
नमसकार, सी डीप आय आय टी मुंबई तफे या पििकणात आपले सवागत. हे 

पििकण तुमहाला एखादे चलिचत िवडंोज मवूही मेकर वापरन कसे संपािदत करावे हे 

समजावून सागेल.

िवडंोज मवूही  मेकर,  हा मायकोसॉफट िवडंोज चा एक भाग आहे.  सपंादन 

करणारे हे सॉफटवेअर िवडंोज चया सवव नवीनतम अाावृततयामधे उपलबध आहे, अथात् 

एम ई,  एकस पी िकंवा िवहसटा.  हे तुमचया सगंणकावर नसेल तर तुमही हे डबलयू 

डबलयू डबलयू डॉट मायकोसॉफट डॉट कॉम सलॅि डाऊनलोडस् येथून िवनामोबदला 

उतरवू िकता.

िवडंोज मूवही मेकर चया िचनहावर डबल िकलक करा.  यामुळे एक िरकामा 

चलिचत पकलप तुमचया पडदावर सुर होईल. यामधे अनके पयाय आहेत आपण ते 

सगळे या पििकणात बारकाईन ेपाहूयात.

पडदावर डावया बाजूस तुमहाला मवूही टासकस पनॅले िदसेल, मधयभागी तुमहाला 

कलेकिन पनॅले िदसेल, आिण िडसपले पनॅले उजवीकडे िदसेल. तुमही पथमच िवडंोज 

मूवही मेकर वापरत असाल तर तुमचे कलेकिन पनॅले िरकामे िदसेल.  पकलपासाठी 

आवशयक असणारे सवव चलिचत तुकडे, धविन तुकडे आिण संगीत आयात केलयानतंर  

कलेकिन पनॅले मधे दसतील.  परतंु तुमही हा कायवकम अगोदर वापरला असलयास 

पूवी  आयात केलेले  चलिचत आिण धवनी  तुमहाला  तुमचया  कलेकिन पनॅले  मधे  

िदसतील.  मुखय मेनू  मधील फाईल पयायावर िकलक करन नयू पोजेकट िनवडा. 

यामुळे तुमचया पडदावर नवीन पकलपाची िरकामी चौकट िदसू लागेल.  आता तुमही 

आवशयक तया फाइलस िवडंोज मूवही मेकर मधे आयात कर िकता. 

मूवही टासक पनॅलेमधये अनकेिवध पयाय आहेत - तयातले मुखय महणजे कॅपचर  

वहीिडओ, एिडट मवूही, िफिनि मूवही आिण मूवही मेिकंग िटपस.  क्ापॅचर िवहिडओ मधे 

तुमहाला इपंोटव िवहिडओ हा पयाय िदसेल. तयावर िकलक करा. िकंवा तुमही मेन मेनू 
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मधील फाइल पयाय िनवडून तयाती इपंोटव इन टू कलेकिन हा उपपयाय िनवडा . 

काहीही िनवडलयान ेइपंोटव फाइल सवंाद चौकट उघडेल. इथे तुमही तुमहाला संपािदत 

करायचे असलेले चलिचत योगय पथ आिण फाइल चे नाव देऊन िनवडू िकता . 

इपंोटव कळीवर िकलक करा.  िनवडलेले चलिचत आता कलेकिन मधे आयात होत 

आहे. चलिचत खूप मोठे असले तर िवडंोज मूवही मेकर आपोआप तयाचे छोटे भाग 

करील.  हे सवव भाग कंटोल-ए दाबून िनवडा.  आता राइट िकलक करन अाडॅ टू 

टाइमलाईन हा पयाय िनवडा. सवव भाग आता कलेकिन पनॅले मधे िदसत असलेलया 

कमान ेटाइमलाइन वर जोडले जातील. तुमहाला एक-एक जोडायचा असलयास तुमही 

एक-एक भाग िनवडून तो खेचून टाइमलाइन वर घेऊन जाऊ िकता .

टाइमलाइन वरचा छोटा िनळा चौकोन लकपूववक पहा. याला फेम हेड महणतात. 

हा  टाइमलाइन  वरील  चलिचताची  सधयाची  िसथित  दाखवतो.  सामानयपणे  हा 

टाइमलाइनचया सुरवातीला असतो.  पिहलया िवभागावर िकलक करा.  पिहली चौकट 

िकंवा चलिचताची सुरवात आता िडसपले  पनॅले मधे िदसू लागेल.  चलिचत सुर 

केलयावर ते तुमही िडसपले पनॅले मधे पाहू िकता . िडसपले पनॅले चया तळािी तुमही 

वही सी आर कंटोलस पाहू िकता. तुमहाला हे समजावून देणयापूवी मी हे फेम हेड 

इथे घेऊन जाते. पिहली कळ ही पले िकंवा पॉज आहे. पले केले असता फेम हेड पुढे 

सरकतो. तुमही पाहू िकता की पॉज केले असता फेम हेड आहे तया िठकाणी िसथर  

रहातो. दसुरी कळ ही सटॉप ची कळ आहे. जेवहा ही दाबतो तेवहा चलिचत थाबते 

परतंु फेम हेड हा टाइमलाइन चया सुरवातीला जातो.  मी फेम हेड इथे हलवते. 

ितसरी कळ ही िरवाइडं ची असून तयामुळे एक िवभाग मागे जातो येते . नीट पहा की 

फेम हेड एका वेळी एक िवभाग मागे गेले आहे. सहावी कळ ही एका वेळी एक भाग 

फासट फॉरवडव करणयाची आहे. नीट पहा की फेम हेड एका वेळी एक िवभाग पुढे 

गेले आहे. चौथी आिण पाचवी कळ ही अनुकमे एका वेळी एक चौकट पुढे िकंवा 

मागे जाणयासाठी आहे. हे असे.

या कळीला िसपलट कळ महणतात.  ही फेम हेड असलेलया िठकाणी एका 
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भागाचे दोन भाग करते-चलिचत आिण धवनीचे सुदा. हे एक पभावी सपंादन साधन 

आहे. 

आता मी  तुमहाला  टाइमलाइन बदल अिधक मािहती  देते.  टाइमलाइन तीन 

भागात वाटलेली असते - िवहिडओ, ऑिडओ/मयुििक आिण टायटल ओवहरले. िवहिडओ 

जवळील अिधक िचनहावर िकलक करा.  यामुळे िवहिडओ टाइमलाइन मोठी होऊन 

तयामधील ऑिडओ टाइमलाइन िदसू लागेल. हे डिबगं करणयासाठी उपयोगी असते. मी 

डिबगं कसे करावे हे दसुऱया एका पििकणात समजावून िदलेले आहे. तुमही ते पाहू 

िकता. मी आता उणे िचनहावर िकलक करन िवहिडओ टाइमलाइन छोटी केली .

टाइमलाइनचयावरती तुमही सपंादनाकिरता उपयोगी पडणारी अनके िचनहे पाहू 

िकता.  िूम इन कळ िवहिडओ टाइमलाइन मोठी करन चलिचताची एक चौकट 

सपंािदत करणे िकय करते.  िमू आऊट कळ िवहिडओ टाइमलाइन छोटी करन 

तुमहाला संपूणव चलिचत टाइमलाइन वर एकाच वेळी पहाणे िकय करते.  ही कळ 

महणजे िरवाइडं टाइमलाइन कळ आहे. ही दाबलयास फेम हेड तुमचया चलिचताचया 

सुरवातीला जाऊन थाबेल.  ही पले टाइमलाइन कळ आहे.  ही कळ दाबली असता 

िडसपले पनॅले मधे चलिचत सरु होईल. ही कळ वहीसीआर कंटोल मधील पले या 

कळीपमाणेच  चालते.  िवडंोज  मूवही  मेकर  मधील  वैििषटयाबदल  अिधक  जाणून 

घेणयासाठी मूवही टासकस पनॅले मधील मवूही मेिकंग िटपस हा पयाय िनवडून पहा .

िवडंोज मूवही मेकर मधील मूलभूत संरचना समजावून िदलयानतंर आता आपण 

परत टाइमलाइन कडे वळू आिण चलिचताचे िवभाग जोडणे िकंवा काढून टाकणे कसे  

करावे हे ििकू.  तुमही एकदा चलिचत आयात केले की ते सुरवाती पासून िेवट  

पयवतं पहा अिण तुमहाला संपािदत करायचा असलेला भाग िनिित करन घया. मला 

या चलिचतातील काही कणाचा भाग कापून टाकायचा आहे. मी हे फेम हेड इथे नतेे 

आिण हा भाग चालू करते.  मी इथे हे पॉज करते कारण मला जो भाग काढून  

टाकायचा आहे तो इथे सुर होतो. मी आता िसपलट ही कळ दाबून हा भाग इथून 
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वेगळा करते. हा भाग इथून सवततं िाला आहे. मी आता परते पले करते आिण पुनहा 

मला काढून टाकायचा भाग संपलयावर पॉज करते . नीट पहा की अााता या िठकाणी 

सवततं  िवभाग  िनमाण  िाला.  आता  मी  िकलक करन ह  भाग  िनवडते  आिण 

कळफलका वरील िडलीट ही कळ दाबते.  नीट पहा की आता सधयाचा चलिचत 

िवभाग  पुढे  सरकला  आिण  अगोदरचया  िवभागाला  येऊन  जुळला.  मूवही  मकेर 

चलिचताचे साततय िटकवणयासाठी हे आपोआप करते. हे कायम लकात ठेवा की तुमही 

जेवहा एखादा चलिचतातील काही भाग काढून टाकता तेवहा तयातील चलिचत आिण 

धवनी हे दोनही काढून टाकले जाते .  अिा पकारे आपण चलिचतातला काही भाग 

काढून टाकू िकतो . 

आता  मी  तुमहाला  दाखवते  की  सधयाचया  चलिचतात  निवन  िवभाग  कसा 

जोडावा. माझया चलिचतात अंतभूवत करणयासाठी माझयाकडे एक छोटे चलिचत आहे. 

मी इपंोटव िवहिडओवर िकलक करन कलेकिन पनॅले मधे ते आयात करते. मला ही 

फाइल इथे आणायची आहे. आता मी ती िनवडते आिण इपंोटव ही कळ दाबते. ही 

फाइल  आता  कलेकिन  पनॅलेमधे  आयात  होत  आहे.  आता  हे  चलिचत  माझया 

कलेकिन पनॅलेमधे िदसू लागले.  आता मी हे खेचून टाइमलाइनवर मला हवे तया 

िठकाणी आणते. मी आता माऊसचे बटण सोडते आिण मािी फाइल सधयाचय िठकाणी 

आली.  हे लकात घया की तुमही नवीन चलिचत िवभाग हा केवळ टाइमलाइनवर  

अिसततवात  असललेया  िवभागाचया  अगोदर  िकंवा  नतंरच जोडू िकता  तो  मधेच  

जोडणयासाठी तुमहाला टाइमलाइनवर असललेया िवभागाचे तुकडे पाडावे लागतील. मला 

या पकारे मी चलिचताचे तुकडे जोडू िकते .  ही कायवपधदती वापरन दोन िकंवा 

तयापेका अिधक चलिचते जोडली जाऊ िकतात.

तुमहाला  दाखवायचे  असलेले  अजून  एक  वैििषटय  महणजे  तुमही  एखादा 

िवभागाची िकंवा तयाचया भागाची लाबी किी वाढवू िकता. हे वैििषटय िविेष करन 

डिबगं करतेवेळी अिधक उपयुकत ठरते.  कधीकधी आपण जया भाषेत डिबगं करत 

असतो तयात तीच गोष समजावून सागणयासाठी मळू भाषेपेका अिधक िबद वापरले 
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जातात.अिा वेळी तुमहाला धवनी व िचत वयविसथत जुळणयाकरता िचताची लाबी 

वाढवणे आवशयक होते. िचतपटाचा जो भाग तुमहाला लाबवायचा आहे तो याअााधी मी 

िचतपट कापतेवेळी सािगतलेली पदत वापरन िनवडा. मी हे करन दाखवते. मी फेम 

हेड या इथे नतेे. हे चलिचत इथे कापते, पले करते पॉज करते, पुनहा इथे कापते. 

कापलेला भाग िनवडते, राइट िकलक करन कॉपी िनवडते. फेम हेड मला िजथे ते 

जोडायचे आहे तया िठकाणी नतेे.  राइट िकलक करन पेसट िनवडते.  तुमही कॉपी 

करणयासाठी कंटोल सी व पेसट करणयासाठी कंटोल वही पण वापर िकता.  अिा 

पकारे मी हे चलिचत मला आवशयक िततकया कणानी वाढवले. चलिचत आवशयकते 

पेका थोडे लाब ठेवून संपादनाचया अखेरीस तयातील तुमहाला अनावशयक वाटणारा 

भाग काढून टाकणे कधीही चागले असते .  मी िडलीट करते.  तुकडा िनवडताना 

माऊसचया  हालचाली  नसणारा  तुकडा  िनवडा  अनयथा  पेककाचा  गोधळ उडणयाची 

िकयता असते. हे लकात ठेवणे गरजेचे आहे. आपण चलिचत वाढवणयासाठी कॉपी 

आिण पेसट करतो.  िवडंोज मूवही  मेकर वापरन करता येणाऱया  सपंादनातील या 

मूलभूत गोषी आहेत. 

िवडंोज मूवही  मेकर ची  ही  वैििषटये  तुमचे  चलिचत संपािदत करणयासाठी 

वापरा.  मी  अगोदर  सािगतलयापमाणे  तुमही  एका  भाषेतील  िचतपट दसुऱया  भाषेत 

करणयासाठी तुमही हाऊ टू डब हे पििकण नकी पहा. तुमही एकदा मूलभूत संपादन 

आिण डिबगं यात तरबेज िालात की तुमहाला तयात वेगवेगळे िविेष पिरणाम कसे 

दावेत,  िीषवके किी दावीत ,  सगंीत िकंवा धवनी कसे जोडावे यासाठीचे पििकण 

बघायला नकीच आवडेल. तुमही आमचे सकेंतसथळ अथात डबलयू डबलयू डबलयू डॉट  

सपोकन टयुटोिरयल डॉट ओ आर जी हे पाहू िकता. या सथळावर िविवध ऑपरेिटंग 

िसिसटमस मधील पििकणे  बनवणे,  ती  सपंािदत करणे  आिण तयाचे  डिबगं करणे 

याबदलची मािहती आहे. ही मािहती तुमहाला उपयुकत होती अिी मी आिा करते. मी 

चैताली, सी डीप आयआयटी मुंबई तुमची रजा घेते. धनयवाद.
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