
 player km افزار نرم در فیلم زبان تغییر

 میتونید زبان فیلم را تغییر بدین ctrl + Xبا کلید های ترکیبی  Km Player افزار نرم با  

 

 فیلم به دوبله صوت چسباندن آموزش

 اگر صوت دوبله فارسی نداشت فیلم میتوانید آموزش زیر را مطالعه کنید.

را به شما عزیزان آموزش بدیم. ” آموزش چسباندن صدای دوبله به فیلم زبان اصلی ” در این پست قصد داریم 

خواهید داشت که از لینک های زیر می توانید mkvtoolnixیا  mekvmergeبرای اینکار شما نیاز به نرم افزار

 دانلود کنید

 مگابایت 14 حجم و مستقیم لینک با بیتی 32 نسخه دانلود

 مگابایت 14 حجم و مستقیم لینک با بیتی 64 نسخه دانلود

http://dl.dlroozane.com/dlroozane/95/6/MKVToolnix.9.3.1.x86.zip
http://dl.dlroozane.com/dlroozane/95/6/MKVToolnix.9.3.1.x64.zip


 است. افزار نرم این محیط رزی عکس نمایید. اجرا را برنامه نصب از بعد

 

 اضافه افزارنرم به را ویرایش برای نظر مورد فایل توانیدمیAdd( ) کردن اضافه دکمه بروی کلیک با

 فایل توانیدمی نیز کردن Drag از استفاده با فایل کردن اضافه برای است ذکر قابل )همچنین کنید

 تمامی زیرین بخش در فایل شدن اضافه از بعد کنید(. رها افزار نرم روی و کشیده را موردنظر

 نظر در را زبانه تک فایل یک مثال برای شوند.می داده نمایش فایل دهنده تشکیل هایقسمت



 است، شده تشکیل قسمت دو از که کردیم اضافه افزارنرم به را نظر مورد فایل زیر شکل در بگیرید.

 صوتی. فایل دیگری و تصویری فایل یکی

 

 افزارنرم بهAdd(  )دکمه قبلی روش همان از را شده دانلود صوتی هایفایل یا فایل مرحله این از بعد

 کنیم.می اضافه



 

 شود پخش فایل اجرای با همراه فرضپیش صورت به خواهیدمی که صوتی فایل که باشید داشته دقت

 دهید. قرارYes( ) بلی روی را flag track Forced و flag track ultDefa گزینه دو این بایستی

 زیر. شکل همانند



 



 

 شما نسخه با دوبله صوتی فایل دارد امکان میکنیم. کلیک muxing Start روی هم آخر در

 و دوبله صوت در تاخیر تنظیم برای است. تاخیر ایجاد به نیاز اینصورت در . باشد نداشته همخوانی

 وارد را تاخیر مقدار شده مشخص کادر در و میکنیم انتخاب را دوبله صوت ابتدا صدا هماهنگی

 ( +۷۵۰ یا -۱۰۰۰ مثال )برای نیممیک



 

  


