
GV: Trần Quang TùngGV: Trần Quang Tùng

tungtq@estih.edu.vn



Nội dung
� Giới thiệu chương trình Movie Maker� Giới thiệu chương trình Movie Maker

� Nhập các đối tượng cho phim

� Biên tập phim

� Xuất bản phim



Giới thiệu chương trình Windows 

Movie Maker

� Chức năng của Movie Maker

Windows Movie Maker (WMM)là một chương trình Windows Movie Maker (WMM)là một chương trình 
biên tập phim, nhạc, hình ảnh cho phép:

� Chia nhỏ bộ phim, đoạn nhạc

� Tách phần âm thanh của đoạn phim

� Thay đổi phần âm thanh của đoạn phim

� Nối các đoạn phim, nhạc với nhau� Nối các đoạn phim, nhạc với nhau

� Cắt bỏ một phần nào đó của đoạn phim, nhạc

� Chèn lời thoại

� Xuất bản phim, nhạc



Giới thiệu chương trình Windows 

Movie Maker

�Khởi động Movie Maker�Khởi động Movie Maker

Cách 1:

Kích chọn Start/All Programs/Movie Maker

Cách 2: 

Kích đúp vào biểu tượng              trên màn hình



Giới thiệu chương trình Windows 

Movie Maker

� Màn hình làm việc

Khung 
Movie 

Tập hợp hình ảnh 
sử dụng làm 

phim

Khung 
Preview (xem 
trước phim)

Movie 
Task

Khung 
Storyboard 

phim trước phim)

Storyboard 
(kịch bản 

phim)



Giới thiệu chương trình Windows 

Movie Maker

�Một số khái niệm:�Một số khái niệm:

�Collection là một thư viện chứa các file âm thanh, file 
video, ảnh mà ta đã đưa vào hoặc được tạo ra từ WMM. 
Chúng ta có thể sử dụng và tái sử dụng các file này để 
tạo ra các bộ phim

�Storybroad/Timeline là kịch bản/trục thời gian của bộ 
phimphim

�Project bao gồm tất cả nội dung kịch bản/trục thời gian 
của phim: các file âm thanh, video, hình ảnh, chuyển 
tiếp video, hiệu ứng ảnh, tiêu đề.



Giới thiệu chương trình Windows 

Movie Maker

�Các file hình ảnh, audio, video được WMM hỗ trợ:�Các file hình ảnh, audio, video được WMM hỗ trợ:

�Video: avi, wmv, mpeg, …

�Audio: mp3, au, wma, wav, snd, mpa,…

�Piture: jpg, jpeg, gif, bmp, png, …



Nhập các đối tượng cho phim

Tạo thư viện để chuẩn bị biên tập phimTạo thư viện để chuẩn bị biên tập phim

Bước 1: Kích chọn                 trên 
thanh công cụ

Bước 2: Kích chuột phải tại 
Collection trong khung Collection.

Bước 3: Trong menu xuất hiện kích 
chọn New Collectionchọn New Collection

Bước 4: Đặt tên cho Collection



Nhập các đối tượng cho phim
� Import picture

Bước 1: Chọn Thư mục chứa hình ảnh trong Collection

Kích chuột vào biểu tượng                trên thanh công cụ 
để xuất hiện cửa sổ movie task



Nhập các đối tượng cho phim
� Import picture

Bước 2: Kích chọn 
Import picturetrong Import picturetrong 
khung Movie Task

Bước 3: Chọn thư 
mục chứa ảnh và 
chọn các ảnh cần đưa 
vào

Bước 4: Kích chọn 
Import



Nhập các đối tượng cho phim

4.2.1. Import picture4.2.1. Import picture



Nhập các đối tượng cho phim

� Import Music� Import Music

Thực hiện tương tự như 
các bước Import Picture

Trong đó, bước 2kích 
chọn Import audio or 
musicmusic



Nhập các đối tượng cho phim

� Import Video� Import Video

Bước 1: Kích chọn Import Videotrong khung Movie 
Task

Bước 2: Kích chọn file video cần đưa vào

Bước 3: Kích chọn Import



Nhập các đối tượng cho phim

� Import Video

Chú ý: trong cửa sổ Import file

- Nếu chọn Creat clips for video filesthì file video tự 
động được chia nhỏ thành nhiều file

- Nếu không chọn thì file video được đưa vào là 1 file



Nhập các đối tượng cho phim
� Import Video

Nếu chọn Creat clips for video files thì kết quả như sau:



Nhập các đối tượng cho phim

� Import Video
Nếu không chọn Creat clips for video files thì kết quả như sau:Nếu không chọn Creat clips for video files thì kết quả như sau:



Biên tập phim

� Tạo video

Bước 1: chọn thư mục Bước 1: chọn thư mục 
Collection chứa file 
video

Bước 2: Kéo thả file 
video xuống phần 
Video ở thanh Timeline

Tiếp tục kéo thả các 

Kéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ả

Tiếp tục kéo thả các 
file video khác



Biên tập phim

4.3.1. Tạo video4.3.1. Tạo video



Biên tập phim

� Tạo video

Hình ảnh của 
video

Âm thanh của 
video



Biên tập phim
� Tạo âm thanh

Bước 1: chọn thư mục 
Collection chứa file âm Collection chứa file âm 
thanh

Bước 2: Kéo thả file 
âm thanh xuống phần 
Audio/Music ở thanh 
Timeline

Kéo th ảKéo th ảKéo th ảKéo th ả

Tiếp tục kéo thả các 
file âm thanh khác



Biên tập phim

4.3.1. Tạo video4.3.1. Tạo video



Biên tập phim
� Cắt chọn đoạn video, âm thanh

Bước 1: Kéo thả file video/âm thanh xuống thanh Timeline

Bước 2: Xác định đoạn video/âm thanh muốn chọn: 

Cách 1: Di chuyển chuột đến đầu/cuối đoạn phim, khi chuột biến 
thành hình mũi tên đỏ 2 chiều thì kéo đến vị trí bắt đầu/kết thúc 
của đoạn cần chọn

Cách 2: Kích chuột tại vị trí đầu đoạn cần chọn trên dải thời gian,  
vào menu clip chọn set start trim point/set end trim point.vào menu clip chọn set start trim point/set end trim point.

Cách 3: Kích chuột tại vị trí đầu đoạn cần chọn trên dải thời gian, 
nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I, tại vị trí cuối đoạn nhấn tổ hợp 
phím Ctrl + shift + O



Biên tập phim

� Cắt chọn đoạn video, âm thanh

Đoạn phim thời lượng 4:59 nay được cắt để giữ lại đoạn Đoạn phim thời lượng 4:59 nay được cắt để giữ lại đoạn 
có thời lượng 0:19



Biên tập phim

� Cắt chọn đoạn video, âm thanh

File âm thanh có thời lượng 3:06 nay được cắt để giữ lại  
đoạn có thời lượng 00:18



Biên tập phim
� Cắt chọn đoạn video, âm thanh

Bước 3: Lưu đoạn video/âm thanh được chọn.

Chú ý: WMM sẽ lưu lại đoạn từ vị trí 00 đến vị trí kết thúc trên 
trục thời gian. Do đó, ta cần đưa vị trí đầu đoạn cần chọn về điểm 
00 trên trục thời gian.

Kéo th ả đoạn video/âm thanh Kéo th ả đoạn video/âm thanh 
về vị trí 00 trên tr ục thời gian

� Việc lưu đoạn phim thực hiện như xuất phim



Biên tập phim

� Tạo tiêu đề

Kích chọn Make titles or 
credits trong khung 
movie task



Biên tập phim
� Tạo tiêu đề

Xuất hiện menu sau, kích chọn tiêu đề cần tạo

Tiêu đề mở đầu đoạn phimTiêu đề mở đầu đoạn phim

Tiêu đề xuất hiện trước đoạn Tiêu đề xuất hiện trước đoạn 
phim được chọn trong timelinephim được chọn trong timeline

Tiêu đề xuất hiệnTiêu đề xuất hiện trên đoạn trên đoạn 
phim được chọn trong timelinephim được chọn trong timelinephim được chọn trong timelinephim được chọn trong timeline

Tiêu đề xuất hiện sau đoạn phim Tiêu đề xuất hiện sau đoạn phim 
được chọn trong timelineđược chọn trong timeline

Tiêu đề kết thúc đoạn phimTiêu đề kết thúc đoạn phim



Biên tập phim

� Tạo tiêu đề

Nhập nội dung tiêu đề vào ôNhập nội dung tiêu đề vào ô



Biên tập phim
� Tạo tiêu đề

Chọn change the title animationđể thay đổi hiệu ứng Chọn change the title animationđể thay đổi hiệu ứng 
xuất hiện. Quan sát hiệu ứng ở khung preview



Biên tập phim
� Tạo tiêu đề

Chọn change the text font and colorđể thay đổi font Chọn change the text font and colorđể thay đổi font 
chữ và màu sắc



Biên tập phim
� Tạo tiêu đề

Sau khi hiệu chỉnh xong, kích chọn Done, add title to 
moviemovie

Tiêu đề đầu



Biên tập phim

� Tạo hiệu ứng

- Thêm hiệu ứng cho phim: các hiệu ứng xuất hiện 
cùng với hình ảnh trong phim. VD: hình ảnh nhòe 
như phim cũ, quay hình ảnh một góc 270…

- Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim: hình ảnh trong 
phim được xuất hiện theo cách nào? Dịch chuyển từ 
trái sang phải, dịch chuyển từ giữa đi lên trên và trái sang phải, dịch chuyển từ giữa đi lên trên và 
xuống dưới…



Biên tập phim
� Tạo hiệu ứng:  Thêm hiệu ứng cho phim

Bước 1: Mở danh sách hiệu ứng. Có 2 cách thực hiệnở ệ ứ ự ệ

Cách 1: Mở danh sách hiệu ứng bằng cách kích chọn Video 
Effects trong danh sáchCollections



4.3. Biên tập

� Tạo hiệu ứng - Thêm hiệu ứng cho phim

Cách 2:Mở danh sách hiệu ứng bằng cách chọn View Video 
Effects trong khung Movie Task

ở ệ ứ ằ ọ
Effects trong khung Movie Task



4.3. Biên tập

�Tạo hiệu ứng - Thêm hiệu ứng cho phim

Bước 2: Thiết lập hiệu ứng cho từng đoạn video

Kéo th ả

Kéo thả hiệu 
ứng tương ứng 
thả xuống đoạn 
video cần thêm 
hiệu ứng bên 
dưới thanh 
Timeline.

Kéo th ả

Xem trước 
hiệu ứng

dưới thanh 
Timeline.



Biên tập phim
� Tạo hiệu ứng:  Thêm hiệu ứng cho phim

Bước 2: Thiết lập hiệu ứng cho từng đoạn video

Kéo thả hiệu 
ứng tương ứng 
thả xuống đoạn 
video cần thêm 
hiệu ứng bên 
dưới khung 
Storyboard.

Kéo th ả

dưới khung 
Storyboard.



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng:

Chỉnh sửa hiệu ứng phim

Kích chuột phải tại video 
cần thêm hiệu ứng, trong 
menu xuất hiện chọn 
Video Effects



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng: Thêm hiệu ứng cho phim

Kích chọn hiệu ứng trong khung bên trái, kích Add để thêm

Kích chọn hiệu ứng trong khung bên phải, kích Remove để 
loại bỏ hiệu ứng



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng: Chỉnh sửa hiệu ứng cho phim

Chú ý: Một video có tối đa 6 hiệu ứng khác nhau. Kích 
chọn hiệu ứng trong khung bên phải, kích Move chọn hiệu ứng trong khung bên phải, kích Move 
up/Move Down để thay đổi thứ tự



Biên tập phim
� Tạo hiệu ứng- Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Mở danh sách hiệu ứng bằng 2 cách

Cách 1: Kích chọn Video Transitions trong danh sáchCollections



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng - Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Mở danh sách hiệu ứng bằng 2 cách

Cách 2: Kích chọn View Video Transitions trong khungMovie Task



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng

Thêm hiệu ứng chuyển 
cảnh phim
Thêm hiệu ứng chuyển 
cảnh phim

Kích chọn một hiệu ứng 
trong danh sách, nhấn 
nút play trong khung 
preview để xem hiệu 
ứng, nếu ưng ý, kéo thả 
xuống đầu đoạn video 
trong khung Timeline 

Kéo th ả

trong khung Timeline 
(Storyboard)



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng

Thêm hiệu ứng chuyển 
cảnh phimcảnh phim

Kích chọn một hiệu ứng 
trong danh sách, nhấn 
nút play trong khung 
preview để xem hiệu 
ứng, nếu ưng ý, kéo thả 
xuống đầu đoạn video 
trong khung Timeline trong khung Timeline 
(Storyboard)



Biên tập phim

�Tạo hiệu ứng

Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Chỉ có một hiệu ứng giữa 2 cảnh phim



Biên tập phim

Tạo hiệu ứng

Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Chỉ có một hiệu ứng giữa 2 cảnh phim



Biên tập phim
Tạo hiệu ứng - Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Muốn thay đổi hiệu ứng chuyển cảnh khác. Ta kéo thả 
hiệu ứng mới vào vị trí hiệu ứng đã có. Hiệu ứng cũ hiệu ứng mới vào vị trí hiệu ứng đã có. Hiệu ứng cũ 
sẽ tự mất đi



Biên tập phim
�Tạo hiệu ứng - Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Muốn gỡ bỏ hiệu ứng chuyển cảnh, ta kích chuột phải 
tại hiệu ứng, trong menu xuất hiện kích chọn deletetại hiệu ứng, trong menu xuất hiện kích chọn delete
hoặc cut



Biên tập phim

Tạo hiệu ứng

Thêm hiệu ứng chuyển cảnh phim

Muốn tăng giảm thời gian hiệu ứng, kích chọn hiệu ứng trong 
khung Transition, di chuyển chuột đến đầu hiệu ứng, khi xuất 
hiện mũi tên 2 chiều thì kéo về bên bên trái



Xuất bản phim

�Xuất phim là lưu lại phim ta vừa dựng ở dạng một file 
video.
�Xuất phim là lưu lại phim ta vừa dựng ở dạng một file 
video.

�Sau khi xuất thành phim thì không thay đổi được nữa

�Chú ý: trước khi xuất phim cần lưu project vì khi xuất 
phim có thể xảy ra lỗi hoặc sau này ta sử dụng project 
để chỉnh sửa và xuất phim mới



Xuất bản phim
Lưu Project
- Kích chọn File/Save 
Project hoặc nhấn Ctrl 
+ S hoặc kích biểu + S hoặc kích biểu 
tượng

- Xuất hiện cửa sổ 
Save Project As. Chọn 
thư mục lưu và đặt tên 
cho Project

- Kích chọn Save

Chọn thư 
mục

Gõ tên
Project

- Kích chọn Save



Xuất bản phim

Mở Project
-Kích chọn File/Open 
Project hoặc nhấn Ctrl Project hoặc nhấn Ctrl 
+ O hoặc kích biểu 
tượng

- Xuất hiện cửa sổ 
Open Project. Chọn 
thư mục lưu và chọn 
Project cần mở

Chọn thư 
mục

Chọn 
ProjectProject cần mở

- Kích chọn Open



Xuất bản phim 

�Xuất ra file�Xuất ra file

Bước 1: Kích chọn Save to Computer trong khung 
Movie Task, xuất hiện hộp thoại Save Movie Wizard



Xuất bản phim

�Xuất ra file

Bước 2:Đặt tên file 
và chọn thư mục lưu. 
Sau đó kích Next

Nhập 
tên Chọn thư 

mục lưumục lưu



Xuất bản phim
�Xuất ra file

Bước 3: Kích chọn Next



Xuất bản phim
�Xuất ra file

Bước 4: Chờ khi quá 
trình xuất phim hoàn trình xuất phim hoàn 
thành 100%, kích 
Finish

Tên file

Tên thư mục 
lưu file



Xuất bản phim

� Xuất ra file

Lựa chọn có mở Lựa chọn có mở 
phim khi kích 
Finish không?




