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GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA - XBENCH 

 

1. O que é o Xbench? 

 É uma ferramenta de software que permite ao tradutor gerir a terminologia (seja 

procurar ou organizar os glossários pessoais, as memórias de tradução ou os ficheiros 

bilingues para determinados projetos) e fazer controlo da qualidade (para ajudar a melhorar 

e controlar a qualidade das traduções). 

 

2. Que tipo de ficheiros é que o Xbench pode analisar? 

 O Xbench é um programa que analisa vários tipos de ficheiros como TMX, XLIFF, 

Trados, Wordfast, MemoQ, Deja Vu, IBM Translation Manager e muitos mais como se pode 

observar na imagem: 
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3. Passos para fazer um controlo de qualidade com o Xbench: 

a.  Ao abrir o Xbench aparecerá esta janela que se apresenta em baixo. 

Esta janela tem a particularidade de mostrar logo todas as opções que o tradutor dispõe 

para fazer uma verificação do seu trabalho como demonstrado nos separadores indicados a 

vermelho na imagem: Project, Internet (para fazer pesquisas online sem sair do Xbench), QA 

e Instructions. Neste tutorial apenas será utilizado o QA (controlo da qualidade) como 

exemplo das funcionalidades do Xbench. 

 

b. O passo seguinte é criar um novo projeto através do Project > New  ou 

através do atalho CTRL+N. 
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c.   Depois de executar esse passo aparecerá esta janela onde o utilizador está 

adicionar os ficheiros que pretende passar pelo controlo de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Ao clicar em Add irá aparecer uma janela com os formatos que o Xbench 

suporta, já apresentada em cima no ponto 2.   
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e. Depois de ter adicionado o ficheiro em Add File basta clicar em Next e 

selecionar a opção Ongoing Translation. Esta parte é bastante importante para se poder 

fazer o controlo nas traduções. Se o caso for terminologia escolhe-se a opção Key Terms 

(que preferencialmente devem estar no formato .txt). Depois destas opções selecionadas 

basta apenas clicar em OK. 

 

f. Depois de devidamente verificadas as verificações nas listas basta apenas clicar 

em Check Ongoing Translation. 
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g.  Aparecerá quase de imediato uma lista que resulta da análise da verificação 

ortográfica. Clique em OK para continuar. 

 

h. De seguida deverá aparecer uma lista com as ocorrências do ficheiro. Ao clicar 

com o botão do lado direito por cima do segmento é possível editar o segmento no 

programa através do Edit Source ou através do atalho CTRL+ALT+ENTER. 
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i. Depois de todos os “problemas” resolvidos o utilizador pode guardar o projecto 

no botão de Guardar (Save Current Project ou CTRL+S). 

 

 

 

Dá-se por concluído este Guia de Iniciação Rápida para o Xbench. 

 


