
േകാഹ സ�ത� േസാഫ്�് െവയറിെ� മലയാള പരിഭാഷ യ�ം

�ിയ ����േള,
എ�് ഇ��ൻ ഭാഷകൾ മാ�മാണ് േകാഹ ഇ�ർേഫസിൽ ലഭ�മായി��ത്. അതിൽ മലയാള�ം
ഉ�്. ഹി�ി, െത��് ഭാഷക�െട പരിഭാഷ മാ�മാണ് �ർ�ിയായി��ത്. മലയാളമട���
മ� ഭാഷക�െട പരിഭാഷ �ർ�ിയായി�ി�. അ�ാഡമിക് ൈല�റികളാണ് േകാഹ ��തലായി
ഉപേയാഗി��ത്. �രിഭാഗം ൈല�റികളി�ം േകാഹ ഇം�ീഷ് ഇ�ർേഫസാണ്
ഉപേയാഗി��ത്. േകരള�ിെല െപാ� �ൻഥശാലകളിൽ േകാഹ �ചാര�ിൽ
ആയി�ിെ��ി�ം, മലയാളം പരിഭാഷ സ�ീകരി�െ��ം എ�് ക���. േകാഹ േസാഫ്�് െവയർ
ഇ�ർേഫസ് മലയാള�ിേല�് പരിഭാഷെ���കെയ�ത് അഭിമാനകരമായ �വട് െവ�ായി
ക�തി ഈ സംരംഭ�ിൽ പ�ാളികളാവാൻ എ�ാവേര�ം േ�ഹ�ർ�ം �ണി��.

മലയാള പരിഭാഷ യ��ിൽ എ�ിെന പ�ാളിയാവാം
പരിഭാഷ �വർ�ന�ൾ�ായി �േത�കമായി ഓൺൈലൻ േവദി േകാഹ േസാഫ്�് െവയർ
സ�ഹം ത�ാറാ�ിയി��്. https://translate.koha-community.org എ� െവബ്
േമൽവിലാസ�ിൽ പരിഭാഷ �വർ�ന��െട െവബ്ൈസ�് ലഭ�മാണ്. ��ിൽ (Pootle) എ�
സ�ത� േസാഫ്�് െവയറാണ് പരിഭാഷകൾ ൈകകാര�ം െച�ാനായി േകാഹ േസാഫ്�് െവയർ
സ�ഹം ഉപേയാഗി��ത്. െവബ് ൈസ�ിൽ ഒ� അ�ൗ�് നിർ�ി� െകാ�് പരിഭാഷ
�വർ�ന�ളിൽ പ�ാളികളാകാ��താണ്. പരിഭാഷാ �വർ�ന�ളിൽ
പ�ാളിയാ��തി� യാെതാ� വിധ സാേ�തിക പരി�ാന�ം ആവശ�മി�.

െവബ്ൈസ�ിെ� �കൾ ഭാഗ� നി�ം േകാഹ പതി�്, ഭാഷ എ�ി�െന േവർതിരി�
തിരെ���ാ��താണ്. ഭാഷകളിൽ നി�ം മലയാളം തിരെ���ണം. അ��ിെട
�സി�ീകരി� േകാഹ�െട പതി�കൾ േക�ീകരി� പരിഭാഷ �വർ�ന�ൾ
ഏേകാപി�ി�ിരി��. നാ� േകാഹ പതി�ക�െട പരിഭാഷ �വർ�ന�ൾ ഒേര സമയം
നട���്.

ഏ��ം �തിയ േകാഹ പതി�ാണ് പരിഭാഷ െച�ാനായി തിരെ��േ��ത്. േകാഹ പതി�ിെ�
ലി�ിൽ അമർ�ിെ�ാ� പരിഭാഷ �വർ�ന�ളിേല� �േവശി�ാം. �തിയ േകാഹ പതി�്
�റ�ിറ�േ�ാൾ നിലവിെല പരിഭാഷ അതിേല� മാ�ം. �തിയതായി േചർ�െ�� വരികൾ�്
മാ�ം പരിഭാഷ േചർ�ാൽ മതിയാ�ം.

https://translate.koha-community.org


ഓേരാ േകാഹ പതി�ിേ��ം പരിഭാഷ വിവിധ ഫയ�കളിൽ ആണ് ��ി�ിരി��ത്. പരിഭാഷ
െച��തിെ� സൗകര��ിനായി, ഓൺൈലൻ കാ�േലാഗ്, �ാഫ് ഇ�ർേഫസ്,
െമേ��കൾ, ഇൻ�ാളർ എ�ി�െന വിവിധ െമാഡ��ക�മായി ബ�െ�� വരികൾ
�േത�കം ഫയ�കളിലായി ��ി�ിരി��. ഫയലിെ� ലി�ിൽ അമർ�ിയാൽ
ഫയലി��ിേല�് �േവശി�ക�ം, പരിഭാഷെ���ാ�� വരികൾ കാണാ�ം സാധി�ം.

പരിഭാഷ ആവശ��� വരിക�െട ലി�ിൽ അമർ�ിെ�ാ� പരിഭാഷ ആരംഭി�ാം. ഓേരാ
വരിക�ം എ�� കാണി�ം.

ഇം�ീഷി�� വരി എ�� കാണി�ം. മലയാളം പരിഭാഷ േബാ�ിൽ ൈട�് െചയ് � േചർ�ാം.
�ഗിൾ േ�ാം �ൗസറിൽ ഇൻ��് �ൾ എ�്�ൻഷൻ (Google Input Tools) ഇൻ�ാൾ െചയ് ത
േശഷം േനരി�് മലയാള�ിൽ ൈട�് െചയ് � േചർ�ാം. Submit / Suggest ബ�ൺ
അമർ�ിെ�ാ� പരിഭാഷ സമർ�ി�ാം. �ട��ാർ�് Suggest െച�ാൻ മാ�േമ

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-input-tools/mclkkofklkfljcocdinagocijmpgbhab?hl=en


സാധി�. Suggest െചയ് ത പരിഭാഷകൾ അഡ്മിനിസ് േ��ർ അംഗീകാരം നൽകി കഴി�ാൽ
മലയാളം പരിഭാഷ�െട ഭാഗമായി മാ��.

ചില വരികളിൽ Variable ഉെ��ിൽ അേതപടി നിലനിർേ��താണ്. സംഖ�കൾ, �കകൾ,
തീയതികൾ �ട�ിയ കാര��ളാണ് Variable �ാന� േസാഫ്�് െവയറിൽ �ത��െ���ത്.
Variable വ�� �ല� %s എ�് കാണാ��താണ്. വരിക�െട ഘടന മാ�ിയാ�ം Variable
േവ� �ാന� േചർ�ക.  Variable �ചി�ി�� ഭാഗം നീ��ത്.

ഓേരാ വരിക�േട�ം പരിഭാഷ �ർ�ിയാ�ി�ഴി�േ�ാൾ അ�� വരി പരിഭാഷ�ായി എ��
കാണി�ം. ഓേരാ വരിക�ം പരിഭാഷ �ർ�ിയാ�ി �േ�ാ� നീ�ാൻ പ�ം.

ഉപസംഹാരം
േകാഹ സ�ത� േസാഫ്�് െവയർ മലയാള പരിഭാഷ യ�ം സമയ ബ�ിതമായി
�ർ�ിയാ��തി� ��ായ �മം ആവശ�മാണ്. ഓേരാ���ം ഏതാ�ം വരികൾ
ൈദനദിനം േചർ�കയാെണ�ിൽ ���ിയ സമയ�ി��ിൽ മലയാള പരിഭാഷ
�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ം.


