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I EVADS
Šī rokasgrā ata ir eidota Tiesu ad i istrā ijas Eiropas Ko isijas a io ālo ai starptautisko etiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)
projekta
ECLI ie ieša a
(nr.
JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6975) ietvaros.
Rokasgrā atā ir aprakstīta programmas SDL Trados Studio un risi āju a SDL GroupShare versija 2015,
kā arī attēloti šai ersijai at ilstošie saskar es ele e ti. Citās progra
as ersijās iespēja as atšķirī as o
šajā doku e tā aprakstītas ersijas, tādēļ to ar iz a tot itu progra
u ersiju dar ī as pa atpri ipu
apgūša ai, et e kā pil ērtīgu eļ edi to lietoša ā. Programmas SDL Trados Studio 2015 dar i āša ai
epie ieša s dators ar šādie para etrie :






operētājsistē as Windows 7 SP1, 8.1 vai 10;
2 GB rī as ietas ietajā diskā;
2 GB operatī ās at iņas datorie ar bitu procesoru);
4 GB operatī ās at iņas datorie ar bitu procesoru);
ekrā a izšķirtspēja
pikseļi ai lielāka.

Rokasgrā ata ir paredzēta Lat ijas Repu likas Tiesu ad i istrā ijas sistē u ad i istratorie u IT
at alsta spe iālistie , kuri ir piedalījušies šī projekta iet aros rīkotās ap ā ī ās dar a ar SDL Trados Studio
u SDL GroupShare
. Tā ir eidota iespēja i detalizēti u isapt eroši, lai tā ūtu oderīga ga
sistē u ad i istratorie , kuri dar osies ar SDL GroupShare ser eri, ga IT at alsta spe iālistie , kuri s iegs
teh isku at alstu tiesu tulkotājie u SDL Trados Studo
lietotājie . Tajā pat laikā rokasgrā ata ir
eidota, ņe ot ērā ērķauditorijas padziļi ātās zi āša as i for ā ijas teh oloģiju jo ā. Tādēļ tajā a
izma toti ļoti ie kāršoti fu k iju u ei a o dar ī u apraksti, kā tas ir lietotāju rokasgrā atā
Doku e ta pir ajā odaļā aprakstīta progra
as uzstādīša a, ko figurēša a, u lokālo resursu
pār aldī a. Šī odaļa satur ad i istratorie u teh iskā at alsta perso āla
oderīgu i for ā iju, kas
papildi a tulkotāju rokasgrā atā atroda os progra
as dar ī as pri ipu u fu k iju izklāstus. Otrā
odaļa ir eltīta GroupShare ser era u tā resursu pār aldī as gal e ajā fu k ijā . Šeit atroda a
i for ā ija par lietotājie , lietotāju lo ā u piekļu es tiesī ā , kā arī par ser er āzēto tulkoša as at iņu
pār aldī u. Trešajā odaļā apkopota i for ā ija par pro lē u o ērša u, t.i., iežāk sastopa o pro lē u
apraksts u ei a ās dar ī as to risi āša ai, kā arī rī ī as iespējas itu pro lē u gadīju ā.
Pa ā ī ā ir iz a toti dažādi teksta for atēju i oteiktu ele e tu iz elša ai.
Teksts zaļā krāsā: saskarnes elementi, pie ēra , pogas, iz ēl es, il es u sadaļas.
Teksts sarka ā krāsā:

apes atraša ās ieta.

Teksts slīprakstā: progra

ā sastopa s ai its teksts a gļu alodā, pie ēra , Source Language.

Teksts trek rakstā vai ar pas ītroju u: iz elts teksts, lai padarītu to pa a ā āku u pie ērstu lasītāja
uz a ī u.
Tāpat doku e tā ir iz a toti tālāk redza ie i for ā ijas u

i

I for
piezī
i for
attie

ējoša piezī e. Šādas
es satur oderīgu
ā iju u pado us saistī ā ar
īgo tē u.

rīdi āju a elementi.

!

Brīdi āju s. Šādi rīdi āju i satur
ļoti s arīgu i for ā iju. Noteikti
ņe iet to ērā! Pretējā gadīju ā
ar rasties progra
as dar ī as
trau ēju i ai e ēla as eikto
dar ī u sekas.
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Īsu ā par SDL Trados Studio
SDL Trados Studio ir tulkoša as progra
a, kas tulkoša as ozarē ir ie a o plašāk zi ā ajā u
lietotajā progra
ā . Turklāt šai progra
ai regulāri tiek izstrādātas jau as ersijas, tādējādi attīstoties
līdz ar jau ākajā teh oloģijā , kā arī uzla ojot esošos u ie iešot jau us rīkus u fu k ijas, kas palīdz
tulkotājie eikt dar u efektī i u k alitatī i.
SDL Trados Studio programma s iedz iespēju tulkot daudz dažādu for ātu failus ērtā un viegli
pārskatā ā saskar ē, kas ļauj tulkotāja ko e trēties uz teksta saturu u
azāk do āt par doku e ta
struktūras at eidoša u. Turklāt pē tulkoša as iegūtā faila for āts u for atēju s at ilst oriģi ālaja
dokumentam.
Lai odroši ātu teksta pārskatā ī u u progra
as fu k io alitāti, tulkoja ais teksts auto ātiski
tiek sadalīts seg e tos. Parasti ie s seg e ts satur ie u teiku u, irsrakstu ai ta līdzīgu teksta ie ī u.
Progra
a Trados Studio atšķiras o auto atizētās tulkoša as progra
ā , pie ēra , plaši
zi ā ās Google Tra slate, ar to, ka progra
a pati e ei tulkoša u. Trados Studio pamatprincips ir
iztulkoto ie ī u je seg e tu sagla āša a tulkoša as at iņā. Pē ta , ja itā tekstā ir tāds pats ai līdzīgs
seg e ts, progra
a piedā ā at iņā sagla āto seg e ta tulkoju u, tādējādi odroši ot, ka tulkotāja
a atkārtoti jātulko iepriekš tulkots teksts. Pie ta , iz a tojot ser er āzētu tulkoša as at iņu, tulkotāja
ir pieejami arī tulkojumi, kurus ir eikuši iti šīs at iņas lietotāji.
Papildus tulkoša as at iņā ir iespēja s iz a tot ter i oloģijas datu āzes, lai odroši ātu
pareizu u ko sek e tu ter i oloģiju. Šīs ter i oloģijas datu āzes alstās uz tulkoša as at iņai līdzīga
pri ipa, proti, tās parasti papildi a lietotāji je tulkotāji. Ter i oloģijas datu āzes ar eidot katrs lietotājs
atse išķi ai kopīgi ar itie lietotājie iz a tot ser er āzētu ter i oloģijas datu āzi.
Ērtākai tulkoša as dar u orga izēša ai SDL Trados Studio izmanto projektus. Projektā ir apkopoti
oteikta tulkoša as dar a tulkoja ie faili, tulkoša as resursi tulkoša as at iņas u ter i oloģijas datu
āzes , kā arī katra projekta ir iespēja s i di iduāli ko figurēt iestatīju us. Tādējādi ir iespēja s
pielāgot resursus katra tulkoša as dar a spe ifikai u tulkotāja ajadzī ā .
Papildus tulkoša as u ter i oloģijas datu āzē SDL Trados Studio ir aprīkota ar daudzā dažādā
papildu fu k ijā , kas palīdz odroši āt tulkoju a k alitāti u iespēju pil ērtīgi iz a tot programmas
s iegtās priekšro ī as. Jūs arat, pie ēra , pār audīt tulkoju a teksta pareizrakstī u, priekšskatīt
tulkojumu pir s tulkotā faila sagla āša as, sekot līdzi iztulkotajam apjomam un iz a tot itas produkti itāti
ei i ošas fu k ijas.
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1. P ROGRAMMAS SDL T RADOS S TUDIO

PĀRVALDĪBA

Šajā odaļā ir apkopota i for ā ija par tulkotāja dar sta ijas sagata oša u dar a ar progra
ā SDL
Trados Studio un SDL MultiTerm, progra
u jau i āju ie u saderī u ar itā
ersijā , kā arī
i for ā ija par programmas pamatprincipiem u lokālo tulkoša as resursu pār aldī u.

1.1.

I NSTALĀCIJA

Progra
as tiek i stalētas ar edņa palīdzī u. Nodroši iet, ka i stalā ijas pro ess tiek palaists ar
administratora tiesī ā . SDL Trados Studio i stalētājā a iekļauta programma SDL MultiTerm — tā ir
jāi stalē atse išķi.
Programma SDL Trados Studio

tiks i stalēta šajā

apē:

%programfiles(x86)%\SDL\SDL Trados Studio\Studio5
Programma SDL MultiTerm 2015 tiks i stalēta šajā

apē:

%programfiles(x86)%\SDL\SDL MultiTerm\MultiTerm12
Progra




u dar ī ai ir epie ieša i arī šādi ko po e ti:
Microsoft .NET Framework 4.5.2;
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable;
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable;

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable SP1.
Ja i stalā ijas laikā tie datorā netiks atrasti, SDL Trados Studio vai SDL MultiTer i stalā ijas ed is piedā ās
iespēju tos lejupielādēt u i stalēt. Šie papildus komponenti a iekļauti progra
u i stalētājos, tādēļ to
lejupielādei ir epie ieša s i ter eta savienojums. Ja interneta savienojums a pieeja s ai ir iero ežots,
papildu ko po e tus ir iespēja s lejupielādēt u uzi stalēt atse išķi ēlāk.

1.2.

P ROGRAMMAS ATJ AUNINĀŠ ANA

Progra
ā SDL Trados Studio u SDL MultiTer
Pē progra mas palaiša as tā ko u i ē ar SDL
ser eri u pār auda atjau i āju u pieeja ī u. Ja
ir pieeja i atjau i āju i, programma parāda
attēlā pa la i redza o logu, kurā lietotāja tiek
piedā āta iespēja tos lejupielādēt u i stalēt (poga
Yes
ai turpi āt progra
as lietoša u,
ei stalējot jau i āju us poga No).

ir auto ātiskās atjau i āju u

eklēša as funkcija.

Auto ātiskos atjau i āju us ir iespēja s atslēgt,
dodoties uz File > Options >Automatic Updates.
Atjau i āju u pieeja ī u var pār audīt arī
a uāli, iz a tojot il ē Help atrodamo funkciju
Check for Updates.
Programmai ir pieejams arī atse išķs Attēls Nr. 1: SDL Trados Studio atjau i āju u i stalā ijas logs.
atjau i āju u eids — servisa pakotnes. Ja
programmai ir pieejama jauna servisa pakotne, pē auto ātiskās atjauni āju u pār audes lietotājs saņe s
paziņoju u par tās pieeja ī u.
Ser isa pakot e ir līdz ērtīga jau ai programmas i stalā ijai, jo tā aizstāj e o progra
Tādēļ ser isa pakotņu i stalā ijai ir epie ieša as administratora tiesī as.

as ersiju.
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Pēdējais jau i āju u eids ir pāreja no vienas
programmas versijas uz citu (piem. no SDL Trados
Studio
uz
. Atšķirī ā o ser isa pakot ē ,
pārejot uz jau u progra
as ersiju, tā eaiz ieto
iepriekšējo ersiju, et tiek i stalēta paralēli tai.
Tādējādi lietotājs var dar oties ar a ā
ersijā ,
pirms pil īgas pārejas uz jauno versiju. Šī jau i āju u
eida i stalā ijai ir epie ieša as administratora
tiesī as.
Piezī e
attie ī ā
uz
vecākas
versijas
ati stalēša u: ja datorā ie laikus ir i stalētas
airākas progra
as ersijas, pē e ākās versijas
ati stalēša as o Wi do s reģistra tiek dzēstas SDL
Attēls Nr. 2: logs, kas i for ē par pieeja u servisa pakotni.
failu (.sdlxliff, .sdlproj, .sdltm, .sdltb, u.c.) aso iā ijas ar
SDL Trados Studio. Tādēļ pē ati stalēša as ir ēla s adī as pa elī jaunajai programmas versijai palaist
funkciju Repair (Control Panel > Programs and Features > Uninstall or change a program), lai atjaunotu SDL
failu aso iā ijas.

!

Pē e ākas progra
as ersijas ati stalēša as o Wi do s reģistra tiek dzēstas SDL
failu aso iā ijas ar Trados Studio. Pē ati stalēša as adī as pa elī palaidiet jau ajai
versijai funkciju Repair.

L ICENCĒŠ ANA

1.3.

Šajā odaļā ir apkopota i for ā ija par progra
as li e ēša u u pieeja ie li e ču akti izā ijas u
deakti izā ijas eidie . Pir ās
die as pē progra
as i stalā ijas tā dar ojas Professio al ersijas
iz ēģi āju a režī ā.
Ja progra
a a akti izēta, palaižot to, parādās
Product Activation logs (skat. Attēls Nr. 5). Tajā ir
iespēja s akti izēt progra
u, spiežot uz pogas
Activate un ievadot aktivizā ijas kodu, kuru iegūsiet
OOS SDL profilā.
Product Activation logu ar at ērt arī
a uāli,
progra
ā Trados Studio dodoties uz cilni Help >
Product Activation.

i

Product Activation logā ar ga
akiti izēt, gan deakti izēt licenci.

Noklikšķi ot uz pogas Activate, tiek at ērts
Online Activation logs (skat. Attēls Nr. 5). Šī ir
tiešsaistes akti izā ijas
etode, tādēļ tai ir
epie ieša s i ter eta sa ie oju s, lai apstipri ātu Attēls Nr. 3: produkta aktivizā ijas logs.
li e es koda akti izā iju SDL ser erī. Ievadiet licences
kodu attie īgajā laukā u nospiediet pogu Activate.
Ja a pieeja s i ter eta sa ie oju s ai eizdodas akti izēt progra
u ar tiešsaistes etodi, ir
pieeja a arī ezsaistes akti izā ijas fu k ija Offline Activation. Lai to izmantotu, Product Activation logā
iz ēlieties iespēju Alternative activation options (skat. Attēls Nr. 4).
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Attēls Nr. 5: tiešsaistes aktivizā ijas logs.

Attēls Nr. 4: alter atīvo aktivizā ijas iespēju logs.

Alternative activation options logā ir pieeja as airākas fu k ijas:




Connection Settings: interneta sa ie oju a pār audes un starpniekservera (proxy ko figurā ijas
funkcija, kas ar ūt oderīga, veicot tiešsaistes akti izā iju.
Use a License Server:
funkcija papildu li e ču eida — tīkla li e ē . Ar šo fu k iju ar
ko figurēt piekļu i lokālam tīkla li e ču
serverim.
Offline Activation : programmas bezsaistes
akti izā ijas fu k ija.

Sek īgai progra
as ezsaistes akti izā ijai
ir epie ieša s aktivizā ijas sertifikāts. Lai to
ģe erētu, jāie ada akti izā ijas kodu laukā Activation
code, jānokopē iegūto Installation ID kodu u tī eklī
jādodas uz SDL profila sadaļu Products & Plans >
Licensing. Aktivizēja ai li e ei ūs pieeja a šāda
iespēja:
Lai ģe erētu aktivizā ijas sertifikātu, oklikšķi iet uz
šīs iespējas, iegūto Installation ID kodu iekopējiet SDL
profilā attie īgajā rūtiņā skat. Attēls Nr. 7 u pē
ta klikšķi iet uz pogas Generate Offline Activation Attēls Nr. 6: Trados Studio ezsaistes aktivizā ijas logs.
Certificate. Tiks ģe erēts ajadzīgais sertifikāts.

Attēls Nr. 7: SDL profila ezsaistes aktivizā ijas sadaļa.

7

Pē
ta
ar iegūto sertifikātu
ar akti izēt
programmu, ievadot to loga Offline Activation laukā
Activation certificate (skat. Attēls Nr. 6).
Kad progra
a ir akti izēta, akti izā ijas
logā ūs orādīts aktī ās licences veids. Šajā logā ir
iespēja s aplūkot akti izētās li e es kodu,
izmantojot funkciju Show activation code.
Ar pogu Deactivate ir iespēja s deakti izēt
progra
u tiešsaistes režī ā, sa ukārt ezsaistes
dezakti ā ijai ir paredzēta poga Deactivate offline.
Deakti izā ijai
ezsaistē ir
epie ieša s
autorizā ijas kods, kuru var iegūt, SDL profila sadaļā

Attēls Nr. 8: produkta aktivizā ijas logs ar aktivizētu li e i

Products & Plans > Licensing. Šajā
sadaļā iz a tojiet attie īgajai li e ei
pieejamo opciju Can't deactivate
online? – Deactivate offline, lai iegūtu
autorizā ijas kodu.
Ie adiet autorizā ijas kodu progra
as
SDL Trados Studio loga laukā
Deactivation authorization (skat. Attēls
Nr. 9).
Pē ta
ūs aktī a iespēja ģe erēt
deaktivizā ijas sertifikātu jeb Generate
Certificate, kas apstipri ās licences
deakti izā iju.
Iekopējiet
iegūtu
sertifikā ijas kodu no lauka Deactivation
certification attie īgajā laukā SDL profilā
un
nospiediet
Confirm
Offline
Deactivation (skat. Attēls Nr. 10).
Pē ta progra
ā SDL Trados Studio
apstipri iet deakti izā iju, atzī ējot
rūtiņu I have returned the deactivation Attēls Nr. 9: Trados Studio ezsaistes deaktivizā ijas logs.
certificate to SDL u
ospiežot
pogu Confirm (skat. Attēls Nr. 9).

i

Lai deakti izētu li e i
gadīju ā, kad lietotāja
dators nedarbojas,
ērsieties pie SDL teh iskā
atbalsta vai K Solutions.

Attēls Nr. 10: SDL profila ezsaistes deaktivizā ijas sadaļa.
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1.4.

T ULKOŠANAS ATMIŅ U IZVEIDE UN PĀRVALDĪB A

SDL Trados Studio fail āzētu tulkoša as at iņu var iz eidot ar attie īgu ed i, kuru ar at ērt:


sadaļā Translation Memories. Šīs sadaļas
rīkjoslā klikšķi iet uz New > New Translation
Memory.



attie īgā projekta iestatīju os at erot sadaļu
Language Pairs > All Language Pairs >
Translation
Memory
and
Automated
oklikšķi iet uz
Translation. Šajā sadaļā
Create > New File-based Translation Memory.
Attēls Nr. 11: jau as at iņas izveidoša as fu k ijas sadaļā
Translation Memories augšā u projekta iestatīju os
apakšā .

T U L K O ŠA N A S A T M I Ņ A S I Z V E I D E S V E D N I S
At erot tulkoša as at iņu iz eides
ed i, parādās attēlā pa la i redza ais
logs. Tajā ir pieejamas tālāk aprakstītās
funkcijas un lauki.
 Name : at iņas nosaukums.

!

Tulkoša as at iņas
osauku ā edrīkst iz a tot:
- urtus ar garu zī ē u
īksti āju a zī ē ,
- punktus.

 Source Language: oriģi āl aloda.
 Target Language: tulkojuma valoda.
 Location: tulkoša as at iņas faila
atraša as
ietā.
Noklusēju a
tulkoša as at iņu ape ir:

Attēls Nr. 12: tulkoša as at iņas izveides ved is.

%userprofile%\Documents\Studio 2015\Translation Memories
 Description, Copyright: papildu i for ā ijas lauki.
 Create From: šī fu k ija ļauj pārņe t i for ā ijas laukus u seg e tā ijas iestatīju us no citas
fail āzētas (Browse >File-based Translation Memory ai ser er āzētas Browse >Server-based
Translation Memory) tulkoša as at iņas.
 Enable character-based concordance search: ja
Šajā edņa solī ospiežot pogu Finish,
ieslēgsiet šo op iju, tulkoša as at iņa i deksēs e tikai
uzreiz tiks iz eidota tulkoša as
eselus ārdus, et arī ārdu daļas. Tas ar palieli āt
at iņa ar sta darta iestatīju ie .
atrasto daļējo sakritī u skaitu, et ietek ēs at iņas
ātrdar ī u. Tādēļ liela apjoma at iņā ir ietei a s
eiz a tot šo fu k iju. Jau iz eidotā at iņā šo op iju e ar ai īt, et ir iespēja s eksportēt
at iņas saturu itā at iņā, kurai šī op ija ir ieslēgta/izslēgta.

i

9

Klikšķi iet uz pogas Next, lai pielāgotu at iņas papildu iestatīju us.
Klikšķi iet uz pogas Finish, lai pabeigtu tulkoša as at iņas iz eidi ar sta darta iestatījumiem.

FIELDS AND SETTINGS – INFORMĀCIJAS LAUKI U N ATMIŅAS IESTATĪJUMI
Nāka ajā edņa solī var defi ēt tulkoša as at iņas papildu laukus. Visām tulkoša as at iņā ir
sistē as lauki, pē kuriem var noteikt, pie ēra , segmenta autoru, izveides laiku un to, cik reizes segments
ir iz a tots kā pil īga ai daļēja seg e ta sakritī a.

Attēls Nr. 13: i for ā ijas lauki.

Tulkoša as
at iņas
iestatīju i šajā sadaļā:
Attēls Nr. 14: tulkoša as at iņas izveides vedņa . solis.

papildu

Recognize: iestatīju i atse išķu
etulkoja u ele e tu eidu atpazīša ai. Noklusēju a
iestatīju os visi elementi ir atzī ēti.

Count as one if words: iestatīju i ārdu skaita aprēķi a . Atkarī a o iz ēlētajie
do uzī ē , s ītrā , apostrofie tiks/netiks skaitīti kā ie s ārds.

iestatīju ie

ārdi ar

Klikšķi iet uz pogas Next, lai dotos uz āka o edņa soli.

L A N G U A G E R E S O U R C E S – A B R E V I A T Ū R U A T P A Z Ī ŠA N A S U N T E I K U M U S E G M E N T Ā C I J A S
I E ST A T Ī J U M I

Trados Studio piedā ā oklusēju a iestatīju us seg e tā ijai, kā arī a re iatūru u kārtas
u urie sekojošu ārdu sarakstus. Šajā edņa solī ir iespēja s papildi āt ai ai īt šos iestatīju us. Loga
Language Resources laukā Resources atrodams saraksts ar tālāk aprakstītajie resursie .
 Variable List
Netulkoja o ārdu saraksts, kurus progra
iestāžu, uzņē u u ai zī olu osauku i.

a ie

ēr atpazīs kā

etulkoja us ele e tus, pie .

 Abbreviation List
A re iatūru saraksts, kuru seg e tā ijas filtrs ig orēs. Šajā sarakstā pie ie otas a re iatūras, kas beidzas
ar pu ktuā ijas zī i, etiks uzt ertas kā seg e ta dalītājs, pie . gab. , utt. , dzim.
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 Ordinal Follower List
Saraksts ar ārdie , kas
parasti
seko
kārtas
numuriem. Punkts starp
kārtas u uru u defi ētie
ārdie
etiks uzt erts kā
seg e ta dalītājs. Pie ēri:
21. panta ,
. jū ijā ,
. gadā .
 Segmentation Rules
Seg e tā ijas
iestatīju i.
Tas ir pielāgoja s rakstzī ju
un koda elementu saraksts,
kurš osaka, kā programmai
dalīt tekstu seg e tos. Ar
oklusēju a iestatīju ie
programma dala segmentu
pē
katra pu kta, kola,
jautāju a
ai izsauku a Attēls Nr. 15: tulkoša as at iņas izveides vedņa . solis.
zī es.
Ar grafiskās saskar es palīdzī u ai Regular
Expression kodie ir iespēja s ai īt esošus ai
oteikt jau us seg e tā ijas iestatīju us.
Dar a ar Mi rosoft Offi e doku e tie šos
iestatīju us a jā ai a.

i

Seg e tā ijas iestatīju u izņē u us
ar ko figurēt, ai ot pārējo šeit
pieeja o resursu iestatīju us.

Lai ko figurētu kādu o resursiem, atlasiet to
sarakstā Resources u
oklikšķi iet uz pogas Edit
(skat. Attēls Nr. 15)

Attēls Nr. 16: seg e tā ijas iestatīju u logs.

T U L K O ŠA N A S A T M I Ņ A S SA T U R A F I L T R I
Programmas Trados Studio sadaļā Translation Memories ir iespēja s at ērt tulkoša as at iņas u
filtrēt to saturu.

Attēls Nr. 17: tulkoša as at iņas satura filtri sadaļā Tra slatio Me ories.

airākie
Ar pogu

Ar filtru, sistē as lauku u itu i for ā ijas lauku palīdzī u ir iespēja s atfiltrēt seg e tus pē
kritērijie , pie ēram, atfiltrēt ie a lietotāja tulkoju us, kuri tika iz eidoti pē oteikta datu a.
var izveidot jaunu filtru un ar pogu
to ar sagla āt turp ākai lietoša ai.

Loga la ajā pusē (skat. Attēls Nr. 18) ir redza i filtra osa īju i, kurus ar pie ie ot, ai īt ai
dzēst, iz a tojot attie īgās pogas Add, Edit un Delete. Noklikšķi ot uz pogas Add, tiek at ērts filtra
11

osa īju u iz ēles logs ar di ie
olaiža ajie sarakstie ,
kuros ar iz ēlēties filtrēša ai iz a toja os i for ā ijas
laukus u filtra operatoru, kā arī ie adīt filtrēja o ērtī u.
Papildus ši filtram SDL Trados Studio ir pieejamas
eklēša as u aiz ietoša as fu k ijas Find, Replace), ar
kurā ar apstrādāt atfiltrēto segmentu saturu.
Sadaļā Translation Memories veiktas iz aiņas
tulkoša as at iņas segmentos etiek uzreiz sagla ātas. Tās ir
Attēls Nr. 18: filtra osa īju u izvēles logs.
papildus jāapstipri a, izmantojot funkciju →
Papildus tai ir pieeja as arī šādas fu k ijas:
eiktās iz aiņas;

— atcelt tulkoju ā ie ī ā seg e tā

i

— atzī ēt tulkojuma ie ī u seg e tu) kā
dzēša u. Seg e ts tiks dzēsts, tiklīdz ospiedīsiet Commit Changes.

Sadaļā Translation Memories
eiktas iz aiņas tulkoša as
at iņas seg e tos ir
papildus jāapstipri a,
izmantojot funkciju Commit
Changes.

Ar eklēša as u aiz ietoša as fu k iju ir iespēja s ie laikus eikt tikai līdz
skaita iz aiņu eikša ai ar iz a tot funkcijas Batch Edit un Batch Delete.

iz aiņā . Lielāka

— Batch Delete dzēš isus seg e tus, kas at ilst defi ētajam filtram.
— Batch Edit veic orādītās iz aiņas visos seg e tie , kas at ilst defi ētaja

filtram.

Šīs fu k ijas ir īpaši oderīgas as eida iz aiņā , pie ēra , ja tulkoša as at iņās ir epie iešams aizvietot
epareizi iz a totu ai o e ojušu ter i u.

Attēls Nr. 19: funkcijas Batch Edit logs.

Funkcijas Batch Edit loga iz ēl ē Filter ir iespēja s orādīt kādu o iepriekš iz eidotie
sagla ātie filtrie . Tas tiks izmantots, lai atfiltrētu rediģēja us ai dzēša us seg e tus.

u
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Iz ēl ē Continuation ir pieejamas divas opcijas:



Always execute all edit actions in the list for each TU — katrā seg e tā eikt isas orādītas
iz aiņas.
Only allow one edit action to change each TU — katrā seg e tā veikt ie u o orādītajām
iz aiņā .

Prioritāri tiks eiktas iz aiņas, kas ir saraksta Actions augšā. Šajā sarakstā tiks parādīti visi ar pogu Add
pie ie otie iz aiņu oteiku i. Atlasītas dar ī as ietu sarakstā ar ai īt ar pogā Move Up un Move
Down.

I M P O R T Ē ŠA N A , E K SP O R T Ē ŠA N A , D A T U A P M A I Ņ A S F O R M Ā T I
Tulkoša as ie ī as (segmentus) no tulkoša as at iņā
ar i portēt u eksportēt ar attie īgajā
fu k ijā Import un Export. Šīs funkcijas ir pieejamas sadaļas Translation Memories rīkjoslā, kā arī projekta
iestatīju u tulkoša as at iņu sadaļā.
Datu eksporta u i porta for āts ir
.tmx, kas ir sta dartizēts for āts datu
ap aiņai starp SDL Trados Studio fail āzētā
u ser er āzētā tulkoša as at iņā , kā arī
itu tulkoša as progra
u tulkoša as
at iņā .
Eksportējot datus o tulkoša as at iņas, ir
pieeja as šādas iespējas:


Export to — eksportēja ā faila
osauku s u atraša as ieta.
Filter — filtra iestatīju i, ar kurie ir
iespēja s oteikt, kādi seg e ti tiks
Attēls Nr. 20: eksportēša s fu k ijas logs.
eksportēti. Ja atstāsiet šo lauku tukšu,
tiks eksportēti isi tulkoša as at iņā pieejamie segmenti.
Export to Workbench-optimized TMX format for use in Trados 2007 – funkcija, kura ļauj eksportēt
at iņas saturu Trados
at alstītā for ātā.





Datu i portēša a tulkoša as at iņā otiek
līdzīgi.
Pir ajā solī (Import Files), izmantojot
funkciju Add Files vai Add Folders, jāpie ie o
i portēja u s failu s . Ar pogu Remove failus
ar izņe t o i portēja o failu saraksta.

i

Tulkoju u ar i portēt arī
o .sdl liff for āta failie .

Tālākajos edņa soļos ir iespēja s ko figurēt
papildus iestatīju us. Ja standarta iestatīju i Attēls Nr. 21: datu i portēša as tulkoša as at iņā logs.
a jā ai a, tad failu importēša as pro esu var
sākt jau šajā solī, oklikšķi ot uz pogas Finish.
Nāka ajā solī TMX Import Options (skat. Attēls Nr. 22) ar ko figurēt i portēša as filtru, kas ir identisks
eksportēša as filtra u piedā ā iespēju atfiltrēt i portēja os seg e tus pē oteiktie kritērijie .
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Funkcija Unknown Fields piedā ā iespēju
ig orēt segmentu papildu laukus (Ignore),
ei portēt seg e tus ar eatpazītie
papildu laukiem (Skip translation unit),
pārtraukt i portēša as pro esu Fail
translation unit import) vai pievienot
papildu
laukus
at iņai
kopā
ar
i portēja ie
seg e tie
(Add to
translation memory).
Nāka ais u
pēdējais
edņa solis
(General Import Options) ļauj noteikt, kā
tiks apstrādāti i portēja ie seg e ti. Ir
pieejamas šādas iespējas:
Attēls Nr. 22: i portēša as iestatīju i.

 Apply Field Values — pievienot
i for ā iju papildlaukos. Ja tulkoša as at iņai, kurā gata ojaties i portēt datus, ir iestatīti pielāgotie
lauki (Custom fields , šeit arat orādīt, kādas ērtī as piešķirt šie laukie .
 Import translation units as plain text — i portēt segmentus kā ie kāršu tekstu ez
for atēju a/tagiem.
 Exclude language variants — ei portēt seg e tu, ja tā alodas dialekts esakrīt ar tulkoša as
at iņas alodas dialektu. Pie ērs: tulkoša as at iņā ar alodu ko i ā iju EN-GB > LV-LV netiks
i portēti seg e ti ar alodu ko i ā iju EN-US > LV-LV.
 Export invalid translation units — ei portētie seg e ti tiks apkopoti atse išķā .t
failā, kura
osauku s u sagla āša as ieta jā orāda laukā Export location laukā.
Ar op ijā laukā If target segments differ
(skat. Attēls Nr. 23) var noteikt, kā
progra
a
rīkosies
ar
tulkojuma
ie ī ā , ja tā sakrīt oriģi āl alodas
segmentu teksts, et atšķiras tulkojums. Ir
pieeja as šādas iespējas:
 Add new translation units —
pievienot kā jaunu tulkoša as
ie ī u. Tulkotājie
ūs pieeja s
gan vecais, at iņā esošais, ga
jau ais, i portētais variants.
 Overwrite
existing
translation
units — aizstāt tulkoša as at iņā
esošo tulkoju u ar i portēto.
 Leave existing translation units
unchanged —
e ai īt
at iņā
Attēls Nr. 23: i portēša as papildu iespējas.
esošos tulkojumus.
 Keep most recent translation units —
atstāt jau āko tulkojumu. Šajā gadīju ā tiks salīdzi āti di u tulkoju a ie ī u pēdējo iz aiņu datu i,
lai oteiktu, kura o tā ir jau ākā.
Iz ēles rūtiņa Use information from bilingual file to update TU system fields nosaka, vai izmantot
i for ā iju o i portēja ie .t
failie , lai atjau otu tulkoša as ie ī u sistē as laukus t.i. autors,
iz aiņu eikša as laiks).
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F AILBĀZĒTAS T ERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES IZVEIDE UN PĀR VALDĪBA

1.5.

Fail āzētu ter i oloģijas datu āzi (TB) ir iespēja s iz eidot ar attie īgu edni, kuru var palaist:


progra



progra
ā Trados Studio, projekta iestatīju os: Project Settings > All Language Pairs >
Termbases > Create > New File-based Termbase.

Progra

ā MultiTerm Desktop, atverot File > New > Create Termbase;

ā MultiTer

eidotu datu āzu sagla āša as oklusēju a

ape ir:

%userprofile%\Documents\SDL\SDL MultiTerm\Termbases
Progra

ā Trados Studio eidotu datu āzu sagla āša as oklusēju a

ape ir:

%userprofile%\Documents\Studio 2015\Termbases
TB struktūras pie ērs:

Atšķirī a o fail āzētā tulkoša as at iņā ter i oloģijas datu
āzu dati gla ājās airākos failos. Pār ietojot ter i oloģijas datu āzi
(TB) no vienas mapes uz citu, jāiegau ē, ka katra ter āze sastā o
airākie failie skat. pie ēru kreisajā pusē : viena .sdltb faila un pa
vienam .mdf un .mtf failam katrai ter i oloģijas datu āzē iekļautajai
valodai.

TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES IZVEIDES VEDNIS
Veidņa pir ajā solī (Termbase Definition) ir iespēja s iz ēlēties a otu, o kura pārņe t
ter i oloģijas datu āzes iestatīju us — valodas, papildu laukus un datu āzes struktūru. Ir iespēja s arī
veidot pil īgi jau u datu āzes struktūru.

Attēls Nr. 24: ter i oloģijas datu āzes izveides vedņa . solis.
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Iz ēlei ir pieeja as šādas opcijas:
 Create a new termbase definition from scratch: izveidot jaunu ter i oloģijas datu āzes struktūru.
 Use a predefined termbase template: iz eidot ter i oloģijas datu āzi o iepriekš defi ēta parauga.
Šajā iz ēl ē ir pieeja i progra
ā iekļautie ša lo i.
 Load an existing termbase definition file: iz eidot ter i oloģijas datu āzi o ša lo a. Šādus ša lo us
ar iegūt, eksportējot tos no fail āzētā u ser era āzētā ter i oloģijas datu āzē .
 Use an existing termbase as a template: iz eidot ter i oloģijas datu āzi, ņe ot par paraugu citu
fail āzētu ter i oloģijas datu āzi. No parauga datu āzes tiks pārņe ta tikai tās struktūra, et e
termini.
Vedņa otrajā solī (Termbase Name) ter i oloģijas datu āzei jāpiešķir osauku s, kā arī ajadzī as
gadīju ā ar aizpildīt papildus i for ā ijas laukus.
Friendly Name: ter i oloģijas datu āzes osauku s, kurš tiks attēlots
Nosaukuma lauks
(Friendly Name) ir
programmu Trados Studio un MultiTerm datu āzu sarakstos.
jāaizpilda o ligāti.

i

Vedņa trešajā solī (Language Fields) ter i oloģijas datu āzei
jāpie ie o ajadzīgās valodas. Atšķirī ā o tulkoša as at iņā ter i oloģijas datu āzēs ar ūt arī airāk
par di ā alodā .
Vedņa eturtajā solī (Descriptive Fields ir iespēja s defi ēt u ko figurēt papildu i for ā ijas
laukus. Tie ar saturēt dažāda eida i for ā iju par ter i ie . Šos laukus edņa piektajā solī Entry
Structure ūs iespēja s pie ie ot
vienam no trim ter i oloģijas
datu āzes struktūras lī eņie
(skat. Attēls Nr. 27).
Lai defi ētu jau u i for ā ijas
lauku, ispir s kreisajā pusē laukā
Field label skat. attēlu pa la i
jāieraksta lauka osauku s pie .
„Defi ī ija ) un ar pogu Add
Descriptive
jāpie ie o saraksta
fields la ajā pusē. Pē ta , atlasot
sarakstā
ajadzīgo lauku u
ospiežot pogu Properties, var
oradīt lauka/i for ā ijas eidu
(piem. teksts, olaiža ais saraksts,
attēls .
Attēls Nr. 25: ter i oloģijas datu āzes izveides vedņa . solis

Vedņa piektajā solī (Entry Structure ar pie ie ot defi ētos
papildu i for ā ijas laukus kāda
o tri tālāk aprakstītajie
ter i oloģijas datu āzes struktūras lī eņie .


Entry level — ieraksta lī e is. Ši lī e i ir piesaistīta tikai
sistē as i for ā ija (piem. ieraksta numurs, izveides datums).
o Index level — alodas lī e is.
 Term level — ter i a lī e is. Katrai alodai ar ūt
pievienoti vairāki ter i i.

Attēls Nr. 26: papildu lauka iestatīju i.

Katrā no šie lī eņie var pievienot iepriekš defi ētos laukus. Pie ērā skat. Attēls Nr. 27) loga
kreisajā pusē ir redzama paplaši āta datu āzes struktūra. Tajā redza s, ka alodas lī e ī ir pievienoti
defi ī ijas lauks (Definition u piezī ju lauks Note , sa ukārt ter i a lī e ī ir pievienoti airāki lauki (Note,
Context, Source, Category utt.), kā arī statusa lauks (Status), kuram eturtajā solī tika ko figurēti daži
parametri (skat. Attēls Nr. 26 . Proti, ši lauka ir iz ēlēts olaiža ā saraksta for āts (Picklist), u šajā
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sarakstā ir defi ēti
airāki
iespēja ie ter i a statusi. Ar
šādu ko figurā iju ir iespēja s
katram terminam orādīt tā
aktualitāti.
Piektajā solī ar Field
settings
iestatīju ie
ir
iespēja s piešķirt laukie di as
papildu kategorijas: Mandatory
o ligāti
aizpildā s
lauks
attie īgajā lī e ī), Multiple
(attie īgajā lī e ī ar pie ie ot
airākus šāda eida laukus).

Attēls Nr. 27: ter i oloģijas datu āzes izveides vedņa . solis.

T E R M I N O L O Ģ I J A S D A T U B Ā Z E S D E F I N Ī C I J A S ŠA B L O N S
Ter i oloģijas datu āzes defi ī ijas ša lo u
ar sagla āt, attie īgās datu āzes pār aldī as sadaļā
Termbase Management atlasot Definitions u pē ta
oklikšķi ot uz fu k ijas Save (skat. attēlu pa la i .

Attēls Nr. 28: ter i oloģijas datu
sagla āša a.

āzes ša lo a

T E R M I N O L O Ģ I J A S D A T U B Ā Z E S S A T U R A I M P O R T Ē ŠA N A U N E K S P O R T Ē Š A N A
Ter i oloģijas datu āzu satura i portēša a un eksportēša a ir iespēja a progra
Desktop. Abas funkcijas ir pieejamas programmas sadaļā Termbase Management.

ā MultiTerm

Datu ap aiņai starp ter i oloģijas datu
āzē tiek izmantoti .xml for āta faili.
I portēša as
ai eksportēša as
procesu sāk, iz ēloties ie u o tālāk
aprakstītajie
i portēša as
ai
eksportēša as
procesu
veidiem
un
noklikšķi ot uz Process (skat. Attēls Nr. 29).
Terminu i portēša ai ir pieeja i šādi
procesu veidi:
 Default import definition: oklusēju a
ter i u i portēša as process. Tas
ēģi a i portēt visus terminus, un
pro esa
laikā
at et/ ei portē
terminus,
kuriem
ir
attie īgajā

Attēls Nr. 29: i portēša as pro esi progra

ā MultiTer .
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ter i oloģijas datu āzē edefi ēti papildu i for ā ijas lauki.
 Synchronize on Term: i portē u si hro izē ter i us at ilstoši sakritī ā ter i u lī e ī Term level).
Identiskie termini tiek apvienoti.
 Synchronize on Entry Number: i portē u si hro izē datu āzes ter i us at ilstoši kārtas u ura
ierakstu lī e ī (Entry level). Šo i porta pro esu ir ietei a s lietot, lai atjau i ātu datu āzes ar
jau ākā to kopijā .
I portēša as vedņa pir ajā solī (General Settings) jā orāda i portēja s .xml fails (Import file).
Žur ālfails Log file , kurā tiks ierakstīta i for ā ija par i porta pro esu, tiks sagla āts ar faila paplaši āju u
.log tajā pašā apē.
Šajā pašā solī ar iz ēlēties
ātrās terminu importēša as
funkciju (Fast import), kas ir
pieejama tikai tad, ja .xml
fails
pil ī ā
at ilst
MultiTerm XML importa
for āta
un
nav
eksportēts
o
itas
termi oloģijas pār aldī as
sistē as, un reorga izā ijas
funkciju
(Perform
full
reorganization
after
import), kura palieli ās
datu āzes dar ī as ātru u.

Attēls Nr. 30: ter i u i portēša as vedņa . solis.

Otrajā solī (Validation Settings) jā orāda fails, kurā tiks apkopoti atfiltrētie ai itādu ie eslu dēļ
i portēša ai ederīgie ter i i Exclusion file . Turklāt šajā solī ir iespēja s pielāgot ēl itus importēša as
iestatīju us:
 Allow incomplete entries: i portēt ter i us, kurie
a aizpildīti isi lauki.
 Allow over-complete entries: i portēt ter i us ar papildu laukiem, kas datu āzē a defi ēti. Papildu
lauki tiks ig orēti, et
ter i i tiks i portēti.
 Ignore sublanguages:
ig orēt
alodas
dialektus (piem., lai
i portētu ter i us o
datu āzes ar ritu
a gļu valodas datu
āzes itā datu āzē ar
a erikāņu
a gļu
valodu).
Attēls Nr. 31: ter i u i portēša as vedņa . solis.

Sa ukārt terminu eksportēša ai ir pieeja as airākas fu k ijas saderī ai ar itu progra
programmu versiju for ātie . Būtiskākie o tie :

uu

e āku

 Default export definition: ter i u eksportēša as oklusēju a process. Tas eksportē datus . l
for ātā, ko ar i portēt fail āzētās u ser er āzētās ter i oloģijas datu āzēs.
 Tab-delimited export definition: eksportēša as process, kas sakārto terminus atse išķas kolo ās ar
tabulatoru palīdzī u. Iegūto .txt failu ir iespēja s i portēt itās sistē ās u SQL datu āzēs.
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Vei ot eksportēša u, ed ī ir jā orāda
eksporta faila osauku s u sagla āša as
ieta laukā Export File. Žur ālfails Log file)
tiks sagla āts ar tādu pašu osauku u u
tajā pašā apē, tikai ar faila paplaši āju u
.log. Noklikšķi ot uz pogas Next, tiks sākts
eksportēša as pro ess.

Attēls Nr. 32: ter i u eksportēša as ved is.
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1.6.

A UTO S UGGEST VĀRD NĪCAS IZV EIDE

AutoSuggest ārd ī a ir tulkotājie
oderīgs papildu resurss, kas tulkoša as laikā auto ātiski piedā ā
atpazītu ārdu u frāžu tulkoju us. Atšķirī ā o tulkoša as at iņā u ter i oloģijas datu āzē , ši
resursam nav servera versijas — tas ir pieeja s tikai lokāli.
AutoSuggest ārd ī u
AutoSuggest ārd ī u var izveidot tikai o lokālas tulkoša as at iņas,
ar iz eidot o lokālas
tulkoša as at iņas,
kurā ir e azāk kā
000 segmenti. Tādēļ tās izveidei ir ieteicams ie ā
kurā ir is az
tulkoša as at iņā apkopot no itā lokālā u ser era tulkoša as
segmenti.
at iņā eksportētus tulkojumus (skat. I portēša a, eksportēša a, datu
ap aiņas for āti 13. lpp.).

i

AutoSuggest ārd ī as izveides vedni var at ērt ar funkciju Create AutoSuggest
Dictionary, kura atrodas Trados Studio sadaļas Translation Memories il ē Home.
Vednim ir 4 tālāk aprakstītie soļi.
Pir ajā solī jā orāda
lokāla tulkoša as at iņa, no kuras
tiks eidota AutoSuggest ārd ī a.

Otrajā
solī
jā orāda
ārd ī as
oriģi āl aloda
un
tulkojuma valoda. Turklāt ir
iespēja s noteikt filtru, lai netiktu
i portēti e ajadzīgi seg e ti
(skat. Tulkoša as at iņas satura
filtri 11. lpp.)
Trešajā solī ar orādīt
seg e tu skaitu, kurš tiks
apstrādāts,
lai
iz eidotu
AutoSuggest
at iņu.
Pē
oklusēju a u ez īpašie filtru
parametrie tiks apstrādāti isi
seg e ti. Ja at iņa ir pārāk liela,
u
iegūtais
ārd ī as fails
pārslogo tulkotāja sistē u, tad šo
skaitu ar sa azi āt.

Ceturtajā
solī
atliek
orādīt AutoSuggest ārd ī as
sagla āša as ietu.

Pē ta Iegūto AutoSuggest
iestatīju u ša lo a .

ārd ī as .bpm failu

ar pie ie ot tulkoša as projektiem vai projektu
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1.7.

T ULKOŠAN AS P ROJE KTI

SDL Trados Studio projektā ir apkopoti tulkoja ie faili, tulkoša as resursi un iestatīju i. Projekta
failu struktūrā tiek lietoti di i specifiski failu for āti:
.sdlxliff — ili g āls di alodu tulkoju a fails. Šajā failā gla ājas seg e tēts tulkojamais teksts un
tā tulkoju s ja tas ir ie adīts u sagla āts , et a i for ā ijas par itie projekta iestatīju ie .
Katrai projektā iestatītajai tulkoju a valodai tiek ģe erēts atse išķs di alodu fails u sagla āts
projekta apes attie īgās alodas apakš apē.
.sdlproj — projekta iestatīju u fails. Šis fails satur i for ā iju par tādie projekta iestatīju ie kā
iz a totajā lokālajā u ser era tulkoša as at iņā u ter i oloģijas datu āzē , AutoSuggest
ārd ī ā , k alitātes pār audes iestatīju ie u. c.
JAUNA PROJEKTA IZVEIDE
Projekta iz eides ed i ar at ērt, iz a tojot fu k iju New Project sadaļā Welcome ai sadaļas
Projects cilnē Home.
Pir ajā solī (Project Type)
var iz ēlēties,
o kā pārņe t
projekta iestatīju us:
Create a project based on a
project
template —
izveidot
projektu no iestatīju u ša lo a.
Create a project based on a
previous
Project —
izveidot
projektu, balstoties uz iepriekšēja
projekta iestatīju ie .

i

Attēls Nr. 33: jau a projekta izveides vedņa 1. solis.

Ietei a s iz eidot ša lo u ar ajadzīgajie sta darta projekta
iestatīju ie , lai at ieglotu tulkotājie ikdie as dar u skat.
Projekta iestatīju i un projektu iestatīju u ša lo i 25. lpp.)

Otrajā
solī
(Project
Details) jā orāda projekta
osauku s laukā Name un
sagla āša as
ieta
laukā
Location. Ir pieejami arī
i for atī ie lauki, kas nav
jāaizpilda o ligāti, un funkcijas,
kuras ļauj orādīt projekta
ter iņu Due Date) un gala
klientu (Customer). Šajā solī
atroda as arī papildu fu k ijas:
 Allow source editing —
atļaut oriģi āl alodas teksta
rediģēša u. Ietei a s šo
iespēju
eaktivizēt,
lai
tulkotājs e arētu
ai īt
oriģi āl alodas
segmentu
Attēls Nr. 34: jauna projekta izveides vedņa 2. solis.
saturu.
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 Users assigned on a project package must run verification before returning the package — lietotāja ,
kura tika piešķirta projekta paka, pir s pakas odoša as ir o ligāti jāpalaiž tulkoju a pār audes
funkcija. Šo funkciju pārs arā iz a to tikai projektu adītāji, kuri izsūta tulkotājie projektu pakas.
 Publish project on GroupShare — pu li ēt projektu GroupShare ser erī, kur tas ūs pieeja s itie
lietotājie . Šī fu k ija etiks plašāk aplūkota, jo Tiesu ad i istrā ijas ser erī tā a pieeja a.
Trešājā solī (Project Languages)
jā orāda projekta oriģi āl aloda
(Source Language) un tulkojuma
valoda(s)
(Target
Languages).
Projekta
ar
ūt tikai
ie a
oriģi āl aloda,
et
airākas
tulkojuma valodas.

Attēls Nr. 35: jau a projekta izveides vedņa . solis.

Ceturtajā solī (Project Files)
jāpie ie o tulkoja ie faili, iz a tojot
funkciju Add Files, ar kuru var
pie ie ot ie u ai airākus failus, ai
Add Folder, ar kuru tiks pievienoti visi
orādītajā apju struktūrā atrastie
tulkojamie faili.

!

Lai turpi ātu projekta
iz eidi, ir jā ūt
pievienotam vismaz
vienam tulkojamam
failam. Projekta izveides
laikā tas edrīkst ūt
at ērts itā progra
ā.

Attēls Nr. 36: jau a projekta izveides vedņa . solis.

Piektajā solī (Trasnlation Memory and Automated Translation) projekta
ar pie ie ot lokālas un
ser era tulkoša as at iņas, iz a tojot attie īgās fu k ijas Add > File-based Translation Memory un Add >
Server-based Translation Memory.
Tulkojamo failu
Failu seg e tā ijas iestatīju i tiek pārņe ti o prioritārās at iņas,
seg e tā ijas iestatīju i
t.i. o at iņas, kas sarakstā atrodas isaugstāk.
tiek pārņe ti o saraksta
augšā esošās at iņas.
Pievienotajā
at iņā
ir pieeja i airāki lietoju a
iestatīju i, kuri aprakstīti tālāk.

i

Enabled: ja šī rūtiņa ir atzī ēta, tulkoša as at iņa ir
ieslēgta u progra
a to iz a to tulkoša as pro esā.
Lookup: ja šī rūtiņa ir atzī ēta, progra
a iz a to šo Attēls Nr. 37: tulkoša as at iņu lietoju a
at iņu, lai auto ātiski piedā ātu ide tiskus ai līdzīgus iestatīju i.
segmentus.
Penalty: soda procenti. Šajā laukā orādītais pro e tu skaits tiek atņe ts o at iņā atrastajie
tulkojumiem auto ātiski piešķirtās pro e tuālās sakritī as. Pie ēra , šeit ierakstot skaitli 5, visas
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šajā at iņā atrastās ide tiskās at ils es etiks paradītas kā
atbilsmes.

% vai CM at ils es, et ga kā

%

Concordance: ja šī rūtiņa ir atzī ēta, at iņa tiks iz a tota, lai piedā ātu rezultātus Concordance jeb
a uālie at ilstī u eklēša as ai āju ie .
Update: ja šī rūtiņa ir atzī ēta, šajā at iņā tiek sagla āti jau ie iztulkotie u apstipri ātie seg e ti.
Ja rūtiņa a atzī ēta, tulkoju s etiek sagla āts at iņā.

Attēls Nr. 38: jau a projekta izveides vedņa . solis.

Šajā solī projektam var pievienot arī AutoSuggest ārd ī u, at erot ajadzīgās alodu ko i ā ijas sadaļu
(piem., Latvian (Latvia)-> Russian (Russia) u pē tam sadaļu AutoSuggest Dictionaries. Šis resurss ir
pieejams tikai atse išķie alodu pārie , tādēļ nav atrodams sadaļā All Language Pairs.
Sestajā solī (Termbases) ir iespēja s projektam pievienot lokālas un servera ter i oloģijas datu
āzes, izmantojot funkcijas Add > File-based Translation Memory un Add > Server-based Translation
Memory.
Tulkoša as
laikā
pievienojot jaunus terminus, tie
tiks
pievienoti
tikai
oklusēju a datu āzei. To ar
atpazīt pē
ārda (default)
lakus
datu
āzes
osauku a , u tā ie ēr
atrodas saraksta augšā.
Laukā Languages, kas
atrodas zem datu
āzu
saraksta, var pār audīt, ai
programma ir pareizi atpazinusi
ter i oloģijas datu
āzes
valodas. Vajadzī as gadīju ā Attēls Nr. 39: jauna projekta izveides vedņa 6. solis.
šajā laukā var arī
orādīt
projektā orādītajā
alodā Project Language at ilstošās ter i oloģijas datu āzes alodas Termbase
Language).
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Septītais solis (SDL
PerfectMatch) a o ligāts.
Tas piedā ā iespēju pārņe t
jau ajā
failā
ide tiskās
tulkoju a daļas o iepriekš
tulkota divvalodu .sdlxliff
faila, ja abu failu struktūra
u saturs ir ļoti līdzīgi. Lai to
izdarītu, katra
projekta
failam (Project File) ar
funkciju Add ir jā orāda
attie īgais iepriekš tulkotais
divvalodu
.sdlxliff
fails
(Previous Document).
Attēls Nr. 40: jau a projekta izveides vedņa 7. solis.
Nāka ajos
divos
soļos (Project Preparation
un
Batch
Processing
Settings)
ajadzī as
gadīju ā ar iz ēlēties u
pielāgot
veicamos
auto ātiskos
failu
apstrādes uzdevumus.
Project Preparation
solī var iz ēlēties kādu no
oklusēju a failu apstrādes
uzdevumu irk ē
Task
Sequence , ko figurēt tās
vai izveidot jaunu virkni no Attēls Nr. 41: projekta vedņa solis Project Preparation.
atse išķiem
uzdevumiem
(Batch Tasks , oklikšķi ot
uz pogas Task Sequences.
Atse išķu iz ēlēto
uzdevumu iestatīju us ar
pielāgot āka ajā solī —
Batch Processing Settings.
Šeit atroda i iestatīju i,
kas attie as, pie ēra , uz
failu a alīzi, priekštulkoša u
un
atbilsmju
procentu
likmju diapazoniem (Fuzzy
Bands).
Kad
ir
veikti
ajadzīgie
iestatīju i,
oklikšķi ot uz Finish, var
palaist
tulkojamo
failu
sagata oša as
pro esus.
Kad
isi
auto ātiskie
procesi ir pabeigti, projektu
Attēls Nr. 42: projekta vedņa solis Batch Processing Settings.
ved i ar aiz ērt ar pogu
Close.
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P R O J E K T A I E S T A T Ī J U M I U N P R O J E K T U I E ST A T Ī J U M U ŠA B L O N I
Iz eidotajie projektie joprojā ir iespēja s ai īt u pielāgot lielu daļu o projekta
iz eides laikā orādītajie iestatīju ie un resursiem. Projekta iestatīju ie
ar piekļūt
sadaļas Editor, Files vai Projects il ē Home oklikšķi ot uz Project Settings ikonas, kas atrodas
rīkjoslas kreisajā alā
Projekta iestatīju u logā ir pieejami ga drīz isi
projektu izveides ed ī ko figurētie iestatīju i u resursi,
izņe ot projekta failus u failu apstrādes uzde u u
iestatīju us. Projekta iestatīju os ar pār aldīt tālāk
i ētos resursus u iestatīju us:





tulkoša as at iņas,
ter i oloģijas datu āzes,
AutoSuggest ārd ī as,
tulkojuma pār audes, failu for ātu un citus
iestatīju us.

Projekta iestatīju u logs ir ide tisks projekta ša lo u
(Project Template) logam, kuru ar at ērt iz ēl ē File >
Setup > Project Templates.
Projekta iestatīju u ša lo u oklusēju a mape ir:

Attēls Nr. 43: projekta iestatīju u sadaļu saraksts.

%userprofile%\Documents\Studio 2015\Project Templates
Ja tulkotājs dar osies tikai ar ie u alodas irzie u pie . tulkos tikai LV-RU ko i ā ijā , ir
ieteicams pielāgot iestatījumus oklusēju a ša lo ā Default.sdltpl, lai šis ūtu ie īgais pieeja ais
ša lo s projekta iz eides pir ajā solī, tādējādi o ēršot iespēju tulkie iz ēlēties epareizu ša lo u.
T U L K O J U M A P Ā R B A U D E S I E ST A T Ī J U M I
Tulkojuma k alitātes pār audes iestatīju us var ko figurēt projekta iestatīju os ai ša lo ā, kur tie
ir pieeja i sadaļā Verification > QA Checker 3.0. Papildus oklusēju a iestatīju ie ir ietei a s ieslēgt
pār audes fu k ijas sadaļās Punctuation pu ktuā ija u Inconsistencies (nekonsekvences), kā parādīts
attēlos ze āk.

Attēls Nr. 45: eko sekve ču pār audes iestatīju i.

Attēls Nr. 44: pu ktuā ijas pār audes iestatīju i.
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2. SDL G ROUP S HARE

SERVERA PĀRVALD ĪBA

SDL GroupShare
ser era resursu u piekļu es lī eņu pār aldī ai tiek iz a toti di i rīki. Ar SDL
GroupShare tī ekļa i terfeisu ir iespēja s eidot u
odifi ēt tulkoša as at iņas, kā arī eidot lietotāju
ko tus u pār aldīt šo ko tu piekļu es tiesī as tulkoša as at iņā . Ser era ter i oloģijas datu āzu u to
piekļu es tiesī u pār aldī ai tiek iz a tots SDL MultiTerm Administrator rīks.

2.1.

SDL G ROUP S HARE TĪMEKĻA INTERFE ISS

PIEKĻUVE TĪMEKĻA INTERFEISAM

!

Ser era tī ekļa i terfeisa
ar piekļūt ar tī ekļa pārlūku,
iz a tojot ser era IP adresi ai do ē a osauku u, ja tāds ir
ko figurēts. Pē oklusēju a ta tiek iz a tots ports 80. SDL
GroupShare
tī ekļa i terfeiss ir alstīts uz Microsoft Silverlight
spraudņa, kuru vairs neatbalsta jau ākās Google Chrome un Mozilla
FireFox versijas. Tādēļ piekļu ei tī ekļa i terfeisam ir ieteicams izmantot
Internet Explorer.

Jaunākas Chrome un Firefox
versijas neatbalsta Microsoft
Silverlight. SDL GroupShare
pār aldī ai ieteicams lietot
Microsoft Internet Explorer.

Pieteikties i terfeisā ar, iz a tojot SDL Authentication (SDL
aute tifikā iju . Piekļu ei ar iz a tot arī Windows aute tifikā iju
(standarta gadīju os tā ir atslēgta , lai pārņe tu lietotāju ko tus o
Mi rosoft Wi do s A ti e Dire tor do ē a.
S Ā K U M A SK A T A C I L N E , P I E E J A M I E P Ā R V A L D Ī B A S R Ī K I
Tī ekļa i terfeisa sāku a sadaļā Home resursu pār aldī ai ir Attēls
Nr.
46:
pieeja as šādas sadaļas:
pieteikša ās logs.

GroupShare

User Management Lietotāju pār aldī a : sadaļa lietotāju, lietotāju
tiesī u pār aldī ai. Šajā sadaļā ir iespēja s arī pār ietot tulkoša as
at iņas o ie as apes uz itu.
Translation Memories (Tulkoša as at iņas :
odulis GroupShare
ser era tulkoša as at iņu iz eidei u pār aldī ai. Pār ietot tulkoša as
at iņas ar sadaļā User Management.
Fields
Papildu i for ā ijas lauki
un Language Resources
Seg e tā ijas iestatīju i : sadaļas tulkoša as at iņas iestatīju u
ša lo ie . Šeit ir iespēja s pielāgot ša lo us, kurus pē ta
ar
iz a tot at iņu izveidei.
Background Tasks (Fona procesi): sadaļa, kurā
apstrādes pro esu rezultātus.
Infrastructure I frastruktūra : sadaļa datu
ser eru pār aldī ai.

āzu u

Licensing Li e ēša a : šajā sadaļā ir redza s ser era
pašlaik iz a totais lietotāju li e ču skaits.

ar aplūkot datu
SQL datu

āzu

aksi ālais u

Projects (Projekti): modulis GroupShare servera projektu pār aldī ai.
Šī fu k ija a pieeja a Tiesu Ad i istrā ijas ser eri .
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2.2.

L IETOTĀJU PĀRV ALDĪBA

Sadaļā User Management ir pieeja as trīs
cilnes — Users, Roles un Content. Šīs il es u tajās
atroda ās fu k ijas ir aprakstītas tālākajās sadaļās.
SDL G R O U P S H A R E 2015 P I E K Ļ U V E S T I E SĪ B U
PAMATPRINCIPI

Piekļuve. SDL GroupShare ser erī piekļu e tiek
piešķirta e is failu lī e ī t.i. resursu je tulkoša as
at iņu lī e ī), bet mapju (Organization) lī e ī.
Piešķirtā piekļu e attie as uz apes saturu, tai skaitā Attēls Nr. 47: sadaļa User Management
arī uz itā ze āka lī eņa apē .
La ajā pusē redza ajā ilustratī ajā pie ērā lietotājs, kura ir piekļu e otrā
lī eņa apei Likumi , piekļūst arī ze āku lī eņu apē
Darba at iņas ,
Lietotāji un to saturam.
Piekļuves lī eņu pārvaldī a. Piekļu i resursiem var iero ežot ar piekļu es
lī eņie . SDL GroupShare ar rī i eidot jau as lo as, et ir pieeja as arī
dažas sta darta lo as ar šādie piekļu es lī eņie :








Administrator (Administrators): šai lo ai a iero ežoju u.
Translator (Tulkotājs : ir piekļu e tulkoša as at iņā lasīša as u rakstīša as režī ā, et nevar
tajās eikt as eida iz aiņas ai eksportēt to saturu.
External Translator (Ārštata tulkotājs : ir piekļu e atmiņā tikai lasīša as režī ā.
Guest (Viesis): ir piekļu e at iņā tikai lasīša as režī ā. External Translator lomas du likāts.
Project Manager (Projektu adītājs : ir piekļu e at iņā lasīša as u rakstīša as režī ā, ar rediģēt
tulkoša as iestatīju us, i portēt u eksportēt datus u eikt as eida iz aiņas.
Power User (Pras īgs lietotājs : papildus Project Manager tiesī ā šī lo a var veidot mapes
(Organizations) SDL GroupShare ser erī.
MultiTerm Guest (MultiTerm viesis): šī lo a airs etiek iz a tota GroupShare ersijā 2015.

Power User, Project Manager, Translator, External Translator un Guest lo u piekļu es tiesī as var pielāgot.
L I E T O T Ā J U U N P I E K Ļ U V E S T I E SĪ B U P Ā R V A L D Ī B A
Sadaļā User Management ir pieeja as trīs il es: Users — il e lietotāju profilu pār aldī ai; Roles —
cilne piekļu es pār aldī ai; Content — il e tulkoša as at iņu resursu pār ietoša ai.
Cilnes Users gal e ā fu k ija ir lietotāju profilu iz eide. Lai iz eidotu jau u lietotāju, noklikšķi iet uz
pogas Add User šīs il es rīkjoslā.
Pir ajā solī (Details
orādiet
ajadzīgo i for ā iju. O ligātie lauki ir:
 User Name: lietotāj ārds. Lietotājs
to izmantos, lai pieslēgtos sistē ai.
 Display Name: parādā ais ārds.
Šeit ar iz a tot lietotāja pil u
ārdu.
 Password & Confirm Password:
parole un paroles apstipri āša a.
Parolei jāsatur vismaz vienu ciparu,
vienu mazo un vienu lielo burtu.
Lauki, kuri nav jāaizpilda o ligāti:
 Description: apraksts.

Attēls Nr. 48: jau a lietotajā izveide: lietotāja i for ā ija.
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 Email Address: lietotāja e-pasta adrese. E-pasta lauks tiek izmantots, ja SDL GroupShare serverim ir
pieejams Projects odulis, lai i for ētu lietotāju par projektu pieeja ī u.
 Phone number: telefona numurs.
Otrajā solī (Roles
piešķiriet
lietotāja
epie ieša ās lomas. Loga
augšējā daļā (1) tiek parādītas
piešķirtās tiesī as, et piešķirt tiesī as
var loga apakšējā daļā (2) — kreisajā
kolo ā iz ēlieties
api u la ajā
kolo ā atzī ējiet epie ieša o lomu,
kura oteiks piekļu es lī e i šai
mapei. Augstāka lī eņa mapju tiesī as
attie as arī uz ze ākie lī eņie .
Jau u profilu ai iz aiņas lietotāja
profilā e ar sagla āt, ja lietotājā
a piešķirta is az ie a lo a.
Attēls Nr. 49: jau a lietotajā izveide: lo u piešķirša a.

Jaunais lietotāja profils tiek iz eidots pašlaik atlasītajā
eietek ēs lietotāja piekļu es tiesī as.

apē,

et lietotāja profila atraša ās vieta

Citas šajā il ē pieeja as fu k ijas ir:
 Edit User: rediģēt lietotāju. Šīs fu k ijas ednis ir identisks Add User funkcijas vednim.
 Move User: pār ietot lietotāju uz itu api. Šī fu k ija eietek ē lietotāja piekļu es tiesī as, et tikai
lietotāja profila atraša as ietu.
 Delete User: odzēst lietotāju.
Cil ē Roles var ērti veikt as eida piekļu es tiesī u iz aiņas. Cilnes galvenajā skatā redza i lietotāju
piekļu es lī eņi atlasītajai apei, kas ir kategorizēti pē lo ā . Blakus katrai lomai ir pogas Add un
Remove, kuras palīdzēs eikt as eida iz aiņas.
Turklāt šajā il ē ir iespēja s ko figurēt jau as ai pielāgot oklusēju a lo u piekļu es tiesī as, iz a tojot
rīkjoslā atroda o pogu Roles.
Trešā il e — Content, ir paredzēta tulkoša as at iņu pār aldī ai. Šajā il ē pieeja as šādas fu k ijas:
 Move Resource: pār ietot resursu t.i. tulkoša as at iņu ai datu āzi uz citu mapi (Organization).
 Link Resource: iz eidot saiti resursa . Ar šo fu k iju ar iz eidot tulkoša as at iņai si olisku saiti itā
apē, e ai ot tās faktisko atraša ās ietu. Lietotāji, kurie ir piekļu e apei, kurā atrodas šāda
simboliska saite, ar piekļūt attie īgajai tulkoša as at iņai.
 Unlink Resource: oņe t resursa saiti.
Neatkarīgi o atlasītās il es ir pieeja as šādas fu k ijas:
 Add, Edit, Delete Organization: attie īgi pie ie ot, ai īt ai dzēst api. Mape tiek eidota iz ēlētajā
lī e ī, u pē
apes iz eides to e ar pār ietot. Mapi nevar dzēst, ja tajā ir tulkoša as at iņas, datu
āzes ai lietotāju profili.
 Add Library: pievienot Library mapi. Library apes atšķirī ā o Organization apē atšķiras ar to, ka
tajās ne ar gla āt lietotāju profilus. Noklikšķi ot uz Library mapes, rīkjoslā kļūst pieeja as Edit un
Delete Library funkcijas.
 Refresh: ats aidzi āt skatu.
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2.3.

T ULKOŠANAS ATMIŅ AS

Sadaļā Translation Memories ir pieeja as fu k ijas tulkoša as at iņu iz eidei u pār aldī ai, kā arī
datu importēša ai u eksportēša ai. Gal e ā atšķirī a starp lokālā u ser era at iņā ir tā, ka ser era
at iņai ar pie ie ot airākus alodu pārus u to vienlaikus ar lietot airāki lietotāji.

TULKOŠANAS ATMIŅU PĀR VALDĪBA
Pir ā o sadaļā Translation Memories atroda ajā rīkjoslas fu k ijā
izveides funkcija Create, ar kuru ar at ērt tulkoša as at iņas iz eides edni.

ir tulkoša as at iņas

Servera tulkoša as at iņu ed i ir pieeja as tādas pašas fu k ijas u op ijas kā lokālu tulkoša as
at iņu ednim (skat. sadaļu „Tulkoša as at iņas iz eides ed is 9. lpp.) ar dažie izņē u ie , kas
aplūkoti tālāk.
Pir ajā
solī (Select
Location)
iz ēl ē Location jāatlasa mape, kurā
gla āsies tulkoša as at iņa. At iņas
atraša ās
ieta ietek ēs lietotāju
piekļu es tiesī as šai tulkoša as at iņai.
Iz ēl ē Container jā orāda SQL datu
āze, kurā gla āsies at iņa. Vie ā datu
āzē ar gla āt airākas at iņas. Papildu Attēls Nr. 50: server āzētas tulkoša as at i as izveides . solis.
SQL datu āzes var izveidot sadaļā
Infrastructure. Ja tās etiks eidotas, tad at iņas var arī turp āk gla āt datu āzē Tiesu_Container.
Otrajā solī (General Properties) orādiet at iņas osauku u laukā Name. Šeit ar aizpildīt arī divus
eo ligātus i for ā ijas laukus: Description un Copyright, kā arī o ai īt funkciju Recognize (netulkojamu
ele e tu atpazīša a u Count as one if words ārdu skaita aprēķi s iestatīju us skat. sadaļu Fields and
Settings – i for ā ijas lauki u at iņas iestatīju i 10. lpp.)
Trešajā solī (Language Pairs), jā orāda at iņai is az ie a alodu ko
at iņā , ie ā ser era at iņā ar ūt airākas alodu ko i ā ijas.

i ā ija. Atšķirī a o lokālā

Nāka ajos soļos (Fields un Language Resources), pielāgojiet i for ā ijas laukus, a re iatūru
atpazīša as u seg e tā ijas iestatīju us skat. sadaļas Fields and Settings – i for ā ijas lauki u at iņas
iestatīju i un Language Resources – a reviatūru atpazīša as u teiku u seg e tā ijas iestatīju i 10. lpp.).
Pēdējā solī (Summary), ēlreiz tiek apkopota i for ā ija par veidojamo tulkoša as at iņu.
Noklikšķi iet uz Finish, lai pa eigtu at iņas iz eidi.
Citas šajā sadaļā pieeja ās fu k ijas:
 Edit: rediģēt tulkoša as at iņas iestatīju us.
 Delete: dzēst tulkoša as at iņu.
 Copy: kopēt tulkoša as at iņas iestatīju us un iz a tot tos jau as tulkoša as at iņas izveidei. Tiek
at ērts ed is, kurā ar pielāgot nokopētos iestatīju us. At iņas saturs etiek kopēts.
 Import, Export: i portēt u eksportēt tulkoša as at iņu saturu skat. sadaļu I portēša a,
eksportēša a, datu ap aiņas for āti 13. lpp.) Atšķirī ā o lokālā tulkoša as at iņā papildus
jā orāda arī apstrādāja ais alodu pāris. Eksportētie faili ir pieeja i sadaļā Background Tasks.
29

 Tune: opti izēt tulkoša as at iņu. Šī fu k ija at ērs iz ēl i, kurā ar palaist Re-compute Fuzzy Index
Statistics tulkoša as at iņas daļēju sakritī u statistikas opti izā iju ai Re-index Translation Memory
pil u tulkoša as at iņas pāri deksēša u . Ja ir epie ieša s eikt tulkoša as at iņas opti izā iju, uz
to šajā sadaļā orāda statuss Re-compute recommended. At iņai epie ieša s eikt pil īgu
pāri deksēša u, ja at iņas Language Resources iestatīju os vai netulkojamo ele e tu atpazīša as
iestatīju os Edit -> General Properties -> Recognize vai Count as one if words) tiek eiktas iz aiņas.
 Export Fields, Export Language Resources: eksportēt papildu i for ā ijas lauku ai seg e tā ijas
iestatīju us ša lo os, lai iz a totu tos itu at iņu iz eidē.
 Refresh: ats aidzi āt skatu.
S A D A Ļ A S F I E L D S , L A N G U A GE R E S O U RC E S
SDL GroupShare sadaļās Fields un Language Resources ir iespēja s ko figurēt jau us u pielāgot
esošus iestatīju u ša lo us, lai iz a totu tos tulkoša as at iņu izveides ved ī. skat. sadaļas Fields and
Settings – i for ā ijas lauki u at iņas iestatīju i un Language Resources – a reviatūru atpazīša as u
teiku u seg e tā ijas iestatīju i 10. lpp.)

S A D A Ļ A B A C K GRO U N D T A S K S
Sadaļā Background Tasks ar aplūkot sistē as atskaites par tādie fo a pro esie kā tulkoša as
at iņu statistikas atjau oša u, tulkoša as at iņu pāri deksēša u, datu importēša u un eksportēša u. Šajā
sadaļā ar lejupielādēt o tulkoša as at iņas eksportētus seg e tus.

S A D A Ļ A I N F T R A S T RU CT U R E
Sadaļā Infrastructure ir pieejamas divas cilnes:


Servers (SQL serveris): šajā il ē ar pār aldīt SDL GroupShare pieslēgtus SQL ser erus, et iz aiņas
šajā il ē parasti tiek eiktas tikai i stalā ijas laikā. Papildu iz aiņas šajā il ē a ajadzīgas.



Containers (konteineri jeb SQL datu āzes : cilne SQL datu āzu pār aldī ai. Ja datu orga izā ijas
olūkos ūs epie ieša s iz eidot atse išķu datu āzi, tad to ar izdarīt šajā il ē. Pašlaik Tiesu
ad i istrā ijas resursi gla ājas SQL datu āzē Tiesu_Container .

Īpaša piezī e par MultiTer ter i oloģijas datu āzē — atšķirī ā
ter i oloģijas datu āze tiek eidota kā atse išķa SQL datu āze.

o tulkoša as at iņā , katra

SADAĻA LICENSING
Sadaļā Licensing ar aplūkot i for ā iju par SDL GroupShare li e es iero ežoju ie . Šeit ūs redza s
aksi ālais u pašlaik ser eri pieslēgto lietotāju skaits, kā arī aksi ālais u iz a totais tulkoša as
at iņas seg e tu Translation Units — TU) skaits.

30

2.4.

S ERVERA TERMINOLOĢIJAS D ATU BĀZU P ĀRVALDĪ BA

SDL GroupShare 2015 ersijā MultiTer ter i oloģijas datu āzu iz eidei u pār aldī ai epie ieša s
iz a tot atse išķu progra
u — SDL MultiTerm Administrator. Starp SDL GroupShare un MultiTerm
ser erie tiek si hro izēts lietotāju saraksts, et piekļu es tiesī as ter i oloģijas datu āzē jāpiešķir
progra
ā MultiTerm Administrator. Turklāt šajā progra
ā e ar piekļūt ter i oloģijas datu āzes
satura ierakstu lī e ī.
TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES IZVEIDES VEDNIS
MultiTer Ad i i istrator jau as ter i oloģijas datu āzes izveides
vednis ir identisks programmas MultiTerm Desktop ved i
skat. sadaļu
Ter i oloģijas datu āzes izveides ved is 15. lpp. Ser era ter i oloģijas
datu āzes datu pār aldī a i portēša a, eksportēša a arī sakrīt ar
attie īgajā dar ī ā progra
ā Multiter
skat. sadaļu Ter i oloģijas
datu āzes satura i portēša a u eksportēša a 17. lpp.) Lai progra
ā
MultiTerm Administrator atlasītajai datu āzei palaistu importēša as u
eksportēša as funkcijas, at eriet sadaļu Public Objects > Import Definitions
vai Export Definitions sadaļās skat. attēlu pa la i .
Attēls Nr. 51: sadaļu struktūra
progra
ā
MultiTer
Administrator.

Parasti jaunai ter i oloģijas datu āzei sākot ēji ar piekļūt un to
pār aldīt tikai oklusēju a lietotāji sa , super un lietotājs, kurš
Jau ā ter i oloģijas datu
datu āzi iz eidoja. Citi lietotāji ar ad i istratora tiesī ā
e ar
āzē sākot ēji ar piekļūt
piekļūt šai ter i oloģijas datu āzei.
tikai lietotājs, kurš to
iz eidoja u oklusēju a
lietotāji sa un super.
TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZU PIEKĻUVES PĀRVALDĪBA

!

Atšķirī ā o tulkoša as at iņā , ter i oloģijas datu āzes
netiek gla ātas
apēs je orga izā ijās. Lietotājie
jāpiešķir
piekļu i katrai ter i oloģijas datu āzei atse išķi.
Lai lietotājā piešķirtu kādu piekļu es lī e i, iņš vispirms
jāpie ie o ter i oloģijas datu āzei, attie īgajā datu āzē ar labo
peles taustiņu oklikšķi ot uz sadaļas Users u pē ta uz Add
Users. Tiks at ērts Add Users dialoglodziņš ar lietotāju sarakstu, kas
tiek pārņe ts o SDL GroupShare ser era. Atlasiet ajadzīgos
lietotājus u , iz a tojot pogu Add, pie ie ojiet ter i oloģijas datu
āzei.
Pē ta sadaļā Users atrodiet ajadzīgo lietotāju, ar la o peles
pogu oklikšķi iet uz tā un iz ēl ē klikšķi iet uz Edit. Tiks parādīts Attēls Nr. 52: lietotāju pievie oša as logs.
dialoglodziņš ar di ā kolo ā :
 Roles in termbase: ter i oloģijas datu āzē
pieejamas lomas, kuras
ar piešķirt
lietotājam,
 Member of: lietotājā piešķirtās lomas.
Pār ietojiet ajadzīgo lo u o lauka Roles in
termbase uz lauku Member of , izmantojot pogu
>>. Šādā eidā ar eikt atse išķu lietotāju lo u
iz aiņas. Metode, ar kuru var veikt masveida
piekļu es lī eņu iz aiņas, ir aprakstīta ze āk.
Attēls Nr. 53: lo u piešķirša as lodziņš.
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Noklusēju a lo as ir:



Public: lietotājs ar lasīt at iņas saturu, et iņa
a rediģēša as tiesī u.
Expert User: lietotāja ir pil as lasīša as, rediģēša as u dzēša as tiesī as. Lietotājs var i portēt u
eksportēt ter i oloģijas datu āzes saturu.

Ter i oloģijas datu
Translator.



āzē

„TBS_Spriedumi

un „TBS_Likums

tika pie ie ota

ie a pielāgota lo a:

„TBS_Likums : lomai Translator ir tikai lasīša as tiesī as.
„TBS_Spriedumi : lomai Translator ir ga lasīša as, ga rediģēša as tiesī as, et a i portēša as,
eksportēša as u dzēša as tiesī u.

Lai ter i oloģijas datu āzei izveidotu jaunu lomu ar
pielāgotā tiesī ā , oklikšķi iet ar la o peles taustiņu uz Roles
un pē ta uz New Role pē kā tiks at ērts lo as iz eides
vednis.
Līdzīgā eidā ar rediģēt esošas lo as: oklikšķi iet ar la o peles
taustiņu uz attie īgas lo as u pē ta uz Edit Role.
Lo as iestatīju u pēdējā il ē (Role Members), rediģēja ai
lo ai ar pie ie ot lietotājus. Lietotāji šeit ir sagrupēti di ās
Attēls Nr. 54: lo u izveides u pielāgoša as
kolo ās:
funkcijas.

 Termbase users (term āzei pie ie otie lietotāji,
kurie ar piešķirt šo lo u ,
 Role members lietotāji, kuriem ir piešķirta šī
loma).
Iz ēlieties ie u ai airākus lietotājus u ar pogu >>
pār esiet tos o lauka Termbase users uz lauku Role
members.
Šādā eidā ar ērti eikt lo u piešķirša u

as eidā.

Attēls Nr. 55: lo as lietotāju pārvaldī as sadaļa Role
Members.
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3. P ROBLĒMU

NOVĒRŠANA

Šajā odaļā ir aplūkotas ieži sastopamas pro lē as u to risi āju u etodes, kā arī risi āju u
etodoloģija itā pro lē ā
datu atjau oša a, profilu atiestatīša a . Sadaļas o eigu ā ir orādīti
papildu i for ā ijas a oti u teh iskā atbalsta kontakti for ā ija.

BIEŽI SASTOPAMAS PROBLĒMAS
Šajā sadaļā aprakstītas ieži sastopamas problē as, to iemesli un dar ī as to o ērša ai.
Pro lē a: neizdodas izveidot projektu.
Iemesls: projektam pievienotais tulkojamais fails ir at ērts itā progra
ā.
Kļūdas paziņoju s: The file is open in another application.
Risi āju s: aizveriet programmu, kurā ir at ērts tulkoja ais fails, piem. Microsoft Word, un turpiniet
projekta sagata oša as pro esu. Nav nepie ieša s aiz ērt projekta iz eides ed i. Faila sagata oša as
pro esus edņa pēdējā solī var atkārtoti palaist ar pogu Restart. Ja citas failu izma tojošās programmas
aiz ērša a epalīdz, tad piesakieties datora lietotāja profilā o jau a ai pārstartējiet datoru, lai aiz ērtu
fo a pro esu, kurā fails ir at ērts.
Pro lē a: nedarbojas tulkoša as at iņas u ter i oloģijas datu āzes.
Iemesls: ja ir pro lē a ar ser era resursie , iespēja s, datoram ir pazudis interneta savienojums vai tika
ie adīti epareizi piekļu es dati. Ja ir pro lē a ar lokālie resursie , tad pastā iespēja, ka tie ir pār ietoti
uz citu mapi.
Kļūdu paziņoju i:
The translation provider X ould ot e ope ed a d has ee disa led. …
Could not connect to the X termbase, so you cannot use it for term recognition.
Risi āju s: Pār audiet projekta iestatīju us Project Settings). Visie resursie jā ūt ieslēgtie . Atslēgtā
at iņā , kuras a iespēja s atkārtoti pieslēgt projekta , atzī ējot rūtiņu Enabled, parādīsies aprakstošs
kļūdas paziņoju s.

Attēls Nr. 56: projekta tulkoša as at iņu u ter

āzu iestatīju i.

Servera resursiem:
 Pār audiet pieejas datus File > Setup > Servers dialoglodziņā (skat. Attēls Nr. 19), izmantojot funkciju
Check Server Availability. Ja piekļu es dati ir pareizi, tad kolo ā Status ser eri
ūs orādīts
statuss Available. Pretējā gadīju ā izla ojiet lietotāja pieejas datus ar funkciju Edit.
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Ja
pro lē a
joprojā
pastā ,
pārstartējiet
programmu,
oņe iet
resursus ar funkciju Remove
un
pievienojiet
tos
projektam no jauna.

Lokālajie resursie :
 Noņe iet
resursus
ar Attēls Nr. 57: serveru savie oju u pārvaldī as logs.
a uāli
funkciju Remove u
pievienojiet tos projektam o jau a. Ja pro lē a joprojā pastā , pārstartējiet progra

u.

Pro lē a: netulkojams fails; e ar at ērt failu progra
ā Trados Studio.
Iemesls: ojāts fails
Risi āju s: Nepie ieša s pār audīt, vai failu ir iespēja s at ērt oklusēju a progra
ā, piem., vai .doc
failu ar at ērt Mi rosoft Word progra
ā. Ja failu ar at ērt Mi rosoft Word, et to eizdodas at ērt
Trados Studio, ieteicams to sagla āt .do , e is .do for ātā, u pie ie ot projekta .do failu.
Pro lē a: nevar sagla āt iztulkoto dokumentu; a iespēja s at ērt sagla āto failu.
Iemesls: parasti — trūkstoši tagi.
Kļūdas paziņoju s: –
Risi āju s: Atveriet tulkojamo failu sadaļā Editor un il ē Review palaidiet funkciju Verify.
Apakš il ē Messages parādīsies paziņoju i par failā atrastā kļūdā . Paziņoju us Segment has
not been translated ar ig orēt, et Severity: Error ( ) lī eņa paziņoju us ar atri ūtu Origin:
Tag Verifier epie ieša s izla ot pie . Tag X is missing ) pirms iztulkotā doku e ta
sagla āša as.

Attēls Nr. 58: kļūdu ziņoju i.

Pro lē a: izjaukts/ eērts logu izkārtoju s.
Iemesls: Progra
ā ir iespēja s rī i pielāgot sadaļā Editor pieejamos funkciju logus, kādēļ ir iespēja s
ejauši aiz ērt ai paslēpt dažus o tiem.
Kļūdas paziņoju i: –
Risi āju s: Atiestatīt logu izkārtoju u ir iespēja s il ē View ar funkciju Reset Window Layout.
Pro lē a: Pazudis projekts.
Iemesls: Projekts tika atfiltrēts ai pil ī ā izņe ts no projektu saraksta
sadaļā Projects.
Kļūdas paziņoju s: –
Risi āju s: Atiestatiet projektu filtru sadaļā Projects uz Show All Projects.
Ja projektu joprojā
e ar atrast, tas tika izņe ts o saraksta. No saraksta
izņe tus projektus ar pie ie ot atpakaļ, at erot attie īgā projekta .sdlproj
failu. Pār audiet attie īgā projekta mapi, kas parasti gla ājas kopējā Trados
Studio projektu apē:
%userprofile%\Documents\Studio 2015\Projects\

Attēls Nr. 59: projektu filtrs.
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Pro lē a: Object reference not set to an instance of an object
Kļūdas paziņoju s: Object reference not set to an instance of an object
Risi āju s: aplūkots āka ajā sadaļā — Kļūdu paziņoju i u izvērstais kļūdas paziņoju a skats.
K Ļ Ū D U P A Z I Ņ O J U M I U N I Z V Ē R ST A I S K Ļ Ū D A S P A Z I Ņ O J U M A SK A T S
Liela daļa kļūdu raksturo to pa atā esošo pro lē u u
orada uz tās ie eslu pašā kļūdas
paziņoju ā. Ar šo i for ā iju dažreiz pietiek, lai atrisi ātu pro lē u. Pie ēri:
Nepareizi
piekļu es dati.

servera

Attēls Nr. 60: kļūdas paziņoju s epareizu servera piekļuves datu gadīju ā.

Sa ojāts .sdl liff fails.
Atverot failu ar teksta
redaktoru, 2626. ri dā
var atrast kļūdai u XML
ierakstu. Sāku a taga
a pareiza at ilstošā
beigu taga.

Attēls Nr. 61: paziņoju s par pro lē u divvalodu failā.

Vie s o izņē u ie ir paziņoju s Object
refecence not set to an instance of an object , kas ir
eaprakstīts kļūdas paziņoju s. Tas ar orādīt uz
dažādā pro lē ā . Lai eklētu pro lē as ie eslu,
tādos gadīju os epie ieša s at ērt iz ērstu kļūdas
paziņoju a skatu ar pogu
pogu

. Sa ukārt ar disketes Attēls Nr. 62: kļūdas paziņoju s ez vie ozī īgi skaidra
iemesla.

ar sagla āt iz ērstu kļūdas paziņoju u .

Šis ir sta darta kļūdas
eaprakstītā pro lē ā .

paziņoju s

.NET

l failā.
Fra e ork

i

Iz ērstais skats ir pieeja s e tikai
Object refecence not set to an
instance of an object
paziņoju ie .

Iz ērstajā skatā ir
iespēja s
atrast
dažas
Attēls Nr. 63: kļūdas paziņoju s izvērstajā skatā.
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orādes uz pro lē as ie eslu laukā Source un sadaļas Stacktrace sāku ā. Šajā gadīju ā tas orāda uz
epie ērotie iestatīju ie QA Che ker auto ātiskās pār audes iestatīju os, kur ir kļūdai i ko figurēts
RegEx (Regular Expression) filtrs. Pē filtra iestatīju u izla oša as šis paziņoju s pazūd.
Citos gadīju os šajā sadaļā ar ūt redza as pro lē as ar Word FileType, kas orādītu uz
pro lē ā ar faila sagata oša u ai itie ie eslie . La ākais i for ā ijas a ots šādā pro lē ā ir
progra
as izstrādātāja teh iskā at alsta kļūdas paziņoju u portāls,
SDL Gateway
(https://gateway.sdl.com/).

SDL T R A D O S S T U D I O B O J Ā T U P R O J E K T U D A T U A T J A U N O Š A N A
Ja tulkoja ajā failā pē sistē as ai progra
as kļūdas ir pazudusi daļa o tulkoju a vai SDL
Trados Studio projekta failu airs e ar at ērt, tad visus apstipri ātos seg e tus ir iespēja s atgūt o
tulkoša as at iņā . Ja tulkotāja datora ir otikusi a ārija un tas vairs nedarbojas, tad apstipri ātos
seg e tus joprojā ar atgūt o ser era tulkoša as at iņas.
Ja ojāta projekta oriģi āls airs nav pieejams, tad, veidojot jaunu projektu, o tulkoša as atmiņā
tiks auto ātiski pārņe ti iepriekš apstipri ātie seg e tu tulkoju i. Jau a projekta iz eides laikā
auto ātiski tiek palaista fu k ija Pre-translate files. Ja projekts jau ir
izveidots un ir pieejams identisks fails, kas a tulkots ai ir daļēji
iztulkots, tad sadaļas Editor vai Files il ē Home palaidiet funkciju
Batch Task > Pre-translate files funkciju, lai priekštulkotu šo failu.
Strādājot ar ser era at iņu „TMS_Spriedumi , kurai ir pie ērots 5
pro e tu sakritī as sods, funkcijas Pre-Translate iestatīju os
jāsa azi a Minimum match value līdz pro e tie .

Turklāt e ie ēr ir nepie ieša s izgūt tulkoju u o at iņas. Attēls Nr. 64: funkcijas Pre-Translate
iestatīju i.
Vispirms ir ērts pār audīt arī šos a otus:



AutoSave mapi: %userprofile%\Documents\Studio 2015\AutoSave
Ar oklusēju a iestatīju ie funkcija AutoSa e sagla ā at ērtu .sdlxliff failu reizi
laiku ar pielāgot progra
as iestatīju os iz ēl ē File > Options.
Projekta .sdlxliff tulkojuma failus, ja ir sa ojāts tikai .sdlproj iestatīju u fails.

i ūtēs, u šo

Ja šie a oti ir pieejami, tad la āk pārņe t tulkoju u o tiem, jo tajos ūs atrodami arī eapstipri ātie
segmenti.

P R O G R A M M A S P I L N Ī G A A T I E ST A T Ī ŠA N A
Gadīju os, kad ir radušās pro lē as ar i stalā iju ai lietotāja ko figurā ijas profilu, programmu ir
iespēja s atiestatīt, pil ī ā dzēšot dažus ko figurā ijas failus.
Pir s iestatīju u
Palaižot progra
u o jau a, tā auto ātiski izveidos jaunus
atiestatīša as ir ietei a s
iestatīju a failus ar sta darta para etrie .
e ie iestatīju ie
izveidot
rezerves kopiju.
Lietotāja profila atiestatīša ai pietiek ar šīs mapes satura dzēša u:

i

%userprofile%\AppData\Roaming\SDL
Pil īgai atiestatīša ai ir garāks dzēša o ko figurā ijas failu u

apju saraksts:

%userprofile%\Documents\Studio 2015\Projects\projects.xml — projektu saraksta
indekss, o kura progra
ā tiek eidots saraksts sadaļā Projects.
%userprofile%\AppData\Roaming\SDL — lietotāja profila iestatīju i, spraudņi.
%userprofile%\AppData\Local\SDL — progra

as žur ālfaili, spraudņi.
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%userprofile%\Documents\Studio 2015\Project Templates — projekta ša lo u
iestatīju u ape.
Progra

as pāri stalēša a epalīdzēs atiestatīt lietotāja profilu, jo tās laikā šīs

apes etiek dzēstas/tīrītas.

F A I L U A S O C I Ā C I J A S , P R O B L Ē M A S P Ē C V E C A S V E R SI J A S A T I N S T A L Ā C I J A S
Ja pē jau as ersijas i stalā ijas ati stalēsiet e āku progra
as ersiju, tad arī jau ajai versijai tiks
oņe tas SDL failu aso iā ijas. Šos iestatīju us ar iegli izla ot ar ātru pāri stalā iju. Datora vadī as pa elī
(Control Panel) palaidiet funkciju Uninstall or change a program, atrodiet sarakstā SDL Trados Studio 2015
SR3 un palaidiet funkciju Repair. Šī pāri stalā ija eietek ēs progra
as iestatīju us ai lietotāja profilu.
Šādu pāri stalā iju ir ieteicams palaist arī programmai MultiTerm.
Ma uāli piesaistīt failu aso iā ijas neizdosies.

P A P I L D U I N F O R M Ā C I J A S A V O T I U N T E H N I S K Ā A T B A L ST A K O N T A K T I
Papildu i for ā ijas a otus par šajā rokasgrā atā
pro lē ā arat atrast šajās iet ēs:





epie i ētie

iestatīju ie

ai

eaprakstītā

SDL Gateway (https://gateway.sdl.com/) — programmas izstrādātāja aktuālas teh iskas i for ā ijas
u kļūdas paziņoju u datu āze.
as izstrādātāja doku e tā ijas
SDL doku e tā ijas e trs (http://docs.sdl.com/) — progra
e trs, kur ar iegūt isu ersiju SDL Trados Studio u SDL GroupShare rokasgrā atas a gļu alodā.
SDL Community forums (https://community.sdl.com/) — progra
as izstrādātāja eidotais foru s,
kur ir pieeja a teh iskā at alsta sadaļa.
ProZ forums (http://www.proz.com/) — tulkotāju u auto atizētu tulkoša as rīku foru s, kurā arī ir
pieejama tehniskā at alsta sadaļa.

Teh isko at alstu ir iespēja s saņe t, ēršoties pie progra
as izstrādātāja teh iskā atbalsta
komandas ar šīs eidlapas palīdzī u — gateway.sdl.com/webtocase, vai sazinoties ar KSolutions pa e-pastu
software@ksolutions.eu.
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