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Terminologia

● I18N (internationalization)
internacionalização é a modificação de um 
programa para que ele possa lidar com os 
múltiplos idiomas e culturas do mundo todo.

● L10N (localization)
localização é a implementação de um idioma 
específico para um programa já 
internacionalizado. [1]



  

Sistema Operacional Universal

● Mais de 43.000 pacotes
● 10 arquiteturas oficiais [2]
● Traduzido para diversos idiomas

– Listas de e-mail de >30 equipes de tradução [3]

– Página web em >30 idiomas

– Instalador em >60 idiomas com >90% traduzido 
[4]



  

A importância da 
internacionalização e da localização
● Ter um sistema operacional universal significa 

mais do que ter à disposição todo o tipo de 
software, nas mais diversas arquiteturas. 
Significa, também, fornecer um sistema 
operacional que possa ser usado por qualquer 
pessoa, em qualquer parte do mundo, em seu 
próprio idioma.

● Quanto mais idiomas nós suportarmos, mais 
pessoas nós alcançaremos.



  

A importância da 
internacionalização e da localização
● O Debian precisa fornecer, em vários idiomas: um 

sistema de instalação, meios de configurar o software 
instalado, documentação sobre o sistema, interfaces 
dos programas, páginas na Internet, listas de usuários 
para suporte, canais de IRC, etc, que possam ser 
usados por pessoas que não falam Inglês.

● Tornar o Debian usável por mais pessoas também tem 
o objetivo de atrair mais contribuidores para o projeto. 
[5]



  

Material traduzido

● Página na Internet: www.debian.org
● Instalador Debian
● Descrição de pacotes
● Instalação e configuração de pacotes
● Documentação
● Notícias, alertas de segurança, etc

http://www.debian.org/


  

Página na Internet: www.debian.org



  

Instalador Debian



  

Instalador Debian



  

Descrição de pacotes



  

Descrição de pacotes



  

Descrição de pacotes



  

Instalação e configuração de 
pacotes



  

Instalação e configuração de 
pacotes



  

Documentação



  

Documentação



  

Fluxo de trabalho

Passos Ferramentas

Obter o texto original em 
Inglês

svn, git, download, 
aplicação web

Traduzir para Português do 
Brasil

gtranslator, poedit, vim, 
aplicação web

Submeter para revisão pela 
equipe de tradução

e-mail com pseudo-url, 
aplicação web

Devolver o texto traduzido svn, git, abertura de bug, 
aplicação web



  

Fluxo de trabalho: pseudo-url

● [<estado>] <tipo>://<pacote>/<arquivo>
● <estado>: ITT, ITR, RFR, LCFC, BTS#, …
● <tipo>: po, po-debconf, wml, ...
● Exemplo:

– [RFR] po-debconf://apt-cacher-ng/pt_BR.po



  

Exemplo

● Traduzir as mensagens de instalação e configuração 
(po-debconf) do pacote apt-cacher-ng

● Documentação:

– http://wiki.debianbrasil.org/Traduzir/DebConf/Exemplo

http://wiki.debianbrasil.org/Traduzir/DebConf/Exemplo


  

Exemplo: instalação e configuração 
de pacotes (po-debconf)



  

Exemplo: obter o texto original em 
Inglês

● Baixar o arquivo de 
https://www.debian.org/international/l10n/po-
debconf/pt_BR#i18n



  

Exemplo: obter o texto original em 
Inglês



  

Exemplo: traduzir para Português 
do Brasil



  

Exemplo: traduzir para Português 
do Brasil



  

Exemplo: traduzir para Português 
do Brasil



  

Exemplo: submeter para revisão 
pela equipe de tradução

● Enviar um e-mail
– Para: debian-l10n-portuguese@lists.debian.org

– Assunto: [RFR] po-debconf://apt-cacher-
ng/pt_BR.po

– Anexar o arquivo traduzido

mailto:debian-l10n-portuguese@lists.debian.org


  

Exemplo: devolver o texto traduzido

● Enviar um e-mail
– Para: submit@bugs.debian.org

– Assunto: apt-cacher-ng: [INTL:pt_BR] Brazilian 
Portuguese debconf templates translation

– Anexar o arquivo traduzido e revisado

mailto:submit@bugs.debian.org


  

Exemplo: devolver o texto traduzido



  

Exemplo: thread de e-mails do 
processo de tradução
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