Jzyki
Jzyki
PrestaShop zosta zaprojektowany, aby by wielojzyczny: jest w nim jeden jzyk domylny (ten, który zosta
uyty podczas instalacji), a wiele innych jest dostpnych do pobrania.
Strona „Jzyki” zarzdza jzykami, które zobaczysz w swoim panelu administracyjnym oraz w sklepie.
Strona wywietla jzyki ju zainstalowane w Twoim sklepie wraz z pewnymi informacjami: kod ISO, kod
jzyka, format daty (krótki lub peny). Moesz wczy lub wyczy jzyk, klikajc w ikon znajdujc si w kolumnie
„Wczony”.
Dodanie nowego jzyka to jedynie kwestia importu pakietu lokalizacyjnego kraju, który ten jzyk stosuje
(na stronie „Lokalizacja”). Jeli okae si, e to nie dziaa albo potrzebujesz czego bardziej dostosowanego
do Twoich potrzeb, moesz doda jzyk rcznie, posugujc si formularzem dostpnym po klikniciu przycisku
„Dodaj nowy jzyk”.

Tworzenie nowego jzyka

Stworzenie nowego jzyka wymaga przetumaczenia wszystkich tekstów znajdujcych si w czci
interfejsowej, w czci administracyjnej sklepu, w moduach etc. Mona równie zaryzykowa uycie
tumacze domylnych w jzyku angielskim. Tumaczenie odbywa si przy pomocy narzdzia na
stronie „Tumaczenia” w menu „Lokalizacja”.
Moesz równie wprowadzi nowy jzyk, aby lepiej zintegrowa pakiet jzykowy, który pobraby ze
strony PrestaShop.

W celu wprowadzenia nowego jzyka naley uzupeni tyle pól formularza, ile to tylko moliwe:
Nazwa. To pole widoczne publicznie. Jeli tworzysz jzyk dla konkretnego regionu, moesz to zaznaczy w nazwie na przykad: "Francuski (Quebec)".
Kod ISO. Wprowad odpowiedni 2-literowy kod ISO 639-1. W celu uzyskania wicej informacji zajrzyj tutaj: http://en.wikipedia.org/wiki
/List_of_ISO_639-1_codes.
W przypadku importowania pakietu jzykowego, kod ten powinien dokadnie odpowiada jednemu z pakietu.
Kod jzyka. Wprowad odpowiedni 4-literowy kod jzyka, w postaci xx-yy, xx to kod jzyka ISO (tak samo jak wyej), a yy to kod ISO kraju, przy uyciu
ISO 3166-1 alpha-2 (http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2). W celu uzyskania wicej informacji zajrzyj tutaj: http://en.wikipedia.org/wiki
/IETF_language_tag .
Format daty. Kraje nie zawsze stosuj ten sam format daty (Zobacz: http://en.wikipedia.org/wiki/Date_format_by_country). Tak wic, dat 02/08/12,
klient z Francji odczyta jako "2 sierpnia 2012", klient z USA jako "8 lutego 2012", a klient z Japonii jako "12 sierpnia 2002". Dlatego wane jest, aby
wskaza format daty, powizany z jzykiem. Uyte litery powinny by zgodne z funkcj daty () PHP: http://php.net/manual/en/function.date.php.
Peny format daty. Taki sam jak format daty jak wyej, lecz uwzgldniajcy równie godzin (godzina : minuty).
Flaga. Przelij obraz flagi, która odpowiada jzykowi, który chcesz doda. Powinien on wynosi 16 * 11 pikseli. Skorzystaj z darmowego zestawu
obrazków Flag famfamfam: http://www.famfamfam.com/lab/icons/flags/.
Obraz "Brak zdjcia". Przelij obraz, który bdzie wywietlany, gdy produkt nie ma jeszcze zdj. To zdjcie jest pustym obrazem, z napisem "Nie ma
obrazu" lub "Brak zdj" w konkretnym jzyku. Zdjcie powinno wynosi 250 * 250 pikseli. Moesz znale ju istniejcy obraz "Brak zdjcia" w katalogu /img/l
instalacji PrestaShop.
Jzyk RTL. W niektórych jzykach pisz si od prawej do lewej, a szczególnie w tych uywajcych skryptu arabskiego lub alfabetu hebrajskiego (http://e
n.wikipedia.org/wiki/Right-to-left). Gdy motyw PrestaShopStyle jest dobrze zakodowany, to jest w stanie obsuy jzyki RTL - pod warunkiem, e s
wyranie okrelone jako takie wanie jzyki.
Status. Moesz wyczy nowy jzyk, dopóki wszystkie tumaczenia nie bd gotowe.
Sklep powizany. Moesz sprawi, e konkretny jzyk bdzie dostpny tylko w wybranych sklepach, na przykad tych, których celem s konkretne
lokalizacje.

Gdy jzyk zostanie zapisany i wczony, moesz zaimportowa jego pakiet jzykowy. Mona to zrobi na
stronie "Tumaczenia" w menu "Lokalizacja". Uyj funkcji "Importuj pakiet jzykowy rcznie".
Na koniec, upewnij si, e wszystko dziaa: przejd do front-office sklepu i kliknij na wybran flag znajdujc si
na górze. W podobny sposób Twoi klienci, za pomoc tych ikon, bd mogli wybra jzyk.

