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Kā instalēt un atvērt datorā video redaktoru?

1) Meklētājā ierakstiet “Video redaktors”, tad uzspiežam uz “Video redaktora” ikonu. 

“Video redaktors” ir gatavs darbam.

2) Ja datorā nav “Video redaktors”, tad meklētājā ierakstiet “Microsoft Store” un uzspiediet uz 
ikonu. “Microsoft Store” programmas meklētājā ierakstiet “Microsoft fotoattēli” un lejuplādējiet 
bezmaksas versiju. Tad jāatkārto darbība, kura ir aprakstīta 1.posmā. 



Video redaktora darbības pricips

“Video redaktors” ir programmas “Movie Maker” pēctecis operētājsistēmā Windows 10, koncentrējoties uz 

vienkārši lietojamiem radošiem rīkiem, kas sniedz iespēju pastāstīt savu stāstu jaunā vidē.



Kā rediģēt video failu?

1.Ierakstiet video redaktoru

meklēšanas joslā un atlasiet 

video redaktors, lai palaistu 

programmu, var palaist no 

sākuma  izvēlnes.



1. Atlasiet jauns video projekts.

2. Piešķiriet video nosaukumu.

3. Atlasiet fotoattēlus un video, kurus vēlaties pievienot savam montāžas skalai. Varat pat izmantot opciju Pievienot 

no tīmekļa, lai atrastu saturu pakalpojumā Bing.

Kad esat organizējis montāžas skalu, varat mainīt katra fotoattēla vai video klipa izskatu un darbību.

1. Atlasiet pogu, piemēram, apgriešanu vai sadalījumu rediģēšanai (tikai videoklipiem).

2. Atlasiet ilgums, lai mainītu fotoattēla parādīšanas ilgumu, vai atlasiet vairākus fotoattēlus un pēc tam atlasiet 

ilgums, lai vienlaikus mainītu visu laiku.



Teksta pievienošana
Varat ērti pievienot tekstu 

fotoattēliem un videoklipiem. Varat 

arī izveidot virsraksta kartīti no 

montāžas skalas, ja vēlaties 

pievienot tekstu vienkārša 

krāsainā fonā.

Vienkārši atlasiet tekstu, 

ierakstiet nosaukumu vai frāzi un 

pēc tam atlasiet stilu un 

izkārtojumu. Varat arī laiku, kad 

teksts tiek rādīts tieši vajadzīgajā 

filmā.



Mūzikas pievienošana Atlasiet fona mūzika , lai 

izvēlētos no vairākiem 

celiņiem un sinhronizētu 

video ar beat, vai atlasiet 

Pielāgots audio, lai 

pievienotu un laiku saviem 

mūzikas celiņiem, 

stāstījumu vai skaņas 

efektiem.



Efektu pievienošana Izmantojot Windows 10, varat pievienot 3D objektus 

vai speciālos efektus saviem fotoattēliem un 

videoklipiem. Izmantojiet filtrus, lai mainītu videoklipu 

vai fotoattēlu uz melnu & baltas vai citas vizuālas 

apstrādes procedūras.

Atlasiet kustība, lai fotoattēliem piešķirtu vizuālu 

interesi.

Atlasiet ātrums, lai paātrinātu vai palēninātu 

videoklipu. Ja vēlaties mainīt fotoattēla vai video 

orientāciju, vienkārši atlasiet pagriešanas ikonu.

Ja fotoattēlam vai videoklipam ir atšķirīga proporcija 

nekā jūsu projektā, varat atlasīt ikonu Noņemt vai 

Rādīt melnās joslas, lai tuvinātu un noņemtu 

letterboxing efektu.



Video publicēšana
Kad esat pabeidzis savu projektu, atlasiet Pabeigt 

video, lai publicētu savu filmu. Ja vēlaties, varat vadīt 

video kvalitāti.

Turklāt varat dublēt projektu, lai kopētu videoklipu un 

izmantot dublēšanu programmā Project, lai koplietotu 

projektu vai saglabātu panākumus, lai koplietotu 

vairākus lietotājus un ierīces. Varat izmantot 

importēšanas dublējumu, lai atvērtu kādu no saviem 

dublētajiem projektiem un turpinātu darbu.

Detalizētāku informāciju par videoklipu redaktoru varat 

apskatīt aka.MS/videoeditoredu

atsauce:microsoft.com

https://education.microsoft.com/resource/1febf818

