Subtitles Workshop
Το SW είναι ένα free open source πρόγραμμα. Η τελευταία του έκδοση είναι
διαθέσιμη από εδώ. Σκοπός αυτού του εντύπου είναι να καταγραφούν οι κυριότερες
χρήσεις του για μία εισαγωγή σε αυτό αλλά όλοι συμβουλεύονται να ανατρέξουν στο
manual του προγράμματος ή στα διάφορα tutorials που υπάρχουν στο ίντερνετ για
μεγαλύτερη εξοικείωση.
1.1 Δημιουργία αρχείου
Για τη δημιουργία καινούριο αρχείου υποτίτλων πάμε στη λίστα File και
χρησιμοποιούμε την επιλογή New Subtitle ([Ctrl]+[N]). Παράλληλα από τη λίστα
Movie και την επιλογή Open ανοίγουμε το αρχείο video που θέλουμε να
υποτιτλίσουμε.
Συμβουλεύεστε να χρησιμοποιείτε πάντα καινούριο αρχείο, ακόμα και αν πρόκειται
απλώς να κάνετε μικρές αλλαγές σε υπάρχον για την αποφυγή λαθών που στη
συνέχεια θα σας αναγκάσουν να γυρίσετε πολλά βήματα πίσω.
1.2 Επιλογή τύπου (format)
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου θα χρησιμοποιήσουμε τύπο (.srt). Στις επιλογές που
εμφανίζονται διαλέγουμε τον τύπο SubRip. Δεν ξέρω γιατί αλλά είναι ο πιο κοινός
τύπος οπότε συνεχίζουμε….
1.3 Ονοματισμός αρχείου
Υπάρχει η τάση που διευκολύνει τις αναζητήσεις αλλά και κάνει τα αρχεία σε
διάφορα media players να επιλέγονται αυτόματα να παίρνουν το ίδιο όνομα με το
video file. Μία άλλη χρήσιμη τάση είναι να μπαίνουν στο τέλος τους ονόματος του
αρχείου σύμβολα της γλώσσας των υποτίτλων. Πχ για τα αγγλικά (en), για τα
ελληνικά (gr), για τα ισπανικά (es) και πάει λέγοντας.
Προτεινόμενη μορφή είναι υπότιτλοι για ταινίες-βίντεο στην ίδια γλώσσα να
παίρνουν το όνομα του αρχείου και να χρησιμοποιείται η δεύτερη μέθοδος σε
περίπτωση που έχουμε μεταφρασμένους υπότιτλους.
Παράδειγμα:
English Movie:
English Subtitles:
French Subtitles:
Greek Subtitles:

[Name].avi
[Name]. srt
[Name].fr.srt
[Name].gr.srt

2. Εξοικείωση με το περιβάλλον

1. Εδώ προβάλλονται η ταινία και οι υπότιτλοι. Η ταινία μεταβαίνει στο ανάλογο
σημείο όταν κάνετε διπλό κλικ στον αντίστοιχο υπότιτλο.
2. Με την μπάρα κύλισης μπορείτε να μεταβείτε σε οποιοδήποτε σημείο της ταινίας.
3. Λειτουργίες Start/Pause και Stop της ταινίας.
4. Η στήλη Num σας δείχνει την σειρά με την οποία προβάλλονται οι υπότιτλοι.
5. Η στήλη Show σας δείχνει τον χρόνο κατά τον οποίο ο υπότιτλος εμφανίζετε.
6. Η στήλη Hide σας δείχνει τον χρόνο κατά τον οποίο ο υπότιτλος εξαφανίζετε.
7. Η στήλη Duration σας δείχνει την διάρκεια εμφάνισης του υπότιτλου.
8. Η στήλη Text σας δείχνει το κείμενο του αρχικού υπότιτλου.
9. Η στήλη Translation σας δείχνει το μεταφρασμένο κείμενο ή όταν ο υπότιτλος δεν
έχει μεταφραστεί το πεδίο παίρνει την τιμή -Untraslated subtitle-.
10. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο της στήλης Text του επιλεγμένου
υπότιτλου από την λίστα.
11. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο της στήλης Translation του
επιλεγμένου υπότιτλου από την λίστα.
12. Οι χρόνοι εμφάνισης/απόκρυψης του επιλεγμένου υπότιτλου μπορούν να
αλλαχτούν από το πλαίσιο 13, αλλά κατά την διαδικασία της μετάφρασης δεν

κρίνεται απαραίτητο εκτός και αν σπάσουμε έναν υπότιτλο σε δυο μέρη όπως θα
δούμε παρακάτω.
3.1 Εισαγωγή νέων υπότιτλων
Για να προσθέσουμε νέα σειρά υποτίτλων επιλέγουμε από τη λίστα Edit το Insert
Subtitle ή ακόμα πιο εύκολα χρησιμοποιούμε το κουμπί Insert στο keyboard του
υπολογιστή. Ο κάθε υπότιτλος θα προστίθεται αμέσως μετά από τον υπότιτλο τον
οποίο έχουμε επιλεγμένο. Σε περίπτωση που θέλουμε να εμφανιστεί πριν από αυτόν
επιλέγουμε Edit->Insert Before ή πατάμε ([Shift]+[Insert]).
Στην ουσία ο κάθε υπότιτλος αποτελείται από τρία μέρη. Το σημείο
εισαγωγής/εμφάνισης, το σημείο εξαφάνισης και το κείμενό του. Είναι αυτά τα τρία
μέρη που χρειάζεται να ρυθμίζουμε κάθε φορά.
3.2 Εισαγωγή κειμένου
Αφού δημιουργήσουμε νέο υπότιτλο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενο στο
text box (Σημείο 10) που βρίσκεται χαμηλά στην οθόνη μας. Για να σπάσουμε το
κείμενο σε 2 σειρές χρησιμοποιούμε το Enter! Για οδηγίες γραφής κοίτα παρακάτω…
3.3 Ρύθμιση χρόνων

Αφού γράψουμε το κείμενο αφήνουμε το video να παίξει και στο σημείο που θέλουμε
να αρχίσει να εμφανίζεται πατάμε Pause. Τότε επιλέγουμε Movie->Subtitles->Set
Show Time ή χρησιμοποιούμε το κουμπάκι από το toolbar κάτω από την οθόνη του
προγράμματος ([Alt]+[C]). Αφήνουμε ξανά το video να παίξει και στο σημείο που
θέλουμε να σταματήσει να εμφανίζεται ξαναπατάμε Pause. Αυτή τη φορά επιλέγουμε
Movie->Subtitles->Set Hide Time ή χρησιμοποιούμε το διπλανό κουμπάκι από την
προηγούμενη φορά ([Alt]+[V]). Σε περίπτωση που θέλουμε να εμφανιστεί σε
άλλους χρόνους ή με άλλη διάρκεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις χειροκίνητες

επιλογές (Πλαίσιο 12) δίπλα από το text box (Σημείο 10) που δείχνουν τους χρόνους
εμφάνισης, εξαφάνισης αλλά και διάρκειας εμφάνισης.
3.4 Εισαγωγή υπότιτλου εξ ακοής

Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επιλογές Movie->Subtitles->Start
Subtitle ([Alt]+[Ζ]) στο σημείο που μπαίνει το σημείο που θέλουμε τον υπότιτλο να
εμφανιστεί και επιλέγουμε το Movie->Subtitles->End Subtitle ([Alt]+[Χ]) για το
σημείο που θέλουμε να εξαφανιστεί.
Συμβουλή: Η εισαγωγή υποτίτλου να γίνεται 1/4΄΄ μετά την έναρξη ομιλίας ή της
εμφάνισης του κειμένου. Η παραμονή του να μην είναι για πάνω από 2΄΄ μετά το
τέλος της ομιλίας. Περίπου 1/4΄΄πρέπει να μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο υπότιτλους.
3.5 Σπάσιμο υπότιτλου σε 2 μέρη
Σε περίπτωση που ο υπότιτλος που φτιάξαμε εμφανίζεται πολύ μεγάλος τότε
μπορούμε με την επιλογή Edit->Texts->Divide Lines ([Ctrl]+[Shift]+[D]) να
χωρίσουμε τις γραμμές σε 2 διαφορετικούς υπότιτλους. Πάντα ξανατσεκάρουμε τους
χρόνους πως χωρίστηκαν από την επιλογή
3.4 Μετάφραση υπότιτλων
Σε περίπτωση που έχουμε υπότιτλους σε άλλη γλώσσα και θέλουμε να τους
μεταφράσουμε το SW δίνει τη δυνατότητα με το translator mode, επιλογή Edit>Translation->Translation Insert ([Ctrl]+[U]) να έχουμε δίπλα στους υπάρχοντες
υπότιτλους να εμφανίζεται ένα δεύτερο text box (Σημείο 11) για να δουλεύουμε
απευθείας. Με την επιλογή Movie->Display->Translation μπορούμε να επιλέξουμε
στην προεπισκόπιση να εμφανίζονται οι μεταφρασμένοι υπότιτλοι. Σε αυτή την

περίπτωση, όταν θέλουμε να σώσουμε το μεταφρασμένο αρχείο χρησιμοποιούμε την
επιλογή File->Save->Translated as.

4. Συμβουλές για την εμφάνιση των υποτίτλων


Οι υπότιτλοι πρέπει να εμφανίζονται κεντραρισμένοι και χαμηλά στην οθόνη έτσι
ώστε να βρίσκονται στο κέντρο του θέματος της οθόνης χωρίς να
παρεμβάλλονται σε κάτι που δεν πρέπει να κρύβεται. Στο κέντρο γιατί εκεί
εστιάζει το μάτι του θεατή και χαμηλά γιατί συνήθως αποτελεί σημείο εμφάνισης
λιγότερο σημαντικών στοιχείων στην εικόνα.



Το SW μας δίνει την επιλογή να του κάνουμε διάφορες τροποποιήσειςμορφοποιήσεις όπως σε όλα τα κλασσικά word editors. Μπορούμε δηλαδή να το
κάνουμε bold, italics, underlined ή και να του αλλάξουμε το χρώμα.
Συμβουλεύεστε πάντως να ακολουθείτε όλους τους κλασσικούς κανόνες για το
που χρησιμοποιούνται αυτές οι μορφοποιήσεις αλλιώς μπορεί να κάνουμε το
αρχείο δυσανάγνωστο ή ακόμα και ακαταλαβίστικο….δείτε και παρακάτω



Στον υποτιτλισμό κάνουμε απόδοση και όχι μετάφραση. Σε περιπτώσεις που
διάφορα πράγματα εννοούνται τα αφήνουμε για να διευκολύνουμε τη ροή της
ταινίας….



Στην καταγραφή εξ’ακοής κάποιοι προτιμούν τη γρήγορη λύση της μετάφρασης
επιτόπου. Κάποιοι πάλι την εξαντλητική καταγραφή του αυθεντικού διαλόγου και
μετά μετάφραση εκ των υστέρων σε ολοκληρωμένο διάλογο. Μάλλον
προτιμότερη είναι η δεύτερη λύση για λόγους καλής αρχικής αποτύπωσης. Αν δεν
υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα του διαλόγου δύσκολα κάποιος θα κάνει σωστή
απόδοση σε μια άλλη γλώσσα.



Σε περίπτωση που κάνουμε υποτιτλισμό για άτομα με ακουστικές αδυναμίες
ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για το τι συμπεριλαμβάνουμε. (πχ.
συμπεριλαμβάνουμε ήχους περιβάλλοντος)



Ο μέσος θεατής διαβάζει περίπου 15 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο, μαζί με τα
κενά. Δηλαδή, το μήκος του υποτίτλου δεν εξαρτάται από το μέγεθος της
γραμματοσειράς, αλλά από τη διάρκεια. Αν π.χ. ο υπότιτλος μένει στην οθόνη 4
δευτερόλεπτα, δεν μπορείς να έχεις περισσότερους από 60-65 χαρακτήρες
συνολικά (μαζί με τα κενά).



Ο υπότιτλος μας πρέπει να είναι από 1.5 sec (για μια δυο λέξεις) με 2 sec ( δυο
τρεις λέξεις) μέχρι και 6 δευτερόλεπτα για έναν αρκετά γεμάτο υπότιτλο.
Υπολογίστε ανάλογα. Ένα αρκετά συχνό λάθος αυτών που υποτιτλίζουν πρώτη
φορά είναι να κρατάνε τον υπότιτλο λιγότερο απ' όσο χρειάζεται



Επίσης βάζουμε κι ένα ανώτατο όριο 7 δευτερόλεπτα. Αν ο υπότιτλος διαρκεί
περισσότερο από 7, τον κόβουμε στα δύο.



Σε περίπτωση παιδικών προγραμμάτων προσαρμόζουμε τις ταχύτητες σε πιο
αργούς χρόνους. Δηλαδή, εκεί που ο μέσος ενήλικας διαβάζει 150-180 λέξεις το
λεπτό για ένα παιδί αυτό πέφτει στις 90-120 λέξεις…



Υποτιτλίζουμε ακολουθώντας τη σκηνοθεσία, δηλαδή τη ροή των πλάνων, χωρίς
να επικαλύπτουμε με προηγούμενους υπότιτλους επόμενα πλάνα



Είναι καλύτερο οι δύο γραμμές σε έναν υπότιτλο να είναι ισομήκεις. Όμως πρέπει
να ακολουθούμε και τη σύνταξη της πρότασης – δηλαδή, να μη χωρίζουμε
συντακτικές ενότητες, όπως υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγόρημα, κλπ.

Παράδειγμα: «Η ολοσχερής καταστροφή της πόλης είναι αναγκαία,»
Αν χωρίσουμε ως εξής:
Η ολοσχερής καταστροφή
της πόλης είναι αναγκαία.
τότε χωρίζουμε το υποκείμενο [Η ολοσχερής καταστροφή της πόλης].
Είναι προτιμότερο λοιπόν να χωρίσουμε:
Η ολοσχερής καταστροφή της πόλης
είναι αναγκαία.
κι ας είναι η πρώτη γραμμή μακρύτερη της δεύτερης.


Ποτέ τρεις γραμμές στην οθόνη



Όταν έχουμε δύο προτάσεις σε κάθε υπότιτλο, καλό είναι η κάθε πρόταση να
καταλαμβάνει μία γραμμή, κι όχι να κόβεται.



Σε περίπτωση που έχουμε αριθμούς πάνω από το «12» είναι προτιμότερο να τους
γράφουμε αριθμητικά και για εξοικονόμηση χώρου. Αν όμως εμφανίζονται μόνοι
τους σε μία σειρά καλύτερα να γράφονται ολογράφως.

Παράδειγμα:
- Στην τάξη μέσα υπήρχαν 16 παιδιά

-

Πόσο χρονών είστε:

-

Σαράντα



Κατά την διαδικασία μετάφρασης από τα Αγγλικά στα Ελληνικά πολλές φορές οι
διάλογοι δεν ξεκαθαρίζουν το φύλο του ατόμου το οποίο μιλάει. Οπότε συμβαίνει
πολλές φορές να μιλάει γυναίκα και να λέει «I am sure» στην μετάφραση όμως
αυτό είτε μεταφράζετε «Είμαι σίγουρος» είτε «Είμαι σίγουρη» που είναι και το
σωστό. Η ταυτόχρονη προβολή της ταινίας κατά την μετάφραση σας βοηθά γιατί
με διπλό κλικ σε έναν υπότιτλο στην λίστα υποτίτλων η ταινία μεταβαίνει στον
αντίστοιχο χρόνο. Οπότε μπορείτε να δείτε ποιος μιλάει. Η παραπάνω λειτουργία
βοηθά και στην καλύτερη κατανόηση των σκηνών και απόδοση της μετάφρασης.



Όποτε τελειώνει μία πρόταση χρησιμοποιούμε την τελεία για να μπορέσει να το
αντιληφθεί ο θεατής και να μην περιμένει συνέχεια



Σε περίπτωση που η πρόταση συνεχίζεται σε νέα σειρά υπότιτλων τότε η πρόταση
πρέπει να κλείνει με 3 τελείες (…) αμέσως μετά το τελευταίο γράμμα της
πρότασης. Ο επόμενος υπότιτλος θα πρέπει να ξεκινάει με τις 3 τελείες (…) και
πεζό το πρώτο γράμμα έτσι ώστε να αντιληφθεί τη σύνδεση που περιμένει να δει
ο θεατής.



Οι παύλες (-) χρησιμοποιούνται κάθε φορά που εξελίσσεται διάλογος με
ερωταπαντήσεις στο ίδιο πλάνο πάντα ή όταν μιλάνε 2 διαφορετικοί άνθρωποι και
δεν έχουμε χρόνο για να βάλουμε 2 ξεχωριστούς υπότιτλους. Καλύτερα να μη
γράφουμε την απάντηση προτού τη δώσει ο ομιλητής. Αφήνουμε πάντα ένα κενό
(space) μετά από κάθε παύλα και ξεκινάμε με κεφαλαία.



Οι παρενθέσεις ή οι αγκυλώσεις χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση του
περιεχομένου κάποιας προηγούμενης φράσης. Ωστόσο κυρίως λόγω του
περιορισμένου χρόνου μεταξύ των υποτίτλων δεν είναι πολύ διαδεδομένοι και
πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ προσοχή και περιορισμένα.



Χρησιμοποιούμε τα italics είτε για να περιγράψουμε κάποιον ήχο/λέξη που
ακούγεται στο background είτε σε περιπτώσεις που στο κείμενο μας
παρεμβάλλεται κομμάτι σε άλλη γλώσσα.

Παράδειγμα
(άνοιγμα πόρτας)
Η παρέκκλιση από το πρωτόκολλο στη συνάντηση με το βασιλιά θεωρούταν
casus belli από τους βρετανούς.


Όταν μεταφέρουμε προτάσεις
που
υπάρχει αφηγητής, τραγούδι,
μαγνητοφωνημένο μήνυμα, π.χ. τηλεφωνητής, ραδιοφωνική/τηλεοπτική
μετάδοση, και ό,τι ακούγεται από μεγάφωνο γενικώς και όχι από το στόμα του
ομιλούντος τότε χρησιμοποιούμε italics μέσα σε διπλά quotation marks («…. »)
στα ελληνικά ή (“….”) στις άλλες γλώσσες..



Bold και underlined ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ στον υποτιτλισμό. Εξαίρεση μπορεί να
είναι ο τίτλος της ταινίας που επιδέχεται Bold



Η εφαρμογή μπορεί επίσης να ελέγξει για εσάς τα λάθη που μπορεί υπάρχουν
στους υπότιτλους π.χ. διπλά κενά, μεγάλες γραμμές κλπ. Έτσι από το μενού
Tools-->Information and errors-->Information and errors μπορείτε να
ελέγξετε τους υπότιτλους για λάθη.

Πάντα όταν τελειώνω μια μετάφραση, κάθομαι και βλέπω την ταινία από την
αρχή, για τυχόν διορθώσεις (χρησιμοποιώ απαραίτητα και τον ορθογραφικό
έλεγχο), αλλά και για να δω αν προλαβαίνω να διαβάσω ό,τι έγραψα.

5. Συγχρονισμός υπότιτλων με το SW

Μία ακόμα πολύ χρήσιμη εφαρμογή που έχει το SW είναι η δυνατότητα που μας
δίνει να συγχρονίσουμε υπότιτλους που δεν είναι συγχρονισμένοι με το αρχείο video
που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για το σύνολο των υπότιτλων σε ένα
αρχείο ή και για κάποιους από αυτούς (υπενθυμίζω ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε
δημιουργήσει νέο αρχείο)
Αρχικά τσεκάρουμε το frame rate της ταινίας και αν είναι κοινό με το αρχείο των
υπότιτλων που έχουμε. Σε μία τέτοια περίπτωση απλώς αλλάζουμε το Input FPS και
το FPS σύμφωνα με την ταινία.
Αν δεν είναι αυτό το σφάλμα τότε πάμε να κάνουμε συγχρονισμό των υπότιτλων.
Αφού έχουμε ανοίξει τα αρχεία της ταινίας και των υπότιτλων που θέλουμε να
συγχρονίσουμε αφήνουμε την ταινία να παίξει από την αρχή. Με το που φτάσει το
video στο πρώτο σημείο υποτιτλισμού πατάμε αμέσως Pause. Τότε κλικάρουμε την
πρώτη γραμμή από τους υπότιτλους και επιλέγουμε Movie->Synchronization->First
Sync Point ή πατάμε το ανάλογο κουμπί στο toolbar κάτω από την οθόνη
([Alt]+[1]). Αφήνουμε την ταινία να παίξει και με την μπάρα κύλισης πάμε στο
τέλος της ταινίας. Στο σημείο που εμφανίζεται η τελευταία ατάκα που έχει
υποτιτλιστεί πατάμε αμέσως Pause. Αντίστοιχα κλικάρουμε την τελευταία γραμμή
από τους υπότιτλους και επιλέγουμε Movie->Synchronization->Last Sync Point ή
πατάμε το ανάλογο κουμπί στο toolbar κάτω από την οθόνη ([Alt]+[2]). Στο pop up
box που εμφανίζει και ρωτάει αν θέλουμε να γίνει ο συνγχρονισμός επιλέγουμε Yes.
Έτσι έχε γίνει ο συγχρονισμός που θέλαμε. Κάνουμε save και ακολουθάμε με τους
απαραίτητους ελέγχους.
Εναλλακτικά και ίσως πιο απλά αφού επιλέξουμε τους υπότιτλους που θέλουμε να
αλλάξουμε το συγχρονισμό τους (με το [Shift]+[A]) τους επιλέγουμες όλους)
χρησιμοποιούμε
το
συνδυασμό
Edit->Timings->Shift+100milliseconds

([Ctrl]+[Shift]+[H]) για να τους πάμε πιο μετά ή Edit->Timings->Shift100milliseconds ([Ctrl]+[Shift]+[N]) για να τους φέρουμε πιο μπροστά.. Το
επιλέγουμε επαννειλημένα μέχρι να φτάσουν στο σωστό σημείο.

Βιβλιογραφία:
http://translationjournal.net/journal/04stndrd.htm
http://www.ufu.gr/subtitles

ΥΓ: Σε περίπτωση που θέλουμε να ενσωματώσουμε στο αρχείο του βίντεο τους
υπότιτλους (δεν προτιμάται, απλώς είναι χρήσιμο για προβολές σε τηλεοράσεις κλπ)
τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Sub2DivX από εδώ. Για να το
κάνουμε χρησιμοποιούμε απλώς τις οδηγίες του προγράμματος…
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