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Projeler 

Proje Oluşturma 

Bir çeviri talebi aldığınızda yeni proje oluşturmanız, dosyaları yüklemeniz, iş akışını tanımlamanız ve 
projeye çeviri ekibi atamanız gerekir. Dosyaları yüklediğinizde, Nubuto Engine belgeyi otomatik olarak 
analiz eder, metni segmentlere ayırır ve ÇB'yi (çeviri belleğini) uygular. Ardından siz iş akışı kısmında 
görevlere çevirmenler atarsınız. Atama işleminin ardından, çevirmenler askıda bekleyen bir işleri 
olduğunu bildiren bir e-posta alırlar. Çevirmenler, bu e-postadaki bağlantıya tıklayarak oturum açabilir 
ve çeviri veya gözden geçirme görevine başlayabilirler. Çeviri ve gözden geçirme bittiğinde sistem 
bunu size bildirerek iş akışının son aşamasını tamamlamış olur. Nubuto, hedef dosyayı otomatik 
olarak oluşturur ve indirmenize olanak sağlar. 

Bu süreci başlatmak için önce "Projeler" sekmesine, ardından "Proje Oluştur" tuşuna tıklayın. 

1) Karşınıza çıkan ekranda ilk olarak açılır listeden müşteri adını seçin.  

 

 

 

Yeni bir projenin oluşturulması 

 

Müşteri adı girildikten sonra proje oluşturma ekranının diğer kısımları görünür. Sistem veya müşteri 
için yapılan tüm kişiselleştirmeler dil kombinasyonlarına yansır.  

Müşteri adının ardından proje ile ilgili genel bilgileri doldurun: Proje Adı, Açıklama, Referans 
Kimliği, Konu ve Son Tarih. 

''Önceki ayarları kullan'' seçeneği ile Nubuto, belirlenen müşteri için yapılan son projedeki tüm 
ayarları otomatik olarak mevcut projeye uygular. 

Söz konusu müşteri için genel veya müşteriye özel şablonlarınız varsa açılan listede bunlardan 
birini seçebilirsiniz; seçtiğiniz şablonun tüm ayarları otomatik olarak projeye uygulanır. 

 

2) "Çeviri" kısmında belgenin kaynak dilini girin ve listeden bir veya daha fazla hedef dil seçin. 
"Çevrilecek dosya" alanının yanındaki "Dosya Seç" butonuna tıklayarak çevrilecek dosyaları 
yükleyin. Bunun için, dosya konumunu belirleyerek "Aç" butonuna tıklayın; böylece belge yolu 
alanda görünecektir. Birden çok dosya içeren bir ".zip" dosyasını çevrilmek üzere 
yükleyebilirsiniz.  
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            Nubuto, aşağıdaki dosya biçimlerini desteklemektedir:  

 
• Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx) • xhtml, xht 
• Microsoft Visio (vdx) • Xlf, xliff, sdlxliff 
• Open Office (sxw,odt,ods,odp) • Trados (ttx) 
• Adobe FrameMaker (.mif) • Java properties dosyası 
• Adobe InDesign (inx, incx, idml) • html, htm  
• Adobe Illustrator (fxg) • rtf 
• Wordfast (txml) • po / pot 
• pdf (düz metne dönüştürür) • dita 
• sdf • asp, aspx 
• svg • txt 
• yml, yaml • tpl 
• iPhone uygulamaları (dizeler)  • resx 
• php • ini 
• xml • JSON 

 

MS Office Dosyalarını İşleme 
Microsoft Word veya Excel belgesi çeviriyorsanız, belirli bir metni Donottranslate, 
donottranslate, DoNotTranslate veya tw4winExternal stillerinden birinde oluşturup ayarlayarak 
çeviriye dâhil etmemek mümkündür.  

 

Diğer bir yöntem ise Microsoft Word'de metni veya Microsoft Excel'de satırı/sütunu gizlemektir; 
böylece Nubuto, metni çevriye dâhil etmeyecektir. 

 

    

Microsoft Excel'de bir satırın gizlenmesi                 Microsoft Word'de metnin gizlemesi 
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Bir MS Word belgesinde gömülü bir Excel dosyası varsa Nubuto bu Excel metnini de çeviriye dâhil 
eder. Ancak metnin ne kadarının çeviriye dâhil edileceği kullanılan Excel dosyasına bağlıdır. Excel 
dosyası "*.xls" uzantılı ise, tüm sayfalar çeviriye dâhil edilir. Excel dosyası "*.xlsx" uzantılı ise, 
yalnızca aktif sayfa çeviriye dâhil edilir. 

 

Microsoft Word dosyası içindekiler tablosu (İÇT) içeriyorsa Nubuto bu metni çeviriye dâhil etmez. 
Buna rağmen, çeviri sonrasında İÇT'yi otomatik olarak MS Word'de yeniden oluşturmak 
mümkündür. Bunu yapmak için MS Word belgesini açın, İÇT'ye sağ tıklayın ve açılır menüden 
Alanı Güncelleştir'i seçin. 

 

"Dosyaları birleştir" onay kutusu, aynı türdeki küçük boyutlu dosyaları birleştirerek tek bir 
çevrilecek dosya haline getirme imkânı sunar.  

Bu, çeviri iş akışı yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için, 
birleştirilecek tüm dosyaların tek Zip dosyasına yüklenmesi gerekir. 
 

"Referans materyali" alanı çeviri sürecini destekleyebilmek için çevrilecek belgenin ".pdf" formatı 
veya sözlük gibi ek kaynaklar yükleme imkânı sunar. 
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Bir projenin oluşturulması  

 

3) "Ayarlar" kısmına geldiğinizde öncelikle projede kullanmak istediğiniz önceden tanımlanmış iş 
akışı şablonlarından birini seçin. Projeyi oluşturduktan sonra gerekirse iş akışını 
düzenleyebilirsiniz. 

İş akışı tanımları 
 

Proje Aynı kaynak dildeki bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla hedef dile çevirme. 

     İş  Bir dosyayı kaynak dilden tek hedef dile çevirme. 

Aşama Nubuto'da, varsayılan iş akışları aşamalardan oluşur. Mevcut aşamalar şunlardır: 
"Çevir", "Düzelt", "Gözden Geçir". Bu aşamaların işlevleri şunlardır: 
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Aşama ismi Kullanıcı işlevi 

Çevir 
Hedef metni düzenleme  

El ile yorum ekleme 

Düzelt 

Hedef metni düzenleme 

El ile yorum ekleme Hedef metin 
değiştirildiyse yapılan değişikliği kaydetmek 
için otomatik olarak yeni bir yorum 
oluşturulur. 

Gözden Geçir El ile yorum ekleme 

 

Paket  Proje Yöneticisi (PY), metnin segmentlerini "paket" adı verilen kısımlara bölebilir. 
Paketler, farklı çevirmenlere dağıtılabilir. 

      Görev Görev, bir paketin bir aşamadan geçirilmesidir. 

 

Varsayılan ayarlarla yeni bir proje oluşturulduğunda, projedeki her bir iş dosyadaki tüm segmentleri 
içerir. (Örneğin, bir belge 150 segmentten oluşuyorsa, Nubuto görevleri 1-150 segment aralığındaki tüm 
segmentleri kapsayacak şekilde oluşturur.) Proje yöneticisi, varsayılan ayarlarla oluşturulan görevi daha 
küçük parçalara ayırabilir. Projedeki her paket, iş akışındaki aşamalardan aynı şekilde geçer. 

 

 

Nubuto'da bir dizi varsayılan iş akışı bulunmaktadır: 

- Çevir 

- Çevir # Gözden Geçir 

- Çevir # Gözden Geçir # Gözden Geçir 

- Çevir -> Düzelt 

- Çevir -> Düzelt -> Düzelt 

- Çevir, Düzelt  

- Çevir, Düzelt -> Gözden Geçir 

- Çevir, Gözden Geçir 



 

Nubuto Kullanım Kılavuzu – Proje yöneticisi 

- Çevir, Gözden Geçir -> Gözden Geçir 

- Çevir # Düzelt 

- Çevir -> Düzelt # Gözden Geçir 

 

Aşamalar arasında "," işareti, "->" işareti veya "#” işareti olabilir. 

"," işareti şunu ifade eder: Aşamalar eş zamanlı işlenebilir. 

"->" işareti şunu ifade eder: Mevcut pakette önceki aşama bitmeden bir sonraki aşama başlayamaz. 

"#" işareti şunu ifade eder: Önceki aşama tüm paketlerde tamamlanmadan bir sonraki aşama 
başlayamaz. 

 

Çevirmen her görev için üç şey yapabilir: 

- Görevi tamamla 
- Görevi reddet 
- Görevi geri çevir - çevirmen görevi geri çevirirse, PY başka bir çevirmeni göreve atamak 

zorundadır. 
 

Yukarıdaki iş akışlarından örnek verecek olursak: 

 

Örnek 1  

 

 Çevir 1    , Gözden Geçir 1    -> Gözden Geçir 2   

Paket 1 Görev (çevir1,paket1) , 
Görev (gözden 
geçir1,paket1) 

-> 
Görev (gözden 
geçir2,paket1) 

Paket 2 Görev (çevir1,paket2) , 
Görev (gözden 
geçir1,paket2) 

-> 
Görev (gözden 
geçir2,paket2) 

 

 

Bu iş akışı örneğinde: 

• İş akışı başladığı anda, Çevirmen 1 ve Son Okuyucu 1 eş zamanlı çalışabilir. 
• Gözden geçir 2'deki görevler başlangıçta etkin değildir. 
• Son okuyucu1, paket1'i gözden geçirmeyi bitirdiğinde Son okuyucu2'nin paket1 görevi etkinleşir 

ve Son okuyucu2 paket2'nin durumundan bağımsız bir şekilde işine başlayabilir. 
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Örnek 2 

 

 Çevir 1    # Düzelt 1    

Paket 1 Görev (çevir1,paket1) # 
Görev (gözden 
geçir1,paket1) 

Paket 2 Görev (çevir1,paket2) # 
Görev (gözden 
geçir1,paket2) 

 

Bu iş akışı örneğinde: 

• İş akışı başladığında yalnızca Çevirmen 1 işe başlayabilir. 
• Düzelt 1'deki görevler başlangıçta etkin değildir.  
• Düzelt 1'deki görevler, yalnızca 1. ve 2. paketlerin ikisinin de Çevir1 görevi bittiğinde etkinleşir. 

Çeviri belleği ve terminoloji seçme 

Nubuto, ÇB'leri ve terminolojiyi otomatik olarak müşteri adıyla etiketler. Proje oluşturduğunuzda, 
Nubuto eşleşme için müşterinin ÇB'sini ve terminolojisini otomatik olarak kullanır. Bununla birlikte, 
“Müşteri seç” kutusundan müşteriler seçerek projeye başka ÇB'ler ve terimler de ekleyebilirsiniz. 

 

ÇB kullanım ayarları  

Varsayılan ayarlarda Nubuto, eşleştirme için yalnızca onaylanmış ÇB'leri kullanır. Bunun yanında, 
“Onaylanmamış bellek kullan” onay kutusunu işaretleyerek onaylanmamış ÇB kullanabilirsiniz. Proje 
tamamlandığında Nubuto'nun otomatik olarak ÇB'yi onayladığını göz önünde bulundurmak önemlidir; 
yani bu seçeneği seçerek henüz düzeltme veya gözden geçirme sürecinden geçmemiş bir ÇB'yi kullanıyor 
olabilirsiniz. 

 

 

ÇB'nin nasıl kullanılacağının ayarlanması 
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Hedef uzunluğu izleme 

Bu kutuyu işaretlemek, çevirmenlerin hedef segmentteki karakter sayısını görebilmelerine olanak 
sağlar. Hedef segmentin karakter sınırını ayarlamanıza olanak sağlayan üç seçenek vardır:  

1) Nubuto, kaynak metindeki karakter sayısı ile PY tarafından yüzdelik oranlarla belirlenen karakter 
sayılarının toplamında/çıkarımında ortaya çıkan sonuçları baz alarak alt ve üst karakter sınırını 
hesaplar. 

2) Nubuto, kaynak metindeki karakter sayısı ile PY tarafından belirlenen karakter sayılarının 
toplamında/çıkarımında ortaya çıkan sonucu baz alarak alt ve üst karakter sınırını hesaplar. 

3) PY, alt ve üst sınır için tam karakter sayısı girer. 

 

 
Hedef metnin alt ve üst karakter sınırlarının tanımlanması 

 

Nubuto, bir cümlenin değil, bir paragrafın hedef uzunluğunu denetler. Bu segmentler Nubuto 
Editör'de noktalı çizgiyle ayrılır. Bu sayede Nubuto, çeviri sırasında, bir Excel hücresindeki veya bir 
XML öğesindeki tüm metnin uzunluğunu denetleyebilir. 

Makine çevirisi (MÇ) 

Nubuto, altı farklı makine çevirisi motoru ile entegredir. Proje oluşturma esnasında seçim için görünür 
ve kullanıma açık olan MÇ motorları, sistem yöneticisinin bütün sistem veya tek müşteri düzeyinde ne 
kurduğuna bağlıdır. MÇ motorları şunlardır: 

 

• Google 
• Microsoft Translator 
• SmartMATE 
• Tauyou 
• Asia Online 
• Safaba 

 

Nubuto, kaynak metni Nubuto Editör'den bu motorlara segment segment göndererek eşleştirme yapar 
(Asia Online hariç). ICE veya %100 eşleşmeli segmentler eşleştirme için MÇ'ye gönderilmez. Eşleşme için 
MÇ kullanmanız veya kullanmamanız projenin analiz sonuçlarını etkilemez. Projede kullanılmak üzere bir 
MÇ seçildiğinde, çevirmenin Nubuto Editör'de MÇ eşleşmelerini görme imkânı olacaktır.  

 

Asia Online eşleşme için tüm XLIFF'i gönderdiğinden, bu motorun kullanılması proje oluşturmanın 
normalden daha uzun sürmesine neden olabilir. 
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Gizli bir materyal üzerinde çalışıyorsanız Google eşleşmesini kullanmamanız önemlidir. Eğer kullanırsanız 
verileriniz süreç boyunca Nubuto'nun sistem güvenliğinin dışında kalır. 

 

 

Tüm alanları doldurduğunuzda sayfanın sonundaki "Oluştur" butonuna tıklayın. 

ÇB ve Terim Etiketleri 

Daha önce Yapılandırma/Veri yolunu izleyerek etiketler veya ceza profilleri oluşturduysanız, yeni bir 
proje oluştururken sayfa sonunda etiketler kısmı belirir.  

 

Bir ÇB'yi veya terim ceza profilini projeye uygulamak için, açılan listeden profili seçin. Nubuto 
veritabanındaki herhangi bir terim veya ÇB, ceza profilindeki kriterlerle eşleşirse sistem tarafından 
değiştirilir ve değiştirilen eşleşme Nubuto Editör'de gösterilir.  

 

Ardından projede kullanmak istediğiniz etiketleri ve etiket gruplarını belirleyin. Proje sırasında 
oluşturulan her ÇB veya terim bu doğrultuda etiketlenecektir. 

 

 

Yapılandırma'da etiketler oluşturulduğunda görünen etiket ayarları kısmı 
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Sözcük sayımı kullanımı 

 

Nubuto Çeviri Kutusu Serbest Çevirmen veya Küçük İşletme Hesabı'na sahipseniz sistem üzerinden 
işleyebileceğiniz sözcük sayısının bir sınırı vardır.  

 

Her ay hesabınıza önceden belirlenmiş bir sözcük sayısı otomatik olarak kaydedilir, ihtiyacınız olursa 
çevrimiçi olarak ek sözcük kotası satın alabilirsiniz. Siz işleri iş akışından geçirdikçe, işlenen sözcük sayısı 
mevcut sözcük kotanızdan düşürülür.  

 

ICE eşleşmelerindeki ve çevrilemez segmentlerdeki sözcükler sayılmaz, dolayısıyla sözcük kotanızdan 
düşürülmez. 

 

Sözcük kotanız proje oluşturma sırasında düşmez. Bu, analiz sonuçlarını ve segmentlemeleri kontrol 
etmeniz için Nubuto Editör'ü salt okunur modda açmanıza olanak tanır. Aşağıdakilerden biri 
gerçekleştiğinde proje etkinleştirilir ve sözcükler sözcük kotanızdan düşürülür: 

 

• Nubuto Editör tam okuma-yazma erişimi ile açıldığında, 
• Dosyalar sekmesinde bir dosya oluşturduğunuzda, 
• Küçük İşletme Hesabı'nda, iş akışına kullanıcı atanması veya iş akışının başlatılması gibi bir iş 

akışı işlemi gerçekleştiğinde. 
 
Projenin etkinleştirildiği andan itibaren her aşamada sözcükler sözcük kotanızdan düşürülür ve bir daha 
geri alınamaz.  

 

Ay sonunda hesabınızda kalan kullanılmamış sözcük kotası miktarı gelecek aya devredilir. Gelecek aya 
devredilen sözcük kotası miktarını bir ay içinde kullanmanız gerekir. Aksi takdirde, bu ek kota sistemden 
silinir. Nubuto, ilk önce, devredilen sözcük kotası miktarını kullanır. 
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Şablonlar 

Şablonlar, proje oluşturma ve çevirmen atama ayarlarını depolar. Şablonlar genel veya müşteriye özel 
olabilir. Genel şablonlar tüm müşterilerden alınan projeler için kullanılabilir. Proje oluşturmak için bir 
şablon kullanırsanız proje oluşturma süresini azaltabilir, tek tıkla neredeyse tüm gerekli bilgileri 
girebilirsiniz.  

Şablonlar, yeni bir proje oluşturulduğu sırada sayfanın sonundaki “Şablon olarak kaydet” butonuna 
tıklanarak veya proje listeleme menüsünden oluşturulabilir. Bu iki yoldan birini seçtiğinizde "Şablon 
Oluştur" penceresi ortaya çıkar.  

 
"Şablon Oluştur" Penceresi 

 

Şablonları görmek ve düzenlemek için yukarıda yer alan, şablonlar listesinin gösterildiği "Şablonlar" 
sekmesine tıklayın.  

 
Proje Şablonu satır listesi 

 

Bir şablonu silmek için şablonun sol tarafındaki sütunda bulunan menü simgesine tıklayın ve Sil'i 
seçin. 

 
Proje Şablonu satır listesi menüsü 

Bir şablonu düzenlemek için resimde gösterilen menüden ''Düzenle'' seçeneğine veya direkt olarak 
şablona tıklayın. Açılan Proje şablonu editörü şablona ilişkin detayları değiştirmenizi sağlar.  
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Proje Şablonu Editörü - Genel bilgiler 

 

 

 

 

 

 

Proje Şablonu Editörü – Proje bilgileri 
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Proje Şablonu Editörü – Çevirmen atama 

 

Proje Arama  

Proje listesini görüntülediğinizde sadece sizin projeleriniz mi yoksa tüm proje yöneticilerine ait projeler 
mi görünsün? Önce buna karar verin ve arama alanındaki ilgili seçeneğe tıklayın. Ardından mevcut 
projeleri, arşivlenmiş projeleri veya tüm projeleri görüntüleme seçeneklerinden birini seçin.  

Proje bulmada kullanabileceğiniz iki arama seçeneği vardır: Basit veya Gelişmiş arama. 

1) Basit arama. "Basit arama" sekmesini tıklayarak etkinleştirin ve ardından arama alanını doldurun.  
Bu işlemin ardından Nubuto, Proje adı, Ref. kimliği, Müşteri adı, Kaynak dil, Oluşturma tarihi, Son 
tarih, Minimum durum veya Maksimum durum girdilerine göre arama yapar.  

 

 

Basit proje arama  

 

 

2) Gelişmiş arama. "Gelişmiş arama" sekmesini tıklayarak etkinleştirin. 
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Gelişmiş proje arama  

 

 

Açılan sayfadaki arama alanları, aşağıdaki girdilere göre arama yapabilmenizi sağlar. 

• Proje adı 
• Referans Kimliği 
• Etkinlik 
• Proje Kimliği 
• Proje yöneticisi 
• Durum 
• Ödeme durumu 
• Oluşturma tarihi 
• Son tarih 
• Kaynak dil 
• Hedef diller 
• Görevlendirilen çevirmenler  
• Müşteriler 

 

Ad ve referans kimliği araması için iki ek seçeneğe sahipsiniz: 

• "Büyük/küçük harf duyarlı": Ad veya Referans Kimliği ile arama yaparken küçük-büyük harf 



 

Nubuto Kullanım Kılavuzu – Proje yöneticisi 

uyumuna dikkat edilir. 
• "Tüm kelimeleri eşleştir": Sadece, girdiğiniz kelime veya kelimelerle tam olarak eşleşen bir 

ada veya referans kimliğine sahip projeler bulunur. 
 

Hedef dil alanında, şunları içeren projeleri bulabilirsiniz: 

• seçilen hedef dillerden herhangi biri 
• tüm seçili hedef diller 
• sadece seçilen hedef diller 

 

Proje İşlemleri  

"İşlem" sekmesinde, aynı anda birden fazla proje üzerinde birtakım işlemler gerçekleştirebilirsiniz.  İşlem 
yapmak istediğiniz projeleri sol taraftaki kutulara tıklayarak seçin. Sonra açılan listeden işlem seçin ve 
Yürüt'e tıklayın. Mevcut işlemler şunlardır: 

1. Projeleri Arşivle 

2. Projeleri Etkinleştir 

3. TM'i onayla 

4. Projeyi sil, TM'i silme 

5. Projeyi ve proje TM'i sil 

6. Birleştirilmiş analiz sonuçlarını indir 

7. İş akışını yönet 

 

 

 

Proje işlemleri 

 

Projeyi sıkıştırma ve arşivleme 

Bitmiş projeleri sıkıştırmak veya arşivlemek yedekleme, disk erişimi, tarayıcı ve veritabanını hızlı tutan ve 
sunucu bakımının etkili olmasını sağlayan önemli bir temizleme görevidir.  
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Sıkıştırma, Nubuto'nun günlük olarak gerçekleştirdiği otomatik bir işlemdir. Projedeki tüm dosyalar 
sıkıştırılır ama arşivlenmiş olarak işaretlenmez. Diğer yandan arşivleme, projeye dâhil tüm dosyaları 
sıkıştıran, projeyi arşivlenmiş olarak işaretleyen ve el ile yapılan bir işlemdir.  

 

Nubuto aşağıdaki kategorilere uygun olan tüm projeleri otomatik olarak sıkıştırır: 

1. 5 gündür kullanılmamış olan bitmiş projeler 

2. 10 gündür kullanılmamış olan bitmemiş projeler 

 

Bir proje, Nubuto Editör ya da Proje Editörü'nde açılmamış veya İşlemler sekmesinde hiçbir işlem 
görmemişse "kullanılmamış" olarak tanımlanır. 

 

Güncel bir proje sıkıştırıldığında, güncel proje listesinde gösterilmeye devam eder ama karakterler italiğe 
dönüşür ve proje menü simgesi gri olur. 

 

Projeler iki konumdan el ile arşivlenebilir. 

1. Projelerin basit arama sekmesi listesi: Bireysel projeler, sol taraftaki sütunda bulunan bağlam 
menüsü simgesi tıklanarak ve “Projeyi Arşivle" seçilerek arşivlenebilir. 

2. Projelerin İşlem sekmesi listesi: Sol taraftaki sütunda bulunan onay kutusuna tıklayarak 
projeleri seçin, açılan menüden Arşivle'yi seçin ve Yürüt'e tıklayın. Eğer birçok arşivlenecek 
projeniz varsa bu seçenekler oldukça kullanışlıdır. 

Eğer arşivlenecek birçok projeniz varsa, bunların araç bilgisi menüsünde birbiri ardına arşivlenmemesi 
önerilir; çünkü bu işlem Nubuto sisteminin fazla yüklenmesine neden olabilir. Bunun yerine, "İşlem" 
sekmesinde tüm projeleri seçer ve tek seferde arşivlerseniz, bu operasyon toplu işlem modunda başlar 
ve böylece iş yükü sıraya dizilmiş olur. 

 

Arşivlenmiş projeler güncel projeler listesinde görünmez; menü simgeleri gri olur ve karakterler italiğe 
dönüşür.  

 

Dosyalara tekrar erişmek istersiniz proje menüsünden ilgili ögeyi seçerek, arşivlenmiş ya da sıkıştırılmış 
projeleri kolayca etkinleştirebilirsiniz.  
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Arşivlenmiş veya sıkıştırılmış projelerin etkinleştirilmesi 

 

TM'i onayla 

Nubuto, varsayılan ayarlarda, projede oluşturulan ÇB'yi iş akışının son aşamasında onaylar. Bu varsayılan 
ayar iş akışı editöründe değiştirilebilir. Ayrıca, seçili projelerin ÇB'leri ''İşlemler'' sekmesinde kullanıcı 
tarafından ''onaylanmış'' hale getirilebilir. 

 

Projeyi ve TM'i sil / Projeyi sil, TM'i silme 

Bu seçenekler, seçili projeleri silerken, proje içinde veya dışında oluşturulmuş ÇB'yi silme veya 
depolama imkânı sağlar.  

Birleştirilmiş analiz sonuçlarını indir 

Bu seçenek tüm seçili projelerin analiz sonuçlarını özetleyen bir Excel raporu oluşturur. 

 

İş Akışını Yönet 

''İş akışını yönet'' penceresini açmak için aşağıdaki adımları uygulayın. 

• ''Projeler'' sayfasında ''İşlemler'' sekmesine tıklayın. 
• Sol taraftaki sütunda bulunan onay kutularına tıklayarak bir veya daha fazla proje seçin. 
• “Seçili projeler için yapılacak işlemler" adlı açılır listeden İş akışını yönet'i seçin ve "Yürüt" 

butonuna tıklayın. 
 

''İş akışını yönet penceresi'' açıldığında iki sekme bulacaksınız: 

• İş akışını yönet: Bir veya daha fazla projenin iş akışını yönetebilmenizi sağlar. 



 

Nubuto Kullanım Kılavuzu – Proje yöneticisi 

• Çevirmen Ata: Bir veya daha fazla projede belirli aşamalardaki çevirmen atamalarını aynı 
anda yönetmeye ve iş akışlarını başlatmaya/bitirmeye olanak sağlar. 

 

İş akışını değiştirme 

''İş akışını yönet'' sekmesi tüm seçili projelerin iş akışını aynı anda düzenleme imkânı verir. Bu 
sekmenin, Proje Editörü/İş akışı/İş akışını değiştir sekmesine benzer bir işlevi vardır. 

 

İş akışını istediğiniz şekilde değiştirdikten sonra ''Güncelle'' butonuna tıklayın. 

 

''İş akışını yönet'' penceresi  

Eğer seçili projelerin farklı güncel iş akışları varsa, hangi listeyi düzenleyeceğinizi seçebileceğiniz bir 
açılır liste ortaya çıkar. 

 

Değiştirilecek iş akışının seçilmesi  

 

İş akışını seçtiğinizde, sistem hangi projelerin bu iş akışını kullandığını bildirir ve sadece bu iş akışını 
kullanan dosyalar güncellenir. Seçili iş akışı belirir ve normal yollarla düzenlenebilir. "Güncelle" 
butonuna tıkladığınızda değişiklikler kaydedilir. 
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Projelere çevirmen atama 

Seçilen projelere çevirmen atamakiçin "Çevirmen ata" sekmesine tıklayın. Açılır listeyi kullanarak 
veya "Çevirmen detayları" simgesine tıklayınca beliren çevirmen tablosundan seçerek her bir aşama 
için çevirmen veya dil hizmeti sağlayıcısı atayın. Ayrıca iş akışları başlatabilir, kaydedebilir veya 
sonlandırabilirsiniz. Bu işlem sonrasında hangi projelerin değiştirileceği size bildirilecektir. 
 

 

İş akışına çevirmen atanması 

 

Farklı iş akışları ve/veya farklı kaynak dilleri olan projelere çevirmenler atamak için: 

"Çevirmen Ata" sekmesinde açılır listeden kaynak dili seçin: 

 

İş akışına çevirmen atanması - Kaynak dilin seçilmesi 

 

Daha sonra, eğer ayarlar farklı ise, seçilen kaynak dil için iş akışı seçin: 
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İş akışına çevirmen atanması - İş akışının seçilmesi 

 

Açılır listeyi kullanarak veya "Çevirmen detayları" simgesine tıklayınca ortaya çıkan çevirmen 
tablosundan seçerek, her bir aşama için çevirmen veya dil hizmeti sağlayıcısı atayabilirsiniz. Ayrıca iş 
akışları başlatabilir, kaydedebilir veya sonlandırabilirsiniz. Bu işlem sonrasında hangi projelerin 
değiştirileceği size bildirilecektir. Seçilen projelerin birden fazla hedef dili varsa bunlar ayrı satırlarda 
görüntülenir. 
 
İş akışlarını başlatma: 
''Çevirmen ata'' sekmesinde gerekli değişiklikleri yapın ve daha sonra "Başlat" butonuna tıklayın. 
Birden fazla hedef dile sahip olan projelerin iş akışları dâhil olmak üzere, listedeki tüm iş akışlarının 
başlatılacağını unutmayın. 
 

İş akışlarını sonlandırma: 

''Çevirmen ata'' sekmesinde ''Bitir'' butonuna tıklayın. Birden fazla hedef dile sahip olan projeler dâhil, 
listedeki tüm iş akışlarının sonlandırılacağını unutmayın.
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Proje Editörü 

Bir projenin üzerine tıkladığınızda detayları görüntülemeye ve düzenlemeye olanak sağlayan altı bölüm 
ortaya çıkar. Biz bunlardan ilk beşine bakalım. 

 

 

 

 

Proje Editörü – Genel bilgi 

 

 

 

 

 



 

Nubuto Kullanım Kılavuzu – Proje yöneticisi 

Proje Editörü - Genel bilgi  

 

Bu sekme projeyle ilgili pek çok bilgiyi ve ayarı görüntülemeye ve düzenlemeye olanak sağlar:  

 

Aşağıdaki ögeler düzenlenebilir: 

Proje adı, Açıklama, Referans kimliği, Ödeme durumu, Onay durumu, Hedef dil, Proje Yöneticisi, Son 
tarih, MT kullanımı, TM kullanımı, hangi müşterinin ÇB ve terminolojisinin kullanılacağı, hedef uzunluğu 
izlemesi. 

 

Hedef diller listesinin yanında listeyi düzenlemenizi sağlayan bir güncelleme butonu vardır. Bu butona 
tıklandığınızda dil ekleyebileceğiniz veya çıkarabileceğiniz bir pencere görüntülenir. 

 

 

 

Hedef dillerin projeye eklenmesi veya projeden çıkarılması 

 

 

Proje Editörü'nün genel sayfasında ÇB ceza profilini ve ÇB etiket grubunu düzenlemek mümkündür. 
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Proje Editörü'nde ÇB ceza profilinin ve ÇB etiket grubunun düzenlenmesi 

 

 

Ana pencerenin altında referans materyalini görüntüleme ve güncelleme kısmı vardır. 

 

 

Proje Editörü - Analiz Sonuçları  

 

Bu sekme projedeki her dil üzerinde yapılan analizlerin sonuçlarını gösterir. Analiz sonuçları gerçek 
zamanlı olarak güncellenir ve işin çeviri, düzeltme ve gözden geçirme aşamalarında ne kadar ilerlediğini 
tam olarak gösterir. Değerler, pencerenin dibindeki ilgili butona tıklanarak CSV ya da .XLS biçiminde 
yerel bilgisayara yüklenebilir. 

 

Karakter tabanlı dillerde kelimelerin sayısı, karakterlerin sayısının belirli bir etkene göre bölünmesi yolu 
ile hesaplanır. Bu etkenler Yapılandırma'daki ''Çeviri'' sekmesinde ayarlanır. Varsayılan değerler: 

 

 

Asya dillerinde karakterlerin kelime başına düzenlenmesi 
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Her segmentteki karakter sayısı ilgili etkene göre bölünür ve segmentin kelime sayısını vermek için en 
yakın tam sayıya yuvarlanır. Daha sonra her bir segmentteki kelime sayısı belgedeki toplam kelime 
sayısını vermek için toplanır. 

 

 
 

Standart analiz sonuçları penceresi  

 
Analiz sonuçları'ndaki "Makine Çevirisi" kategorisi, adından da anlaşıldığı gibi kaç tane segment, kelime 
ve karakterin MÇ tarafından çevrilmiş olduğunu gösterir. Bu kategorinin sonuç vermesi için bir veya 
daha fazla MÇ entegrasyonunun etkin olması gerekir. Varsayılan tüm değerler sıfır olarak ayarlanmıştır. 
Eğer Asia Online kullanıyorsanız metin, ÇB eşleşmeleri veya tekrarları olmadan analize gönderilir ve 
eşleşme işlemi analiz aşamasında yapılır. Böylece, değerler proje oluşumundan sonra görünür hale gelir. 
Nubuto'yla kullanılabilen diğer tüm MÇ türlerinde çeviri esnasında eşleşmeyen segmentler tek tek 
gönderilir. Bu yüzden analiz sonuçlarında makine çevirisi için olan değerler çevirmenlerin çalıştığı esnada 
güncellenir. 
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Proje Editörü - İstatistikler  

 

Bu sekme proje üzerinde çalışan her çevirmen tarafından çevrilen veya gözden geçirilen kelime miktarı 
hakkında bilgi verir. Her çevirmen, her dosya ve her iş akışı aşaması ile ilgili bilgi sağlanır. Hem kaynak 
hem de hedef dosya için bilgi mevcuttur. Veriler CSV dosyası olarak indirilebilir. 

 

 

 

''İstatistikler'' penceresi 
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İstatistik detayları 
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Proje Editörü - İş akışı 
İş akışı sekmesine tıklandığında projeye genel bakış penceresi görüntülenir. 

 
İş akışı bilgileri 

Bu pencere her hedef dil için bir satır gösterir ve bu satırlarda hedef dildeki tüm dosyalara farklı dil 
uzmanları atayabilirsiniz. 

 

Bilgi simgesi üzerine fareyi getirdiğinizde, toplam dosya sayısı, bu dosyalardan kaç tanesinin başarılı bir 
şekilde analiz edildiği, kaç tanesinin boş olduğu, desteklenmediği veya hatalı olduğu görünür. "Dil 
görünümü" butonuna tıkladığınızda veya açılır menüden bir dil seçtiğinizde, dosya yollarını takip ederek 
kişisel dosyaları görebilirsiniz. 

 

Yukarıdaki "İş akışı/son tarihler" butonu aşamalar ekleyerek veya kaldırarak, aşamalar arası geçişi ve 
ÇB'nin ne zaman onaylanacağını ayarlayarak iş akışını tüm proje için değiştirebilmenizi sağlar.  İş akışı, 
tüm proje için veya tek bir dil için değiştirilebilir.  

 

Eğer bir dil için çalışacak dil uzmanlarını seçtiyseniz, ''Başlat'' düğmesine tıklayarak bu dil için iş akışını 
başlatabilirsiniz. "Kaydet" butonuna tıkladığınızda projeye atanan uzmanlar kaydedilmiş olur ama iş akışı 
başlatılmaz. 

 

Bu sayfada, proje yöneticileri iş akışıyla ilgili birçok işlevi gerçekleştirebilir. Yapabilecekleriniz: 

1. Dosyaları paketlere ayırma 
2. Çevirmen detaylarını görüntüleme 
3. Çeşitli görevlere çevirmen atama 
4. İşleri iş akışında ileri/geri taşıma 
5. XLIFF dosyalarını karşıya yükleme ve indirme 
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6. Görevleri görüntülemek için okuma/yazma modunda veya salt okunur modda editörü 
açma 

7. Editörler tarafından yapılan değişiklikleri gösteren bir rapor görüntüleme 
 

 

 

İş akışı aşamaları için görevlerin belirlenmesi 

Dosyayı paketlere ayırma 
Bir dosyayı segment paketlerine ayırmak mümkündür. Böylece birden fazla çevirmen dosya üzerinde 
aynı anda çalışarak iş bitirme süresini azaltabilir. Başlangıçta, dosyadaki tüm segmentler tek bir paket 
içindedir. Dosyayı çoklu paketlere ayırmak için dosya adı altında sağ taraftaki kutuya dosyadaki 
segment sayısından daha düşük bir sayı girin. Kutunun dışını tıkladığınızda Nubuto, kalan 
segmentlerle otomatik olarak ikinci bir paket oluşturur. 

Çevirmenleri görevlere dağıtma 
İş akışı yönetiminin ilk satırı tüm projeye etki eden genel bir satırdır. Bu satırı kullanarak tek seferde 
projedeki tüm dosyalara ve paketlere bir çevirmen veya bir son okuyucu atayabilirsiniz. Önceden 
atanmış tüm isimleri değiştirmek için  simgesini kullanın. Bu satırın altındaki satırlar projedeki 
kişisel dosyalara ve paketlere etki eder.  

Çevirmene görev vermek için: 

1. Her görev üzerindeki açılan listeden bir isim seçin. Listede sadece projenin dil çiftiyle çalışan 
çevirmenlerin görüntüleneceğini unutmayın. 

2. Hazır durumdaki çevirmenlerin detaylarını listeleyen bir pencere açmak için simgesine 
tıklayın. Sonra gerekli ismin üzerine çift tıklayın. 

3. Yukarıdaki açılan listeden bir isim seçerek tüm dosyalarda, o aşamadaki tüm boş görevlere bu 
ismi girebilirsiniz. 

4. Bunun için açılan listeden bir isim seçin ve "Tümünü değiştir"  simgesine tıklayın. 

İş akışını kaydetme ve başlatma 
Çevirmenleri çeşitli görevlere atadıktan sonra, ekrandan çıkmadan önce kaydet butonuna tıklayın. 

İş akışını başlatmak istediğinizde "Başlat" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz iş akışına göre birtakım 
görevlerin yeşil çerçeveleri olacaktır. Bu çerçeveler, görevlerin etkin olduğunu ve çevirmenlerin bu 
görevler üzerinde çalışabileceğini gösterir. 

Görevleri bitirme ve reddetme 
PY dosyayı iş akışında bir sonraki veya bir önceki aşamaya taşıyabilir.  
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İş akışının yönetilmesi 

 

Yukarıdaki resimde Almanca yönündeki görev, Çevir 1 aşamasında etkindir. Eğer görevi bitirmek ve bir 
sonraki aşamaya taşımak isterseniz yeşil oka tıklayın. Benzer şekilde, görevi bir önceki aşamaya taşımak 
isterseniz, ilk tıklamanın ardından belirecek olan kırmızı oka tıklayın. Dosyayı taşıdıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basmayı unutmayın. Kısmen tamamlanmış bir projeyi bitirmek için iş akışındaki son aşama 
dâhil her aşamadan el ile geçirin. 

 

Move forward ve Roll back 
Projeyi iş akışında daha önceki bir aşamaya taşımak da mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için önce 
Roll back butonunu, sonra iş akışı yönetimindeki bağlam menüsünden istenilen aşamayı seçin. Bu 
seçeneği seçtiğinizde, Nubuto dosyayı seçilen aşamadaki son haline geri döndürür. Sonraki 
aşamalarda yapılan değişiklikler kaldırılır ve önceki aşamada kaynak ve erek segmentler farklıysa, 
oluşturulan ÇB'lerin üzeri yazılır. 

 

 

Roll back bağlam menüsü 
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İş akışında dosyayı sonraki bir aşamaya taşımak da mümkündür. Bunu yapmak için Roll forward'ı ve 
istenilen adımı seçin 

Aşamalar için iş akışını değiştirme ve son tarihleri ayarlama 
Proje oluşturulduğu zaman iş akışı değiştirilebilir ve son tarihler ayarlanabilir. Proje, dil, grup veya dosya 
düzeyinde değişiklikler ve ayarlamalar yapılabilir.  

 

Ayarlanmış olan son tarihleri görüntülemek için “Son tarihleri göster'' kutusunu işaretleyin. Bu işlem, her 
aşamanın altında tarihleri gösterir; geçerlilik süresi dolmuş tarihler kırmızı renkte gösterilir. 

 

 

Son tarihleri gösteren iş akışı 

 

 

 

İş akışını düzenlemek veya son tarihler eklemek/değiştirmek için, "İş akışı/son tarihler" butonuna 
tıklayın. Bu işlem aşağıdaki pencereyi açar. 

 

 

 

İş akışını değiştirme ve son tarihler ekleme penceresi 
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 Bu pencere size şu imkânları sağlar: 

• Yeni iş akışı aşamaları ekleme 
• İş akışı aşamalarının işlevselliğini belirleme 
• Aşamalar arasındaki engelleme mekanizmasını belirleme  
• İş akışı aşamalarını silme 
• ÇB'nin onaylandığı aşamayı seçme. Varsayılan ayarlarda, her segmentin ÇB'si, tüm 

segmentlerin durumu tamamlanmış olduğunda; yani iş akışının son aşamasında onaylanır. 
• İş akışındaki her aşama için son tarih belirleme. 

 

Bir iş akışı aşaması eklemek için önce aşamayı eklemek istediğiniz yere karar verin ve ardından  
simgesine tıklayın. Beliren yeni aşamada açılan menüden aşamanın işlevini seçin. 

 

 

 

Aşamanın işlevinin seçilmesi 

 

 

Açılan menüden uygun sembolü seçerek aşamalar arasındaki engelleme mekanizmasını belirleyin. 

 

Aşamalar arasındaki engelleme mekanizmasının seçilmesi 

 

Önceden de belirtildiği gibi: 

"," işareti şunu ifade eder: Aşamalar eş zamanlı işlenebilir. 

"->" işareti şunu ifade eder: Mevcut pakette önceki aşama bitmeden bir sonraki aşama 
başlayamaz. 

#" işareti şunu ifade eder: Önceki aşama tüm paketlerde tamamlanmadan bir sonraki aşama 
başlayamaz. 

 



 

Nubuto Kullanım Kılavuzu – Proje yöneticisi 

İş akışındaki bir aşamayı silmek için  simgesine tıklayın. 

 

ÇB'nin iş akışındaki hangi adımda onaylanacağını belirlemek için ilgili onay kutusuna tıklayın. 

 

Son tarih ve saat girmek için boş hücreye tıklayın ve açılır takvimden bir tarih seçin. Saati ayarlamak için 
alttaki kaydırıcıları kullanın. Tarihler ve saatler kullanıcının ayarladığı saat dilimine göre görüntülenir.
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Proje Editörü - İş akışı bağlam menüsü 

Dosyaların yanındaki simgeye tıkladığınızda birtakım işlemler yapabileceğiniz bir menü belirir.  

 

 

 

İş akışındaki her dosyanın menüsü 

Editör'ü Aç  
Bu menü öğesini seçerek işi Nubuto Editör'de görüntüleyebilirsiniz. Açılan ilk pencerede editörü hangi 
iş akışı aşamasında açacağınıza, kim olarak açacağınıza ve tam erişimli mi yoksa salt okunur olarak 
mı açacağınıza karar verebilirsiniz. 

 

 
İş akışından Nubuto Editör'ünün açılması 

Analizi Göster 
Bu menü öğesi dosyayla ilgili güncel analiz sonuçlarını ortaya çıkararak dosyanın mevcut ilerlemesini 
inceleyebilmenizi sağlar. 

Raporlar 
Bu menü öğesi size üç seçenek verir: 

1. Editör tarafından yapılan değişikliklerin raporunu görüntülemek,  

2. Editör değişikliği raporunu Excel dosyası biçiminde indirmek,  

3. Dosyadaki tüm yorumların bir raporunu indirmek, 
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Editör tarafından yapılan değişikliklerin gözden geçirilmesi 

 

 
Editör tarafından yapılan değişikliklerin Excel dosyası biçiminde raporu 

 

%100 eşleşen segmentleri kabul et. Bu seçeneği seçmek %100 eşleşmeli tüm segmentlerin durumunu 
tamamlanmış olarak değiştirerek durum kutusunun rengini turuncudan yeşile çevirir. 

 

Proje TM'i onayla 

Bu menü öğesi seçildiğinde dosya içinde bulunan tüm çeviri bellekleri onaylanır. 

Kaynak dosya ve referans materyali indir 

Projedeki tüm dosyaların kaynak dosyalarını ve referans materyallerini indirmek için yeşil oku  
tıklayın. Bir dosyanın kaynak dosyasını ve referans materyalini indirmek için ilgili menü ögesini seçin. 

 

İş akışını/son tarihleri değiştir 

Bu menü öğesini seçmek dosyaya ilişkin iş akışının düzenlendiği ve son tarihlerin ayarlandığı pencereyi 
açar. 
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Proje Editörü - Dosyalar 

 

 

 

Dosya Yönetimi Penceresi – Birden fazla hedef dil 

 

 

Bu sekmede projedeki dosyalar üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Projede kaynak dosyalar ekleyebilir 
veya silebilirsiniz. Aşağıdaki dosyaların herhangi birini oluşturabilir ve indirebilir; ayrıca bazı durumlarda 
karşıya dosyalar yükleyebilirsiniz: 

• Hedef 
• PDF ön izleme 
• HTML ön izleme 
• TMX 
• Çok dilli Word (Sadece MS Word kaynak dosyaları için mümkündür. Bu dosyalar kaynak ve 

hedef dilin her ikisini de içerir) 
 

Ayrıca, dosyaları indirerek çevrimdışı olarak çevirebilir veya gözden geçirebilir ve iş tamamlandığında 
belgeyi sisteme yükleyebilirsiniz. İndirilebilir dosya türleri:  

• XLIFF 
• Çoklu Dosyalı XLIFF – Çoklu kaynak dosyaları olduğunda mevcuttur. Bir XLIFF dosyası 

oluşturarak çevrimdışı çevirinin yönetimini kolaylaştırır. 
• TIPP paketi, MemoQ gibi uyumlu programlarda açılabilen, düzenlenebilen ve sonra tekrar 

Nubuto'ya yüklenebilen bir XLIFF:doc dosyası içerir. TIPP ve XLIFF tanımları aşağıdaki 
gibidir: 

o TIPP paketi. - TIPP - Çeviride Birlikte Çalışabilirlik Kontrol Paketi (TIPP), birbirinden 
bağımsız farklı Çeviri Yönetim Sistemleri (ÇYS) arasında kusursuz bilgi değişimine 
izin veren bir bilgi kapsayıcısıdır.  

o XLIFF:doc - XLIFF dosyalarında belgeleri temsil eden bir referans kılavuzudur. 
XLIFF:doc'un temel amacı, yerelleştirme iş akışındaki araçlar arasında XLIFF verisinin 
kayıpsız değişimine izin veren bir mekanizma sağlamaktır.  

• Excel dosyası - Nubuto Çevrimdışı Editör'ü kullanmak için bu dosyayı indirin. Detaylı bir 
kullanıcı kılavuzu için 6. bölümde bulunan "Nubuto Çevrimdışı Editör" kısmına bakın. 
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Kaynak belgelerde değişiklikler yapma 

 

Bir projedeki kaynak dosyaları düzenlemek veya güncellemek için sayfanın en üstünde bulunan '''Kaynak 
dosyaları yönet'' butonuna tıklayın. 

 

 

 

Bir projeye kaynak dosyaların eklenmesi veya dosyaların projeden silinmesi 

Bir projeye yeni dosyalar eklediğinizde, farklı isimlere sahip olan dosyalar projede var olan kaynak 
dosyalara eklenir. Fakat dosya, projede var olan dosyalardan biriyle aynı ada sahipse, size kaynak 
dosyayı güncellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Bu durumda Nubuto her iki dosyada da bulunan 
segmentleri çevirileri ve tüm bilgileriyle (yorumlar vs.) beraber depolar. Yeni veya değişmiş bir metin 
içeren segmentler projeye eklenir. Metin silinmişse ilgili segmentler de silinir. İş akışı ilk aşamaya 
sıfırlanır fakat kaynak paylaşımında hiçbir değişiklik yapılmaz. İstatistikler ve Analiz Sonuçları'nın anlık 
görüntüleri proje güncellemesinden önce oluşturulur ve ilgili sayfalardaki "Geçmiş" butonuna tıklanarak 
Excel biçiminde indirilebilir. 

 

Bir projeden kaynak dosya silmek için dosyanın hemen yanındaki onay kutusuna tıklayın. Dosyayı tüm 
dillerde mi yoksa sadece seçili dillerde mi silmek istediğinizi belirleyin ve Sil'e tıklayın. 
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Dosyaları oluşturma ve indirme 

 

İş akışındaki tüm aşamalar tamamlandığında hedef dosya otomatik olarak oluşturulur. Fakat dosyalar 
çeviri sürecindeki herhangi bir noktada el ile oluşturulabilir.  

 

Hücrelerdeki simgelerin üzerine tıklayarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir: 

 

Simge İşlem 

 Dosyaların o anki en son sürümlerini oluşturur 

 Dosyayı indirir 

 
Dosyaların oluşturma geçmişini ve ayrıntılarını gösterir ve dosyanın önceki 
sürümlerini indirebilmenizi sağlar.  

 Bir dosyayı karşıya yükler 

 

 

Birden fazla hedef dile sahip bir projede Dosyalar sekmesine tıklarsanız, projedeki tüm dosyaları veya 
sadece iş akışında bitmiş olan dosyaları oluşturma ve indirme seçeneklerine sahip olursunuz. 

 

Belirli bir hedef dildeki dosyaları yönetmek için o dili üstteki açılan menüden seçin. Tüm dosyaları veya 
sadece bitmiş olanları bu menüde de oluşturabilir ve indirebilirsiniz fakat bunu sadece belirtilen dil için 
yapabilirsiniz. 

 

 

 

Dosya Yönetimi Penceresi 
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''Oluştur'' simgesine tıkladığınızda oluşturulma tarihi, saati ve dosyayı oluşturan kişi görüntülenir.  
simgesine tıkladığınızda oluşturulmuş dosyaların bir geçmişi görüntülenir. Bir dosyayı indirmek için yeşil 
oka veya sistemden geçmişi temizlemek için kırmızı çarpı işaretine tıklayın. En son oluşturulmuş 
dosyaların ayrıntıları her bir hücrede görülür.  

 

Kaynak dosyayı indirmek için kaynak dosyanın isminin yanındaki yeşil oka tıklayın. 
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Proje Editörü - Gruplar 

Projeler birden fazla dosya barındırıyorsa, bu dosyaları tek tek yönetmek yerine gruplar halinde 
yönetmek daha kolaydır. Nubuto dosyaları bir araya getirerek kolayca gruplayabilmenizi sağlar. 
Dosyaların sayısı belirli bir sınırı aştığında gruplama sekmesi otomatik olarak ortaya çıkar. Bu sınır, 
Yapılandırma / Ayarlar / Projeler kısmında yönetici tarafından hazırlanır. 

 

 
''Grupla'' ve ''Dil görünümü'' seçeneklerinin ortaya çıkacağı dosya sayısının belirlenmesi 

 

Ayrıca, birden fazla dosyalı bir dil projeniz varsa, projeyi dosya düzeyi yerine dil düzeyinde 
yönetebilirsiniz. Bu seçeneğin görüneceği dosya sayısı da benzer bir şekilde ayarlanır. 

 

Gruplar oluşturmak ve bir gruba dosya eklemek için "gruplar" sekmesine tıklayın. 

1) Ardından "Hedef dili seç" menüsünde belirli bir dil seçin veya bu seçeneği "Tüm diller" olarak 
bırakın. 

2) Nubuto'nun otomatik olarak dosyaları gruplaması için "otomatik olarak grupla" butonuna tıklayın.  

3) Açılır pencerede, dosya sayısına göre mi yoksa grup sayısına göre mi gruplamak istediğinizi 
seçin. Ardından istediğiniz değeri ilgili kutuya girin ve "Grup dosyaları" seçeneğine tıklayın. 

 

 
Otomatik gruplamanın ayarlanması 

4) Grupları elle oluşturmak için "+" sekmesine tıklayın. Sonra, ortaya çıkan sekmelere tıklayın ve 
dosyaları sol taraftaki "Gruplanmamış dosyalar" kutusundan sağdaki kutuya taşıyın. Bir grubu 
tamamladığınızda, diğerine geçmeden önce "Kaydet" butonuna tıklayın. 
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Grupların oluşturulması ve gruplara dosyanın eklenmesi 

 

5) Bir grubu silmek için "Grup" sekmesindeki küçük üçgene tıkayın ve açılan menüden Sil'i seçin. 

 

 

''İş akışı'' sekmesindeki "Grup görünümü" ve "Dil görünümü" seçenekleri sayesinde çeviri kaynaklarını 
tüm dosyalara tek tek dağıtmanız gerekmez. Bunun yerine, çeviri kaynaklarını bir gruptaki veya belirli bir 
dildeki tüm dosyalara tek seferde dağıtabilirsiniz. 

 

 

 

 

 Bir projenin dil görünümündeki iş akışı 
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Bir projenin grup görünümündeki iş akışı 
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Yapılandırma 

Kullanıcı Ayrıntıları 

Bu sekme şifrenizi, kişisel bilgilerinizi, arayüz dilini, adresinizi ve iletişim bilgilerinizi değiştirebilmenizi 
sağlar.

 

 

Kullanıcı Bilgileri Penceresi 
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1. Çevirmenler, Editörler ve Son Okuyucular için Nubuto 

Bir proje yöneticisi size bir iş atadığında Nubuto size göreviniz olduğunu bildiren bir e-posta gönderir. 
E-postayı açın ve linke tıklayarak Nubuto'nun oturum açma sayfasına gidin. Proje Yöneticisi 
tarafından sağlanan kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bu işlem sizi "Gelen Kutum" ekranına 
yönlendirir. 

 

 

Gelen Kutum 

Askıda bekleyen tüm Çeviri, Düzeltme ve Gözden geçirme görevleri "Devam eden" sekmesinde 
listelenir. Bir görevi tıklayarak Nubuto Editör'ü açın. 

 

 

Bir çevirmenin/son okuyucunun gelen kutusu 

 

 

 

Belirli bir projeyi bulmak için görev listesinin üzerindeki arama kutusu kullanılabilir. Projenin adını 
tam olarak veya kısmen yazın ve Ara'ya tıklayın. 

 

Görevlerin sayısı tablonun sonunda görüntülenir. Listede maksimum kaç görevin görüntüleneceğini 
belirleyebilir ve sonraki sayfaya (varsa) geçebilirsiniz. 
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Gelen Kutum'daki bağlam menüsü 

Her bir dosyanın yanındaki simgesi aşağıdaki menüyü açar. 

 

 

Görev menüsü 

 

 

Bu menü şunları yapmanıza izin verir: 

• Editör'ü Aç 
• Dosya Yöneticisi'ni Aç 

 

 

 

Dosya Yöneticisi 

 

Bu pencerede proje dosyalarınızı kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki dosyaların herhangi birini 
oluşturmak, indirmek ve belli durumlarda karşıya yüklemek mümkündür: 

• Hedef 
• PDF ön izleme 
• HTML ön izleme 
• XLIFF, TIPP ve Excel dosyaları ile çevrimdışı çeviri. 
• Çok dilli Word (Sadece MS Word kaynak dosyaları için mümkündür. Bu dosyalar 

kaynak ve hedef dilin her ikisini de içerir.) 
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• Terminolojiyi aç - Nubuto Terminoloji ayrı pencerede açılır. 
• "Analizi Göster" aşağıdaki pencereyi açar: 

 

 
Standart analiz sonuçları penceresi  

 

Analiz sonuçları gerçek zamanlı olarak güncellenir ve projenin ilerleme durumunu gösterir. Analiz 
sonuçlarını bir CSV dosyası veya GMX/V dosyası olarak indirebilirsiniz. 

 
• Editör tarafından yapılan değişikliklerin ayrıntılı raporunu görmek için "Editörün yaptığı 

değişikliği aç'' seçeneğine tıklayın. 
• Görevi tamamla. Bu seçenek, çeviri tamamlandıktan sonra iş akışını bir sonraki aşamaya 

götürür. 
• Görevi tamamla 

Çeviri, düzeltme veya gözden geçirme tamamlandıktan sonra menüden Görevi tamamla'yı seçin. 

Bu işlem aşağıdaki etkilere yol açar: 

• Bitmiş görev "Devam eden" listesinden kaybolur,  
• Görev "Kapanmış görevler" listesinde görünür olur.  
• Dosya, iş akışında bir sonraki adıma geçer. 
• Değişiklik bildirimi bir e-posta ile PY'ye gönderilir 

 

Bir Son Okuyucu Görevi tamamla'ya tıkladığında bazı birimler "düzenlenecek" durumunda 
gözüküyorsa, görev Çevirmene geri gider. 

• Görevi reddetme. Bu, proje yöneticisi tarafından size atanan görevi reddedebilmenizi 
sağlar. 
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Yapılandırma 

"Yapılandırma" sekmesi altında ayrıntılarınızı ayarlayabilirsiniz. Buna şifre ve tercih edilen dil gibi 
kişisel bilgilerin yanısıra posta adresi ve telefon gibi iletişim bilgileri de dâhildir. 

 
 

Kullanıcı Bilgileri Penceresi 
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Nubuto Editör 

Nubuto Editör’e Genel Bakış 

Nubuto, dosyaya çeviri belleği uygulamak için kaynak metni cümlelere ve sözcük gruplarına 
segmentler. Editör belgeyi soldan sağa dört kolon içinde görüntüler:   

1. Segment Kimliği 

2. Kaynak dil metni  

3. Hedef dil metni 

4. Segment durumu 

 

 

 

Nubuto web tabanlı çevirmen arayüzü 

 

 

 

Çeviri Belleğindeki Eşleşmeler 

Çeviri belleğindeki eşleştirmelerde, Nubuto kelime kökü temelli ileri metin arama teknikleri kullanır. 
Analiz sonuçlarında eşleşmeler aşağıdaki gibi gruplanır: 

 

Çeviri belleğindeki eşleşmeler: Dosya içi eşleşme: 

ICE (Tam İçerik) Eşleşme  Tekrar 
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%100 eşleşme %95-99 Fuzzy (Belirsiz) tekrar 

%95-99 Fuzzy eşleşme %85-94 Fuzzy tekrar 

%85-94 Fuzzy eşleşme %85-94 Fuzzy tekrar  

%75-84 Fuzzy eşleşme  

 

ICE (Tam İçerik) Eşleşmeleri 

Bir ICE veya tam eşleşme, ÇB veritabanının önceki ve sonraki segmentlerinin belgenin önceki ve 
sonraki segmentiyle aynı olduğu %100 tam içerik eşleşmesidir. Belge segmentinin satır içi ile ÇB 
segmentinin satır içi eşleşmelidir. Nubuto, bir Tam İçerik eşleşmesi tespit ederse hedef dil kutusu 
otomatik olarak çeviriyle doldurulur ve durum alanı yeşile döner. 

Tam eşleşmeler sadece analiz sırasında oluşturulur. Uygun bir eşleşme olsa bile çeviri sırasında bir 
segment için ICE eşleşme olmaz. 

%100 eşleşme 

%100 eşleşme farklı bir bağlam içinde tam bir eşleşmedir.  Bu, eşleşmenin çevirmen tarafından 
gözden geçirilmesi gerektiği anlamına gelir. Nubuto, ÇB'deki kaynak metin için bir %100 eşleşme 
bulursa, hedef dil kutusu otomatik olarak çeviriyle doldurulur ancak bu sefer durum alanı çevirinin 
kontrol edilmesi gerektiğini belirten turuncu renkle işaretlenir. 

Fuzzy (Kısmi) eşleşme 

Kısmi eşleşme hedef dil kutusu altında eşleşme yüzdesiyle birlikte görüntülenir. Kaynak tarafında 
ise kaynak metin ve ÇB'nin kısmi kaynağı gösterilir. Farklı kelimeler kırmızı renkle işaretlenir. 
Kaynak ve kısmi kaynak arasındaki sözcük sırası farklılıkları vurgulanmaz. Kısmi eşleşmeler 
kırmızı renkle gösterilir. 

TM Yayılımı 

Çevirdiğiniz bir segment aynı belgede veya aynı projedeki başka bir belgede tekrarlanıyorsa, 
Nubuto çeviriyi tekrarlanan segmente otomatik olarak yerleştirir. Kısmi bir eşleşme varsa bu ayrıca 
çevirmene sunulur. Bu özellik, üzerinde birden fazla çevirmenin çalıştığı dosyalarda oldukça 
faydalıdır.  

Makine çevirisi eşleşmeleri  

Nubuto bir segmentin karşılığını dosya içinde, çeviri belleğinde veya daha önceki bir projede eşleşme 
olarak bulamazsa, varsayılan ayarlarda, iki kolonu da kaynak metin ile doldurur. Hedef dil kutularının 
boş kalmasını istiyorsanız "Yapılandırma" sekmesindeki "Çeviri" kısmına girerek ''hedefi kaynakla 
doldur'' kutusundaki onayı kaldırabilirsiniz. Proje yöneticisi Google makine çevirisini seçtiyse, bir 
Google eşleşmesi (varsa) çevirmene sunulur. 

Kimlik tabanlı eşleşme 

Kaynak dosyalar XML, YAML, properties veya Excel biçimindeyse ve aynı dosyanın iterasyonları 
işleniyorsa, Nubuto kimlik tabanlı eşleşme kullanacak şekilde ayarlanabilir. Bu eşleşme türü, 
bağlamın pek alakalı olmadığı yazılım arayüzü metinleri ve oyunların çevirisinde kullanışlıdır. %100 
eşleşmeler tam kimlik eşleşmesi olarak gösterilebileceği için eşleşme oranında artış olur. Nubuto'da 
kimlik tabanlı eşleşmeyi etkinleştirmek için lütfen yöneticinizin destek@nubuto.com adresine 
ulaşmasını isteyin. 



 

Nubuto Kullanım Kılavuzu – Proje yöneticisi 

 

 

 

 

NOT 

 

Bu kullanım kılavuzu, Dragoman Ltd.’nin İstanbul Arel Üniversitesi Mütercim 
Tercümanlık Bölümü’yle Bahar 2014 döneminde ortaklaşa düzenlediği pilot 

uygulama çerçevesinde çeviri öğrencileri için gerçek görev tanımları oluşturarak 
proje yöneticileri, terim uzmanları, çevirmenler, editörler ve masaüstü yayıncılık 

uzmanları belirlendikten sonra akademisyenlerin ve profesyonellerin 
danışmanlığında hazırlanmıştır. 
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