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1. Babelzilla.org
Babelzilla je prekladateľský portál Mozilly založený na redakčnom systéme Joomla!.
Je na sprostredkovanie lokalizácií od prekladateľov pre autorov rozšírení. Autor pridá svoje
rozšírenie a server ho spracuje, sprostredkuje súbory na preklad a poskytne na lokalizáciu.
Prekladateľ má dve možnosti ako spraviť preklad. Prvá je preklad priamo na stránke a druhé
je stiahnutie si lokalizačných súborov, ktoré preloží u seba v počítači a uploadne na server
ktorý ich spracuje a pridá ako lokalizáciu.

2. Lokalizácia krok za krokom
2.1. Registrácia
Prvým krokom pre začatie prekladania je zaregistrovanie sa na stránke babelzilla.org.
V registračnom formulári je potrebné vyplniť všetky potrebné údaje a je dobé vyplniť aj
„Prekladateľ pre“ aby mohol autor nového rozšírenia v prípade nutnosti rýchleho prekladu
nájsť možného prekladateľa zo zoznamu užívateľov a aby sa automaticky ponúkal preklad
v tomto jazyku.

Registrácia

Po registrácií na Babelzilla je odporúčané zaregistrovať sa aj na diskusnom fóre slovenskej
lokalizačnej komunity - forum.mozilla.sk. Tu je možnosť komunikovať s ostatnými
prekladateľmi a riešiť možné otázky a problémy pri preklade alebo byť informovaný
o možných chybách v jeho lokalizácií.

2.2. Prihlásenie sa ako lokalizátor rozšírenia
Po prihlásení sa na stránku Babelzilla sa cez ľavé menu dostaneme do Web Translation
System (WTS). Tu si možeme pozrieť zoznam všetkých rozšírení ktoré sú do tohto systému
zaradené cez - List all extensions. Tu je zoznam všetkých rozšírení, teda nepreložených ale aj
preložených. Pre zobrazenie zoznamu nepreložených rozšírení, ktoré čakajú na lokalizátora
vojdeme do menu Country Ranking, kde si vyhľadáme sk-SK. V riadku sú dva odkazy Show untranslated a Translations needing update. Druhý odkaz je zoznam rozšírení ktoré už
majú lokalizátora ale po vydaní aktualizácie rozšírenia nedoplnil preklad.

Country Ranking

Na stránke Show untranslated si vyberieme rozšírenie na preklad. Klikneme na neho
a zobrazia sa nám súbory určené na preklad. Cez tlačidlo View si môžeme pozrieť jednotlivé
stringy určené na preklad a rozhodnúť sa či budeme rozšírenie prekladať.
Po kliknutí na „Register me as translator for this extension“ a potvrdení sa oficiálne stávame
prekladateľom rozšírenia.

Registrácia na preklad rozšírenia

2.3. Preklad rozšírenia
V ľavom menu v Manage my translations je zoznam všetkých rozšírení ku ktorým som sa
registroval ako lokalizátor.

Správa mojich prekladov

Kliknutím na meno sa otvoria znova súbory. Postupne preložíme všetky. Dôležitá je ak
kontrola aby sa v preklade nenachádzali chyby a dobé je poprosiť aj o rýchlu kontrolu iného
prekladateľa, ktorého nájdeme na horespomenutom fóre prekladateľov.

Preklad

Po preložení všetkých súborov je potrebné preklad otestovať. Pri veľkých projektoch je dobré
kliknúť aj na „Change status to "testing/QA"“ aby autor pred vydaním novej verzie rozšírenia
vedel že preklad sa už testuje a môže kontaktovať prekladateľa a mohol počkať deň do
vydania novej verzie už aj s týmto prekladom. V prípade viacerých lokalizátorov to poslúži
ako informácia pre druhého lokalizátora aby preklad už nemenil.

2.4. Test prekladu
Preložené súbory si stiahneme použitím „Download sk-SK / Slovak locales as tar.gz-file“.
Zo stránky Manage my translations stiahneme rozšírenie - Download extension.

Pre jednoduché spojenie prekladu a rozšírenia je dobré používať Total Commander, ktorý
dokáže dobre pracovať s archívmi bez toho, aby ich bolo nutné rozbaliť alebo Krusader v
Linuxe.
Rozšírenie má koncovku .xpi. Je to zip archív. Po prepísaní koncovky na .zip je teda možné
v Total Commanderi aj bez rozbalenia meniť obsah archívu.

Ukážkový obsah .xpi súboru

V archíve si nájdeme súbor „chrome.manifest“. Dáme ho editovať a tak ako pri ostatných
prekladoch pridáme riadok s cestou k tomu nášmu. Kódové označenie slovenskej lokalizácie
je sk-SK.

Časť súboru chrome.manifest

Upravený súbor uložíme.
V archíve sa nachádza priečinok chrome a v ňom je súbor s príponou jar. Je to znova
premenovaný zip archív. Súbor si skopírujeme niekam na disk a zmeníme koncovku.
Otvoríme archív, v ňom priečinok locale a do neho skopírujeme obsah súboru s prekladom
ktorý sme stiahli zo stránky. Bude to jeden priečinok a to sk-SK.

Obsah archívu s prekladom

Obsah priečinka locale už so skopírovaným prekladom

Po skopírovaní zmeníme späť koncovku archívu na jar, skopírujeme ho na do archívu kde bol
neupravený, teda do priečinka chrome a premenujeme späť na koncovku xpi aj samotne
rozšírenie.
Rozšírenie si nainštalujeme do Firefoxu, Thunderbirdu alebo iného produktu Mozilly, pre
ktorý je určený. Preklad sa použije automaticky ak je v produkte Mozilly nastavený slovenský

jazyk ako prioritný. Otestujeme, skontrolujeme chyby a prípadné preklepy alebo zle preložené
slová opravíme.

2.5. Vydanie prekladu
Ak sú všetky chyby v preklade opravené tak preklad je možné vydať. Na stránke kde sa
rozšírenie prekladalo klikneme na „Change status to "Released"“. Tým sme autorovi
rozšírenia oznámili že preklad je hotový a môže ho pridať do rozšírenia.
Na stránke Manage my translations je možné pri každom rozšírení nájsť odkaz na diskusiu.
Do tejto diskusie je dobré napísať bol pridaný ďalší preklad čo informuje autora emailom.
V tejto diskusii je možné obracať sa na autora so všetkými otázkami a dávať aj návrhy na
vylepšenie.

2.6. Aktualizácia prekladu
Všetky rozšírenia sa stále vyvíjajú a upravujú a častokrát sa pridávajú aj nové slová na
preklad. V takomto prípade bude Babelzilla prekladateľa emailom automaticky informovať
o tom, že nastala úprava rozšírenia a je potrebné niečo preložiť.

3. Odkazy
http://www.babelzilla.org/
http://www.mozilla.sk/
http://forum.mozilla.sk/
http://www.ghisler.com/
http://www.krusader.org/

- Portál Babelzilla
- „Základňa slovenskej lokalizačnej komunity“
- „Diskusné fórum slovenskej lokalizačnej komunity“
- Total Commander
- Krusader

