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Streszczenie
QWords to program łączący w sobie kilka funkcjonalności, które dają w połączeniu skuteczne narzędzie
do nauki słownictwa w obcym języku.
QWords integruje w sobie słownik, zautomatyzowane powtórki słownictwa oraz możliwość drukowania
„flash cards”. Unikalną cechą programu jest łatwość i szybkość dostępu do słownika. Pozwala to na wygodne
czytanie tekstu w obcym języku i poznawanie niezrozumiałych słów i zwrotów. W ten sposób dowiadujemy
się jakiego słownictwa potrzebuje użytkownik i możemy usprawnić proces nauki.
Niniejszy dokument stanowi krótkie wprowadzenie do wersji demonstracyjnej QWords w języku angielskim.
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Pierwsze uruchomienie programu

QWords podobnie jak np. Gadu-Gadu jest programem, który ma spersonalizowany charakter i wymaga założenia
konta użytkownika. Wynika to z tego, że każdy użytkownik czyta inne teksty i uczy się innego słownictwa.
Przy pierwszym uruchomieniu prezentowane jest okno pozwalające na założenie nowego konta. Wystarczy
wpisać nazwę użytkownika i wybrać avatar.

Rysunek 1: Zakładanie nowego konta użytkownika przy pierwszym uruchomieniu
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Zakładka powitalna

Po utworzeniu konta użytkownik ujrzy zakładkę powitalną. Zawiera ona listę wszystkich użytkowników oraz
przyciski pozwalające na wykonywanie operacji takich jak dodanie, usunięcie lub modyfikacja użytkownika.
Z tego miejsca można także przejść do podręcznika użytkownika (przycisk „Handbook”) lub krótkiego wprowadzenia do QWords (przycisk „Szybka pomoc”).

Rysunek 2: Zakładka powitalna
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Tłumaczenie słówek

3.1

Skróty klawiszowe

Najszybszym i najdogodniejszym sposobem używania słownika jest skorzystanie z skrótów klawiszowych. Istnieją
dwa podstawowe sposoby:
• Zaznaczenie (podświetlenie) nieznanego słówka w dowolnym miejscu - może to być np. strona internetowa
lub dokument Word. Po zaznaczeniu naciskamy skrót „Win+Z” i automatycznie dostajemy tłumaczenie.
• Wciśniecie skrótu „Win+A” daje dostęp do okna ze słownikiem, gdzie można wpisać szukane słowo.

3.2

Miejsca w programie, gdzie znajduje się aplet tłumaczący

• zakładka w głównym oknie programu z nagłówkiem „Translate”
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Rysunek 3: Zakładka z tłumaczeniami
• małe okno z tłumaczeniami - dostępne po kliknięciu skrótu „pokaż okno z tłumaczeniami” (domyślnie „Win
+ A”) lub zaznaczeniu tekstu i kliknięciu skrótu „pokaż tłumaczenie” (domyślnie „Win + Z”).

Rysunek 4: Małe okno z tłumaczeniami

3.3

Elementy apletu z tłumaczeniami i ich funkcje

• lista ze słówkami - w małym oknie z tłumaczeniami można ją ukryć, jej funkcja zależy od zaznaczenia
opcji filtrowania (opisane dalej)
• pasek wyszukiwania - po wpisaniu do niego słowa mogą wystąpić dwie sytuacje: słowo zostało znalezione
(pasek podświetli się na zielono, a lista ze słówkami zostanie wyświetlona tak, żeby oprócz znalezionego
słowa widoczne były także wyrazy znajdujące się zarówno przed nim, jak i za nim) lub słowo nie zostało
znalezione (pasek podświetli się na czerwono, na liście ze słówkami zaznaczone zostanie słowo którego
prefiks najlepiej pasuje do szukanej frazy)
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Rysunek 5: Udane tłumaczenie słowa „against”

Rysunek 6: Nieudane tłumaczenie słowa „againe”
• pole z wynikami - służy do wyświetlania rezultatów wyszukiwania oraz umożliwia dodanie wybranych
tłumaczeń do bazy powtórek. Kliknięcie pustej gwiazdki znajdującej się po lewej stronie danej frazy, dodaje
ją wraz z jej tłumaczeniem do bazy powtórek, kliknięcie gwiazdki wypełnionej żółtym kolorem usuwa daną
frazę z bazy powtórek. Istnieje również możliwość dodania lub usunięcia jednocześnie wszystkich tłumaczeń
danego wyszukiwania (trzy gwiazdki nakładające się na siebie na samej górze wyników wyszukiwania).
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Rysunek 7: Dodanie tłumaczenia do bazy powtórek

Rysunek 8: Dodanie wszystkich tłumaczeń do bazy powtórek

• zaznaczanie filtrowania - jeżeli opcja jest odznaczona to na liście ze słówkami wyświetlane są wszystkie
wyrazy ze słownika, natomiast po jej zaznaczeniu na liście wyświetlane są tylko te wyrazy, które zawierają
w sobie wyszukiwaną frazę jako podsłowo (np. dla wyszukiwania „swe” wyświetlone zostaną frazy „answer”,
„answerable” i „answering machine”.
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Rysunek 9: Wyszukiwanie z zaznaczoną opcją filtrowania

3.4

Dodatkowe funkcje małego okna z tłumaczeniami

• pokazywanie się okna po przyciśnięciu skrótu „pokaż okno z tłumaczeniami” (domyślnie „Win + A”), okno
pojawi się obok kursora myszy (chyba że zaznaczono opcję „zawsze na wierzchu” - wtedy okno pojawi się
w swoim ostatnim położeniu, ta sama uwaga dotyczy skrótu „pokaż tłumaczenie”),
• tłumaczenie dowolnego zaznaczonego tekstu - należy zaznaczyć tekst, który chce się przetłumaczyć, a
następnie kliknąć skrót „pokaż tłumaczenie” (domyślnie „Win + Z”),
• przycisk ukrywania/pokazywania listy ze słówkami - funkcja ta pozwala wybrać jeden z dwoch trybów,
ukrycie listy ze słówkami pozwala zmniejszyć obszar jaki okno zajmuje na ekranie, w trybie z ukrytą listą
niewidoczna staje się także opcja filtrowania - bez listy nie można pokazywać wyników tej operacji (zmiana
trybu następuje po naciśnięciu pierwszego z lewej przycisku w małym oknie z tłumaczeniami),
• przycisk pokazywania okna głównego aplikacji - ukrywa okno z tłumaczeniami i otwiera główne okno
aplikacji z ustawioną zakładką „translate” (drugi przycisk z lewej)
• przycisk „zawsze na wierzchu” - po kliknięciu okno nie będzie się chować pod innymi oknami, ponowne
kliknięcie wyłącza tą opcję (pierwszy przycisk z prawej, ikona ze strzałką w górę - okno nie jest aktualnie
przyczepione, ikona ze strzałką w dół - okno jest przyczepione)
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Rysunek 10: Zaznaczenie słowa „against”

Rysunek 11: Kliknięcie skrótu „pokaż tłumaczenie”
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Rysunek 12: Małe okno z tłumaczeniami z widoczna listą słówek

Rysunek 13: Małe okno z tłumaczeniami z ukrytą listą słówek
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Rysunek 14: Tłumaczenie z użyciem opcji „zawsze na wierzchu”

• przycisk hide - ukrywa okno z tłumaczeniami.
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Automatyczne powtórki

Istotne w QWords jest to, że każda zapalona gwiazdka tak naprawdę jest sygnałem dla programu, że użytkownik
nie miał wcześniej utrwalonego danego tłumaczenia. Program będzie chciał dopilnować by użytkownik sobie je
przyswoił. Czuwając cały czas w tle powiadomi użytkownika o tym, że warto sobie przypomnieć jakiś materiał.

Rysunek 15: Dymek z komunikatem o oczekującej powtórce.

Kliknięcie „X” na chmurce z komunikatem oznacza, że w tym momencie nie ma się czasu na powtórkę.
Ponowne powiadomienie pojawi się w innym czasie. Kliknięcie na chmurkę przeniesie nas do zakładki powtórek.
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Rysunek 16: Zakładka gotowa do przeprowadzenia powtórki.

Do tej zakładki można zaglądać w dowolnym momencie, aby sprawdzić czy jej stan. Informuje ona o ilości
słówek do powtórzenia na dziś. Kliknięcie przycisku „Play” (ze strzałką) rozpocznie proces powtórki. W każdej
chwili możemy się jednak z niej wycofać za pomocą przycisku „Stop”(z kwadratem).
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Rysunek 17: Zakładka powtórki z pytaniem o znaczenie wyrażenia.
Powtórka zaczyna się od wyświetlenia wyrażenia, które wcześnie sprawiało nam kłopot i nasze zadanie polega
na przypomnieniu sobie jego tłumaczenia. Jak już sobie je przypomnimy (bądź poddamy się) naciskamy przycisk
„Show Answer”.
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Rysunek 18: Zakładka powtórki z odpowiedzią.

Po porównaniu i zweryfikowaniu pomyślanej odpowiedzi z wyświetloną należy nacisnąć przycisk odpowiadający temu jak dobrze pamiętaliśmy tłumaczenie. Kolejne przyciski mają następujące znaczenie:
• tłumaczenie wyrażenia było dla nas oczywiste
• byliśmy w stanie przypomnieć sobie tłumaczenie
• tłumaczenie przypomnieliśmy sobie z trudnością
• przypomnieliśmy sobie dopiero po ujrzeniu odpowiedzi
• nie przypomnieliśmy sobie w ogóle
Podanie odpowiedzi ma istotne znaczenie w tym systemie powtórek. Cała powtórka, składa się z serii takich
testów jak powyższe, dla automatycznie dobranej grupy wyrażeń zasługujących danego dnia na uwagę. Można
bez obaw wykonywać ją partiami.

4.1

Parę słów o zastosowanym algorytmie pedagogicznym

Dobór wyrażeń do powtórki nie jest przypadkowy. Odpowiedzialna jest za niego pedagogiczna metoda zaszyta
w programie. Jest to algorytm SM-2 z pewnymi usprawnieniami. SM-2 jest sprawdzonym już w przeszłości
sposobem powtarzania materiału. Ma kilka istotnych cech:
• mierzy czas w jednostkach dziennych - czyli po wykonaniu całej powtórki możemy się już nie spodziewać
więcej przypominania
• powtórka nie skończy się dopóki każdej odpowiedzi nie będziemy sobie w stanie przypomnieć bez jej
oglądania - każda rzecz jest powtarzana w obrębie powtórki do momentu stwierdzenia, że jesteśmy się w
stanie przypomnieć odpowiedź bez jej podglądania
• częstość przypominania każdej rzeczy zależy od tego czy dobrze ją pamiętaliśmy podczas powtórek
• można się spodziewać, że już dobrze pamiętana rzecz będzie przypominana coraz rzadziej
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4.2

Wykresy postępu w nauce

W zakładce powtórek po kliknięciu przycisku „learning statistics” nauki pojawi się dodatkowe okienko przedstawiające 4 kolejne wykresy:

Rysunek 19: Zakładka powtórki z odpowiedzią.

• wykres historii powtórek pokazujący ile słówek powtórzyliśmy względem czasu
• wykres zaplanowanych już powtórek pokazujący ile słówek czeka nas w przyszłości względem czasu
• wykres zależności ilości wszystkich słówek które sobie utrwalamy względem czasu
• wykres zależności średniej zapamiętania wszystkich słówek które sobie utrwalamy względem czasu
Pod każdym z wykresów jest rozwijane menu gdzie możemy zmienić sobie skalę, która może nam pokazać
dane z: tygodnia, miesiąca, roku bądź wszystkie dane jakie są dostępne.

5

Flash cards i testy na życzenie

Słówka, przy których użytkownik zapalił gwiazdkę można grupować tworząc zestawy, które służą do przeprowadzania testów na życzenie i drukowania flash cards, czyli karteczek, które pozwalają na powtarzanie słownictwa
będąc z dala od komputera. Zakładka ta pozwala na zarządzanie zestawami, ich dodawanie, usuwanie, modyfikację, drukowanie oraz przeprowadzanie testów.
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Rysunek 20: Zakładka służąca do zarządzania zestawami słów

5.1

Tworzenie zestawu

Po wciśnięciu przycisku „Add” otwiera się nowe okno, które pozwala na dodanie nowego zestawu. Tworzenie
zestawu odbywa się w trzech krokach:
• użytkownik jest proszony o wpisanie nazwy zestawu

Rysunek 21: Wprowadzanie nazwy zestawu

• wybierane są słówka, które znajdą się w zestawie. W oknie są dwie tabelki, po lewej jest lista wszystkich
słówek, po prawej zaś tych słówek, które zostaną włączone do zestawu. Przenoszenia słówek pomiędzy
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tabelkami dokonuje się zaznaczając słówka w tabeli, z której mamy zamiar przenieść i wciskając strzałkę
z kierunkiem tabeli docelowej. Ponad tabelką, z której wybieramy słówka znajduje się pole edycyjne
służące do wyszukiwania słówek. Po wpisaniu do niego tekstu tabelka wyświetli tylko te słówka, które
będą pasowały do wprowadzonego wzorca. Ponadto lista rozwijana znajdująca się obok wspomnianego
pola edycyjnego pozwala zawęzić pole tłumaczeń do np. samych tagów.

Rysunek 22: Dodawanie słówek do zestawu

• użytkownik zaznacza, czy chce tylko zapisać zestaw („Only save”), zapisać i wydrukować („Save and print”),
zapisać i przeprowadzić test na życzenie („Save and revise”).
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Rysunek 23: Zapisanie zestawu

5.2

Modyfikacja zestawu

Po zaznaczeniu zestawu i kliknięciu przycisku „Modify” rozpoczynamy edycję zestawu. Modyfikując zestaw
możemy zmienić jego nazwę (pasek „Name” w górnej części okna), albo usunąć bądź dodać jakieś słówka odbywa się to na takiej samej zasadzie jak podczas tworzenia zestawu.

Rysunek 24: Modyfikacja zestawu
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5.3

Drukowania zestawu

Zestaw słówek można wydrukować zaznaczając go i klikając przycisk „Print”. Otwiera się nowe okno, w którym
zaznaczamy rodzaj drukowanych flash cards. Do wyboru są:
• karteczki jednostronne („One-sided cards”), gdzie słówko i tłumaczenie znajdują się na tej samej karcie
• karteczki dwustronne („Two-sided cards”) - słówko i tłumaczenie znajdują się po przeciwnych stronach,
drukowanie odbywa się w tym przypadku w dwóch krokach: najpierw drukowane są słówka, po czym
użytkownik jest proszony o włożenie tych samych kartek, ale odwróconych.
• tabelka słówko-tłumaczenie („Table”)
Z listy rozwijalnej wybierany jest rozmiar karteczek. Rozmiar reprezentowany jest przez pięciostopniową
skalę, gdzie „huge” oznacza największe karteczki, a „tiny” najmniejsze. Przycisk „Preview” pozwala na podgląd
wydruku, natomiast przyciskiem „Print” rozpoczynamy drukowanie.

Rysunek 25: Drukowanie zestawu

5.4

Test na życzenie

Po zaznaczeniu zestawu i kliknięciu przycisku „Revise” rozpoczynamy test na życzenie. Przebieg testu wygląda
tak samo jak przebieg powtórki automatycznej, z tą różnicą, że słówka pochodzą jedynie z wybranego zestawu.

6

Zarządzenie słownictwem

Wszystkie słówka, przy których użytkownik zapalił gwiazdę trafiają do bazy danych. Każde takie słówko może
zostać zmodyfikowane lub usunięte. Istnieje również możliwość ręcznego dodania słówek, które nie znajdują się
w słowniku.
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Rysunek 26: Zakładka służąca do zarządzania bazą słówek

6.1

Dodawanie nowych słówek

Wciśniecie przycisku „Add...” otwiera nowe okno, w którym można wpisać słówko, jego tłumaczenie, a także tagi. Wciśniecie „Add” w tym oknie zapisuje wpisane słówko do bazy. Jednocześnie pola edycyjne zostają
wyczyszczone, co pozwala na wygodne wprowadzanie kolejnych słówek.
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Rysunek 27: Ręczne dodanie nowego słowa

6.2

Wyszukiwanie

Ponad tabelką prezentującą zawartość bazy znajduje się pole edycyjne służące do wyszukiwania słówek. Po
wpisaniu do niego tekstu tabelka wyświetli tylko te słówka, które będą pasowały do wprowadzonego wzorca.
Ponadto lista rozwijana znajdująca się obok wspomnianego pola edycyjnego pozwala zawęzić pole tłumaczeń do
np. samych tagów. Poniższy zrzut ekranu prezentuje przykład użycia wyszukiwania w celu znalezienia wszystkich
słów z kategorii „sport”.
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Rysunek 28: Wyszukiwanie słów o tagu „sport”

7

Konfiguracja

7.1

Ogólna konfiguracja (zakładka „main”)

• zmiana domyślnego skrótu „pokaż okno z tłumaczeniami” („show shortcut”) - po zmianie i zapisaniu
ustawień kliknięcie skrótu otwiera małe okno z tłumaczeniami
• zmiana domyślnego skrótu „szukaj tłumaczenia” („search shortcut”) - zaznaczenie dowolnej frazy myszką i
kliknięcie skrótu powoduje otwarcie małego okna z tłumaczeniami z wynikiem wyszukiwania zaznaczonej
frazy
• zmiana skórek („skins”) programu - zmienia kolorystkę programu,
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Rysunek 29: Konfiguracja głównych opcji programu

7.2

Konfiguracja apletu z tłumaczeniami (zakładka „Translate”)

• zmiana rozmiaru czcionki dla wyników wyszukiwania słówek - przesunięcie suwaka w lewo zmniejsza
rozmiar czcionki, w prawo zwiększa.

Rysunek 30: Konfiguracja apletu z tłumaczeniami

7.3

Konfiguracja modułu powtórek (zakładka „Revisions”)

• zmiana częstotliwości pojawiania się dymku przypominającego o oczekującej powtórce („Reminder frequency (min)”) - podajemy co ile minut najczęściej może się pojawiać
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• zmiana dziennego limitu rozmiaru powtórki („Maximum amount of words (per day)”) - podajemy liczbę,
która jest maksymalnym limitem dla ilości wyrażeń do powtórzenia jednego dnia
• zmiana intensywności nauki („Learning Intensity Level”) - przesuwamy pasek tym bardziej na prawo im
intensywniej chcemy sobie powtarzać materiał

Rysunek 31: Konfiguracja modułu powtórek.
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