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 باسمه تعالی

 نامه تهیه زیرنویس ویدئوهاشیوه
 برای ایرانشفافیت 

 

 سازی متن زیرنویسگام اول: فراهم 1

 اولین کار بدست آوردن متن زیرنویس ویدئو است. 

خودکار یک زیرنویس برای آن آماده کرده باشد.  بصورت YouTubeاستخراج شده، احتمال زیادی دارد  YouTubeاگر ویدئو از 

 اگر اینطور باشد، با یکی از دو روش زیر احتماال این متن قابل دستیابی است:

  :استفاده از سرویس روش سادهhttp://keepsubs.com  از که( با وارد کردن آدرس لینک ویدئوYouTube فایل )

 شود.به شما داده می زیرنویس

  صورت خالصه(:روش فنی )به 

o  ابتدا صفحه یوتیوب مورد نظر را باز کرده و فورا پنجرهInspect Element  را با زدن دکمهF12 .باز کنید 

o ( صفحه زیرنویسTranscript ) (2و  1های باز کنید )شمارهرا 

o  با کلیک کردن رویXHR  در پنجرهInspect Element  ها را محدود نمایید.درخواست(، 3)شماره 

http://keepsubs.com/
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o های از نوع بر روی فایلText/xml  تصویر فوق( تا محتوای آن در پنجره کوچکی 4کلیک کنید )شماره ،

متن ها و زمان، حاوی xmlنمایش داده شود. یکی از آنها بایستی متنی مشابه با متن زیر داشته باشد )از نوع 

 (:ویدئو زیرنویس

 

o 1افزار این نوشته را در یک فایل متنی ساده ذخیره کنید. این متن بسادگی توسط نرمSubtitle Edit  باز

 ذخیره نمایید. srtآنرا در قالب  شود. پس از باز شدن،می

ستجو را همراه با نام ویدئو ج Transcriptاز این طریق زیرنویس حاصل نشد یا اساسا در یوتیوب موجود نبود، کلیدواژه  اگر اما

 کنید. ممکن است زیرنویس این ویدئو در جایی از وب مکتوب و موجود باشد.

                                                      
 افزار را بارگیری نمایید.توانید این نرممی /http://p30download.com/fa/entry/34855پیوند از  1

http://p30download.com/fa/entry/34855/
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 نویسزیرسازی گام دوم: مرتب 2

 مشکل مهم دارند: 2شوند، عموما تولید می Youtubeسرویس تولید خودکار زیرنویس  هایی که توسطزیرنویس

 ها؛خطاهایی در تشخیص واژه 

 شوند.ویرگول و یا حتی قطعه قطعه شدن درست مبتنی بر جمالت، ارائه می بندی نادرست: زیرنویس بدون نقطه،جمله 

باید راحل مالزم است خطاهای فوق بطور کامل برطرف شده و نسخه زیرنویس انگلیسی مناسبی بدست آید. به عبارت دیگه این 

 :طی شوند

 های نادرست و خطاها؛تصحیح کلیه واژه 

 ها؛گذاریها و نقطهبندیتصحیح جمله 

 ها؛سازی قطعات زیرنویسمتناسب 

 شود(بندی فایل )باز با توجه به اقدامات فوق نیاز میتصحیح زمان 

 در انتهای این گام، بایستی زیرنویس انگلیسی روان و مناسبی حاصل شود.

 سازی زیرنویسگام سوم: ترجمه و فارسی 3

 زیرنویس است. برای این کار: نتیجه مطلوب این گام، حاصل شدن فایل جدید حاوی ترجمه روان فارسی

 .قطعات زیرنویس انگلیسی را به فارسی روان ترجمه کنید 

 های زبانی در بکار رفتن جایگاه کلمات )همچون فعل( در صورت اقتضای ترجمه، کلمات را در نکته: با توجه به تفاوت

و و صل بر آن است که بیینده ویدئهای زیرنویس جابجا کنید، یعنی زودتر یا دیرتر ترجمه کنید. توجه کنید ابلوک

 زیرنویس، باید ترجمه روانی را شاهد باشد.

 

 ضمیمه 4

 افزارهای مناسب برای تولید یا ویرایش زیرنویس:برخی نرم

 Subtitle Edit 

 Easy Subtitle Synchronizer 

 


