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Darbo su „Windows Live™ Movie Maker“ pradžia 
 

Atsisiuntimas  

Atsisiųskite „Windows Live Movie Maker“ iš svetainės http://windowslive.com/desktop/moviemaker 

 

Vykdymas 

Atsisiuntę programą, apatiniame kairiajame ekrano kampe spustelėkite Start (Pradėti) ir lauke Search 
programs and files (Programų ir failų ieška) įrašykite „Movie Maker“. Sąrašo Programs (Programos) 
viršuje bus rodoma „Windows Live Movie Maker“. Spustelėkite vykdyti programą. 

 

Filmas per minutę 
Sveiki! Čia „Windows Live Movie Maker“. Štai pagrindiniai filmo sukūrimo per minutę įrankiai.  

 

Išskleidžiamasis meniu: į kairę nuo pagrindinio puslapio skirtuko viršutiniame kairiajame kampe 
Įrankių juosta: išdėstyta per visą „Movie Maker“ langą 
Peržiūros langas: didelis juodas langas 
Siužetinė linija: didelė sritis į dešinę nuo peržiūros lango 
Leidimo valdikliai: po peržiūros langu 
Laiko mastelio keitimas: skaidrių valdiklis apatiniame dešiniajame kampe 

„Windows Live™ Movie Maker“ mokytojams  
Nemokamų įrankių gidas 

http://windowslive.com/desktop/moviemaker
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Vaizdo įrašų ir nuotraukų įtraukimas 

Jums siūlomos kelios parinktys nuotraukoms ir vaizdo įrašams į „Windows Live Movie Maker“ įtraukti. 

Jei pradedate naują projektą, turinį galite įtraukti spustelėję Drag videos and photos here or click to 
browse for them (Vilkite vaizdo įrašus ir nuotraukas čia arba spustelėkite, norėdami jų ieškoti). Arba 
galite spustelėti Add videos and photos (Įtraukti vaizdo įrašų ir nuotraukų) įrankių juostos skirtuke 
Home (Pagrindinis puslapis). 

Vienu kartu galite įtraukti kelis vaizdo įrašus ir nuotraukas: laikykite nuspaudę CTRL ar SHIFT klavišą, 
pasirinkite kelis failus, tada spustelėkite mygtuką Open (Atidaryti). 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą, kaip įtraukti nuotraukas ir vaizdo įrašus, adresu 
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/ImportFromPC/Video. 

 

Darbo įrašymas 

Norėdami įrašyti filmą kairėje esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite Save project (Įrašyti 
projektą). 

Filmo leidimas 

Norėdami leisti filmą, galite spustelėti mygtuką Play (Paleisti)  arba tarpo klavišą (dar kartą 
spustelėję tarpo klavišą sustabdysite leidimą). 

 

Daugiau „Movie Maker“ magiškų funkcijų 
 

AutoMovie 

„AutoMovie“ yra paprasčiausias būdas, kaip vaizdo turinį paversti stulbinančiu. Jei projekte yra 
nuotraukų ir vaizdo įrašų, skirtuke Home (Pagrindinis puslapis) paspaudus „AutoMovie“ automatiškai 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/ImportFromPC/Video
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įtraukiami susiliejantys perėjimai, automatiniai panoramos režimo ir mastelio efektai, pavadinimas ir 
skaidrės titrai bei paklausiama, ar norite įtraukti garso takelį. Jei spustelėsite Yes (Taip), „AutoMovie“ 
automatiškai pritaikys turiniui muziką. 

 

Ir net nuspaudę AutoMovie vis dar galėsite grįžti atgal ir pakoreguoti savo projektą. Pagalvokite apie 
„AutoMovie“ kaip priemonę visiems sudėtingiems darbams atlikti. Patys galėsite būti tiesiog kūrybos 
vadovu.  

Lengvas perėjimų ir efektų įtraukimas 

Jei į turinį norite įtraukti perėjimų, įrankių juostoje spustelėkite skirtuką Animations (Animacija) ir 
peržiūrėkite perėjimų iš vienos nuotraukos arba vaizdo įrašo į kitą parinktis. Į kiekvieną turinio elementą 
„AutoMovie“ automatiškai įtraukia susiliejantį perėjimą, bet jį pakeisti paprasta. Tereikia pasirinkti 
nuotrauką ar vaizdo įrašą, paieškoti parinkčių skirtuke Animations (Animacija) ir spustelėti kitą jūsų 
turiniui taikomą perėjimą.  

Galite perkelti pelę virš parinkties ir peržiūros lange tiesiog peržiūrėti, kaip viena nuotrauka arba vaizdo 
įrašas pereis į kitą. Norėdami matyti daugiau parinkčių, apatiniame dešiniajame kampe spustelėkite 
rodyklę žemyn. 

 

Daugiau parinkčių: daugiau perėjimo parinkčių rasite apatiniame dešiniajame kampe paspaudę . 

Radę pageidaujamą perėjimą, spustelėkite jį ir jis bus automatiškai įtrauktas į vaizdo įrašą. Norėdami 
taikyti šį perėjimą keliems elementams, pasirinkite, nuo kurios nuotraukos ar vaizdo įrašo norite 
pradėti, palaikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kuriuo norite 
baigti. Tada spustelėkite pageidaujamą perėjimą ir jis bus pritaikytas pasirinktiems elementams. 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą apie paprastą perėjimų ir efektų naudojimą adresu 
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TransitionsAndEffects/Video. 

 

Nuotraukų efektų įtraukimas 

Įrankių juostoje spustelėkite skirtuką Animation (Animacija) ir peržiūrėkite atskirų rodomų nuotraukų 
panoramos režimo ir mastelio parinktis. Norėdami matyti daugiau parinkčių, apatiniame dešiniajame 
kampe spustelėkite rodyklę žemyn. „AutoMovie“ į nuotraukas automatiškai įtraukia įvairius panoramos 
režimo ir mastelio efektus. Jei norite pakeisti panoramos režimo ir mastelio efektą, paprasčiausiai 
paieškokite parinkčių skirtuke Animations (Animacija) ir spustelėdami į pasirinktą (-as) nuotrauką (-as) 
įtraukite vieną iš panoramos režimo ir mastelio efektų. 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TransitionsAndEffects/Video
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Įrankių juostoje spustelėkite skirtuką Visual Effects (Vaizdo efektai) ir peržiūrėkite nuotraukoms ir 
vaizdo įrašams galimus taikyti efektus. Jei prieš įtraukdami efektą į nuotrauką ar vaizdo įrašą norite 
peržiūrėti, kaip jis atrodys, perkelkite pelę virš kiekvieno efekto. Radę tinkamą efektą, spustelėkite jį ir 
jis bus automatiškai įtrauktas. Jei efekto nenorite taikyti turiniui, vaizdo efektų meniu (pirmas kairėje) 
spustelėkite No effect (Be efektų) ir jis bus pašalintas. 

 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą apie nuotraukų efektus adresu 
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/PhotoEffects/Video. 

 

Garso takelio įtraukimas į filmą 

Home (Pagrindinio puslapio) įrankių juostoje spustelėkite Add Music (Įtraukti muzikos). Pasirinkite 
dainą ir spustelėkite mygtuką Open (Atidaryti). Įtraukę muzikos galėsite pasiekti skirtuką Music Tools-
Options (Muzikos įrankiai-parinktys). Pastaba: „AutoMovie“ paklaus, ar norite įtraukti į filmą muzikos 
takelį. Jei pasirinksite neįtraukti, visada galėsite įtraukti jį vėliau.  

Jei norite perskirti dainą tam tikru siužetinės linijos momentu, prieš tai pasirinkite nuotrauką arba 
vaizdo įrašą, ties kuriuo norėsite nutraukti. Įrankių juostos skirtuke Music Tools-Options (Muzikos 
įrankiai-parinktys) spustelėkite Split (Perskirti). Tada vilkite ir perkelkite muzikos takelį į bet kurią 
siužetinės linijos vietą. 

 

Jei norite į savo filmą įtraukti kelias dainas, pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, į kurį norite įtraukti 
naują dainą. Home (Pagrindinio puslapio) mygtuko Add music (Įtraukti muzikos) apatiniame 
dešiniajame kampe spustelėkite rodyklę žemyn ir pasiekite išskleidžiamąjį meniu. Spustelėkite Add 
music at a current point (Įtraukti muzikos šiame taške). Pasirinkite kitą dainą.  

 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/PhotoEffects/Video
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Atkreipkite dėmesį, kad „Windows Live Movie Maker“ vienu metu leidžia groti tik vieną garso takelį. Tai 
reiškia, kad negalite vienu metu leisti ir filmo garso, ir muzikos takelio, ir pasakojimo įrašo. Jei norite 
įtraukti pasakojimą ir garso takelį tuo pačiu metu fone leisdami filmo garsą, turite atlikti kelis veiksmus. 

 

Pasakojimo įtraukimas (tarkime, kad jūsų filmo kūrimo projekto turinys yra tinkamos tvarkos):  

 Sistemoje „Windows Vista“ arba „Windows 7“ spustelėkite Start (Pradėti) ir aplanke Accessories 
(Reikmenys) atidarykite garso įrašymo priemonę. 

 Fone atidarę „Windows Live Movie Maker“ projektą, garso įrašymo priemonėje spustelėkite Start 
Recording (Pradėti įrašymą) ir iš karto spustelėkite filmo projekto valdiklį Play (Paleisti). 

 Papasakokite apie savo filmą. Jei suklysite, sustabdykite savo filmo projekto atkūrimą, spustelėkite 
garso įrašymo priemonės parinktį Stop Recording (Stabdyti įrašymą) (neįrašykite failo) ir paleiskite 
vėl.  

 Baigę pasakojimą spustelėkite garso įrašymo priemonės parinktį Stop Recording (Stabdyti įrašymą) 
ir įrašykite garso failą į lengvai randamą vietą kompiuteryje.  

 Grįžkite atgal į „Windows Live Movie Maker“, raskite siužetinės linijos vietą, į kurią norite įtraukti savo 
pasakojimą (nuo pradžios ar nuo šio taško), ir spustelėkite Add music (Įtraukti muzikos) po muzikos 
nata, esančia Home (Pagrindiniame puslapyje).  Raskite savo garso failą ir įtraukite jį į projektą.  

 Galite redaguoti pasakojimo takelį įrankių juostoje spustelėję skirtuką Music Tools (Muzikos 
įrankiai). Pradėkite išlygiuodami garso takelį toje filmo vietoje, kur norite pradėti pasakojimą. Tada 
paleiskite filmą. Gali būti, kad garso ir vaizdo įrašai bus nesinchronizuoti. Kol kas nekreipkite dėmesio 
į vaizdo įrašą, o klausydamiesi ieškokite pasakojime taško, kuriame norite pradėti garso įrašą, ir 
spustelėkite Set Start Point (Nustatyti pradžios tašką). Tai pakoreguos garso įrašą ir pradžios tašką 
nustatys ten, kur iš pradžių įdėjote garso takelį, bei efektyviai sinchronizuos garso takelį su filmu. 

Garso takelio ir pasakojimo įtraukimas  

 Sukurkite savo filmą, kaip jums patogiau (naudodami „AutoMovie“ arba rankiniu būdu), ir įtraukite 
garso takelį. Eksportuokite filmą (priklauso nuo raiškos, mes visada rekomenduojame 1080 p).  

 Eksportavę ir įrašę savo filmą atidarykite naują „Windows Live Movie Maker“ projektą. 

 Spustelėkite Add videos and photos (Įtraukti vaizdo įrašų ir nuotraukų). Įtraukite neseniai 
eksportuotą filmą. 

 Spustelėkite Add music (Įtraukti muzikos). Vykdykite prieš tai aprašytus veiksmus ir įtraukite 
pasakojimo takelį.  

 Jei reikės pakoreguoti garso lygius, Home (Pagrindinio puslapio) skirtuke spustelėkite Audio mix 
(Garsų mišinys) ir pagarsinkite filmą ar garso takelį (šiuo atveju pasakojimą) slinkdami juostą į kairę 
arba į dešinę. 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą, kaip įtraukti ir redaguoti garso įrašus, adresu 
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/Audio/Video.  

 

Pavadinimų, antraščių ir titrų įtraukimas 

Pirma pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite pamatyti pavadinimo ekrane. Įrankių juostos 

pagrindiniame puslapyje spustelėkite mygtuką Title (Pavadinimas). Įveskite filmo pavadinimą 

nustatytoje srityje [Įvesti tekstą čia]. 

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/Audio/Video
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Galite keisti pavadinimo šriftą, dydį, spalvą, efektus ir kita naudodami įrankių juostos skirtuką Text 
Tools-Format (Teksto įrankiai-formatavimas). Teksto trukmės parinktis leis nustatyti, kiek sekundžių 
turi būti rodomas pavadinimas. 

 

Taip pat galite įtraukti kiekvienos filmo dalies antraštes. Leiskite filmą ir norimoje vietoje Home 
(Pagrindinio puslapio) įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Caption (Antraštė). Galite redaguoti 
antraštės išvaizdą, pasirodymą ekrane ir kita naudodami skirtuką Text Tools-Format (Teksto įrankiai-
formatavimas). 

Filmo pabaigoje galite palikti vietos titrams. Spustelėkite paskutinės siužetinės linijos nuotrauką ar 
vaizdo įrašą. Įrankių juostos Home (Pagrindiniame puslapyje) spustelėkite mygtuką Credits (Titrai). 
Galite redaguoti titrų išvaizdą, pasirodymą ekrane ir kita naudodami skirtuką Text Tools-Format 
(Teksto įrankiai-formatavimas). 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą apie pavadinimus, antraštes ir titrus adresu 
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TitlesCaptionsCredits/Video. 

 

Kūrinio bendrinimas 

Publikavimas „YouTube“ 

Įrankių juostos skirtuko Home (Pagrindinis puslapis) dalyje „Sharing“ (Bendrinimas) spustelėkite 
mygtuką YouTube. Būsite paprašyti prisijungti prie „YouTube“ su savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu.  

 

Vykdykite „YouTube“ išskleidžiamojo lango „Publish“ (Publikavimas) instrukcijas ir įveskite savo filmo 
pavadinimą, aprašą, žymas, kategoriją ir teises. Spustelėkite mygtuką Publish (Publikuoti). „Movie 
Maker“ greitai publikuos jūsų filmą „YouTube“. Kai eigos juosta užsipildys, darbas bus atliktas! Jūsų 
filmas publikuotas. Dabar galite jį matyti savo kompiuteryje įsijungę internetą arba spustelėję mygtuką 
Close (Uždaryti). 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą, kaip užregistruoti filmą „YouTube“, adresu 
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/YouTube/Video. 

 

Filmo kaip WMV failo įrašymas ir įrašymas į DVD 

Įrankių juostos skirtuko Home (Pagrindinis puslapis) dalyje „Sharing“ (Bendrinimas) spustelėkite 
mygtuką DVD.  

http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/TitlesCaptionsCredits/Video
http://windowslive.com/Tutorial/MovieMaker/YouTube/Video
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Būsite paprašyti pavadinti ir įrašyti failą kaip „Windows Media Video (WMV)“ failą. 

Automatiškai atsidarys programa Windows DVD Maker su jūsų naujuoju filmu įrašymo eilėje. Jei 
norite, galite įtraukti ir kelis failus. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra paruoštas tuščias DVD diskas. 
Spustelėkite Next (Pirmyn) ir įrašykite DVD. 

Peržiūrėkite vaizdo medžiagą, kaip įrašyti filmus į DVD, adresu  

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

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie „Windows Live Movie Maker“ 

Mokytojams skirta svetainė www.microsoft.com/education/moviemaker 

Dėstytojams skirta svetainė www.microsoft.com/moviemaker 

Norėdami rasti daugiau vaizdo įrašų ir informacijos apie „Windows Live Movie Maker“, apsilankykite 
adresu http://windowslive.com/desktop/moviemaker 

Norėdami rasti daugiau žinyno informacijos apie „Windows Live Movie Maker“ ir kitus „Windows Live“ 
produktus ir paslaugas apsilankykite svetainėje http://help.live.com/ 
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