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I EVADS
Šī rokasgrā ata ir eidota Tiesu ad i istrā ijas Eiropas Ko isijas a io ālo ai
starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020) projekta ECLI
ie ieša a (nr. JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6975) ietvaros. Rokasgrā ata ir paredzēta Lat ijas
Repu likas tiesu tulkotājie , kuri ir piedalījušies šī projekta iet aros rīkotajās ap ā ī ās dar a ar
tulkoša as progra
u SDL Trados Studio
. Rokasgrā ata ir eidota iespēja i detalizēti, lai to
arētu lietot tulkotāji ar dažādu lī eņu datoru lietoša as pras ē .
Rokasgrā atā ir aprakstīta progra
as SDL Trados Studio ersija
, 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 aprakstītās ersijas, tādēļ to ar iz a tot itu progra
as ersiju dar ī as
pa atpri ipu apgūša ai, et e kā pil ērtīgu eļ edi to lietoša ā. Progra
as SDL Trados Studio
dar i āša ai epie ieša s dators ar šādie para etrie :






operētājsistē a Wi do s,
2 GB rī a ieta ietajā diskā,
2 GB operatī ā at iņa (datoriem ar 32 bitu procesoru);
4 GB operatī ā at iņa (datoriem ar 64 bitu procesoru);
ekrā a izšķirtspēja
pikseļi ai lielāka.

Rokasgrā ata ir iz eidota kā palīg ateriāls tulkotāju dar a ar progra
u SDL Trados Studio,
kas ir tulkoša as dar u at alstoša progra
a. SDL Trados Studio padara tulkotāju dar u
efektī āku, sagla ājot tulkoju us u ter i us datu āzēs. Tulkojot tekstus, kas ir līdzīgi datu āzē
sagla ātajie , progra
a auto ātiski piedā ā tulkoju u o datu āzes u odroši a, ka ie āds
ai līdzīgs teksts a jātulko atkārtoti. Iz a tojot ser er āzētās datu āzes, tulkotājie tiek
odroši āta piekļu e tie tulkoju ie , kurus ir eikuši iti tulki, kuri iz a to šo datu āzi. Tādējādi
tulku rī ī ā ir plaša Lat ijas Repu likas tiesu tulkoju u datu āze, kura pastā īgi tiek papildi āta.
Turklāt ter i oloģijas datu āze dar ojas kā elektro iskais ter i oloģijas asiste ts u palīdz
odroši āt ko sek e tu ter i oloģiju tulkotajos doku e tos.
Dokumenta pir ā odaļa eltīta progra
as ispārīga apraksta . Tajā aprakstīti gal e ie
programmas dar ī as pa atpri ipi, saskarnes elementi, fu k ijas u iestatīju i. Šī odaļa s iedz
iespēju lietotājā iepazīties ar darba vidi, odroši ot orie tējošu saskarnes pārskatu, kā arī
odroši a iespēju apgūt gal e ās fu k ijas u iestatīju us, kas ar ūt epie ieša i programmas
u tās resursu sagata oša ai dar a u tulkoša ai ar programmu. Otrajā odaļā ir detalizēti
aprakstīts dar s ar progra
u. Tajā atroda a epie ieša ā i for ā ija par visu tulkoša as
procesu o sāku a līdz eigā , t.i., par dar a sākša u, iz eidojot projektu, projekta resursu,
iestatīju u u failu pār aldī u, tulkoša u u ar to saistītajā fu k ijā , pie ēra , ter i u
sagla āša u ai for atēju a pie ēroša u, kā arī dar a eigša u. Trešajā odaļā aprakstītas
papildu funkcijas, kas standarta situā ijās nav ajadzīgas, et kuras lietotāja ir oderīgi zi āt.
Ceturtā odaļa satur i for ā iju par iespēja a pro lē ā u at ilstošo rī ī u.
Pa ā ī ā ir iz a toti dažādi teksta for atēju i oteiktu ele e tu iz elša ai.
Teksts zaļā krāsā: saskarnes teksti, pie ēra , pogu, iz ēlņu, iļņu u sadaļu osauku i.
Teksts sarka ā krāsā: ei a ās dar ī as pie ēra , orādes par to, kur lietotāja
pa eiktu kādu dar ī u.

jāklikšķi a, lai

Teksts slīprakstā: 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.
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Tāpat doku e tā ir iz a toti tālāk redza ie i for ā ijas u
I for
piezī
i for
attie

i

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

!

rīdi āju a ele e ti.
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.

Rokasgrā atā lietotie termini

Termins

Skaidrojums

Avotteksts

Tulkojamais teksts.

Tulkotais dokuments

Iztulkotais doku e ts, kas sagla āts tulkoja ā doku e tā for ātā.

Fail āzēts

Tāds, kas faila eidā atrodas kādā datu esējā, pie ., datora ietajā diskā.

Oriģi āl aloda

Valoda, no kuras tiek tulkots.

Pirmdokuments

Tulkoja ais oriģi ālais doku e ts.

Priekštulkoša a

Pro ess, kura laikā iss tulkoja ais teksts tiek salīdzi āts ar tulkoša as at iņas
saturu. Atrastie derīgie tulkoju i auto ātiski tiek ie ietoti attie īgajos faila
segmentos.

Projekta ša lo s

Ša lo s, kurā iespēja s iepriekš oteikt ajadzīgos tulkoša as resursus
(TM/TB/AutoSuggest . Ja ir pieeja s iepriekš pielāgots ša lo s, eidojot
projektu, tulkoša as resursi a jāpie ie o a uāli.

Projekts

Tulkoša as uzde u s, kurā ap ie ots tulkoja ais fails, ajadzīgie tulkoša as
resursi u iestatīju i.

Segments

Auto ātiski oteikts teksta frag e ts. Parasti seg e ts ir, pie ēra , teiku s,
irsraksts, apakš irsraksts ai ita teksta daļa, kas pir doku e tā ir atdalīta o
pārējā teksta.

Ser er āzēts

Tāds, kas atrodas ser erī u ka
serveri.

Tags

Vietturis, kas satur pir doku e tā iekļautu etulkoja u i for ā iju. Tagi ar
saturēt i for ā iju, pie ēra , par teksta for atēju u ai tekstā ie ietotā
atsau ē . Tagi ir redza i tikai Trados Studio idē u tekstā tiek attēloti ar
violetiem simboliem, piem.,
vai
.

TB/TBS

Ter i oloģijas datu āze/ser er āzēta ter i oloģijas datu āze.

Ter

Skat. ter i oloģijas datu āze.

āze

ar piekļūt, iz eidojot sa ie oju u ar attie īgo

Ter i oloģijas datu āze

Datu āze, kurā lietotājs ar sagla āt, pie ēra , ozares ter i us, sta darta
frāzes, iestāžu osauku us u to tulkoju us. Palīdz odroši āt ko sek e i u
paātri a tulkotāja dar u, auto ātiski
eklējot pieeja os ter i us u
piedā ājot tos ie ietot tulkoju ā.

TM/TMS

Tulkoša as at iņa/ser er āzēta tulkoša as at iņa.

Tulkojuma valoda

Valoda, kurā tiek tulkots.

Tulkoša as at iņa

Datu āze, kurā tiek sagla āti tulkotāja iztulkotie u
ēlākai iz a toša ai.

apstipri ātie seg e ti
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1. T RADOS S TUDIO

DARBĪBA , SASKARNE UN FUNKCIJ AS

SDL Trados Studio ir tulkoša as progra
a, kas tulkoša as ozarē ir ie a o plašāk zi ā ajā u
lietotajā datorat alstītās tulkoša as progra
ā . Tā ļauj tulkot dažādu for ātu failus ērtā u iegli
pārskatā ā saskar ē, kas ļauj tulkotāja ko e trēties uz teksta saturu, edo ājot par tā struktūras
atveidi. Pē tulkoša as jūs iegūstat failu, kura for āts u teksta struktūra atbilst pirmdokumentam.
Šī programma 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. Studio pa atpri ips ir iztulkoto teksta ie ī u je
seg e tu sagla āša a tulkoša as at iņā, lai tos iz a totu turp ākos tulkoša as dar os. Pie ta ,
iz a tojot ser er āzētu tulkoša as at iņu, tulkotāja ir pieeja i tie tulkoju i, kurus ir eikuši iti šīs
at iņas lietotāji. Tie ar ūt, pie ēra , tulkotāji o isā Lat ijas Repu likas tiesā . Papildus tulkoša as
atmiņai ir iespēja s iz a tot ter i oloģijas datu āzes, lai odroši ātu pareizu u ko sek e tu
ter i oloģiju, u AutoSuggest ārd ī as, kas tulkoša as laikā auto ātiski piedā ā ie ietot tekstā atpazītus
ārdus ai frāzes.
Darbs ar SDL Trados Studio ietver vairāk par ie kāršu teksta tulkoša u. Progra
a ir aprīkota ar
dažādā papildu fu k ijā , kuru ērķis ir padarīt tulkotāja dar u efektī āku. Turklāt, lai šīs fu k ijas arētu
pil ērtīgi iz a tot, ir ērts iepazīties ar progra
as pa atā esošajie dar ī as u dar a orga izēša as
principiem. Tādēļ šajā odaļā aprakstīti pro esi, saskarne, funk ijas u iestatīju i, kas ir epie ieša i, lai
tulkotājs orie tētos progra
ā, prastu sagata ot dar a ajadzīgos resursus u pielāgot iestatīju us.

1.1.
Tulkojamie
faili

P ROGRAMMAS D ARBĪBAS PAMATPRINCIPI
Lai sāktu tulkot ar SDL Trados Studio, ir
epie ieša s tulkoja ais doku e ts rediģēja ā
faila for ātā. Ietei a ais for āts ir MS Word
dokuments (*.doc/*.docx), bet programma
atbalsta arī daudzus citus doku e tu for ātus,
piem., Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, XML, TXT u.c. Pil o at alstīto failu
for ātu sarakstu iespēja s aplūkot, dodoties uz
Project Settings > File Types.

i

Ņe iet ērā, ka
programma noteiktos
gadīju os ar esadalīt
pirmdokumenta tekstu
seg e tos pareizi. Tādā
gadīju ā ar ūt
epie ieša s sagata ot
pir doku e tu tulkoša ai,
pie ēra , koriģējot
for atēju u.

PDF doku e ti a rediģēja i, et SDL Trados Studio ir PDF failu ko ertēša as fu k ija,
kas šādus failus spēj ko ertēt uz MS Word for ātu. Tādēļ pē ūtī as ar Studio ar
tulkot PDF failus, to ēr e ar gara tēt, ka faila teksts tiks pareizi atpazīts u sadalīts
segmentos.

Projekts

Progra
ā Trados Studio tulkoša as dar i tiek orga izēti projektu eidā. Projekts satur
tulkojamos failus, tulkoša as at iņas, ter i oloģijas datu āzes, kā arī dažādu
i for ā iju u iestatīju us. Tādējādi tulkoša as dar us ar orga izēt pārskatā ā eidā,
kā arī odroši a iespēju pielāgot resursus katram tulkoša as uzde u am.

Projekta
ša lo s

Projekta ša lo u ar iz a tot, lai paātri ātu projektu iz eides pro esu. Projekta ša lo ā
var iepriekš noteikt ajadzīgos tulkoša as resursus u projekta iestatīju us. Tādā
gadīju ā lietotāja atliek vien pievienot tulkojamo failu, izveidot projektu u sākt tulkot.

Divvalodu
faila for āts
SDLXLIFF

Progra
ā lietotājs pie ie o tulkoja us vienvalodas pirmdokumentus, piem., MS Word
dokumentus. Taču, lai odroši ātu progra
as fu k iju dar ī u u iespēju strādāt
Trados Studio di alodu idē, dokumenti tiek ko ertēti SDLXLIFF for ātā.
SDLXLIFF faili ir divvalodu faili, jo tajos tiek sagla āts seg e tos sadalīts oriģi āla
dokumenta teksts u šo seg e tu tulkoju i tulkojuma valodā.
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Segmenti

Trados Studio pir s faila tulkoša as tekstu sagatavo, sadalot to segmentos. Segmenti
parasti ir teikumi un virsraksti, taču atkarī ā o teksta u faila for atēju a tie ar ūt arī
ārdu sa ie oju i, skaitļi, hipersaites utt. Šādai pieejai ir airākas priekšro ī as,
pie ēra , teksts ir pārskatā s u etiek izlaistas tā daļas, tulkoju a seg e tus ar
sagla āt at iņā, kā arī tulkotāja
a jā elta laiks doku e ta for atēša ai, jo tulkotais
dokuments ūs for atēts tāpat kā oriģi ālais doku e ts.

Tulkoša as
at iņa TM

SDL Trados Studio ir progra
a, kas e ei auto ātisku teksta tulkoša u, et ga ar
dažādie līdzekļie at alsta tulkotāja dar u. Galvenais o tie ir tulkoša as at iņa
(Translation Memory – TM . Tā ir datu āze, kurā seg e tu eidā tiek sagla āts
oriģi āl alodas teksts u tā tulkoju s. Pē ta , ja progra
a atpazīst doku e tā
segmentu, kas ir identisks ai līdzīgs at iņā sagla ātaja seg e ta , tā attie īgi
auto ātiski pārņe identisko segmenta tulkojumu o at iņas ai piedā ā līdzīgo
segmentu tulkojumus, uzskatā i parādot, kādas ir atšķirī as starp at iņā sagla āto u
tulkoja ajā doku e tā esošo oriģi āl alodas segmentu. Ir di u eidu tulkoša as
at iņas.


Fail āzētās at iņas atrodas lietotājā datora ai lokālā datu esējā, u tās
vienlaikus var lietot tikai ie s lietotājs. Vie ā fail āzētajā at iņā ar sagla āt
tulkoju u ie ā alodu irzie ā, pie ., RU-LV. Ja jā ei tulkoju s itā alodu
irzie ā ai alodu pārī, ir jāiz eido ai jāpie ie o attie īgā alodu pāra at iņa,
t.i., tulkojot no LV uz RU ir jāiz anto LV-RU at iņa, nevis RU-LV at iņa.



Ser er āzētās at iņas atrodas ser erī, u tā , iz a tojot i ter etu, ie lai īgi
ar pieslēgties u sa us tulkoju us tajās sagla āt airāki tulkotāji. Tādējādi šī
at iņa tiek piepildīta ar tulkoju ie daudz ātrāk, veidojot ie ēroja i lielāku
resursu tulkoša as resursu par fail āzēto tulkoša as at iņu. Lai pieslēgtos
servera tulkoša as at iņai, ir jāzi a servera adrese, kā arī ir epie ieša s
lietotāj ārds u parole. Turklāt ie ā ser era at iņā ar sagla āt tulkoju us
airākos alodu pāros.

Ter i oloģijas Ter i oloģijas datu āze je ter āze ir atse išķs resurss, kuru ar pie ie ot projekta .
datu āze TB Ter āze atšķiras o tulkoša as at iņas gal e okārt ar to, ka tā satur e is iztulkotus un
auto ātiski sagla ātus segmentus, bet gan lietotāja pie ie otus terminus. Ter āzē var
sagla āt, pie ., ozares ter i us, iestāžu osauku us, sta darta frāzes u.t l.
Tulkoša as laikā progra
a auto ātiski eklē oriģi āl alodas tekstā tos ter i us, kuri
ir sagla āti ter i u datu āzē, un auto ātiski piedā ā tulkoju ā ie ietot attie īgos
tulkojuma valodas terminus.
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P ROGRAMMAS ATVĒ RŠANA

1.2.

Programmu SDL Trados Studio var palaist ie ā o šie

eidie :

 ar du ultklikšķi klikšķi ot uz saīs es, kas atrodas uz darbvirsmas (Desktop);
 iz ēl ē START > All Programs > SDL Trados Studio 2015.
Pē progra
logs.

as palaiša as uz īsu rīdi ekrā a idū ir redza s zils lauks, u pē ta

parādās progra

as

Attēls Nr. 1: saskar es sadaļa Welcome

Progra

as saskar ei ir gal e ās daļas:.

1

Iz ēl e File

S iedz piekļu i progra
as pa atfu k ijā , pie .,
failu/projektu/resursu
pār aldī as fu k ijā
at ērša a, sagla āša a, ser eru piekļu es dati, utt. u
ispārīgie progra
as iestatīju iem.

2

Funkciju cilnes

Šajās il ēs apkopotas pašlaik at ērtajai sadaļai at ilstošās fu k ijas.

3

Sadaļu iz ēl e

Šajā iz ēl ē ar ērti pārslēgties starp progra
aprakstītas tālākajās apakš odaļās.

4

Galvenais logs

Šajā logā tiek parādīts katras sadaļas (3) galvenais saturs.

as sadaļā . Atse išķās sadaļas
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1.3.

S AD AĻA W ELCOME

Sadaļa Welcome (skat. Attēls Nr. 1) ir sāku a sadaļa, jo šeit sākas jau a tulkoša as dar a je projekta
izveide. Tāpat šajā sadaļā ar piekļūt dažādā
progra
as fu k ijā , projektu iestatīju ie ,
lietoju progra
ā u spraudņiem. Sadaļas gal e ajā logā (4) redzamas airākas il es. No tā s arīgākā
ir cilne HOME, kurā atroda as dažas iežāk lietotās fu k ijas, tostarp funkcija New Project (Jauns projekts),
ar kuru tiek sākts jau s tulkoša as dar s skat. 2.1. odaļu).
Progra

as loga augšējā

alā ir cilne Home ar tālāk aprakstītajā

Projekta
iestatīju i
plašāku i for ā iju
skatiet 1.9. odaļā .

1.4.

gal e ajā

At er ter i oloģijas
datu āžu pār aldī as
rīku SDL MultiTer .

fu k ijā .
Parāda u
progra
ā
taustiņu ko

ļauj pielāgot
iz a toja ās
i ā ijas.

S ADAĻA P ROJE CTS

Progra
ā SDL Trados Studio tulkoša as dar i tiek orga izēti projektu eidā. Tulkoša as projekts satur
tulkoja os failus, tulkoša as at iņas, ter i oloģijas datu āzes u projekta iestatīju us. Projektu
pār aldī ai ir paredzēta sadaļa Projects.
Lai at ērtu sadaļu Projects:
 Sadaļu iz ēl ē skat. Attēls Nr. 1 klikšķi iet uz sadaļas Projects.

Attēls Nr. 2: saskar es sadaļa Proje ts.

Šajā sadaļā var aplūkot pieeja os tulkoša as projektus, iz eidot jau u
projektu, ai īt projekta statusu, aplūkot detalizētu i for ā iju par
projektu un tulkojamajiem failiem u.tml.

i

I for ā iju par jau a
projekta iz eidoša u
skatiet Fehler!
Verweisquelle konnte

Gal e ā loga augšējā daļā ir projektu saraksts 2 , kurā redza s projekta
nosaukums, projekta statuss, ter iņš, progress, iz eides datu s utt.
odaļā.
Aktī ais projekts projektu sarakstā ie ēr ir trek rakstā. Loga apakšējā daļā 3 redza a i for ā ija par
projektu.
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Progra
as loga kreisajā pusē redza s lauks Filter Projects (Projektu filtrs; 1 , kas ļauj atlasīt oteiktus
kritērijus, kurie at ilstošie projekti tiek rādīti sarakstā. Pieeja ie kritēriji ir Status (Statuss), Due Date
Ter iņš u Type (Tips).
Cil ē Home tagad ir redzamas tālāk aprakstītās projektu pār aldī as fu k ijas.
Izveidot jaunu projektu (skat. 2.1. odaļu
Pievienot projektu sarakstam jau izveidotu projektu.
Failu pār audes u apstrādes uzde u i.
Aplūkot attie īgā projekta failus at er sadaļu Files).
Izņe t projektu o projektu saraksta.
Mai īt projekta statusu uz Completed (Pabeigts).
Mai īt projekta statusu o Completed (Pabeigts) uz In Progress Apstrādē .
At ērt

api, kurā gla ājas projekta faili.

PROJEKTA ATVĒRŠANA
Lai at ērtu projektu, t.i., aplūkotu projektam pievienotos tulkojamos failus:
 Projektu sarakstā oklikšķi iet uz ajadzīgā projekta ar du ultklikšķi.
At eras sadaļa Files ar attie īgā projekta failu pārskatu. Plašāku i for ā iju skatiet 1.5. odaļā.

1.5.

S AD AĻA F I LES

Sadaļa Files ir projektiem pievienoto failu pār aldī as sadaļa. To ar at ērt, veicot vienu no šī
dar ī ā :
 Ar peli veiciet du ultklikšķi uz ajadzīgā projekta nosaukuma.
 Sadaļu iz ēl ē klikšķi iet uz sadaļas Files.

i

Sadaļā Files, ie ēr
redzami tikai aktī ā
projekta faili.

Attēls Nr. 3: saskar es sadaļa Files.
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Sadaļa Files izuāli ir ļoti līdzīga sadaļai Projects. Gal e ā atšķirī a
– projektu saraksta ietā ir failu saraksts 1). Šajā sarakstā ir
redzami visi tulkojamie faili, kas ir pievienoti projektam.

!

Kreisajā pusē irs sadaļu iz ēl es ir redza s alodas pārslēgša as
nolaiža ais saraksts 3 , kurā ar pārslēgties starp oriģi āl alodu un
tulkojuma valodu.
Gal e ā loga apakšējā daļā ir logs ar i for ā iju par projektu 2).
Klikšķi ot uz loga apakšā esošajā
il ē , iespēja s aplūkot ispārīgu
i for ā iju par failu, i for ā iju par kopējo ārdu skaitu failā,
iztulkoto/atlikušo apjo u u. .

Ņe iet ērā! Pārslēdzot
alodu, ai ās arī sarakstā
attēlotie faili, t.i., ieslēdzot
oriģi āl alodu, sarakstā tiek
rādīti etulkoja ie
oriģi āl alodas faili,
ieslēdzot tulkoju a alodu –
tulkojamie faili.

TULKOŠANAS PROGRESS
Failu sarakstā katra faila ir redza s
tulkoša as progress pro e tu izteiks ē.
Tas ļauj ērti sekot līdzi iztulkotaja
apjo a .
Parādītais
progress
ir
apstipri āto seg e tu skaits attie ī ā Attēls Nr. 4: failu saraksts ar diviem failiem.
pret kopējo seg e tu skaitu failā. Progresa rādīju s paradās, tiklīdz darba failā ir apstipri āts kāds seg e ts
u fails tiek sagla āts.

1.6.

S AD AĻA R EPORTS

Sadaļu iz ēl ē oklikšķi ot uz sadaļas Reports, tiek at ērta pārskatu sadaļa.

Attēls Nr. 5: saskar es sadaļa Reports.

Pārskatu sadaļā ar aplūkot pārskatus par projektu u tā failie . Kreisajā pusē esošajā sarakstā 1 jāiz ēlas
ajadzīgais pārskats, vienu reizi oklikšķi ot uz tā. Pē ta tas tiek parādīts gal e ajā logā 2).
Šī sadaļa gal e okārt tiek iz a tota, lai aplūkotu failu a alīžu rezultātus, t.i., lai uzzi ātu, kāds ir kopējais
ārdu skaits failā, ik o seg e tie jau ir tulkoša as at iņā u kāds ir
Ņe iet ērā, ka
faktiskais tulkojamais apjoms.
pārskatu sarakstā
jau ākie pārskati
A alizējot failus ar fu k iju Analyze Files (A alizēt failus , tiek izveidots
ie ēr atrodas
pārskats ar osauku u Analyze Files u pie ie ots saraksta augšā.
saraksta augšā.

i
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1.7.

S AD AĻA E DITOR

Sadaļa Editor ir tulkotāja galvenā dar a ieta, jo šeit otiek faktiskais tulkoša as dar s. Programma SDL
Trados Studio ir agāta ar paro īgā fu k ijā , tādēļ progra
as saskar e, jo īpaši sadaļa Editor ar
daudzajie logie u il ē sākot ēji ar šķist sarežģīta. To ēr katrs logs pilda kādu fu k iju, kas palīdz
tulkoša as pro esu padarīt efektī āku. Šajā odaļā ir s iegts sadaļā Editor atrodamo saskarnes elementu īss
pārskats. Daļa o šie ele e tie , pie ēra , i for ā ijas fu k iju logi, ir detalizēti aprakstīti arī
2.3. odaļā.
Lai at ērtu šo sadaļu, veiciet vienu no tālāk

i ētajā

dar ī ā .

 Sadaļā Files veiciet du ultklikšķi uz ajadzīgā faila.
 Sadaļu iz ēl ē klikšķi iet uz sadaļas Editor.

Attēls Nr. 6: saskar es sadaļa Editor.

Cil ē Home tagad redza as tulkoša as dar a
plašāku i for ā iju skatiet 1.7.2. un 2.3 odaļā .

oderīgas fu k ijas

i

Gal e ā loga augšdaļā ir tulkoša as at iņas logs (1 , kurā redza i
tulkoša as at iņā atrastie seg e ti, un ter āzes logs (2 , kurā tiek
parādīti atpazītie termini. Sa ukārt apakšējo daļu aizņe tulkoša as logs
(3). Tajā ir redza s seg e tos sadalīts tulkoja ā doku e ta teksts, un
katram oriģi āl alodas seg e ta pretī ir tulkoju a ie ades lauks (skat.
1.7.3. un 2.3. odaļu .

1.7.1. C I L N E S H O M E

UN

Attēls Nr. 6 ir redzams
fu k iju logu oklusēju a
izkārtoju s. Katrs lietotājs
to ar pielāgot sa ā
ajadzī ā skat.
1.7.2. odaļu .

REVIEW

CILNE HOME
Kad ir at ērta sadaļa Editor, il ē Home ir redza as airākas fu k iju zo as, kurās ir iz ietotas tulkoša as
pro esā oderīgas fu k ijas u rīki. Tālāk s iegts katras zo as īss apraksts.
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Funkcija Concordance Search At ilstī u
eklēša a u dar ī as ar tulkoša as at iņā
atrastajiem segmenta tulkojumiem.

Projekta iestatīju i.

Jau u ter i u pie ie oša as fu k ijas Add
New Term (Pievienot jaunu terminu) un
Quick Add New Term Ātrā ter i a
pie ie oša a .

Funkcijas „izgriezt , „kopēt un
„ielī ēt .

Dar ī as ar seg e tie , pie ., Confirm
Apstipri āt u Copy Source to Target (Kopēt
oriģi āl alodas segmenta saturu uz tulkojuma
valodas segmentu).

Failu apstrādes uzde u i je Batch
Tasks.
Teksta for atēša as iespējas
un for atēju a dzēša as
funkcija Clear Formatting
Dzēst for atēju u .

Dažādi si oli, kurus ar
ie ietot tulkoju ā,
oklikšķi ot uz attie īgās
ikonas.

Pār ietoša ās at ērtajā failā, pie ., pārieša a uz
oteiktu seg e tu failā ar funkciju Go To (Iet uz).

Funkcijas Find Meklēt , Replace (Aizvietot) un Select All
Iezī ēt isu seg e ta tekstu .

CILNE REVIEW
Cilne Review satur oderīgas fu k ijas tulkoju a pār audei u la oša ai. Vairākas o tā praksē
gal e okārt iz a to redaktori, to ēr dažas o tā var atvieglot noteiktus uzdevumus arī tulkotājie .

Attēls Nr. 7: fu k ijas il ē Re ie

Display filter: rādīju a filtrs, kas ļauj filtrēt u attēlot oteiktie
kritērijie pie . seg e ta statuss ai seg e ta saturs at ilstošus u / ai
oteiktus atslēg ārdus saturošus seg e tus.
Quality Assurance: Check Spelling Pareizrakstī as pār aude u Verify
Tulkoju a pār aude .

1.7.2. I N F O R M ĀCI J AS

i

Plašāka i for ā ija par
šī fu k ijā
atrodama 2.3. odaļā.

F UN K C I J U L O G I

Sadaļā Editor katru no i for ā ijas fu k ijā
ar at ērt atse išķā logā. I for ā ijas fu k ijas ir
fu k ijas, kuras tulkotāja s iedz dažādu i for ā iju, pie ēra , tulkoša as at iņā atrastos tulkojumus,
ter āzē atrastos ter i us, ziņoju us par iespēja ā pro lē ā seg e tos utt. Šos logus iespēja s
parādīt, paslēpt, ai īt to iz ēru, pār ietot, ko i ēt ai o ietot ārpus progra
as kopējās saskar es.
Lai parādītu kādas funkcijas logu:
 Cil ē View
oklikšķi iet
ajadzīgās funkcijas.

uz

Attēls Nr. 8: il ē Vie atroda ās i for ā ijas fu k ijas.
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TULKOŠANAS ATMIŅAS (TRANSLATION RESULTS) LOGS
Tulkoša as at iņas logā Translation Results tiek parādīti aktī ā seg e ta tulkojumi, kas atrasti tulkoša as
at iņā.

Attēls Nr. 9: tulkoša as at iņas logs.

Loga apakšā ir dzelte a i for ā ijas josla, kas sniedz šādu i for ā iju:





tulkoša as at iņas osauku s, o kura iegūts pašlaik atlasītais tulkoju s TM_Elektro ika_RU-LV),
tulkoju a sagla āša as datu s (4/16/2017),
tulkoju a sagla āša as laiks (1:12:37 AM),
tulkotāja lietotāj ārds (MP).

ATBILSTĪBU MEKLĒŠANAS (CONCORDANCE SEARCH) LOGS
Ar at ilstī u eklēša as fu k iju Concordance Search ar
at iņā sagla ātajos tulkoju os.

Attēls Nr. 10: at ilstī u

eklēt ārdus u

ārdu sa ie oju us tulkoša as

eklēša as logs.

Meklēša u ar eikt ga oriģi āl alodā Search Source), gan tulkojuma valodā Search Target).
ZIŅOJUMU (MESSAGES) LOGS
Ziņoju u logā Messages tiek parādīti ziņoju i par iespēja ā
ter i oloģiju, epareizi lokalizētie skaitļie utt.

pro lē ā , pie ēra ,

i

epareizu

Biežāk
sastopamie
ziņoju i u to
skaidrojumi
atrodami 2.3.
odaļā.

Attēls Nr. 11: ziņoju u logs.

Pro lē u gadīju ā ziņoju s parādās pē attie īgā seg e ta apstipri āša as ai arī pē
pār audes ar fu k iju Verify (skat. 2.3. odaļu . Ziņoju ie ir tālāk i ētie eidi.

isa tulkoju a
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Kļūda

Seg e tā ir opiet a kļūda.

Brīdi āju s

Seg e tā, iespēja s, ir ūtiska kļūda.

I for ā ija

Seg e tā ir ko statētas azāk s arīgas atšķirī as o
oriģi āl alodas segmenta.

TERMINU ATPAZĪŠANAS (TERM RECOGNITION) LOGS
Ja oriģi āl alodas seg e tā tiek atpazīts ter i oloģijas datu
āzē esošs ter i s, tas tiek parādīts ter i u atpazīša as logā
Term Recognition.
Virs ter i u saraksta ir rīkjosla ar šādā

fu k ijā :

At ērt attie īgo ter āzes ierakstu ter
pārlūkā Termbase Viewer.

āzes

Ie ietot atlasīto ter i u aktī ajā seg e tā.
At ērt projekta ter

Attēls Nr. 12: ter i oloģijas atpazīša as logs.

āžu iestatīju us.

TERMINOLOĢIJAS MEKLĒŠANAS (TERMBASE SEARCH) LOGS
Šajā logā ar eklēt oriģi āl alodas terminus projektam
pie ie otajā datu āzē.
Lai

eklētu ter i u:

 Ievadiet ter i u ai tā frag e tu ie ades laukā loga
augšpusē.
 Nospiediet taustiņu Enter.
Pē ta tiek parādīti ter āzē esošie ter i i, kas at ilst ai ir
līdzīgi eklētaja atslēg ārda .
Attēls Nr. 13: ter i oloģijas

eklēša as logs.

TERMINOLOĢIJAS PĀRVALDĪBAS (TERMBASE VIEWER) LOGS
Šajā logā ar pārlūkot ter i oloģijas datu āzē esošos
ter i us, kā arī pie ie ot, rediģēt u dzēst tos.

i

Plašāku i for ā iju par
ter i oloģijas
pār aldī as fu k iju
skatiet 2.3. odaļā.
Attēls Nr. 14: ter i oloģijas pār aldī as logs.

PRIEKŠSKATĪJUMA (PREVIEW) LOGS
Faila reāllaika priekšskatīju s. Parāda tulkoju u, kāds tas izskatīsies tulkotajā doku e tā, pirms tas tiek
sagla āts. Priekšskatīju s ar e ūt pieejams visiem failiem.

1.7.3. T UL K O Š AN AS

LOGS

Sadaļā Editor gal e ais ir tulkoša as logs, jo tajā tulkotājs ei faktisko tulkoša as dar u. Vizuāli tas
atgādi a ta ulu ar pie ā kolo ā .

15

Attēls Nr. 15: tulkoša as logs.

Tulkoša as loga kolo as satur šādu i for ā iju: seg e ta u urs 1), tulkoja ais teksts oriģi āl alodā (2),
segmenta statuss (3), tulkojums (4 u papildu i for ā ija par seg e tu
(5).
Plašāku i for ā iju par
Šajā logā tulkoja ais teksts ir sadalīts seg e tos. Tas at ieglo tulkotāja
tulkoša as logu u
dar u tajā skatiet 2.3.
dar u, ļaujot ko e trēties tikai uz tekstu u
edo āt par doku e ta
odaļā.
formatēju u, kā arī odroši a progra
as pa atfu k iju dar ī u. Parasti
ie ā seg e tā ir ie s teiku s, irsraksts ai līdzīga teksta ie ī a.

i

PĀRSLĒGŠANĀS STARP FAILIEM UN FAILU AIZVĒRŠANA
Loga augšējā alā ir redza a failu iļņu josla. Kad ir at ērti airāki faili atse išķās il ēs 1 , šajā joslā ar
pārslēgties starp tie , klikšķi ot uz ajadzīgās il es.

Attēls Nr. 16: failu il es u faila sāku a tagi.

Lai aiz ērtu tulkoša as logā at ērtu failu:
 Klikšķi iet uz

tulkoša as loga la ās puses augšējā stūrī.

Kad ir at ērti tik daudzi faili, ka to il es ie lai īgi esatilpst iļņu joslā (1), loga la ās puses augšējā stūrī
parādās ultiņas

. Klikšķi ot uz šī

ultiņā , iļņu joslu ar riti āt pa la i ai pa kreisi.

Ja ie ā il ē ir at ērti airāki faili, atse išķo failu sāku u u
kuri redza i e u urētajos seg e tos.

1.7.4. F UN K CI J U

eigas ar atpazīt pē ora žajie

tagie

2),

L O G U PI E L Ā G O Š AN AS I E S PĒ J AS

Paslēpša a: lai paslēptu/aiz ērtu kādu o i for ā ijas fu k iju logie :
 Noklikšķi iet uz simbola
attie īga loga la ās puses augšējā stūrī.
Iz ēra

aiņa: lai

ai ītu loga iz ēru:

 Novietojiet peles kursoru uz fu k ijas loga alas tā, lai kursora simbols o ai ās uz
 Turiet nospiestu peles kreiso pogu un velciet peli, līdz logs ir ajadzīgajā lielu ā.

.

Pār ietoša a: lai pār ietotu logus/ ai ītu logu izkārtoju u:
 Novietojiet peles kursoru uz fu k ijas loga augšējās alas.
 Turiet ospiestu peles kreiso pogu u ar peli pār ietojiet logu.
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Loga pār ietoša as laikā ar kursoru irzoties pāri itu fu k iju logie , tiek parādīti o ietoša as iespēju
si oli, kuri piedā ā logu o ietot dažādās progra
as saskar es ietās.

Attēls Nr. 17: funkcijas loga no ietoša as iespējas.



Novietojot kursoru uz kāda o simboliem (piem.
), ar zilas krāsas lauku tiek parādīts, kur tiks
o ietots logs, ja attie īgajā rīdī atlaidīsiet kreiso peles pogu (skat. Attēls Nr. 17).
Atlaižot kreiso peles pogu, logs tiek ie ietots iz ēlētajā ietā.
Logu iespēja s o ietot arī ārpus progra
as kopējās saskar es.



Ko
ko

i ēša a: tā kā isas i for ā ijas fu k ijas a epie ieša s iz a tot ie laikus, to logus iespēja s
i ēt, ovietojot tos ie ā saskar es laukā u pē ta pārslēdzot ar il ē attie īgā loga apakšā.

Lai ko

i ētu fu k iju logus:
 Novietojiet peles kursoru uz kādas funkcijas loga augšējās alas,
 Turiet ospiestu peles kreiso pogu u peles kursoru kopā ar pār ietoja o logu novietojiet virs
ita loga, līdz parādās si ols
.
 Novietojiet peles kursoru irs šī si ola u atlaidiet kreiso peles pogu.

A as fu k ijas tagad atrodas ie ā logā u tās ar pārslēgt, klikšķi ot uz loga apakšā esošajā
Attēls Nr. 18).

Attēls Nr. 18: tulkoša as at iņas logs ar itu ko

il ē

(skat.

i ēto funkciju il ē .

Fu k ijas loga o ietoša a ārpus progra
as kopējā loga: ir iespēja s i for ā ijas fu k iju logus o ietot
ārpus progra
as kopējā loga, pie ēra , uz ita o itora dar irs as. Lai to izdarītu:
 Novietojiet peles kursoru uz fu k ijas loga augšējās alas.
 Turiet nospiestu peles kreiso pogu un pār ietojiet logu uz ajadzīgo ietu.
Logu izkārtoju a atiestatīša a: Reizē gadās „kaut ko nospiest un aiz ērt kādu fu k ijas logu ai iz ai īt
logu izkārtoju u tā, ka tas airs a ērts dar a . To var pavisam ie kārši la ot, atiestatot fu k iju logu
oklusēju a izkārtoju u:
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 Cil ē View klikšķi iet uz funkcijas Reset Window Layout Atiestatīt logu izkārtoju u .

Attēls Nr. 19: funkciju logu izkārtoju a atiestatīša as fu k ija il ē View.

I for ā ijas fu k iju logi tiks sakārtoti atpakaļ oklusēju a izkārtoju ā.

1.8.

S AD AĻA T RANS LATION M EMORIES

Sadaļu iz ēl ē klikšķi ot uz sadaļas Translation Memories, tiek at ērta tulkoša as at iņu
pār aldī as sadaļa.

Attēls Nr. 20: saskar es sadaļa Tra slatio Me ories.

Šajā sadaļā atroda as tulkoša as at iņu pār aldī as fu k ijas u rīki. Pie ta šī sadaļa a piesaistīta
aktī a tulkoša as projekta u a epie ieša a, lai, pie ēra , pie ie otu projekta tulkoša as at iņu.
Tā ir atse išķa sadaļa, kas paredzēta tikai tulkoša as at iņu pār aldī ai.
Fu k ijas il ē Home
Iz eidot jau u tulkoša as at iņu plašāku
i for ā iju skat. 1.9.1. odaļā .

I portēt at alstīta for āta faila (TMX,
SDLXLIFF) saturu tulkoša a at iņā.

At ērt tulkoša as at iņu.

Eksportēt tulkoša as at iņas saturu TMX
faila for ātā.
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Loga kreisajā pusē ir tulkoša as at iņu saraksts (1), kurā redza as līdz ši
pie ie otu at iņu ši saraksta :

at ērtās tulkoša as at iņas. Lai

 Cil ē Home klikšķi iet uz fu k ijas Open At ērt .
 Failu pārlūkoša as logā orādiet ajadzīgo at iņas failu.
 Ar du ultklikšķi klikšķi iet uz at iņas, lai to pie ie otu at iņu sarakstam (1).
Lai pārlūkotu at iņas saturu:
 At iņu sarakstā oklikšķi iet uz ajadzīgās at iņas ar du ultklikšķi.
Pē ta tulkoju u logā 3 ir redza i tulkoša as at iņā sagla ātie oriģi āl alodas segmenti un to tulkojumi.
Izmantojot segmentu filtru (2 , arat atlasīt at iņas seg e tus, kuri satur oteiktu ārdu ai frāzi
oriģi āl alodā Source Text) vai tulkojuma valodā Target Text).

1.9.

P ROJEKTA IESTATĪJ UMI

Projekta iestatīju i ļauj pielāgot projekta resursus un to lietojumu. To ēr attie ī ā uz projektu
iestatīju ie jāat eras, ka e ajag la ot to, kas a salūzis, t.i., a ietei a s ai īt iestatīju us ez
ko krēta ērķa ai ajadzī as. Projekta iestatīju i u resursi pē jau a projekta iz eides parasti nav
papildus jāpielāgo - tie jau ir iekļauti projekta ša lo ā.
To ēr katra

SDL Trados Studio lietotāja

ir jāzi a di as tālāk

i ētās projekta iestatīju u sadaļas.

Project (1): satur pa ata i for ā iju par
projektu, t.i., projekta nosaukumu, aprakstu un
ter iņu ja ir orādīts .
Language Pairs > All Language Pairs (2): satur
i for ā iju par projekta resursie
je
tulkoša as at iņā
u ter i oloģijas datu
āzē . Tālākajās apakš odaļās aprakstītas šīs
sadaļas u tajās atroda ie iestatīju i.

Attēls Nr. 21: projektu iestatīju u sadaļas.

1.9.1. S AD AĻ A T R AN S L A TI O N M E M O RY
Noklikšķi ot uz sadaļas
at iņu (TM) saraksts.

AN D

A UT O M A TE D T R AN S L A TI O N
, parādās aktī ā projekta tulkoša as

Attēls Nr. 22: projektam pievienoto tulkoša as at iņu saraksts.
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Šajā sarakstā ar, pie ēra , pie ie ot tulkoša as at iņas, eksportēt
tulkoša as at iņas saturu TMX for ātā ai ai īt at iņu lietoju u. Virs
tulkoša as at iņu saraksta ir redza a rīkjosla ar šādā fu k ijā :

i

Vienam projektam
ie laikus ar ūt
pie ie otas airākas
tulkoša as at iņas.

Pie ie ot iepriekš iz eidotu tulkoša as at iņu.
Iz eidot jau u tulkoša as at iņu.
Tulkoša as at iņas iestatīju i.
un

Mai īt tulkoša as at iņas ietu sarakstā, lai ai ītu prioritāti augstāka ieta sarakstā =
augstāka prioritāte . Tulkoša as at iņas prioritāte osaka, kādā se ī ā tulkoša as
at iņas logā tiks piedā ātas tulkoša as at iņā atrastās at ils es. Augstākā ieta sarakstā
ozī ē, ka at ils es o attie īgās at iņas tiks piedā ātas kā pir ās.
Izņe t tulkoša as at iņu o saraksta.
I portēt tulkoša as at iņā tulkoju us no TMX vai SDLXLIFF for āta faila.
Eksportēt tulkoju u o tulkoša as at iņas TMX for ātā.

FAILBĀZĒTAS TULKOŠANAS ATMIŅAS PIEVIENOŠANA PROJEKTAM
Lai pievienotu projektam fail āzētu tulkoša as at iņu, kuras alodu pāris ir ie āds
ar projekta alodu pāri:
 Klikšķi iet uz funkcijas
saraksta.
Parādās iz ēl e ar airākā

, kas atrodas rīkjoslā irs tulkoša as at iņu

!

Tulkoša as at iņas
alodu pāri ir
jāsakrīt ar projekta
alodu pāri.

iespējā .

 Klikšķi iet uz File-based Translation Memory Fail āzēta tulkoša as at iņa .
Parādās failu pārlūkoša as logs, kurā jā orāda ajadzīgās tulkoša as at iņas fails (skat. Attēls Nr. 23).

Attēls Nr. 23: failu pārlūkoša as logs.

 Veiciet dubultklikšķi uz ajadzīgās at iņas vai atzī ējiet to u klikšķi iet uz pogas Open At ērt .
Iz ēlētā tulkoša as at iņa tiek pie ie ota projekta .
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SERVERBĀZĒTAS TULKOŠANAS ATMIŅAS PIEVIENOŠANA
Lai pie ie otu projekta

ser er āzētu tulkoša as at iņu:

 Klikšķi iet uz funkcijas
Parādās iz ēl e ar airākā

, kas atrodas rīkjoslā irs tulkoša as at iņu saraksta.

iespējā .

 Klikšķi iet uz Server-based Translation Memory Ser er āzēta tulkoša as at iņa .
Parādās ser era tulkoša as at iņas iz ēles logs, kurā ir redza i tālāk aprakstītie ele e ti.

Attēls Nr. 24: ser er āzētu tulkoša as at iņu iz ēles logs.

1 Pieejamo
serveru
saraksts

Šajā sarakstā redza i isi ser eri, ar kurie

iepriekš ir ijis iz eidots sa ie oju s.

 Sarakstā atlasiet ajadzīgo ser eri.
Pē ta progra
a auto ātiski ēģi ās iz eidot sa ie oju u ar to. Ja sa ie oju s ir
izdevies, laukos Filter (Filtrs; 2) un Translation Memories Tulkoša as at iņas; 3 parādās
ser erī pieejamie resursi.
Ja ajadzīgā ser era a sarakstā 1):
 Klikšķi iet uz pogas Servers (Serveri, 4), lai pievienotu serveri (skat. 3.1. odaļu .

2 Filtrs

Šeit redza a ser erī iz eidoto sadaļu hierarhija. Ad i istratori to ar iz eidot, pie ēra ,
lai grupētu tulkoša as at iņas at ilstoši tē ā .
 Vajadzī as gadīju ā atlasiet to sadaļu, kurā atrodas ajadzīgā tulkoša as at iņa.

3 Tulkoša as Šajā sarakstā redza as ser erī/sadaļā pieeja ās tulkoša as at iņas, to apraksts u
at iņu
i for ā ija par sagla āto tulkoša as ie ī u skaitu.
saraksts
 Atlasiet ajadzīgo at iņu u klikšķi iet uz OK La i , lai at iņu pie ie otu projekta .
TULKOŠANAS ATMIŅAS AR ATŠĶIRĪGU VALODU KOMBINĀCIJU PIEVIENOŠANA PROJEKTAM
Projekta ir iespēja s pie ie ot arī fail āzētu tulkoša as at iņu, kuras alodu ko i ā ija a ie āda ar
projekta alodu ko i ā iju. Ši
olūka ir paredzēta fu k ija AnyTM: Any File-based TM (Jebkura
fail āzēta tulkoša as at iņa . Pie ēra , projekta , kurā tulkoju s ir o RU uz LV, ar pie ie ot at iņu ar
alodu pāri LV-RU, lai šajā at iņā eklētu tulkoju us ar at ilstī u eklēša as je Concordance funkciju.
Lai to projekta

pie ie otu tulkoša as at iņu ar atšķirīgu alodu pāri:

 Klikšķi iet uz funkcijas
Parādās iz ēl e ar airākā

, kas atrodas rīkjoslā irs tulkoša as at iņu saraksta.

iespējā .

 Klikšķi iet uz AnyTM: Any File-based TM Je kura fail āzēta at iņa .
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Parādās failu pārlūkoša as logs, kurā jā orāda ajadzīgā tulkoša as at iņa skat. Attēls Nr. 23).
 Vei iet du ultklikšķi uz ajadzīgās at iņas, ai atzī ējiet to u klikšķi iet uz pogas Open At ērt .
Iz ēlētā tulkoša as at iņa tiek pie ie ota projekta .
JAUNAS FAILBĀZĒTAS TULKOŠANAS ATMIŅAS IZVEIDE
Lai izveidotu jau u fail āzētu tulkoša as at iņu:
 Klikšķi iet uz funkcijas
, kas atrodas rīkjoslā irs tulkoša as at iņu saraksta.
 Iz ēl ē klikšķi iet uz fu k ijas New File-based Translation Memory Jau a fail āzēta tulkoša as
at iņa .
At eras tulkoša as at iņas iz eides logs (skat. Attēls Nr. 25Attēls Nr. 25: tulkoša as at iņas iz eides logs.).
 Ie adiet ajadzīgo i for ā iju:
Name: at iņas osauku s. At iņas
osauku u katrs lietotājs ar rī i
iz ēlēties.
Ietei a s
at iņas
osauku u eidot tā, lai tas orādītu,
piem., kāds saturs ir sagla āts at iņā
u kāds ir at iņas alodu pāris.
Pie ērs: TM_Spriedu i_LV-RU

!

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

Attēls Nr. 25: tulkoša as at iņas iz eides logs.

Description: tulkoša as at iņas apraksts. Šis lauks a jāaizpilda o ligāti.
Location:

ape, kurā at iņas fails tiks sagla āts datorā. Lai to

 Klikšķi iet uz pogas Browse Pārlūkot .
 Norādiet ajadzīgo api.
 Klikšķi iet uz pogas Select Folder Iz ēlēties

ai ītu:

api .

Source Language (Oriģi āl aloda) un Target Language (Tulkojuma valoda). Šeit jā orāda tulkoša as at iņā
iz a totā oriģi āl aloda un tulkojuma valoda. Lai ai ītu alodu:
Fail āzētajā tulkoša as
 Klikšķi iet uz attie īgās alodas, lai at ērtu alodu sarakstu.
at iņā ie ēr ir ie a
 Sarakstā atrodiet ajadzīgo alodu u ie reiz oklikšķi iet uz
oriģi āl aloda u ie a
tās, lai to iz ēlētos.
tulkojuma valoda.

i

Kad isa ajadzīgā i for ā ija ir ie adīta:
 Klikšķi iet uz pogas Finish (Pabeigt).
Jau ā at iņa tiek iz eidota u pie ie ota projekta at iņu saraksta .
TULKOŠANAS ATMIŅAS SATURA IMPORTĒŠANA UN EKSPORTĒŠANA
Ar fu k ijā Import I portēt un Export Eksportēt ar attie īgi i portēt tulkoša as at iņā jau u saturu
no divvalodu faila ai eksportēt tulkoša as at iņas saturu TMX for āta failā, kuru pē ta ar i portēt itā
at iņā.

IMPORTĒŠANA
Tulkoša as at iņā tulkoju us ar i portēt o at alstītie
for āta failie . Lai to izdarītu:

di alodu failie , pie ēra , TMX ai SDLXLIFF
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 Tulkoša as at iņu sarakstā atlasiet at iņu, kurā ēlaties i portēt tulkoju us.
 Klikšķi iet uz funkcijas
, kas redza a rīkjoslā irs tulkoša as at iņu saraksta.
 Klikšķi iet uz pogas Add Files (Pievienot failus) failu i portēša as loga la ajā pusē, lai pie ie otu
failus, kuru saturu ēlaties i portēt.
Kad faili ir pievienoti:
 Divas reizes klikšķi iet uz pogas Next Tālāk u
i portēša u.
Tulkojums no divvalodu failie
i portēša a ir pa eigta:

pē ta

uz pogas Finish Pa eigt , lai sāktu

tiek i portēts tulkoša as at iņā, uz ko orāda zila progresa josla. Kad

 Klikšķi iet uz pogas Close Aiz ērt .

EKSPORTĒŠANA
Tulkoša as at iņā esošos tulkoju us ar eksportēt TMX for āta failā. Lai to izdarītu:
 Tulkoša as at iņu sarakstā atlasiet ajadzīgo at iņu.
 Klikšķi iet uz funkcijas
kas redza a rīkjoslā irs tulkoša as at iņu saraksta.
 Laukā Export to Eksportēt uz orādiet ietu, kur sagla āt eksportēto failu, klikšķi ot uz ta
esošās pogas Browse Pārlūkot .
 Klikšķi iet uz Finish (Pabeigt), lai sāktu eksportēša u.
Tulkoša as at iņā esošie tulkoju i tiek eksportēti TMX for āta failā, kurš atrodas iepriekš orādītajā
Kad eksportēša a ir pa eigta:

lakus

apē.

 Klikšķi iet uz pogas Close Aiz ērt .
TULKOŠANAS ATMIŅU LIETOJUMA IESTATĪJUMI
Katrai no tulkoša as at iņu sarakstā redza ajā tulkoša as at iņā ir
iestatīju i
ir
pielāgoti
projekta ša lo ā u
ez
ajadzī as
a
papildus
jā ai a. To ēr katram
lietotāja ir lietderīgi zi āt
katra iestatīju a ozī i, kas Attēls Nr. 26: tulkoša as at iņas lietoju a iestatīju i.
ir aprakstīta tālāk.

lietoju a iestatīju i. Šie

Enabled

Ieslēgša a/izslēgša a. Ja šī rūtiņa ir atzī ēta, tulkoša as at iņa ir ieslēgta u progra
a to
iz a to tulkoša as pro esā. Ja rūtiņa a atzī ēta, progra
a ig orē šo tulkoša as at iņu.
Raugieties, lai ajadzīgajā at iņā šī rūtiņa ie ēr ūtu atzī ēta.

Lookup

Tulkoju u eklēša a at iņā. Ja šī rūtiņa ir atzī ēta, progra
a iz a to šo at iņu, lai tajā
eklētu līdzīgus seg e tus u piedā ātu tos tulkoša as at iņas logā.

Concordance Ma uāla at ilstī u eklēša a. Ja šī rūtiņa ir atzī ēta, programma ļauj šajā at iņā eikt
Concordance eklēša u je at ilstī u eklēša u.
Update

Papildi āša a. 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, iztulkotie seg e ti etiek sagla āti šajā
at iņā.

Pie ēra , ja projekta ir pie ie ota at iņa, kurā ir Kri i ālliku a tulkoju s, u
eklēša u šajā at iņā, et tajā e ajag sagla āt eko jau u. Tādā gadīju ā jāizņe
Update, et pārējās rūtiņas jāatstāj atzī ētas. Progra
a joprojā auto ātiski piedā
tulkoju us o šīs at iņas u ļaus eikt at ilstī u eklēša u tajā, et esagla ās at
apstipri ātos segmentus.

ēs ēla ies eikt
atzī e o rūtiņas
ās līdzīgu teiku u
iņā iztulkotos un
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1.9.2. S AD AĻ A T E R M B AS E S
Projekta
noklikšķi ot

iestatīju os
uz
sadaļas

,
parādās
projekta terminoloģijas datu
āžu TB saraksts.
Tajā var, pie ēra , pie ie ot
projekta ter āzi, izveidot
jaunu ter āzi ai
ai īt
ter āzes
prioritāti,
o ietojot
to
augstākā
pozī ijā sarakstā. Virs saraksta Attēls Nr. 27: projekta ter
ir redza a rīkjosla ar tālāk aprakstītajā fu k ijā .
Pie ie ot iepriekš iz eidotu ter
Iz eidot jau u ter
Ter
un

āžu saraksts.

āzi.

āzi (skat. „Jau as ter i oloģijas datu āzes iz eide 26. lpp.)

āzes iestatīju i.

Mai īt ter āzes ietu sarakstā, lai oteiktu prioritāti augstāka ieta sarakstā = augstāka
prioritāte . Ter āžu prioritāte osaka se ī u, kādā tiks piedā āti tajās atrastie termini, un
oklusēju a ter āzi, kurā turp āk tiks sagla āti lietotāja pie ie otie ter i i.
Izņe t TB no saraksta.
Noteikt oklusēju a a gl.: default ter āzi. Ja projektā ir airākas ter
ēlaties sagla āt jaunu terminu, tas tiek sagla āts tikai oklusēju a ter āzē.

āzes u

jūs

FAILBĀZĒTAS TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES PIEVIENOŠANA PROJEKTAM
Fail āzēta ter āze atrodas datorā ai ta pieslēgtā datu esējā faila eidā,
u to ie laikus ar lietot tikai ie s lietotājs. Lai projektam pievienotu
fail āzētu ter āzi:

i

Vienam projektam
ie laikus ar ūt
pie ie otas airākas
ter āzes.

 Klikšķi iet uz funkcijas
, kas redza a rīkjoslā irs ter āžu
saraksta.
 Iz ēl ē klikšķi iet uz File-based MultiTerm Termbase (Fail āzēta ter i oloģijas datu āze).
At eras failu pārlūkoša as logs, kurā
jā orāda ajadzīgā ter i oloģijas
datu āze.
 Vei iet
du ultklikšķi
uz
ajadzīgās ter āzes faila ai
atzī ējiet to u klikšķi iet uz
pogas Open At ērt .
Iz ēlētā ter i oloģijas datu āze tiek
pievienota
projekta
term āžu
sarakstam.

Attēls Nr. 28: failu pārlūkoša as logs.
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SERVERBĀZĒTAS TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES PIEVIENOŠANA PROJEKTAM
Ser er āzēta ter
ser er āzētu ter

āze atrodas ser erī u to ie laikus ar lietot airāki lietotāji. Lai projekta
āzi:

pie ie otu

 Klikšķi iet uz funkcijas
, kas redza a rīkjoslā irs ter āžu saraksta.
 Iz ēl ē klikšķi iet uz Server-based MultiTerm Termbase (Ser er āzēta ter i oloģijas datu āze).
Parādās ser er āzētas ter
(skat. Attēls Nr. 29).

āzes iz ēles logs

Šajā logā tiks parādītas ser erī pieeja ās
ter i oloģijas datu āzēs. Lai tas otiktu, ispir s
ir jāpieslēdzas ser eri , izpildot tālāk aprakstītās
dar ī as.
 Klikšķi iet uz pogas Servers (Serveri) loga
la ās puses augšējā stūrī, lai at ērtu
serveru sarakstu (skat. Attēls Nr. 30).
Ser eru sarakstā ir redza i iepriekš pie ie oti
serveri, kuros atrodas tulkoša as resursi. Ja
saraksts ir tukšs, epie ieša s o jau a iz eidot
savienojumu ar serveri.
Ja serveris ir iepriekš pie ie ots, tas ir redzams Attēls Nr. 29: ser er āzētas term āzes iz ēles logs.
ser eru
sarakstā.
Servera
pieeja ī u jeb savienojumu ar
ser eri arat pār audīt, atlasot to
sarakstā u
augšējā rīkjoslā
oklikšķi ot
uz
funkcijas
Pār audīt ser era pieeja ī u .




Ja
blakus
servera
osauku a ir zaļš si ols ( Attēls Nr. 30: serveru saraksts.
), ser eris ir pieeja s u arat klikšķi āt uz pogas Close Aiz ērt .
Ja lakus ser era osauku a ir pelēks ( ) vai sarkans ( ) simbols,
sa ie oju s ar ser eri a pieeja s ai ir ie adīti epareizi piekļu es
dati. Tādā gadīju ā:
 Noklikšķi iet uz funkcijas
, kas redza a rīkjoslā un
pār audiet ie adītos piekļu es datus.
Ja piekļu es dati ir pareizi,
teh iskā at alsta perso ālu.

et joprojā

i

Plašāku i for ā iju
par serveriem un to
iestatīju iem skatiet
3.1. odaļā.

eizdodas iz eidot sa ie oju u ar ser eri, sazi ieties ar

Ja ajadzīgā ser era sarakstā a , pievienojiet
to:
 Klikšķi iet uz pogas Login Pierakstīties ,
kas atrodas ser er āzētas ter āzes
pie ie oša as loga la ajā alā (skat.
Attēls Nr. 29)
Atveras servera piekļu es datu ie ades logs
Noklikšķi iet uz op iju pogas Use SDL
authentication Iz a tot SDL aute tifikā iju
u ie adiet epie ieša o i for ā iju.


Server
Address:
servera
adrese.
Iz ēlieties adresi sarakstā vai ierakstiet to šajā laukā.

Attēls Nr. 31: ser era piekļu es datu ie ades logs.
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i




User name: lietotāj ārds.
Password: parole.



: atzī ējot šo rūtiņu, progra
piekļu es datus āka ajā pierakstīša ās reizē .

a sagla ās jūsu

Ser era piekļu es
datus jautājiet sa a
sistē as
administratoram.

Kad piekļu es dati ir ie adīti:
 Klikšķi iet uz pogas OK (Labi).
Ja dati ie adīti pareizi, ter i oloģijas datu āžu
sarakstā parādīsies pieeja ās ter i oloģijas datu
āzes (skat. Attēls Nr. 32).
 Atzī ējiet ajadzīgo term āžu iz ēles rūtiņas.
 Klikšķi iet uz pogas OK (Labi).

Attēls Nr. 32: saraksts ar ser erī pieeja ā

Iz ēlētās ter āzes tiek pie ie otas projektam un
izmantotas terminu auto ātiskai atpazīša ai u
eklēša ai.

ter

āzē .

JAUNAS TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES IZVEIDE
Jau u fail āzētu ter

āzi ir iespēja s iz eidot tieši projekta iestatīju u ter i oloģijas datu āžu sadaļā.

 Klikšķi iet uz funkcijas
(skat. Attēls Nr. 27).
Parādās ter

, kas redza a irs projekta ter i oloģijas datu āžu saraksta

āzes eidoša as ed is. Tajā ei iet tālāk aprakstītās dar ī as.

 Pir ajā solī Termbase Wizard Ter
 Solī Termbase Definition (Ter

āzes ed is klikšķi iet uz pogas Next Tālāk .

āzes veids):

 Atlasiet pirmo opciju - Create new termbase definition from scratch Veidot pil īgi jau u ter

Attēls Nr. 33: ter

 Pē ta

āzi .

āzes veida iz ēles logs.

klikšķi iet uz pogas Next Tālāk .

 Solī Termbase Name Ter āzes nosaukums) jāie ada i for ā ija par ter
 Friendly Name: datu āzes osauku s.
 Description: apraksts a o ligāts .

āzi:
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Attēls Nr. 34: ter

āzes osauku a logs.

Kad i for ā ija ir ie adīta:
 Klikšķi iet uz pogas Next Tālāk .
 Solī Language Fields Valodas jāiz ēlas alodas, kuras ēlaties iekļaut ter i oloģijas datu āzē.

Attēls Nr. 35: ter

āzes alodu iz ēles logs.

 Noklikšķi iet uz alodu saraksta (1) un iz ēlieties ajadzīgo alodu.
 Noklikšķi iet uz pogas Add>> (Pievienot; 2), lai pie ie otu iz ēlēto alodu la ajā pusē redza aja
ter āzes alodu saraksta 3).
Kad valodas ir pievienotas:
 Trīs reizes klikšķi iet pogu Next Tālāk u pē ta

pogu Finish (Pabeigt).

Ter i oloģijas datu āze tiek iz eidota u pie ie ota projekta datu āžu saraksta .
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2. T ULKOŠANA

AR

T RADOS S TUDIO

Programma Trados Studio ir izstrādāta tā, lai to arētu iz a tot dažādi alodu pakalpoju u s iedzēji. Šī
ie esla dēļ tajā ir arī fu k ijas, kas, pie ēra , ir oderīgas gal e okārt redaktorie ai projektu adītājie ,
et tulkotāji tās iz a to retāk ai pat ekad. Tāpat daudzas dar ī as ar pa eikt airākos dažādos eidos.
Tādēļ šajā odaļā ir aprakstīta pa ata dar plūs a je ei a o dar ī u irk e doku e ta tulkoša ai ar
Trados Studio.

2.1.

D ARBA SĀKŠ ANA – FUNKCIJA N EW P ROJE CT

SDL Trados Studio ir iespēja s at ērt ie u atse išķu tulkoja u failu ai airākus failus ie laikus. To ēr
pir s faila faktiskās at ērša as ir jāsagata o tulkojuma projekts, kurš satur tulkoja o failu, ajadzīgos
resursus TM, TB u iestatīju us. Tādēļ jau u tulkoša as uzde u u sāk, iz eidojot jau u projektu ar
funkciju New Project (Jauns projekts).
Lai palaistu funkciju New Project:
 Atveriet sadaļu Welcome (1).
 Klikšķi iet uz funkcijas New Project (2 gal e ajā logā.

Attēls Nr. 36: sadaļa Wel o e.

Palaižot fu k iju New Project, parādās jau a projekta iz eides edņa logs.

Attēls Nr. 37: jau a projekta iz eides edņa . solis.
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Šajā logā vispirms ir jāiz ēlas, ai jau o projektu alstīt uz projekta ša lo a ai iepriekš iz eidota projekta.
Tālāk ir plašāks abu opciju apraksts.
Create a Project based on a project template: projekts tiek veidots, par
pamatu izmantojot projekta ša lo u (angl.: template . Projekta ša lo ā jau
ir orādītas ajadzīgās tulkoša as at iņas, ter i oloģijas datu āzes,
AutoSuggest ārd ī as u projekta iestatīju i. Tulka
tikai jā orāda
projekta osauku s u jāpievieno jaunajam projektam tulkojamais fails (šīs
dar ī as aprakstītas tālāk).
Lai eidotu jau u projektu o ša lo a:

i

Ša lo u ar iz eidot
u ko figurēt jūsu
sistē as
administrators.

 Klikšķi iet uz pir ās op ijas (Create a Project based on a project template).
Ja ir pieeja i airāki ša lo i:
 Klikšķi iet uz ša lo u saraksta u atlasiet ajadzīgo ša lo u.
Create a Project based on a previous project: projekts tiek eidots, par pa atu ņe ot iepriekšēju projektu,
t.i., jau ajā projektā tiek iz a toti iepriekš iz eidota projekta iestatīju i u resursi. Šo fu k iju iz a tojiet
tad, ja zi āt, ka attie īgā iepriekšējā projekta iestatīju i ir derīgi jau aja projekta .
Lai eidotu jau u projektu, par pa atu ņe ot kādu o iepriekšējie

projektie :

 Klikšķi iet uz otrās op ijas (Create a Project based on a previous Project).
 Klikšķi iet uz projektu saraksta un atlasiet ajadzīgo iepriekšējo projektu.
Kad ir iz ēlēts ša lo s ai iepriekšējais projekts:
 Klikšķi iet uz pogas Next Nāka ais loga apakšā.
Jūs o āksiet āka ajā edņa solī - projekta i for ā ijas solī.

i

PROJEKTA INFORMĀCIJA
Projekta i for ā ijas solī ir jā orāda projekta pa ati for ā ija. Na
isus laukus, et pie ērsiet uz a ī u tālāk aprakstītajie .

Projekta iz eides ed ī arat rī i
pārslēgties turp u atpakaļ starp
edņa soļie , iz a tojot pogas
Next Tālāk u Back Atpakaļ loga
apakšā.
epie ieša s o ligāti aizpildīt pil īgi

Attēls Nr. 38: jau a projekta iz eides edņa . solis – projekta i for ā ija.
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Name

Projekta osauku s. Projekta osauku u lietotājs ar
rī i oteikt pē sa ie ieskatie . Lai odroši ātu
projektu pārskatā ī u u la u orga izētī u, ietei a s
projektus, pie ., u urēt ai osauku ā iekļaut
datu u u piešķirt tādu osauku u, pē kura ar
oteikt, kas šī projekta iet aros ir tulkots.
Pie ērs:

!

Projekta osauku ā
edrīkst izmantot:
- urtus ar garu zī ē
u
īksti āju a
zī ē .
- punktus.

-05-2017_Spriedums XXXXX_LV-RU

Description

Projekta apraksts. Šis lauks a o ligāts, et ar ūt oderīgs, ja saistī ā uz ei a o dar u ir
i for ā ija, kuru ir ērts sagla āt kopā ar projektu.

Location

Projekta failu sagla āša as ieta datorā. Noklusēju a projektu mape ir Documents\Studio
2015\Projects. Ja epie ieša s ai īt projekta failu sagla āša as ietu:
 Klikšķi iet uz pogas Browse Pārlūkot , u

Due Date

Projekta ter iņš. Šis lauks a o ligāts,
rīdi ās, ja ter iņš tiks ka ēts.

et,

orādiet ajadzīgo

api.

orādot šeit projekta ter iņu, progra

a

Kad ir ie adīta projekta i for ā ija:
 Klikšķi iet uz pogas Next Nāka ais loga apakšā.
Jūs o āksiet āka ajā edņa solī – projekta alodu iz ēles solī
VALODU IZVĒLE
Šajā solī jāiz ēlas projekta oriģi āl aloda (Source language, 1) un tulkojuma
valoda(s) (Target Languages). Parasti projekta valodas ir iepriekš defi ētas
projekta ša lo ā ai tiek pārņe tas no iepriekšējā projekta at ilstoši . solī
iz ēlētajai op ijai . Tādēļ ei iet iz aiņas šajā solī tikai tādā gadīju ā ja
alodu pāris a pareizs.

i

Vie ā projektā ar ūt
tikai viena
oriģi āl aloda, et
airākas tulkoju a
valodas.

Lai iz ēlētos oriģi āl alodu:
 Klikšķi iet uz olaiža ā
saraksta (1) un iz ēlieties
oriģi āl alodu.
Lai iz ēlētos tulkojuma valodu:
 Klikšķi iet uz ajadzīgās
valodas pieejamo valodu
sarakstā (2), lai to atlasītu.
 Klikšķi iet uz pogas Add
(Pievienot; 3 , lai atlasīto
valodu pievienotu iz ēlēto
tulkojuma
valodu
sarakstam (4).
Lai izņe tu kādu alodu no
iz ēlēto alodu saraksta:
 Klikšķi iet uz attie īgās
valodas, lai to atlasītu
 Klikšķi iet
uz
pogas Attēls Nr. 39: jau a projekta iz eides edņa . solis – alodu iz ēle.
Remove (Izņe t).
Parasti projekta valodas ir
Kad ir iz ēlētas projekta alodas:
iepriekš defi ētas
projekta ša lo ā ai tiek
 Klikšķi iet uz pogas Next Nāka ais loga apakšā.
pārņe tas o iepriekšējā
projekta at ilstoši edņa
Jūs o āksiet āka ajā edņa solī – tulkojamo failu pie ie oša as solī.
. solī iz ēlētajai op ijai .

i
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TULKOJAMIE FAILI
Šajā solī projekta

ir jāpie ie o dokumenti, kurus ēlaties tulkot.

Lai pievienotu projektam tulkojamu
dokumentu:
 Klikšķi iet
uz
Add
Files
(Pievienot failus; 1).
 Pārlūka logā atlasiet ajadzīgos
failus u klikšķi iet uz pogas
Open At ērt .
Izmantojot funkciju Add Folder, var
uzreiz pie ie ot api ar airākie
tulkojamiem failiem.
Pievienotie faili ir redzami failu
sarakstā 2).
Kad

projektam

ir

pievienoti

Attēls Nr. 40: jau a projekta iz eides edņa . solis - failu pie ie oša a.

tulkoja ie doku e ti, ju s ir di as tālāk
aprakstītās iespējas.
 Ja ēlaties pa eigt projekta iz eidi:
 Klikšķi iet uz pogas Finish (Pabeigt)
loga apakšā.

Tiks sākta tulkoja o doku e tu apstrāde u
projekts (skat. Attēls Nr. 44).

!

Lai turpi ātu projekta iz eidi, ir jā ūt pie ie ota
vismaz vienam tulkojamam dokumentam.
Tulkoja ais fails projekta iz eides laikā edrīkst ūt
at ērts itā progra
ā.

tiks iz eidots jauns

 Ja pir s projekta iz eides pa eigša as ēlaties ko figurēt
projekta tulkoša as resursus tulkoša as at iņas, ter āzes :
 Klikšķiniet uz pogas Next Nāka ais loga apakšā.
Jūs o āksiet āka ajā edņa solī – tulkoša as at iņu solī.
TULKOŠANAS ATMIŅAS

i

Projekta tulkoša as resursi
TM, TB parasti ir iepriekš
oteikti projekta ša lo ā ai
tiek pārņe ti o iepriekšējā
projekta. Ja a ajadzīgs tos
papildus ko figurēt, pē failu
pie ie oša as arat pa eigt
projekta iz eidi, klikšķi ot uz
pogas Finish (Pabeigt).

Šajā solī ar ko figurēt šajā projektā iz a totās tulkoša as at iņas.
Ja kreisajā pusē redza ajā sarakstā ir atlasīta sadaļa All Language Pairs > Translation Memory and
Automated Translation (1 , la ajā pusē ir redza s projekta tulkoša as at iņu saraksts 2).

Attēls Nr. 41: jau a projekta iz eides edņa . solis - projekta tulkoša as at iņas.
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Virs tulkoša as at iņu saraksta ir rīkjosla ar tālāk aprakstītajā

fu k ijā .

Pie ie ot iepriekš iz eidotu tulkoša as at iņu.
Izveidot jaunu tulkoša as at iņu.
Tulkoša as at iņas iestatīju i.

i

Tulkoša as at iņu
ko figurēša a ir
plašāk aprakstīta
1.9.1. odaļā.

Mai īt tulkoša as at iņas ietu sarakstā, lai ai ītu prioritāti augstāka ieta sarakstā =
augstāka prioritāte . Augstākā ieta sarakstā ozī ē, ka at ils es o attie īgās at iņas ūs
piedā āto at ils ju saraksta augšā
Izņe t tulkoša as at iņu no saraksta.

un

I portēt tulkoša as at iņas saturu no TMX vai SDLXLIFF for āta faila.
Eksportēt tulkoša as at iņas saturu TMX for āta failā.
Kad tulkoša as at iņas ir ko figurētas:
 Klikšķi iet uz pogas Next Nāka ais loga apakšā.
Jūs o āksiet āka ajā edņa solī – ter i oloģijas datu āžu solī.
TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES
Šajā solī ar iz eidot jau u ai pie ie ot jau esošu ter i oloģijas datu āzi. Loga e trā ir redza s
pie ie oto datu āžu saraksts. Term āze ir ieslēgta u tiek iz a tota ter i u eklēša ai, ja lakus tās
osauku a
kolo ā Enabled
Ieslēgta ir atzī ēta iz ēles
rūtiņa u osauku a la ajā pusē
ir redzams simbols .
Virs saraksta ir redza a rīkjosla,
kurā atroda ās fu k ijas ir
aprakstītas ze āk.

i

Ter i oloģijas datu
āžu ko figurēša a ir
plašāk aprakstīta
1.9.1. odaļā.

Attēls Nr. 42: jau a projekta iz eides edņa . solis - projekta ter

āzes.

Pie ie ot iepriekš iz eidotu ter āzi (skat. „Fail āzētas ter i oloģijas datu
pie ie oša a projekta 24. lpp.)
Izveidot jau u ter āzi (skat. „Jau as ter i oloģijas datu āzes iz eide 26. lpp.)
Ter
un

āzes iestatīju i.

Mai īt ter

āzes ietu sarakstā, lai oteiktu prioritāti augstāka ieta = augstāka prioritāte .

Izņe t ter

āzi o saraksta.

Noteikt oklusēju a a gl.: default ter āzi. Ja projektā ir airākas ter
ēlaties sagla āt jau u ter i u, tas tiek sagla āts tikai oklusēju a ter āzē.
Kad ter

āzes

āzes u

jūs

āzes ir ko figurētas:

 Klikšķi iet uz pogas Next Nāka ais loga apakšā.
Jūs o āksiet āka ajā edņa solī – SDL Perfe tMat h solī.
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SDL PERFECTMATCH
SDL PerfectMatch ir retāk iz a tota papildu funkcija, kas sta darta projektos a epie ieša a. Tā ar ūt
oderīga gadīju os, ja ir jātulko dokuments, kura saturs lielā ērā sakrīt ar iepriekš tulkotu dokumentu. Šī
funk ija iz a to iepriekš iztulkotā
dokumenta
SDLXLIFF
for āta
divvalodu failu, lai priekštulkotu
jauno dokumentu, t.i., o iepriekš
tulkotā
doku e ta
ie ietotu
tulkoju u jau ajā doku e tā.

i

SDL PerfectMatch ir
īpašos gadīju os lietota
papildu funkcija, kas
standarta projektos nav
epie ieša a. Tādēļ
arat šo soli izlaist,
klikšķi ot uz Next
Tālāk .

Lai iz a totu šo fu k iju, katra
tulkojamam dokumentam, kas
pie ie ots projekta
edņa . solī,
jā orāda at ilstošais di alodu fails,
kurā ir iepriekšējā doku e ta
tulkojums.
Lai to izdarītu:

Attēls Nr. 43: jau a projekta iz eides edņa . solis - SDL PerfectMatch.

 Projekta failu sarakstā (1) ar
peles klikšķi iezī ējiet attie īgo failu.
 Klikšķi iet uz Add > Specific Previous Document u orādiet iepriekš iztulkotā doku e ta divvalodu
failu SDLXLIFF for āts).
 Klikšķi iet uz ie as o ze āk redza ajā op iju pogā (2), iz ēlieties ie u o tālāk aprakstītajā
op ijā .
Apply PerfectMatch and lock: at ilstošie seg e ti o iepriekš iztulkotā di alodu faila tiek ie ietoti jau ajā
failā ar seg e ta statusu

Perfe t Mat h u slēgti, t.i., tie a rediģēja i.

Use the original translation origin and status: at ilstošie seg e ti o
iepriekš iztulkotā di alodu faila tiek ie ietoti jau ajā failā ar tādie
pašie statusie , kādi tie ija iepriekš tulkotajā failā, t.i., segmenti ir
rediģēja i.

i

Ietei a s iz ēlēties otro
op iju, lai priekštulkotos
seg e tus ajadzī as
gadīju ā arētu rediģēt.

Lai pabeigtu projekta izveidi:
 Klikšķi iet uz pogas Finish (Pabeigt).

i

Tālākie edņa soļi
attiecas uz papildu
iestatīju ie , kurus
sta darta gadīju os a
papildus jāko figurē.
Tādēļ šeit arat klikšķi āt
uz pogas Finish (Pabeigt)
un pabeigt projekta
izveidi.
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PROJEKTA FAILU SAGATAVOŠANA
Pē ta , kad kādā o iepriekšējie
tiek sākta projekta failu apstrāde.

projekta iz eides edņa soļie

oklikšķi āt uz pogas Finish (Pabeigt),

Attēlā pa la i redzams saraksts ar failu
apstrādes
pro esie ,
kurus
programma veic katru reizi, kad tiek
veidots jauns projekts, piem., failu
ko ertēša a
di alodu for ātā,
kopēša a uz tulkojuma valodā ,
priekštulkoša a o tulkoša as at iņas
u.c.
Ja visi procesi ir sek īgi izpildīti, pie to
osauku ie ir redza s zaļš si ols
u tā statuss ir Completed (Pabeigts).
Ja kādā o pro esie ir kļū e, lakus
tā
osauku a
redza s sarka s
si ols u statuss orāda uz kļū i, kā
arī tiek orādīts kļū ju Errors) un
rīdi āju u Warnings) skaits.
Lai
atrisi ātu
radušās
kļū es,
ietei a s ērsties pie teh iskā at alsta
perso āla.
Lai pabeigtu projekta izveidi u aiz ērtu
vedni:

Attēls Nr. 44: projekta failu sagata oša as logs.

 Klikšķi iet uz pogas Close Aiz ērt .
Tagad sadaļā Projects projektu sarakstā ir redza s iz eidotais
projekts.

i
i

Ja failu sagata oša as
pro esā rodas kļū e u
ju s a saprota s tās
iemesls, sazinieties ar
teh iskā at alsta perso ālu.
Ja projekts uzreiz pē
iz eidoša as a redza s
projektu sarakstā,
pār audiet projektu filtra
iestatīju us skat. 1.4.
Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden
odaļu .
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2.2.

T ULKOJAMĀ FAILA ATVĒR ŠANA

Pē ta , kad ir iz eidots tulkoju a projekts, projekta

pie ie otos failus ar at ērt tulkoša ai.

Lai at ērtu failu tulkoša ai:
 Sadaļā Projects veiciet du ultklikšķi uz ajadzīgā projekta, lai to at ērtu.
Progra
a pārslēdzas uz sadaļu Files u rāda projekta pie ie otos failus. Jūs arat at ērt ie u atse išķu
failu ai ie lai īgi airākus failus, ei ot tālāk aprakstītās dar ī as.
Ja projektam pievienoto
Viena faila at ērša a: lai at ērtu ie u atse išķu failu:
failu e ar at ērt,
 Failu sarakstā ei iet du ultklikšķi uz ajadzīgā faila.
pār audiet, ai sadaļā
Files redza ajā alodu
Fails tiek at ērts sadaļā Editor.
iz ēl ē a ieslēgta
oriģi āl aloda skat.
Vairāku failu ie lai īga at ērša a: lai vienlaikus atvērtu airākus failus:
1.5. odaļu
 Atlasiet vajadzīgos failus failu sarakstā, turot ospiestu taustiņu Ctrl
un vienu reizi noklikšķi ot uz ajadzīgajie failie .
 Atlaidiet taustiņu Ctrl, oklikšķi iet uz failiem ar la o peles pogu u iz ēlieties Open for Translation
At ērt, lai tulkotu .

i

Faili tiek at ērti sadaļā Editor ie ā il ē un novietoti viens zem otra, kas ļauj tos ērti pārlūkot u riti āt.
Šādā gadīju ā faila il ē pir s failu osauku ie ir redza s teksts
, sa ukārt uz atse išķo
failu sāku u u eigā
orāda ora ži tagi e u urētos segmentos (skat. Attēls Nr. 16).

2.3.

T ULKOŠAN A S ADAĻĀ E DITOR

Sadaļu Editor ar dē ēt par dar a je tulkoša as sadaļu. Šeit ir redza s seg e tos sadalīts
oriģi āldoku e ta teksts, u šajā sadaļā lietotājs ei seg e tu tulkoša u o oriģi āl alodas tulkojuma
valodā, eklēša u tulkoša as at iņā u ter i oloģijas datu āzē, pareizrakstī as pār audes u itas ar
tulkoša as pro esu saistītās dar ī as.

Attēls Nr. 45: sadaļa Editor.
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DOKUMENTA SEGMENTĀCIJA
Atkarī ā o dokumenta teksta struktūras, reizē
ie s teikums ar ūt sadalīts pa airākie seg e tie .
Ie esls ir sti gro ri diņu pārtrauku u ( ) lietojums oriģi ālajā doku e tā. Proti, ja oriģi ālajā doku e tā
ri diņas eigās ir si ols , progra
a uzskata, ka tas apzī ē teiku a/ri dkopas eigas. Tādēļ āka ās
ri diņas saturs tiek ie ietots āka ajā seg e tā.
Vajadzī as gadīju ā epareizu seg e tā iju ar la ot, oriģi ālajā
doku e tā sti gros ri diņu pārtrauku us , taustiņš Enter aizstājot ar
saistītajie ri diņu pārtrauku ie
, taustiņi Shift + Enter . Pē tam ir
jā eido jau s projekts ar la oto oriģi ālo doku e tu.
Noteiktos gadīju os seg e tā iju ar la ot progra
ā Studio, neveicot
iz aiņas oriģi ālajā doku e tā skat. tālāk sadaļu „Segmentu
ap ie oša a u dalīša a ).

i

Ieteicams pirms jauna
projekta eidoša as
at ērt tulkoja o
dokumentu un izlabot
ri diņu pārtrauku us
ajadzīgajās ietās.

AKTĪVAIS SEGMENTS
Šajā logā dar ī as, pie ēra , tulkoju a ie adi ai jau u ter i u pie ie oša u ter i oloģijas datu āzei,
ie ēr ei aktī ajā seg e tā, t.i., seg e tā, kurā teksta ie ades kursors atrodas tulkoju a la ajā pusē.
Aktī o seg e tu ar atpazīt pē gaiši zilā fo a. Pie ēra , Attēls Nr. 45 ir atlasīts . segments.
Seg e ta atlasīša a: lai atlasītu je akti izētu seg e tu:
 Ar kreiso peles pogu ieklikšķi iet attie īgā seg e ta tulkoju a la ajā pusē.
TULKOJUMA IEVADE
Tulkojumu var ie adīt u rediģēt aktī ajā seg e tā.
 Ieklikšķi iet ajadzīgajā seg e tā tulkojuma valodas pusē, lai to
akti izētu, u ierakstiet ai rediģējiet tekstu.
Tiklīdz sākat ie adīt seg e tā tulkoju u, tā statuss o ai ās uz
jeb
Draft Mel raksts . Tas ozī ē, ka šis seg e ts tiek apstrādāts, et ēl
a apstipri āts. Kad tulkoju s ir ie adīts, seg e tu ir jāapstipri a,
itādi tulkoju s etiek sagla āts tulkoša as at iņā.
Seg e tu ar apstipri āt ie ā o tālāk



i ētajie

eidie .

Ar taustiņu ko i ā iju Ctrl + Enter (apstiprina segmentu un
pāriet uz āka o eapstipri āto segmentu).
Ar funkciju Confirm Apstipri āt il ē Home.

Ja seg e ts ir apstipri āts, tā statusa iko a o ai ās o
ta tiek piešķirts statuss Translated (Iztulkots).

uz

!
i

Segmenta tulkojums
tiek sagla āts
tulkoša as at iņā tikai
pē seg e ta
apstipri āša as!
Seg e tus drīkst rī i
rediģēt arī pē to
apstipri āša as. Mainot
tulkojumu, segmenta
statuss nomainīsies uz
„ el raksts , u pē
iz aiņu eikša as tas
atkārtoti jāapstipri a.

, un

SEGMENTU STATUSI
Seg e tu statusi parāda i for ā iju par seg e ta at ils i tulkoša as at iņai, kā arī seg e ta tulkoju a
stā okli
etulkots/ el raksts/tulkoju s apstipri āts . Seg e tu statusu ozī es aprakstītas tālāk
redza ajā ta ulā.
Statusa
ikona

Statuss

Skaidrojums

Translated

Seg e ts ir apstipri āts. Šis seg e ts ir sagla āts tulkoša as at iņā.

Draft

Segments ir apstrādāts, et a apstipri āts. Šis seg e ts tiek sagla āts
di alodu SDLXLIFF dar a failā, et tas ēl nav sagla āts tulkoša as at iņā

Not Translated

Segments nav apstrādāts.

100% atbilsme

Seg e ts ir iztulkots, pārņe ot
% at ilstīgu tulkoju u
at iņas.
% at ils es tiek apstipri ātas auto ātiski.

o tulkoša as
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Context Match

Seg e ts ir iztulkots, pārņe ot 100% at ilstīgu tulkoju u o tulkoša as
at iņas. Ko teksta at ils e ozī ē ka šis seg e ts ir ide tisks at iņā
atrastaja , turklāt ta
lakus esošie segmenti iepriekšējais u āka ais ir
tādi paši, kādi tie ija iepriekš tulkotā doku e tā t.i., ko teksts sakrīt ar
iepriekšējo doku e tu . Ko teksta at ils es tiek apstipri ātas auto ātiski.

99% atbilsme

Seg e ts ir iztulkots, pārņe ot
% at ilstīgu tulkoju u o tulkoša as
at iņas. Tas ozī ē, ka starp failā esošo oriģi āl alodas segmentu un
tulkoša as at iņā esošo oriģi āl alodas seg e tu ir atšķirī as, kuras
ajadzī as gadīju ā jāiestrādā tulkoju ā. Ora žā krāsa ozī ē, ka seg e ts
ēl a rediģēts. Seg e ti, kuru at ils e ir <
%, etiek apstipri āti
auto ātiski.

84% atbilsme

Seg e ts ir iztulkots, pārņe ot
% at ilstīgu tulkoju u
at iņas. Baltais fo s ozī ē, ka tulkoju s jau ir ti is rediģēts.

Kļūda

Seg e tā, iespēja s, ir opiet a kļūda. Skatiet logu Messages (skat. sadaļu
„Tulkoju a pār aude 47. lpp.).

Brīdi āju s

Seg e tā, iespēja s, ir kļūda. Skatiet logu Messages skat. sadaļu „Tulkojuma
pār aude 47. lpp.).

I for ā ija

Seg e tā ir ko statētas atšķirī as o oriģi āl alodas segmenta. Skatiet logu
Messages skat. sadaļu „Tulkoju a pār aude 47. lpp.).

Slēgts seg e ts

Seg e ts, kura statusa ailē ir šāds si ols, ir slēgts, t.i., a rediģēja s. Lai
seg e tu atslēgtu, ieklikšķi iet tajā, lai to atlasītu, u ospiediet taustiņu
ko i ā iju Ctrl + L.

o tulkoša as

Tabula Nr. 1: segmentu statusi un to skaidrojumi.

Seg e tu statusus ar o ai īt arī patstā īgi:
 Noklikšķi iet uz seg e ta ar la o peles taustiņu, lai at ērtu iz ēl i.

Attēls Nr. 46: pieejamo segmenta statusu saraksts.

 Iz ēl ē klikšķi iet uz Change Segment Status Mai īt seg e ta statusu un sarakstā atlasiet
ajadzīgo statusu.
To ēr, ja seg e ta šādā eidā tiek piešķirts statuss Translated jeb „iztulkots , tas netiek sagla āts at iņā.
Lai seg e tu sagla ātu at iņā, apstipri iet to ar taustiņu ko i ā iju Ctrl + Enter.
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RAKSTZĪMJU IZMĒRA MAINĪŠANA
Sta darta gadīju os Trados Studio rakstzī es attēlo tādā iz ērā, kāds tā ir
piešķirts tulkoja ajā pir doku e tā. Ja rakstzī es ir pārāk lielas ai pārāk
azas, Studio idē ar ai īt to attēloju a iz ēru.
 Cil ē View la ajā pusē oklikšķi iet uz iko as 1 , lai ieslēgtu/izslēgtu
rakstzī ju iz ēra aiņu.
 Klikšķi iet uz iko ā
2 , lai palieli ātu ai sa azi ātu rakstzī ju
iz ēru.

i

Ar šo fu k iju tiek ai īts tikai rakstzī ju attēloju a iz ērs
Studio idē. Tā eietek ē rakstzī ju iz ēru oriģi ālajā
doku e tā u iztulkotajā doku e tā.

Attēls Nr. 47: Rakstzī ju iz ēra
ai īša as iko as

TULKOŠANAS ATMIŅAS LOGS UN PIEDĀVĀTIE TULKOJUMI
Tulkoša as at iņas logā Translation Results tiek parādīti pašlaik atlasītā seg e ta tulkoju i, kas ir atrasti
tulkoša as at iņā. Tiklīdz jūs pārejat uz itu seg e tu, auto ātiski tiek eklēts tā seg e ta tulkoju s.

Attēls Nr. 48: tulkoša as at iņas logs.

TM loga augšējā

alā ir rīkjosla ar šādā

fu k ijā :

Projekta iestatīju i.
(Select Previous Match)

Atlasīt iepriekšējo atrasto at ils i Alt + Page Up).

(Select Next Match)

Atlasīt āka o atrasto at ils i Alt + Page Do

(Apply Translation)

Ie ietot atlasīto at ils i tulkoju a seg e tā Ctrl + T .

(Copy Source to Target)

.

Kopēt oriģi āl alodas segmenta saturu uz tulkojuma valodu (Ctrl + Insert).

Ze āk ir redzams tulkoja ais teksts o aktī ā seg e ta 1 u at iņā atrasto tulkojumu saraksts (2 , kurā
tiek parādīti tulkoša as at iņā atrastie oriģi āl alodas segmenti, kas ir identiski vai līdzīgi failā atlasītaja
oriģi āl alodas segmentam, un to tulkojumi. Atrastie tulkoju i ir u urēti.
Lai ie ietotu seg e tā kādu o at iņā atrastajie
 Nospiediet taustiņu ko

tulkoju ie :

i ā iju Ctrl + X, kur X ir attie īgā at iņā atrastā tulkoju a u urs.

Pie ēra , lai ie ietotu failā pir o o at iņā atrastajie

tulkoju ie

2 , jā ospiež Ctrl + 1.

Tulkoša as at iņā tiek eklēti u piedā āti e tikai
% at ilstoši seg e ti. Pie ēra , ja tulkoja ais
teiku s kopu ā at ilst at iņā sagla āta seg e ta , et tajā ir
Iegau ējiet! Atšķirī as
ai īts ie s ārds, progra
a piedā ā iz a tot šo seg e tu, et
tiek parādītas tikai
pie ēro ta sa azi ātu pro e tuālo at ilstī u, pie ., %. Turklāt
oriģi āl alodas tekstā.
tulkoša as at iņas logā tiek parādīts, kādas ir atšķirī as starp
Tulkotāja ir jā ei
tulkojamo oriģi āl alodas seg e tu u
at iņā sagla āto
ajadzīgās iz aiņas
tulkoju ā.

!
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oriģi āl alodas segmentu. Pie ēra , Attēls Nr. 48 atrasto tulkoju u sarakstā 2):
 zilā krāsā ar pas ītrojumu ir parādīts jau s ārds, kas ir pašlaik aktī ajā faila oriģi āl alodas seg e tā,
et at iņā sagla ātajā oriģi āl alodas seg e tā nav bijis,
 sarka ā krāsā u ar izs ītroju u orādīti ārdi, kas ir ijuši at iņā sagla ātajā oriģi āl alodas
seg e tā, bet nav pašlaik aktī ajā faila oriģi āl alodas seg e tā.
ATBILSTĪBU MEKLĒŠANA TULKOŠANAS ATMIŅĀ (CONCORDANCE)
At ilstī u eklēša a ļauj eklēt atse išķus ārdus, ārdu sa ie oju us u teiku u daļas tulkoša as at iņā
sagla ātajos oriģi āl alodas vai tulkojuma valodas seg e tos. Tulkoša as pro esā tas oder isai ieži,
pie ēra , lai uzzi ātu kāda ārda ai
frāzes tulkoju u iepriekšējos dar os.
Ērtākais
eids,
eklēša u:

kā

at ērt

at ilstī u

 Nospiediet taustiņu F3.
At eras eklēša as logs ar teksta ie ades
lauku (1) u ze
eklēša as loga tiek
akti izēta šīs fu k ijas il e.
Attēls Nr. 49: at ilstī u eklēša as Co orda e logs.
Blakus teksta ie ades lauka ir olaiža ā iz ēl e, kurā, oklikšķi ot uz azās
ultiņas (skat. Attēls Nr. 50), var iz ēlēties eklēša u oriģi āl alodā (Search
Source) vai tulkojuma valodā (Search Target).
Lai sāktu eklēša u:
 Ievadiet eklēja o tekstu teksta ie ades laukā 1).
 Nospiediet taustiņu Enter.

Attēls Nr. 50:
alodu iz ēl e.

Vai arī:

eklēša as

 Iezī ējiet eklēja o tekstu tulkoša as logā oriģi āl alodas vai tulkojuma valodas seg e tā.
 Nospiediet taustiņu F3.
Tiek veikta atslēg ārdu eklēša a tulkoša as at iņas seg e tos. Tulkoša as at iņā esošie seg e ti, kuros
ir atrasti eklētie ārdi, tiek parādīti eklēša as logā, u
eklētie ārdi šajos seg e tos ir izcelti ar
dzelte u krāsu.
SEGMENTU NUMURI UN VAIRĀKU SEGMENTU ATLASĪŠANA
Seg e tu u uri gal e okārt ir ajadzīgi, lai la āk
orie tētos failā. Ja ajadzīgs pāriet uz kādu oteiktu
segmentu:
 Nospiediet ko i ā iju Ctrl + G, lai at ērtu Go
To (Iet uz) logu.
 Ievadiet
ajadzīgā seg e ta
u uru u
oklikšķi iet uz pogas Go To, lai dotos uz
attie īgo seg e tu.
Ja epie ieša s atlasīt airākus se īgus
segmentus, pie ēra , lai tos ap ie otu,
to ar izdarīt tikai segmentu numuru
kolo ā (1).

Attēls Nr. 51: funkcijas Go To (Iet uz) logs.

 Noklikšķi iet uz pir ā ajadzīgā
segmenta numura.
 Turot
ospiestu taustiņu Ctrl,
oklikšķi iet uz pārējo segmentu
numuriem, kurus ēlaties atlasīt.
 Atlaidiet taustiņu Ctrl.
Attēls Nr. 52: airāku seg e tu iezī ēša a.
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Pir ā atlasītā aktī ā seg e ta fo s ir zilga s, et pārējo atlasīto segmentu fons – dzelte īgs. Pie ēra ,
Attēls Nr. 52 ir iezī ēts .-3. segments.
SEGMENTU APVIENOŠANA UN DALĪŠANA
Gadīju os, kad ie s teiku s ir sadalīts airākos seg e tos ai ie ā
seg e tā ir airāki teiku i, ir iespējams seg e tus ap ie ot ai dalīt.

!

Seg e tu ap ie oša a
Lai apvienotu divus lakus esošus seg e tus:

Apvienot var tikai divus
se īgus seg e tus, starp
kuriem oriģi ālajā
doku e tā a parastā
ri diņas pārtrauku a ).
Starp segmentiem

 Ieklikšķi iet pir ajā ajadzīgajā seg e tā, lai to akti izētu.
 Turot ospiestu taustiņu Ctrl, oklikšķi iet uz otrā ajadzīgā segmenta numura.
Abi segmenti ir atlasīti, ja vienam no tiem ir
zils fons, bet otram – dzelte īgs.

Kad a i ajadzīgie seg e ti ir atlasīti:

Attēls Nr. 53: di i atlasīti seg e ti.

 Klikšķi iet uz viena no segmentu numuriem, lai at ērtu iz ēl i
(skat. Attēls Nr. 54).
 Iz ēl ē klikšķi iet uz Merge Segments (Savienot segmentus).
A i seg e ti tiek sa ie oti ie ā.

Attēls Nr. 54: iz ēl e ar seg e tu
ap ie oša as fu k iju.

Seg e tu dalīša a
Lai sadalītu ie u seg e tu di os:
 Novietojiet teksta ievades kursoru segmenta
oriģi āl alodas pusē tajā ietā, kurā seg e tu jāsadala.
 Noklikšķi iet uz segmenta ar labo peles pogu un
Attēls Nr. 55: iz ēl e ar seg e tu dalīša as
iz ēlieties fu k iju Split Segments Dalīt seg e tus .
funkciju.
 Kad parādās ai āju s, klikšķi iet uz Yes Jā .
Seg e ts tiek sadalīts u jau o seg e tu
numuriem tiek pievienoti burti.
Attēls Nr. 56: seg e tu dalīša as rezultāts – di i atse išķi seg e ti.

VIETTURI JEB „TAGI”
Tekstā redza os violetos si olus dē ē par „tagiem (angl.: tag), un
tie parasti satur papildu i for ā iju par teksta for atēju u,
doku e ta struktūru, netulkojamiem teksta elementiem u.tml.
Izšķir di u eidu tagus:




Tagi, kuriem ir četrstūra formas simbols (piem.,
), ir „solo tagi un katrs no tiem ir
patstā īgs ele e ts pretstatā pāru tagie .
Tagi, kurie ir ultiņas for a pie .,
iekavas, ieskauj tekstu, uz kuru tie attiecas. Tādēļ tie
ie ēr jā
taga ērsts pa la i:
, u o eigu taga ērsts pa kreisi:
tulkoju ā ir ie ietots, et otrs a , uz trūkstošo tagu orāda tā si
(angl.: ghost tag; piem.,
).

!

Tagie ie ēr jāpie ērš
īpaša uz a ī a! To
dzēša a/izlaiša a ar
izraisīt pro lē as ar
tulkotā doku e ta
sagla āša u sākot ējā
for ātā.

), ir pāru tagi. Šie tagi, līdzīgi kā
ūt pāros. Pāris sastā o sāku a
. Ja ie s o tagu pāra tagiem
ols lā ākā to ī je „spoka tags

Ņe iet ērā, ka tagus tulkoju ā edrīkst izlaist. Tie ar saturēt ūtisku doku e ta struktūras i for ā iju.
Sa ukārt šādas i for ā ijas trūku s tulkoju ā ar izraisīt pro lē as ar tulkotā dokumenta sagla āša u.
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Turklāt ir jāpie ērš uz a ī a arī tagu o ietoju a tekstā. Tie ar saturēt, pie ēra , atsau es uz attēlie ,
odaļā , dažādus osauku us utt., kurie tekstā ir jāatrodas pareizajā ietā.
TAGU ATTĒLOJUMS
Tagiem ir pieeja i airāki attēloju a eidi, kuri atroda i il ē View.

Attēls Nr. 57: tagu attēloju a

Klikšķi ot uz šī

aiņas iko as il ē Vie .

iko ā , ar

Rādīt tikai tagu si
teksta.
Rādīt tagu si
teksta.

ai īt tagu attēloju u.
olus

ez

Rādīt tagu simbolus ar visu
tekstu.

olus ar daļu o

Rādīt tagu si

Rādīt/paslēpt for atēju a
tagus.

olus ar tagu

TAGU IEVIETOŠANA TULKOJUMĀ
Tagus ar ie ietot tulkoju ā airākos eidos.
Visu tagu pār eša a o oriģi āl alodas segmenta uz tulkojuma valodas segmentu.
Visus oriģi āl alodas seg e tā esošos tagus kopā ar oriģi āl alodas tekstu ar pār est uz tulkoju u:
 Ieklikšķi ot vajadzīgajā seg e tā, lai to atlasītu.
 Noklikšķi ot seg e tā ar la o peles pogu u iz ēl ē
iz ēloties fu k iju Copy Source to Target Kopēt
oriģi āl alodas segmenta saturu uz tulkojuma valodas
segmentu).

i

Funkcija Copy Source to
Target ir atroda a arī
il ē Home, kā arī to ar
akti izēt ar taustiņu
ko i ā iju Ctrl + Insert.

Pē ta atliek iztulkot tulkojuma valodas seg e tā ie ietoto tekstu u
pār audīt, ai tagi ir pareizajās ietās tekstā.
Atse išķu tagu/tagu pāru pār eša a o oriģi āl alodas segmenta uz tulkojuma valodas segmentu.
Tagus var ievietot arī ar taustiņu ko
Lai ar šo

i ā iju Ctrl + komats.

etodi ie ietotu vienu tagu:

 Novietojiet teksta ievades kursoru tulkojuma valodas seg e tā tajā ietā, kur ēlaties ie ietot tagu.
 Nospiediet taustiņu ko i ā iju Ctrl + komats, lai izsauktu sarakstu.
 Sarakstā iz ēlieties ajadzīgo tagu u apstipri iet ar taustiņu Enter.
Lai ar šo

etodi ie ietotu tagu pāri:

 Iezī ējiet tulkoju ā to teksta fragmentu, kuru tagu pāri jāieskauj at ilstoši oriģi āl alodas
tekstam).
 Nospiediet taustiņu ko i ā iju Ctrl + komats, lai izsauktu sarakstu.
 Sarakstā iz ēlieties ajadzīgo tagu pāri u apstipri iet ar taustiņu Enter.
Tagus var arī kopēt u ielī ēt tāpat kā tekstu, iezī ējot ajadzīgo tagu u iz a tojot ko a das Copy
(Ctrl + C) un Paste (Ctrl + V).
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NEREDZAMO RAKSTZĪMJU PARĀDĪŠANA
SDL Trados Studio ir iespēja parādīt eredza ās
rakstzī es, pie ēra , atstarpes u
ri diņu
pārtrauku us. Tas ar palīdzēt atrast, pie ēra ,
ietas, kur etīši ie adītas di as se īgas atstarpes
vai lieka atstarpe teiku a eigās aiz pieturzī es.
Lai ieslēgtu ai izslēgtu šo fu k iju:
 Klikšķi iet uz simbola

il ē Home.

Attēls Nr. 58: eredza o rakstzī ju parādīša as fu k ija il ē
Home.

NETULKOJAMU ELEMENTU UN FORMATĒJUMA IEVIETOŠANA TULKOJUMĀ
Zilais arķēju s ze oriģi āl alodas teksta (piem.,
orāda uz to, ka programma ir atpazinusi,
iespēja s, netulkojamus elementus, pie ., etulkoja us saīsi āju us, skaitļus, tī ekļa ietņu adreses
u.tml. Lai šos elementus ievietotu tulkoju ā, tos patstā īgi epārrakstot:
 Novietojiet teksta ievades kursoru ajadzīgajā ietā tulkojuma valodas seg e tā.
 Ar taustiņu ko i ā iju Ctrl +komats izsauciet sarakstu.
 Sarakstā atlasiet ajadzīgo ie u u un apstipriniet ar taustiņu Enter.
Ja oriģi āl alodas seg e tā atse išķie
ārdie ir īpašs for atēju s, pie ēra , trek raksts, arī to ar
pārņe t tulkoju ā, iz a tojot šo taustiņu ko i ā iju.
 Tulkoju ā iezī ējiet ārdus, kurie jā ai a for atēju s, vadoties
pē for atēju a oriģi āl alodas seg e tā.
 Ar taustiņu ko i ā iju Ctrl +komats izsauciet sarakstu.
 Sarakstā atlasiet ajadzīgo for atēju u u apstipri iet ar taustiņu
Enter.
Iezī ētaja

teksta frag e ta

tiek pie ērots iz ēlētais for atēju s.
Attēls Nr. 59: teksts pir s u
for atēju a pie ēroša as.

pē

TERMINU ATPAZĪŠANA
Sarka ais arķēju s irs ārdie (
orāda uz ter i ie , kas ir atrasti projekta
ter i oloģijas datu āzēs. Attie īgi ter i oloģijas atpazīša as
logā Term Recognition tiek parādīti attie īgie ter i i
oriģi āl alodā u to ek i ale ti tulkojuma valodā ja term āzē
tādi ir sagla āti).

pie ie otajās

Ter āzē atrastu ter i u tulkoju ā ar ierakstīt patstā īgi vai
ievietot to ie ā o tālāk aprakstītajie eidie .
 Logā Term Recognition oklikšķi iet uz ajadzīgā
tulkojuma valodas termina ar labo peles pogu un
iz ēlieties Insert term translation (Ievietot termina
tulkojumu).
Attēls Nr. 60: ter i oloģijas atpazīša as logs ar
Tulkojums tiks ievietots aktī ajā segmenta teksta kursora atpazītu ter i u.
pašreizējā pozī ijā.
 Sāciet rakstīt tulkoju ā attie īgo tulkojuma valodas
terminu.
Pē termina pirmā urta uzrakstīša as parādās saraksts, kas
piedā ā ie ietot tulkoju ā isu ter āzē atrasto ter i u. Ja
Attēls
sarakstā ir airāki ter i i, atlasiet ajadzīgo.
 Nospiediet taustiņu Enter, lai apstipri ātu ter i a
ie ietoša u.

Nr.
piedā āju s.

61:

ter i a

ie ietoša as
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Viss piedā ātais ter i s tiek ie ietots tulkoju ā. Šādā eidā a atkārtoti jāraksta arī, pie ., iestāžu
osauku i, perso ārdi u sta darta ārdu sa ie oju i, kas sastopa i juridiskos tekstos. Lai šo fu k iju
iz a totu, attie īgie ter i i, osauku i, frāzes u. . ispir s jāsagla ā ter āzē.
Ter i oloģijas atpazīša as loga augšējā
At ērt attie īgo ter

alā ir rīkjosla ar šādā

āzes ierakstu ter

fu k ijā :

āzes pārlūkā Termbase Viewer.

Ie ietot atlasīto ter i u aktī ajā seg e tā.
At ērt projekta ter

āžu iestatīju us.

TERMINU PIEVIENOŠANA
Tulkoša as laikā termi oloģijas datu āzei ērti
pie ie ot jau us ter i us. Lai to izdarītu:

ar

 Tulkoša as logā atlasiet seg e tu, kurā ir
ajadzīgais ter i s
ieklikšķi iet seg e tā
tulkoju a pusē ,
 Ar
peli
iezī ējiet
ajadzīgo
ter i u
oriģi āl alodas pusē u pē ta
at ilstošo
terminu tulkojuma valodas pusē,
 Cil ē Home klikšķi iet uz fu k ijas Add New Term
(Pievienot jaunu terminu).

Attēls Nr. 62: ter

At eras ter i oloģijas datu āzes pārlūks Termbase režī ā.
Viewer (skat. Attēls Nr. 62), u iz ēlētie ter i i ir redza i
pie attie īgajā
alodā . Pārlūks šajā rīdī ir rediģēša as
režī ā, t.i., ter i i ēl a sagla āti ter āzē, jo tos,
iespēja s, pir s ta ajag izla ot.

i

āzes pārlūks ieraksta rediģēša as

Pievienojot ter
iespēja s, tie
azie
urtie
o i atī ā/ e

i us ter āzei, ja
jā ūt rakstītie ar
u ie skaitļa
oteiks es for ā.

Lai labotu terminu:
 Ar du ultklikšķi
termina.

oklikšķi iet

uz

i

Ter i a lauks paplaši ās u ter i u ar rediģēt (skat. Attēls
Nr. 63).

Izmantojiet funkciju Quick Add New
Term Ter i a ātrā pie ie oša a ,
ja iezī ētie ter i i pir s
sagla āša as a jārediģē. Ar šo
fu k iju iezī ētie ter i i uzreiz tiek
sagla āti ter āzē.

Kad termins ir izlabots:
 Nospiediet taustiņu Enter, lai lauku atkal
sa azi ātu.
Lai sagla ātu ierakstu ter

āzē:

 Klikšķi iet uz ikonas

.

Ter i i tiek sagla āti ter āzē u oriģi āl alodas
ter i s tagad ir redza s ter i u sarakstā ter āzes
pārlūka loga kreisajā pusē skat. Attēls Nr. 64).
Lai atceltu ieraksta rediģēša u:
 Klikšķi iet uz ikonas

.

Attēls Nr. 63: ter i a rediģēša as lauks.

Lai dzēstu ierakstu:
 Atlasiet attie īgo ter i u sarakstā loga kreisajā pusē.
 Klikšķi iet uz ikonas .
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TERMINOLOĢIJAS DATU BĀZES PĀRLŪKS
Ter i oloģijas datu āzes pārlūka Termbase
Viewer logā ar aplūkot ter i oloģijas datu āzē
esošos ter i us, kā arī pie ie ot, dzēst u
ai īt
tos ja lietotāja ir attie īgas tiesī as).
 Atveriet funkcijas logu, iz a tojot tā
saīs i il ē View.
Loga kreisajā pusē redza s oriģi āl alodas
terminu saraksts alfa ētiskā se ī ā. Atlasot kādu
o ter i ie , la ajā pusē tiek parādīts ter i s
oriģi āl alodā u tā ek i ale ti tulkojuma valodā.
Lai rediģētu ter i us:
 Noklikšķi iet uz ajadzīgā ter i a ter i u Attēls Nr. 64: ter
sarakstā kreisajā pusē
 Noklikšķi ot uz ikonas

āzes pārlūka logs.

.

Ap ter i ie parādās rā ītis (piem.,
). Pē ta , oklikšķi ot uz šādi attēlota termina ar
du ultklikšķi, ter i a lauks paplaši ās u to ar rediģēt. Kad ter i s ir ie adīts ai rediģēts:
 Nospiediet taustiņu Enter, lai apstipri ātu ie adīto ter i u.
Lai sagla ātu ierakstu ter

āzē:

 Klikšķi iet uz ikonas
Lai dzēstu ierakstu o ter

.
āzes:

 Klikšķi iet uz ikonas

.

TERMINOLOĢIJAS MEKLĒŠANA
Funkcija Termbase Search s iedz iespēju
ei iet tālāk aprakstītās dar ī as.

eklēt ter i us projekta ter i oloģijas datu āzēs. Lai to darītu,

 Atveriet funkcijas Termbase Search logu (skat. Attēls
Nr. 65).
 Ie adiet
eklēja o oriģi āl alodas terminu
eklēša as laukā (1).
 Nospiediet taustiņu Enter.
Progra
a
eklē ie adītaja
atslēg ārda
ter i us projekta ter āzēs u parāda tos.

līdzīgus

Attēls Nr. 65:

eklēša a ter

āzē.

AUTOSUGGEST
AutoSuggest ir papildu resurss, kuru ar pie ie ot projekta , lai padarītu tulkoša u ēl ātrāku u ērtāku. Tā
ir atse išķa datu āze, kas ir iz eidota o apjo īgas tulkoša as at iņas u kuras pa atā ir nevis teikumu jeb
seg e tu sagla āša as princips, bet gan tā satur ārdus, ārdu sa ie oju us u frāzes. Ja programma
tulkojuma ievades laikā atpazīst zi ā u ārdu, ārdu sa ie oju u
AutoSuggest ārd ī as
ai frāzi, tā piedā ā ie ietot šo teksta ie ī u tulkoju ā.
iz eidoša ai ir epie ieša a
AutoSuggest atrasto teksta elementu sarakstu ar atpazīt pē
ļoti apjo īga tulkoša as
at iņa.
zilajie grā atu si olie
lakus piedā ātajie elementiem.

i
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Attēls Nr. 66: AutoSuggest piedā āto teksta ie ī u saraksts.

Lai ie ietotu tulkoju ā piedā āto teksta elementu:
 Atlasiet ajadzīgo teksta ele e tu sarakstā, iz a tojot ultiņu taustiņus uz augšu u uz leju vai
oklikšķi ot uz tā.
 Nospiediet taustiņu Enter.
AUTOSUGGEST VĀRDNĪCAS PIEVIENOŠANA PROJEKTAM
AutoSuggest ārd ī a parasti ir pie ie ota projekta ša lo a u a papildus jāpie ie o. Gadīju os, kad
epie ieša s ārd ī u pie ie ot projekta
a uāli, to ar izdarīt šādi:
 Dodieties uz Project
Settings > Language
pairs > *projekta
>
valodu
pāris*
AutoSuggest
Dictionaries (1).
 Klikšķi iet uz pogas
Add (Pievienot) la ās
puses apakšējā stūrī
(2).
 Norādiet
ajadzīgo
failu u klikšķi iet uz
pogas Open At ērt .

Attēls Nr. 67: AutoSuggest ārd ī as pie ie oša as logs.

Autosuggest ārd ī a parādās sarakstā 3 u ir gata a lietoša ai.

PRIEKŠSKATĪJUMS
Priekšskatīju a logā Preview noteiktu for ātu failie
ar aplūkot tulkotā dokumenta priekšskatīju u, t.i.,
kā tulkoju s izskatīsies tulkotajā dokumentā ar pirmdokumenta for atēju u.
Noklusējuma funkciju logu izkārtoju ā priekšskatīju a
logs ir paslēpts progra
as loga la ajā alā. Lai to
parādītu:
 Novietojiet peles kursoru irs priekšskatīju a
funkcijas lauka (skat. Attēls Nr. 68).
Ja funkcijas lauks nav redzams la ajā
il ē View klikšķi ot uz Preview.

alā, arat to at ērt,

Ja priekšskatīju a logā uzreiz nav redzams dokumenta
priekšskatīju s,
 Noklikšķi iet uz hipersaites Click here to generate
preview.
Tad, ja pir doku e ta faila for āts to atļauj, tiek
Attēls Nr. 68: paslēpts priekšskatīju a logs.
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sagata ots u parādīts doku e ta priekšskatīju s. Reizē
et, pie ., progra
ā MS Word.

priekšskatīju s tiek parādīts e is logā Preview,

FAILA STATUSA INFORMĀCIJA
Progra

as loga apakšējās

alas la ajā stūrī ir redza a darba faila i for ā ijas josla.

Attēls Nr. 69: dar a faila i for ā ijas josla.

i

Tā satur i for ā iju, kas ļauj sekot līdzi tulkoša as dar a gaitai, parādot
tālāk i ēto i for ā iju.

„Dar a fails ir SDLXLIFF
for āta di alodu fails,
ar kuru lietotājs strādā
tulkoša as logā.

Rādīju a filtra iestatīju s skat. āka o sadaļu „Rādīju a filtrs ).
Teksta apjoms (procentos) visos netulkotajos (Not Translated) segmentos.
Teksta apjoms (procentos) visos melnraksta (Draft) segmentos.
Teksta apjoms (procentos) visos apstipri ātajos Translated) segmentos.
Rakstzī ju skaits aktī ajā seg e tā.
Valodu ko

i ā ija.

RĀDĪJUMA FILTRS
Rādīju a filtrs je Display Filter ir funkcija, kas atroda a il ē Review un ar kuras palīdzī u iespēja s atlasīt
u parādīt oteiktie kritērijie at ilstošus ai oteiktu tekstu ai skaitļus saturošus seg e tus.
Gal e ie kritēriji. Noklikšķi ot uz šīs iko as, parādās kritēriju saraksts. Tajā arat
atlasīt ie u o piedā ātajie kritērijie , pie ēra , „segmenta statuss Not
Translated . Pē kritērija atlasīša as tulkoša as logā tiks rādīti tikai seg e ti, kas
atbilst kritērija .
Valodas filtrs attie as uz eklēša u . Klikšķi ot uz šīs iko as arat atlasīt, ai
eklēja ajā laukā ie adītie dati tiks eklēti dar a failā oriģi āla vai tulkoju a pusē.
Search

Meklēša as lauks. Ie adot šeit eklēja o tekstu u
ospiežot taustiņu Enter,
alodas filtrā iz ēlētās alodas seg e tos tiek eklēts attie īgs teksts u tulkoša as
logā tiek parādīti tikai tie seg e ti, kas satur šo tekstu.
Norāda, ka eklēša a tiek eikta, eņe ot ērā lielo urtu lietoju u. Klikšķi iet uz šī
iestatīju a, lai to o ai ītu.
Norāda, ka eklēša a tiek eikta, ņe ot ērā lielo urtu lietoju u. Klikšķi iet uz šī
iestatīju a, lai to o ai ītu.
Filtrēša as rezultātu ats aidzi āša a.
Filtru at elša a. Noklikšķi ot uz šīs fu k ijas atkal tiek rādīti isi doku e ta seg e ti.

PAREIZRAKSTĪBAS PĀRBAUDE
Pareizrakstī as pār audes fu k ija pār auda ārdu pareizrakstī u seg e tā rakstīša as laikā, kā arī ar to ar
pār audīt isas doku e tā esošās kļūdas pē kārtas.
Lai akti izētu pareizrakstī as pār audi visam dokumentam:
 Klikšķi iet uz ikonas Check Spelling Pār audīt pareizrakstī u ai arī ospiediet taustiņu F7.
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TULKOJUMA PĀRBAUDE
Tulkojuma pār aude ar fu k iju Verify ar palīdzēt o ērst iespēja as tagu, lielo urtu lietoju a, skaitļu,
ter i u, ko sek e es u. . kļūdas.
Lai sāktu pār audi:
 Klikšķi iet uz funkcijas Verify ikonas il ē Review ai ospiediet taustiņu F8.
Ja pār audes laikā tiek atklātas kādas epil ī as, attie īgos pro lē u ziņoju us ar aplūkot logā Messages.

Attēls Nr. 70: ziņoju u Messages logs.

Šajā logā oklikšķi ot uz kāda o ziņoju ie , tulkoša as logā tiek at ērts attie īgais seg e ts.
 Pār audiet, ai ziņoju s ir pa atots, u , ja ajadzīgs, ei iet la oju us.
 Pē seg e ta la oša as atkārtoti apstipri iet to ar Ctrl + Enter.
Pē seg e ta apstipri āša as tas atkal tiek pār audīts u , ja pro lē a ir o ērsta, attie īgais ziņoju s
pazūd. Tālāk redza ajā ta ulā atroda i iežākie kļūdu ziņoju i u to skaidrojumi.
Ziņoju s

Skaidrojums

End punctuation difference detected.

Tulkoju ā gala pieturzī e atšķiras o oriģi āl alodas.

Error while using translation provider X

Pro lē a ar tulkoša as at iņu X.

Extra blank spaces detected.

Seg e tā ir airākas se īgas atstarpes.

Extra full-stops detected.

Tulkoju a alodas seg e tā ir ie adīti airāki se īgi pu kti.

Extra number in target segment.

Tulkoju a
skaitlis.

Initial capitalization problem detected.

Lielā sāku urta lietoju s tulkoju a alodas seg e ta
pir ajā ārdā atšķiras o oriģi āl alodas.

alodas seg e tā ie ietots, iespēja s, lieks

Number is missing in target segment or is Tulkoju a alodas seg e tā trūkst skaitlis vai tas nav
not properly localized.
pareizi lokalizēts.
Repeated word found: X

Tulkoju a alodas seg e tā se īgi atkārtojas ārds X.

Segment has not been translated.

Segments nav iztulkots.

Space after tag „X added.

Pievienota atstarpe aiz taga „X .

Space after tag „X removed.

Nodzēsta atstarpe aiz taga „X .

Space before
character.

specified

punctuation Pir s pieturzī es ie ietota atstarpe, kaut arī tā
ajadzīga.

Space before tag „X added.

Pievienota atstarpe pirms taga „X .

Space before tag „X removed.

Nodzēsta atstarpe pir s taga „X .

Tag „X added.

Tulkoju a alodas seg e tā ie ietots lieks tags „X .

Tag „X removed.

Tulkoju a alodas seg e tā a ie ietots tags „X .

Tag pair „X added.

Tulkoju a alodas seg e tā ie ietots lieks tagu pāris „X .

Tag pair „X contains end ghost tag.

Tagu pārī „X trūkst eigu taga.

a
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Tag pair „X contains start ghost tag.

Tagu pārī „X trūkst sāku a taga.

Tag pair „X removed.

Tulkoju a alodas seg e tā a ie ietots tagu pāris „X .

Target segment contains extra space at the Tulkoju a alodas seg e ta eigās ir papildu atstarpe.
end.
Target segment identical to source.

Tulkoju a alodas seg e ts ir ie āds ar oriģi āl alodas
seg e tu. Iespēja s, ka seg e ts a iztulkots.

Target segment was confirmed without Tulkoju a
alodas seg e tā auto ātiski ie ietotais
tulkoju s, kura at ilstī a ir <
%, apstipri āts, e ei ot
prior editing.
tajā iz aiņas.
Tabula Nr. 2: seg e tu pār audes iežākie kļūdu ziņoju i u to skaidroju i.

2.4.

I ZTULKOTĀ DOKUME NTA S AGLABĀŠ AN A

SDL Trados Studio visus failus, kas tiek sagata oti tulkoša ai, ko ertē SDLXLIFF for ātā. Tas ir divvalodu
for āts, kas ļauj ie ā doku e tā sagla āt ga oriģi āl alodas tekstu, gan tulkojumu. Tulkojumu je kurā
rīdī iespēja s sagla āt sākot ējā faila for ātā.
Lai sagla ātu tulkoju u:
 Iz ēl ē Files klikšķi iet uz Save Target As Sagla āt tulkoto
dokumentu kā…
ai
ospiediet taustiņu ko i ā iju
Shift + F12, lai at ērtu failu pārlūkoša as logu.
 Failu pārlūkoša as logā orādiet faila sagla āša as ietu.
 Vajadzī as gadīju ā iz ai iet doku e ta osauku u.
 Klikšķi iet uz pogas Save Sagla āt .
Kad doku e ts ir sagla āts, at eriet to u pārbaudiet, vai nav
nepiecieša s piela ot, pie ., teksta izkārtoju u, kas ar ūt ai ījies,
pie ., tādēļ, ka tulkoju s ir garāks/īsāks par oriģi āl alodas tekstu.

!
!

!

Sagla ājot failu, kad tas
a līdz gala iztulkots,
tulkotajā doku e tā
eiztulkotās teksta daļas
tiks atstātas oriģi ālalodā.
Ja sagla ājat tulkoto
dokumentu tajā pašā
apē, kurā atrodas
oriģi ālais doku e ts,
noteikti nomainiet faila
osauku u. Citādi
oriģi ālais doku e ts tiks
aizstāts ar tulkoto.
Pē tulkotā doku e ta
sagla āša as oteikti
at eriet to u pār audiet
doku e ta struktūru, t.i.,
teksta izkārtoju u!
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3. P APILDU
3.1.

FUNKCIJAS

S ERVERU IESTATĪJU MI

SDL Trados Studio ir iespēja iz a tot ser er āzētas at iņas u ter i oloģijas datu āzes. Tādēļ ar rasties
epie ieša ī a, pie ēra , pie ie ot jau u ser eri ai pār audīt kāda ser era pieeja ī u. Tādā gadīju ā
ar oderēt ser eru sa ie oju u pār aldī as logs.
Lai at ērtu ser eru
savienojumu
pār aldī as logu:
 Klikšķi iet uz
File > Setup >
Servers.
Parādās
ser eru
savienojumu
pār aldī as logs.
Attēls Nr. 71: ser eru sa ie oju u pār aldī as logs.
Šajā logā redza a rīkjosla u ser eru saraksts. Rīkjoslā ir pieeja as tālāk aprakstītās funkcijas.
Pievienot serveri.

Dzēst ser eri o saraksta.

Rediģēt ser era adresi u
piekļu es datus.

Pār audīt,
pieejams.
ā Status. Iespēja ie statusi:

Ser era statuss ir redza s saraksta kolo




ai ser eris ir

Available – serverim ar pieslēgties ( ).
Authentication Failed – ie adītais lietotāj ārds u / ai parole a pareizi ( ).
Unknown – pašreizējais statuss a zi ā s ( ).

SERVERA PIEVIENOŠANA
Lai pievienotu sarakstam jaunu serveri:
 Rīkjoslā klikšķi iet uz funkcijas
Add (Pievienot), lai at ērtu
ser era pie ie oša as logu.
 Noklikšķi iet uz op iju pogas Use
SDL authentication (Izmantot
SDL aute tifikā iju un ievadiet
piekļu es i for ā iju.
Server
Address:
servera
adrese.
Iz ēlieties ser era adresi olaiža ajā
sarakstā ai ie adiet jau u adresi.
User name: lietotāj ārds.
Password: parole.
Do not prompt me again: atzī ējot šo Attēls Nr. 72: ser era pie ie oša as logs.
rūtiņu, progra
a sagla ās
pierakstīša ās reizē .

jūsu

piekļu es

datus

turp ākā

 Noklikšķi iet uz pogas OK (Labi).
Ja dati ie adīti pareizi, ser eris parādās ser eru sarakstā (skat. Attēls Nr.
71), u lakus tā adresei ir redza s si ols .

i

Servera adresi un
piekļu es datus jautājiet
sa a sistē as ad inistratoram.
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3.2.

D OKUMENTU SAVIEN OŠANA S FUNKCIJA A LIGN D OCUMENTS

Funkcija Align Documents je doku e tu sa ie oša a odroši a iespēju sagla āt tulkoša as at iņā
iepriekš tulkotus doku e tus. Lai lietotu šo fu k iju, ir epie ieša s oriģi āl alodas doku e ts u tā
tulkojums DOC ai DOCX for ātā (t.i., MS Word dokuments). Programma sadala abus dokumentus
seg e tos, salīdzi a tos u , adoties pē doku e tu struktūras, ēģi a auto ātiski atrast oriģi āl alodas
dokumenta segmentu tulkojumus tulkojuma valodas doku e tā. Ja progra
a kļūdai i sa ie o teiku us,
šos sa ie oju us ar la ot pir s tulkoju a sagla āša as tulkoša as at iņā. Tālāk pa soļie aprakstīta šīs
fu k ijas lietoša a.
Lai palaistu doku e tu sa ie oša as fu k iju:
 Klikšķi iet uz funkcijas Align Documents, kas atrodas sadaļas Welcome il ē Home,
 Iz ēl ē klikšķi iet uz funkcijas Align Single File Pair Sa ie ot ie u failu pāri .
At eras doku e tu sa ie oša as ed is skat. Attēls Nr. 73. . Tajā ir jā orāda tulkoša as at iņa, kurā
jāsagla ā doku e ta tulkoju s, kā arī doku e ta oriģi āls u tulkotais doku e ts.
Norādiet ajadzīgo tulkoša as at iņu:
 Klikšķi iet uz pogas
un
iz ēl ē klikšķi iet uz File-based
Translation Memory Fail āzēta
tulkoša as at iņa .
 Norādiet
ajadzīgo
tulkoša as
at iņu.
Norādiet doku e ta oriģi ālu Source File):
 Klikšķi iet uz augšējās pogas
Browse (1).
 Norādiet doku e ta oriģi ālu.
Norādiet tulkoto doku e tu Target File):
 Klikšķi iet uz apakšējās pogas
Browse (2).
 Norādiet doku e ta tulkoju a
failu.
 Klikšķi iet uz pogas Finish (Pabeigt), Attēls Nr. 73: failu sa ie oša as ed is.
lai sāktu doku e tu sa ie oša u.
Faili tiek salīdzi āti u at eras doku e tu sa ie oša as skats (skat. Attēls Nr. 74).

Attēls Nr. 74: doku e tu sa ie oša as skats.
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Doku e tu sa ie oša as skatā gal e ajā logā 1 ir redza i seg e ti o oriģi ālā doku e ta kreisajā pusē
un seg e ti o tulkotā doku e ta la ajā pusē. Starp seg e tie ir kolo a ar „saitē
(2), ar kurā
progra
a ir auto ātiski sa ie ojusi oriģi āl alodas segmentus ar to ekvivalentiem tulkojuma valodā.
Saitē ar ūt dažādas krāsas, kuras orāda uz šādā īpašī ā :
Zaļa krāsa = augsta seg e tu at ilstī a.
Dzelte a krāsa = idēja seg e tu at ilstī a. Šos seg e tus ēla s pār audīt.
Sarka a krāsa = ze a seg e tu at ilstī a. Šos seg e tus noteikti jāpār auda.
Saites ir iespēja s
Home (3).

a uāli la ot, iz a tojot fu k ijas Connect (Savienot) un Disconnect At ie ot

il ē

SEGMENTU ATVIENOŠANA
Lai at ie otu kādu seg e tu saiti:
 Ieklikšķi iet ajadzīgajā seg e tā, lai to iz ēlētos,
 Klikšķi iet uz pogas Disconnect (Atvienot).
Attie īgā saite tiek at ie ota, kas tiek attēlots ar pelēku pārtrauktu saiti
etiks sagla āti tulkoša as at iņā.

. Šādi at ie oti seg e ti

SEGMENTU SAVIENOŠANA
Seg e tus līdzīgā eidā ar sa ie ot, taču, lai seg e tus arētu sa ie ot, tie pir s ta
Lai savienotu vienu oriģi āl alodas segmentu ar vienu tulkojuma valodas segmentu:

jā ūt at ie otie .

 Vienreiz klikšķi iet uz ajadzīgā oriģi āl alodas segmenta numura, lai to iezī ētu (segments
iekrāsojas dzelte īgā krāsā).
 Vienreiz klikšķi iet uz ajadzīgā tulkojuma valodas segmenta numura, lai to iezī ētu (segments
iekrāsojas dzelte īgā krāsā).
 Klikšķi iet uz pogas Connect, lai segmentus savienotu.
Starp segmentiem tiek izveidota saite, u tie ir gata i sagla āša ai tulkoša as at iņā.
Reizē seg e tā ija oriģi ālajā doku e tā ar atšķirties o seg e tā ijas tulkotajā doku e tā. Tādā
gadīju ā ar ūt epie ieša s sa ie ot airākus seg e tus, pie ., ie u oriģi āl alodas segmentu ar
diviem tulkojuma valodas segmentiem, divus oriģi āl alodas segmentus ar vienu tulkojuma valodas
segmentu u.tml.
Lai sa ie otu airākus seg e tus:
 Turiet ospiestu taustiņu Ctrl.
 Vienreiz klikšķi iet uz katra ajadzīgā segmenta numura, lai iezī ētu airākus seg e tus iekrāsojas
dzelte īgā krāsā .
 Klikšķi iet uz pogas Connect, lai segmentus savienotu.
Starp seg e tie

tiek iz eidota saite, u tie ir gata i sagla āša ai tulkoša as at iņā.

SEGMENTU SAGLABĀŠANA TULKOŠANAS ATMIŅĀ
Kad isi seg e ti ir sa ie oti ar to tulkoju ie , arat sagla āt šos tulkoju us tulkoša as at iņā.
 Klikšķi iet uz pogas Import into Translation Memory I portēt tulkoša as at iņā .
Oriģi āl alodas seg e ti u to tulkoju i tiek sagla āti tulkoša as at iņā. Pē ta
sa ie oša as skatu.

arat aiz ērt dokumentu
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4. P ROBLĒMU

NOVĒRŠANA

SDL Trados Studio ir plašs fu k iju klāsts, kas piedā ā daudzas iespējas tulkoša as dar a efekti itātes
uzla oša ai. To ēr, kā jau katrai progra
ai, šad u tad ar gadīties kāda kļū e ai arī progra
a kāda
ie esla dēļ ar edarīt to, ko o tās sagaidā .
Šajā odaļā ir aprakstīti iežāk sastopa ie kļūdu ziņoju i, iežāk sastopa ās pro lē u situā ijas un
attie īgie iespēja ie risi āju i. To ēr e isas kļū es ar o ērst pats tulkotājs, jo ar ūt epie ieša as
padziļi ātas zi āša as par i for ā ijas teh oloģijā . Tādā gadīju ā drošī as pē pierakstiet kļūdas
ziņoju u u sazinieties ar sistē as ad i istratoru, kurš palīdzēs risi āt radušos pro lē u.
BIEŽĀK SASTOPAMIE KĻŪDU ZIŅOJUMI
Kļūdas ziņoju s

Apraksts

Risi āju s

 Object reference not set to Kļūdas ziņoju s, kura
ar Sagla ājiet
dar u
u
pārstartējiet
ūt daudz dažādi ie esli, programmu.
an instance of object.
tādēļ ēlo is uzreiz
a Ja kļūda atkārtojas, sazi ieties ar sistē as
osakā s.
administratoru.
 The translation provider X Projektam ir pievienota
could not be opened and lokālā tulkoša as at iņa,
kuru e ar atrast iepriekš
has been disabled.
orādītajā apē. Parasti šīs
kļūdas ie esls ir tulkoša as
at iņas pār ietoša a.

Dzēsiet tulkoša as at iņu o projekta
tulkoša as at iņu saraksta u atkārtoti
pievienojiet to, orādot jau o atraša ās
vietu.

 The translation provider X
could not be opened and
has been disabled. Please
check that you have
entered the correct server
connection settings and
that the server is available.

Pār audiet ser era iestatīju us skat. 3.1.
nodaļu .

Projektam ir pievienota
servera tulkoša as at iņa,
kura nav pieejama. Parasti
šīs
kļūdas
ie esls
ir
eie adīti
ai
epareizi
ie adīti piekļu es dati.

Ja ser era iestatīju i ir pareizi, ēģi iet
o jau a ieslēgt at iņu, projekta
iestatīju os tulkoša as at iņu sadaļā
atzī ējot attie īgās at iņas iz ēles rūtiņu
Enabled.
Ja tas
eizdodas, dzēsiet tulkoša as
at iņu
o saraksta u
pie ie ojiet
atkārtoti.
Ja joprojā
eizdotas ieslēgt tulkoša as
at iņu,
sazi ieties
ar
sistē as
administratoru.

 Could not connect to the x Projektam ir pievienota
termbase, so you canot use ter i oloģijas datu
āze,
kuru e ar atrast iepriekš
it for term recognition.
orādītajā apē vai tai nevar
piekļūt ser erī. Parasti šīs
kļūdas
ie esls
ir
ter i oloģijas datu āzes
pār ietoša a vai nepareizi
ie adīti/ eie adīti
ser era
piekļu es dati.

Lokālā TB: dzēsiet ter i oloģijas datu āzi
no saraksta u atkārtoti pie ie ojiet to,
orādot jau o atraša ās ietu.
Servera
TB:
pār audiet
ser era
iestatīju us skat. 3.1. odaļu . Pē ta
ēģi iet ieslēgt datu
āzi, projekta
iestatīju os ter i oloģijas datu āžu
sadaļā atzī ējot attie īgās datu āzes
iz ēles rūtiņu.
Ja joprojā
eizdotas ieslēgt tulkoša as
at iņu,
sazi ieties
ar
sistē as
administratoru.
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 No
open
translation Ziņoju s
ir
redza s
memories or automated tulkoša as at iņas logā, ja
projektam nav pievienota
translation servers.
e ie a tulkoša as at iņa
ai pie ie otā s at iņa s ir
izslēgta s , t.i., a atzī ēta
rūtiņa Enabled tulkoša as
at iņu iestatīju os (skat.
1.9.1. odaļu .

 No open termbase.

Ziņoju s
ir
redza s
term āzes logā, ja projekta
nav pievienota neviena
ter āze ai pie ie otā s
ter āze s ir izslēgta s , t.i.,
a atzī ēta iz ēles rūtiņa
Enabled
ter āžu
iestatīju os
skat. 1.9.2.
odaļu .

 Error
while
using Pro lē a
translation provider X
at iņu X.

ar

Pār audiet projekta iestatīju u sadaļu
Translation Memories and Automated
Translation.
Ja projekta
a pie ie ota tulkoša as
at iņa: pie ie ojiet at iņu skat. 1.9.1.
odaļu .
Ja projekta
ir pie ie ota tulkoša as
at iņa, et tā ir izslēgta: ēģi iet ieslēgt
at iņu, atzī ējot iz ēles rūtiņu Enabled
(skat. 1.9.1. odaļu . Ja tas eizdodas,
ēģi iet at iņu izņe t o saraksta u
pie ie ot o jau a. Ja arī tas eizdodas,
sazi ieties ar sistē as ad i istratoru.
Pār audiet projekta iestatīju u sadaļu
Language Pairs > All Language Pairs >
Termbases.
Ja projekta
a pie ie ota ter āze:
pie ie ojiet ter āzi skat. 1.9.2. odaļu
Ja projekta ir pie ie ota ter āze, et
tā ir izslēgta: ēģi iet ieslēgt ter āzi,
atzī ējot iz ēles rūtiņu Enabled (skat.
1.9.2. odaļu . Ja tas eizdodas, ēģi iet
ter āzi izņe t o saraksta u pie ie ot
o jau a. Ja arī tas eizdodas, sazi ieties
ar sistē as ad i istratoru.

tulkoša as Pār audiet projekta iestatīju os,
ai
tulkoša as at iņa ir ieslēgta. Vajadzī as
gadīju ā oņe iet to u pie ie ojiet o
jauna (skat. 1.9.1. odaļu . Ja pro lē u
neizdodas atrisi āt, sazi ieties ar teh iskā
at alsta perso ālu.

BIEŽĀK SASTOPAMĀS PROBLĒMAS
Pro lē a

Iespēja ie ie esli

Risi āju s

 Veidojot jaunu projektu, 1. Pro lē as ar tulkojamo 1. Pār audiet tulkoja o failu, at erot to
tam
nevar
pievienot
failu ai tā saturu.
itā progra
ā. Ja rodas pro lē as ar
tulkojamo
failu
vai 2. Tulkoja ais fails ir at ērts
*.do for āta failie ,
ēģi iet tos
tulkoja ā
faila
itā progra
ā.
at ērt ar progra
u MS Word,
sagata oša a eidzas ar
sagla āt *.do for ātā u atkārtoti
kļūdu.
pievienot projektam.
2. Aiz eriet itas progra
as, kurās
pašlaik ir at ērts tulkoja ais fails.
 Projekts
nav
redzams
projektu sarakstā.

1. Ir atlasīti oteikti projektu
filtra kritēriji.
2. Projekts ir izņe ts o
projektu saraksta vai
pazudis
o
tā
programmas kļū es dēļ.

1. Pār audiet projektu filtra iestatīju us
(skat. 1.4. odaļu .
2. Pievienojiet
projektu
sarakstam,
izmantojot funkciju Open Project
At ērt projektu .
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 Projektam nevar pievienot Tulkoša as at iņas alodu  Pār audiet, ai projekta
ir iz ēlēts
tulkoša as
at iņu. pāris
eat ilst
projekta
pareizais
alodu pāris. Vajadzī as
Mēģi ot to darīt, parādās alodu pāri .
gadīju ā iz eidojiet jau u projektu ar
ziņoju s „The translation
pareizo alodu pāri.
provider does not support
 Pie ie ojiet tulkoša as at iņu ar pareizo
any language pair in this
alodu pāri.
Project
or
Project
 Ja ēlaties pie ie ot tulkoša as at iņu,
template .
kuras alodu pāris atšķiras o projekta
alodu pāra, iz a tojiet fu k iju AnyTM:
Any File-based Translation Memory
A TM: je kura fail āzēta tulkoša as
at iņa . Skat. 1.9.1. nodaļu.
 Tulkojamais
fails
nav 1. Ja pie ie ojāt failus ar 1. Sadaļā Files kreisajā pusē laukā Project
redza s failu sarakstā.
funkciju Add Folder,
Folders iz ēlieties sak es api sak es
iespēja s, sadaļā Files
mapes nosaukums atbilst projekta
kreisajā
pusē
laukā
nosaukumam) ai ajadzīgo apakš api,
Project Folders ir iz ēlēta
kurā atrodas fails.
ita apakš ape, e is 2. Sadaļā Files kreisajā pusē ze lauka
tā, kurā atrodas fails.
Project Folders atzī ējiet iz ēles rūtiņu
2. Ja pie ie ojāt failus ar
Include Subfolders.
funkciju Add Folder,
iespēja s, sadaļā Files
kreisajā pusē a azī ēta
rūtiņa Include Subfolders.
 Tulkojamo failu nevar Valodu iz ēl ē ir iz ēlēta Valodu iz ēl ē, kas atrodas kreisajā pusē
at ērt. Fu k ija Open for oriģi āl aloda.
lakus
failu
saraksta ,
iz ēlieties
Translation
At ērt
tulkojuma valodu. Pē ta
ēģi iet at ērt
tulkoša ai
a pieeja a
ajadzīgo failu.
pelēka .
 Tulkoja ā
faila
seg e tā ija ir epareiza.

1. Pir doku e tā tekstā ir
ie ietoti
ri diņu
pārtrauku i esta darta
ietās, piem., teikuma
idū.
2. Programma
nepareizi
nosaka teikuma beigas,
alstoties uz pu ktuā iju.

1. At eriet pir doku e tu ar kādu teksta
redaktoru, piem., MS Word, un
aizstājiet
parastos
ri diņu
pārtrauku us
ar
īkstajie
pārtrauku ie
taustiņu ko i ā ija
Shift + E ter . Pē ta
iz eidojiet
projektu ar jauno failu vai pievienojiet
to jau esoša projekta . skat. 1.5. un
2.1. odaļu .
2. Iz a tojiet seg e tu dalīša as ai
ap ie oša as fu k iju, lai la otu
seg e tā iju skat. 2.3. odaļu .

 Segmentu e ar rediģēt. Tā
urti ir pelē īgā krāsā u
statusa kolo ā redza s
simbols .

Seg e ts ir slēgts, t.i., a
rediģēja s.

Seg e tu ar atslēgt šādi:
 ieklikšķi iet seg e tā tulkojuma
pusē, lai segmentu atlasītu,
 ospiediet taustiņu ko i ā iju
Ctrl + L.
Seg e ts tiek at loķēts u ir rediģēja s.
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 Tulkoša as at iņas logā  Iespēja s, at iņā
a
etiek rādītas at ils es.
pie ērotu at ils ju.
 Ja tulkoša as at iņas logā
redza s paziņoju s „No
open translation memories
or automated translation
servers , projektam nav
pie ie ota
tulkoša as
at iņa ai tā ir izslēgta.

Pār audiet projekta iestatīju u sadaļu
Translation Memories and Automated
Translation.

 Ter i oloģijas datu āzes
logā a redza i termini.

Pār audiet projekta iestatīju u sadaļu
Termbases.

Ja ter āzes logā redza s
paziņoju s „No open
termbase , projektam nav
pie ie ota ter āze ai tā
ir izslēgta.

Ja projekta
a pie ie otas tulkoša as
at iņas: pie ie ojiet at iņu skat. 1.9.1.
odaļu .
Ja projekta
ir pie ie ota tulkoša as
at iņa, et tā ir izslēgta: ēģi iet ieslēgt
at iņu, atzī ējot iz ēles rūtiņu Enabled
(skat. 1.9.1. odaļu . Ja tas eizdodas,
ēģi iet at iņu izņe t o saraksta u
pie ie ot o jau a. Ja arī tas eizdodas,
sazi ieties ar sistē as ad i istratoru.

Ja projekta
a pie ie otas ter āzes:
pie ie ojiet ter āzi skat. 1.9.2. odaļu
Ja projekta ir pie ie ota ter āze, et
tā ir izslēgta: ēģi iet ieslēgt ter āzi,
atzī ējot iz ēles rūtiņu Enabled (skat.
1.9.2. odaļu . Ja tas eizdodas, ēģi iet
ter āzi izņe t o saraksta u pie ie ot
o jau a. Ja arī tas eizdodas, sazi ieties
ar teh iskās palīdzī as perso ālu.

 At ilstī u
(Concordance)
euzrāda
rezultātus.

eklēša as Iespēja s,
jūs
ei at
funkcija
eklēša u
epareizajā
eklēša as alodā, pie .,
eklējat
oriģi āl alodas
tekstu
tulkojuma
valodas
segmentos.

Pārlie i ieties, ka eklēša a tiek eikta
pareizās alodas seg e tos skat. sadaļu
„At ilstī u eklēša a tulkoša as at iņā
(Concordance) 39. lpp.).

 Ter i u
fu k ija
rezultātus.

eklēša as Iespēja s,
jūs
ēģi āt Ter i oloģijas datu āzē ar eklēt tikai
euzrāda
eklēt tulkojuma valodas attie īgā
projekta
oriģi āl alodas
terminu.
terminus.

 Nevar sagla āt terminu 1. Pro lē a ar projekta 1. Pār audiet, ai projektu iestatīju u
ter āzē, funkcija Add
ter āzi.
sadaļā Termbases ir pievienota un
New Term (Pievienot jaunu 2. Na
iezī ēts
ieslēgta ter āze skat. 1.9.2. odaļu .
terminu) nav pieejama
2.
Pārlie
i ieties, ka tulkoša as logā
oriģi āl alodas termins.
pelēka .
oriģi āl alodas pusē ir iezī ēts
ter i s, kuru ēlaties sagla āt.
 Sadaļā Editor nav redzams Logi ir tīši ai etīši sakārtoti Cil ē View klikšķi iet uz fu k ijas Reset
kādas fu k ijas logs ai
eērtā eidā ai ir iz ai īts Window Layout, lai iestatītu oklusēju a
funkciju
logiem
ir to iz ērs.
logu izkārtojumu.
eparo īgs
izkārtoju s/iz ērs.
 Teksta
ir
pie ērots Trados Studio spe ifikas dēļ Lai
oņe tu for atēju u, iezī ējiet
for atēju s u to a for atēju u e ar oņe t for atēto tekstu u iz a tojiet il ē
tādā pašā eidā, kā tas tiek Home atrodamo funkciju Clear Formatting
iespēja s oņe t.
pie ērots.
Dzēst for atēju u .
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 Beigu dokumentu
sagla āt.

 Beigu
for atēju s
oriģi āla .

nevar Pro lē as ar faila saturu ai  Vei iet tulkoju a pār audi ar fu k iju
tagiem.
Verify. Ja tiek atrastas kļūdas, la ojiet
tās, īpašu uz a ī u pie ēršot kļūdā ,
kas saistītas ar tagie .
 Pār audiet, ai pir doku e tā
a
pro lē as ar saturu, at erot to ar teksta
redaktora programmu.
 Ja
pro lē u
eizdodas
o ērst,
sazi ieties ar sistē as ad i istratoru.

dokumenta  Tulkojuma garums atšķiras  Pār audiet, ai tulkoju ā ir salikti isi
eat ilst
no oriģi āl alodas teksta
tagi at ilstoši oriģi āla . Pār audiet
garuma un/vai ir izlaisti
tulkojumu ar funkciju Verify skat. sadaļu
tagi.
„Tulkoju a pār aude 47. lpp.).
 Pirmdokuments ir PDF  Vajadzī as
gadīju ā
pielāgojiet
for ātā u progra
a a
for atēju u
tulkotajā dokumentā,
pareizi
atpazinusi
iz a tojot kādu teksta redaktora
doku e ta struktūru.
programmu.
 Ja pir doku e ts ir PDF for ātā,
ietei a s to ko ertēt DOCX for ātā,
iz a tojot kādu ši
uzdevumam
paredzētu progra
u.
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