
Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация 

Предизвикателство 

Имате за задача да създадете виодеклип, в който да покажете какви видове компютърни вируси 

има и какви щети биха могли да предизвикат.  

ЗАДАЧА 1  Стартирайте редактора Movie Maker.  

 

ЗАДАЧА 2 Създайте кратко видео от три изображения: Worm.png, Horse.png и Virus.png, с 

времетраене на всеки кадър 5 секунди. 

Прикачен файл: Worm.png 

Прикачен файл: Horse.png 

Прикачен файл: Virus.png 

В менюто Home  е разположена групата с инструменти Add (Добавяне), от която се добавят 

необходимите за видеоклиповете ресурси като изображения, звук, текст или видеофайлове. 

Изберете инструмента Add videos and photos (Добавяне на видео и изображения) и добавете към 

видеопроекта указаните изображения. Посочените изображения ще участват като отделни кадри 

при създаването на видеоклипа и е важно да се определят тяхната позиция и продължителност. 

За да зададете продължителността на един кадър, е 

необходимо първо да го изберете, след това в полето 

Duration (Продължителност) на менюто Edit (Редактиране) 

да въведете желаното времетраене в секунди. Направете 

всички изображения да са с продължителност по 5 секунди. 

Разместване на кадри 

Времетраене на кадър 

Ако е необходимо да се извърши разместване на кадър, 

щракнете върху желаното изображение и с влачене на 

мишката го придвижете в желаната посока. 
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ЗАДАЧА 3  Променете реда на подредба на изображенията и продължителността на всеки 

кадър. 

ЗАДАЧА 4  Приложете визуални ефекти върху кадрите на видеопроекта, който създавате. 

Към всеки графичен или видеоелемент, участващ във видеоклипа, може да се добавят ефекти, 

чрез които да се засили тяхното възприятие. Прилагането на такъв вид ефекти се избира от 

менюто Visual Effects (Визуални ефекти). Те са подредени в отделни категории в зависимост от 

тяхното предназначение. Някои от тях са свързани с черните и белите цветове (Black and white), 

други – с движения и преливания (Motions and Fades). В това меню има и един допълнителен 

инструмент – Brightness (Яркост), който определя нивото на яркост на цветовете на изображение 

или видео. Щракнете върху първото изображение на вашия видеопроект и изберете визуалния 

ефект Fade in from white. Той ще промени изображението в хода на неговото възпроизвеждане 

постепенно от белия цвят към реалния му изглед. 

Визуални ефекти 

ЗАДАЧА 5  Приложете чрез инструмента Apply to all този ефект към всички изображения. 

Анимирани преходи върху всички изображения 

Добавяне на звук към видеоклип 

ЗАДАЧА 6  Добавете музикално озвучение към видеопроекта, като използвате 

аудиофайла Sound.mp3. 

Прикачен файл: Sound.mp3 

Аудиофайл към видеопроект може да бъде добавен чрез инструмента Add music/ Add music. 

Музикалното озвучение ще се визуализира под кадрите на видеопроекта. Ако общата 

продължителност на кадрите е по-малка от времетраенето на звуковия файл, то тогава звукът ще 

спре своето въпроизвеждане с последния кадър. 
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Озвучение на видеоклип 

Видеоредакторът Movie Maker разполага с инструменти, чрез които може да се редактира 

звуковата информация във видеофайла. За да се редактира озвучението, е необходимо да се 

щракне върху него, като по този начин се визуализира менюто Music Tools. В групата 

инструменти Audio са разположени инструментите Music volume, от които се определя силата на 

звука, а от останалите инструменти – Fade in и Fade out, се определят съответно ефектът на 

засилване и затихване на звука в началото и в края на озвучението. Групата 

инструменти Editing позволява да се определят времетраенето (Start time), началото (Start point) 

и краят (End point) на озвучението. 

 

ЗАДАЧА 7  Задайте ефект на засилване и затихване на звука в началото и в края. 

ЗАДАЧА 8  Анимирайте преходите между всички изображения във видеопроекта. 

Добавянето на анимирани ефекти между отделните компоненти на видеопроекта се реализира 

по аналогичен начин с приложенията за създаване на презентации. Ролята на анимациите е да 

откроят отделните кадри, като правят плавно преливане между тях. Изборът на подходяща 

анимация може да се реализира чрез менюто Animations  на групата Transitions. 

За определяне времетраенето на анимацията е необходимо в полето Duration да се посочи 

нейната продължителност в секунди. 

Анимирани преходи 

Важно е да се знае, че всеки приложен преход намалява продължителността на видеоклипа с 

толкова секунди, колкото е неговото времетраене. Изключение прави само първият 

видеоелемент, понеже не е възможно да се анимира с друг елемент преди него. При анимирането 

на видеообект се създава обща област спрямо предходния обект, която се визуализира под 

формата на правоъгълен триъгълник. Ако приложената анимация не е подходяща, може да се 

замени с друга или да се премахне изцяло, като се избере първият преход с име No transition. 
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ЗАДАЧА 9  Добавете описателен текст към всяко изображение. Дублирайте 

кадрите Virus.png, Worm.png и Horse.png, без да променяте тяхната продължителност. Отворете 

файла Virus.docx и разделете информацията за вирусите, така че всяко изображение да има текст 

към него. 

Прикачен файл: Virus.docx 

Текстът е важна част от съставянето на видеоклиповете. Във видеоредактора Movie Maker могат 

да се добавят три вида текстови обекти от менюто Home: 

• Title (Заглавие) – текстът се визуализира като заглавие в началото на видеоклипа; 

• Caption (Надпис – субтитри) – текстът се визуализира върху маркиран видеообект; 

• Credits (Заключителни надписи) – текстът са визуализира в края на видеоклипа. 

Към всеки текст може да се приложи форматиране чрез групата с инструменти Font, 

анимационни ефекти (Effects) или корекции (Adjust). 

 

Съхраняване на видеопроект 

ЗАДАЧА 10 Съхранете вашия проект с име Virus. 

От менюто Home влезте и изберете Save project. Ще се отвори диалогов 

прозорец, в който трябва да въведете името на проекта и мястото, 

където да се съхрани. 

След като сте завършили създаването на видеоклипа, от практическа 

гледна точка е добре първо да съхраните вашата работа като проектен 

файл. Така, ако се наложи след време да направите промени по 

съдържанието на видеоклипа, ще имате тази възможност. 

 

Свободни аудиобиблиотеки: 

•soundbible.com 

•freesound.org 

•audioblocks.com 

•freesfx.co.uk 

•flashkit.com/soundfx 

•zapsplat.com 

Източник:  

Информационни технологии 7 клас, изд. Булвест2000, 

Ангел Ангелов-Ачо и колектив 
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