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 مقدمه

ویس های فیلم خوش آمدید. این نرم افزاری برای ویرایش و تولید زیرن Subtitle Editه کتاب آموزش نرم افزار ب؛ درود

رنامۀ رایانه ای برای های زبان اصلی است. اگر با فیلم هایی روبرو شدید که دارای زیرنویس بودند، به احتمال قوی از این ب

شما هم می توانید ست.  شده ا ستفاده  حت و قدرتمند نرم افزاری را Subtitle Editهمین کار را انجام دهید.  تولید آن ا

ست که کارهای زیادی در زمینه زیرنویس کردن  ست که کار ما را ا شامل ابزارهایی ا ساده می بفیلم انجام می دهد.  سیار 

 ر می کند.بسیار کمتکند. ابزارهای رفع ایراد آن مدت زمان کار روی این برنامه برای زیرنویس کردن فیلم ها را 

ه شامل مراحلی است که کار با این برنامما در این کتاب به شما ذهنیت کار کردن با این برنامۀ قدرتمند را ارائه می کنیم. 

شما آموزش خواهیم داد. همچنین مثل هر نرم افزار دیگری ترفندهایی  صویری و گام به گام به  صورت ت جود دارند، وبه 

در زیرنویس  اطالع ندارد. پس شییما می توانید با دانسییتن این ترفندها سییریت و کیفیت کار خود راکه هر کسییی از آن ا 

 کردن فیلم ها افزایش دهید.

همراه ما ای  برای یادگیری حرفه ای نرم افزارهای رایانهبا مباحث این کتاب، همچنین دیدن فیلم های آموزشیییی جمال، 

 باشید. 

 

 

6139 پاییز  -جمال روح بخش   
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 مبانی زیرنویس کردن فیلم

اخت زیرنویس سییاصییو د در اولین گام باید بدانیم که ورور می توان زیرنویسییی را برای یل فیلم تولید کرد  یا پس از 

ستند که در کنار ویدیو قرار می گیر سند )فایل( ه صورت یل  ساخت ورور باید آن را اجرا کرد  زیرنویس ها به  ند. کار 

سناد متنی به  سندهای زیرنو Subtitle Editی دۀ نرم افزار این ا ست.  شی ما ضوع بحث کتاب آموز ست که مو یس به ا

می  صییورت مختلفی با پسییوندهای مختلفی تولید می شییوند که در زمان خروجی گرفتن این خود ما هسییتیم که ت یین

شد، ب صد ما از تولید زیرنویس اجرا در کجا با سته به اینکه ق شود. ب سوندی رکنیم که با وه نویی خروجی گرفته  ا اید پ

ا دارند، و یا انتخاب کنیم. به ینوان مثال در حال حاضر بیشتر سایت های اشتراک گذاری که قابلیت گذاشتن زیرنویس ر

سوند  شوند، از پ شما srtنرم افزارهای اجرا کنندۀ ویدیو که روی رایانه اجرا می  شتیبانی می کنند و  می توانید خروجی  پ

ر ادامه به شییما دنید. که باید از درون نرم افزار این کار را طبق آموزشییی که سییند زیرنویس خود را این پسییوند انتخاب ک

 داده خواهد شد انجام گیرد.

 

ق اجرای آن ا با ساختار خاصی متن زیرنویس ها به همراه زمان دقیکه  ،سند زیرنویس م مو د یل سند متنیِ ساده است

ستگی به این دار ساختار دقیقاد ب شوند و این  انتخاب  Formatد که ما وه نوع پسوندی را از ف رست کشویی ذخیره می 

 کرده باشیم )تصویر با (.

سند  شما یل  صویر زیر  سا notepadرا خواهید دید که درون نرم افزار  srtبه ینوان مثال در ت دۀ متنی( باز )ویرایشگر 

ستند ساده ه سند متنیِ  سناد زیرنویس یل نوع  شد، ا ست. همانرور که گفته  ا هر نوع ب. پس آن ا را می توانیم شده ا

شگر متنیِ دیگری باز و حتی ویرایش کنیم. اما نرم افزاری مثل  صورت Subtitle Editویرای سیار  کار ما را به  صری ب ب

 ا استفاده از ونین برنامه ای است.تر پیش خواهد برد. پس ترجیح مراحت
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در کنار آن  اهد هستید که به صورت همنام با ویدیویی است کهرا ش srtدر یکس پایین شما یل سند زیرنویس با پسوند 

سند زیرنویس تولیدی را دارند، باید زیرنویس را  ستفاده از  صد ا سانی که ق ست. م مو د ک صورت همنام بقرار گرفته ا ه 

 دقیقاد در کنار سند ویدیو قرار دهند؛ به ینوان مثال، هر دو درون یل پوشه باشند. 

 

ه باز کردن سند ( به صورت خودکار شروع بPlayerفیلم درون اجرا کنندۀ فیلم باز می شود، اجرا کننده ) حا  زمانی که

و  KMPlayerزیرنویس و اجرای تل تل خروط زیرنویس روی ویدیو می کند. منظور از اجرا کنند نرم افزارهایی مثل 

ه باید به آن نکته ای ک ود به صورت نصب شده دارید.است که حتماد یکی از آن ا را همینل روی رایانۀ خ VLC Playerیا 

ست که نرم افزار اجرا کننده باید حتماد از قابلیت خو شید این ا شته با شتدقت دا سناد زیرنویس پ یبانی کند، که دو اندن ا

 نویی که در با  از آن ا اسم برده شد، دارای ونین ویژگی هستند.
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ارند، را دکه روی اجرا کننده های خانگی قابلیت دیدن  DVDالبته زیرنویس هایی هم هسیییتند که برای فیلم های روی 

ها را می توان می توان با این نرم افزار خروجی گرفت. به ینوان مثال در تصییویر زیر انواع مختلفی از این دسییت خروجی

 های بلوری است.یس های لوحکه مخصوص زیرنو Ble-ray supدید. به ینوان مثال 
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شدید، باید بدانید که در این روش زیرنویس کردن، ر شنا  سند زیرنویس آ صلی حا  که با طریقۀ کار کردن یل  وی فیلم ا

کار  اقدام کرد. هیچ گونه ویرایشی صورت نمی گیرد و هر زمان می توان اقدام به ویرایش و یا حذف زیرنویس از روی فیلم

 و فقط کار روی سند زیرنویس است.ما اینجا فقط 

 

 نصب و آماده سازی

سد. نرم افزار  سند جدید زیرنویس می ر ساخت  صب نرم افزار و آماده کردن آن برای  یل نرم  Subtitle Editنوبت به ن

برای دریافت این نرم افزار باید به افزار رایگان اسییت. پس نیازی به کرک کردن و انجام مراحل سییخت ف ال سییازی ندارد. 

هاب رفته و از بخش از سیییایت گیت https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releasesنشیییانی 

Downloads  روی پیوندSubtitleEdit-x.x.x-Setup.zip خۀ نرم افزار به جای کلیل کنید. نسییx.x.x  نمایش داده

 مگابایت است. پس خیلی سریع دریافت می شود. 6حجم نرم افزاری ویزی حدود شود. می

 

 

جرا گردد. به اآن دوبار کلیل کنید تا مراحل نصب  exeرا از حالت فشرده خارج کنید و روی پروندۀ  zipپس از آن سند 

یزکار ویندوز ممراحل نصییب را طی کنید تا پس از مدتی نماد برنامه روی  Nextمانند هر نرم افزار دیگری با کلیل روی 

زار اجرا ز، نرم افشما ظاهر گردد. با دوبار کلیل روی نماد آن روی میز کار، یا کلیل روی نماد آن در ف رست شروع ویندو

 می گردد.
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نیاز هم دارد. که سته پیشبا اجرا شدن نرم افزار می توانید کار خود را شروع کنید. اما باید بدانید این برنامه نیاز به یل د

شد. به ینوان مثال قادر شکل مواجه خواهد  شید، نرم افزار با م شته با نمایش به دیدن پیش اگر آن ا را روی رایانۀ خود ندا

سراغ پیشویدیو  شود که ابتدا به  شن اد می  شما پی ستید. به همین دلیل به  صدای ویدیو نی نیازهای نرم افزاری یا امواج 

 بروید.

را در گوگل جسییتجو کنید و به  VLC Playerرا نصییب کنید. کافی اسییت  VLCدر وهلۀ اول ب تر اسییت که اجرا کنندۀ 

کلیل کنید. دقت  Download VLCهدایت خواهید شیید. از آنجا روی دکمۀ  VLC Playerدریافت نرم افزار صییفحۀ 

بیتی است، موردی را برای دانلود  64بیتی یا  32داشته باشید که حتماد و حتماد باید بسته به نوع نسخۀ سیستم یامل که 

 کار نخواهد کرد. Subtitle editه برای انتخاب کنید. در غیر این صورت این اجرا کنند

ت. این بستۀ نرم افزاری را هم می اس LAV Filtersباشد،  VLC Playerتواند جایگزینی برای از دیگر پیش نیازها که می

اندازیِ یل بار راه  حا  همه ویز آماده است که ب د ازتوانید با جستجو در گوگل پیدا کنید و روی رایانۀ خود نصب کنید. 

 مجدد نرم افزار زیرنویس فیلم، کارمان را شروع کنیم.

ستمی امکان اجرا ک Subtitle Editنرم افزار  سی ست و روی هر  سبل ا سیار  ردن را با توجه به حجم کمی که دارد، ب

ولی حتماد  یست.دارد. فراموش نکنید که هر از وند گاهی نسخۀ جدیدی از آن منتشر می شود که البته تغییرات آن زیاد ن

ود برنامه هم هر خ امکانات آن ب بود و یا توس ه یافته است. می توانید نسخۀ قبلی را حذف و نسخۀ جدید را نصب نمایید.

سخۀ ج سی برای وجود یا یدم وجود ن شید، یل برر شته با سی دا ستر شود، اگر به اینترنت د دید انجام زمان که اجرا می 

 دهد.می
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 رم افزارن رابط کاربریآشنایی با 

 با آن مواجه را باز می کنیم، منظور از رابط کاربری، همان قسیییمت های مختلر نرم افزار اسیییت که زمانی که نرم افزار

آشنا  Subtitle Editدر این بخش از کتاب آموزش زیرنویس کردن فیلم، می خواهیم با رابط کاربری نرم افزار شویم. می

 کنیم.پس نرم افزار را باز میشویم. 

 

نوار وجود دارد. زیر  در با ترین قسمت نرم افزار، شما نوار ینوان را مشاهده می کنید که مثل هر نرم افزاری ویندوزی این

به صورت گروه بندی  این نوار ما نوار دستورات متنی را داریم. تمامی دستورات برنامه درون این نوار وجود دارد. دستورات

اریم. وون دما با این نوار خیلی کار کدام گروه همان دسییتورات نمایش داده می شییود. شییده هسییتند و با کلیل روی هر 

ما ف رست شهمانرور که خدمت شما یرض کردم، تمامی دستورات نرم افزار از اینجا قابل دسترس است. به ینوان مثال 

Tools  ست کلی شتباهات موجود دررا در نظر بگیرید. در این ف ر جود دارد. مثالد متن زیرنویس ها و ابزار برای ویرایش ا

ته الب امکان اتصیییال خروطی که خیلی کوتاه هسیییتند به یکدیگر را می دهد. Merge short linesابزاری با ینوان 

 بسیار زیاد است که سر فرصت راجع به آن ا هم توضیحاتی ارائه خواهم کرد. Toolsابزارهای موجود در 

 

www.takbook.com



11 
 

کنیم. آن دستور  ابزارهای دسترسی سریع است. فرض کنید که ما از یل دستوری زیاد استفاده مینوار ب دی از با ، نوار 

سند زیرنویس از قبل ذخیره سند خالی، باز کردن  ساخت یل  ستور  شده، ذخیره  را می توان درون این نوار دید. مثالد د

حل زیرنویس ات هستند که شاید در طول مراکردن سند و همچنین یافتن و جایگزین کردن متن و ... از جملۀ این دستور

ستورات تماماد از دکردن فیلم خیلی به کار ما بیایند. به همین دلیل هم هست که درون یل نوار جداگانه تکرار شدند. این 

 طریق ف رست دستورات متنی که در با  خدمت شما توضیحاتش را دادم وجود دارند.

 

سربرگ دیگری که در بخش  ست،  صلی نمایان ا ست. در  List Viewپنجرۀ ا ستی از تمامی خروط ا سربرگ ف ر این 

سی که تا ا ن ایجاد کردیم را می  ستون توانیم ببینیم. هر زیرنوی شدند و در  شخص  شماره م  ای مختلرهکدام با یل 

س شده ا شخصات هر زیرنویس درج  ستون به ت. م  مدت زمان نمایش هر خط زیرنویس روی Durationینوان مثال در 

شان می ستون دهد. متن فیلم را ن ند تا دکمه و ج بۀ وسربرگ، در زیر همین اما نمایش می دهد.  Textشان را هم در 

رایش کنیم. را وی انتخاب شده استمی توانیم متن هر کدام از خروط زیرنویسی که  Textج بۀ تنظیماتی هم داریم. در 

 مدت زمان نمایش هر خط زیرنویس را می توانیم Durationهم زمان شیییروع، و از ج بۀ  Start timeج بۀ توسیییط 

 یم. ت یین کن

 

ستیم وارد یا ویرایش کنیم،  که متن زیرنویس را می Textج بۀ  و پایین با در  صات هر ایدادی برای نمایتوان شخ ش م

ایش ا نمردرج می شییود، ت داد نویسییه ها در واحد هانیه  Chars/secیددی که روبروی خط زیرنویس وجود دارد. مثالد 

ا طول کل خط زیرنویس ر Total lengthمثالد می دهد که به نویی همان سیییریت نمایش هر خط زیرنویس اسیییت. یا 

شان می دهد. برای  شما از آن مرلن شد  شید که  زم با شته با شداری وجود دا شوید، رنگ هر کدام از این موارد اگر ه ع 

شتر مواقع، زمانی بیشما هشدار می دهد تا بتوانید آن را اصالح کنید. در  رمز تبدیل می شود که بههمان گزینه به رنگ ق

 که مدت زمان نمایش یل خط زیرنویس خیلی کوتاه است، از این نوع هشدارها به ما نمایش داده می شود.
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 تکه کردن خط زیرنویس و شکستن خط زیر نویس به صورتهم به ترتیب برای یل  Auto brو  Unbreakدستور دو 

بینید که کارکرد هر بخودتان می توانید آن ا را امتحان کنید و حا   کاربرد دارند.خودکار، اگر طول آن زیاد بلند باشییید، 

ست. اما  صورت ا شناقر اد کدام دقیقاد به وه  ساخت یل خط زیرنویس آ شما یرض شوید که در ادامه خد اول باید با  مت 

 خواهم کرد.

سربرگ دیگری با ینوان در  سمت یل  وط وجود دارد که با کلیل روی آن حالتی دیگری از خر Source viewهمین ق

ن به یکی اصل در بیشتر مواقع که شما قصد خروجی گرفتدر زیرنویس که به صورت متنی ساده هستند نمایان می شود. 

خروط زیرنویس های خود را به ید را دارید، دقیقاد همان حالت را در اینجا می بینید و می توان های متنیِ سیییادهاز روش

ر دسییترس ما البته کار سییاده ای نیسییت و تا زمانی که ابزارهای گرافیکی دکه  صییورت متن و کامالد خام ویرایش کنید.

 ز آن ا استفاده کنیم. هستند، ب تر است که ا

 

که دلیل آن هم  فزار کنیمنرم اوارد ه باید اول ویدیوی خود را مرحلاولین ب دی، ج بۀ پیش نمایش ویدیو است. در خش ب

یرنویس کنیم. زخروط  می خواهیم همین طور که ویدیو را می بینیم، اقدام به تولید و یا ویرایش. ما کامالد واضییح اسییت

ش نمایشی از ود فیلم، پیاین ج به حتی یالوه بر پیش نمایش خنیاز است که پیش نمایشی از کار داشته باشیم. در پس 

 .متنی که قرار است به ینوان زیرنویس روی فیلم ظاهر شود هم نمایش داده می شود
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شدند. این های مبخشز ا سمت وپ نرم افزار واقع  سربرگی هستند که در پایین  سه  یناوین  ربرگ باسسه  م نرم افزار 

Translate ،Create  وAdjust  .ز آن ا قادریم سربرگ اول می توان ابزارهایی را دید که با استفاده ااز شناخته می شود

ستیم، متن خود را ترجمه کنیم. ی نی  سی ه صلی به زبان فار سند زبان ا شتر کار را بیدر حالتی که در حال ترجمۀ یل 

شود که می توانیم تنظیم کنیم که هر خط زیرنویس برای وند بار اجرایسربرگ انجام دهیم. مثالد باید روی این  ش تکرار 

صلی را  صدای گویندگان یا متن زیرنویس زبان ا انجام این ی حت می بینیم، مراحل ترجمه را طی کنیم.ما همین طور که 

دهای ترکیبی صفحه کلید بر همان کلییانمتر خواهد شد. کلیدهای بر از این هم سادهمراحل با استفاده از کلیدهای میان

به سراغ موس  مدام اینکهکنیم. بدون  هستند که همانرور که دستمان روی صفحه کلید است، از آن ا هم قادریم استفاده

 برویم.

 

ون را در نام دارد که برای سییاخت و ویرایش خروط زیرنویس دسییتوراتی Createب دی از این بخش، سییربرگ سییربرگ 

اولین یاییم. مثالد ببیشتر مواقع که ویدیویی را از صفر می خواهیم زیرنویس کنیم، باید به سراغ این سربرگ خود دارد. در 

 سازد.که یل خط زیرنویس جدید مینام دارد  Insert new subtitle at video posدر این سربرگ  دستور موجود
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ست. هر  Adjustب دی هم سربرگ  صحیح و انجام تنظیماتخط زیرنویبه م نای تنظیم کردن ا صی  س اگر نیاز به ت خا

سربرگ اقدام نمایید. البته  شد، باید از طریق این  شته با سربرگ، بادا سربرگ قبلی اش  برخی از دستورات موجود در این 

ست. که  ست. برای یکی ا سربرگکامالد هم منرقی ا شیم در بین  سته با شویم، برخی از آن ا اینکه مدام نخوا های جابجا 

ست. شددر  تکراری ا سریکه  حین کار با نرم افزار متوجه خواهید  ت کار زیرنویس ورور می توانید از آن ا برای افزایش 

 خود استفاده کنید.

 

آن را  قصیید زیرنویس کردنکه یا ج به امواج صییدا نام دارد. ویدیویی  Waveformب دیِ بسیییار م م نرم افزار خش ب

نیم، یرنویس را تنظیم کت ای هر خط زب تر می توانیم ابتدا و اناز امواج صدای فیلم  دیدنبا دارید، حتماد صدا هم دارد. ما 

ر ج به امواج صییدا دضییمن در باید این اتفاق بیافتد. آغاز و دقیقاد به جایی ختم شییوند که  س ها دقیقاد از جایییکه زیرنو

هیم و در کل هر دایش کنیم، ابتدا و انت ای آن را کاهش یا افز، آنجا را جابجا وانیم ببینیمت یرنویس را هم میخروط ز

الد قابل کامری و به صیییورت بصیییدهیم. البته  نوع ویرایش به غیر از ویرایش متن زیرنویس را از اینجا هم می توانیم انجام

 درک.
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ساسی نرم افزار ایتا  با آن ا کار  که ما خیلی ترین قسمت هام م آشنا شدید.  Subtitle Editنجا با قسمت های م م و ا

ست زیرنویس List Viewداریم،  ص Waveformها( و )ف ر ست که در ادامۀ کار در ف صدا( ا شروع به )ج به امواج  ل 

ز مجمویه ا، این کتاب آموزشییی همچنان باشییرح خواهم داد. پس زیرنویس کردن فیلم طریقۀ کار با آن ا را خدمت شییما 

 همراه باشید.های جمال کتاب

 

 شروع به زیرنویس کردن فیلم

باید ولین گام اخواندن فصییل های قبلیِ کتاب، حال باید آماده باشییید تا شییروع به زیرنویس کردن فیلم خود کنیم. در ا ب

سند زیرنویس وان کردن فیلم درون نرم افزار هم می توارد کنید که حتی بدون دقت افزار کنیم. ویدیوی خود را وارد نرم 

شروع و ختم خروط زیرنویس ها نداریم. را تولید و ویرایش کرد. اما  یگر وون ما د طرفاز هیچ ویزی برای تربیق زمان 

سی داریم. پس می خواهیم یل فیلم را زیرنویس کنیم، پس  ستر ست آن را وا ب ترحتماد به خود فیلم هم د افزار  رد نرما

 کنیم.

ره رنگ ج به روی قسمت تیراحت ترین آن ا کلیل دارد که  وندین روش وجودبه داخل نرم افزار  وکردن ویدیوارد برای 

ست.  صدا ا شد که باید فیلم  …Open video fileاز آن ج بۀ پس امواج  فزار کنید. مد نظرتان را وارد نرم اباز خواهد 

صویر زیر فیلم ما دارایشتیبانی کند. مثالد نرم افزار از آن پی باشد که باید دارای پسوندفیلم  ست که  movپسوند  در ت ا

 ده و شروع به تولید زیرنویس برای آن کنیم.توان آن را وارد برنامه کرمی
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شده و امواج  Openاز کلیل روی پس  شود. پفیلم وارد نرم افزار  ساخته می  مان وند زباید مدت س صدا از روی فیلم 

 هانیه، بسته به طول ویدیو صبر کنید.

 

شود و می حا  صدا پر می  شروع کنید. این توانید ج به امواج  شامل یل خط یمکار خود را  شان ج به  ست که ن ودی ا

نجا آاجرا کردن فیلم را داریم، از قصید اگر  داریم باید از آنجا شیروع به انجام شیدن کند. مثالد دهد کاری که ما در نظرمی

شدن می کند. یا  ساختشروع به اجرا  سازیم، از آنجا خط جدید  شود. ه میاینکه اگر بخواهیم یل خط زیرنویس جدید ب

ل بار در گفته می شییود را در جایی قرار دهید، کافی اسییت ییا اشییاره گر  Headاینکه آن خط یمودی که به آن برای 

  همان جا روی ج به امواج صدا کلیل کنید.

کی یکی یباید خروط زیرنویس را ما در اینجا این اسیییت که می خواهیم از صیییفر یل فیلم را زیرنویس کنیم. پس فرض 

سپس  سازیم و متن درون آن را پر کنیم.  شدنش را پس از یکدیگر ب شروع آن را ویرایش و زمان تمام   یین کنیم. تزمان 

ساخت اولین زیرنویس را داریم، کلیل می پس  صد  صدا آمده و در ابتدایی ترین جایی که ق شاره نیم تا کبه ج به امواج  ا

سپس  گر در آنجا ظاهر سربرگ گردد.  ستور  Createبه  سمت وپ نرم افزار می آییم و روی د  Insertاز بخش پایین 

new subtitle at video pos  در ج بۀ یل خط زیرنویس جدید ایجاد گردد. حا  کلیل می کنیم. تاText الد که قب

 راجع به آن توضیح دادیم، می توانید متن زیرنویس را بنویسید.

 

اسیییتفاده از پنجرۀ پیش نمایش می توانید فیلم را اجرا کنید و مرابق با صیییدای گوینده یا گویندگان اقدام به تولید با 

به اتمام رسییید، کافی اسییت در جایی دیگر از نرم افزار کلیل  Textکه نوشییتن زیرنویس در ج بۀ زمانی زیرنویس کنید. 
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شوید. تا الت از حکنید، تا  شمکزن نمایش داده  Autoزمانی که یبارت ت یین خودکار طول زیرنویس خارج  صورت و به 

 3تصویر زیر شما می بینید که ما در خودکار ت یین می گردد. می شود، به این م نا است که طول خط زیرنویس به طور 

که یل زیرنویس انتخاب می شود، کارهایی که انجام خط زیرنویس ساختیم و سومین مورد آن انتخاب شده است. زمانی 

همین ج بۀ امواج صیییدا می توانیم ویرایش کنیم. در  Textمتن آن را در ج بۀ می دهیم روی آن ایمال می گردد. مثالد 

شیییما قادر به روی هم قرا دادن زیرنویس ها می توانیم زیرنویسیییی را گرفته و به یل موق یت دیگر جابجا کنیم. البته 

ستید. البته  ست.نی ست که مورد خوبی هم ه شده ا بر آن یالوه  ونین ویزی در بخش تنظیمات مرکزی نرم افزار ت یین 

س ه یا کووکش کنید که با این کار  شیدن خط ابتدایی و انت ایی هر زیرنویس، میتوانید آن را تو مدت زمان با گرفتن و ک

 زیاد یا کم می کنید.س را روی فیلم همان خط زیرنوی

 

سیییاخته، متن آن را وارد کنید و یت همین طوری که خدمت شیییما یرض شییید، می بایسیییت خروط زیرنویس را ن ادر 

انت ا برسییید. اما یلم باید به پیش بروید تا کار به فانت ای زیرنویس کردن همین منوال تا بندیِ آن را انجام دهید. به زمان

شود. ورا  شما هم درون نرم کار آموزش زیرنویس کردن به همین جا ختم نمی  ستورات افزار میکه همانرور که  بینید، د

 ی و اصالحی بسیار زیاد دیگری هم هستند که آموزش آن ا نیاز به یل دورۀ کامل و جامع دارد.ویرایش

ست.جملۀ ماز  صفحه کلید ا ستفاده از کلیدهای ترکیبی یا میانبر از  شرفتۀ کار با نرم افزار، ا ستفاده ابا  باحث پی ز این ا

سراغ موس رایانهترفند می توانیم   ا را تنظیم یرنویس به خط دیگر رفته و آنزخط مان برویم، فوری از یل بدون اینکه به 

 خیلی سریع کار زیرنویس کردن فیلم خود را به اتمام برسانیم.ترتیب به راحتی قادریم کنیم. بدین 

رنویسی از فیلم قابل ذکر است که یالوه بر زیرنویس کردن یل فیلم از صفر، ما روشی هم برای ترجمه کردن سند زیالبته 

ست هم دار صلی ا صل ب دی راجع به آن یم. به که به زبان ا شود که در ف وضیحاتی را تاین حالت، حالتِ ترجمه گفته می 

 خدمت شما یرض خواهم نمود.
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 حالت ترجمۀ زیرنویس

حال کار  این صییورت که شییما درحالت ترجمۀ زیرنویس اسییت. به  Subtitle Editاز حالت های پرکاربرد نرم افزار ی یک

سند زیرنویس هستید. اولین  ست. روی دو تا  صلی ا سند زبان ا ست که ددومین سند که همان  صل سند هم همانی ا ر ا

نید، اما این حالت هر وند که می توانید سیید زبان اصییلی را هم ویرایش کشییما در حال کار کردن روی آن هسییتید. در 

شود که ونین کاری را انجام دهید. ورا  شن اد نمی  شود پی شما تغییر داده می  صلی  سند ا هیچ تاهیری  وکه با این کار 

 هم روی سند جدید شما نخواهد داشت.

 (البته الزامی نیست) دبه روشی که تا ا ن گفته شد، یل فیلم وارد نرم افزار کنیرجمه ابتدا باید وارد شدن به حالت تبرای 

روی ار باید کنید که برای این کباید سییند زبان اصییلی زیرنویس را باز حا   .و حتی شییده یل خط زیرنویس ایجاد کنید

 کلیل کنید. … File > Open original subtitle (translator mode)دستور 

 

صلی باز میا ب سند زیرنویس زبان ا تان انتخاب و روی  آن را از روی رایانه شود که بایداین کار پنجره ای برای باز کردن 

Open .اگر به ا  ح کلیل کنیدList View :مراج ه کنید، با ونین حالت مواجه خواهید شد 
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تن را دیده باید ممی دهد. شما  باز خواهد شد که متن اصلی را درون آن نشان Original textستون دیگر با ینوان یل 

زمانی تنظیمات  از نظرویدیو هم ندارید. وون  زم به دیدن این حالت حتی وارد کنید. در  Textترجمۀ آن را در ستون و 

 زیر همین سربرگ هم تغییراتی دیده می شود:در  وط زیرنویس انجام شده است.تل تل خر

 

شان می Original textج بۀ دیگر با ینوان یل  صلی را ن د، حتی متن شکه گفته رور هماندهد. متن زیرنویس زبان ا

صلی را تغییرتوانید ویرایش کنید. البته درون این ج به را هم می  سند زبان ا شن اد  اگر آن را ذخیره کنید،  دادید که پی

رون ج بۀ دباید متنی که درون این ج به می بینید را ترجمه و متن آن را انجام ونین کاری به شییما نمی شییود. شییما 

Text همین طور به سراغ متن ب دی برای ترجمه بروید.و  وارد کنید 

یِ مورد نظر سند خود را ذخیره کنید و خروج اینکه از سند ترجمۀ شدۀ خود خروجی بگیرید، باید مثل حالت یادیبرای 

 Saveتور روی دسیی  Fileاگر خواسییته باشییید سییند زیرنویس زبان اصییلی را ذخیره کنید باید از ف رسییت ا امرا بگیرید. 

original subtitle .کلیل کنید 

 

صلی را در جای دیگر با نامی دیگر م Save original subtitle asروی اگر  سند زیرنویس زبان ا ی توانید کلیل کنید، 

توانید  حالت ترجمۀ نرم افزار را می Close original subtitleنکنید که با انتخاب دسیییتور فراموش  ذخیره نمایید.

 ببندید و به حالت اولیه برگردید.

 

 ابزارهای ویرایشی زیرنویس

ستوراتی با نام  Subtitle Editدر نرم افزار ما  ستی د سدر داریم.  Toolsف ر شی قرار گرفته این ف ر ستورات ویرای ت د

شما یرض خواهم کرد. در  ند،ا ضیحات آن را خدمت  صل تو سد، که در این ف مواق ی که کار انجام زیرنویس با تمام می ر
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ست که برای  ستفاده کنیم.اانجام بررسی های ن ایی،  زم ا سته به  ز ابزارهای موجود در این قسمت ا ینوان مثال اگر خوا

 ابزارهای موجودیکجا اصالح کنیم، می توانیم از  مامی خروط زیرنویس را از نظر کوتاه یا بلند بودن به طورباشیم فاصلۀ ت

ستفاده کنیم. ست با  در این بخش ا سراغ ف ر ستورات هم به  ستورات موجود در این هر  خواهیم رفت. Toolsد کدام از د

به کلیل کنید.  OKو روی ف رسییت برای شییما یل پنجرۀ تنظیماتی باز خواهند کرد که باید تنظیمات ان را انجام داده 

 ترتیب موجود دستورات کاربردی بدین ترتیب دارند:

 

 Adjust durations  ز درصییید ا 10مثالد به طور یکجا تغییر میدهد. نمایش خروط زیرنویس را : مدت زمان

 نمایش هر خط زیرنویس می توانید کسر کنید.مدت زمان 

 Apply duration limits  : یل حداقل و حداکثری را برای مدت زمان نمایش هر خط زیرنویس ت یین می

 که از این مقدار تخری کنند را به طور خودکار و یکجا اصالح می کند.کند. آن ایی 

 Bridge gap in durations  : خروط زیرنویسیی که از یل مقدار فاصیلۀ کمتری داشیته باشید، به یل خط

 تبدیل می کند.

 Fix common errors  برخی از خراهای مرسوم که ممکن است در حین ایجاد و تصحیح متن زیرنویس به :

پنجرۀ تقریباد بزرگی برای شیییما باز خواهد شییید که باید یکی یکی ل د آمده باشییید را برطرف می کند. یوجو

 تنظیمات هر بخش را انجام داده و تایید کنید.
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 Renumber توانید  : با استفاده از این دستور شماره گذاری کل خروط زیرنویس ها از سر گرفته می شود. می

 ت یین کنید که شماره گذاری از یدد وند شروع بشود.

 Remove text for hearing impaired  شنوایی دارند سی برای افرادی که مشکل  صورتی که زیرنوی : در 

د هستند را به طور که مختص آن افرا ده از این ابزار می توانید یالمت ها و نویسه هاییتولید شده باشد، با استفا

 زیرنویس تمیزتری داشته باشید. یکجا حذف کنید و یل

 Change casing سی به یکدیگری و صالح کلمات از این نظر ب : برای تبدیل حروف بزرگ و کوول انگلی اید ا

 از این بخش اقدام کنید.

 Merge short lines یل خط : خروط خیلی کوتاه را، با توجه به ضییوابری که شییما ت یین می کنید را به 

 تبدیل می کند.

 Merge lines with same text  خروطی که دقیقاد از نظر متنی شییبیه به یکدیگر هسییتند را به یل خط :

 تبدیل می کند.

 Merge lines with same time codes  از نظر کد زمانی )زمان شییروع و اختتام هر : خروطی که دقیقاد

 خط زیرنویس( دقیقاد شبیه به یکدیگر هستند را به یل خط تبدیل می کند.

 Split long lines .خروط بسیار بزرگ زیرنویس را به دو خط تبدیل می کند : 

 Minimum display time between subtitles  : می توانید یل حداقل زمان بین هر خط زیرنویس را

 به طور خودکار و یکجا ایمال گردد.ت یین کنید که 

 Sort by  انجام  مجدد می توانید: وینش خروط زیرنویس را با توجه به ضوابری که خود شما ت یین می کنید

شید که . دقت روف الفبا از کم به زیاد یا از زیاد به کم آن ا را مرتب کنیدقادرید با ترتیب حدهید. مثالد  شته با دا

 این مرتب سازی در خروجیِ شما هم ایمال خواهد شد.

 Batch convert : ین ابزار ابا اسیتفاده از ی اسیناد زیرنویس فیلم به یل پسیوند یا فرمت دیگر را تبدیل یکجا

شید می توان انجام داد. مثالد  سته با سوند دیگر دسند زیرنویس را تبتا  10اگر خوا هید، باید از این دیل به یل پ

 ابزار استفاده نمایید.

 Split subtitle رور این تبدیل کردن وکه و یا وند قسییمت تبدیل می کند. این: یل سییند زیرنویس را به د

 انجام گیرد را شما ت یین می کنید.

 Append subtitle کند. : دو تا سند زیرنویس را که درون نرم افزار اولین آن باز است را با هم یکی می 

 Join subtitles سند زیرنویس را بدون اینکه درون نرم افزار باز کند، با توجه به تنظیم اتی که برای آن : دو تا 

 یکی می کند.در نظر گرفتیم، با هم 
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ستفاده هستند که برای کسب اطالیات کامل و جامع هر  کدام از این ابزارها برای خود دارای توضیحات و ضوابری برای ا

 را از دست ندهید. Subtitle Editویدیوهای جامع آموزش نرم افزار یه می کنیم که فارسی، به شما توص به زبان

 

 تنظیمات نرم افزار

ین بخش انرم افزاری ممکن است یل بخش تنظیمات مرکزی داشته باشید که تنظیمات نرم افزار. هر رسیم به بخش می

 Optionsه بدستورات متنی با ی نرم افزار این منظور از ف رست برنامه است. برای شامل تنظیمات تمامی قسمت های 

> Settings  شود.بروید. پنجرۀ ست که هاین  تنظیمات نرم افزار باز می  سربرگ های مختلفی ا شامل  سربرگ پنجره  ر 

 این تنظیمات بیشتر آشنا می شویم. هم با هر گروه ازبه صورت گروه بندی شده شامل تنظیماتی است. با 

 

 General  امل شییظیمات ناین ت از: تنظیمات کلی و یمومی نرم افزار در این سییربرگ قرار گرفته اسییت. برخی

سربرگ تنظیم  شدارهای موجود در  ست که برای ه شان می د List Viewضوابری ا هد که برای خراها به ما ن

 است.
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 Shortcuts  کمه های تنظیم و حتی بررسیییِ ددارای دکمه های ترکیبی میانبر اسییت. برای : این نرم افزار هم

 از قبل وجود داشته است، می بایستی از این سربرگ اقدامات  زم را انجام دهید.میانبری که 

 Syntax coloring  : شدارهای موجود در ا ردر مواق ی که خرایی وجود دارد،  List Viewنحوۀ رنگ بندی ه

 از اینجا می توانید انجام دهید.

 Video Player  :گ ه ای که ویدیو را در بخش پیش نمایش نشییان می دهد در این سییربرتنظیمات اجرا کنند

 اجرا کنندۀ پیش فرض و مسیر آن را می توانید از اینجا تغییر دهید.مثالد قرار گرفته اند. 

 Waveform/spectrogram  :مواج تنظیمات نحوۀ رنگ بندی و نحوۀ نمایش قسیییمت های مختلر ج بۀ ا

 صدا در این سربرگ قرار گرفته اند.

 Tools  : ف رستبرخی از ابزارهایی که در Tools  .توانید آن ا ی مقرار داشتند، تنظیماتشان در اینجا وجود دارد

 را در اینجا سفارشی سازی کنید.

 Word lists  :از ابزار  ف رسییت کلمات و اسییم های خاص را از اینجا قادرید ویرایش کنید که در زمان اسییتفاده

 تی که درست هستند را بررسی نکند.غلط یابی امالیی به کمل ما خواهد آمد که کلما

 Toolbar  :خش قرار تنظیمات نوار ابزارهای دسترسی سریع که در فصل های قبلی با آن آشنا شدیم، در این ب

 توانید تنظیم کنید که کدام ابزار نمایش داده شود و کدامیل خیر.می دارد. 

 ASS/SSA Style  :ست که زیرن ویس مربوط به تنظیمات نحوۀ نمایش زیرنویس ها برای برخی از فرمت هایی ا

 را روی ویدیو به نویی حل می کنند.

 Network  :دسترس است.ش قابل تنظیمات مربوط به شبکه و اتصال از طریق پروکسی از این بخ 

یالوه بر آموزش تمامی قسییمت های م م نرم افزار، آموزش بخش  Subtitle Editویدیوهای جامع آموزش نرم افزار در 

 تنظیمات نرم افزار هم گنجانده شده است.
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 جمع بندی

پس از مرال ه این کتاب که رسییییدیم. امیدوارم  Subtitle Edit انت ای کتاب آموزش نرم افزار زیرنویس کردن فیلم،به 

زیرنویس ها اول باید از آنجا خروجی بگیرید. که انتشیییار این بتوانید زیرنویس های خود را تولید و یا ویرایش کنید. برای 

از ذخیره هم از ف رسییت کشییویی با ی نرم همین طوری که درون نرم افزار هسییتید کافی اسییت آن را ذخیره کنید. قبل 

 ،طرح مکمل آناز کتاب های آموزشیِ جمال بود که  بخشیکتاب این  مد نظر خود را باید انتخاب نمایید. Formatافزار 

 توانید از ویدیوهای ما هم استفاده نمایید.می  است. ویدیوهای جمال

صیه می کنیم که  Subtitle Editبرای آموزش حرفه ای نرم افزار اما  شما تو سی  60مجمویۀ به  سمتی ویدیوهای فار ق

ست ندهید. آموزش  سب اطالیات ها جامع و کامل زبان این نرم افزار را از د ستند که برای ک سی ه صریح و فار و به زبان 

شتر و همچنین دیدن  ست ویدیوها ببی شانیف ر صیه می کنیم که به ن شما تو مراج ه  =76http://jamaltv.com/?p ه 

 م رفی و پیش نمایش این بسته را می توانید مشاهده کنید.ویدیوی  کلیل روی تصویر زیر همبا  نمایید.

 

 

 

 امید موفقیت و پیروزی روز افزون برای شما یزیزان...گذاریم. به توجه شما به این کتاب و مجمویه ویدیوهای ما سپاساز 
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