
© Κωνςταντίνοσ Χριςτοφόρου 2011 

σελ. 1 

Windows Live Movie Maker 

1. Εισαγωγή 

Σο Windows Live Movie Maker είναι ζνα λογιςμικό επεξεργαςίασ βίντεο που μπορεί να 

εγκαταςτακεί δωρεάν αν ο υπολογιςτισ ςασ ζχει ωσ λειτουργικό ςφςτθμα τα Windows 7 ι 

τα Windows Vista SP2. Για παλιότερουσ υπολογιςτζσ που χρθςιμοποιοφν Windows XP 

υπάρχει άλλθ, παλαιότερθ ζκδοςθ του WLMM. 

Πιο κάτω παρατίκενται οι πιο βαςικζσ δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ: 

 Ειςαγωγι και επεξεργαςία βίντεο (κόψιμο, ςυρραφι κλπ) 

 Εγράφθ βίντεο από Webcam 

 Μετατροπι φωτογραφιϊν ςε βίντεο 

 Ειςαγωγι αρχείων ιχου για να επενδφςουν μουςικά τα βίντεο 

 Προςκικθ μεταβάςεων, διάφορων οπτικϊν εφζ, τίτλων, λεηάντων και άλλων 

ςτοιχείων 

 Προβολι προεπιςκόπθςθσ τθσ ταινίασ ανά πάςα ςτιγμι, ϊςτε να βλζπουμε και να 

ακοφμε το αποτζλεςμα των ενεργειϊν μασ 

 Δθμοςίευςθ των ταινιϊν που δθμιουργοφνται ςτο διαδίκτυο μζςα από το 

πρόγραμμα (π.χ. ςτο YouTube) 

 Αποκικευςθ τθσ ταινίασ ςτον ςκλθρό δίςκο ι ςε άλλο μζςο αποκικευςθσ (π.χ. 

DVD, USB) 



© Κωνςταντίνοσ Χριςτοφόρου 2011 

σελ. 2 

2. Εγκατάσταση 

Πριν επιχειριςετε να εγκαταςτιςετε το WLMM βεβαιωκείτε πωσ δεν είναι ιδθ 

εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι ςασ. Αν όχι τότε κατεβάςτε το και εγκαταςτιςτε το από 

τθν ιςτοςελίδα http://explore.live.com/windows-live-movie-maker. Προςοχι ςτθν 

εγκατάςταςθ όπωσ επιλεγοφν μόνο τα προγράμματα “Photo Gallery and Movie Maker” από 

το πακζτο Windows Live Essentials εκτόσ κι αν χρειάηεςτε κάτι άλλο από αυτά (βλ. εικόνεσ 1 

και 2). 

 
Εικόνα 1 
 

 
Εικόνα 2 

http://explore.live.com/windows-live-movie-maker
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3. Βασικές Λειτουργίες 

Online βοικεια: http://explore.live.com/windows-live-movie-maker-video-editing-using 

 

Α/Α Λειτουργία-Περιγραφή Εκτέλεςη 

1 Ειςαγωγι βίντεο θ 

εικόνασ  

Καρτζλα Home->Add Videos and photos και ςτθ ςυνζχεια 

επιλζγουμε το / τα αρχεία που επικυμοφμε από το 

παράκυρο που εμφανίηεται και πατάμε το κουμπί “Open”. 

2 Ειςαγωγι αρχείων 

ιχου 

Για να ειςαγάγουμε ιχο πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον ζνα 

βίντεο ι εικόνα ςτο project μασ. Σοποκετοφμε τθν μπάρα 

αναπαραγωγισ ςτο ςθμείο όπου κζλουμε να ξεκινά ο ιχοσ 

μασ. Ακολοφκωσ επιλζγουμε: Καρτζλα Home->Add Music 

(όχι ςτο γαλάηιο όγδοο)->Add music at the current point 

(βλζπε εικόνα 3). τθ ςυνζχεια επιλζγουμε το / τα αρχεία 

που επικυμοφμε από το παράκυρο που εμφανίηεται και 

πατάμε το κουμπί “Open”.  

 
Εικόνα 3 

3 Ρφκμιςθ διάρκειασ 

εικόνασ 

Επιλζγουμε τθν εικόνα από το δεξί μζροσ του παρακφρου 

και ακολοφκωσ τθν καρτζλα “Video Tools” που εμφανίηεται. 

Αλλάηουμε τθν παράμετρο duration κακορίηοντασ τθν 

επικυμθτι διάρκεια ςε δευτερόλεπτα. 

4 Κόψιμο βίντεο ι ιχου Επιλζγουμε το βίντεο / ιχο. Βάηουμε τθν μπάρα 

αναπαραγωγισ ςτο ςθμείο που κζλουμε να κόψουμε το 

υλικό μασ τραβϊντασ τθν αν χρειαςτεί και πατοφμε το 

πλήκτρο M  

5 Οριςμόσ ςθμείου 

ζναρξθσ βίντεο ι 

ιχου 

Επιλζγουμε το βίντεο / ιχο. Βάηουμε τθν μπάρα 

αναπαραγωγισ ςτο ςθμείο που κζλουμε να οριςτεί ωσ 

καινοφριο ςθμείο ζναρξθσ και πατάμε το πλήκτρο I (in). Σο 

μζροσ του βίντεο / ιχου που βρίςκετε πριν το ςθμείο που 

επιλζξαμε παφει να εμφανίηεται ςτο project μασ.  

6 Οριςμόσ ςθμείου 

λιξθσ βίντεο ι ιχου 

Βάηουμε τθν μπάρα αναπαραγωγισ ςτο ςθμείο που 

κζλουμε να οριςτεί ωσ καινοφριο ςθμείο λιξθσ και πατάμε 

το πλήκτρο O (out). Σο μζροσ του βίντεο / ιχου που 

βρίςκετε μετά το ςθμείο που επιλζξαμε παφει να 

εμφανίηεται ςτο project μασ. 

7 Οριςμόσ ςθμείων 

ζναρξθσ – λιξθσ 

βίντεο 

Επιλζγουμε το βίντεο που επικυμοφμε και πατάμε το κουμπί 

Trim  από τθν καρτζλα “Video Tools”. τθ ςυνζχεια 

κακορίηουμε τθν ζκταςθ που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε 

από τθν αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ μασ τραβϊντασ τισ δφο 

μικρζσ μπάρεσ. Όταν τελειϊςουμε πατάμε το κουμπί Save 

Trim που βρίςκεται ςτθ καρτζλα “Trim” ςτο πάνω μζροσ του 

http://explore.live.com/windows-live-movie-maker-video-editing-using
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παρακφρου. 

8 Αλλαγι ςειράσ 

εκτζλεςθσ βίντεο 

εικόνασ 

Σραβάμε το υλικό και το επανατοποκετοφμε ςτο ςθμείο που 

κζλουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει κενό μεταξφ διαδοχικϊν 

βίντεο ι εικόνων. 

9 Μετακίνθςθ ιχου  Επιλζγουμε και τραβάμε τον ιχο ςτο ςθμείο που κζλουμε 

ςτο κανάλι ιχου. Μπορεί να υπάρξει κενό μεταξφ 

διαδοχικϊν ιχων. 

10 Αλλαγι ζνταςθσ ιχου 

βίντεο  

Επιλζγουμε το βίντεο και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα “Video 

Tools”. Πατάμε το κουμπί “Video Volume” και κακορίηουμε 

τθν ζνταςθ από τθν μπάρα. 

11 Αλλαγι  ζνταςθσ 

(ανεξάρτθτου) ιχου 

Επιλζγουμε τον ιχο και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα “Music 

Tools”. Πατάμε το κουμπί “Music Volume” και κακορίηουμε 

τθν ζνταςθ από τθν μπάρα. 

12 Add Title 

Add Caption 

Add Credits 

Από τθν καρτζλα “Home”  

13 Προςκικθ εφζ ςε 

βίντεο 

Επιλζγουμε το βίντεο και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα “Visual 

Effects” και επιλζγουμε το εφζ που επικυμοφμε πατϊντασ το 

ανάλογο κουμπί. Για να το αφαιρζςουμε πατάμε το πρϊτο 

κουμπί τθσ καρτζλασ (γκρίηο). 

14 Προςκικθ εφζ 

μετάβαςθσ από ζνα 

βίντεο ςε άλλο 

Επιλζγουμε το βίντεο και ςτθ ςυνζχεια τθν καρτζλα 

“Animations” και επιλζγουμε το εφζ μετάβαςθσ (transition) 

που επικυμοφμε πατϊντασ το ανάλογο κουμπί. Για να το 

αφαιρζςουμε πατάμε το πρϊτο κουμπί τθσ καρτζλασ 

(γκρίηο). 

15 Αποκικευςθ του 

project μασ 

Πατάμε Ctrl-S, επιλζγουμε το όνομα του project μασ και 

αποκθκεφουμε όπου επικυμοφμε. Η επιλογι αυτι μασ δίνει 

τθν δυνατότθτα να ςυνεχίςουμε τθν επεξεργαςία του βίντεο 

μασ ςτο μζλλον.  

16 Εξαγωγι του βίντεο 

μασ 

Επιλζγουμε τθν καρτζλα “Home” και ςτθ ςυνζχεια το κουμπί 

“Save Movie” (δεξιά). τθ λίςτα υπάρχουν διάφορεσ 

επιλογζσ αποκικευςθσ ανάλογα με τθν μελλοντικι χριςθ 

του βίντεο μασ.  Μια βολικι επιλογι είναι το “Burn a DVD” 

που αποκθκεφει το βίντεο ςτον υπολογιςτι μασ και 

επιπλζον μασ δίνει τθν επιλογι να το αποκθκεφςουμε ςε 

DVD. 

16 Δθμοςίευςθ βίντεο  Μια χριςιμθ λειτουργία του WLMM είναι θ δθμοςίευςθ των 

βίντεο μασ ςτο YouTube ι άλλεσ ιςτοςελίδεσ μζςα από το 

πρόγραμμα. Επιλζγουμε τθν καρτζλα “Home” και ςτθ 

ςυνζχεια το κουμπί YouTube. Εναλλακτικά, μποροφμε απλά 

να εξαγάγουμε το βίντεο μασ (όπωσ περιγράφεται πιο πάνω) 

και να το δθμοςιεφςουμε από τθν ιςτοςελίδα που 

επικυμοφμε χρθςιμοποιϊντασ το browser μασ. 

 


