Uvod v prevajanje v Launchpadu
Vsak začetek je težak. Nekaterim je težka prva vožnja z avtom, nekaterim pa začetek
prevajanja v Launchpadu. Ravno zato sem napisal ta vodič – da bi slednjim olajšal
začetek prevajanja. S tem vodičem boste pridobili potrebno znanje za uspešno
prevajanje na Launchpadu. No, pa začnimo!
Launchpad je okolje, ki znatno olajša razvoj programske opreme. Do Launchpada lahko
dostopate preko spletne strani https://launchpad.net. Na njej boste našli orodja za
prenos programske opreme, poročanje hroščev in seveda prevajanje. Vendar pa za
uporabo Launchpada in orodij, ki jih ponuja, potrebujete račun.

Slika 1: Launchpad

Račun ustvarite tako, da v brskalniku odprete spletno stran https://launchpad.net in v
zgornjem desnem kotu kliknete na „Log in / Register“ (slika 1).
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Na spletni strani, ki se odpre, izberete „Create a new account“ in vnesete vse potrebne
podatke (slika 2). Ne pozabite izpolniti tudi overitve reCAPTCHA. Ko končate, pritisnite
na gumb „Continue“.

Slika 2: Ustvarjanje računa

Nato bo Launchpad od vas zahteval, da vnesete potrditveno kodo, ki jo boste prejeli v
nabiralnik vaše elektronske pošte.
Ko boste ustvarili račun na Launchpadu, se najprej pridružite slovenski prevajalski
skupini (https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-sl-trans – na desni strani kliknite na „Join
the team“ in počakajte, da vas koordinator sprejme), nato pa se vrnite na domačo stran
Launchpada in v odseku „Featured projects“ izberite Ubuntu (ali katerega drugega, če ne
prevajate Ubuntuja).
Odprla se vam bo stran projekta Ubuntu (slika 3), kjer si lahko ogledate vse podatke o
Ubuntuju (izvorno kodo, poročila o hroščih, prevode, itd.).
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Slika 3: Stran projekta Ubuntu

V zgornjem delu spletne strani izberite „Translations“ in odprla se vam bo stran, na
kateri je seznam vseh jezikov, v katerega lahko Ubuntu prevedete (največkrat se
prikažejo le tisti, ki jih imate izbrane; če želite prikazati vse, kliknite na „View all
languages“ na koncu seznama).

Slika 4: Seznam jezikov, ki so na voljo

Za začetek prevajanja s seznama izberite slovenščino („Slovenian“) in odprl se vam bo
seznam paketov, ki so vam na voljo za prevajanje. Poleg imena paketa boste videli
število nizov v paketu, kako napreduje prevajanje (prevedeni in neprevedeni nizi), datum
zadnje spremembe, koliko nizov potrebuje pregled in seveda ime in priimek zadnjega
prevajalca.
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Slika 5: Seznam paketov

Zdaj pa si morate samo še poiskati paket, ki ga želite prevajati, pri odločitvi pa vam bo
pomagala vrstica napredka, ki jo lahko vidite poleg vsakega paketa: zelena barva kaže
prevedene, rdeča pa neprevedene nize. Poiščite paket, ki ga želite prevajati (izberete
lahko kateri koli paket; izberete pa lahko tudi že prevedenega in ga pregledate) in
kliknite na njegovo ime (slika 6). Če ne veste, kateri paket bi izbrali, lahko vprašate na
naši klepetalnici (podatke o klepetalnici lahko najdete na koncu tega vodiča).

Slika 6: Izbira paketa
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Ko boste izbrali paket, ki ga želite prevajati, se vam bo odprla stran, ki vas resnično
zanima – vmesnik za prevajanje (slika 7).

Slika 7: Vmesnik za prevajanje

Na sliki 7 so označeni posamezni dela vmesnika: število vseh nizov in število nizov na
trenutni strani (rumena barva), številka niza (modra barva), izvirni niz v angleščini (rdeča
barva), trenutni slovenski prevod (vijolična barva), predlogi prevoda (oranžna barva) in
novi prevod (zelena barva).
Na levi strani trenutnega prevoda, predloga in novega prevoda so izbirni gumbi, s
katerimi izberemo, kateri od prevodov se bo upošteval; pri prvemu nizu želimo, da se
upošteva prevod, katerega smo napisali sami, pri drugemu nizu, pa želimo, da se
upošteva eden izmed predlogov.
Če v pravilnost svojega prevoda niste prepričani, pod svojim prevodom označite polje
„Someone should review this translation“, da se niz doda na seznam prevodov, ki
potrebujejo pregled.
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Slika 8: Ne pozabite shraniti vašega dela!

Ko končate s prevajanjem nizov, ki so na trenutni strani (ni potrebno da prevedete vse),
se premaknite na dno strani (slika 8) in kliknite na gumb „Save & Continue“, da se vaše
delo shrani ter se vam odpre naslednja stran, kjer lahko nadaljujete s prevajanjem.
In to je celoten postopen prevajanja v Launchpadu. Saj ni tako težko, kajne? Pri
prevajanju morate biti pozorni le na pravilnost prevodov, vendar vas ne sme biti strah,
da bi kaj uničili. Ko bodo prevodi za vami pregledani, vam bodo drugi prevajalci povedali,
kje ste naredili napako ali kako se določene besede pravilno prevaja.
Če za kakšno besedo ne veste prevoda, si oglejte pojmovnik prevodov
(https://wiki.lugos.si/slovenjenje:pojmovnik – prezrite opozorilo o nevarnosti spletne
strani), spletno stran Open-Tran (http://en.sl.open-tran.eu) ali pa vprašajte na naši
klepetalnici (med stike svojega Gmail ali Jabber računa dodajte „slovenskiprevajalci@partychapp.appspotchat.com“), kjer vam bomo z veseljem pomagali.
Klepetalnici se lahko pridružite tudi, če vam je dolgčas ali bi radi spoznali druge
prevajalce ter se pogovarjali o vsakdanjih stvareh.
Pa veliko užitkov pri prevajanju!
Uporabne spletne strani:
– pojmovnik prevodov: https://wiki.lugos.si/slovenjenje:pojmovnik
– Open-Tran: http://en.sl.open-tran.eu
– klepetalnica: slovenski-prevajalci@partychapp.appspotchat.com
Avtor: Klemen Košir (https://launchpad.net/~klemen.kosir)
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