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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 ران  مجله نت 

 نوشین خنجری نویسنده:  
 

PotPlayer کننده  بهترین پخش
 ویدیو در کامپیوتر

میرانینت امروز  عزیز،  بهترین  های  از  یکی  خوام 
های صوتی و تصویری( فایل   یکنندهپلیرهای )پخش

 یتونه مشکل همهویندوز رو به شما معرفی کنم که می
-شما عزیزان رو برای همیشه در پخش موسیقی و فایل

 . تون حل کنهعالقه موردهای تصویری 

افزار   پخش  پلیر(  )پات   PotPlayerنرم  ی کنندهیک 
شرکت فایل  توسط  که  تصویریه  و  صوتی  های 
شه. شرکت داوم تولید و پشتیبانی می    (Daum)داوم

سطح  که  هست  وب  پورتال  از  گسترده  یک  ای 
ایمیلسرویس ازجمله  اینترنتی  رایگان،  های  های 

و هم   خریدهای به  اینترنتی  رو  گفتگو  تاالرهای  چنین 
 .دهکاربراش ارائه می
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های صوتی و تصویری( ویندوز رو به شما فایل   یکننده خوام یکی از بهترین پلیرهای )پخش های عزیز، امروز می ی ران نت 
تون  عالقه   های تصویری موردشما عزیزان رو برای همیشه در پخش موسیقی و فایل  یتونه مشکل همه معرفی کنم که می 

افزار .حل کنه    های صوتی و تصویریه که توسط شرکت داوم ی فایل کنندهپلیر( یک پخش   )پات  PotPlayer نرم 

(Daum)   اینترنتی    هایز سرویس ای اگسترده  شه. شرکت داوم یک پورتال وب هست که سطحتولید و پشتیبانی می

 .دهچنین تاالرهای گفتگو رو به کاربراش ارائه می ی و هم اینترنت  های رایگان، خریدهایازجمله ایمیل 

 ؟ استفاده کنیم  PotPlayer چرا باید از

 

ی کلی از نرم افزار پات بیانیه  طور رسمی طی یکهکر« بهاخبار فناوری رو دنبال کرده باشید، اخیرا »الیف    اگه
افزار رو جزو سه پلیر برتر دنیا  جرات این نرمتونیم بهبرده. می نام    حاضر جهانعنوان بهترین پلیر حال  پلیر به

 کنیم.  اعالم

بسیار ساده و طراحی شبکه هست که    کنه، یک رابط کاربریها متمایز میچیزی که پات پلیر رو از سایر پلیر 
عالوه بر رابط کاربری مناسب، امکانات بسیار   PotPlayer زاراف  نرم.  کنهنظر هر کاربری رو به خودش جلب می

 .دهزیادی در اختیار کاربر قرار می 

کاربری اون بسیار شبیه به    چنین رابطکنن که فضای داخلی برنامه و همپلیر ادعا میاز کاربرای پات    خیلی
پلیر  ام  کی  هم (KM Player) برنامه  ما  و  اد   هستش  بر  تاییدی  مهر  میاینجا  افراد  این  چراکه    زنیم؛عای 

های خوب ویژگی  وجود نیومده. یکی دیگه از   برنامه یکی بوده و این شباهت اتفاقی به  ی هر دودهندهتوسعه
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ده تا بتونن بدون پرداخت هیچ رو می   دسترسی  ی کاربران ایناین برنامه، رایگان بودن کامل اونه که به همه
 .رت استفاده کننقدپر افزارای، از این نرمهزینه

پوسته جالبتعویض  از  یکی  پلیر  نرم  امکانات  ترینی  میاین  شما  که  هستش  پوستهافزار  حتی  ی  تونید 
موجب این  تنهاییتونه بهنمی روی پات پلیرتون نصب کنید؛ اما یک تغییر پوسته بر   افزارهای دیگه رو همنرم

 همه تمایز نسبت به سایر پلیرها بشه. 

  صورت ناقص هستش که یا به   avi هایی با فرمتافزار پشتیبانی و اجرای فایل نرم  ت این ین امکاناتر از مهم
ی ما از  ترین دلیل استفادهشاید مهم  طور کامل بر روی سیستم شما قرار نگرفتند؛ اما دانلود شدند و یا هنوز به

 .ط کاربریش باشهصوتی، سرعت باالی اون در محی ی ویدیویی وکنندهافزار پخشاین نرم

  کنه )مثل بعضی از های بسیار حجیم رو هم خیلی سریع پخش میسریعه و حتی فایل  شدتافزار بهاین نرم
 باشید تا با سایر امکانات و حل مشکالت   ران همراه  کنه تا ویدیو رو اجرا کنه(. در ادامه با نتها جون نمیپلیر 

 .آشنا بشیم نرم افزار پات پلیر 

 ر ات پلیهای پویژگی

 

 ی از ویدیوی در حال پخش عکاس  •
 تنظیم اکوالیزر ویدیو و صدا برای کیفیت بهتر  •
 پشتیبانی از انواع فیلترهای ویدیویی  •
 شدههای فشرده و زیپ پخش ویدیوها از داخل فایل  •
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 SRT و Sub ،IDX های زیرنویس ازجملهپشتیبانی از انواع فرمت  •
 افزاراندازی مجدد نرم جرا از همان نقطه با راه و از سرگیری ا ی زمان ترک فیلم در حال پخشقابلیت ذخیره  •
 کنه(ها پشتیبانی نمی چرخش فیلم در حال اجرا )این قابلیت از کلیه فرمت  •
 ی کیبوردوجود کلیدهای میانبر بسیار کارآمد بر روی صفحه  •
صورت  رو به   صد درصد شفافیت   100تا    10ده که بتونید از  شفافیت در پخش )این امکان به شما این اجازه رو می  •

 دستی تنظیم کنید(
 های ویدیویی در دسترس کاربر امکان انتخاب یا ایجاد ساختار پیکسل  •
 برای تمامی کاربران PotPlayer رایگان بودن نرم افزار •

 زی ویندوپیدا کردن نسخه

 ز ی ویندوپیدا کردن نسخه  -1تصویر 

از بین   باید  افزار، برای نصب این نرم یا    32های  نسخه  بدونید  تون یک مناسب سیستمبیتی کدام  64بیتی 
 .رو دانلود و سپس نصب کنید PotPlayer سپس متناسب با نیازتون این نرم افزار هست و

کلیک راست  This PC یا همون My Comupter ی، ابتدا روی گزینهتشخیص چند بیتی بودن سیستم  برای
 bit Operating ی جدید که داخل اون عبارتبازشده  یباید از صفحه Properties یکنید. با کلیک روی گزینه

System نسخه داره،  ببینید  ی وجود  رو   .ویندوزتون 
 .بیتی است  64ی ویندوز ما  ی ویندوز رو ببینین. نسخهتونین نسخهمی System Type در بخش  1طبق تصویر  
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  64بود یعنی سیستم شما از نسخه    64اگر اون عدد    بیتی هست و  32جلوی اون بود، یعنی سیستم شما    32اگر عدد  

 .کنهبیتی پشتیبانی می 

 Potplayer افزار دانلود نرم

سایت مطمئن دانلود کرده  افزار رو از یک وب عامل، باید نرمبیتی بودن سیستم  32/ 64بعد از مشخص شدن  
 .سپس روی فایل دانلودشده، کلیک کنید

 بیتی  64ی نسخه   PotPlayerدانلود نرم افزار

 netran.net  :رمز فایل

 .بعد از دانلود فایل، باید اون رو از حالت فشرده خارج کنید

فشرده  فایل  کردن  خارج  مراحل  داراگر  رو  ی  پسورد  نیستید،  ای  می بلد  بخونید پیشنهاد  حتما  رو  زیر  مطلب   :کنم 

 و خارج کردن فایل از حالت فشرده  Winrar آموزش نرم افزار

 PotPlayer نصب نرم افزار

 Potplayer انتخاب زبان در نصب -2تصویر 

https://netran.net/mag/wp-content/uploads/2021/01/PotPlayer.1.7.21397.x64_netran.net_.zip
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-winrar-%d8%b2%db%8c%d9%be-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-winrar-%d8%b2%db%8c%d9%be-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-winrar-%d8%b2%db%8c%d9%be-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7/
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دانلود شده از حالت فشرده،    رو نصب کنیم. بعد از خارج کردن فایل Potplayer خوایم نرم افزارحاال می  خب
نظر رو انتخاب شه که باید زبان موردباز می  2شبیه به تصویر    ای کنیم. صفحهکلیک میروی فایل موجود، دوبار  

 .کنید

جا و یا بعد از  تونید از اینمی   افزار رو شده. زبان نرمفرض روی زبان انگلیسی تنظیمصورت پیش صفحه به  این
فرض زبان این صورت پیشبه  ی زبان انگلیسیه، چونبر پایه  نصب، از قسمت تنظیمات عوض کنید. آموزش ما

 .ها انگلیسی هستسیستم افزار در اکثر منر 

 Potplayer  نصب -3تصویر  

رو   3شبیه به تصویر    ایکنیم تا صفحهکلیک می OK یاز مشخص کردن زبان مورد نظرمون، روی دکمه  بعد
 .رو انتخاب کنیم Next یببینیم. االن باید گزینه
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 ر پلیپذیرش قوانین پات  -4تصویر 

کردن با قوانین برنامه موافقت   شیم که باید برایی زیر روبرو میبا صفحه  بینین،می   4چیزی که در تصویر    طبق
ای هم نداریم، چون اگر  ی دیگهکلیک کنیم. البته چاره   (I Agree)  یگزینه ی نرم افزار، بر رویو شرکت سازنده

 .ریمنمی Potplayer افزار ی بعدی نصب نرمقبول نکنیم، به مرحله قوانین رو

 ت انتخاب جزئیا  -5یر تصو
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در نصب نرم افزار پات   تونیم انتخاب کنیم که چه مواردیمی   5ی جدیدی که باز شده طبق تصویر  صفحه  در
نصب، به مسیر  دادن  ادامه  برای  بشه.  گرفته  نظر  در  گزینه  پلیر  روی  بر  بعدیباید  کنیم (Next) ی   .کلیک 

 نصب یافزار کافیه که روی گزینهو شما برای نصب نرم شه ی نصب باز میقبلی، صفحه یهبعد از انجام مرحل
(Install)  کنه افزار مراحل نصب رو طیچپ کلیک کنین و منتظر بمونید تا نرم. 

 ر اتمام نصب پات پلی -6تصویر 

 افزار شما نصب یعنی نرم  رو ببینین. دیدن این صفحه  6ای مشابه تصویر  از نصب شدن برنامه، باید صفحه  بعد
کاتی که از برنامه روی  کنید تا بتونید از طریق شورت  کلیک (Close) ی خروجزینهشده و حاال کافیه روی گ 

ایجاد شده، دسکتاپ  کنیدها و ویدیوفیلم  تون  اجرا  رو  آموزش نصب  .هاتون  از  استفاده  با   تمام شد! شما 
Potplayer  کنیدافزار رو نصب تونستید این نرم. 

د عالقه  ویدیو  و  فیلم  ادیت  و  ویرایش  به  می اگر  پیشنهاد  بخونینارین،  رو  زیر  مطلب   :کنم 

 افزارهای ویرایش فیلم و ویدیو بهترین نرم 

 PotPlayer  های ساده و جالبویژگی

این برنامه چند تا امکان ریز و    افزار شدید. اماجا که با من همراه بودید، متوجه امکانات کامل این نرماین  تا
دیگه کارکاربردی  برای  هم  که ای  داره  می  براش  اوناالن  معرفیخوام  بهتون  رو   .یمکن  ها 

این .  زمان دو زیرنویس به روی یک ویدیو هستشاجرای هم PotPlayer یکی از بهترین امکانات نرم افزار 

https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
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از افراد هستن که عالوه بر زیرنویس   سریقابلیت شاید برای اکثر کاربران چیز جالب و کاربردی نباشه اما یه
 .رو هم بخونن زمان متن انگلیسیقه دارن همفارسی، عال

کا میاین  باعث  دادنر  گوش  مهارت  تا  کردن  و (Listening) شه  معنی  و  ترجمه  طرز همچنین  به  شون 
 .شهافزار به همین مورد ختم نمیهای این نرمراز آوری تقویت بشه. امکانات وشگفت 

بوده و    یکم بودین اما سایز زیرنویس خیلی کوچپیش اومده که در حال تماشای یک فیل  حتما برای شما هم 
آوردین. دیگه نیازی نیست که نگران این    هاتون فشاریا رنگ اون بسیار بد و ناخوانا بوده و کلی به چشم

عالوه بر تغییر    رشه اما پات پلیی پلیرها ارائه میسایز متن زیرنویس معموال توسط همه  تغییر  :موضوع باشید
 .ده ن تغییر رنگ زیرنویس رو هم میسایز به شما امکا

کنید که  نگاه می  زمینه روشنشه که شما یک فیلم رو با پسرنگ زیرنویس، زمانی نقشش مشخص می  تغییر 
کنید که    فیلم موردنظر در فضای باز بوده باشه. حاال تصور  برداریغالبا زمانی این اتفاق میفته که اکثر زمان فیلم

همچین  دارید  رو  قصد   .کنیدمشاهده    فیلمی 
های شما رو اذیت سختی دیده بشه، قطعا چشمممکنه به  صورت خودکار سفید هست وکه به  رنگ زیرنویس

 افزار  برای سالمتی شما نیست، اما با استفاده از امکان تغییر رنگ زیرنویس در نرم  کنه که این خبر خوبیمی 
PotPlayerراحتی یک رنگ کامال متمایز  که به  شما امکانش هستراحتی فیلم ببینید، چون برای  د بهتونی، می
زیرنویس فیلم با اون رنگ نمایش داده بشه )ترجیحا از رنگ زرد استفاده   زمینه رو انتخاب کنید تابا رنگ پس

 .تون لذت ببریداز دیدن فیلم کنید( و

 Potplayer اسکرین شات در نرم افزار



PotPlayer کننده ویدیو در کامپیوتربهترین پخش 
 

 

10 

 

 و گرفتن عکس در ویدی  -7تصویر 

گ   برای کافیه فیلم رو روی اون صحنهرفتن  عکس  فیلم موردنظرتون  که میاز  ازش عکس بگیرید،    خوایدای 
ای ی قبل، با صفحهبعد از انجام دادن مرحله .کلیدتون لمس کنید  خل صفحهرو دا K متوقف کنید و سپس کلید

 .رو بزنین Create Thumbnail Image ی اول یعنیکه باید گزینه شینمواجه می 7شبیه به تصویر 

 Potplayer اسکرین شات در -8تصویر 
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مورد نظرتون رو   مشخص کرده و فرمت Filename آدرس محل ذخیره رو در قسمت   8باید طبق تصویر    حاال
کلیک چپ کنید تا عکس  Ok ی روی گزینه  مشخص کنید. بعد از انجام مراحل باال، کافیه  Format در کادر

 .موردنظرتون ذخیره بشه 

 PotPlayer دن زیرنویس بهرک اضافه 

 س اضافه کردن زیرنوی  -9تصویر 

علت انگلیسی اما به  ی ما پیش اومده که بخوایم یک ویدیو یا فایل تصویری رو تماشا کنیمبرای همه  قطعا
پلیر هم مثل سایر پلیرها این امکان اولیه رو برای   ن زبان اون فیلم نیاز به زیرنویس داشته باشیم. پاتبود

فایل    تونیم یک زیرنویس رو به فیلم اضافه کنیم؟ برای این کار ابتدا بایدچطور می  ش فراهم کرده اماکاربرا
 کرده باشیم.   انلودنظر رو داشته باشیم و یا اونو از اینترنت دزیرنویس فیلم مورد

صورت اون فایل بهاحتمال زیاد کرده باشین، به دقت داشته باشین که اگه فایل زیرنویس رو از اینترنت دانلود 
 از حالت فشرده خارج کنین. حاال فیلم مورد نظرتون رو بر روی نرم افزار پات  ش و باید اون روشده هستزیپ

 . پلیر پخش کنین 

ی باال مطابق چیزی کلیک کنین. بعد از انجام مرحلهچپ Open ده و بر روی گزینهبا موس خود کلیک راست کر 
 .کلیک کنید Load Subtitle یزینهبینید، روی گ می 9که در تصویر 
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 ه وارد کردن زیرنویس به برنام -10 تصویر

شین صفحه مواجه می  با این Load Subtitle یبینید، بعد از انتخاب گزینهمی   10که در تصویر    طوریهمون
یک روش   خودتون رو به فیلم اضافه کنید. این روش،   یشدهکه باید از داخل اون صفحه، فایل زیرنویس ذخیره

های زیرنویس به فیلم هست اما روش دوم و سومی هم  ی فایلن همهکرد  خیلی کلی و جامع برای اضافه
 .تر هستن تر و کارآمدکه اغلب ساده  وجود داره

 م روش دوم: اضافه کردن زیرنویس به فیل

یه پوشه    فیه کهدوم کا  یاد. برای انجام روشی ما میروش، بسیار ساده و سریع هست که به کار همه  این
داخلش بریزید. حاال تنها کار شما اینه که اسم فیلم رو با    و فایل زیرنویس رو با هم جدید ایجاد کنید و فیلم  

پخش   یکی کنید )یعنی فیلم و زیرنویس رو به یک نام ذخیره کنید( و بعد فیلمتون رو   اسم زیرنویس دقیقا
 کنید.

که از این روش    دقت داشته باشید  شه؛صورت خودکار پخش میبینید که زیرنویس بهبعد از پخش فیلم می
ها هم از این روش پشتیبانی شه و اکثر تلویزیوناستفاده می   برای دیدن زیرنویس با فیلم در تلویزیون هم

 .کننمی 

 م روش سوم: قرار دادن زیرنویس روی فیل
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کنن. در این روش کافیه می   ی کاربرا از این روش استفادهس و تقریبا همهروش دیگه خیلی خیلی ساده  این
 خارج کنید. تون رو دانلود کرده و از حالت فشرده یرنویسکه ز 

داخل پات پلیر بکشونین و زمانی که  به    بعد از این کار، فیلم رو پخش کرده و با نشانگر ماوس، زیرنویس رو
به نشانگرعالمت  روی  رو   )+( سادگی  موس  عالوه  همین  به  کنید.  رها  داخلش  اونو  کردید  مشاهده  تون 
 .شهفیلم اجرا می تون رویزیرنویس

 PotPlayer حل مشکل ناخوانا بودن زیرنویس فارسی در

 س تنظیمات زیرنوی -11تصویر 

که به فیلمتون بعد از این  کرده باشید و  اومده که یک زیرنویس رو از جایی دانلود  حال براتون پیشتا به    احتماال
ده که عموما مواجه شده باشید. این ایراد زمانی رخ می  ربط سری حروف و اشکال بیکنید، با یکش میاضافه

 باشه.  یم نبودهکننده ویدیویی یا همون پلیر شما خراب شده و یا از ابتدا تنظپخش تنظیمات بخش زیرنویس

رو از روی  F5 اول باید دکمه  شه. برای رفع این مشکل،با همین روش درست میهم   KM این مشکل در پلیر 
کار، صفحه این  از  بعد  بزنین.  کلیدتون  عکس    ایصفحه  می   11مشابه  باز  گزینهبراتون  روی  باید  که   یشه 

Subtitle  کلیک کنید. 
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 ت تنظیمات فون  -12تصویر 

زیرنویس، طبق تصویر    در تنظیمات  کادر   12قسمت  در Font Style روی  کنید.  روی   کلیک  باید  این بخش 
 .کنید رو انتخاب Arabic یکلیک کرده و گزینه Charset یگزینه

 ت تنظیمات فون   -13تصویر 
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 یفقط کافیه روی گزینه  ایز رو هم تغییر بدین. حاالتونید رنگ، فونت و سبر این تنظیمات، شما می  عالوه
Apply    اعمال تغییرات  تا  کنید  مشکلکلیک  و  بشه  شده  حل  همیشه  برای  شما   .زیرنویس 
 .مون باشیدبه چه صورت باید انجام بشه، همراه Font که بتونین بهتر بفهمین که تغییرات بخشبرای این

دیده شده، اگر شما هم به    هم زیاد KM Player ینویس فیلم در برنامه هم ریخته نشون دادن زیر خراب و به   مشکل 

خورد  بر  مشکلی  زیر چنین  مطلب  خوندن  با  کنید می   ین،  حلش   :تونین 

  KMPlayerرفع مشکل زیرنویس در

 ستغییر رنگ و اندازه زیرنوی

 ر ی فونت در پات پلیتنظیمات رنگ و اندازه -14تصویر 

ی فونت رو رنگ و همچنین اندازه  ترین ویژگی این پلیر باشه. قبال دلیل نیاز به تغییر موارد شاید کاربردی  این
تر گذاری کردم تاراحتهای مورد نیاز رو شمارهبراتون گزینه  به شما دوستان توضیح دادم. اگه توجه کنید من 

 :رو توضیح بدم ها بتونم اون

شده روی های نصبچپ روی همون کادر، فونت کنه و با کلیکرو مشخص میی اول، فونت زیرنویس گزینه
 ها فونتی رو که دوست دارید انتخابتونین از بین اونیاره. سپس شما می درمی   کامپیوتر شما رو به نمایش

 .کنید  تا تغییری شگرف رو تجربه  رسی برای این کار استفاده کنیدهای فاکنم که از فونتکنید. من پیشنهاد می

https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-kmplayer/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-kmplayer/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-kmplayer/
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رنگ که احتمال خیلی زیاد برای شما سفید   پالت رنگی )همون مربع زرد  : بعد از کلیک روی2و اما مورد شماره  
ها رو به شما  از رنگ  ای ی خودم قبال به رنگ زرد تغییرش دادم( مجموعهباشه؛ چون من برای استفاده  رنگ

می  مینمایش  که  اونده  بین  از  برای خودتونتونید  مدرن  ها،  بهگ  این  از  تا  کنید  انتخاب  رو  بعد نظرتون 
 .نمایش داده بشن  ها با اون رنگزیرنویس

این مورد خیلی ساده3شماره   اندازه  ست. دوستان! اگه دوست:  زیرنویس رو کوچیکدارید  یا ی  و  تر کنید 
ر کنید، این عدد  تزیرنویس برای شما سخته و نیاز دارید که فونتش رو بزرگ کنید که خوندن متناحساس می

 .شد  تر خواهدی فونت بزرگقدر که عدد رو بیشتر کنید، اندازهچهتغییر بدید. هر  رو

   PotPlayer  هماهنگ کردن زیرنویس در

 م یرنویس و فیل هماهنگ کردن ز  -15تصویر 

پایان برسه. بعدش به  شیم تا دانلودشا کلی ذوق و شوق منتظر می کنیم، بکه یک فیلم رو دانلود می   وقتی
دیم تا اجرا بشه. اما پس از گذشت چند ثانیه، متوجه  می   سریع فیلم رو پخش و زیرنویس رو هم روی فیلم قرار

کنم. می  دونه دیگه دانلودرم یه !! خب شاید بگید میزیرنویس با فیلم هماهنگ نیست!  شیم ای دل غافل،می 
نظرم یک بار  اما اگه نباشه چی؟ به .ی زیرنویس برای اون فیلم باشهشه؛ البته اگه چند نسخهشدنش که می

 .کردن زیرنویس با فیلم رو یاد بگیرین برای همیشه چند لحظه وقت بذارید و هماهنگ
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 در صدا چقدره؟ آیا توجه کنید اختالف الین اولین ترجمه با اولین دیالوگ  که    اولین کاری که باید بکنید اینه
تونین زیرنویس رو هماهنگ می  شه یا دیرتر؟ بعد از فهمیدن این مورد، شما به دو صورتزودتر پخش می

 . اصطالح زیرنویس رو جلو عقب کنیدکنید یا به

کلید هم اینه که: از روی صفحه  انرژی ممکنه، اون  ترینهای ساده با صرف کمانتخاب اول من که همیشه انتخاب
 زیرنویس شما نیم ثانیه زودتر پخش <  کنید. با هر بار فشار دادن دکمه  زیرنویس رو تنظیم <  و >  هایدکمهبا  

شه. برای دیرتر نمایش دادن می   رو فشار بدید، زیرنویس سه ثانیه زودتر پخش <  بار دکمه  6شه. یعنی اگه  می 
 .استفاده کنید  >از دکمه کناریش یعنی  زیرنویس هم

کلیک کنیم. برای این کار، روی پلیر در وسط    ر. حاال چرا سخت؟ چون باید کلی با ماوس تاما روش سخت
 رو  Subtitle Sync یو بعد از اون گزینه Subtitle یمطابق تصویر، گزینه  کلیک کنید و بعدشصفحه راست

انتخاب کنید که    ببینید و  15های هماهنگ کردن زیرنویس رو مطابق تصویر تونید گزینهانتخاب کنید. بعد می
ثانیه    5نمایش  ، تر و بعد از اوناز اون نمایش نیم ثانیه دیر  ترتیب، نمایش زیرنویس نیم ثانیه زودتر و بعدبه

 …تر وسریع 

شه  افزار، میمشابه این دو نرم  کنید، نگران نباشید. با توجه به رابط کاربری هم استفاده می  KM Player از  اگه
یکسان  منوی  از  که  اگهگفت  هستن.  برخوردار  می  ی  سخته،  من  مثل  هم  شما  برای  منو  با  برای  کار  تونید 

 .های ] [ استفاده کنیددکمه از  KM Player سازی زیرنویس درهماهنگ
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 د کلیلیست میانبرهای موجود در صفحه

 

 Ctrl+S : گرفتن عکس از صفحه  .1

 Enter   : قرار گرفتن در حالت تمام صفحه )فول اسکرین( .2

 Space   :  گیری پخشتوقف و ازسر  .3

 Up  دکمه پیکان روبه باال  : افزایش صدا .4

 Down  دکمه پیکان روبه پایین  : کاهش صدا .5

 Right  دکمه پیکان رو به راست   : ثانیه رفتن به جلو 5 .6

 Left  دکمه پیکان روبه چپ   : ثانیه رفتن به عقب 5 .7

 Alt+O   : اضافه کردن زیرنویس به فیلم .8

 K  :  باز کردن منوی عکس گرفتن از صفحه .9

  M  : کردن صدا )میوت(قطع  .10
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   F5 : ی تنظیماتباز کردن صفحه  .11

 F6  : بازکردن لیست پخش .12

 Backspace  : لپرش به ابتدای فای .13

   Alt+F4 : افزاربستن نرم  .14

 Esc  : افزار روش دوم بستن نرم  .15

PotPlayer  ؟ کندچگونه کار می 

 

ترین کنن که از مهمده میاستفا  ی ویدیوییپلیرهای موجود در بازار قاعدتا از یک نوع سیستم رندرکننده  یهمه
پلیری بهقسمت ا رندرکننده  آد. اینشمار میهای هر  انجام بدن و به  تنهایی نمیغلب بهها  کار زیادی  تونن 

کشن. به این صورت که اگه  موجود بر روی سیستم شما بیشترین کارایی رو می  کارت گرافیک  از  همین دلیل
شن. اما اگه سیستم  می  ویر هم بسیار ساده و معمولی پخشکارت گرافیک قدرتمندی نداشته باشین، تصا  شما

های شین چرا که رندرکنندهتفاوت خیلی محسوس می   رخوردار باشه، شاهد یکشما از یک کارت گرافیک خوب ب

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9-gpu%d8%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87/
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 هاکیفیت و قدرت پخش فیلم رو به عهده دارن و اجرای ویدیو صرفا وظیفه اون  ویدیویی مسئولیت افزایش
 .نیست

 Madvrهای حال حاضر دنیا،  بهترین رندرکننده   شدن اما یکی ازهای مختلفی ساختهز، رندر کنندهتا به امرو
خودش قدرتمندتره. پشتیبانی از قابلیت مد وی آر، یک مزیت بسیار بزرگ   شدت از نسل قبلیهستش که به

تونن از  نمی  VLC مثل  ی،موجود فعل  ی پلیرهای پلیرهای مختلف ازجمله پات پلیره؛ اما متاسفانه همه  برای
 پشتیبانی کنن.  Madvr یکنندهرندر

رقبا، این امکان رو به   روز بودن و پیشی گرفتن از سایر پشتیبانی از قابلیت مد وی آر عالوه بر به  پات پلیر با
 .نینن دریافت ک توقدرتمند، یک کیفیت بسیار باال رو از فیلم ده تا بتونین با یک کارت گرافیک نسبتاشما می

Madvr همین خاطره بیاره؛ به  تونه ازش سردر ای داره و هرکسی نمیمعموال تنظیمات بسیار سخت و پیچیده
 دارن و از اون استفاده نمیکنن. اکثر افراد یا اونو نمیشناسن یا کال یه اطالع کلی ازش

ت کارت گرافیک شما یک میزان قدر  صورت خودکار نسبت بهبه  توننهایی ساخته شدن که میامروزه برنامه
ویدیویی پرقدرت،   شما ایجاد کنن. به طور کلی، پات پلیر با استفاده و پشتیبانی از این رندر  تنظیمات کلی برای

 .صدر اونا باشه  تونسته جزو بهترین پلیرهای جهان بشه و از نظر تکنولوژی در

 ر حرف آخ
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ی نصب و اجرای  نحوه  کالت احتمالی پات پلیر وتمامی مش آخر باید بگم که در این مطلب سعی کردم به  در
 .«مانندن دیدن؟ ی اصلی اینجاست: »شنیدن کی بوداون بپردازم. اما نکته

ی  ها تجربهها کار کنم و از کار با اکثر اونبا اکثر اون  ا کردم و سعی کردممن کال پلیرهای زیادی رو نصب و اجر 
-همچنین شیک  ترین وترین، سریعشون داده که پات پلیر کاملآوردم. این تجربه به من ن  دستزیادی رو به

به مزایا، همگی  این  بازاره.  در  پلیر موجود  کامالترین  قرار    صورت  کاربران  اختیار  در  واقعا میرایگان  و  گیره 
 .شمارش رو نادیده بگیریمامکانات بی  ها ولطفیه که تواناییکم

 ی امکانات وکنم و کامال راضی هستم؛ چرا که از همهلیر استفاده می این پ  شه که از من خودم چند سالی می 
پشتیبانی میحالت از های مختلف  قبال  که  بگم  رو هم  این  البته  در  اده میاستف KmPlayer  کنه.  اما  کردم. 
و  های اولش رشدت کند شده بود و دیگه اون چابکی نسخهپلیر به  ی زمانی، کی ام های آخر اون دورهنسخه

 .هام باشمکننده فایل باعث شد که به فکر تغییر پخش  نداشت و همین

ببندم و بگم که من به مشکل خورده بود  خوام آخر نمی تبلیغات تلویزیونی  تامقاله رو مثل  که این وقتی  م 
ویری های صوتی و تص های زیادی برای پخش فایل افزارنرم .طوری نیستافزار رو پیدا کردم؛ نه، واقعا ایننرم

لقمه رو دور   شون استفاده کرد،شه از بهترینکه میکار شما رو راه میندازن، اما تا وقتی   در دنیا وجود دارن که
تون رسید، من همراه بودید. سوالی به ذهن تا پایان این مطلب با مندهن خودمون نچرخونیم!!! ممنونم که 

 .تون هستیم خدمت  و همکارام در قسمت نظرات در


