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Oprogramowanie typu CATOprogramowanie typu CAT

((ComputerComputer AidedAided TranslationTranslation))

Informacje ogInformacje ogóólnelne



Wprowadzenie: narzWprowadzenie: narzęędzia do dzia do 
wspomagania translacjiwspomagania translacji

•• Bazy pamiBazy pamięęci tci tłłumaczeumaczeńń ((TranslationTranslation
MemoryMemory))

•• Zestawianie plikZestawianie plikóów (w (AlignmentAlignment))

•• Bazy terminologiczne (glosariusze)Bazy terminologiczne (glosariusze)

•• NarzNarzęędzia do lokalizacji oprogramowaniadzia do lokalizacji oprogramowania



Podstawowe zasady dziaPodstawowe zasady działłania ania 
programprogramóów typu CATw typu CAT

•• Teksty powtarzalne umoTeksty powtarzalne umożżliwiajliwiająą
powtarzalnpowtarzalnąą pracpracęę –– nie ma potrzeby nie ma potrzeby 
ttłłumaczenia ponownie przetumaczenia ponownie przetłłumaczonego umaczonego 
jujużż zdania/segmentuzdania/segmentu

•• ZadaniaZadania powtarzalne mopowtarzalne możżna na 
zautomatyzowazautomatyzowaćć



Jak dziaJak działła pamia pamięćęć ttłłumaczeumaczeńń (TM)?(TM)?

•• ThisThis isis a a sentencesentence..

•• HinweisHinweis::

•• Instrukcja obsInstrukcja obsłługiugi

•• To jest zdanie.To jest zdanie.

•• WskazWskazóówka:wka:

•• BedienungsanleitungBedienungsanleitung

Program CAT zestawia ze sobą wpisane przez tłumacza pary 
zdań/segmentów i porównuje je ze sobą. Są one przechowywane w pamięci 
tłumaczeń lub w parach językowych.

• Zdanie/segment języka wyjściowego = Zdanie/segment języka docelowego 
(tłumaczenie)



PamiPamięćęć ttłłumaczenia umaczenia -- TMTM

•• TTłłumaczony tekst jest dzielony przez program na umaczony tekst jest dzielony przez program na 
segmenty (predefiniowane przez program lub segmenty (predefiniowane przez program lub 
definiowane przez udefiniowane przez użżytkownika).ytkownika).

•• KaKażżdy dy nowynowy segment porsegment poróównywany jest z segmentem wnywany jest z segmentem 
zapisanym w pamizapisanym w pamięęcici..

Pamięć TM
Plik

Program porównuje 
zawartość każdego 
segmentu z zawartością
bazy



PorPoróównywanie i propozycjewnywanie i propozycje

•• JeJeśśli program znajdzie li program znajdzie identycznyidentyczny lub lub podobnypodobny segment (usegment (użżytkownik ytkownik 
okreokreśśla % podobiela % podobieńństwa), wtedy z bazy sugerowane jest stwa), wtedy z bazy sugerowane jest 
podstawienie 100% lub nipodstawienie 100% lub niżższej wartoszej wartośści ci –– czyli czyli FuzzyFuzzy MatchMatch <99%<99%

•• TTłłumacz akceptuje peumacz akceptuje pełłne trafienie lub tene trafienie lub teżż edytuje FM i zapisuje w edytuje FM i zapisuje w 
bazie, akceptujbazie, akceptująąc poprawiony segment.c poprawiony segment.

Pamięć TMProgram porównuje zawartość
każdego segmentu z 
zawartością bazy

Propozycja z TM

Tekst oryginalny

100% lub FM



Modele pamiModele pamięęci tci tłłumaczenia (TM)umaczenia (TM)

•• Model bazy danych  Model bazy danych  –– zapis pary zdazapis pary zdańń
(segment(segmentóów) w j. wyjw) w j. wyjśściowym i docelowym w ciowym i docelowym w 
bazie danych (bazie danych (npnp. SDL . SDL TradosTrados, SDLX, , SDLX, WordfastWordfast))

•• Model referencyjny Model referencyjny –– zaznaczenie segmentu w zaznaczenie segmentu w 
pliku wyjpliku wyjśściowym i odp. segmentu w pliku ciowym i odp. segmentu w pliku 
docelowym wraz z numerem referencyjnym (docelowym wraz z numerem referencyjnym (npnp. . 
Transit)Transit)



Model bazy danychModel bazy danych

Segment z pliku porSegment z pliku poróównywany jest z segmentem z bazy danych, jewnywany jest z segmentem z bazy danych, jeśśli w li w 
bazie znajduje sibazie znajduje sięę segment identyczny lub podobny, tsegment identyczny lub podobny, tłłumacz umacz 
otrzymuje propozycjotrzymuje propozycjęę ttłłumaczenia.umaczenia.

NastNastęępnie odbywa sipnie odbywa sięę weryfikacja lub edycja segmentu, ktweryfikacja lub edycja segmentu, któóry ry 
zapisywany jest w bazie jako nowy (jezapisywany jest w bazie jako nowy (jeśśli propozycja byli propozycja byłła <100%), a <100%), 
lub telub teżż zapisywany jest bez zmian, jezapisywany jest bez zmian, jeśśli propozycja = 100%.li propozycja = 100%.

TM

Plik



Model referencyjnyModel referencyjny

•• System porSystem poróównuje przetwnuje przetłłumaczone poprzednio umaczone poprzednio 
pliki pliki –– o ile takie so ile takie sąą dostdostęępnepne

•• JeJeśśli zostanie znaleziony tekst identyczny lub li zostanie znaleziony tekst identyczny lub 
podobny, tpodobny, tłłumacz otrzymuje propozycjumacz otrzymuje propozycjęę tekstu.tekstu.

System referencyjny

Poprzednie pliki

1
A

1
B

2
A

2
B



Dwa podstawowe sposoby edycjiDwa podstawowe sposoby edycji

•• WWłłasny edytor programu asny edytor programu 
CATCAT

•• Wczytywanie tekstu z Wczytywanie tekstu z 
uużżyciem filtryciem filtróóww

•• Konwersja na Konwersja na 
wewnwewnęętrzny formattrzny format

•• Formatowanie w postaci Formatowanie w postaci 
znacznikznacznikóóww

•• WspWspóółłpraca z edytorem praca z edytorem 
MS WordMS Word

•• BezpoBezpośśrednie trednie tłłumaczenie umaczenie 
plikupliku

•• Ew. konwersja za Ew. konwersja za 
popośśrednictwem formatu rednictwem formatu 
RTFRTF

•• Ponowne formatowanie Ponowne formatowanie 
do postaci wyjdo postaci wyjśściowejciowej



PrzykPrzykłład: edytor programu SDLXad: edytor programu SDLX



PrzykPrzykłład: Star Transitad: Star Transit



PrzykPrzykłład: ad: TradosTrados



Typowe funkcje programuTypowe funkcje programu

•• Tworzenie statystyk: iloTworzenie statystyk: ilośćść
ssłłóów, znakw, znakóów, w, 
segmentsegmentóów, w, 
powtarzalnopowtarzalnośćść tekstutekstu

•• Automatyczna Automatyczna 
pretranslacjapretranslacja –– w oparciu w oparciu 
o dosto dostęępnpnąą bazbazęę

•• Przetwarzanie wsadowe Przetwarzanie wsadowe 
wielu plikwielu plikóóww

•• BezpoBezpośśrednie porednie połąłączenie czenie 
podczas tpodczas tłłumaczenia z umaczenia z 
systemem zarzsystemem zarząądzania dzania 
terminologiterminologiąą –– glosariuszglosariusz

•• Eksportowanie bazy Eksportowanie bazy 
danych do uniwersalnego danych do uniwersalnego 
formatu formatu TMXTMX ––
TTranslationranslation MMemoryemory
EEXXchange Formatchange Format



Czego program CAT nie zrobi za Czego program CAT nie zrobi za 
ttłłumacza?umacza?

•• Program nie Program nie „„rozumierozumie”” tekstu i tekstu i 
nie tnie tłłumaczy go samodzielnieumaczy go samodzielnie

•• Nie posiada reguNie posiada regułł
semantycznych, semantycznych, 
umoumożżliwiajliwiająących analizcych analizęę
znaczeniaznaczenia

•• Nie przetNie przetłłumaczy tekstu umaczy tekstu 
nowego, dla ktnowego, dla któórego nie ma rego nie ma 
odpowiednikodpowiednikóów w baziew w bazie

•• Program nie sprawdza Program nie sprawdza 
poprawnopoprawnośści jci jęęzykowej, zykowej, 
interpunkcyjnej, ortograficznej interpunkcyjnej, ortograficznej 
itp. (potrzebna jest dodatkowa itp. (potrzebna jest dodatkowa 
korekta i ew. QA)korekta i ew. QA)

•• Program CAT nie wykonuje Program CAT nie wykonuje 
ttłłumaczenia maszynowego umaczenia maszynowego 
(chocia(chociażż istnieje czistnieje częśęściowo ciowo 
momożżliwoliwośćść podpodłąłączenia czenia 
systemsystemóów MT)w MT)

•• Program nie weryfikuje Program nie weryfikuje 
samodzielnie jakosamodzielnie jakośści ci 
ttłłumaczeniaumaczenia. . 



TM (TM (TranslationTranslation MemoryMemory) r) róóżżni sini sięę
od MT (od MT (MachineMachine TranslationTranslation))

•• Systemy TM wspomagajSystemy TM wspomagająą
ttłłumacza, ale to on umacza, ale to on 
zapisuje w nich swzapisuje w nich swąą pracpracęę

•• Systemy TM nie sSystemy TM nie sąą
ograniczone jograniczone jęęzykami zykami ––
momożżliwa jest dowolna liwa jest dowolna 
kombinacjakombinacja

•• System TM System TM 
przyporzprzyporząądkowuje dkowuje 
segmenty z poprzednich segmenty z poprzednich 
ttłłumaczeumaczeńń do nowych do nowych 
teksttekstóóww

•• Systemy MT majSystemy MT mająą
predefiniowanpredefiniowanąą zawartozawartośćść
–– npnp. s. słłownikownik

•• Systemy MT majSystemy MT mająą
przyporzprzyporząądkowane stadkowane stałłe e 
pary, dla ktpary, dla któórych tworzy rych tworzy 
sisięę specjalne reguspecjalne regułłyy

•• System MT System MT 
przyporzprzyporząądkowuje stadkowuje stałłe e 
elementy, zdefiniowane w elementy, zdefiniowane w 
postaci podstawowejpostaci podstawowej



AlignmentAlignment (zestawianie plik(zestawianie plikóów)w)

•• Jest to jedna z istotnych funkcji Jest to jedna z istotnych funkcji 
programprogramóów CAT, sw CAT, słłuużążąca do tworzenia baz ca do tworzenia baz 
TM z istniejTM z istniejąących jucych jużż dokumentdokumentóóww

•• UmoUmożżliwia wykorzystanie tekstliwia wykorzystanie tekstóów, do w, do 
ktktóórych podczas uprzedniego trych podczas uprzedniego tłłumaczenia umaczenia 
nie zastosowano programu CATnie zastosowano programu CAT



Zasada dziaZasada działłaniaania

•• Zestawienie plikZestawienie plikóów w jw w jęęzyku A i Bzyku A i B

•• Na podstawie plikNa podstawie plikóów przygotowywana jest w przygotowywana jest 
lista par segmentlista par segmentóów, ktw, któórrąą momożżna na 
modyfikowamodyfikowaćć

•• Pary segmentPary segmentóów po zatwierdzeniu w po zatwierdzeniu 
eksportowane seksportowane sąą do tekstowej bazy TM, do tekstowej bazy TM, 
ktktóórrąą nastnastęępnie mopnie możżna wczytana wczytaćć do do 
programuprogramu



PrzykPrzykłład 1 ad 1 –– alignmentalignment w w 
programie programie TradosTrados WinAlignWinAlign



PrzykPrzykłład 2 ad 2 –– alignmentalignment w w 
programie SDLX programie SDLX 



Bazy terminologiczne i zarzBazy terminologiczne i zarząądzanie dzanie 
terminologiterminologiąą

•• Zastosowanie oprogramowania CAT do Zastosowanie oprogramowania CAT do 
zarzzarząądzania terminologidzania terminologiąą to jedna z to jedna z 
waważżniejszych funkcjiniejszych funkcji

•• UmoUmożżliwia ona zachowanie spliwia ona zachowanie spóójnojnośści ci 
terminologii w obrterminologii w obręębie wielu tekstbie wielu tekstóóww

•• UUłłatwia tatwia tłłumaczenie poprzez wskazywanie umaczenie poprzez wskazywanie 
terminterminóów technicznych i pojw technicznych i pojęćęć, kt, któóre sre sąą
rozpoznawane bezporozpoznawane bezpośśrednio w tekrednio w tekśściecie

•• TTłłumacz moumacz możże tworzye tworzyćć wwłłasne sasne słłowniki lub owniki lub 
korzystakorzystaćć z istniejz istniejąącychcych



PrzykPrzykłład ad –– interfejs programu SDL interfejs programu SDL 
MultiTermMultiTerm



Przydatne adresy internetowe:Przydatne adresy internetowe:

•• Programy CAT Programy CAT -- http://http://en.wikipedia.org/wiken.wikipedia.org/wiki/i/ComputerComputer--assisted_translationassisted_translation
•• AcrossAcross -- http://http://across.netacross.net/en//en/index.aspxindex.aspx
•• CatalystCatalyst -- http://http://www.alchemysoftware.iewww.alchemysoftware.ie//index.htmlindex.html
•• CatsCradleCatsCradle --http://http://www.stormdance.netwww.stormdance.net/software//software/catscradlecatscradle//overview.htmoverview.htm
•• DDééjjàà VuVu -- http://http://www.atril.comwww.atril.com//
•• PoEditPoEdit -- http://http://www.poedit.netwww.poedit.net//
•• PassoloPassolo -- http://http://www.sdl.comwww.sdl.com/en//en/sitessites//sdlsdl--passolopassolo//aboutabout//
•• OmegaTOmegaT++ -- http://http://omegatplus.sourceforge.netomegatplus.sourceforge.net//
•• SDL SDL TradosTrados/SDLX/SDLX -- http://http://www.sdl.comwww.sdl.com/en//en/
•• Star Transit XV/NXTStar Transit XV/NXT -- http://http://www.starwww.star--group.netgroup.net//starstar--wwwwww//homehome//allall//starstar--

groupgroup//plkplk//star.htmlstar.html
•• SwordfishSwordfish -- http://http://www.maxprograms.comwww.maxprograms.com//productsproducts//swordfish.htmlswordfish.html
•• WordfastWordfast -- http://http://www.wordfast.netwww.wordfast.net//

www.scholz.com.pl


