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آموزش نرم افزار Subtitle Edit
ساخت ،ویرایش و ترجمه زیرنویس های فیلم
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مقدمه
درود؛ به کتاب آموزش نرم افزار  Subtitle Editخوش آمدید .این نرم افزاری برای ویرایش و تولید زیرنویس های فیلم
های زبان اصلی است .اگر با فیلم هایی روبرو شدید که دارای زیرنویس بودند ،به احتمال قوی از این برنامۀ رایانه ای برای
تولید آن ا ستفاده شده ا ست .شما هم می توانید همین کار را انجام دهید Subtitle Edit .نرم افزاری راحت و قدرتمند
ا ست که کارهای زیادی در زمینه زیرنویس کردن فیلم انجام می دهد .شامل ابزارهایی ا ست که کار ما را بسیار ساده می
کند .ابزارهای رفع ایراد آن مدت زمان کار روی این برنامه برای زیرنویس کردن فیلم ها را بسیار کمتر می کند.
ما در این کتاب به شما ذهنیت کار کردن با این برنامۀ قدرتمند را ارائه می کنیم .کار با این برنامه شامل مراحلی است که
به صورت ت صویری و گام به گام به شما آموزش خواهیم داد .همچنین مثل هر نرم افزار دیگری ترفندهایی وجود دارند،
که هر کسییی از آن ا اع ع ندارد .س شییما می توانید با دانسییتن این ترفندها سییر ت و کیفیت کار خود را در زیرنویس
کردن فیلم ها افزایش دهید.
با مباحث این کتاب ،همچنین دیدن فیلم های آموزشیییی جمال ،برای یادگیری حرفه ای نرم افزارهای رایانه ای همراه ما
باشید.

جمال روح بخش  -اییز 1396
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مبانی زیرنویس کردن فیلم
اصییو د در اولین گام باید بدانیم که ورور می توان زیرنویسییی را برای یل فیلم تولید کرد یا س از سییاخت زیرنویس
ورور باید آن را اجرا کرد زیرنویس ها به صورت یل سند (فایل) ه ستند که در کنار ویدیو قرار می گیرند .کار ساخت
این ا سناد متنی به دۀ نرم افزار  Subtitle Editا ست که مو ضوع بحث کتاب آموز شی ما ست .سندهای زیرنویس به
صییورت مختلفی با سییوندهای مختلفی تولید می شییوند که در زمان خروجی گرفتن این خود ما هسییتیم که ت یین می
کنیم که با وه نو ی خروجی گرفته شود .ب سته به اینکه ق صد ما از تولید زیرنویس اجرا در کجا با شد ،باید سوندی را
انتخاب کنیم .به نوان مثال در حال حاضر بیشتر سایت های اشتراک گذاری که قابلیت گذاشتن زیرنویس را دارند ،و یا
نرم افزارهای اجرا کنندۀ ویدیو که روی رایانه اجرا می شوند ،از سوند  srtشتیبانی می کنند و شما می توانید خروجی
سییند زیرنویس خود را این س ی وند انتخاب کنید .که باید از درون نرم افزار این کار را عبق آموزشییی که در ادامه به شییما
داده خواهد شد انجام گیرد.

سند زیرنویس م مو د یل سند متنیِ ساده است ،که با ساختار خاصی متن زیرنویس ها به همراه زمان دقیق اجرای آن ا
ذخیره می شوند و این ساختار دقیقاد بستگی به این دارد که ما وه نوع سوندی را از ف ر ست کشویی  Formatانتخاب
کرده باشیم (تصویر با ).
به نوان مثال در ت صویر زیر شما یل سند  srtرا خواهید دید که درون نرم افزار ( notepadویرای شگر سادۀ متنی) باز
شده ا ست .همانرور که گفته شد ،ا سناد زیرنویس یل نوع سند متنیِ ساده ه ستند .س آن ا را می توانیم با هر نوع
ویرای شگر متنیِ دیگری باز و حتی ویرایش کنیم .اما نرم افزاری مثل  Subtitle Editکار ما را به صورت ب صری ب سیار
راحتتر یش خواهد برد .س ترجیح ما استفاده از ونین برنامه ای است.
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در کس ایین شما یل سند زیرنویس با سوند  srtرا شاهد هستید که به صورت همنام با ویدیویی است که در کنار آن
قرار گرفته ا ست .م مو د ک سانی که ق صد ا ستفاده از سند زیرنویس تولیدی را دارند ،باید زیرنویس را به صورت همنام
دقیقاد در کنار سند ویدیو قرار دهند؛ به نوان مثال ،هر دو درون یل وشه باشند.

حا زمانی که فیلم درون اجرا کنندۀ فیلم باز می شود ،اجرا کننده ( )Playerبه صورت خودکار شروع به باز کردن سند
زیرنویس و اجرای تل تل خروط زیرنویس روی ویدیو می کند .منظور از اجرا کنند نرم افزارهایی مثل  KMPlayerو
یا  VLC Playerاست که حتماد یکی از آن ا را همینل روی رایانۀ خود به صورت نصب شده دارید .نکته ای که باید به آن
دقت دا شته با شید این ا ست که نرم افزار اجرا کننده باید حتماد از قابلیت خواندن ا سناد زیرنویس شتیبانی کند ،که دو
نو ی که در با از آن ا اسم برده شد ،دارای ونین ویژگی هستند.
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البته زیرنویس هایی هم هسیییتند که برای فیلم های روی  DVDکه روی اجرا کننده های خانگی قابلیت دیدن دارند ،را
می توان با این نرم افزار خروجی گرفت .به نوان مثال در تصییویر زیر انواع مختلفی از این دسییت خروجیها را می توان
دید .به نوان مثال  Ble-ray supکه مخصوص زیرنویس های لوحهای بلوری است.
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حا که با عریقۀ کار کردن یل سند زیرنویس آ شنا شدید ،باید بدانید که در این روش زیرنویس کردن ،روی فیلم ا صلی
هیچ گونه ویرایشی صورت نمی گیرد و هر زمان می توان اقدام به ویرایش و یا حذف زیرنویس از روی فیلم اقدام کرد .کار
ما اینجا فقط و فقط کار روی سند زیرنویس است.

نصب و آماده سازی
نوبت به ن صب نرم افزار و آماده کردن آن برای ساخت سند جدید زیرنویس می ر سد .نرم افزار  Subtitle Editیل نرم
افزار رایگان اسییت .س نیازی به کرک کردن و انجام مراحل سییخت ف ال سییازی ندارد .برای دریافت این نرم افزار باید به
نشیییانی  https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit/releasesاز سیییایت گیت هاب رفته و از بخش
 Downloadsروی یوند  SubtitleEdit-x.x.x-Setup.zipکلیل کنید .نسییخۀ نرم افزار به جای  x.x.xنمایش داده
میشود .حجم نرم افزاری ویزی حدود  6مگابایت است .س خیلی سریع دریافت می شود.

س از آن سند  zipرا از حالت فشرده خارج کنید و روی روندۀ  exeآن دوبار کلیل کنید تا مراحل نصب اجرا گردد .به
مانند هر نرم افزار دیگری با کلیل روی  Nextمراحل نصییب را عی کنید تا س از مدتی نماد برنامه روی میزکار ویندوز
شما ظاهر گردد .با دوبار کلیل روی نماد آن روی میز کار ،یا کلیل روی نماد آن در ف رست شروع ویندوز ،نرم افزار اجرا
می گردد.
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با اجرا شدن نرم افزار می توانید کار خود را شروع کنید .اما باید بدانید این برنامه نیاز به یل دسته یشنیاز هم دارد .که
اگر آن ا را روی رایانۀ خود ندا شته با شید ،نرم افزار با م شکل مواجه خواهد شد .به نوان مثال قادر به دیدن یشنمایش
ویدیو یا امواج صدای ویدیو نی ستید .به همین دلیل به شما ی شن اد می شود که ابتدا به سراغ یشنیازهای نرم افزاری
بروید.
در وهلۀ اول ب تر اسییت که اجرا کنندۀ  VLCرا نصییب کنید .کافی اسییت  VLC Playerرا در گوگل جسییتجو کنید و به
صییفحۀ دریافت نرم افزار  VLC Playerهدایت خواهید شیید .از آنجا روی دکمۀ  Download VLCکلیل کنید .دقت
داشته باشید که حتماد و حتماد باید بسته به نوع نسخۀ سیستم امل که  32بیتی یا  64بیتی است ،موردی را برای دانلود
انتخاب کنید .در غیر این صورت این اجرا کننده برای  Subtitle editکار نخواهد کرد.
از دیگر یش نیازها که میتواند جایگزینی برای  VLC Playerباشد LAV Filters ،است .این بستۀ نرم افزاری را هم می
توانید با جستجو در گوگل یدا کنید و روی رایانۀ خود نصب کنید .حا همه ویز آماده است که ب د از یل بار راه اندازیِ
مجدد نرم افزار زیرنویس فیلم ،کارمان را شروع کنیم.
نرم افزار  Subtitle Editبا توجه به حجم کمی که دارد ،ب سیار سبل ا ست و روی هر سی ستمی امکان اجرا کردن را
دارد .فراموش نکنید که هر از وند گاهی نسخۀ جدیدی از آن منتشر می شود که البته تغییرات آن زیاد نیست .ولی حتم دا
امکانات آن ب بود و یا توس ه یافته است .می توانید نسخۀ قبلی را حذف و نسخۀ جدید را نصب نمایید .خود برنامه هم هر
زمان که اجرا می شود ،اگر به اینترنت د ستر سی دا شته با شید ،یل برر سی برای وجود یا دم وجود ن سخۀ جدید انجام
میدهد.
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آشنایی با رابط کاربری نرم افزار
منظور از رابط کاربری ،همان قسیییمت های مختلر نرم افزار اسیییت که زمانی که نرم افزار را باز می کنیم ،با آن مواجه
می شویم .در این بخش از کتاب آموزش زیرنویس کردن فیلم ،می خواهیم با رابط کاربری نرم افزار  Subtitle Editآشنا
شویم .س نرم افزار را باز میکنیم.

در با ترین قسمت نرم افزار ،شما نوار نوان را مشاهده می کنید که مثل هر نرم افزاری ویندوزی این نوار وجود دارد .زیر
این نوار ما نوار دستورات متنی را داریم .تمامی دستورات برنامه درون این نوار وجود دارد .دستورات به صورت گروه بندی
شییده هسییتند و با کلیل روی هر کدام گروه همان دسییتورات نمایش داده می شییود .ما با این نوار خیلی کار داریم .وون
همان رور که خدمت شما رض کردم ،تمامی دستورات نرم افزار از اینجا قابل دسترس است .به نوان مثال شما ف رست
 Toolsرا در نظر بگیرید .در این ف ر ست کلی ابزار برای ویرایش ا شتباهات موجود در متن زیرنویس ها وجود دارد .مث د
ابزاری با نوان  Merge short linesامکان اتصیییال خروعی که خیلی کوتاه هسیییتند به یکدیگر را می دهد .البته
ابزارهای موجود در  Toolsبسیار زیاد است که سر فرصت راجع به آن ا هم توضیحاتی ارائه خواهم کرد.
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نوار ب دی از با  ،نوار ابزارهای دسترسی سریع است .فرض کنید که ما از یل دستوری زیاد استفاده می کنیم .آن دستور
را می توان درون این نوار دید .مث د د ستور ساخت یل سند خالی ،باز کردن سند زیرنویس از قبل ذخیره شده ،ذخیره
کردن سند و همچنین یافتن و جایگزین کردن متن و  ...از جملۀ این دستورات هستند که شاید در عول مراحل زیرنویس
کردن فیلم خیلی به کار ما بیایند .به همین دلیل هم هست که درون یل نوار جداگانه تکرار شدند .این دستورات تماماد از
عریق ف رست دستورات متنی که در با خدمت شما توضیحاتش را دادم وجود دارند.

بخش دیگری که در نجرۀ ا صلی نمایان ا ست ،سربرگ  List Viewا ست .در این سربرگ ف ر ستی از تمامی خروط
زیرنوی سی ک ه تا ا ن ایجاد کردیم را می توانیم ببینیم .هر کدام با یل شماره م شخص شدند و در ستون های مختلر
م شخ صات هر زیرنویس درج شده ا ست .به نوان مثال در ستون  Durationمدت زمان نمایش هر خط زیرنویس روی
فیلم را ن شان میدهد .متن شان را هم در ستون  Textنمایش می دهد .اما در زیر همین سربرگ ،وند تا دکمه و ج بۀ
تنظیماتی هم داریم .در ج بۀ  Textمی توانیم متن هر کدام از خروط زیرنویسی که انتخاب شده است را ویرایش کنیم.
توسیییط ج بۀ  Start timeهم زمان شیییروع ،و از ج بۀ  Durationمدت زمان نمایش هر خط زیرنویس را می توانیم
ت یین کنیم.

در با و ایین ج بۀ  Textکه متن زیرنویس را می توان ستیم وارد یا ویرایش کنیم ،ا دادی برای نمایش م شخ صات هر
خط زیرنویس وجود دارد .مث د ددی که روبروی  Chars/secدرج می شییود ،ت داد نویسییه ها در واحد هانیه را نمایش
می دهد که به نو ی همان سیییر ت نمایش هر خط زیرنویس اسیییت .یا مث د  Total lengthعول کل خط زیرنویس را
ن شان می دهد .برای هر کدام از این موارد اگر ه شداری وجود دا شته با شید که زم با شد شما از آن مرلع شوید ،رنگ
همان گزینه به رنگ قرمز تبدیل می شود که به شما هشدار می دهد تا بتوانید آن را اص ح کنید .در بیشتر مواقع ،زمانی
که مدت زمان نمایش یل خط زیرنویس خیلی کوتاه است ،از این نوع هشدارها به ما نمایش داده می شود.
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دو دستور  Unbreakو  Auto brهم به ترتیب برای یل تکه کردن خط زیرنویس و شکستن خط زیر نویس به صورت
خودکار ،اگر عول آن زیاد بلند باشییید ،کاربرد دارند .حا خودتان می توانید آن ا را امتحان کنید و ببینید که کارکرد هر
کدام دقیقاد به وه صورت ا ست .اما قر اد اول باید با ساخت یل خط زیرنویس آ شنا شوید که در ادامه خدمت شما رض
خواهم کرد.
در همین ق سمت یل سربرگ دیگری با نوان  Source viewوجود دارد که با کلیل روی آن حالتی دیگری از خروط
زیرنویس که به صورت متنی ساده هستند نمایان می شود .در اصل در بیشتر مواقع که شما قصد خروجی گرفتن به یکی
از روش های متنیِ سیییاده را دارید ،دقیقاد همان حالت را در اینجا می بینید و می توانید خروط زیرنویس های خود را به
صییورت متن و کام د خام ویرایش کنید .که البته کار سییاده ای نیسییت و تا زمانی که ابزارهای گرافیکی در دسییترس ما
هستند ،ب تر است که از آن ا استفاده کنیم.

بخش ب دی ،ج بۀ یش نمایش ویدیو است .در اولین مرحله باید اول ویدیوی خود را وارد نرم افزار کنیم که دلیل آن هم
کام د واضییح اسییت .ما می خواهیم همین عور که ویدیو را می بینیم ،اقدام به تولید و یا ویرایش خروط زیرنویس کنیم.
س نیاز است که یش نمایشی از کار داشته باشیم .در این ج به حتی

وه بر یش نمایش خود فیلم ،یش نمایشی از

متنی که قرار است به نوان زیرنویس روی فیلم ظاهر شود هم نمایش داده می شود.
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از بخش های م م نرم افزار سه سربرگی ه ستند که در ایین سمت وپ نرم افزار واقع شدند .این سه سربرگ با ناوین
 Create ،Translateو  Adjustشناخته می شود .از سربرگ اول می توان ابزارهایی را دید که با استفاده از آن ا قادریم
متن خود را ترجمه کنیم .ی نی در حالتی که در حال ترجمۀ یل سند زبان ا صلی به زبان فار سی ه ستیم ،بی شتر کار را
باید روی این سربرگ انجام دهیم .مث د می توانیم تنظیم کنیم که هر خط زیرنویس برای وند بار اجرایش تکرار شود که
ما همین عور که صدای گویندگان یا متن زیرنویس زبان ا صلی را می بینیم ،مراحل ترجمه را عی کنیم .حتی انجام این
مراحل با استفاده از کلیدهای میانبر از این هم سادهتر خواهد شد .کلیدهای میانبر همان کلیدهای ترکیبی صفحه کلید
هستند که همانرور که دستمان روی صفحه کلید است ،از آن ا هم قادریم استفاده کنیم .بدون اینکه مدام به سراغ موس
برویم.

سییربرگ ب دی از این بخش ،سییربرگ  Createنام دارد که برای سییاخت و ویرایش خروط زیرنویس دسییتوراتی را درون
خود دارد .در بیشتر مواقع که ویدیویی را از صفر می خواهیم زیرنویس کنیم ،باید به سراغ این سربرگ بیاییم .مث د اولین
دستور موجود در این سربرگ  Insert new subtitle at video posنام دارد که یل خط زیرنویس جدید میسازد.
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سربرگ ب دی هم  Adjustبه م نای تنظیم کردن ا ست .هر خط زیرنویس اگر نیاز به ت صحیح و انجام تنظیمات خا صی
دا شته باشد ،باید از عریق این سربرگ اقدام نمایید .البته برخی از دستورات موجود در این سربرگ ،با سربرگ قبلی اش
یکی ا ست .که کام د هم منرقی ا ست .برای اینکه مدام نخوا سته با شیم در بین سربرگهای جابجا شویم ،برخی از آن ا
تکراری ا ست .در حین کار با نرم افزار متوجه خواهید شد که ورور می توانید از آن ا برای افزایش سر ت کار زیرنویس
خود استفاده کنید.

بخش ب دیِ بسیییار م م نرم افزار  Waveformیا ج به امواج صییدا نام دارد .ویدیویی که قصیید زیرنویس کردن آن را
دارید ،حتماد صدا هم دارد .ما با دیدن از امواج صدای فیلم ب تر می توانیم ابتدا و انت ای هر خط زیرنویس را تنظیم کنیم،
که زیرنویس ها دقیقاد از جایی آغاز و دقیقاد به جایی ختم شییوند که باید این اتفاب بیافتد .در ضییمن در ج به امواج صییدا
خروط زیرنویس را هم می توانیم ببینیم ،آنجا را جابجا کنیم ،ابتدا و انت ای آن را کاهش یا افزایش دهیم و در کل هر
نوع ویرایش به غیر از ویرایش متن زیرنویس را از اینجا هم می توانیم انجام دهیم .البته به صیییورت بصیییری و کام د قابل
درک.
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تا اینجا با قسمت های م م و اساسی نرم افزار  Subtitle Editآشنا شدید .م م ترین قسمت ها که ما خیلی با آن ا کار
داریم( List View ،ف ر ست زیرنویسها) و ( Waveformج به امواج صدا) ا ست که در ادامۀ کار در ف صل شروع به
زیرنویس کردن فیلم عریقۀ کار با آن ا را خدمت شییما شییرح خواهم داد .س همچنان با این کتاب آموزشییی ،از مجمو ه
کتابهای جمال همراه باشید.

شروع به زیرنویس کردن فیلم
با خواندن فصییل های قبلیِ کتاب ،حال باید آماده باشییید تا شییروع به زیرنویس کردن فیلم خود کنیم .در اولین گام باید
ویدیوی خود را وارد نرم افزار کنیم .دقت کنید که حتی بدون وارد کردن فیلم درون نرم افزار هم می توان سند زیرنویس
را تولید و ویرایش کرد .اما هیچ ویزی برای تربیق زمان شروع و ختم خروط زیرنویس ها نداریم .از عرف دیگر وون ما
می خواهیم یل فیلم را زیرنویس کنیم ،س حتماد به خود فیلم هم د ستر سی داریم .س ب تر ا ست آن را وارد نرم افزار
کنیم.
برای وارد کردن ویدیو به داخل نرم افزار وندین روش وجود دارد که راحت ترین آن ا کلیل روی ق سمت تیره رنگ ج به
امواج صدا ا ست .س از آن ج بۀ … Open video fileباز خواهد شد که باید فیلم مد نظرتان را وارد نرم افزار کنید.
فیلم باید دارای سوندی باشد که نرم افزار از آن شتیبانی کند .مث د در ت صویر زیر فیلم ما دارای سوند  movا ست که
میتوان آن را وارد برنامه کرده و شروع به تولید زیرنویس برای آن کنیم.

15

س از کلیل روی  Openفیلم وارد نرم افزار شده و امواج صدا از روی فیلم ساخته می شود .س باید مدت زمان وند
هانیه ،بسته به عول ویدیو صبر کنید.

حا ج به امواج صدا ر می شود و میتوانید کار خود را شروع کنید .این ج به شامل یل خط مودی ا ست که ن شان
می دهد کاری که ما در نظر داریم باید از آنجا شیروع به انجام شیدن کند .مث د اگر قصید اجرا کردن فیلم را داریم ،از آنجا
شروع به اجرا شدن می کند .یا اینکه اگر بخواهیم یل خط زیرنویس جدید ب سازیم ،از آنجا خط جدید ساخته می شود.
برای اینکه آن خط مودی که به آن  Headیا اشییاره گر گفته می شییود را در جایی قرار دهید ،کافی اسییت یل بار در
همان جا روی ج به امواج صدا کلیل کنید.
فرض ما در اینجا این اسیییت که می خواهیم از صیییفر یل فیلم را زیرنویس کنیم .س باید خروط زیرنویس را یکی یکی
س از یکدیگر ب سازیم و متن درون آن را ر کنیم .سپس زمان شروع آن را ویرایش و زمان تمام شدنش را ت یین کنیم.
س به ج به امواج صدا آمده و در ابتدایی ترین جایی که ق صد ساخت اولین زیرنویس را داریم ،کلیل می کنیم تا ا شاره
گر در آنجا ظاهر گردد .سپس به سربرگ  Createاز بخش ایین سمت وپ نرم افزار می آییم و روی د ستور Insert
 new subtitle at video posکلیل می کنیم .تا یل خط زیرنویس جدید ایجاد گردد .حا در ج بۀ  Textکه قب د
راجع به آن توضیح دادیم ،می توانید متن زیرنویس را بنویسید.

با اسیییتفاده از نجرۀ یش نمایش می توانید فیلم را اجرا کنید و مرابق با صیییدای گوینده یا گویندگان اقدام به تولید
زیرنویس کنید .زمانی که نوشییتن زیرنویس در ج بۀ  Textبه اتمام رسییید ،کافی اسییت در جایی دیگر از نرم افزار کلیل
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کنید ،تا از حالت ت یین خودکار عول زیرنویس خارج شوید .تا زمانی که بارت  Autoبه صورت و شمکزن نمایش داده
می شود ،به این م نا است که عول خط زیرنویس به عور خودکار ت یین می گردد .در تصویر زیر شما می بینید که ما 3
خط زیرنویس ساختیم و سومین مورد آن انتخاب شده است .زمانی که یل زیرنویس انتخاب می شود ،کارهایی که انجام
می دهیم روی آن ا مال می گردد .مث د متن آن را در ج بۀ  Textمی توانیم ویرایش کنیم .در همین ج بۀ امواج صیییدا
می توانیم زیرنویسیییی را گرفته و به یل موق یت دیگر جابجا کنیم .البته شیییما قادر به روی هم قرا دادن زیرنویس ها
نی ستید .البته ونین ویزی در بخش تنظیمات مرکزی نرم افزار ت یین شده ا ست که مورد خوبی هم ه ست.

وه بر آن

با گرفتن و ک شیدن خط ابتدایی و انت ایی هر زیرنویس ،میتوانید آن را تو س ه یا کووکش کنید که با این کار مدت زمان
همان خط زیرنویس را روی فیلم زیاد یا کم می کنید.

در ن ایت همین عوری که خدمت شیییما رض شییید ،می بایسیییت خروط زیرنویس را سیییاخته ،متن آن را وارد کنید و
زمان بندیِ آن را انجام دهید .به همین منوال تا انت ای زیرنویس کردن فیلم باید به یش بروید تا کار به انت ا برسییید .اما
کار آموزش زیرنویس کردن به همین جا ختم نمی شود .ورا که همانرور که شما هم درون نرم افزار میبینید ،د ستورات
ویرایشی و اص حی بسیار زیاد دیگری هم هستند که آموزش آن ا نیاز به یل دورۀ کامل و جامع دارد.
از جملۀ مباحث ی شرفتۀ کار با نرم افزار ،ا ستفاده از کلیدهای ترکیبی یا میانبر از صفحه کلید ا ست .با ا ستفاده از این
ترفند می توانیم بدون اینکه به سراغ موس رایانهمان برویم ،فوری از یل خط زیرنویس به خط دیگر رفته و آن ا را تنظیم
کنیم .بدین ترتیب به راحتی قادریم خیلی سریع کار زیرنویس کردن فیلم خود را به اتمام برسانیم.
البته قابل ذکر است که

وه بر زیرنویس کردن یل فیلم از صفر ،ما روشی هم برای ترجمه کردن سند زیرنویسی از فیلم

که به زبان ا صلی ا ست هم داریم .به این حالت ،حالتِ ترجمه گفته می شود که در ف صل ب دی راجع به آن تو ضیحاتی را
خدمت شما رض خواهم نمود.
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حالت ترجمۀ زیرنویس
یکی از حالت های رکاربرد نرم افزار  Subtitle Editحالت ترجمۀ زیرنویس اسییت .به این صییورت که شییما در حال کار
روی دو تا سند زیرنویس ه ستید .اولین سند که همان سند زبان ا صلی ا ست .دومین سند هم همانی ا ست که در ا صل
شییما در حال کار کردن روی آن هسییتید .در این حالت هر وند که می توانید سیید زبان اصییلی را هم ویرایش کنید ،اما
ی شن اد نمی شود که ونین کاری را انجام دهید .ورا که با این کار سند ا صلی شما تغییر داده می شود و هیچ تاهیری
هم روی سند جدید شما نخواهد داشت.
برای وارد شدن به حالت ترجمه ابتدا باید به روشی که تا ا ن گفته شد ،یل فیلم وارد نرم افزار کنید (البته الزامی نیست)
و حتی شییده یل خط زیرنویس ایجاد کنید .حا باید سییند زبان اصییلی زیرنویس را باز کنید که برای این کار باید روی
دستور … ) File > Open original subtitle (translator modeکلیل کنید.

با این کار نجره ای برای باز کردن سند زیرنویس زبان ا صلی باز می شود که باید آن را از روی رایانه تان انتخاب و روی
 Openکلیل کنید .حا اگر به  List Viewمراج ه کنید ،با ونین حالت مواجه خواهید شد:
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یل ستون دیگر با نوان  Original textباز خواهد شد که متن اصلی را درون آن نشان می دهد .شما باید متن را دیده
و ترجمۀ آن را در ستون  Textوارد کنید .در این حالت حتی زم به دیدن ویدیو هم ندارید .وون از نظر زمانی تنظیمات
تل تل خروط زیرنویس انجام شده است .در زیر همین سربرگ هم تغییراتی دیده می شود:

یل ج بۀ دیگر با نوان  Original textمتن زیرنویس زبان ا صلی را ن شان میدهد .همانرور که گفته شد ،حتی متن
درون این ج به را هم می توانید ویرایش کنید .البته اگر آن را ذخیره کنید ،سند زبان ا صلی را تغییر دادید که ی شن اد
انجام ونین کاری به شییما نمی شییود .شییما باید متنی که درون این ج به می بینید را ترجمه و متن آن را درون ج بۀ
 Textوارد کنید و همین عور به سراغ متن ب دی برای ترجمه بروید.
برای اینکه از سند ترجمۀ شدۀ خود خروجی بگیرید ،باید مثل حالت ادی سند خود را ذخیره کنید و خروجیِ مورد نظر
را بگیرید .اما اگر خواسییته باشییید سییند زیرنویس زبان اصییلی را ذخیره کنید باید از ف رسییت  Fileروی دسییتور Save
 original subtitleکلیل کنید.

اگر روی  Save original subtitle asکلیل کنید ،سند زیرنویس زبان اصلی را در جای دیگر با نامی دیگر می توانید
ذخیره نمایید .فراموش نکنید که با انتخاب دسیییتور  Close original subtitleحالت ترجمۀ نرم افزار را می توانید
ببندید و به حالت اولیه برگردید.

ابزارهای ویرایشی زیرنویس
ما در نرم افزار  Subtitle Editف ر ستی د ستوراتی با نام  Toolsداریم .در این ف ر ست د ستورات ویرای شی قرار گرفته
اند ،که در این ف صل تو ضیحات آن را خدمت شما رض خواهم کرد .در مواق ی که کار انجام زیرنویس با تمام می ر سد،
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برای انجام برر سی های ن ایی ،زم ا ست که از ابزارهای موجود در این قسمت استفاده کنیم .به نوان مثال اگر خوا سته
باشیم فاصلۀ تمامی خروط زیرنویس را از نظر کوتاه یا بلند بودن به عور یکجا اص ح کنیم ،می توانیم از ابزارهای موجود
در این بخش ا ستفاده کنیم .با هم به سراغ ف ر ست د ستورات  Toolsخواهیم رفت .هر کدام از د ستورات موجود در این
ف رسییت برای شییما یل نجرۀ تنظیماتی باز خواهند کرد که باید تنظیمات ان را انجام داده و روی  OKکلیل کنید .به
ترتیب موجود دستورات کاربردی بدین ترتیب دارند:

 : Adjust durations مدت زمان نمایش خروط زیرنویس را به عور یکجا تغییر میدهد .مث د  10درصییید از
مدت زمان نمایش هر خط زیرنویس می توانید کسر کنید.
 : Apply duration limits یل حداقل و حداکثری را برای مدت زمان نمایش هر خط زیرنویس ت یین می
کند .آن ایی که از این مقدار تخری کنند را به عور خودکار و یکجا اص ح می کند.
 : 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
وجود آمده باشییید را برعرف می کند .یل نجرۀ تقریباد بزرگی برای شیییما باز خواهد شییید که باید یکی یکی
تنظیمات هر بخش را انجام داده و تایید کنید.
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 : Renumber با استفاده از این دستور شماره گذاری کل خروط زیرنویس ها از سر گرفته می شود .می توانید
ت یین کنید که شماره گذاری از دد وند شروع بشود.
 : Remove text for hearing impaired در صورتی که زیرنوی سی برای افرادی که م شکل شنوایی دارند
مت ها و نویسه هایی که مختص آن افراد هستند را به عور

تولید شده باشد ،با استفاده از این ابزار می توانید

یکجا حذف کنید و یل زیرنویس تمیزتری داشته باشید.
 : Change casing برای تبدیل حروف بزرگ و کوول انگلی سی به یکدیگری و ا ص ح کلمات از این نظر باید
از این بخش اقدام کنید.
 : Merge short lines خروط خیلی کوتاه را ،با توجه به ضییوابری که شییما ت یین می کنید را به یل خط
تبدیل می کند.
 : Merge lines with same text خروعی که دقیقاد از نظر متنی شییبیه به یکدیگر هسییتند را به یل خط
تبدیل می کند.
 : Merge lines with same time codes خروعی که دقیقاد از نظر کد زمانی (زمان شییروع و اختتام هر
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
ت یین کنید که به عور خودکار و یکجا ا مال گردد.
 : Sort by وینش خروط زیرنویس را با توجه به ضوابری که خود شما ت یین می کنید مجدد می توانید انجام
دهید .مث د قادرید با ترتیب حروف الفبا از کم به زیاد یا از زیاد به کم آن ا را مرتب کنید .دقت دا شته با شید که
این مرتب سازی در خروجیِ شما هم ا مال خواهد شد.
 : Batch convert تبدیل یکجای اسیناد زیرنویس فیلم به یل سیوند یا فرمت دیگر را با اسیتفاده از این ابزار
می توان انجام داد .مث د اگر خوا سته با شید  10تا سند زیرنویس را تبدیل به یل سوند دیگر دهید ،باید از این
ابزار استفاده نمایید.
 : Split subtitle یل سییند زیرنویس را به دو یا وند قسییمت تبدیل می کند .اینکه این تبدیل کردن ورور
انجام گیرد را شما ت یین می کنید.
 : Append subtitle دو تا سند زیرنویس را که درون نرم افزار اولین آن باز است را با هم یکی می کند.
 : Join subtitles دو تا سند زیرنویس را بدون اینکه درون نرم افزار باز کند ،با توجه به تنظیماتی که برای آن
در نظر گرفتیم ،با هم یکی می کند.
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هر کدام از این ابزارها برای خود دارای توضیحات و ضوابری برای ا ستفاده هستند که برای ک سب اع ات کامل و جامع
به زبان فارسی ،به شما توصیه می کنیم که ویدیوهای جامع آموزش نرم افزار  Subtitle Editرا از دست ندهید.

تنظیمات نرم افزار
می رسیم به بخش تنظیمات نرم افزار .هر نرم افزاری ممکن است یل بخش تنظیمات مرکزی داشته باشید که این بخش
شامل تنظیمات تمامی قسمت های برنامه است .برای این منظور از ف رست دستورات متنی با ی نرم افزار به Options
 > Settingsبروید .نجرۀ تنظیمات نرم افزار باز می شود .این نجره شامل سربرگ های مختلفی ا ست که هر سربرگ
به صورت گروه بندی شده شامل تنظیماتی است .با هم با هر گروه از این تنظیمات بیشتر آشنا می شویم.

 : General تنظیمات کلی و مومی نرم افزار در این سییربرگ قرار گرفته اسییت .برخی از این تنظیمات شییامل
تنظیم ضوابری ا ست که برای ه شدارهای موجود در سربرگ  List Viewکه برای خراها به ما ن شان می دهد
است.
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 : Shortcuts این نرم افزار هم دارای دکمه های ترکیبی میانبر اسییت .برای تنظیم و حتی بررسیییِ دکمه های
میانبری که از قبل وجود داشته است ،می بایستی از این سربرگ اقدامات زم را انجام دهید.
 : Syntax coloring نحوۀ رنگ بندی ه شدارهای موجود در  List Viewدر مواق ی که خرایی وجود دارد ،را
از اینجا می توانید انجام دهید.
 : Video Player تنظیمات اجرا کننده ای که ویدیو را در بخش یش نمایش نشییان می دهد در این سییربرگ
قرار گرفته اند .مث د اجرا کنندۀ یش فرض و مسیر آن را می توانید از اینجا تغییر دهید.
 : Waveform/spectrogram تنظیمات نحوۀ رنگ بندی و نحوۀ نمایش قسیییمت های مختلر ج بۀ امواج
صدا در این سربرگ قرار گرفته اند.
 : Tools برخی از ابزارهایی که در ف رست  Toolsقرار داشتند ،تنظیماتشان در اینجا وجود دارد .می توانید آن ا
را در اینجا سفارشی سازی کنید.
 : Word lists ف رسییت کلمات و اسییم های خاص را از اینجا قادرید ویرایش کنید که در زمان اسییتفاده از ابزار
غلط یابی ام یی به کمل ما خواهد آمد که کلماتی که درست هستند را بررسی نکند.
 : Toolbar تنظیمات نوار ابزارهای دسترسی سریع که در فصل های قبلی با آن آشنا شدیم ،در این بخش قرار
دارد .می توانید تنظیم کنید که کدام ابزار نمایش داده شود و کدامیل خیر.
 : ASS/SSA Style مربوط به تنظیمات نحوۀ نمایش زیرنویس ها برای برخی از فرمت هایی ا ست که زیرنویس
را روی ویدیو به نو ی حل می کنند.
 : Network تنظیمات مربوط به شبکه و اتصال از عریق روکسی از این بخش قابل دسترس است.
در ویدیوهای جامع آموزش نرم افزار Subtitle Edit

وه بر آموزش تمامی قسییمت های م م نرم افزار ،آموزش بخش

تنظیمات نرم افزار هم گنجانده شده است.
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جمع بندی
به انت ای کتاب آموزش نرم افزار زیرنویس کردن فیلم Subtitle Edit ،رسییییدیم .امیدوارم که س از مرال ه این کتاب
بتوانید زیرنویس های خود را تولید و یا ویرایش کنید .برای انتشیییار این زیرنویس ها اول باید از آنجا خروجی بگیرید .که
همین عوری که درون نرم افزار هسییتید کافی اسییت آن را ذخیره کنید .قبل از ذخیره هم از ف رسییت کشییویی با ی نرم
افزار  Formatمد نظر خود را باید انتخاب نمایید .این کتاب بخشی از کتاب های آموزشیِ جمال بود که عرح مکمل آن،
ویدیوهای جمال است .می توانید از ویدیوهای ما هم استفاده نمایید.
اما برای آموزش حرفه ای نرم افزار  Subtitle Editبه شما تو صیه می کنیم که مجمو ۀ  60ق سمتی ویدیوهای فار سی
زبان این نرم افزار را از د ست ندهید .آموزش ها جامع و کامل و به زبان صریح و فار سی ه ستند که برای ک سب اع ات
بی شتر و همچنین دیدن ف ر ست ویدیوها به شما تو صیه می کنیم که به این ن شانی مراج ه نمایید .با کلیل روی ت صویر
زیر هم ویدیوی م رفی و یش نمایش این بسته را می توانید مشاهده کنید.

از توجه شما به این کتاب و مجمو ه ویدیوهای ما سپاسگذاریم .به امید موفقیت و یروزی روز افزون برای شما زیزان...
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