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Giriş 

Bu dökümanda NA ekran projesi oluştururken çoklu dil yapma işlemleri anlatılacaktır. 

Varsayılan Dil(Default Language) 

Her projenin herhangi bir dil olarak yapılandırılabilen bir dili vardır. Kaynak 

kitaplığındaki tüm kaynaklar bu dili referans alır. Varsayılan dil çevirilerin alınacağı dil 

ve projenin geliştirildiği dildir. 

 

Kaynak Türleri(Resource Types) 

Bir projede kullanılan her bir karakter dizileri, medya, resim ve 

belge kaynak (resources) olarak bilinir. Kaynaklar bir 

kütüphanede tutulur ve proje boyunca kullanılabilir. Birden fazla 

obje aynı kaynağı kullanabilir. Örneğin geri butonu projede 

birden fazla olabilir. Bir kaynak kullanıldıktan sonra kitaplıktaki 

kaynak değişirse, bu kaynağın tüm kullanımları bu değişikliği 

yansıtır. Kaynakların tutulduğu kısma Multiew Explorer’da HMI 

/ Resources / Root ‘tan ulaşılır. 
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Yeni bir kaynak ekrana sağ tıklayıp Add seçilerek ya da sol alttaki + ile eklenir. Projeye 

her eklenen obje Resources’ta görülür. Burada değişiklik yapılabilir. 

 

Bir proje içerisinde dile bağlı olarak kullanılabilecekler; 

 • Genel Karakter Diziler (General Strings)  

• Alarm Karakter Dizileri (Alarm Strings) 

 • Belgeler (Documents) 

 • Resimler (Images)  

• Videolar (Videos) 
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Dilleri Ekleme 

Projenin varsayılan dilini değiştirme ve yeni dil ekleme Language Settings kısmından 

yapılır. Language Settings Multiview Explorer’da Configurations and Setup’ın altundadır. 

 

Oluşturulan projenin varsayılan dili vardır. Bu değiştirilebilir. Çoklu dil projesi yapmak 

için de Other Languages kısmına sol alttaki + kullanılarak yeni diller eklenebilir. Burada 

eklenen diller kaynaklarda olan karakter dizilerini farklı dilde kullanmak içindir. 
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Dillerin Çevirisinin Oluşturulması 

Language Settings’te eklenen diller Resources kısmında yeni bir sütun olarak oluşur. 

Burada yeni oluşan dil sütununa karakter dizisinin o dildeki çevirisi yazılır. Ayrıca 

buradan özellikle çok fazla karakter dizili durumlar için düzenlemenin ve değişimin kolay 

olması için export ve import işlemleri mümkündür. Exportla excel olarak dışa aktarılıp 

düzenlemeler gerçekleştirilip importla içeri tekrar aktarılabilir. 

 

Aşağıda görülen ekrana eklenen objeler ve oluşturulan alarm Resources kısmında General 

Strings’de görülür. 
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Çıkan karakter dizilerinin çevirisi diğer dil sütununa yazılır. Burada az olduğu için excel 

kullanmadan direk yazılarak yapılabilir. 

 

Dil Değiştirme İşlemi 

Sayfaya dil değişimi yapmak için buton eklenir. 

 

Butonlara Events and Actions eklenmesi gerekir. Events seçilir ve Actions SetLanguage 

seçilir. Bu seçilince Language kısmında Language Settings’te eklenen diller çıkar. Hangi 

buton hangi dil değişimini sağlayacaksa ona göre seçilir. Burada English butonuna 

ingilizce Turkish butonuna türkçe atanır. 
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Artık bu butonlar ile dil değişimi yapılabilir. Program ilk çalıştırıldığında varsayılan dil 

ile çalışır. Burada varsayılan dil ingilizce olduğu için aşağıda görüldüğü gibi program 

ingilizce çalışır. 

 

Turkish butonuna basınca program Resource kısmına Turkish sütunu altındaki çevirilerine 

geçerek Türkçe çalıştırır. Böylece butonlarla dil değişimi yapılmış olur. 

 


