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Vorbim despre traduceri 

Câți dintre voi dezvoltă pe WordPress? 

Câți ați folosit intrumentele de traducere? 

Câți le-ați folosit realmente bine? 

Ok, începem cu partea asta de amfiteatru 

 



Structură 

Funcții de traducere 

Mai multe funcții de traducere 

Instrumente de traducere 

Traduceri + git 

Un mic artificiu tehnic 

Despre WordPress în română 



Funcții de bază 

__(’text de tradus’, ’domeniu’) 

_e(’text de tradus’, ’domeniu’) 



Există multe altele 

_x(’text de tradus’, ’context’, ’domeniu’) – 

traducere plus context 

_ex(’text de tradus’, ’context’, ’domeniu’) – 

afișare traducere plus context 

_n(’forma singular’, ’forma plural’, numar, 

’domeniu’) – traducere în funcție de număr 



Apropo de plural 

$n = 0; // formă plural 

$n = 1; // formă singular 

$n > 1; // formă plural 

… 

$n >= 20 + ($x * 100) // formă de plural 

specială!  

// unde $x = rand(0, ∞); 



Facem o mică convenție 

Ultimul parametru e tot timpul domeniul 

Nu folosim niciodată o variabliă ca ultim 

parametru 

Tot ce se termină cu __ e traducere 

Tot ce se termină cu _e înseamnă afișare 

 



Următoarele funcții ajutatoare 
esc_attr__ 

esc_html__ 

esc_attr_e 

esc_html_e 

esc_attr_x 

esc_html_x 

_ex – whaaaaat? 

_nx – traducere în funcție de număr cu context 



NOOP 

Înregistrează-l pentru traducere, dar nu-l 

tradu 

Whaaaaaat? 



Exemplu 
$messages = array( 

  'post' => _n_noop('%s post', '%s posts'), 

  'page' => _n_noop('%s pages', '%s pages') 

); 

... 

$message = $messages[$type]; 

$usable_text = sprintf( translate_nooped_plural( 

$message, $count ), $count ); 



Funcțiile NOOP 

_n_noop – înregistrează pentru traducere 

_nx_noop – înregistrează pentru traducere 

cu context 

translate_nooped_plural 

(da, se folosește DOAR pentru plural) 



.po, .mo, ??? 

PO = portable object 

MO =  machine object 

POT = ??? 

POT = portable object template 



Cine folosește git? 

Super 



Cine ține traduceri sub git? 

Ați încercat? 

Ce s-a întâmplat? 



.mo + .git =  <3 

.gitattributes (un fișier minunat) 

… 

*.mo  binary 

 ”binary” e o scurtătură pentru -text -diff 

Fără diff-uri între versiuni 

Fără conversie sfârșit de linie - CRLF 



Revenim la plural 

În limba română avem 3 forme 

Gettext-ul trebuie sa știe asta 

nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || 

(n%100 > 0 && n%100 < ""20)) ? 1 : 2); 



Unelte de traducere 

GlotPress 

Launchpad 

Pootle 

Poedit 

… 



WordPress i18n tools 

Makepot.php 

Addtextdomain.php 

 

http://i18n.svn.wordpress.org/tools/trunk/  

http://i18n.svn.wordpress.org/tools/trunk/


Era să uit 
wp_localize_script(); 

Pentru traduceri sau schimb între PHP și 

JS 

 

Ex: 

wp_register_script(’nume-script’); 

wp_localize_script(’nume-script’, ’nume-

obiect’, array(’variabila’ => ’valoare’)); 

… 

console.log(’nume-obiect.variabila’); 

 



Și WordPress în Română 

http://ro.wordpress.org  

Oricine poate participa 

http://translate.wordpress.org/projects/wp/d

ev/ro/default  

http://ro.wordpress.org/
http://ro.wordpress.org/
http://ro.wordpress.org/
http://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/ro/default
http://translate.wordpress.org/projects/wp/dev/ro/default


Suntem încă mici 



Mulțumesc 
@danstefancu 

dan@stefancu.ro 


