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Sử dụng phần mềm Windows Movie Maker  

0. Công dụng  

Sử dụng  phần mềm WMM ñể: 

o Tạo Slide show trình chiếu ảnh. 

o Tăng giảm ñộ sáng tối cho ảnh. 

o Hiệu ứng chuyển ảnh. 

o Chèn âm thanh và chỉnh sửa.  

o Chèn lời thuyết minh. 

o Chỉnh sửa ñoạn phim trình chiếu. 

o Cắt ghép các cảnh quay. 

o Thêm lời dẫn …  

1. Cách sử dụng phần mềm WMM 

1.1. Khởi ñộng phầm mềm 
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Sau khi khởi ñộng xong sẽ xuất hiện cửa sổ như sau: 
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1.2. Thanh công cụ của chương trình: 

 

o Nhấp vào Show Timeline → Chuyển sang Show Storyboard ñể hiện ra các menu. 

 

o Nhấp vào Video ⊕  ñể hiện các menu ẩn chứa bên trong. 
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1.3.  Nhập phim vào thư viện 

o Nhấp Import video ñể chọn những ñoạn phim cần chỉnh sửa. 

o Khi xuất hiện hộp thoại Import File, chọn ổ ñĩa lưu giữ ñoạn phim trong Look in 

→ Nhấp chọn ñoạn phim → Nhấp  Import → Chờ cho ñoạn phim ñược nhập vào. 

 



Hướng dẫn sử dụng phần mềm Windows Movie Maker hoaiminhsp@gmail.com 

-Trang 5- 

 

o Khi phim vừa nhập vào, chương trình tự ñộng chia thành các ñoạn phim ngắn hơn 

→ Trong Collection xuất hiện các ñoạn phim vừa nhập vào. 

 

� Lưu ý: ðoạn phim số 1 là dài nhất và ñầy ñủ nhất. 

1.4. Xem, xóa ñoạn phim vừa nhập 

o Nhấp chuột vào ñoạn phim → Nhấp vào nút Play ở màn hình bên phải ñể xem 

ñoạn phim hay nhấn vào nút Pause ñể dừng xem phim. 

o Muốn xoá một ñoạn phim nào ñó thì nhấp trái chuột vào ñoạn phim ñó và nhấn 

phím Delete hay nhấp chuột phải vào ñoạn phim ñó và nhấp Cut hoặc Delete. 
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o Muốn xoá cả Folder chứa các ñoạn phim thì nhấp chuột vào Collections ñể hiện 

ra menu bên trái → Nhấp chuột phải vào Folder cần xoá → Nhấp Cut hoặc Delete 

→ Nhấp Tasks. 

 

1.5. Nhập hình vào thư viện:  

Nhấp vào Import pictures và cũng làm tương tự như nhập ñoạn phim. Muốn xóa hình ta 

cũng thao tác như với ñoạn phim. 

1.6. Lắp ghép phim và hình ảnh 

� Nhấp chuột trái vào ñoạn phim cần chỉnh sửa → Giữ chuột và kéo rê vào chỗ 

Timeline mục Video → Xuất hiện cảnh và tiếng của ñoạn phim. 

 

� Muốn chèn hình ảnh chuyển tiếp giữa 2 ñoạn phim, nhấp chuột trái vào hình 

ảnh cần chèn → Giữ chuột và kéo rê vào chỗ Timeline mục Video sau ñoạn 

Video liền trước. Sau ñó lại tiếp tục nhấp vào Collections ñể tìm chèn ñoạn 

phim tiếp theo. Cứ lặp ñi lặp lại cho ñến khi hết các ñoạn phim và hình ảnh 

cần chèn. 
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o Muốn chia ñoạn phim ở Timeline thành nhiều cảnh khác nhau ta nhấp vào thanh 

có số trên Timeline → Nhấp vào biểu tượng  trên màn hình tay phải. 

1.7. Xem, chép, xóa hình ảnh và phim vừa chèn 

o ðể xem toàn bộ ñoạn phim ñược lắp ghép từ các ñoạn phim và hình ảnh vừa 

chèn: Nhấp chuột phải vào ñoạn phim hoặc hình ảnh vừa chèn ở Timeline → 

Nhấp chọn       Play Timeline hoặc nhấn Ctrl + W  

o Muốn bỏ ñoạn phim hoặc hình ảnh vừa chèn ở Timeline thì nhấp vào Cut hoặc 

Delete. 

o Muốn chéo ñoạn phim hoặc hình ảnh vừa chèn ở Timeline thì nhấp vào Copy hoặc 

nhấn Ctrl + U → Xuất hiện menu chỉnh âm thanh to nhỏ tùy ý → OK. 

1.8. Nghe, chép, ñiều chỉnh âm thanh trên ñoạn phim 

o ðể nghe âm thanh và xem phim: Nhấp chuột phải vào ñoạn âm thanh  vừa chèn 

cùng ñoạn phim ở Timeline → Nhấp chọn  Play Timeline hoặc nhấn Ctrl + W  

o Muốn bỏ ñoạn âm thanh ñi cùng với ñoạn phim vừa chèn ở Timeline thì nhấp vào 

Mute. 

o Muốn ñiều chỉnh âm lượng của ñoạn âm thanh ñi cùng với ñoạn phim vừa chèn ở 

Timeline thì nhấp vào Volume nhấn Ctrl + C 

1.9. Chèn lời thuyết minh: 

o Gắn Micro vào máy vi tính → Nhấp vào Narrate Timeline (hình micro)  

o Khi xuất hiện menu → Nhấp vào Start Narration ñể bắt ñầu thu lời thuyết minh 

và ñồng thời ñoạn phim cũng trình chiếu theo lời thuyết minh → Nhấp vào Stop 

Narration hoặc Done ñể kết thúc quá trình thu tiếng → Hộp thoại xuất hiện → 

Nhấp Save ñể lưu tiếng → Tiếng tự ñộng chèn vào mục Audio/Music ở Timeline. 
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1.10. Chèn nhạc nền cho ñoạn phim 

o nhấp vào Import audio or music → Xuất hiện hộp thoại. 

 

o ðưa nhạc, âm thanh vào thư viện tương tự như hình ảnh và phim. 

o Khi xuất hiện các file nhạc ở mục Collection → Nhấp chuột trái vào file nhạc cần 

chèn làm nền → Giữ chuột và kéo rê vào chỗ Timeline mục Video/Music → Nhấp 

chuột phải vào file nhạc ở Timeline mục Video/Music vừa chèn vào và ñiều chỉnh 

Volume cho vừa ý → Nhấp chuột xuất hiện mũi tên 2 chiều màu ñỏ ở ñoạn cuối 

file nhạc và giữ chuột kéo dài ra hoặc thu ngắn lại cho phù hợp với thời gian của 

ñoạn phim. 

 

o Muốn làm cho nhạc từ từ nhỏ rồi tắt ta nhấp chuột phải vào Timeline mục 

Video/Music → Nhấp chọn Fade out. Ngược lại ta chọn Fade in. 
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1.11. Chèn văn bản, chú thích, tiêu ñề cho ñoạn phim 

Nhấp chuột vào Make titles or credits.  Xuất hiện menu dưới ñây: 

 

o Nhấp chọn kiểu chèn tiêu ñề cho phù hợp → Gõ chữ vào. 

o Nhấp vào Change the title animation ñể thay ñổi hiệu ứng xuất hiện chữ 

o Nhấp vào Change the text font and color ñể thay ñổi kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ  

 

→ Nhấp vào Done, add title to movie ñể kết thúc. Nếu nhấp Cancel hủy lệnh. 

o Muốn chỉnh sửa tiêu ñề xuất hiện trên ñoạn phim, ta nhấp Show Timeline → Show 

Storyboard → Nhấp chuột phải vào Tiêu ñề trên Title Overlay cần sửa → Nhấp 

chuột vào Edit title… → Chỉnh sửa → Nhấp Done ñể lưu lại việc chỉnh sửa. 
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1.12. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh 

o Nhấp chuột vào View video transitions → Xuất hiện các hiệu ứng. 

o Nhấp vào Show Storyboard → Show Timeline → Nhấp chuột trái vào một dạng 

hiệu ứng ở trên rồi giữ chuột kéo rê vào biểu tượng  trên Timeline  

o Muốn cắt bỏ hiệu ứng chuyển cảnh hoặc thay bằng hiệu ứng chuyển cảnh khác, ta 

làm như sau: 

� Nhấp chuột trái vào hiệu ứng chuyển cảnh trên Timeline → Nhấp phím 

Delete. 

� Hoặc nhấp chuột phải vào hiệu ứng chuyển cảnh trên Timeline → Nhấp 

Cut hoặc Delete. 

� Tạo một hiệu ứng chuyển cảnh mới như ở trên. 

1.13. Tạo hiệu ứng cho ñoạn phim: 

o Nhấp chuột vào View video effects → Xuất hiện các hiệu ứng. 

o Nhấp vào Show Storyboard → Show Timeline → Nhấp chuột trái vào một dạng 

hiệu ứng ở trên rồi giữ chuột kéo rê vào ñoạn phim trên Timeline → Xuất hiện 

hiệu ứng trên ñoạn phim. 

1.14. Lưu và xuất bản phim: 

o Khi chỉnh sửa chưa hoàn chỉnh hoặc muốn lưu lại ñể lần sau có thể chỉnh sửa tiếp, 

ta nhấp menu File → Save Project As… → Xuất  hiện hội thoại, tìm ổ ñĩa ñể lưu, 

ñặt tên file → Nhấp Save. 

o Nếu muốn mở ra chỉnh sửa tiếp, ta nhấp ñúp chuột vào file chứa phim → Xuất 

hiện hộp thoại → Chờ hộp thoại biến mất là mở xong file và tiến hành sửa bình 

thường. 

o Khi chỉnh sửa hoàn chỉnh và muốn xuất thành phim (khi ñã xuất thành phim thì 

không thể chỉnh sửa ñược nữa) ta nhấp vào Save to my computer → Xuất hiện 

hộp thoại. 
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ðặt tên file cho phim và nhấp vào Browse ñể tìm vị trí lưu phim → Next � Next 

� Khi ñạt 100% thì hộp thoại xuất hiện Finish → Nhấp Finish ñể kết thúc quá 

trình lưu xuất phim. 

 


