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Contato

● http://wiki.debianbrasil.org/Traduzir

Debian-l10n-portuguese@lists.debian.org

https://lists.debian.org/debian-l10n-portuguese

irc://irc.debian.org/debian-l10n-br

mailto:Debian-l10n-portuguese@lists.debian.org
https://lists.debian.org/debian-l10n-portuguese


  

Quem pode fazer parte?

    Todos que podem disponibilizar pelo menos   
    1 hora semanal.



  

Como começar?

Não tente imediatamente entrar em uma 
tradução.

Faça revisões, veja as mensagens da lista



  

  Onde posso ajudar?

* Descrição dos pacotes

* Documentos

* Paginas Web

* Páginas man

* Instalador Debian



  

* Descrição dos pacotes

- 43 mil pacotes

DDTSS ( Debian Distributed Translation Server Satellite)

http://ddtp2.debian.net/ddtss/index.cgi/pt_BR

http://ddtp2.debian.net/ddtss/index.cgi/pt_BR


  

* Descrição dos pacotes

- Criar Login



  

* Descrição dos pacotes

Tradutor



  

* Descrição dos pacotes

Tradutor



  

* Descrição dos pacotes

Revisor



  

* Descrição dos pacotes

Revisor



  

* Descrição dos pacotes

WordList

http://ddtp2.debian.net/ddtss/index.cgi/pt_BR/wordlist



  

* Documentos

http://softwarelivre.org/debianbrasil/documentos-traduzidos

http://softwarelivre.org/debianbrasil/documentos-traduzidos


  

* Páginas man



  

* Páginas man

DebConf - Debian configuration management system



  

Revisando um .po

* Ao receber um e-mail na lista [RFR] ou
  E-mails aguardando revisão em
 https://l10n.debian.org/coordination/brazilian/pt_BR.by_status.html#rfr

* Salve o arquivo anexo pacote_pt_BR.po do e-mail [RFR] escolhido 
no passo anterior

* Faça uma cópia do arquivo que você revisará

* Revise o arquivo pacote_pt_BR.copia.po usando o seu editor 
preferido

* Revise o arquivo pacote_pt_BR.eu.po usando o seu editor preferido, 
responda o RFR concorcando com a tradução, ou crie um patch com 
as alterações
 ( diff -u pacote_pt_BR.po pacote_pt_BR.copia.po 
>pacote_pt_BR.copia.po.patch )

https://l10n.debian.org/coordination/brazilian/pt_BR.by_status.html#rfr


  

Traduzinho um .po

* Escolha um pacote em 
(https://www.debian.org/international/l10n/po-
debconf/pt_BR#i18n)



  

Traduzinho um .po

* Consulte em 
(https://l10n.debian.org/coordination/brazilian/pt_BR.by_package.html) Se 
não há tradução em andamento.
* Dê uma olhada no arquivo pacote_pt_BR.po para 
ver se quer mesmo traduzi-lo

https://l10n.debian.org/coordination/brazilian/pt_BR.by_package.html


  

Traduzinho um .po

* Enviar e-mail com ITT para a lista
* Traduza o arquivo pacote_pt_BR.po
* Acerte o cabeçalho: PO-Revision-Date
* Teste com: 
msgfmt -c -v -o /dev/null pacote_pt_BR.po
* Enviar e-mail com RFR para a lista 
[RFR] po-debconf://pacote/pt_BR.po

* Espere a resposta dos revisores para o [RFR]

* Envie LCFC para a lista.



  

Estados

➢ ITT (Intent To Translate - Intenção de Traduzir)

➢ RFR (Request For Review - Requisição para Revisão)

➢ ITR (Intent To Review - Intenção de Revisar)

➢ LCFC (Last Chance For Comment - Última Chance 

Para Comentários)

➢ BTS#<bug number> (Bug Tracking System - Sistema 

de Rastreamento de Bugs)

➢ DONE#<bug number>

http://wiki.debianbrasil.org/Traduzir/Pseudo-urls



  

OBRIGADO

daniell@softwarelivre.org
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