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ко ри сни ка све сним овог про бле ма. Ве ћи-
на има и бол на ис ку ства из пр ве ру ке. Упр-
кос то ме што су тех нич ки раз вој и сте че на 
ис ку ства пру жи ли мо гућ ност за ду го роч ни 
ди ги тал ни за пис, нео п хо дан за за пис екс по-
нен ци јал но рас ту ће ко ли чи не ин фор ма ци ја 
(4·1019bit са мо у 2003. го ди ни, ду пли ра ју ћи 
се у три го ди не (Lyman & Va rian 2003), про-
се чан жи вот ни век вла снич ких фор ма та из-
но си тек не ко ли ко го ди на.

Нај че шћа де фи ни ци ја отво ре них фор ма та 
под ра зу ме ва стан дард ко ји за до во ља ва сле де-
ће усло ве (Wi ki pe dia – Open For mat):

1. Јав но до ступ на спе ци фи ка ци ја из да та 
под ли цен цом ко ја не огра ни ча ва про у ча ва ње, 
из ме ну, им пле мен та ци ју и про пи су је об ја вљи-
ва ње свих из ме ње них вер зи ја спе ци фи ка ци је 
под истим усло ви ма. За бра ње но је по сто ја ње 
дис кри ми на ци о них од ред би у од но су на им-
пле мен та ци ју об ја вље не спе ци фи ка ци је би ло 
пре ко па тент не или не ке дру ге за кон ске ре гу-
ла ти ве. 

2. Отво ре ни про цес упра вља ња стан дар-
дом у фор ми не за ви сног рад ног те ла са сло-
бод ним пра вом на члан ство и де фи ни са ном 
рад ном про це ду ром ко ја не фа во ри зу је по је-
ди не за ин те ре со ва не стра не.

3. До ступ на сло бод на им пле мен та ци ја по 
об ја вље ној спе ци фи ка ци ји, нај че шће у ви ду 
софт вер ског ре ше ња са отво ре ним ко дом об-
ја вље ног под ли цен цом сло бод ног софт ве ра 
или у јав ном вла сни штву.

4. По сто ја ње ма кар две не за ви сне им пле-
мен та ци је са гла сне са стан дар дом.

Ап стракт: У ра ду су из ло же ни не до ста ци упо тре бе 
вла снич ких за тво ре них фор ма та за пи са елек трон ских 
до ку ме на та из кан це ла риј ског софт ве ра и при ка за на 
ал тер на ти ва у ви ду ме ђу на род но стан дар ди зо ва ног 
отво ре ног до ку мент-фор ма та (ОДФ). У дру гом де лу 
украт ко је при ка зан нај по пу лар ни ји сло бо дан кан це-
ла риј ски па кет Ope nOf fi ce.org у из да њу 3.0. Тре ћи и 
за вр шни део ра да ба ви се ло ка ли за ци јом па ке та на 
срп ски је зик ко ју су за јед нич ки ре а ли зо ва ли Ма те ма-
тич ки фа кул тет у Бе о гра ду и За јед ни ца Ope nOf fi ce.
org ко ри сни ка у Ср би ји. У овом де лу је при ка зан про-
цес ра да на ло ка ли за ци ји и по ме ну ти нај ве ћи про-
бле ми уоче ни то ком ви ше го ди шњег ис ку ства ауто ра 
у ло ка ли за ци ји сло бод ног софт ве ра на срп ски је зик.

1. Отво ре ни фор ма ти за пи са
Ло ша по слов на прак са про из во ђа ча софт-

ве ра је учи ни ла да из бор од ре ђе ног про гра-
ма за кан це ла риј ско по сло ва ње за кљу ча ва 
све по дат ке ко ри сни ка за јед ног про из во ђа ча 
и јед но ре ше ње. Иако пот пу но у вла сни штву 
ко ри сни ка, за пи си у не стан дар ди зо ва ним, 
вла снич ким за тво ре ним фор ма ти ма по ста ју 
не чи тљи ви без про гра ма ко ји их ту ма чи. Вла-
снич ки фор мат за пи са за до ку мен те је тај на 
по зна та је ди но про из во ђа чу софт ве ра што 
про из во ђа чи ко ри сте као моћ но оруж је да на-
мет ну не тр жи шну утак ми цу.

Ко ри сни ци ма је оне мо гу ће но да пре ђу на 
дру ги софт вер јер не ће мо ћи да отво ре соп-
стве не до ку мен те, а чак и пре ла зак на дру гу 
вер зи ју или но ви је из да ње мо же спре чи ти 
при ступ ста ри јим до ку мен ти ма.

До ла зак до ба у ко ме елек трон ски за пис 
убр за но сме њу је па пир чи ни све ве ћи број 
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Је ди ни стан дард за за пис кан це ла риј ских 
до ку ме на та, у шта се убра ја ју тек сту ал ни 
до ку мен ти, та блич ни про ра чу ни и пре зен та-
ци је за јед но са по себ ним до да ци ма за за пис 
укљу че них под до ку ме на та, а ко ји је у скла ду 
са све че ти ри тач ке де фи ни ци је и спре ман је 
за ко ри шће ње у овом тре нут ку је сте отво ре-
ни до ку мент-фор мат (ODF, енгл. Open Do cu
ment For mat). Фор мат је стан дар ди зо ван пред 
Ме ђу на род ном ор га ни за ци јом за стан дар де 
(ИСО) под бро јем 26300:2006. 

За фор мат је над ле жна не про фит на ор га-
ни за ци ја OAZIS (енгл. Or ga ni za tion for the 
Advan ce ment of Struc tu red In for ma tion Stan
dards), док су у са ста ву тех нич ког ко ми те та за 
раз вој стан дар да во де ће свет ске софт вер ске 
ком па ни је (Адо би, Гугл, ИБМ, Ин тел, Мај-
кро софт, Но вел, Сан Мај кро си стемс и др.), 
за ин те ре со ва ни по је дин ци и пред став ни ци из 
ака дем ског сек то ра.

Тех нич ки, отво ре ни до ку мент-фор мат 
је фор мат ре а ли зо ван као је зик за сно ван на 
XMLу, ко ји је за па ко ван ком пре си јом без 
гу бит ка за сно ва ном на Хаф ма но вом ко ду 
(Зип DE FLA TE фор мат). У XML за пи су ко-
ри сти дру ге ме ђу на род но при зна те отво-
ре не стан дар де за за пис под до ку ме на та 
ко ји се и ина че уоби чај но ко ри сте у софт-
вер ским ре ше њи ма (MathML1 за за пис ма-
те ма тич ких фор му ла, под скуп Du blin Co re2 

за за пис ме та по да та ка, SMIL3 за пре зен та ци је 
и ани ма ци је итд). Са мим тим им пле мен та ци ја 
се осла ња на по сто је ћа ре ше ња, док је ис то-
вре ме но спе ци фи ка ци ја фор ма та и до не ко ли-
ко де се ти на пу та ма њег оби ма од кон ку рент-
ских вла снич ких ре ше ња.

Ка ко је фор мат за сно ван на XML-у и са мим 
тим је оби чан струк ту и ра ни текст, оси гу ра на 
је чи тљи вост ин фор ма ци је при де ли мич ним 
фи зич ким оште ће њи ма за пи са на ме ди ју му 
ар хи ви ра ња или при гре шка ма у пре но су.

Ко ри шће ње отво ре них фор ма та као што је 
отво ре ни до ку мент-фор мат основ ни је пред-

у слов за ме ђу соб но по ве зи ва ње ре ше ња раз-
ли чи тих про из во ђа ча и кључ ни фак тор трај-
но сти за пи са.

Ка да се го во ри о упо тре би фор ма та у кон-
тек сту елек трон ске упра ве, зах те ва њем ин-
тер о пе ра бил но сти и при ме ном отво ре них 
фор ма та др жа ва не фа во ри зу је по је ди на ода-
бра на софт вер ских ре ше ња, а омо гу ћа ва се 
сло бо дан из бор сви ма ко ји са др жа вом по-
слу ју. За пис по да та ка оста је тран спа рен тан 
и до сту пан сви ма, а ја сно је да се не мо же 
го во ри ти о де мо крат ском дру штву у кон тек-
сту е-Упра ве уко ли ко ови пред у сло ви ни су 
ис пу ње ни. 

Отво ре ни до ку мент-фор мат су као нор-
му за е-Упра ву за кон ским ак ти ма усво ји ле 
Нор ве шка, Бел ги ја, Фин ска, Фран цу ска, док 
су дру ге усво ји ле пре по ру ку за ко ри шће ње 
(Не мач ка, Ја пан, Сло вач ка, итд.) (ODF Al li an-
ce). У ју лу 2008. го ди не НА ТО је овај фор мат 
укљу чио ме ђу оба ве зне стан дар де за све чла-
ни це (NISp2).

Ко ри шће ње отво ре них фор ма та, услед по-
сто ја ња сло бод не и до ступ не им пле мен та ци је 
обез бе ђу је нео ме та ни пре нос зна ња у ин фор-
ма ци о ном дру штву од раз ви је них ка не раз ви-
је ним зе мља ма. Сто га је и ра зу мљи во за што 
ши ре ње и упо тре ба отво ре них фор ма та до-
при но си ре ша ва њу про бле ма Ми ле ни јум ске 
де кла ра ци је УН (UN-55/2) ка ко је по твр ђе-
но аген дом Свет ског са ми та о ин фор ма тич-
ком дру штву WSIS у Ту ни су 2005. го ди не 
(WSIS05).

Уз по др шку ин ду стриј ских ли де ра и уз ква-
ли тет но тех нич ко ре ше ње, ра ши ре на при ме на 
отво ре ног до ку мент-фор ма та има при ли ку да 
зна чај но про ме ни до са да шњу ло шу по слов ну 
прак су и обез бе ди ко ри сни ци ма си гур ни ји и 
без бри жни ји рад.

2. Ope nOf fi ce.org 3 за ко ри сни ке
Јед ном реч ју, Ope nOf fi ce.org је мо гу ће 

опи са ти као нај по пу лар ни ји сло бод ни кан це-
ла риј ски па кет.

ГОРАН РАКИћ
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Слика 1. OpenOffice.org 3 Писац (енгл. Writer) 
– програм за уређивање текста

П акет се с аст оји од пр огр ама за ур еђ ив ање 
те кста, пр огр ама за т абли чне пр ор ач уне, пр-
огр ама за пр ипр ему и и зв ођ ење пр езе нт ац ија, 
пр огр ама за з апис м ат ем ати чких фо рм ула, 
и зр аду ш ема и ве кто рских ц рт ежа и пр огр ама 
за и зр аду и упр ављ ање б аз ама п од ат ака. Св-
ојим м огу ћн ост има пр ужа по тп уну соф тве-
рску п од ршку св ак одне вном ка нц ел ари јском 
п осл ов ању. 

Соф твер р ади на свим п оп ула рним в рст а-
ма р ач ун ара, а п од рж ава Mi cr osoft Wi ndows, 
ГНУ/Л инукс, A pple Mac OS X и S ol aris оп е-
р ати вне с ист еме. И нст ал ац ија се м оже пр е у-
з ети са веб стр ан ице пр оје кта: http://sr.op en-
o ffi ce.org.

O pen Of fice.org се р аз вија као с ло бодан со-
фтвер, што з начи да га је  мо гуће без т рош-
кова  лиц ен ци рања н еог ра ни чено  ко рис тити, 
 ко пи рати и  дист ри б уи рати.  Дос тупан је к омп-
летан  изв орни код п рог рама  који је  доз во љено 
п ри ла го ђа вати и  об јав љи вати под ус ло вима 
ГНУ С ла бије  опште ј авне  лиц енце (енгл. GNU 
LGpL) у  из дању 3  коју је  об ја вила Ф он да ција 
за с лоб одни со фтвер4.  Његов п од ра зу ме вани 
ф ормат је ODF, а  по др жава и д руге  по пул арне 
к ан це лар ијске ф ор мате.

Т реба  наг ла сити да иако је ODF п од ра зу-
ме вани ф ормат O pen Of fice.org-а овај ф ормат 

је от во рени ст андард  који  поред овог  па кета 
 ко ристе и бр ојни д руги  дост упни п рог рами, 
 међу  ко јима има и в ласн ичких ( зат во рених) и 
от во рених и с лоб одних.

П ро јекат O pen Of fice.org  који је  нед авно 
п рос лавио свој осми  рођ ендан, о купља п рог ра-
мере,  ин дустр ијске па рт нере  који  нуде с опст-
вена  ре шења  зас но вана на O pen Of fice.org-у 
и  ко рис нике  широм с вета из п рив реде, ј авне 
уп раве, шк олства као и  по је дин ачне к ућне 
 ко рис нике. Сви они  по мажу р азвој  па кета  како 
би он  постао  бољи и  како би с текао што  више 
 ко рис ника. На ст ра ни цама п рој екта  мо гуће 
је п ро чи тати  више  инф ор ма ција о  на чи нима 
на  које  за ин те ре со вани  могу да  доп ри несу и 
п рик ључе се п рој екту.

У  из дању 3.0  ко рис нике о че кују  нове фу-
нк ције  попут  по дршке за увоз pDF  до кум ента 
 ради  из мене и  новог  ли не арног р аз ре ш иоца 
за о пе ра ц иона  ист ра жи вања у п рог раму за 
 табл ичне п ро ра чуне.  Даље, ту је ос ве жени 
 изглед и  нова  шема  боја као и  по дршка за ау-
том атски  извоз  до кум ента на  Инт ернет,  вики 
и блог.

Под с ло ганом „У з наку три: к ва ли тетан 
со фтвер, лак за  ко риш ћење и с ло бодан“, 
O pen  Office.org о мо гу ћава п род укт ивност 
 ми л ио нима  ко рис ника  широм с вета.

3. П роцес  ло ка ли за ције
Г раф ичко  су чеље  па кета O pen Of fice.org је 

 ло ка ли зо вано на  више од 75 св етских  је зика.
У ок виру п ро је ката  ло ка ли за ције с лоб-

одног со фт вера  које у  дец ембру 2007.  го дине 
 пок ре нуло  Ми нист арство за  те ле ко му ни ка ције 
и  инф ор ма ц ионо д руштво  Ре пуб лике 
 Ср бије,  Ма те мат ички  фак ултет У нив ер зи-
тета у  Б еог раду и  Зај ед ница  ко рис ника с лоб-
одног со фт вера у  Ср бији  р еа ли зо вали су 
 ло ка ли за цију к ан це лар ијског  па кета O pen-
Office.org на с рпски  језик,  за писан  ћи ри лицом 
и  ла ти ницом.  Ло ка ли за ција је  р еа ли зо вана у 
ок виру  Зај ед нице, ос ла ња јући се на пр етх-
одне  ло ка ли за ције из 2005. и 2002.  го дине  које 
су у  ме ђув ре мену  на пуш тене.
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 Ма те ријал за  ло ка ли за цију  из носи  нешто 
 више од 28000 п ре во дил ачких  је ди ница 
( по рука из  су чеља п рог рама),  од носно  нешто 
п реко 96000  речи.

У ок виру овог п рој екта су до  сада  об јав љена 
п от пуно  ло ка ли зо вана  из дања 2.4, 2.4.1 и н ај-
но вије 3.0 ( нов ембар 2008). У  ја н уару 2009. 
је п рип рем љена п от пуна  ло ка ли за ција за 
 бу дуће  из дање 3.1. Ис тов ре мено,  ред овно 
су  исп рав љане све уо чене г решке.  Об јављен 
је  јез ичко-ст илски п рир учник за п ре во ди-
оце  дос тупан на м режном  месту за  сар адњу 
http://ooo.matf.bg.ac.yu  који је са о доб ра-
вањем п рих ваћен и од ст ране д ругих п ро је-
ката  ло ка ли за ције  које у ок виру  Зај ед нице 
 р еа ли зују  ко рис ници  по је диних с лоб одних 
п рог рама.

У п рир уч нику је  на ве дено (p rir ucnik): „Циљ 
 ло ка ли за ције со фт вера је да се у  језик п ре-
несе  како  дире ктно з на чење  тако и све а со ци-
ја ције  које  ко рис нику о мо гу ћа вају да  по веже 
к онц епте са о нима ван с вета  ра чун арства, 
и  на ме њена је  ко рис ни цима  који  желе да 
 ра чунар  ко ристе на с рпском  је зику.“

Као  корист од  пос то јања  ло ка ли зо ваног 
ок ру жења  ис тиче се: „ Ко рис ни цима  који 
 енг лески  језик не з нају на  нивоу  попут 
 мат ерњег,  ло ка ли зо вано  су чеље  отк лања 
п реп реку за п от пуно р а зу ме вање а лата, што 
ол ак шава у чење и  дире ктно у ве ћава р адну 
е фи касност. “

Сва  дис ку сија се  од вија ј авно на  до писној 
 листи п рој екта d ev@sr.o pen of fice.org  којој се 
 могу п рик љу чити сви  који су  за ин те ре со вани 
да  доп ри несу  ло ка ли за цији.

Пред  об јав љи вање  из дања 3.0 по  први пут 
је  из вр шена и л ек тура  це лок упног  ма те ри јала 
 чиме је уо чено и  исп рав љено  нешто  мање од 
4000 г ре шака, а  пост иг нути к ва литет је н ај-
бољи до  сада. Н ај чешће г решке су  пог решан 
ред  речи, у чес тале г лаг олске и ме нице, 
 пог решно с ла гање  де лова  по руке у  роду и 
б роју и  н еуј ед на ченост у т ер ми но ло гији.

Н ајз нач ај нији п роблем у  ло ка ли за цији со-
фт вера  јесте  не пос то јање  ра ши рене с рпске 
 ра чун арске т ер ми но ло гије.  Како би  макар 
 делом  ре шили п роблем, п ре во д иоци с лоб-
одног со фт вера пре  више  го дина су  пок ре нули 
п ро јекат г ло сара  који је  дос тупан на ад реси 
http://r ecnik.p revod.org.  Нед авно је  пок ренут и 
п ро јекат р еч ника „С ве ра чун арски п ојм овник“ 
 дос тупан на http:// ne doh odnik.dyndns.org/s ve-
rapoj о  коме  дис ку сија  тече на ј авној  до писној 
 листи „С рпска от во рена  ра чун арска т ер ми но-
ло гија“ (s or ta@ g oog leg roups.com). 

Често се  де шава да п ре во д иоци в лас-
ничког со фт вера, а и м ноги  ко рис ници, 
 до лазе на  лошу и деју да се у место т ер ми нима 
с луже о писним п ре во ђењем, а  ло ка ли за ција 
се н ај чешће са о ма ло ва жа вањем  на ме њује 
 нестр учним  ко рис ни цима. О писни п ре-
води  иск љу чују и  саму и деју о  напр едном 
в ла дању  ра чун арством на с рпском  је зику 
па  шира р асп рост ра њеност т ер мина  није 
 мо гућа. У т рен утку  када се „d river“ п ре веде 
са „уп рављ ачки п рограм“  си гуран п роблем 
 пос тају ф разе  попут „Уп рављач уп рављ ачких 
п ро гра ма“ и „Уп рав љање уп рављ ачких п рог
рама“  ко јима п ре во д иоци  онда  дос качу на 
р аз ли чите  на чине, што о писне т ер мине о су-
ђује на п ропаст.

Је дино п рих ват љиво је да се т ер мини п рес-
ли ка вају у т ер мине,  било да су  нас тали п р еу-
зи мањем из  општег  је зика с пе ци ја ли за цијом 
у  ра чун арском к онт ексту (нпр. chat ћас кање, 
host до маћин, proxy поср едник), ус ва јањем 
 нове  речи из д ругих  је зика (н ај чешће, али не 
о ба везно из  енг леског, нпр. fontфонт, to click
кл ик нути) или  изгр адњом  нових  речи п ра тећи 
е ти мо ло гију  речи у  изв орном  је зику (нпр. 
p odcast по де ми то вање, thu mbnailс ли чица).

П роблем б роја у п ре во дима с лоб одног 
со фт вера угл авном је  решен  по дршком за 
 об лике м но жине  чиме је  могућ п ревод у 
 за вис ности од б роја где су  че тири р аз ли чита 
 об лика  де фи ни сани  из разом на п рогр амском 
 је зику C:
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plural=n==1? 3 
 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0
  : n%10>=2 && n%10<=4 && 
   (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 
    : 2;\n

По ру ка „%u fol der“ („%u fol ders“ у мно жи-
ни) се он да пре во ди са че ти ри по ру ке: „%u 
фа сци кла“, „%u фа сци кле“ , „%u фа сци кли“ и 
„%u фа сци кла“. По из ра зу оне се при дру жу ју 
ре дом вред но сти ма:

0) 21, 31,...
1) два, три, четири,...
2) пет, 23,...
3) један

 

Про блем ро да ме ђу тим ни је ре шен, па пре-
во ди о ци че сто по се жу за об ли ци ма код ко-
јих род ни је озна чен као што су пре зент или 
аорист (нпр. „%s wro te“ где је %s име ауто-
ра, мо же се пре ве сти као „%s пи ше“ или „%s 
на пи са“). Слич на си ту а ци ја је и са па де жи ма, 
где се у по ру ку ауто мат ски уме ће обје кат ко ји 
тре ба да бу де у не ком од ре ђе ном па де жу (нпр. 
„Ви ше о %s“). Про блем су и при свој ни при де-
ви (нпр. „%s’s Notе“).

Гру па пре во ди ла ца КДЕ рад ног окру же-
ња5 је оти шла нај да ље у ре ша ва њу дру гог 
про бле ма до да ју ћи скрип то ва ње пре во да ко-
је се од мо та ва то ком из вр ша ва ња про гра ма 
и по до пи са ним озна ка ма учи та ва раз ли чи те 
пре во де6. 

На кон по чет ног лу та ња, уста ли ла се ис-
прав на прак са ло ка ли за ци је на ћи ри ли ци и 
ауто мат ског пре сло вља ва ња на ла ти ни цу. 
По треб но је по себ но об ра ди ти пра во пи сне 
раз ли ке два пи сма (нпр. из о ста ви ти тран-
скрип ци ју скра ће ни ца или из ба ци ти цр ти цу 
ис пред на став ка за па деж код ре чи ко је су за-
пи са не у из вор ној ла ти нич ној гра фи ји). Да-
нас ве ћи на про је ка та ло ка ли за ци је за не ма ру-
је ове раз ли ке.

Од не дав но се ин тен зив ни је при ме њу ју 
алат ке за ауто мат ску кон тро лу пре во да (кон-
тро лу тер ми но ло ги је, при ме на про ве ре пи-
са ња, гре шке у ин тер пунк ци ји) у про јек ти ма 
ло ка ли за ци је сло бод ног софт ве ра на срп ски 

је зик што зна чај но до при но си ква ли те ту пре-
во да уз ми ни мал на ула га ња. При то ме су не ке 
алат ке пи са не на мен ски за срп ски је зик као 
што је про грам po logy7 Ча сла ва Или ћа. Овај 
про грам обез бе ђу је ко ри сне алат ке и Пи тон 
окру же ње за раз вој но вих скрип то ва за об-
ра ду да то те ка са пре во ди ма. Не ке од мо гућ-
но сти су про ве ра тер ми но ло ги је и пи са ња, 
тран сли те ра ци ја, про ве ра сти ла ак це на та и 
ка пи та ли за ци је, по чет на по др шка за пре сло-
вља ва ње у ије кав ски из го вор, про ве ру сти ла 
и гра ма ти ке и сл.

Осим про бле ма тер ми но ло ги је, као зна-
ча јан про блем у ло ка ли за ци ји ја вља се че сто 
од су ство кон тек ста при пре во ду при че му до-
ла зи до не сла га ња ро да при де ва и име ни це на 
ко ју се при де ви од но се, у слу ча ју ка да су ови 
уно си у ма те ри ја лу за пре вод раз дво је ни (нпр. 
у про гра му се уз име ни цу „стил“ до пи су је 
при дев „Aутоматс ко“, при че му су те по ру ке 
раз дво је не у ма те ри ја лу).

Је ди но ре ше ње за ову вр сту про бле ма је 
жи во те сти ра ње про гра ма. Обе ле жа ва ње по-
ру ка ал фа ну ме рич ким пре фик сом ра ди њи-
хо ве лак ше иден ти фи ка ци је у ма те ри ја лу се 
по ка за ло као ко ри сно ре ше ње. За по тре бе те-
сти ра ња пра ви се по себ но из да ње про гра ма 
у ко ме се уз сва ку по ру ку на во ди и код. При 
уоча ва њу гре шке у про гра му, по кре ће се ово 
по себ но из да ње и пра ће њем истих ко ра ка, до-
ла зи се до по гре шне по ру ке, очи та ва код и ис-
пра вља од го ва ра ју ћа по ру ка у пре во ди лач ком 
ма те ри ја лу.

Ауто мат ски кон тро лор ко ји би ука зи вао на 
„ен гле ски“ ред ре чи знат но би по бољ шао ква-
ли тет пре во да али та кав про грам се не мо же 
оче ки ва ти у бли ској бу дућ но сти.

4. За кљу чак
Кан це ла риј ски па кет Ope nOf fi ce.org спре-

мно од го ва ра на све зах те ве ко ри сни ка. Укљу-
чи ва њем нај ве ћих свет ских про из во ђа ча 
софт ве ра ко ји сво ја но ва ре ше ња за сни ва ју на 
Ope nOf fi ce.org-у, обез бе ђен је ду го ро чан да-
љи раз вој овог гло бал ног про јек та.
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За хва љу ју ћи по др шци Ми ни стар ства за 
те ле ко му ни ка ци је и ин фор ма ци о но дру штво 
Ре пу бли ке Ср би је, а кроз са рад њу Ма те ма-
тич ког фа кул те та у Бе о гра ду и За јед ни це ко-
ри сни ка обез бе ђе на је и до ступ ност срп ске 
ло ка ли за ци је.

Ка ко је реч о сло бод ном софт ве ру моћ 
при ла го ђа ва ња је нео гра ни че на, па је та ко у 
окви ру про јек та ло ка ли за ци је у па кет угра ђен 
про грам за про ве ру пи са ња (енгл. spel lcheck) 
за срп ски је зик, до да так за озна ча ва ње на бра-
ја ња сло ви ма ћи ри ли це, до да так за по де лу ре-
чи на кра ју ре да, до да так за пре сло вља ва ње 
са ћи ри ли це на ла ти ни цу и обр ну то, уме так за 
ис пис бро ја сло ви ма.

При вр же ност отво ре ним фор ма ти ма и 
под ра зу ме ва но ко ри шће ње отво ре ног до ку-
мент-фор ма та пру жа ко ри сни ци ма при ли ку 
да сво јим из бо ром оства ре не за ви сност и пре-
но си вост сво јих до ку ме на та.

Уме сто за кључ ка мо же до ћи опа жа ње да 
су то ком го ди на у про јек ти ма ло ка ли за ци-
је сло бод ног софт ве ра ко је са мо стал но из во-
ди За јед ни ца, а услед од су ства ин те ре со ва ња 
ака дем ске и струч не јав но сти, по је дин ци би ли 
при ну ђе ни да иза ђу из сво је ра чу нар ске стру-
ке и стек ну зна чај но ис ку ство у ло ка ли за ци ји.

Оту да је бит на уло га при руч ни ка по пут 
оног на ста лог у окви ру про јек та ло ка ли за ци-
је сло бод ног кан це ла риј ског па ке та Ope nOf fi-
ce.org или алат ки ко је на ста ју у окви ру КДЕ 
пре во ди лач ког про јек та јер обез бе ђу ју пре нос 
зна ња и ис ку ства уну тар са мих про је ка та.

Ра ду је и све че шће ин те ре со ва ње пре во ди-
ла ца вла снич ког софт ве ра за де ша ва ња у за-
јед ни ци сло бод ног софт ве ра.

За оства ри ва ње иде је о срп ској ра чу нар-
ској тер ми но ло ги ји нео п ход на је са рад ња 
свих уче сни ка, па је сва ки по мак у том сме ру 
зна ча јан.

1 Math Mar kup Lan gu a ge, W3C пре по ру ка http://www.
w3.org/TR/MathML2/
2 Du blin Co re Me ta da ta Ele ment Set (DSEC), ИСО 
15836:2003 и IETF RFC5013.
3 Synchro ni zed Mul ti me dia In te gra tion Lan gu a ge, 
W3C пре по ру ка http://www.w3.org/TR/2005/pR-SM-
IL2-20050927/
4 http://www.gnu.org/li cen ses/lgpl.txt
5 http://sr.l10n.kde.org
6 http://sr.l10n.kde.org/zih zah.php
7 http://websvn.kde.org/*chec ko ut*/trunk/l10n-sup port/
po logy/doc/html/in dex.html
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