θξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν CTRL ή SHIFT γηα λα επηιέμεηε φζα αξρεία 

ζέιεηε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί  Άλνηγκα. 

Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζζήθεο θσηνγξαθηψλ θαη 

βίληεν ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/ImportFromPC/Video. 

 

Απνζήθεπζε έξγνπ 

Αλνίμηε ην αλαπηπζζφκελν κελνχ ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο θαη επηιέμηε Απνζήθεπζε έξγνπ 

γηα λα απνζεθεχζεηε ηελ ηαηλία ζαο. 

Αλαπαξαγσγή ηαηλίαο  

Γηα λα αλαπαξάγεηε ηελ ηαηλία πνπ θηηάμαηε, κπνξείηε λα παηήζεηε είηε ην θνπκπί 

Αλαπαξαγσγή είηε ην πιήθηξν SPACEBAR (αλ παηήζεηε μαλά ην SPACEBAR ζηακαηά ε 

αλαπαξαγσγή). 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/ImportFromPC/Video
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Πεξηζζόηεξε καγεία από ην Movie Maker 
AutoMovie (Θέκαηα απηόκαηεο ηαηλίαο) 

Πν AutoMovie είλαη ν πην απιφο ηξφπνο γηα λα θάλεηε πην εληππσζηαθφ ην πιηθφ ζαο. Αθνχ 

πξνζζέζεηε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ζην έξγν ζαο, κε έλα θιηθ ζηα Θέκαηα απηόκαηεο 

ηαηλίαο ζηελ θαξηέια Κεληξηθή κπνξείηε λα πξνζζέζεηε απηφκαηα κεηαβάζεηο ζηαδηαθνχ 

ζβεζίκαηνο, απηφκαηα εθέ κεηαηφπηζεο θαη δνπκ, ηίηιν θαη ηίηινπο ηέινπο, ελψ ζα έρεηε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεηε εάλ ζέιεηε λα γίλεη πξνζζήθε κνπζηθήο. Γάλ θάληε θιηθ ζην λαη, ε 

ιεηηνπξγία AutoMovie ζα πξνζαξκφζεη απηφκαηα ην πιηθφ ζαο ζηε κνπζηθή πνπ επηιέμαηε. 

 

Αθφκε θαη αθνχ έρεηε θάλεη θιηθ ζην AutoMovie, κπνξείηε λα επηζηξέςεηε πίζσ θαη λα 

αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ έξγνπ ζαο. Ε ιεηηνπξγία AutoMovie θάλεη φιε ηε ζθιεξή δνπιεηά, 

ελψ εζείο ραιαξψλεηε θαη αλαιακβάλεηε ην ξφιν ην δεκηνπξγηθνχ δηεπζπληή.  

Γύθνιε πξνζζήθε κεηαβάζεσλ θαη εθέ 

Γάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε κεηαβάζεηο ζην πιηθφ ζαο, θάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γθέ θίλεζεο, 

απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια), γηα λα εκθαληζηνχλ νη επηινγέο κεηάβαζεο απφ 

ηε κία θσηνγξαθία (ή βίληεν) ζηελ επφκελε. Πν AutoMovie πξνζζέηεη απηφκαηα κία 

κεηάβαζε ζηαδηαθνχ ζβεζίκαηνο ζε θάζε θνκκάηη ηνπ πιηθνχ, σζηφζν ε αιιαγή ηνπ ηχπνπ 

κεηάβαζεο είλαη ηφζν εχθνιε φζν θαη ε επηινγή θσηνγξαθίαο ή βίληεν. Απιψο κεηαβείηε 

ζηελ θαξηέια Γθέ θίλεζεο θαη θάληε θιηθ ζε έλαλ άιιν ηχπν κεηάβαζεο γηα λα εθαξκφζεηε 

ζην πιηθφ ζαο.  

Ιπνξείηε λα κεηαθηλήζεηε ηνλ θέξζνξα ηνπ πνληηθηνχ επάλσ απφ ηηο επηινγέο γηα λα δείηε 

ζην παξάζπξν πξνεπηζθφπεζεο ηνλ ηξφπν κεηάβαζεο απφ κία θσηνγξαθία ή έλα βίληεν ζε 

έλα άιιν. Γηα πεξηζζφηεξεο επηινγέο, θάληε θιηθ ζην θάησ βέινο ζηελ θάησ δεμηά γσλία. 

 

Πεπιζζόηεπερ επιλογέρ: Γηα πεξηζζφηεξεο επηινγέο 

κεηάβαζεο, θάληε θιηθ ζην ζηελ θάησ δεμηά γσλία. 

Όηαλ βξείηε κία κεηάβαζε πνπ ζαο αξέζεη, θάληε θιηθ επάλσ ηεο θαη ζα πξνζηεζεί απηφκαηα 

ζην βίληεφ ζαο. Γηα λα πξνζζέζεηε απηή ηε κεηάβαζε ζε πνιιά ζηνηρεία, επηιέμηε κία νκάδα, 

θάλνληαο πξψηα θιηθ ζηε θσηνγξαθία ή ζην βίληεν κε ην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλήζεηε, θαη 

ζηε ζπλέρεηα θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν SHIFT θαη θάληε θιηθ ζην ζηνηρείν κε ην νπνίν 

ζέιεηε λα ηειεηψζεη ε ηαηλία ζαο. Οηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζηε κεηάβαζε ηελ νπνία ζέιεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ψζηε λα εθαξκνζηεί ζηελ επηιεγκέλε νκάδα. 
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Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηηο εχθνιεο κεηαβάζεηο θαη εθέ 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TransitionsAndEffects/Video. 

Πξνζζήθε εθέ ζηηο θσηνγξαθίεο 

Ηάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Γθέ θίλεζεο απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια) γηα λα 

εκθαλίζεηε ηηο επηινγέο γηα κεηαηφπηζε θαη δνπκ ζε κεκνλσκέλεο θσηνγξαθίεο θαηά ηελ 

εκθάληζή ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο επηινγέο, θάληε θιηθ ζην θάησ βέινο ζηελ θάησ δεμηά γσλία. 

Πν AutoMovie πξνζζέηεη απηφκαηα δηάθνξα εθέ κεηαηφπηζεο θαη δνπκ ζηηο θσηνγξαθίεο 

ζαο. Γάλ ζέιεηε λα αιιάμηε ηε κεηαηφπηζε θαη ην δνπκ, κεηαβείηε απιψο ζηελ θαξηέια Γθέ 

θίλεζεο θαη, αθνχ επηιέμεηε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζέιεηε, θάληε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα 

εθέ κεηαηφπηζεο θαη δνπκ γηα λα ην πξνζζέζεηε ζηηο θσηνγξαθίεο. 

 

Ηάληε θιηθ ζηελ θαξηέια Οπηηθά εθέ ζηε γξακκή εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια) γηα λα 

πξνβάιεηε ηα εθέ πνπ κπνξείηε λα εθαξκφζεηε ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεφ ζαο. 

Ιεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα επάλσ απφ θάζε εθέ γηα λα δείηε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα, 

πξηλ πξνζζέζεηε ην εθέ ζε κηα θσηνγξαθία ή έλα βίληεν. Όηαλ βξείηε ην εθέ πνπ ζαο αξέζεη, 

θάληε θιηθ επάλσ ηνπ γηα λα γίλεη απηφκαηε πξνζζήθε. Γηα λα αθαηξέζεηε έλα εθέ απφ ην 

πιηθφ ζαο, απιψο θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Χσξίο εθέ απφ ην κελνχ νπηηθψλ εθέ (πξψηε απφ 

αξηζηεξά) θαη έθπγε. 

 

Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηα εθέ γηα θσηνγξαθίεο 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/PhotoEffects/Video. 

Πξνζζήθε κνπζηθήο ζε ηαηλία 

Ηάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε κνπζηθήο απφ ηελ θαξηέια Κεληξηθή ηεο γξακκήο εξγαιείσλ 

ribbon (θνξδέια). Γπηιέμηε ην ηξαγνχδη πνπ ζέιεηε θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί Άλνηγκα. Αθνχ 

πξνζζέζεηε κνπζηθή, γίλεηαη δηαζέζηκε ε θαξηέια Γξγαιεία κνπζηθήο – Γπηινγέο. 

Σεκείσζε: Πν AutoMovie ζάο ξσηάεη εάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε κνπζηθή ζηελ ηαηλία ζαο. Γάλ 

επηιέμεηε φρη κπνξείηε πάληα λα πξνζζέζεηε κνπζηθή αξγφηεξα. 

Γάλ ζέιεηε λα δηαηξέζεηε έλα ηξαγνύδη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ πίλαθα δηάηαμεο, 

επηιέμηε ηε θσηνγξαθία ή ην βίληεν πξηλ απφ ην νπνίν ζέιεηε λα γίλεη ε δηαίξεζε. Ηάληε θιηθ 

ζην Δηαίξεζε απφ ηελ θαξηέια Γξγαιεία κνπζηθήο – Γπηινγέο ζηε γξακκή εξγαιείσλ 

ribbon (θνξδέια). Οηε ζπλέρεηα, ζχξεηε θαη κεηαθηλήζηε ην ηξαγνύδη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ηνπ πίλαθα δηάηαμεο ζέιεηε. 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TransitionsAndEffects/Video
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/PhotoEffects/Video
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Γάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα ζηελ ηαηλία ζαο, επηιέμηε ηε θσηνγξαθία 

ή ην βίληεν φπνπ ζέιεηε λα πξνζηεζεί ην λέν ηξαγνχδη. Ηάληε θιηθ ζην θάησ βέινο ζηελ 

θάησ δεμηά γσλία ηνπ θνπκπηνχ Πξνζζήθε κνπζηθήο απφ ηελ θαξηέια Κεληξηθή γηα λα 

αλνίμεηε ην αλαπηπζζφκελν κελνχ. Ηάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε κνπζηθήο ζην ηξέρνλ ζεκείν. 

Γπηιέμηε έλα άιιν ηξαγνχδη.  

 

Ηάηη πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε είλαη φηη ην Windows Live Movie Maker επηηξέπεη ηελ 

αλαπαξαγσγή κφλν ελφο αξρείνπ κνπζηθήο (ζάνπληξαθ) θάζε θνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 

κπνξείηε λα έρεηε ηαπηφρξνλε αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ απφ ηελ ηαηλία, ελφο αξρείνπ 

κνπζηθήο θαη ελφο αξρείνπ αθήγεζεο. Γάλ ζέιεηε λα πξνζζέζεηε αθήγεζε θαη λα έρεηε 

θάπνην αξρείν κνπζηθήο λα αθνχγεηαη καδί κε ηνλ ήρν ηεο ηαηλίαο, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. 
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Πξνζζήθε αθήγεζεο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην έξγν ηνπ movie maker έρεη ην πιηθφ ηνπ 

ζηε ζσζηή ζεηξά): 

 Ηάληε θιηθ ζην κελνχ Έλαξμε ησλ Windows Vista ή Windows 7 θαη αλνίμηε ην Ερνγξάθεζε 

απφ ην θάθειν Βνεζήκαηα. 

 Γλψ έρεηε αλνηρηφ ην έξγν ηνπ Windows Live Movie Maker, θάληε θιηθ ζην Έλαξμε 

εγγξαθήο απφ ην παξάζπξν Ερνγξάθεζε θαη ακέζσο θάληε θιηθ ζην θνπκπί 

Αλαπαξαγσγή ζην έξγν ηνπ Movie Maker. 

 Νξαγκαηνπνηήζηε ηελ αθήγεζε γηα ηελ ηαηλία ζαο. Γάλ θάλεηε θάπνην ιάζνο, ζηακαηήζηε 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ Movie Maker, θάληε θιηθ ζην Δηαθνπή εγγξαθήο ζην 

παξάζπξν Ερνγξάθεζε (κελ απνζεθεχζεηε ην αξρείν) θαη μεθηλήζηε απφ ηελ αξρή.  

 Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ αθήγεζε, θάληε θιηθ ζην Δηαθνπή εγγξαθήο ζην παξάζπξν 

Ερνγξάθεζε θαη απνζεθεχζηε ην αξρείν ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία ηνπ ππνινγηζηή ζαο 

εμππεξεηεί.  

 Γπηζηξέςηε ζην Windows Live Movie Maker, εληνπίζηε ην ζεκείν ζηε ισξίδα ρξφλνπ ηνπ 

πίλαθα δηάηαμεο ζην νπνίν ζέιεηε λα γίλεη πξνζζήθε ηεο αθήγεζεο (απφ ηελ αξρή ή ζην 

ηξέρνλ ζεκείν) θαη θάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε κνπζηθήο θάησ απφ ηε κνπζηθή λφηα ηεο 

θαξηέιαο Κεληξηθή. Ιεηαβείηε ζην αξρείν ήρνπ θαη πξνζζέζηε ην ζην έξγν ζαο.  

 Ιπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ην αξρείν αθήγεζεο θάλνληαο θιηθ ζηελ θαξηέια Γξγαιεία 

κνπζηθήο ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια). Λεθηλήζηε επζπγξακκίδνληαο ην αξρείν 

ήρνπ κε ην ζεκείν ηεο ηαηλίαο, ζην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλάεη ε αθήγεζε. Οηε ζπλέρεηα, 

μεθηλήζηε ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ηαηλίαο ζαο. Μ ήρνο θαη ην βίληεν πηζαλφηαηα δελ ζα είλαη 

ζπγρξνληζκέλα. Νξνο ην παξφλ κε δψζεηε ζεκαζία ζην βίληεν, αιιά αλαδεηήζηε ην ζεκείν 

ηεο αθήγεζεο απφ ην νπνίν ζέιεηε λα μεθηλά ν ήρνο θαη θάληε θιηθ ζην Οξηζκόο ζεκείνπ 

αξρήο. Ιε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζαξκφδεηε ην αξρείν ήρνπ ψζηε λα μεθηλάεη αθξηβψο ζην 

ζεκείν φπνπ ηνπνζεηήζαηε αξρηθά ην αξρείν ήρνπ, ζπγρξνλίδνληαο ηνλ ήρν κε ηελ ηαηλία 

ζαο. 

Πξνζζήθε κνπζηθήο θαη αθήγεζεο  

 Μινθιεξψζηε ηελ ηαηλία ζαο (κε ηα Θέκαηα απηφκαηεο ηαηλίαο ή ρεηξνθίλεηα) θαη 

πξνζζέζηε κνπζηθή. Ηάληε εμαγσγή ηεο ηαηλίαο (αλάινγα κε ηελ αλάιπζή ζαο, εκείο 

πξνηείλνπκε ηελ αλάιπζε 1080p).  

 Ιφιηο νινθιεξσζεί ε εμαγσγή θαη απνζήθεπζε ηεο ηαηλίαο ζαο, αλνίμηε έλα θαηλνχξγην 

έξγν ζην Windows Live Movie Maker. 

 Ηάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε βίληεν θαη θσηνγξαθηώλ θαη πξνζζέζηε ηελ ηαηλία πνπ κφιηο 

νινθιεξψζαηε. 

 Ηάληε θιηθ ζην Πξνζζήθε κνπζηθήο. Αθνινπζήζηε ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα λα 

πξνζζέζεηε έλα αξρείν αθήγεζεο.  

 Γάλ πξέπεη λα πξνζαξκφζεηε ηηο ζηάζκεο ηνπ ήρνπ, θάληε θιηθ ζην Μίμε ήρνπ ζηελ 

θαξηέια Κεληξηθή γηα λα απμήζεηε ηελ έληαζε ηεο ηαηλίαο ή ηνπ αξρείνπ ήρνπ (ηεο 

αθήγεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε), κεηαθηλψληαο ηε ξάβδν έληαζεο πξνο ηα 

αξηζηεξά ή ηα δεμηά. 
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Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία ήρνπ ζηε 

δηεχζπλζε http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/Audio/Video.  

Πξνζζήθε ηίηινπ, ιεδάληαο θαη ηίηισλ ηέινπο 

Γπηιέμηε ηε θσηνγξαθία ή ην βίληεν πξηλ απφ ηα νπνία ζέιεηε λα δείηε ηελ νζφλε ηνπ 

ηίηινπ. Ηάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζζήθε ηίηινπ απφ ηελ θαξηέια Ηεληξηθή ηεο γξακκήο 

εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια). Νιεθηξνινγήζηε ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο ζηελ πεξηνρή πνπ 

ππνδεηθλχεη [Γηζαγάγεηε θείκελν εδψ]. 

Ιπνξείηε λα αιιάμεηε ηε γξακκαηνζεηξά, ην κέγεζνο, ην ρξψκα, ηα εθέ ηνπ ηίηινπ θαη πνιιά 

άιια ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαξηέια Γξγαιεία θεηκέλνπ-Μνξθή ζηε γξακκή εξγαιείσλ 

ribbon (θνξδέια). Γπίζεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή Δηάξθεηα θεηκέλνπ, γηα λα 

θαζνξίζεηε γηα πφζα δεπηεξφιεπηα ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη ν ηίηινο. 

 

Γπίζεο, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ιεδάληεο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ηαηλίαο. Ηάληε 

αλαπαξαγσγή ηεο ηαηλίαο θαη ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Πξνζζήθε 

ιεδάληαο ζηελ θαξηέια Κεληξηθή ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια). Ιπνξείηε λα 

επεμεξγαζηείηε ηελ φςε κηαο ιεδάληαο, ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε θαη πνιιά 

πεξηζζφηεξα κέζα απφ ηελ θαξηέια Γξγαιεία θεηκέλνπ-Μνξθή. 

Οην ηέινο ηεο ηαηλίαο ζαο, πξνζζέζηε ηίηινπο ηέινπο γηα λα αλαθέξεηε ηνπο ζπληειεζηέο. 

Ηάληε θιηθ ζηελ ηειεπηαία θσηνγξαθία ή βίληεν ηνπ Νίλαθα δηάηαμεο. Ηάληε θιηθ ζηελ 

επηινγή Πξνζζήθε ηίηισλ ηέινπο απφ ηελ θαξηέια Κεληξηθή ηεο γξακκήο εξγαιείσλ 

ribbon (θνξδέια). Ιπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ηελ φςε ησλ ηίηισλ ηέινπο, ηνλ ηξφπν πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε θαη πνιιά πεξηζζφηεξα κέζα απφ ηελ θαξηέια Γξγαιεία θεηκέλνπ-

Μνξθή. 

Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηνπο ηίηινπο, ηηο ιεδάληεο θαη ηνπο ηίηινπο 

ηέινπο, ζηε δηεχζπλζε 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TitlesCaptionsCredits/Video. 

Μνηξαζηείηε ην αξηζηνύξγεκά ζαο 
Δεκνζίεπζε ζην YouTube 

Ηάληε θιηθ ζηελ επηινγή YouTube ηεο ελφηεηαο Ηνηλή ρξήζε ζηελ θαξηέια Κεληξηθή ηεο 

γξακκήο εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια). Θα ζαο δεηεζεί λα ζπλδεζείηε ζην YouTube κε ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ έρεηε.  

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/Audio/Video
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TitlesCaptionsCredits/Video
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Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζην αλαδπφκελν παξάζπξν Δεκνζίεπζε ζην YouTube 

θαη πιεθηξνινγήζηε ηίηιν, πεξηγξαθή, εηηθέηεο, θαηεγνξία θαη άδεηεο γηα ηελ ηαηλία ζαο. 

Ηάληε θιηθ ζην πιήθηξν Δεκνζίεπζε. Πν Movie Maker ζα νινθιεξψζεη άκεζα ηε δεκνζίεπζε 

ηεο ηαηλίαο ζαο ζην YouTube. Ιφιηο γεκίζεη ε γξακκή πξνφδνπ, έρεηε ηειεηψζεη! Ε ηαηλία ζαο 

έρεη δεκνζηεπηεί. Πψξα κπνξείηε λα δείηε ηελ ηαηλία ζαο online ή λα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί 

Κιείζηκν. 

Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δεκνζίεπζεο κίαο ηαηλίαο ζην 

YouTube, ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/YouTube/Video. 

Απνζήθεπζε ηαηλίαο ζε αξρείν WMV θαη εγγξαθή ζε DVD 

Ηάληε θιηθ ζηελ επηινγή DVD ηεο ελφηεηαο Ηνηλή ρξήζε ζηελ θαξηέια Κεληξηθή ηεο 

γξακκήο εξγαιείσλ ribbon (θνξδέια).  

Θα ζαο δεηεζεί λα πιεθηξνινγήζεηε έλα φλνκα γηα ην αξρείν θαη λα ην απνζεθεχζεηε ζε 

κνξθή Windows Media Video (WMV). 

Πν Windows DVD Maker ζα αλνίμεη απηφκαηα κε ηε λέα ηαηλία λα βξίζθεηαη ήδε ζε αλακνλή 

γηα εγγξαθή. Γπίζεο, εάλ ην επηζπκείηε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζφηεξα 

αξρεία. Βεβαησζείηε φηη έρεηε ηνπνζεηήζεη έλα άγξαθν δίζθν DVD ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

Ηάληε θιηθ ζην Γπόκελν θαη μεθηλήζηε ηελ εγγξαθή ηνπ DVD. 

Ναξαθνινπζήζηε έλα βίληεν ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηαηληψλ ζε DVD, ζηε δηεχζπλζε 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/BurnToDVD/Video.  

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/YouTube/Video
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/BurnToDVD/Video
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Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην Windows Live Movie Maker 

Γηα εθπαηδεπηηθνχο, επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε www.microsoft.com/education/moviemaker 

Γηα παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε www.microsoft.com/moviemaker 

Γηα πεξηζζφηεξα βίληεν θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Windows Live Movie Maker, 

επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker 

Γηα πεξηζζφηεξε βνήζεηα ζρεηηθά κε ην Windows Live Movie Maker θαη άιια πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο Windows Live, επηζθεθζείηε ηε δηεχζπλζε http://help.live.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/highered/faculty
http://www.microsoft.com/highered/faculty
http://windowslive.com/desktop/moviemaker
http://help.live.com/
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