
  

អំពីករបកែ្បកមវ្ធីកុំព្ទូរ័ៅទជភសែខរ្

 ែណនំខ្ួន និង ្កុមករងរ
 េហតុអ្ីបនេយើង្តូវបកែ្ប?
 ែស្ងយល់ពីឯកសរបកែ្ប របស់កម្វិធីនិមួយៗ
 ឯកសរេយងេនក្ុងករបកែ្ប



  

ែណនំខ្ួន និង ្កមុករងរ

ខំុ្ោឈ្ះ ោទព សុវចិិ្ត សព្ៃថ្ោរៀនជសិស ្ោរៀនថ្ក់ទី ១០ ោន
វទិ្ល័យសន្រម៉ុក។ ោនកុ្ងែផ្កពតម៌នវទិ្ ខុ្ំមនតួនទីជអ្ក
ចប់ោផ្ើម្ កុម បកែ្បមយួែដលមនោឈ្ះថ KVTT (Khmer 
Volunteered Translator Team) ែដលបចុ្ប្ន្ោនះមនសមជិក
ចំនួន ១១ នក់ោហើយ។ ពួកោយើងោធ្ើករបកែ្បកម្វធីិទងំឡយណ
ែដលជកម្វធីិ កូដោបើកចំហ (Open Source Software)  ។ សព្ៃថ្
ោយើងទទួលបនគោ្មងធំមយួគ ឺបកែ្ប GNOME  និង Ubuntu ែត
វមនិទន់មនភពរលូនោទ។



  

ៅហតុអ្ីបនជៅយីង្តវូបកែ្ប

ោដយោមើលោឃើញថ ្បោទសោយើងោទើបនឹងរកីចោ្មើនែផ្ក ពតម៌នវទិ ្ោន
ប៉ុន្នឆ្ចុំងោ្កយោនះ ោយើងពិតជសប្យចិត្ខ្ងំណស់ ែតអ្ីែដលោយើង
គួរគតិគូរបែន្មោនះ គឺករោ្បើ្ បស់កម្វធីិោផ្ងៗ ោនកុ្ងែផ្កពតម៌នវទិ ្គឺ
ោនោ្បើភសបរោទសោនោឡើយ។ ោបើសិនជោយើងោមើលោទ្បោទសជតិខង 
គឺោគោ្បើភសោគោនោលើសឹងែត្គប់កម្វធីិទងំអស់ ចុះោហតុអ្ីបនជ
្បោទសោយើងមនិដូចោគអីចឹង? ោនះជមូលោហតុែដលបង្ំចិត្ខំុ្ ែដលជកូន
ែខ្រមយួរូប ជអ្ក្សលញ់ែផ្កពតម៌នវទិ ្ម្ក ់ ែស្ងយល់ពី កម្វធីិទងំ
ោនះ កុ្ងករបកែ្ប និងអំពីកែន្ងផុ្កឯកសរបកែ្បរបស់វ(កម្វធីិ)  ។



  

ៅហតុអ្ីបនជៅយីង្តវូបកែ្ប

ជោលើកដំបូងរបស់ខុ្ំោនះ ែដលបនបកែ្បកម្វធីិ ខំុ្ពិតជសប្យចិត្ខ្ងំ
ណស់ ោ្ពះបនោ្បើកម្វធីិកំុព្ូទរ័ ជភសែខ្រ ោហើយោដយោមើលោឃើញថ
មនកម្វធីិជោ្ចើនែដលមនិទន់បនបកែ្បោនះោទ ដូចោនះរតឹែតបង្ំចិត្ខំុ្
ោអយចប់ោផ្ើមបកែ្បកម្វធីិោនះបនោ្ចើនលម្ កុ្ងករោ្បើ។ ោហើយកម្វធីិ
ដំបូងែដលខុ្ំបនបកោនះគឺ កម្វធីិ្បតិទិនលម្ោដសថប់កំុព្ូទរ័ ែដលមន
ោឈ្ះថ Rainlendar ោហើយឥឡូវោគបនបែន្មភសែខ្រចូលោទកុ្ងោនះ
ោហើយ។ បន្មកោទៀតគឺកម្វធីិ Opera ជកម្វធីិរុករក្បពន្័អុីនោធើនិតមយួ
ែដលមនោល្ឿនោលឿន ោហើយខំុ្ោពញចិត្វណស់ោទើបខំុ្បកែ្បវ ែតមនិ
ទន់បនសុ្កតិ នងិ្តឹម្តូវអស់ោទ។



  

ែសង្យល់ពីឯកសរបកែ្ប
 ្បោភទឯកសរបកែ្ប

 ែស្ងយល់ពី្បោភទឯកសរបកែ្បនិមយួៗ
 ករបង្ប់/កណំត ់្បោភទយូនីកូដោទោលើឯកសរបកែ្ប
 កមវ្ធិីស្មប់បកែ្ប
 ែស្ងយល់អំពីកូដោនក្ុងឯកសរនិមយួៗ

 ទីតងំផ្ុកឯកសរ
 ោនោលើលីនុច
 ោនោលើវនីដូស៍



  

្បៅភទឯកសរបកែ្ប

ឯកសរបកែ្បរបស់កម្វធីិនិមយួៗ វមនិដូចគ្ោនះោទ។ កម្វធីិមយួ
ចំនួនោ្បើឯកសរ្បោភទ .mo ; .qm ; .ini ; .lang ; .lng…។ល។ 
ោហើយឯកសរែដលោគែតងោ្បើោ្ចើនជងោគគឺ .mo និង .qm ។ ោន
កុ្ងោនះមនែត២្បោភទប៉ុោណ្ះ ែដលជឯកសរមនិអចែកបន 
ោនះគឺឯកសរ .mo និង .qm។ ឯកសរទងំពីរោនះគឺជឯកសរ
ែដលបនខ្ប់រចួ (compiled) មនិអចែកែ្បបនោនះោទ។



  

្បៅភទឯកសរបកែ្ប

ឯកសរ .mo ោកើតោចញពីករខ្ប់ឯកសរ .po ោហើយឯកសរោនះ
ោកើតោចញមកពីឯកសរ .pot ។ ចំែណកឯឯកសរ .qm វញិោកើត
ោចញពីករខ្ប់ឯកសរ .ts។



  

ករបងប្់/កំនត ់្បៅភទយនូីកដូៅទៅលីឯកសរ

ោនកុ្ងកំុព្ូទរ័មន្ បោភទយូនីកូដជោ្ចើន...... ោនកុ្ងោនះមនែត 
្បោភទយូនីកូដែតមយួប៉ុោណ្ះ ែដលគំ្ ទ/ទទួលស្ល់ អក្រែខ្រ
យូនីកូដ គឺ UTF-8។ UTF-8 ជ្បោភទយូនីកូដែដលស្ល់្គប់
ភស។ ឯកសរែដលសរោសរអក្រែខ្រ ចំបច់្ តូវែតកំណត់
យូនីកូដឲ្វជ UTF-8 ោបើមនិអីចឹងោទ ោ្កយោពលែដលរក ្ទុករចួ 
អក្រែខ្រនងឹោមើលមនិោកើតោទ។



  

កមវ្ធីបកែ្ប
ស្មប់កម្វធីិបកែ្ប គឺមនោ្ចើនណស់។ ែតកម្វធីិែដលល្ោ្បើ និងមន
្បជ្បយិភពោនះ មនែតប៉ុន្នប៉ុោណ្ះ។

 កម្វធិីបកែ្ប .po និង pot៖
-WordForge
-poEdit

 កម្វធិីបកែ្ប .ts៖
-WordForge
-Qt3 Linguist

 កម្វធិីបកែ្ប ឯកសរោផ្ងោទៀត៖
Notepad, Notepad++, gEdit, និងកម្វធិីែកែ្ប (editor) ោផ្ង ៗោទៀត



  

កមវ្ធី WordForge



  

ែសង្យល់អំពីកដូៅនក្ុងឯកសរនិមយួៗ
 អំពីឯកសរ .po / .pot៖

#: ../data/cheese.schemas.in.h:17
msgid "Picture brightness"
msgstr "ពន្ឺ រូប ភព"

 #: ../data/cheese.schemas.in.h:17 = បញ្ក់អំពីទីតងំែដល្ តូវោ្បើ
ពក្ោនះោនកុ្ងកម្វធីិ

 msgid "Picture brightness" = ពក្ោដើម
 msgstr "ពនឺ្រូបភព" = ពក្បកែ្ប



  

ែសង្យល់អំពីកដូៅនក្ុងឯកសរនិមយួៗ
 អំពីឯកសរ .po / .pot៖

#: ../src/cheese-commands-fi le.c:116
#, c-format
msgid "Could not save %s"
msgstr ""

 ោយើងោឃើញមនកូដ %s ោនខងោលើោនះ។ កូដោនះស្មប់បញ្ក់ថវ
នឹង្ តូវជំនួសនូវពក្មយួ ោនោពលែដលកម្វធីិោ្បើវ។



  

ែសង្យល់អំពីកដូៅនក្ុងឯកសរនិមយួៗ
 អំពីឯកសរ .ts៖

<message>
<source>Remove</source>
<translation>ដកោចញ</translation>

</message>
 ខងោលើោនះជកូដរបស់ឯកសរ .ts ែដលោមើលោទមនរោបៀប និងងយ

យល់ជងឯកសរ .po និង .pot។ <source> ជពក្ោដើម 
<translation> ជពក្បកែ្ប។



  

ែសង្យល់អំពីកដូៅនក្ុងឯកសរនិមយួៗ
 .lang = sSTATUSMENU_CAPTION_ONLINE=ោនោលើបណ្ញ
 .lng = -1783794762="ោ្ជើសោរ ើស…"
 .php = 'DL_DOWNLOAD'     =>     'ទញយក'



  

ទីកែនង្ផ្ុកឯកសរ
 ោនោលើវនីដូស៍ភគោ្ចើនគឺោគែតងដក់ឯកសរភសោទកុ្ង ថតឯកសរ

របស់កម្វធីិោនះ ោហើយោឈ្ះថតឯកសរោគោ្បើោ្ចើនគឺ៖ languages, 
lang, l10n, langs....

 ោនោលើលីនុច ខុ្ំសូមោលើកយក Ubuntu មកនិយយ៖ ោពលខ្ះោគដក់
ឯកសរភសោទកុ្ង /usr/share/ោឈ្ះកម្វធីិ/lang ឬ language 
ោហើយមយួែបបោទៀតគឺោគដក់ោទកុ្ង 
/usr/share/locale/km/LC_MESSAGES/ោឈ្ះកម្វធីិ.mo



  

ឯកសរៅយងក្ុងករបកែ្ប
 ោនកុ្ងករបកែ្បនន ោយើង្តូវមនឯកសរោយងកុ្ងករបកែ្ប ោ្ពះ

ោដើម្ីបញ្ក់ឲ្ោគោមើលថ ោយើងពិតជបកែ្បោចញពីោសៀវោភោនះ ោហើយ
មននយ័បញ្ក់ែបបោនះ។

 ឯកសរោយងកុ្ងករបកែ្ប ែដលខុ្ំោ្បើសព្ៃថ្គឺ៖
 ោសៀវោភវចននុ្កមសោម្ច ជួន ណត
 កម្វធីិវចននុ្កម អងោ់គ្ស-ែខ្រ
 អត្បទែដលនិយយអំពីមុខងរ និងបោ្មើប្មស់ពក្
 និង ។ល។......



  

សមូអរគណុ
សូមអរគុណស្មប់ករអនអត្បទបង្ញោនះ។ សង្ឹមថអ្កនឹង

អចបកែ្បកម្វធីិោផ្ង ៗោទជភសែខ្រ។ អចទំនក់ទំនងខុ្ំបនតម
រយៈែមល និង ោគហទំពរ័ប្ក៖់

 http://sovichetlife.wordpress.com/
 http://kmlangpack4soft.wordpress.com/
 sovichet.tep@gmail.com
 tsovichet@yahoo.com
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