
 توری های اینستاگرام را ترجمه کنیم؟؟چگونه اس

اگر به یک پست استوری اینستاگرام برخورد کردید که از یک زبان خارجی به عنوان زیرنویس متنی خود استفاده می 

کند، اینستاگرام سخاوتمندانه این گزینه را به شما پیشنهاد می کند که آن را به زبان پیش فرض خود ترجمه کنید. 
 ز این ویژگی، ابتدا با متن زبان خارجی به داستان بروید. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، دکمهبرای استفاده ا

“See Translation” در گوشه سمت چپ باالی صفحه نمایش شما ظاهر می شود. روی آن ضربه بزنید. 

 .شرح ترجمه شده در پایین صفحه نمایش شما نشان داده می شود

 .ستاگرام هنوز ترجمه صوتی ارائه نمی دهدالزم به ذکر است که این

 را ببینید؟ ”See Translation“ چرا نمی توانید گزینه

یک ویژگی سمت سرور است. با این حال، چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته  ”See Translation“ گزینه

با عنوان متن خارجی  Story تنها زمانی ظاهر می شود که در یک پست ”See Translation“ باشید. ابتدا، گزینه
فهمد و زبان را می ۹۰نستاگرام در حال حاضر هستید. اگر یک داستان آهنگ و متن باشد، کار نمی کند. دوم، ای

کند، اینستاگرام احتماالً آن را تواند ترجمه کند. اگر استوری که در آن هستید از زبانی بسیار مبهم استفاده میمی

 .کندترجمه نمی

 اینستاگرام چه زبان هایی را می تواند در استوری ها ترجمه کند؟

المللی را گذاری محتوای بینزبان مختلف ترجمه کند تا اشتراک ۹۰ها را به بیش از تواند متن داستاناینستاگرام می

 .تر کند، از جمله عربی، هندی، ژاپنی، پرتغالی و غیرهآسان

ن در دسترس بودن ترجمه بستگی به زبانی دارد که یک متن داستان به آن نوشته شده است و همچنین به زبا

 .تنظیمات اینستاگرام بستگی دارد Account → Language دلخواه شما در بخش

 آیا اینستاگرام از ترجمه صوتی پشتیبانی می کند؟

 .در دسترس نیست« در حال حاضر»دهد که ترجمه صوتی این شرکت توضیح می

طور شود بهرد که باعث مییک برچسب جدید و مفید اضافه ک ۲۰۲۱همانطور که گفته شد، اینستاگرام در ماه مه 
های شما را آسان کند. به طور خاص، این برچسب به طور خودکار گفتار را در ویدیوهایی با خودکار زیرنویس داستان

 .کندهای مختلف رونویسی میطیف وسیعی از سبک

 .اما در حال حاضر، برچسب زیرنویس محدود به کشورهای انگلیسی و انگلیسی زبان است

های ها در نهایت در آینده به زبانر گرفتن این موضوع، تصور اینکه ترجمه صوتی برای ویدیوها در داستانبا در نظ

 .غیرانگلیسی نیز گسترش خواهد یافت، واقعاً زیاد سخت نیست

 

 


