
 ی های خود زیرنویس اضافه کنیم؟چگونه به استور

بروید و یک ویدیو را از رول  Reels به دوربین استوری اینستاگرام یا: ۱مرحله شماره 
 .دوربین خود ضبط یا آپلود کنید

 .پس از آپلود یا ضبط، روی نماد استیکر ضربه بزنید: ۲مرحله 

 .را انتخاب کنید ”Captions“ برچسب: ۳مرحله 

توانید از بین چهار قالب متن مختلف انتخاب کنید، متن را در این مرحله می: ۴مرحله 
در اطراف صفحه حرکت دهید و رنگ را تغییر دهید. و بس! اکنون باید کپشن های شما 

 .در استوری اینستاگرام شما ایجاد شود

قبل از پست کردن، حتما کپشن ها را تماشا کرده و بخوانید زیرا ممکن است اینستاگرام صدای شما را به درستی 

 .رونویسی نکند. در حال حاضر، کاربران پس از این واقعیت نمی توانند زیرنویس ها را ویرایش کنند

 .توجه: استیکر زیرنویس اینستاگرام فقط در کشورهای انگلیسی و انگلیسی زبان موجود است

ها افزایش دهید، های حلقههای اینستاگرام و زیرنویسخواهید سطح دسترسی خود را فراتر از استورینکته: اگر می
 .راه برای دسترسی بیشتر به حساب اینستاگرام خود بیابید ۵همین حاال 

که نشان  –تر برای همه افراد جامعه شما کمک زیادی کنند توانند به ایجاد فضایی در دسترسها میزیرنویس
 .معنی هستندوکار شما بیدهد برای برند یا کسبمی

 : کپشن ها

ای به همان اندازه برای ویدیوهای اینستاگرام مهم هستند که برای هر پلتفرم دیگری اهمیت دارند. اوال، آنها بر
دسترسی مهم هستند. آنها باید برای بینندگانی که ممکن است دچار اختالل شنوایی هستند معنی ارائه کنند، اما 

 .این فقط آنهایی نیستند که کم شنوایی دارند از اضافه کردن زیرنویس به ویدیوهای اینستاگرام سود می برند

دیوهای اینستاگرام خود اهمیت دارد، بیایید به چند روش بنابراین، اکنون که می دانیم چرا اضافه کردن کپشن به وی

 .برای انجام این کار نگاه کنیم

انجام همه این کارها توسط خودتان می تواند بسیار زمان بر باشد، اما مقرون به صرفه ترین رویکرد است. برای این 

 ا یک جایگزین رایگان مانندی) Adobe Premiere Pro کار به فایل ویدیوی خود، یک مجموعه ویرایشی مانند
Handbrake) و یک رونوشت از صدای خود که به فایلی مناسب برای شرح مانند SRT یا SCC  تبدیل شده است، نیاز

 .دارید

 :رونویسی کنید

ساعت رونویسی برای هر ساعت صدا است.  ۴رونویسی صدای شما زمانبرترین بخش خواهد بود. استاندارد صنعت 
گیرند. در واقع، برای کم میکنندگان غیرمتخصص معموالً زمان الزم برای رونویسی دقیق یک ویدیو را دسترونویسی

ساعت محتوا برای  ۱ساعت را صرف کار روی  ۸، غیرعادی نیست که شخصی که تجربه کم یا بدون رونویسی دارد

 .ایجاد رونوشت کند

 :تبدیل



 است. منابع آنالین زیادی وجود دارد که SRT وقتی رونوشت را دارید، تبدیل آنها به یک قالب مناسب برای شرح مانند

 .به شما امکان می دهد این کار را به صورت رایگان انجام دهید

 :قرار دهید و جاسازی کنید

توانید مکان آنها را کنترل در مرحله بعد، ویرایشگر ویدیوی مورد نظر خود را باز کنید و زیرنویس خود را وارد کنید. می

ید. زیرنویس ها تعدادی تنظیمات دارند و مهم کنید تا مطمئن شوید که کامالً با عملکرد ویدیوی خود هماهنگ هست
تنظیم کنید. این بدان معنی است که وقتی ویدیو باز می شود، زیرنویس ” باز کردن اجباری“است که آنها را روی 

 .های شما به طور خودکار نمایش داده می شوند

 :بارگذاری

را که به تازگی شرح داده شده را در اکنون تنها چیزی که باقی مانده است این است که ویدیوی جدید خود 
اینستاگرام آپلود کنید. با این حال، برای انجام این کار، باید فایل را به یک دستگاه تلفن همراه پورت کنید. اینستاگرام 

یک پلت فرم تلفن همراه است، و در حالی که اکنون می توان تصاویر و ویدیوها را از طریق یک دستگاه دسکتاپ 
 .د، نمی توان آنها را از یک دستگاه آپلود کردمشاهده کر

 


