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1 Wstęp 

1.1 Środowisko tłumaczenia 

Program memoQ to zaawansowane środowisko tłumaczenia. Niniejszy dokument opisuje, czym jest 

środowisko tłumaczenia i jakie korzyści możesz osiągnąć używając programu memoQ. 

Tłumaczenie: Podczas tłumaczenia przekształca się tekst z jednego języka na tekst w innym języku, 

zgodnie z kulturalnymi uwarunkowaniami kultury docelowej. Teksty, nad którymi pracujesz, 

zazwyczaj są do siebie podobne – jeśli Twoim klientem jest producent towarów lub dostawca usług, 

większość dokumentów źródłowych będzie dotyczyć ich zakresu działalności. Od tego samego klienta 

najprawdopodobniej będziesz otrzymywać podobne dokumenty, możesz też otrzymać wiele 

dokumentów na ten sam temat, na przykład prawa lub instrukcji obsługi sprzętu. 

Środowisko tłumaczenia wykorzystuje te podobieństwa. Najważniejsze elementy programu memoQ 

to pamięć tłumaczeń, korpusy LiveDocs, bazy terminologii oraz, oczywiście, edytor tłumaczeń 

(pełniący rolę procesora tekstu), oferujący funkcje AutoPick i muzy. 

Podczas tłumaczenia dokumentu w edytorze tłumaczeń programu memoQ – niezależnie od typu 

dokumentu – edytor automatycznie zajmuje się formatowaniem. Tekst jest dzielony na segmenty. W 

programie memoQ segment najczęściej odpowiada zdaniu. W edytorze tłumaczeń przechodzi się 

między kolejnymi segmentami. Po przetłumaczeniu segmentu dodaje się go do pamięci tłumaczeń. 

Pamięć tłumaczeń: Pamięć tłumaczeń to tradycyjny sposób na wykorzystywanie wcześniejszych 

tłumaczeń. Przechowuje ona pary segmentów: tekst segmentu źródłowego oraz tekst segmentu 

docelowego. Podczas przechodzenia do kolejnych segmentów program memoQ sprawdza, czy 

pamięć tłumaczeń zawiera zdanie w dostatecznym stopniu podobne do aktualnie tłumaczonego. Jeśli 

znajdzie takie zdanie, zostanie ono wyświetlone jako sugestia tłumaczenia, a program memoQ 

wskaże różnice między bieżącym zdaniem a tym zapisanym. 

Wykorzystywanie wcześniejszych dokumentów (dopasowanie i korpusy LiveDocs): Oprócz 

tradycyjnego procesu tłumaczenia można bezpośrednio wykorzystać dokumenty z wcześniejszych 

tłumaczeń, w sposób analogiczny do pamięci tłumaczeń. Pozwala na to funkcja LiveDocs programu 

memoQ: dzięki niej możliwe jest utworzenie korpusu dokumentów. Korpus LiveDocs może zawierać 

pary dokumentów (pary dopasowania), dokumenty dwujęzyczne, dokumenty jednojęzyczne i pliki 

binarne (inne niż tekstowe). Para dopasowania składa się z dokumentu w języku źródłowym oraz jego 

tłumaczenia. Po dodaniu pary dopasowania do korpusu program memoQ dopasuje dokumenty: 

korzystając z algorytmów matematycznych połączy zdania w języku źródłowym z ich odpowiednikami 

w języku docelowym. Po zakończeniu dopasowania i dodaniu pary dokumentów do korpusu program 

memoQ natychmiast zacznie oferować dopasowania z zawartości dokumentu.  

Algorytm automatycznego dopasowania w programie memoQ jest dość dokładny, jednak mimo 

wszystko nie można wykluczyć wystąpienia błędów. W przypadku natrafienia na błąd dopasowania 

można otworzyć parę dokumentów w edytorze dopasowania. Po skorygowaniu dopasowania w parze 

dokumentów program memoQ będzie automatycznie podsuwał poprawione dopasowania. 
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Imersyjne edytowanie tekstu: Imersyjne edytowanie przez zanurzenie w tekst ułatwia i wzbogaca 

pracę. Obejmuje ono funkcje podpowiedzi pisania i AutoPick. Podpowiedzi pisania sugerują słowa z 

baz terminologii, elementów nietłumaczonych, elementów tłumaczonych automatycznie i muz. 

Podczas pisania w edytorze muza oferuje sugestie słów i wyrażeń zaczerpnięte z pamięci tłumaczeń i 

korpusów. Funkcja AutoPick umożliwia wybieranie liczb, znaczników i dat z komórki źródłowej i 

wstawianie ich do komórki docelowej. 

Bazy terminologii i ekstrakcja terminów: Podczas korzystania z pamięci tłumaczeń lub korpusu 

LiveDocs tworzy się bazę danych całych zdań – lub, bardziej precyzyjnie – segmentów, ponieważ 

jednostką tłumaczenia może być także akapit lub nawet fraza krótsza od całego zdania. Jeśli chce się 

stworzyć glosariusz pewnych wyrażeń występujących wewnątrz segmentu, można użyć bazy 

terminologii. Baza terminologii zawiera wpisy z terminami – słowami lub frazami – w wielu językach, 

a opcjonalnie także dodatkowe informacje. Edytor programu memoQ automatycznie podświetla 

terminy znalezione w bazie terminologii i wyświetla ich tłumaczenie na liście: można wstawić je z tej 

listy do tłumaczenia za pomocą kombinacji klawiszy lub kliknięcia myszką.  

Jeśli w chwili rozpoczęcia pracy nie dysponuje się bazą terminologii, można poprosić program 

memoQ o przeanalizowanie dokumentów źródłowych i przygotowanie listy potencjalnych terminów. 

Proces ten nazywany jest ekstrakcją terminologii. 

Analiza tekstu: W środowisku tłumaczenia ważną rolę odgrywa analiza statystyczna tekstu, ponieważ 

umożliwia ona przewidzenie ilości pracy. Najważniejszym powodem stosowania środowiska 

tłumaczenia jest zwiększenie produktywności. Można je osiągnąć, gdy jednostka pracy zajmuje mniej 

czasu w środowisku tłumaczenia niż na przykład w tradycyjnym edytorze tekstu, przy równoczesnym 

utrzymaniu jakości pracy. Moduł statystyki programu memoQ analizuje tekst i ocenia, jakie 

oszczędności można osiągnąć stosując pamięć tłumaczeń i korpus LiveDocs. 

Program memoQ to zintegrowane środowisko: pracuje się w jednym programie, który zapewnia 

wszystkie funkcje wymagane podczas tłumaczenia. Nie ma potrzeby równoczesnego korzystania z 

innych programów. 

Więcej przewodników można znaleźć w Centrum zasobów, dostępnym na stronie internetowej firmy 

Kilgray: http://kilgray.com/resource-center/user-guides. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej 

Bazy wiedzy: http://kb.kilgray.com/.  

1.2 Produktywność 

Zwiększenie produktywności uzyskiwane dzięki zastosowaniu środowiska tłumaczenia w dużym 

stopniu zależy od rodzaju tłumaczonego tekstu. Jeśli tekst jest bardzo powtarzalny – na przykład 

podręcznik użytkownika lub specyfikacja techniczna – możliwe jest uzyskanie nawet 70–80% 

zwiększenia produktywności. Dla podręczników będzie to zysk wynoszący 10–30%. W przypadku 

listów użycie środowiska tłumaczenia może nawet nie doprowadzić do żadnych oszczędności.  

W pamięci tłumaczeń wszystkie przetłumaczone segmenty zapisywane są wraz z odpowiednikami w 

języku docelowym. Program memoQ może przeanalizować tekst i wyszukać segmenty podobne do 

przetłumaczonych wcześniej, a także wyliczyć stopień ich podobieństwa. Jeśli segment jest już 

zapisany w pamięci tłumaczeń lub korpusie LiveDocs – to znaczy, jeśli tekst jest dokładnie taki sam 
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jak w bieżącym dokumencie – mamy do czynienia z dopasowaniem 100% lub dopasowaniem 

kontekstowym. Dopasowanie kontekstowe to takie dopasowanie, dla którego identyczny jest nie 

tylko tekst bieżącego segmentu, ale też poprzedniego i następnego. Jeśli pamięć tłumaczeń lub 

korpus LiveDocs zawiera tylko podobny segment, mówimy o dopasowaniu rozmytym. Moduł 

statystyki programu memoQ oferuje nowatorską funkcję: jest to analiza jednorodności, która działa 

nawet, gdy brak pamięci tłumaczeń lub korpusu LiveDocs z wcześniejszymi tłumaczeniami. Analiza 

jednorodności wykrywa wewnętrzne podobieństwa w ramach tekstu do tłumaczenia. Umożliwia to 

uzyskanie dokładniejszej ocen ilości pracy, jaka będzie potrzebna na przetłumaczenie tekstu. 
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2 Instalacja i wymagania systemowe 

Instrukcje dotyczące instalacji i aktywacji programu memoQ zamieszczono w dokumencie Przewodnik 

instalacji i aktywacji programu memoQ, dostępnym na stronie internetowej firmy Kilgray 

(http://kilgray.com/resource-center/user-guides). 

2.1 Zmiana języka interfejsu użytkownika 

Domyślnie program memoQ oferuje interfejs w języku angielskim. Jednak można zmienić język 

interfejsu użytkownika programu. Procedura wygląda następująco: 

1. Jeśli program memoQ nie jest uruchomiony, uruchom go. Po uruchomieniu zostanie wyświetlone 

główne okno programu memoQ zawierające pulpit nawigacyjny (Dashboard). 

2. Z menu Tools (Narzędzia) wybierz polecenie Options (Opcje). Zostanie wyświetlone okno 

dialogowe Options (Opcje). 

3. Na liście Category (Kategoria) po lewej stronie kliknij pozycję Appearance (Wygląd). W głównym 

panelu program memoQ wyświetli ustawienia dotyczące kontroli wyglądu programu. 

 

4. Kliknij listę rozwijaną User interface language (Język interfejsu użytkownika), wybierz właściwy 

język i kliknij przycisk OK. 

5. Zamknij program memoQ i uruchom go ponownie. Przy następnym uruchomieniu polecenia i 

komunikaty programu będą wyświetlane w wybranym języku. 
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Uwaga: Domyślnie możesz wybrać języki: angielski, niemiecki, francuski, węgierski, rosyjski, 

portugalski, hiszpański i polski. W zależności od lokalizacji może być także dostępny język japoński. 

Nieustannie dodawane są kolejne języki, więc możliwe, że lista będzie dłuższa. 

Uwaga: Po przełączeniu na niemiecki interfejs użytkownika dostępna jest pomoc programu 

memoQ w języku niemieckim. 
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3 Proces tłumaczenia 

3.1 Projekty 

W programie memoQ zadania tłumaczeń organizowane są w projekty. Projekt tłumaczenia obejmuje 

następujące pozycje: 

1. Dokumenty do tłumaczenia (bez ograniczeń liczby – w praktyce do kilkuset). 

2. Korpusy LiveDocs, obejmujące dokumenty dwujęzyczne, pary dokumentów w języku źródłowym 

i docelowym, dokumenty jednojęzyczne i pliki binarne (bez ograniczeń liczby, zdalne lub lokalne 

– w praktyce jeden lub dwa). 

3. Pamięci tłumaczeń (bez ograniczeń liczby, zdalne lub lokalne – w praktyce do pięciu lub sześciu). 

4. Bazy terminologii (bez ograniczeń liczby, zdalne lub lokalne – w praktyce do pięciu lub sześciu). 

5. Ustawienia i zasoby uzupełniające: reguły segmentacji, reguły automatycznego tłumaczenia, 

ustawienia pamięci tłumaczeń, ustawienia kontroli jakości itp. 

6. Muzy sugerujące fragmenty segmentów podczas tłumaczenia (bez ograniczeń liczby, lokalne – w 

praktyce jedna lub dwie). 

Zasoby takie jak pamięci tłumaczeń, bazy terminologii, reguły segmentacji, reguły automatycznego 

tłumaczenia itp. mogą być przechowywane lokalnie na komputerze lub mogą być dostępne w sieci z 

serwera memoQ. Wszystkie te zasoby można przypisywać do wielu projektów. Program memoQ 

rejestruje pamięci tłumaczeń, bazy terminologii i inne zasoby zapisane na komputerze, umożliwiając 

ich użycie w dowolnym projekcie, a nawet w wielu projektach równocześnie. 

3.2 Tłumaczenie w programie memoQ 

W programie memoQ proces tłumaczenia obejmuje następujące kroki: 

1. Utworzenie projektu. Wybiera się dokumenty do tłumaczenia a następnie określa 

wykorzystywane pamięci tłumaczeń i bazy terminologii. Podczas tworzenia projektu program 

memoQ importuje zawartość dokumentów źródłowych do swojego edytora dopilnowując, by 

tłumaczenie można było wyeksportować w tym samym formacie, co oryginał. Podczas tworzenia 

projektu można także utworzyć nowe pamięci tłumaczeń i bazy terminologii. Zawartość i 

ustawienia projektu można w razie potrzeby zmieniać już po jego utworzeniu. 

2. Tłumaczenie. Tłumaczenie wpisuje się w specjalnym edytorze, czasem określanym jako tabela 

tłumaczeń. W programie memoQ dla każdego tłumaczonego dokumentu tworzony jest osobny 

edytor, otwierany w karcie okna programu memoQ. Podczas tłumaczenia program memoQ 

automatycznie przeszukuje pamięci tłumaczeń, korpusy i bazy terminologii przydzielone do 

projektu. W projekcie można edytować wiele dokumentów równocześnie, ale nie można 

pracować w wielu projektach na raz. 
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3. Dostarczenie. Po zakończeniu pracy, po wydaniu odpowiedniego polecenia program memoQ 

eksportuje przetłumaczony tekst. Program zapisuje przetłumaczone dokumenty na twardym 

dysku w tym samym formacie, co oryginalne dokumenty, używając informacji o formatowaniu 

pobranej podczas importowania pliku. Tekst można wyeksportować w dowolnej chwili podczas 

tłumaczenia, a pracę nad projektem można kontynuować nawet po wyeksportowaniu 

przetłumaczonego tekstu. 

3.3 Poruszanie się w programie memoQ 

W programie memoQ można pracować tylko nad jednym projektem równocześnie. Program memoQ 

wyświetla zawartość i ustawienia projektu w karcie Projekt (Project home). 

Podczas pracy program memoQ otwiera inne karty obok głównej karty Projekt (Project home). 

Między kartami można poruszać się klikając je w górnej części okna programu memoQ lub naciskając 

wielokrotnie kombinację klawiszy Ctrl+Tab, aż do wyświetlenia właściwej karty. 

Kart można użyć, aby uzyskać dostęp do dokumentów do tłumaczenia oraz zawartości „ciężkich” 

zasobów (pamięci tłumaczeń, korpusów LiveDocs, muz i baz terminologii).  

W programie memoQ niemal wszystkie ustawienia to zasoby – zbiory danych kontrolujących sposób 

zachowania się programu memoQ podczas pracy. Pamięci tłumaczeń, bazy terminologii, muzy i 

korpusy LiveDocs nazywane są „ciężkimi zasobami”. Inne zasoby, takie jak reguły segmentacji, reguły 

automatycznego tłumaczenia, ustawienia kontroli jakości, listy wykluczeń do sprawdzania pisowni 

itp. zawierają mniej danych, więc nazywa się je „lekkimi zasobami” bądź zasobami uzupełniającymi. 

Największą zaletą umieszczenia wszystkich ustawień w zasobach jest fakt, że można je zapisać w 

plikach i wczytać ponownie, gdy będą wymagane – na przykład na innym komputerze. Innymi słowy, 

można wymieniać się nimi z innymi użytkownikami programu memoQ oraz – w przypadku posiadania 

odpowiednich uprawnień i wersji – publikować je na serwerach programu memoQ. 

Wszystkie zasoby uzupełniające mają ustawienia domyślne, np. domyślne ustawienia kontroli jakości. 

Ustawień domyślnych nie można edytować, jednak można je „sklonować”. Na przykład kliknij 

Projekt > Ustawienia > Ustawienia kontroli jakości (Project home > Settings > QA settings). Wybierz 

ustawienia domyślne a następnie kliknij łącze Klonuj (Clone). Wpisz nazwę klonowanego zasobu. 

Domyślne ustawienia kontroli jakości zostały sklonowane (skopiowane). Zaznacz pole wyboru obok 

nazwy sklonowanych ustawień kontroli jakości, aby użyć ich w projekcie. Kliknij łącze Edytuj (Edit), 

aby zmienić ustawienia kontroli jakości. Możesz klonować, edytować i używać zasoby uzupełniające 

w projektach. Możesz też używać tych samych ustawień w innych projektach. 
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4 Tworzenie i modyfikacja projektu 

4.1 Tworzenie projektu 

Po uruchomieniu programu memoQ wyświetlany jest pulpit nawigacyjny zawierający listę projektów, 

informacje dotyczące bieżącej licencji programu memoQ oraz najczęściej używane polecenia 

dotyczące zarządzania projektami. Tu właśnie można rozpocząć tworzenie nowego projektu.  

Program memoQ pamięta stan projektów. Po zamknięciu programu memoQ i ponownym otwarciu 

go następnego dnia program wyświetli pulpit nawigacyjny (Dashboard), który umożliwia otwarcie 

ostatnio używanych projektów. Po otwarciu istniejącego projektu program memoQ wyświetli karty 

używane w chwili zamknięcia projektu i automatycznie przełączy się do ostatnio używanej karty. 

 

Do tworzenia nowych projektów w programie memoQ używany jest kreator. Aby utworzyć projekt 

wykonaj czynności opisane poniżej: 

1. Z menu Projekt (Project) wybierz polecenie Nowy projekt (New Project). Alternatywnie kliknij 

odsyłacz Utwórz nowy projekt (Create a new project) na pulpicie nawigacyjnym (Dashboard). 

Zostanie wyświetlona pierwsza strona kreatora Nowy projekt programu memoQ (New memoQ 

project wizard). 

2. Wpisz nazwę projektu i wybierz język źródłowy oraz docelowy. Możesz także wpisać wartości w 

pola tekstowe Projekt (Project), Dziedzina (Domain), Klient (Client) i Temat (Subject). Po wpisaniu 

informacji kliknij przycisk Dalej (Next). 
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3. Na drugiej stronie kreatora możesz dodać dokumenty do tłumaczenia. Kliknij odsyłacz polecenia 

Importuj (Import) poniżej pustej listy dokumentów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwórz 

(Open): odszukaj pliki, które chcesz dodać do projektu i zaznacz je. Możesz zaznaczyć 

równocześnie wiele plików, nawet jeśli są różnych typów. Po zaznaczeniu plików kliknij przycisk 

Otwórz (Open). 

 

Alternatywnie możesz kliknąć polecenie Importuj z opcjami... (Import with options...), aby dodać 

do projektu wiele plików. W przypadku wybrania tej opcji możliwa będzie zmiana konfiguracji 

filtra dla importowanych plików. Projekt może zawierać pliki wielu różnych typów. Użyj opcji 

importu dokumentów do wybrania lub utworzenia filtra importu dokumentów lub do zmiany 

ustawień importu dokumentu. Po dodaniu dokumentów kliknij przycisk Dalej (Next). 

4. Na trzeciej stronie kreatora możesz wybrać pamięci tłumaczeń, które będą używane w projekcie. 

Wyświetlane są wszystkie dostępne pamięci tłumaczeń w parze językowej projektu. Oznacza to, 

że w przypadku tworzenia projektu w parze angielski-polski, program memoQ nie wyświetli 

pamięci w parze angielski-niemiecki.  
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Uwaga: Pamięci tłumaczeń mogą działać w przeciwnych kierunkach. Opcja ta jest domyślnie 

aktywna przy tworzeniu nowej pamięci tłumaczeń. W związku z tym przy tworzeniu projektu 

angielsko-polskiego wyświetlane będą też pamięci polsko-angielskie. Pamięć tłumaczeń z 

odwróconą kombinacją języków może zostać dodana do projektu tylko jako pamięć 

pomocnicza (referencyjna). 

Aby dodać do projektu jedną lub więcej pamięci tłumaczeń, kliknij pole wyboru przed nazwą 

każdej z wybranych pamięci. Zaznaczone w ten sposób pamięci tłumaczeń zostaną przeniesione 

na górę listy.  

Na tej stronie kreatora możesz także utworzyć nową pamięć tłumaczeń, klikając polecenie 

Utwórz/użyj nowej (Create/use new). Po dodaniu pamięci tłumaczeń kliknij przycisk Dalej (Next). 

 

Pamięci tłumaczeń używane w bieżącym projekcie wyświetlane są u góry listy. Nazwa jednej 

pamięci tłumaczeń zawsze wyświetlana jest pogrubioną czcionką i pamięć ta oznaczona jest jako 

główna (primary). Jest to główna pamięć tłumaczeń. Po zapisaniu tłumaczenia i zatwierdzeniu 

tłumaczenia segmentu powstała jednostka tłumaczenia (para segment źródłowy-tłumaczenie) 

zostanie zapisana do głównej pamięci tłumaczeń. Program memoQ używa pozostałych pamięci 

tłumaczeń wyłącznie jako pamięci referencyjne. Możesz wybrać inną główną pamięć tłumaczeń w 

dowolnej chwili po utworzeniu projektu. 

5. Na czwartej stronie kreatora możesz wybrać bazy terminologii dla projektu. Program memoQ 

wypisuje wszystkie dostępne bazy terminologii obsługujące języki projektu. W przypadku 

tworzenia projektu w parze angielski-polski program memoQ nie wyświetli baz terminologii dla 

języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego, albo dla niemieckiego i polskiego.  

Aby dodać do projektu jedną lub więcej baz terminologii, kliknij pole wyboru przed nazwą każdej 

z wybranych baz. Bazom terminologii można nadać rangę. Ranga jeden to najwyższa ranga bazy 

terminologii, trafienia z tej bazy będą wyświetlane pierwsze w panelu Wyniki wyszukiwania 

(Translation results). Rangę można zmienić klikając łącza Podnieś rangę (Raise rank) lub Obniż 

rangę (Lower rank). 
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Można także utworzyć nową bazę terminologii klikając przycisk Utwórz/użyj nowej (Create/use 

new). Po dodaniu baz terminologii kliknij przycisk Zakończ (Finish). 

 

Program memoQ utworzy projekt i wyświetli jego zawartość w karcie Projekt (Project home). 

4.1.1 Modyfikacja bieżącego projektu 

Po zakończeniu pracy kreatora Nowego projekt programu memoQ (New memoQ project) lub po 

otwarciu istniejącego projektu w oknie programu wyświetlana jest karta Projekt (Project home). W 

karcie Projekt (Project home) można zarządzać projektem i zmieniać jego ustawienia.  

Uwaga: W kreatorze Nowy projekt programu memoQ (New memoQ project) można kliknąć przycisk 

Zakończ (Finish) już na pierwszej stronie, po wpisaniu nazwy projektu i wybraniu języków. 

Następnie można użyć karty Projekt (Project home), aby dodać dokumenty do tłumaczenia, 

pamięci tłumaczeń i bazy terminologii, tak jak w oknach dialogowych kreatora. 

Karta Projekt (Project home) zawiera siedem paneli. Aby wybrać panel, kliknij ikonę z lewej strony 

okna: Przegląd (Overview), Tłumaczenia (Translations), LiveDocs, Pamięci tłumaczeń (Translation 

memories), Bazy terminologii (Term bases), Muzy (Muses) i Ustawienia (Settings). 

4.2 Tworzenie pamięci tłumaczeń 

Po kliknięciu polecenia Utwórz/użyj nowej (Create/use new) na trzeciej stronie kreatora Nowy projekt 

programu memoQ (New memoQ project) lub w panelu Pamięci tłumaczeń (Translation memories) karty 

Projekt (Project home), zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa pamięć tłumaczeń (New 

translation memory). 
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Można w nim dostosować opcje dla nowych pamięci tłumaczeń. Kliknij przycisk Pomoc (Help), aby 

wyświetlić pomoc programu memoQ ze szczegółowym opisem opcji. W przypadku utworzenia 

pamięci tłumaczeń w otwartym projekcie, wystarczy wpisać nazwę pamięci, a następnie kliknąć 

przycisk OK. Języki pamięci tłumaczeń zostaną pobrane z par językowych projektu. Utworzone w ten 

sposób pamięci tłumaczeń są automatycznie przydzielane do projektu. 

4.3 Tworzenie baz terminologii 

Po kliknięciu polecenia Utwórz/użyj nowej (Create/use new) na czwartej stronie kreatora Nowy projekt 

programu memoQ (New memoQ project) lub w panelu Bazy terminologii (Term bases) karty Projekt 

(Project home), zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa baza terminologii (New term base). 

 

Można w nim dostosować opcje dla nowych baz terminologii. Kliknij przycisk Pomoc (Help), aby 

wyświetlić pomoc programu memoQ ze szczegółowym opisem opcji. W przypadku utworzenia bazy 

terminologii w otwartym projekcie, wystarczy wpisać nazwę bazy, a następnie kliknąć przycisk OK. 
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Języki bazy terminologii zostaną pobrane z par językowych projektu. Utworzone w ten sposób bazy 

terminologii są automatycznie przydzielane do projektu. 

4.4 Dodawanie dodatkowych zasobów 

Po ukończeniu tworzenia projektu można dodać do niego korpus LiveDocs, muzę lub inne zasoby. 

Otwórz utworzony projekt z pulpitu nawigacyjnego, a następnie w karcie Projekt (Project home) 

kliknij ikonę LiveDocs aby dodać korpus lub ikonę Muzy (Muses), aby dodać muzę. Kliknij ikonę 

Ustawienia (Settings), aby dodać dodatkowe zasoby, takie jak ustawienia kontroli jakości lub reguły 

ścieżek eksportu. Szczegółowy opis zamieszczono w pomocy programu. Aby uzyskać dostęp do 

pomocy, naciśnij klawisz F1 w dowolnym oknie programu. 
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5 Tłumaczenie i edytor 

5.1 Otwarcie dokumentu do tłumaczenia 

W karcie Projekt (Project home) kliknij ikonę Tłumaczenia (Translations). Na liście dokumentów kliknij 

dwukrotnie nazwę dokumentu, nad którym chcesz pracować. Jeśli dokument jest już otwarty, kliknij 

kartę w górnej części okna programu memoQ. 

Można otworzyć wiele dokumentów równocześnie. Między dokumentami można się przełączać 

klikając właściwe karty lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Tab. Dokument można zamknąć 

klikając zamieszczony na karcie przycisk  lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+F4. 

5.2 Edytowanie tłumaczenia 

W karcie dokumentu jego treść wyświetlana jest w formie dwukolumnowej tabeli. Lewa kolumna 

zawiera segmenty języka źródłowego. Tłumaczenie wpisuje się w komórkach prawej kolumny. Aby 

rozpocząć tłumaczenie, kliknij pierwszą komórkę prawej kolumny. 

5.3 Zatwierdzanie segmentów 

Po zakończeniu tłumaczenia segmentu naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Enter lub z menu Tłumaczenie 

(Translation) wybierz polecenie Zatwierdź (Confirm). Program memoQ zapisze przetłumaczony 

segment do dokumentu oraz do głównej pamięci tłumaczeń projektu, a następnie przejdzie do 

następnego segmentu. 

Możesz również zatwierdzić tłumaczenie naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Enter. Jest to 

równoważne z wybraniem polecenia Zatwierdź i nie aktualizuj (Confirm without update) z menu 

Tłumaczenie (Translation). W takim przypadku program memoQ nie zapisze tłumaczenia w pamięci 

tłumaczeń. Polecenia tego używa się, gdy do projektu nie przydzielono pamięci tłumaczeń lub gdy 

pamięć została przydzielona, ale nie chcesz – lub nie masz uprawnień – dodawać do niej segmentów. 

Nie ma potrzeby zapisywania dokumentu podczas tłumaczenia, ponieważ program memoQ 

automatycznie zapisuje na dysku każdą zmianę krótko po jej wprowadzeniu.  

5.4 Łączenie i dzielenie segmentów 

Jeśli bieżący segment nie ma sensu sam w sobie lecz tworzy logiczną całość z następnym segmentem, 

kliknij przycisk  lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+J. Program memoQ połączy bieżący segment z 

następnym.  

Jeśli bieżący segment wydaje się zawierać więcej niż jedno zdanie (lub logiczne jednostki tekstu), 

możesz podzielić go na dwa segmenty: kliknij w odpowiednim miejscu komórki źródłowej, następnie 

kliknij przycisk  lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+T. Program podzieli segment na dwa po 
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wybranym miejscu. Następnie kliknij komórkę z prawej strony pierwszego z nowych segmentów i 

kontynuuj tłumaczenie.  

5.5 Korzystanie z wyników wyszukiwania 

Po zatwierdzeniu bieżącego segmentu program memoQ przejdzie do następnego segmentu. 

Automatycznie wypełni też segment najlepszą (o najwyższym miejscu) sugestią z listy wyników 

wyszukiwania.  

Uwaga: Po otwarciu dokumentu do tłumaczenia program memoQ nie wstawi najlepszego wyniku 

wyszukiwania automatycznie do pierwszego segmentu. Tłumaczenie nie zostanie też wstawione 

automatycznie po przejściu do segmentu przez kliknięcie go lub naciśnięcie klawiszy strzałek przy 

poruszaniu się w górę lub w dół tabeli. 

Niezależnie od sposobu przejścia do segmentu, program memoQ automatycznie przeprowadzi 

wyszukiwanie tekstu segmentu i jego części w pamięciach tłumaczeń i bazach terminologii projektu. 

Program memoQ porówna też zawartość segmentu z regułami automatycznego tłumaczenia i listami 

elementów nietłumaczonych. Wyniki wyświetlane są w formie sugestii umieszczanych w panelu 

Wyniki wyszukiwania (Translation results), zamieszczonym z prawej strony tabeli edytora. Sugestie są 

sortowane: najpierw wyświetlane są dopasowania z pamięci tłumaczeń a wśród nich jako pierwsze 

zamieszczane są wyniki o najwyższym poziomie dopasowania. 

Ważne: można zmienić tę domyślną kolejność. W tym celu należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Wygląd > 

Wyniki wyszukiwania (Tools > Options > Appearance > Lookup results). Następnie należy użyć 

przycisków Przesuń do góry (Move up) i Przesuń w dół (Move down), aby zmienić kolejność 

wyświetlania wyników wyszukiwania z różnych źródeł. Dopasowania na liście wyników wyszukiwania 

będą ustawiane według wybranej kolejności. 

Uwaga: Więcej informacji na temat zasobów, takich jak reguły automatycznego tłumaczenia i 

elementy nietłumaczone, zamieszczono w pomocy programu memoQ. 

Jeśli program memoQ nie wypełni segmentu automatycznie lub chce się znaleźć lepsze dopasowanie 

dla segmentu, można przemieszczać się po liście przeglądając ją i ręcznie wstawić sugestie: 

� Jeśli pamięci tłumaczeń zawierają segment źródłowy identyczny lub w dostatecznym stopniu 

podobny do bieżącego segmentu źródłowego – innymi słowy, jeśli bieżący segment lub jakiś 

bardzo podobny został już przetłumaczony – jego tłumaczenie zostanie wyświetlone u góry 

numerowanej listy po prawej, oznaczone kolorem czerwonym. Lista zawiera sugestie (trafienia) 

pobrane z pamięci tłumaczeń i baz terminologii: trafienia z pamięci tłumaczeń wyświetlane są 

pierwsze (numery na czerwonym tle), następnie trafienia z baz terminologii (numery na 

niebieskim tle). W ramach listy można się przemieszczać używając kombinacji klawiszy 

Ctrl+Strzałka w górę i Ctrl+Strzałka w dół. Aby wstawić odpowiednik docelowy z wybranego trafienia 

do tłumaczenia należy nacisnąć kombinację Ctrl+Spacja. 

Ważne: Poziom dopasowania wskazuje na podobieństwo między tekstem źródłowym w 

segmencie, a tekstem źródłowym znalezionym przez program memoQ w pamięci tłumaczeń. Jeśli 

poziom dopasowania wynosi 101% lub 100%, tekst źródłowy i jego formatowanie w bieżącym 
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segmencie są identyczne, jak w pamięci tłumaczeń. Jeśli poziom dopasowania mieści się w 

granicach od 95% do 99%, tekst jest identyczny, ale różni się formatowanie lub wartości liczbowe. 

Jeśli poziom dopasowania ma mniejszą wartość, występują różnice w tekście. Po wybraniu sugestii 

na liście program memoQ wyświetli w trzech polach pod listą różnice między bieżącym tekstem, a 

trafieniem. Jeśli poziom dopasowania wskazuje 102%, dopasowanie pochodzi z tłumaczenia z 

wersji (x-translate; tłumaczenie automatyczne na podstawie wersji). 

� Gdy słowo lub wyrażenie w bieżącym segmencie zostanie znalezione w bazie terminologii 

przydzielonej do projektu program memoQ podświetli jego wystąpienie niebieskozielonym tłem. 

Podświetlone wyrażenie i jego odpowiednik docelowy zostaną wyświetlone na numerowanej 

liście z prawej strony, z cyfrą na niebieskim tle. Jeśli zostanie znalezione więcej niż jedno trafienie 

w segmencie, trafienia zostaną wyświetlone w kolejności występowania. W ramach listy można 

się przemieszczać używając kombinacji klawiszy Ctrl+Strzałka w górę i Ctrl+Strzałka w dół. Aby 

wstawić odpowiednik docelowy z wybranego trafienia do tłumaczenia należy nacisnąć kombinację 

Ctrl+Spacja. 

Można również wstawić sugestię przez wpisanie jej numeru: należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 

Ctrl, a następnie wpisać numer trafienia. Numer wyświetlany jest między tekstem źródłowym a 

tekstem docelowym na czerwonym lub niebieskim (bądź pomarańczowym, zielonym lub fioletowym) 

tle. 

Pola porównania poniżej panelu wyników wyszukiwania wyświetlają oryginalny segment źródłowy, 

segment źródłowy trafienia z pamięci tłumaczeń podobny do segmentu źródłowego i segment 

docelowy trafienia. Do wskazania różnic między tymi segmentami stosowane są oznaczenia barwne 

(elementy ciemnoniebieskie to wstawienia, czerwone usunięcia a tekst jasnoniebieski wymaga 

zmiany).  

Pewność (lub poziom dopasowania rozmytego) trafień z pamięci tłumaczeń wyświetlany jest na biało 

na ciemnoszarnym tle w prawym górnym rogu okna programu memoQ. 

5.6 Jeśli brak automatycznej sugestii: wyszukiwanie informacji w pamięciach 
tłumaczeń i bazach terminologii 

Zdarza się, że nie ma pewności, jak przetłumaczyć słowo lub wyrażenie w bieżącym segmencie i może 

wystąpić sytuacja, w której nie zostaną wyświetlone żadne sugestie na liście trafień – ponieważ 

zdanie nie zostało znalezione w pamięciach tłumaczeń, a słowa lub wyrażenia nie znaleziono w 

bazach terminologii. W takim przypadku można sprawdzić, czy dane słowo lub wyrażenie występuje 

w pamięciach tłumaczeń. W tym celu należy skorzystać z wbudowanej funkcji konkordancji programu 

memoQ: należy zaznaczyć słowo lub wyrażenie w komórce źródłowej a następnie nacisnąć 

kombinację klawiszy Ctrl+K lub z menu Działania (Operations) wybrać polecenie Konkordancja 

(Concordance). Jeśli w pamięciach tłumaczeń projektu występują segmenty zawierające wyszukiwane 

słowo lub wyrażenie, program memoQ wyświetli je w osobnym oknie wraz z tłumaczeniem. 

Można przełączać między dwoma widokami konkordancji: Widok trójkolumnowy (Three column) lub 

widok Tekst źródłowy+docelowy (Source+Target). W widoku Tekst źródłowy+docelowy (Source+Target) 

wyświetlane są metadane, takie jak autor i godzina utworzenia wpisu.  
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Z poziomu okna konkordancji można też edytować wpis pamięci tłumaczeń. Kliknij prawym 

przyciskiem myszy kolumnę Język docelowy (Target) i wybierz Edytuj wpis (Edit entry).  

 

Jeśli słowo lub wyrażenie występuje w pamięciach tłumaczeń więcej niż dwa razy, program memoQ 

może automatycznie przeprowadzić konkordancję. W takich przypadkach słowo lub wyrażenie 

zostanie na liście wyników wyszukiwania oznaczone kolorem pomarańczowym. Nie ma potrzeby 

zaznaczania tekstu w komórce źródłowej: program memoQ sam wyświetli, czego można poszukać 

funkcją konkordancji. 

Polecenie Konkordancja (Concordance) można wybrać także z menu kontekstowego – program 

memoQ wykona wtedy wyszukiwanie konkordancji i wyświetli wynik w oknie dialogowym. 

Po zaznaczeniu pola wyboru Zgadnij tłumaczenie (Guess translation) program memoQ spróbuje 

zgadnąć tłumaczenie wyszukiwanego słowa. Trafienia zostaną podświetlone na zielono. 

Alternatywnie można sprawdzić, czy część szukanego słowa lub wyrażenia nie występuje w bazach 

terminologii. W tym celu należy skorzystać z wbudowanej funkcji przeszukiwania baz terminologii 

programu memoQ: należy zaznaczyć słowo lub wyrażenie w komórce źródłowej a następnie nacisnąć 

kombinację klawiszy Ctrl+P lub z menu Działania (Operations) wybrać polecenie Wyszukaj termin (Look 

up term). Jeśli w bazach terminologii znajdują się wpisy zawierające część wyrażenia, program 

memoQ wyświetli je w osobnym oknie wraz z tłumaczeniem. 
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5.7 Dodawanie terminów do bazy terminologii 

Podczas pracy w edytorze można dodawać dowolną liczbę terminów do bazy terminologii (główną 

bazę terminologii można wybrać tak samo, jak główną pamięć tłumaczeń – w panelu Bazy terminologii 

(Term bases) karty Projekt (Project home)). Jeśli w tekście źródłowym znajdzie się często występujące 

wyrażenie, można je dodać do bazy terminologii przez zaznaczenie go i naciśnięcie kombinacji 

klawiszy Ctrl+E lub wybranie z menu Działania (Operations) polecenia Dodaj termin (Add term). 

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie wpisu w bazie terminologii (Create term base entry). Z 

listy podłączonych baz terminologii można wybrać, do której ma zostać dodany bieżący termin. 

 

Z listy rozwijanej obok tekstu Bazy terminologii (Term bases) wybierz bazę terminologii, do której ma 

zostać dodany termin. Wybór bazy terminologii dostępny jest tylko, gdy do projektu przydzielono 

więcej niż jedną bazę terminologii. 

W polu tekstowym po prawej wpisz tłumaczenie słowa lub wyrażenia, a następnie kliknij przycisk OK. 

Program memoQ natychmiast doda parę terminów do bazy terminologii. Dalsze wystąpienia terminu 

będą automatycznie podświetlane. Jeśli komórka docelowa zawiera już tłumaczenie terminu, który 
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chcesz dodać, możesz zaznaczyć wyrażenie źródłowe i docelowe a następnie nacisnąć kombinację 

klawiszy Ctrl+Q lub z menu Działania (Operations) wybrać Szybkie dodanie terminu (Quick add term). 

Program memoQ automatycznie doda parę terminów do bazy terminologii bez wyświetlania okna 

dialogowego Tworzenie wpisu w bazie terminologii (Create term base entry). 

5.8 Tłumaczenie automatyczne 

Jeśli pamięć tłumaczeń może zawierać dużo segmentów z tekstu źródłowego, istnieje możliwość 

wstawienia ich na raz, przez polecenie programowi memoQ automatycznego przetłumaczenia 

dokumentu – zostaną do niego wstawione wyłącznie dopasowania z pamięci tłumaczeń projektu. W 

menu Działania (Operations) wybierz polecenie Przetłumacz automatycznie (Pre-translate). Zostanie 

wyświetlone okno dialogowe umożliwiające zdefiniowanie rodzaju dopasowań, które program 

memoQ powinien wstawiać podczas procesu i co powinien zignorować. Można także użyć funkcji 

Składanie z fragmentów (Fragment assembly). Szczegółowy opis tej funkcji zamieszczono w pomocy 

programu memoQ. 

Ważne: Tłumaczenie automatyczne można wykorzystać w przypadku, gdy coś złego stanie się z 

dokumentem. W programie memoQ bardzo trudno jest utracić tłumaczenie, ponieważ jest ono 

zawsze zapisywane w dwóch miejscach: do dokumentu i do pamięci tłumaczeń. Jeśli z jakiegoś 

powodu nie możesz otworzyć lub dostarczyć dokumentu, możesz ponownie zaimportować dokument 

źródłowy do projektu (kliknij kartę Projekt (Project home), następnie użyj polecenia Ponownie 

zaimportuj dokument (Reimport), aby jeszcze raz zaimportować dokument), a następnie użyj polecenia 

Przetłumacz automatycznie (Pre-translate), aby przywrócić tłumaczenie z pamięci tłumaczeń. Patrz 

także artykuł w Bazie wiedzy: http://kb.kilgray.com/article/AA-00288. 
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Uwaga: Tłumaczenie automatyczne zazwyczaj wykorzystuje pamięci tłumaczeń. Jeśli skonfigurowano 

tłumaczenie maszynowe (Narzędzia > Opcje > Tłumaczenie maszynowe (Tools > Machine translation)), 

można też użyć skonfigurowanego dodatku. Szczegółowy opis dodatków obsługujących tłumaczenie 

maszynowe zamieszczono w pomocy programu memoQ. W Centrum zasobów dostępny jest także 

przewodnik konfiguracji dodatków tłumaczenia maszynowego: http://kilgray.com/resource-

center/user-guides.  

5.9 Filtrowanie i sortowanie 

Jeśli chcesz zobaczyć w edytorze wyłącznie segmenty zawierające określone słowo w tekście 

źródłowym i/lub docelowym lub o określonym typie segmentu bądź wyświetlić je w określonej 

kolejności, możesz użyć ikon filtrowania i sortowania znajdujących się nad edytorem. Aby zresetować 

filtrowanie, naciśnij przycisk . W celu zresetowania sortowania z listy rozwijanej na pasku narzędzi 

wybierz pozycję Bez sortowania (No sorting). Szczegółowy opis tej funkcji zamieszczono w pomocy 

programu memoQ. 
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5.10 Status segmentów 

Obok segmentu docelowego wyświetlany jest mały panel informacyjny zawierający status każdego 

segmentu. Status segmentu w programie memoQ może przybrać pięć wartości oznaczonych różnymi 

kolorami, zgodnie z opisem poniżej: 

Szary 

 

Segment nie był (jeszcze) edytowany. 

Pomarańczowy 
 

Segment był edytowany, ale nie został potwierdzony. 

Zielony 

 

Segment został zatwierdzony. W przypadku zatwierdzonych tłumaczeń 
dodatkowo zamiast czerwonego krzyżyka wyświetlany jest zielony symbol 
zaznaczenia. 

Niebieski 
 

Segment docelowy został automatycznie wstawiony przez program memoQ 
podczas tłumaczenia automatycznego. W takim przypadku na niebieskim tle 
wyświetlany jest też procent dopasowania różny od zera. Pełne dopasowanie 
wskazywane jest przez wartość 100% (lub 101%), dopasowanie rozmyte 
wskazywane jest przez niższą wartość procentową. 

Fioletowy 

 

 

 

Czerwony 

 

 

 

 

Tekst w segmencie docelowym został połączony z fragmentów przez program 
memoQ w procesie tłumaczenia automatycznego. Nie znaleziono 
dopuszczalnego trafienia w pamięci tłumaczeń dla całego segmentu, ale 
znaleziono pewne części (fragmenty) tekstu. Kolor ten może też oznaczać 
tłumaczenie maszynowe, jeśli włączono dodatek tłumaczenia maszynowego 
(Narzędzia > Opcje > Tłumaczenie maszynowe (Tools > Options > Machine 
translation)). 

W przypadku ustawienia statusu segmentu na Odrzucony (Rejected; 
Shift+Enter), status segmentu wyświetlany jest w kolorze czerwonym. 

5.11 Korzystanie ze znaczników formatowania 

Podczas importowania dokumentu źródłowego program memoQ przeprowadza ekstrakcję treści z 

plików i ukrywa przed tłumaczem dodatkowe informacje (formatowanie, style, ilustracje itp.). Aby 

elementy te zostały ponownie wyświetlone, konieczne jest wyeksportowanie tłumaczeń z powrotem 

do oryginalnego formatu. Z oryginalnego formatowania dokumentu edytor programu memoQ 

wyświetla tylko wytłuszczenie, kursywę, podkreślenie oraz indeksy górne i dolne – formatowanie to 

można dowolnie zmieniać. Jeśli cały segment źródłowy sformatowany jest w ten sam sposób (np. cały 

segment źródłowy napisano kursywą), ten sam styl jest automatycznie używany w segmencie 

docelowym. Jeśli w dany sposób sformatowano tylko część segmentu, odpowiednik w języku 

docelowym należy sformatować przez zaznaczenie go i naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+B, Ctrl+I 

lub Ctrl+U. 

Wszystkie pozostałe instrukcje dotyczące formatowania lub ilustracji w segmencie na czas 

tłumaczenia zamieniane są w znaczniki formatowania i oznaczane są fioletowymi cyframi w 

nawiasach klamrowych {1} – są to tak zwane znaczniki programu memoQ. Segment zawierający 

zaznaczony tekst może zostać wyświetlony w taki sposób: 
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Podczas tłumaczenia takiego segmentu należy znaleźć miejsce w komórce docelowej, w które 

powinno się wstawić znacznik (to miejsce, w którym kontekst w tekście docelowym jest równoważne 

kontekstowi w tekście źródłowym) i nacisnąć klawisz F8. Można także nacisnąć klawisz F8 podczas 

wpisywania tłumaczenia.  

Program memoQ może wyeksportować dokument z powrotem do oryginalnego formatu tylko, jeśli 

zostaną wstawione wszystkie znaczniki programu memoQ w segmentach docelowych, każdy we 

właściwe miejsce. Nie można zmienić kolejności tych znaczników: naciśnięcie klawisza F8 zawsze 

spowoduje wstawienie kolejnego znacznika. Po przestawieniu kursora we wcześniejsze miejsce w 

tekście i naciśnięciu klawisza F8 program memoQ przenumeruje znaczniki w komórce docelowej. 

Powiadomienie o błędzie (ikona ) będzie wyświetlane do czasu wstawienia wszystkich znaczników 

programu memoQ lub do czasu usunięcia niepotrzebnych znaczników z komórki docelowej. 

Znaczniki w nawiasach klamrowych to znaczniki „klasyczne”. W przypadku większości formatów, na 

przykład dokumentów Microsoft Office Word 2007 (DOCX) lub plików HTML program memoQ używa 

do zapisu informacji o formatowaniu tak zwanych znaczników wewnętrznych. W przypadku tych 

znaczników możliwe jest uzyskanie informacji na temat zawartości znacznika, można zmieniać ich 

kolejność, a w przypadku dysponowania dostateczną wiedzą techniczną, można nawet tworzyć i 

wstawiać nowe znaczniki. Znaczniki wewnętrzne wyglądają następująco: 

 

Podczas wpisywania tłumaczenia można nacisnąć klawisz F9, aby wstawić następny znacznik 

wewnętrzny z komórki źródłowej.  

W przypadku niektórych formatów dokumentów program memoQ wyświetla sformatowany podgląd 

tekstu w panelu Widok (HTML preview), poniżej edytora tłumaczenia. Podgląd może pomóc we 

właściwym umieszczeniu znaczników formatujących i prezentuje faktyczne formatowanie tekstu. 

Dzięki temu będzie widać, jeśli część tekstu ma inny kolor, została napisana inną czcionką lub innym 

kolorem. 

Program memoQ aktualizuje podgląd w miarę tłumaczenia tekstu. Dlatego funkcja ta nazywana jest 

również podglądem w czasie rzeczywistym. Podgląd w czasie rzeczywistym dostępny jest dla 

formatów pakietu Microsoft Office (DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS), HTML (stron internetowych), TTX, 

TXT i XML. Jeśli wraz z dokumentem do tłumaczenia zostanie przesłany plik XSLT, możliwe jest 

uzyskanie podglądu również dla innych formatów. 

5.12 Korzystanie z podpowiedzi pisania 

Podczas pisania w komórce docelowej edytora program memoQ stara się przewidywać pisane słowa i 

podpowiada, w jaki sposób je dokończyć. 

Aby włączyć podpowiedzi pisania, w menu Tłumaczenia (Translations) wybierz opcję Podpowiedzi 

pisania i AutoPick (Predictive typing). Kliknij pole wyboru Włącz podpowiedzi pisania (Enable predictive 

typing). Podczas tłumaczenia program memoQ będzie teraz sugerował słowa z różnych źródeł (baz 
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terminologii, elementów nietłumaczonych, elementów tłumaczonych automatycznie). Lista z 

sugestiami będzie otwierana automatycznie po wpisaniu pierwszych kilku liter słowa. Słowo można 

następnie wybrać z wyświetlonej listy. Listę można zamknąć naciskając klawisz Esc lub po prostu 

ignorując jej zawartość. Po zawartości listy można się poruszać używając strzałek Góra/Dół na 

klawiaturze. Wybraną pozycję wstawia się naciskając klawisz Enter. 

 

Uwaga: Po przydzieleniu do projektu muzy, program memoQ będzie również sugerował trafienia z 

muzy. Muzę można przeszkolić za pomocą zawartości pamięci tłumaczeń i korpusów LiveDocs. 

Można wtedy wybierać sugestie fragmentów segmentów z listy sugestii podpowiedzi pisania. 

5.13 Korzystanie z funkcji AutoPick 

Aby włączyć funkcję AutoPick, w menu Tłumaczenia (Translations) wybierz opcję Podpowiedzi pisania i 

AutoPick (Predictive typing). Kliknij drugą kartę, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz funkcję 

AutoPick (Enable AutoPick). Od tej pory podczas tłumaczenia można nacisnąć klawisz Ctrl, aby włączyć 

lub wyłączyć funkcję AutoPick. Po jej włączeniu będzie możliwe wybieranie znaczników, wartości 

liczbowych, adresów URL, adresów e-mail i dat z komórki źródłowej i wstawianie ich do komórki 

docelowej. Funkcja AutoPick zaznacza pozycje, które można wstawić do komórki docelowej: 
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Po zawartości listy można się poruszać używając strzałek Góra/Dół na klawiaturze. Wybraną pozycję 

wstawia się naciskając klawisz Enter. 

5.14 Korzystanie z funkcji Szukaj w Internecie programu memoQ 

Funkcja szukania w Internecie (web search) programu memoQ umożliwia skonfigurowanie często 

używanych stron internetowych, na przykład zawierających słowniki, encyklopedie lub aparaty 

wyszukiwania. Po wywołaniu funkcji program memoQ automatycznie rozpocznie wyszukiwanie 

zaznaczonego słowa lub frazy w jednym lub większej liczbie skonfigurowanych źródeł. 

Funkcję wyszukiwania w Internecie programu memoQ można wywołać zaznaczając wybrany tekst i 

naciskając kombinację klawiszy Ctrl+F3 w edytorze lub klikając edytor prawym przyciskiem myszy i 

wybierając z menu kontekstowego polecenie Szukaj w Internecie z memoQ (memoQ Web Search).  

Możliwe jest również wprowadzanie zmian do ustawień wyszukiwania w Internecie. Otwórz okno 

Konsola zarządzania zasobami (Resource console; Narzędzia > Konsola zarządzania zasobami (Tools > 

Resource console)), wybierz Ustawienia szukania w Internecie (memoQ Web Search)) a następnie 

kliknij polecenie Edytuj (Edit).  

Uwaga: Aby funkcja działała, konieczne jest włączenie szukania w Internecie dla projektów w 

menu Narzędzia > Opcje > Zasoby domyślne (Tools > Options > Default resources). Kliknij ikonę 

Szukaj w Internecie i zaznacz pole wyboru ustawień szukania w Internecie, których chcesz użyć.  

Zaznacz pola wyboru dostawców wyszukiwania, których chcesz używać. W kolumnie Dostawca 

wyszukiwania (Search provider) zamieszczeni są domyślni dostawcy wyszukiwania. Kliknij ikonę kosza 

na śmieci, aby usunąć wybranego dostawcę wyszukiwania z listy. Kliknij polecenie Dodaj (Add), aby 

dodać nowego dostawcę wyszukiwania. Kliknij ikonę Edytuj (Edit; ), aby wyświetlić okno 

dialogowe Edytuj tego dostawcę (Edit this provider), umożliwiające zmianę ustawień. 
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5.15 Korzystanie z podstawiania czcionek 

Większość czcionek pochodzi z systemu operacyjnego oraz programów, takich jak Microsoft Word, 

używanych przez Twoich klientów. Jednakże czcionki te mogą nie zawierać pełnego zakresu 

standardu kodowania Unicode. Niektóre programy nawet w ogóle nie używają kodowania Unicode.  

Podczas importowania dokumentów program memoQ nie zmienia atrybutów dla czcionek 

stosowanych w importowanych dokumentach. Może to doprowadzić do bardzo złego wyglądu 

przetłumaczonych dokumentów, zwłaszcza jeśli język źródłowy i docelowy stosują inne alfabety. W 

przypadku napotkania problemów z czcionkami po wyeksportowaniu dokumentu, można zmienić 

czcionkę w programie memoQ i ponownie wyeksportować dokument. Zmiana czcionki spowoduje, że 

program memoQ zastosuje nową czcionkę w eksportowanym dokumencie, zmieniając jego wygląd. 

Funkcja podstawiania czcionek to zasób uzupełniający. Możesz zmienić czcionkę w panelu 

Podstawianie czcionek (Font substitution) okna Konsola zarządzania zasobami (Resource console). 

Wybierz zestaw podstawień czcionek, który chcesz edytować, a następnie kliknij polecenie Edytuj 

(Edit). 

Uwaga: Podstawianie czcionek w eksportowanym dokumencie oparte jest na języku docelowym 

dokumentu. 

 

Rodziny alfabetów zostały zebrane w 4 grupach: Alfabetyczne, wschodnioazjatyckie, skrypty złożone 

oraz inne. 

Po wybraniu języka z listy rozwijanej Gdzie jest mój język (Where is my language?) kliknij przycisk Pokaż 

(Show me), a wyszukiwanie przeskoczy do właściwej grupy alfabetów. Lista Języki używające tego 

alfabetu (Languages using this script) wyświetli wszystkie języki korzystające z tej rodziny czcionek. 

Język wybrany na liście Gdzie jest mój język (Where is my language) zostanie podświetlony. 
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Możesz zmienić domyślną czcionkę dla wybranej rodziny czcionek. Wybierz czcionkę z listy rozwijanej 

Rodzina czcionek dla eksportowanych dokumentów (Font Family for exported documents).  

W części Wyjątki (Exceptions) kliknij przycisk Usuń wyjątek, aby usunąć wyjątek z listy podstawień 

czcionek.  

Uwaga: Jeśli język źródłowy i docelowy należą do tej samej rodziny czcionek, podstawianie nie 

będzie stosowane. Jeśli język źródłowy i docelowy należą do różnych rodzin czcionek, program 

memoQ zastąpi czcionkę dokumentu źródłowego domyślną czcionką języka docelowego. 

Ważne: Podstawianie czcionek może być zastosowane tylko do formatów pakietu Microsoft Office 

(DOCX, XSLX, PPTX) oraz programu FrameMaker. 

W części Języki używające tego alfabetu (Languages using this script) wyświetlane są wszystkie języki 

korzystające z danego alfabetu. 

Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe. Kliknij przycisk Anuluj (Cancel), aby 

zamknąć okno dialogowe bez wprowadzania zmian. 
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6 Dostarczanie tłumaczenia 

6.1 Dostarczanie dokumentów w oryginalnym formacie 

Po zakończeniu tłumaczenia konieczne jest oddanie klientowi przetłumaczonych tekstów w 

oryginalnym formacie dokumentów źródłowych, często wraz z pamięciami tłumaczeń. Poniżej 

opisano najprostszą procedurę.  

1. Upewnij się, że każdy segment jest przetłumaczony, a do tekstu docelowego skopiowano 

wszystkie znaczniki programu memoQ (fioletowe cyfry w nawiasach klamrowych: {1}). Jeśli w 

dokumencie są jakieś nieprzetłumaczone segmenty lub będzie brakować znaczników 

formatowania, przed wykonaniem eksportu program memoQ wyświetli raport o błędach, a w 

przypadku braku znaczników formatowania nie pozwoli na wyeksportowanie dokumentu. 

2. W karcie Projekt (Project home) kliknij ikonę Tłumaczenia (Translations). 

3. Zaznacz wszystkie dokumenty na liście i kliknij znajdujące się pod widokiem listy polecenie 

Eksportuj (zapisana ścieżka) (Export (stored path)). Możesz też użyć polecenia Eksportuj (okno 

dialogowe) (Export (dialog)), aby wybrać własny folder do eksportu. Program memoQ sprawdzi, 

czy wszystkie segmenty są przetłumaczone i zatwierdzone, oraz czy wszystkie znaczniki programu 

memoQ mają swoje odpowiedniki w tekście docelowym. Jeśli kontrola się nie powiedzie, 

zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. 

Aby przejrzeć i skorygować segmenty, w których program memoQ znalazł błędy kliknij przycisk 

Tak (Yes), aby przejść do karty Popraw błędy i usuń ostrzeżenia (Resolve errors and warnings). 

Uwaga: Jeśli chcesz wyeksportować edytowany dokument, nie musisz przechodzić z powrotem 

do karty Projekt (Project home). Zamiast tego z menu Projekt (Project home) wybierz polecenie 

Eksportuj aktywny dokument (Export active document). Program memoQ wyeksportuje bieżący 

dokument do domyślnej lokalizacji eksportu (program nie zapyta o folder i nazwę 

eksportowanego pliku). 

4. Jeśli nie zostaną znalezione błędy uniemożliwiające wyeksportowanie dokumentów, program 

memoQ wyeksportuje każdy dokument do ścieżki zapisanej podczas importu. W przypadku 

kliknięcia przycisku Zakończ (Finish) w oknie kreatora Nowy projekt programu memoQ (New 

memoQ project wizard) i użycia do zaimportowania polecenia Importuj strukturę folderów (Import 

folder structure), wtedy podczas eksportu w oryginalnej ścieżce importu tworzony jest nowy 

folder o nazwie będącej trójliterowym oznaczeniu języka docelowego, a dokumenty zapisywane 

są w tym folderze z oryginalnymi nazwami plików (w przypadku języka angielskiego nazwa 

folceru docelowego to: eng). 

5. Postęp eksportu dokumentów wskazywany jest przez pasek postępu. Program memoQ zgłosi 

zakończenie eksportu. 
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6.2 Dostarczanie tłumaczenia w plikach dwujęzycznych 

Klient może chcieć sprawdzić uzyskane tłumaczenie w programie memoQ. Aby to umożliwić, 

konieczne będzie wyeksportowanie plików dwujęzycznych, które mogą zostać otwarte w programie 

memoQ (tego typu pliki można także dodać do projektu tak samo, jak dokumenty innych typów).  

1. W karcie Projekt (Project home) kliknij ikonę Tłumaczenia (Translations). Na liście dokumentów 

zaznacz te, które chcesz wyeksportować w formacie memoQ XLIFF. Aby zaznaczyć wiele 

dokumentów naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl a następnie kliknij nazwy poszczególnych 

dokumentów. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie dokumenty. 

2. Kliknij znajdujące się poniżej listy dokumentów polecenie Eksportuj plik dwujęzyczny (Export 

bilingual). W kreatorze Kreator eksportu plików dwujęzycznych (Bilingual export wizard) wybierz 

opcję memoQ XLIFF. Program memoQ pozwoli na wybranie jednego foldera dla wszystkich 

zaznaczonych dokumentów. 

Dwujęzyczny plik XLIFF programu memoQ otwiera się przez dodanie go do projektu tak samo, jak 

każdy inny typ pliku. W panelu Tłumaczenia (Translations) karty Projekt (Project home) kliknij 

znajdujące się poniżej listy dokumentów polecenie Importuj z opcjami (Import with options). Przejdź 

do plików memoQ XLIFF (*.mqxlz) i kliknij Otwórz (Open). 

Ważne: program memoQ może także wyeksportować dokumenty do dwujęzycznych plików 

programu Word. Pliki te można otwierać w innych programach do tłumaczenia, na przykład w 

programie SDL® Trados™.  

Program memoQ może również wyeksportować dokument do pliku w formacie Rich Text Format 

(RTF), zawierającego tekst w formie tabeli podobnej do widoku edytora tłumaczeń (dwukolumnowy 

plik RTF). Tego typu dokumentów w formacie RTF można użyć do weryfikacji tłumaczeń w programie 

Microsoft Word, zamiast w środowisku tłumaczenia, a następnie zaktualizować projekt programu 

memoQ plikami po redakcji. 

6.3 Dostarczanie pamięci tłumaczeń 

Klient może także poprosić o przesłanie pamięci tłumaczeń utworzonych podczas tłumaczenia. Jeśli 

klient używa programu do wspomagania tłumaczeń innego niż memoQ, konieczne jest dostarczenie 

pamięci tłumaczeń w standardowym formacie TMX. Aby wyeksportować pamięć tłumaczeń do pliku 

TMX wykonaj czynności opisane poniżej: 

1. W karcie Projekt (Project home) kliknij ikonę Pamięci tłumaczeń (Translation memories). Na liście 

zaznacz pamięć tłumaczeń, którą chcesz wyeksportować. 

2. Kliknij znajdujące się pod listą pamięci tłumaczeń polecenie Eksportuj do pliku TMX (Export to 

TMX). Program memoQ poprosi o podanie nazwy i wybranie lokalizacji tworzonego pliku TMX, po 

czym przeprowadzi eksport. 

Uzyskany plik w formacie TMX można zaimportować do dowolnego programu do wspomagania 

tłumaczeń obsługującego format TMX, nawet do innego programu memoQ. 
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7 Praca z pakietem zlecenia 

Jeśli klient również używa programu memoQ, możliwe jest otrzymanie przydzielonego tłumaczenie w 

formie pakietu zlecenia. Program memoQ może utworzyć projekt z pakietu zlecenia, który zawiera 

dokumenty w języku źródłowym, pamięci tłumaczeń, bazy terminologii i korpusy LiveDocs – 

wszystko, co jest potrzebne w projekcie tłumaczeniowym. 

W przypadku, gdy klient prześle Ci pakiet zlecenia, sposób rozpoczęcia pracy i jej dostarczenia jest 

nieco inny. 

Zobacz również dokument Package guide (Przewodnik po pakietach) na stronie internetowej firmy 

Kilgray. 

7.1 Tworzenie projektu z pakietu zlecenia 

Pakiet zlecenia zazwyczaj przysłany jest w wiadomości e-mail. Pakiet można również pobrać, np. z 

programu memoQWeb lub serwera memoQ klienta. Plik pakietu ma rozszerzenie *.mqout. Aby 

rozpocząć pracę korzystając z tego pliku zrób co następuje: 

1. Jeśli program memoQ jest uruchomiony, zamknij go. 

2. Otwórz wiadomość e-mail. Pakiet zlecenia będzie załącznikiem do wiadomości. Kliknij dwukrotnie 

ikonę pakietu zlecenia. Ikona wygląda następująco: 

 

Uwaga: Jeśli jest to pakiet z projektu serwerowego, możesz pominąć kroki 1–3. Przejdź do kroku 

4. 

3. Program memoQ zostanie automatycznie uruchomiony i wyświetli okno dialogowe Importuj 

pakiet zlecenia (Import handoff package): 

 

Zwróć uwagę, że nazwa projektu składa się z nazwy oryginalnego projektu, nazwiska lub 

identyfikatora użytkownika oraz roli użytkownika. W tym przykładzie oryginalny projekt nazywa 

się „Winnie-ille-Pu versioned”, nazwa użytkownika to „kb a rola użytkownika to Translator 

(Tłumacz). 

4. Jeśli pakiet został pobrany, przejdź do menu Projekt > Importuj pakiet zlecenia (Project > Import 

handoff package), aby zaimportować pakiet. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj 

pakiet zlecenia (Import handoff package). 
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5. Po kliknięciu w tym oknie dialogowym przycisku OK program memoQ automatycznie utworzy 

projekt i wyświetli kartę Projekt (Project home) z otwartą kartą Tłumaczenia (Translations). 

Przestroga: Przed rozpoczęciem pracy sprawdź panele Tłumaczenia (Translations), LiveDocs, 

Pamięci tłumaczeń (Translations memories) i Bazy terminologii (Term bases), aby się upewnić, że 

przesłano wszystkie wymagane dokumenty i zasoby. 

Możesz następnie wykonać tłumaczenie w zwykły sposób. 

Ważne: Aby powrócić do przerwanej pracy nie musisz ponownie importować pakietu zlecenia. Po 

zaimportowaniu pakietu zlecenia możesz otworzyć utworzony projekt z pulpitu nawigacyjnego, 

tak samo jak projekty utworzone przez Ciebie. 

Rozwiązywanie problemów: Możliwe, że nie będzie dozwolone łączenie lub dzielenie 

segmentów podczas tłumaczenia. Oznacza to, że kierownik projektu, który utworzył pakiet 

zlecenia, włączył opcję uniemożliwiającą łączenie i dzielenie segmentów. Podobne ustawienia 

mogą uniemożliwić wyświetlenie podglądu lub wyeksportowanie dokumentów w końcowym, 

przetłumaczonym formacie. 

7.2 Dostarczanie tłumaczenia 

Jeśli pracujesz w pakiecie zlecenia, konieczne będzie odesłanie pakietu dostarczenia. Aby utworzyć 

pakiet dostarczenia przejdź do karty Tłumaczenia (Translations) panelu Projekt (Project home) i kliknij 

znajdujące się z prawej strony pod listą dokumentów polecenie Dostarcz/zwróć (Deliver/return). 

Program memoQ zapisze plik z rozszerzeniem *.mqback. Konieczne będzie dołączenie tego pliku do 

wiadomości e-mail i wysłanie go do kierownika projektu. 

Jeśli pracujesz z pakietem utworzonym w projekcie serwerowym i jeśli masz połączenie z serwerem 

memoQ klienta, pakiet zostanie automatycznie wysłany do serwera memoQ po kliknięciu łącza 

Dostarcz/zwróć (Deliver/return). 

Uwaga: Nie musisz kończyć całego tłumaczenia, zanim możliwe będzie utworzenie pakietu 

dostarczenia. Po zakończeniu znaczącej ilości tłumaczenia (na przykład po ukończeniu tłumaczenia 

jednego z dokumentów) możesz użyć polecenia Dostarcz/zwróć (Deliver/return), aby zapisać pakiet 

dostarczenia zawierający częściową dostawę. Program memoQ kierownika projektu dowie się z 

pliku *.mqback, że jest to częściowa dostawa i będzie mógł przyjąć dalsze dostawy. 

Częściowa dostawa pakietu dla projektu serwerowego jest możliwa tylko, gdy kierownik projektu 

włączył dla projektu opcję częściowej dostawy. 

7.3 Praca z innymi typami pakietów 

Możliwe jest również zaimportowanie innych typów pakietów. Program memoQ obsługuje: 

• Import pakietów programu SDL Studio (*.sdlppx). Pliki SDLPPX to archiwa ZIP zawierające 

opisowy plik XML, dokumenty do tłumaczenia w formacie SDLXLIFF oraz pamięci tłumaczeń. 

• Eksport pakietów programu SDL Studio. Dostarczenie projektu możliwe jest z panelu 

Tłumaczenia (Translations) karty Projekt (Project home). Wybierz polecenie Eksportuj (opcje) 
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(Export (dialog)), aby dostarczyć poszczególne pliki SDLXLIFF. Wybierz polecenie Eksportuj 

(zapisana ścieżka) (Export (stored path)), aby utworzyć pakiet zwrotny (*.sdlrpx). 

• Import pakietów programów STAR Transit™ XV i STAR Transit™ NXT. Umożliwia to 

przyjmowanie zleceń w formacie STAR Transit™. Projekty programu STAR Transit™ 

przesyłane są w archiwum z rozszerzeniem *.pxf lub *.ppf. Materiały referencyjne 

zapisywane są w pamięci tłumaczeń, którą tworzy się lub wybiera podczas importu 

wykonywanego z użyciem kreatora.  

• Eksport plików w formacie STAR Transit. Projekt można dostarczyć wybierając polecenie 

Projekt > Eksportuj pakiet programu Transit (Project > Export Transit package) lub w karcie 

Projekt (Project home) wybierając Tłumaczenia > Eksportuj (zapisana ścieżka) (Translations > 

Export (stored path)). W przypadku wybrania polecenia Eksportuj (zapisana ścieżka) (Export 

(stored path)) program memoQ zapisze wybrane pliki do pakietu dostarczenia (plik *.txf). 

• Import i eksport pakietów TIPP. Więcej informacji zamieszczono w pomocy programu 

memoQ. 
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8 Praca z projektami serwerowymi 

Możliwe, że konieczna będzie praca z projektem serwerowym, czyli projektem online na serwerze 

programu memoQ. Program memoQ na komputerze lokalnym może uzyskać dostęp do projektów i 

zasobów na serwerach memoQ przez sieć Internet. 

Przydział zazwyczaj otrzymuje się w wiadomości e-mail. Zwykle zawiera ona opis zadania. Aby 

rozpocząć pracę w projekcie serwerowym wymagane są następujące informacje: 

• Adres internetowy (URL) serwera. Przykład: memoq.translationcompany.com. 

• Nazwa użytkownika. 

• Hasło. 

• Nazwa projektu, w którym masz pracować. 

Możliwe jest również otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej automatycznie bezpośrednio z serwera 

memoQ, która będzie zawierać plik opisu zadania. Plik opisu zadania zawiera adres internetowy 

serwera, nazwę użytkownika oraz nazwę projektu. Hasło należy uzyskać niezależnie od kierownika 

projektu. 

8.1 Rozpoczęcie pracy: pobranie projektu serwerowego 

Aby rozpocząć pracę w projekcie serwerowym sprawdź, czy masz wszystkie podane powyżej 

informacje i wykonaj czynności opisane poniżej. 

Ważne: Zrób to tylko raz, rozpoczynając pracę w projekcie – nie pobieraj projektu ponownie, jeśli po 

wykonaniu części pracy i rozłączeniu się zechcesz powrócić do projektu. Po pobraniu projektu 

serwerowego możesz zamknąć projekt i otworzyć go ponownie z pulpitu nawigacyjnego, tak samo jak 

samodzielnie utworzone projekty. 

1. Uruchom program memoQ. W pulpicie nawigacyjnym kliknij polecenie Pobierz projekt serwerowy 

(Check out an online project). Alternatywnie możesz wybrać polecenie Pobierz projekt 

serwerowy... (Check out online project) z menu Projekt (Project). Program memoQ wyświetli okno 

dialogowe Pobierz projekt serwerowy (Check out online project): 
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2. W polu tekstowym Adres URL serwera (Server URL) wpisz lub wklej adres internetowy serwera, a 

następnie kliknij przycisk Wybierz (Select).  

3. Jeśli łączysz się z tym serwerem po raz pierwszy, program memoQ wyświetli okno dialogowe 

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (Enter user name and password): 

 

Wpisz nazwę użytkownika (login) w pole tekstowe Nazwa użytkownika (User name) i swoje hasło 

w pole tekstowe Hasło (Password). Użyj informacji otrzymanych od kierownika projektu. 

Uwaga: Przy ponownym łączeniu z tym samym serwerem program memoQ nie będzie prosił o 

podanie nazwy użytkownika i hasła. Podczas pierwszego łączenia się z serwerem program 

memoQ zapisuje nazwę użytkownika i hasło w swoich ustawieniach.  

4. Program memoQ wyświetli listę projektów dostępnych na serwerze.  

Uwaga: Wszystkie projekty na liście zawierają jedno lub więcej zadań dla Ciebie. Nie są 

wyświetlane projekty, w których nie bierzesz udziału. 

Na wyświetlonej liście kliknij nazwę projektu, w którym chcesz pracować, a następnie kliknij 

odsyłacz Pobierz projekt (Check out project). Program memoQ pobierze dokumenty i zasoby, 

tworząc lokalną kopię projektu na Twoim komputerze. Następnie program memoQ wyświetli 

kartę Projekt (Project home) projektu z otwartym panelem Tłumaczenia (Translations). 

Uwaga: Jeśli projekt należy pobrać jako pakiet, kliknij odnośnik Pobierz jako pakiet (Download as 

package). 
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8.1.1 Użycie pliku opisu do pobrania projektu serwerowego 

W przypadku otrzymania maila zawierającego plik opisu projektu, należy wykonać następujące 

czynności: 

1. Jeśli program memoQ jest uruchomiony, zamknij go. Otwórz otrzymaną wiadomość e-mail, 

będzie ona zawierać załącznik. Załącznik to plik o rozszerzeniu .mqdf i następującej ikonie:  

2. Kliknij dwukrotnie ikonę lub nazwę pliku. Program memoQ zostanie uruchomiony i 

automatycznie wyświetli okno dialogowe Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (Enter user name 

and password): 

 

Wpisz swoje hasło w pole tekstowe Hasło (Password) i kliknij przycisk OK. 

3. Program memoQ wyświetli okno dialogowe Pobierz projekt serwerowy (Check out online project), 

w którym nazwa projektu będzie już zaznaczona:  

 

4. Kliknij przycisk OK. Program memoQ pobierze dokumenty źródłowe i podłączy zasoby dostępne 

na serwerze, po czym wyświetli kartę Projekt (Project home). 
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8.2 Praca w projekcie serwerowym 

Podczas pobierania projektu serwerowego program memoQ tworzy na komputerze lokalną kopię 

projektu. Można otworzyć i zamknąć ten projekt tak jak projekty utworzone samemu. 

Istnieje jedna różnica: przy otwieraniu lokalnej kopii projektu serwerowego program memoQ łączy 

się z serwerem memoQ i pobiera zmiany wprowadzone w projekcie. Wysyła również wszystkie 

zmiany wprowadzone do dokumentów przez użytkownika. Przy zamykaniu projektu, program 

ponownie łączy się z serwerem memoQ i wysyła zmiany użytkownika, pobierając zmiany 

wprowadzone do dokumentów przez innych użytkowników. 

Uwaga: Jeśli kierownik projektu użyje podczas tworzenia projektu serwerowego trybu 

poufności, może nie być możliwe korzystanie z dodatków. W zależności od konfiguracji, może 

nie być dozwolone korzystanie z tłumaczenia maszynowego, dodatków terminologicznych lub 

dodatków pamięci tłumaczeń. Po pobraniu projektu zostanie wyświetlony komunikat 

informujący o tym, które dodatki są niedostępne w projekcie. 

8.2.1 Projekt serwerowy z dokumentami serwerowymi, projekt serwerowy z dokumentami 

lokalnymi 

Program memoQ oferuje dwa typy projektów serwerowych: jeden działa z dokumentami 

serwerowymi, drugi z dokumentami lokalnymi. 

• Określenie dokumenty serwerowe oznacza, że nie pracuje się na lokalnej kopii dokumentów – 

po przetłumaczeniu i zatwierdzeniu segmentu jest on natychmiast zapisywany na serwerze. 

Do pracy w projekcie serwerowym z dokumentami serwerowymi konieczne jest stałe 

połączenie z serwerem memoQ. Oznacza to konieczność posiadania ciągłego połączenia z 

Internetem. 

• Określenie dokumenty lokalne oznacza, że pracuje się na lokalnej kopii dokumentów i 

konieczne jest co jakiś czas wysyłanie swoich zmian na serwer. Są wtedy również pobierane 

zmiany wprowadzone przez innych uczestników projektu. Służy do tego polecenie 

Zsynchronizuj (Synchronize). Przy pracy w projekcie serwerowym z dokumentami lokalnymi 

nie ma konieczności dysponowania stałym połączeniem z serwerem programu memoQ. 

Można kontynuować pracę nawet przy braku połączenia z Internetem. 

Uwaga: Kierownik projektu może również wybrać opcję dokumentów lokalnych (z 

tłumaczeniem w module web). W takim przypadku można otworzyć przeglądarkę, wpisać 

poświadczenia (nazwę użytkownika i hasło) dostarczone przez kierownika projektu i 

pracować w programie memoQwebTrans. 

Nie można samodzielnie zdecydować, czy chce się pracować z dokumentami serwerowymi, czy 

lokalnymi. Jest to decyzja podejmowana przez kierownika projektu podczas tworzenia projektu na 

serwerze memoQ. 

8.2.2 Synchronizacja projektów serwerowych z dokumentami lokalnymi 

Przy zamykaniu lokalnej kopii projektu serwerowego program memoQ zapyta, czy użytkownik chce 

zsynchronizować swoją kopię z kopią wzorcową na serwerze. Zdecydowanie zaleca się kliknięcie 
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przycisku Tak (Yes): to jak zapisanie swojej pracy na koniec dnia. Po zsynchronizowaniu wyniku swojej 

pracy z serwerem kierownik projektu będzie w stanie skontrolować postępy użytkownika i zapoznać 

się z jego tłumaczeniem.  

Uwaga: Jeśli część tłumaczenia została już zsynchronizowana z serwerem, inni uczestnicy 

projektu również mogą pobrać i otworzyć ten sam dokument, pracując nad nim. Na przykład do 

tłumaczenia może uzyskać dostęp weryfikator, rozpoczynając sprawdzanie go, nawet jeśli 

tłumaczenie nie jest jeszcze skończone. 

Można także ręcznie zsynchronizować wynik pracy. W tym celu należy przejść do panelu Tłumaczenia 

(Translations) karty Projekt (Project home) i zaznaczyć jeden lub więcej dokumentów. Kliknąć prawym 

przyciskiem myszy zaznaczone dokumenty i wybrać polecenie Zsynchronizuj dokument (Synchronize 

document). Program memoQ wyśle na serwer wszystkie zmiany użytkownika i pobierze zmiany 

wprowadzone przez innych. 

Przestroga: Podczas synchronizacji dokumentów część Twoich tłumaczeń może zostać nadpisana 

przez zmiany przesłane z serwera. Na przykład weryfikator może wprowadzić zmianę, która 

będzie miała pierwszeństwo nad Twoją wersją. Program memoQ zastosuje symbole zmian do 

wskazania segmentów, które pochodzą z serwera i nie zawierają już Twojego tekstu. Więcej 

informacji zamieszczono w pomocy programu memoQ. 

Rozwiązywanie problemów: Możliwe, że nie będzie dozwolone łączenie lub dzielenie 

segmentów podczas tłumaczenia. Oznacza to, że kierownik projektu, który opublikował projekt 

na serwerze włączył opcję uniemożliwiającą łączenie i dzielenie segmentów. Podobne ustawienia 

mogą uniemożliwić wyświetlenie podglądu lub wyeksportowanie dokumentów w końcowym, 

przetłumaczonym formacie. 

8.3 Dostarczanie wyników pracy 

Po zakończeniu tłumaczenia należy poinformować kierownika projektu o zakończeniu pracy nad 

wybranymi dokumentami lub całym projektem. W tym celu wykonaj następujące czynności: 

1. Przejdź do panelu Tłumaczenia (Translations) karty Projekt (Project home). 

2. Zaznacz dokumenty, które chcesz dostarczyć. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A, aby zaznaczyć 

wszystkie dokumenty. 

3. Kliknij znajdujące się poniżej listy dokumentów polecenie Dostarcz/zwróć (Deliver/return). Aby 

możliwe było użycie tego polecenia, w zaznaczonych dokumentach muszą być zatwierdzone 

wszystkie segmenty. Jeśli nie wszystkie segmenty są zatwierdzone, program memoQ wyświetli 

komunikat z ostrzeżeniem. 

4. Jeśli wszystkie segmenty są zatwierdzone, program memoQ wyśle zmiany do serwera memoQ – 

jeśli to konieczne – i poinformuje kierownika projektu, że tłumaczenie zostało zakończone. 
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9 Często używane skróty klawiszowe 

Strzałka w górę Poruszanie się w górę w edytorze tłumaczeń. 

Strzałka w dół Poruszanie się w dół w edytorze tłumaczeń. 

Ctrl+Tabulator 
Przechodzenie między kartami dokumentów otwartymi w programie 

memoQ. 

Tabulator 
Przenosi kursor między komórką źródłową a komórką docelową i z 

powrotem w ramach segmentu. 

Ctrl+Strzałka w górę Przejście w górę w wynikach wyszukiwania. 

Ctrl+Strzałka w dół Przejście w dół w wynikach wyszukiwania. 

Ctrl+F4 Zamyka aktywną kartę dokumentu. 

Ctrl+Spacja Wstawia podświetlony wynik wyszukiwania do komórki docelowej. 

Ctrl+1 ... Ctrl+9 Wstawia wynik wyszukiwania nr 1...9 do komórki docelowej. 

Ctrl+Shift+N Przenosi zaznaczony tekst o jedno słowo w prawo. 

Ctrl+Shift+B Przenosi zaznaczony tekst o jedno słowo w lewo. 

Ctrl+Z 
Cofnij: użyj tego skrótu, by przywrócić tekst po przypadkowym usunięciu 

lub zmodyfikowaniu fragmentu. 

Ctrl+B 
Ustawia zaznaczony fragment tekstu jako pogrubiony lub – jeśli tekst 

był już pogrubiony – usuwa pogrubienie. 

Ctrl+I 
Ustawia zaznaczony fragment tekstu jako kursywę lub – jeśli tekst był 

już kursywą – usuwa kursywę. 

Ctrl+U 
Ustawia zaznaczony fragment tekstu jako podkreślony lub – jeśli tekst 

był już podkreślony – usuwa podkreślenie. 

Shift+F3 Przełącza zaznaczony tekst między małymi i wielkimi literami. 

Ctrl+T Dzieli bieżący segment w bieżącej pozycji kursora. 

Ctrl+J Łączy bieżący segment z następnym. 

F8 
Wstawia następny znacznik programu memoQ do segmentu 

docelowego. 

Alt+F8 
Wstawia wszystkie pozostałe znaczniki programu memoQ do segmentu 

docelowego. 

F9 Kopiuje następny znacznik wewnętrzny do segmentu docelowego. 

Alt+F9 
Kopiuje wszystkie pozostałe znaczniki wewnętrzne do segmentu 

docelowego. 
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Ctrl+Enter 
Zatwierdza bieżący segment i aktualizuje główną pamięć tłumaczeń 

projektu, zapisując w niej tłumaczenie. 

Ctrl+Shift+Enter 
Zatwierdza bieżący segment bez aktualizowania głównej pamięci 

tłumaczeń projektu. 

Ctrl+Shift+L 
Ustawia status aktywnej lub zaznaczonej pary segmentów na 

zablokowany, lub jeśli były już zablokowane, odblokowuje je. 

Ctrl+E 

Wywołuje okno dialogowe Dodaj nowy termin (Add new term), w którym 

możesz dodać nowy termin do bazy terminologii aktywnej w projekcie – 

zostanie wstawiony tekst zaznaczony po stronie tekstu źródłowego i 

docelowego. 

Ctrl+Q 

Dodaje nowy termin do głównej bazy terminologii bez wywoływania 

okna dialogowego Dodaj nowy termin (Add new term) – zostanie dodany 

tekst zaznaczony po stronie tekstu źródłowego i docelowego. 

Ctrl+Shift+S Wstawia cały tekst segmentu źródłowego do komórki docelowej. 

Ctrl+Shift+T 
Wstawia zaznaczony fragment segmentu źródłowego do komórki 

docelowej. 

Ctrl+C lub Ctrl+Insert Kopiuje zaznaczony tekst do schowka nie wycinając go. 

Ctrl+V lub Shift+Insert 
Wstawia tekst ze schowka w pozycji kursora lub zastępuje zaznaczenie 

zawartością schowka. 

Ctrl+Shift+G 

Wyświetla okno dialogowe Przejdź do następnego segmentu (Go to next 

segment), w którym możesz określić segmenty, do których przeskoczy 

kursor po naciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL+G. 

Ctrl+G 

Przeskakuje do następnego segmentu spełniającego warunki określone 

w oknie dialogowym Przejdź do następnego segmentu (np. błąd, puste, 

przetłumaczone automatycznie, powtórzenie itp.). 

Ctrl+K 
Wyszukuje wpisy pamięci tłumaczeń, których segmenty źródłowe 

zawierają zaznaczony tekst. 

Ctrl+P 
Wyświetla okno dialogowe Wyszukaj termin (Looku up term): można 

ręcznie szukać terminów w bazach terminologii. 

Ctrl+F Wyszukuje zaznaczony tekst w edytorze tłumaczeń. 

Ctrl+H Zastępuje zaznaczony tekst innym w edytorze tłumaczeń. 

Ctrl+Minus na 

klawiaturze numerycznej 

Wstawia półpauzę do segmentu docelowego. 

Ctrl+Shift+Spacja Wstawia spację nierozdzielającą do segmentu docelowego. 

Ctrl+Shift+- Wstawia łącznik nierozdzielający do segmentu docelowego. 

Shift+Enter Ustawia status segmentu na Odrzucony. 
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Ctrl+F3 Otwiera okno Szukaj w Internecie programu memoQ. 

Ctrl+Shift+T Uruchamia program memoQ TM Search. 

 


