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El Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans recull el terme sumari amb la definició següent: “Taula dels continguts d'un llibre, de les parts en què està dividit.”, i el terme taula amb la definició: “Llista de les matèries contingudes en un llibre, amb indicació de les pàgines on són tractades”. Les dues denominacions, sumari i taula, són, doncs,totalment adequades en aquest context. 
La decisió de l’equip de traductors de proposar la denominació sumari com a equivalent de l’anglès contents ens sembla adequada.

sumari
D’acord
Web Content Accessibility Guidelines
Directrius per a l’accessibilitat al contingut de pàgines web
Directrius per a l’accessibilitat del contingut web
contingut web


Tot i que la denominació contingut de pàgines web és més descriptiva, no hi ha cap problema a utilitzar la denominació contingut web. De fet, la forma web, tot i que és un substantiu, actua sovint amb funció adjectiva, com ara pàgina web i, en aquests casos també sovint se sol elidir el substantiu que actua com a nucli i el sintagma queda reduït a la forma web. 
Contingut web
A: L’esmena proposada per SIDAR en aquesta frase afectava a dos aspectes. D’una banda l’aspecte que s’ha acceptat i de l’altra consideràvem que no es tracta d’«accessibilitat al web» sinò «del web», doncs les directrius tracten del disseny accessible DEL contingut web i no de questions d’accés A internet o a la web. Aquest aspecte no va quedar reflectit en el seguit de propostes que la LTO va transmetre a la llista en format DOC tot i que sí apareixia en el document de treball de l’equip de SIDAR que també va ser enviat a la llista. Suposem que el Termcat només va tenir en compte el document resum en format Word i, per tant, va passar per alt aquesta observació. Preguem doncs que es modifiqui.
-
Aquesta traducció al català de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0 ha estat realitzada 

realitzada
ha estat realitzada
Ha estat realitzada
D’acord
Web Accessibility Initiative
(Iniciativa sobre Accessibilitat al Web) [ HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"]. 
Iniciativa per l'Accessibilitat del Web
Iniciativa d’Accesibilitat Web

Seguint les solucions adoptades per altres llengües romàniques, com ara el castellà o el francès, es proposa lexicalitzar al màxim el sintagma corresponent a la sigla anglesa WAI..
Iniciativa d’Accessibilitat Web
D’acord
A separate document
Un document a part, amb el títol
Un document apart, amb el títol
a part

La locució adverbial a part és correcta en aquest context. La forma apart, en català, tal i com recull el diccionari normatiu, correspon a un substantiu que, en l’àmbit del teatre, fa referència a allò que hom diu a part.


A part
D’acord
(MathML)
(MathML)
S’ha variat el codi html del document original eliminant-hi l’element ABBR d’aquesta abreviatura 
-

C: Suggerim restablir l’element ABBR
2.1 Ensuring Graceful Transformation
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
2.1 Garantir la correcta transformació
conversió



Les obres lexicogràfiques i terminològiques de l’àmbit de la informàtica documenten el terme conversió amb el significat de “transformació que deixa invariant el contingut d’informació.” Quan es parla de conversió ja s’entén, doncs, que, implícitament, es tracta d’una transformació.

conversió
D: No es tracta d'una conversió sinó de la transformació (correcta) que pateix un document web al presentar-se en els diferents tipus de dispositiu.
3. Use markup and style sheets and do so properly.
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
Etiquetatge o marcatge, però sempre el mateix
Decisió a criteri de l’equip de traductors


En l’àmbit de la informàtica, la denominació catalana, equivalent a la forma anglesa markup tag, és etiqueta. Aquest terme fa referència a la informació enquadrada pels signes < i > que indica característiques diverses de l'element a què s'afegeix. 
En el procés de revisió de la versió catalana del text, el TERMCAT va respectar la forma etiqueta de marcatge proposada per l’equip de traductors, perquè va considerar que l’ús d’aquest sintagma podria ajudar a desambiguar alguns contextos.

Etiqueta de marcatge
D: Proposem “marcatge” atès que el que es fa servir són “llenguatges de marcatge” i no “d’etiquetatge”
11. Use W3C technologies and guidelines.
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
directrius del W3C
directrius W3C

directrius del W3C


Totes dues formes són possibles i correctes, tot i que en aquest cas l’elisió de la partícula del afavoreix la lexicalització del sintagma.
Altres exemples similars a la construcció directriu W3C són norma ISO, norma AENOR, directriu FAO, etc. 

Directrius w3c
D: Tot i que no ho considerem imprescindible, però sí convenient, insistim en la forma “del W3C” a fi i efecte de mantenir certa coherència amb construccions similars en aquest mateix document, com per exemple: “tecnologies del W3C”. A diferència dels exemples proposats (ISO, FAO), les directrius del W3C tenen un nom pel qual són conegudes, i no pel nom de l’organisme que les emet.
  They may not be able to see, hear, move, or may not be able to process some types of information easily or at all.
  poden tenir dificultats de visió, d'oïda o de moviment; 
  poden tenir dificultats o ser totalment incapaços d'entendre certs tipus d'informacions;

Aquests dos punts originalment eren un sol punt. Al dividir-lo el sentit del segon i tercer punt s'han tornat confusos. Millor seria conservar l'estructura original amb: "Poden tenir dificultats de visió, d'oïda o de moviment o ser incapaços de processar cert tipus d'informació;" A més a més no es pot modificar l'etiquetatge del document segons les normes de traducció del W3C.

Decisió a criteri de l’equip de traductors



Poden tenir dificultats de visió, d'oïda o de moviment o ser incapaços de processar cert tipus d'informació
D’acord
FONT element
etiqueta FONT"
element FONT
element FONT


A la versió anglesa es parla de FONT element.

Element FONT
D’acord
as synthesized speech
sintetitzador de la veu 
sintetitzador de veu
sintetitzador de la veu



Tot i que sintetitzador de veu és una forma correcta, es va optar per la denominació sintetitzador de la veu perquè és el terme, sinònim de sintetitzador de la parla, que s’ha difós a les obres terminològiques de l’àmbit de la societat de la informació. En aquest cas, l’ús de l’article reforça la idea que no es tracta de qualsevol tipus de veu, sinó que es fa referència a la veu humana. Altres casos paral·lels de l’ús de l’article són tractament de la veu o tractament de la parla, processament de la veu o processament de la parla, etc.

Sintetitzador de la veu
D’acord
assistive technologies
tecnologies d'assistència 
Ajudes tècniques
Decisió a criteri de l’equip de traductors


Ajudes tècniques
D’acord
Create documents that work even if the user cannot see and/or hear. Provide information that serves the same purpose or function as audio or video 
2.1 ... Crear documents que funcionin fins i tot si l'usuari no hi pot veure o sentir. Donar informació que tingui la mateixa funció o el mateix objectiu que els enregistraments sonors o el vídeo

"l'àudio o el vídeo".
els elements sonors o el vídeo


L’ús de la forma àudio no és adequada en aquest context.

Els elements sonors o el vídeo
D’acord
in ways suited to alternate sensory channels as well.
de manera que pugui funcionar a través d'altres canals sensorials. 

de manera que s'adapti també a altres canals sensorials alternatius
de manera que s'adapti també a altres canals sensorials alternatius


de manera que s'adapti també a altres canals sensorials alternatius
D’acord
Providing navigation tools and orientation information in pages will maximize accessibility and usability.
Proveir eines de navegació i informació contextual a les pàgines en potenciarà l'accessibilitat i la utilització" 
"Proveir eines de navegació i informació d'orientació a les pàgines en potenciarà l'accessibilitat i la usabilitat
Decisió a criteri de l’equip de traductors

En tot cas, seria recomanable, seguint la versió anglesa, substituir la forma utilització per usabilitat.
Proveir eines de navegació i informació d'orientació a les pàgines en potenciarà l'accessibilitat i la usabilitat
D’acord
This document includes fourteen guidelines, or general principles of accessible design.
Aquest document inclou catorze directrius o principis generals per a un disseny que faciliti l'accés. 

"accessible" 
que faciliti l’accés


En aquest context, no és adequat parlar d’un disseny accessible. En tot cas el disseny pot arribar a fer més o menys accessible un document, un servei, un lloc web, etc.
Que faciliti l’accés
B: La construcció de la frase, amb la locució “per a” ja implica que els principis condueixen a, o faciliten que el disseny sigui accessible. Per tant, insistim a mantenir la traducció com segueix: “Aquest document inclou catorze directrius o principis generals per a un disseny accessible.»
  The guideline number. 
  The statement of the guideline.
3. ...
  un número d'ordre; 
  la directriu pròpiament dita;

el número de la directriu 
l'enunciat de la directriu
Decisió a criteri dels traductors


  un número d'ordre; 
  la directriu pròpiament dita;

D’acord
  The checkpoint number. 
  The statement of the checkpoint.
  un número d'ordre; 
  el punt de verificació pròpiament dit;

El número del punt de verificació; 
l'enunciat del punt de verificació
Decisió a criteri dels traductors


  un número d'ordre; 
  el punt de verificació pròpiament dit;

D’acord
Each checkpoint has a priority level assigned by the Working Group based on the checkpoint's impact on accessibility.
Cada punt de verificació té un nivell de prioritat assignat pel grup de treball basant-se en l'impacte que el punt té en l'accessibilitat del document. 

millor: "...en l'impacte que té el punt en..."
en l'impacte que el punt té en l'accessibilitat del document. 


Atès que totes dues possibilitats són correctes, es proposa mantenir la traducció actual.
en l'impacte que el punt té en l'accessibilitat del document. 

D’acord
all Priority 1 checkpoints are satisfied;
tots els punts de verificació 1 són satisfets.

Es satisfan tots el punts de verificació
tots els punts de verificació 1 són satisfets


Es proposa aplicar la proposta de traducció de SIDAR perquè, en aquest cas, es tracta d’una estructura sintàctica menys forçada.
tots els punts de verificació 1 són satisfets
B: Reiterem la nostra proposta de traducció, recolzada per la resposta del Termcat: “Es proposa aplicar la proposta de traducció de SIDAR perquè, en aquest cas, es tracta d’una estructura sintàctica menys forçada.”
emphasizes
emfasitza
emfatitza
emfasitza


Atès que tant emfasitzar com emfatitzar són dues formes verbals sinònimes que apareixen documentades al diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans, no hi ha cap raó lingüística per prioritzar una o altra forma.
emfasitza
D’acord
This includes:
Punts de verificació: 
1.1 Proporcioneu un equivalent textual per a cada element no textual (per exemple, a través d'"alt", "longdesc" o en el contingut de l'element). Això conté: i

"Això inclou" 
Això inclou


Això inclou
D’acord
Image maps
imatges sensibles
"Mapa d'imatge" 
imatge sensible


La denominació imatge sensible (en anglès, image map, clickable image o active image) per a designar la imatge dividida en zones que activen un enllaç quan s'hi fa clic, és la forma difosa en obres terminològiques i usada habitualment pels especialistes.

imatge sensible
A: Reiterem els nostres arguments a favor de “Mapa d’imatge” en comptes de "imatge sensible" ja que: 1- Qualsevol imatge enllaçada seria susceptible de ser anomenada "imatge sensible" 2- TERMCAT ja recull el concepte "mapa" en les entrades "bitmap" i "pixelmap", traduides respectivament  per "mapa de bits" i "mapa de pixels"
3- una imatge  HYPERLINK "http://www.w3.org/Graphics/SVG/" pot tenir diferents àrees sensibles i no per això és un mapa d’imatge.
4- Un mapa d’imatge és un tipus concret d’element: l’element map amb una imatge associada per a la que es defineixen àrees clicables.
If color alone is used to convey information
Si el color per si mateix s'usa per a transmetre informació
Si solament s'utilitza color per transmetre informació
Decisió a criteri de l’equip de traductors


Si el color per si mateix s'usa per a transmetre infor
A: "Si solament s'utilitza color per transmetre informació" és més ajustat al significat real ja que el color per sí mateix és bo per transmetre informació però no pot ser l'única manera perquè margina gent amb problemes alhora de discernir certs colors (daltònics, ceguera al color, etc.). La proposta de l'LTO sembla indicar que l'ús del color és dolent en qualsevol cas quan no és així.
2.2 Ensure that foreground and background color combinations provide sufficient contrast when viewed by someone having color deficits
2.2 Assegureu-vos que les combinacions dels colors de fons i primer pla tinguin suficient contrast perquè siguin percebudes per persones amb deficiències de percepció de color
del
percepció del color


percepció del color
D’acord
In addition to helping assistive technologies,
A més de millorar les tecnologies d'assistència, les etiquetes d...
"A més de recolzar les ajudes tècniques, l'etiquetatge d...
A més de millorar les tecnologies d'assistència, les etiquetes d...


Decisió a criteri de l’equip de traductors

A més de recolzar les ajudes tècniques, l'etiquetatge d...
D’acord
content negotiation mechanisms
mecanismes de transferència del contingut d
"mecanismes de negociació de contingut"
mecanismes de transferència del contingut


mecanismes de negociació de contingut"
D’acord
other table cell information
altres informacions
"a altre informació" 
altres informacions


En el context en què s’utilitza, l’ús del plural és adequat.

altres informacions
D’acord
5.6 Provide abbreviations for header labels.
5.6 Proporcioneu abreviatures per a les etiquetes de capçalera [Prioritat 3].
rètols
etiquetes de capçalera


etiquetes de capçalera
B: Proposem el terme “rètol” com a traducció de “label” a fi d’evitar la confusió que podria generar la traducció “etiqueta” que, tot i ésser correcta en un estricte sentit literal, pot confondre’s amb “etiqueta” com a traducció de “tag”. 

El terme “etiqueta” està molt lligat a les etiquetes de marcatge, mentre que aquí el punt parla del contingut que fa  la funció de rètol en les taules de dades, i no pas de les etiquetes de marcatge que s’empra per codificar aquest contingut.


Ensure that pages are accessible even when newer technologies are not supported or are turned off.

Assegureu-vos que les pàgines són accessibles fins i tot quan no permeten la utilització de les tecnologies més modernes o aquestes estiguin desconnectades.

"Assegureu-vos que les pàgines son accessibles fins hi tot quan les noves tecnologies no estiguin suportades o estiguin inhabilitades" 

Assegureu-vos que les pàgines són accessibles fins i tot quan no permeten la utilització de les tecnologies més modernes o aquestes estiguin deshabilitades / desactivades.


La traducció de la forma verbal anglesa to support per suportar no és adequada. En català és recomanable utilitzar expressions com ara funcionar amb o permetre la utilització de per a fer referència al fet de garantir que un sistema operatiu satisfaci els requisits inicials i qualsevol modificació posterior a aquests requisits.

Pel que fa a la qüestió de l’ús del verb desconnectar en els diversos contextos d’aparició, si bé és cert que responen a la traducció literal de la forma anglesa turn off, creiem que és més adequat parlar de deshabilitar (no inhabilitar) o desactivar.

deshabilitades / desactivades.
D’acord
6.1 Organize documents so they may be read without style sheets.
que puguin ser llegits sense fulls d'estil.
"que es puguin llegir sense fulls d'estil" 
Decisió a criteri de l’equip de traductors


que es puguin llegir sense fulls d'estil
D’acord
When content is organized logically, it will be rendered in a meaningful order when style sheets are turned off or not supported.
Quan el contingut està organitzat d'una manera lògica, serà interpretat amb claredat fins i tot quan els fulls d'estil estiguin desconnectats o no hi funcionin.
"o no funcionin
o no funcionin


O no funcionin
D’acord
6.3 Ensure that pages are usable when scripts, applets, or other programmatic objects are turned off or not supported.
6.3 Assegureu-vos que les pàgines són utilitzables quan es desconnectin o no es doni suport als scripts,
No tinguin
Decisió a criteri de l’equip de traductors


No es doni
D: Atès que l'original fa servir la mateixa construcció (are turned off or not supported) en aquest punt i en el precedent es proposa mantenir la traducció "estiguin desconnectats o no funcionin" per criteris d’homogeneïtzació
Guideline 7. Ensure user control of time-sensitive content changes.
Ensure that moving, blinking, scrolling, or auto-updating objects or pages may be paused or stopped.

Directriu 7. Assegureu-vos que l'usuari pugui controlar els canvis dels continguts amb seqüència temporal
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
Assegureu-vos que els objectes o les pàgines que es mouen, parpellegen, es desplacen o s'actualitzen automàticament puguin ser aturats momentàniament o definitivament. 
es puguin aturar
Decisió a criteri de l’equip de traductors


Puguin ser aturats
D’acord
Guideline 8.  Ensure direct accessibility of embedded user interfaces.

Ensure that the user interface follows principles of accessible design: device-independent access to functionality, keyboard operability, self-voicing, etc.

When an embedded object has its "own interface", the interface -- like the interface to the browser itself -- must be accessible. If the interface of the embedded object cannot be made accessible, an alternative accessible solution must be provided.
Directriu 8. Proporcioneu l'accessibilitat directa de les interfícies d'usuari incrustades
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
Assegureu-vos que la interfície d'usuari segueix els principis d'un disseny accessible: accés a les funcionalitats amb independència del dispositiu, operativitat del teclat, veu automàtica, etc. 

Quan un objecte incrustat té la seva "pròpia interfície", aquesta (igual que la interfície del navegador) ha de ser accessible. Si la interfície de l'objecte incrustat no pot fer-se accessible, s'ha de proporcionar una solució alternativa que sigui accessible. 

"no es pot fer
Decisió a criteri de l’equip de traductors


No es pot fer
D’acord
User Agent Accessibility Guidelines ( HYPERLINK "http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/") and the Authoring Tool Accessibility Guidelines ( HYPERLINK "http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/")
User Agent Accessibility Guidelines (Directrius d'accessibilitat per a agents d'usuari HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l") i Authoring Tool Accessibility Guidelines (Directrius d'accessiblitat per a eines d'autor) ( HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l").
Directrius d'accessibilitat per a agents d'usuari (User Agent Accessibility Guidelines)
User Agent Accessibility Guidelines (Directrius d'accessibilitat per a agents d'usuari HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l") i Authoring Tool Accessibility Guidelines (Directrius d'accessiblitat per a eines d'autor) ( HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l").


User Agent Accessibility Guidelines (Directrius d'accessibilitat per a agents d'usuari HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l") i Authoring Tool Accessibility Guidelines (Directrius d'accessiblitat per a eines d'autor) ( HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l").
D’acord
Guideline 9.  Design for device-independence.

Use features that enable activation of page elements via a variety of input devices.
Directriu 9. Dissenyeu tenint en compte la independència del dispositiu
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
Utilitzeu característiques que permetin l'activació dels elements de la pàgina mitjançant diversos dispositius d'entrada. 
"funcionalitats
Utilitzeu característiques


Utilitzeu característiques
D:  Les bones pràctiques impulsades pel W3C parlen de separació d’estructura, presentació i funcionalitat. I és la “funcionalitat” qui s’encarrega de l’activació  dels elements de la pàgina, per tant ens sembla més adequat en aquest context. També seria acceptable usar “prestacions”. Més avall s’ha traduit features per funcionalitats
with a preferred input (or output) device
amb el dispositiu d'entrada (o sortida) preferit
O de sortida
o de sortida



D’acord
Guideline 10. Use interim solutions.

Use interim accessibility solutions so that assistive technologies and older browsers will operate correctly.

Directriu 10. Utilitzeu solucions provisionals
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
Utilitzeu solucions provisionals d'accessibilitat per tal que les tecnologies d'assistència i els navegadors antics operin correctament. 

funcionin
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operin
D’acord
10.2  HYPERLINK "http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/wai-pageauth.html" support explicit associations between labels and form controls, for all form controls with implicitly associated labels, ensure that the label is properly positioned.
10.2  HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" no permetin de manera explícita associacions entre etiquetes i controls de formulari, per a tots els controls de formulari amb etiquetes associades de manera implícita, assegureu-vos que l'etiqueta està col·locada correctament 
rètol
etiqueta





etiqueta
D: Reiterem el raonament fet amb anterioritat: es tracta d’eliminar l’ambigüitat entre l’ús d’etiqueta per a identificar els tags i el valor de l’etiqueta label, que és, en realitat, el rètol de cada control de formulari i és allò a que fa referència aquest punt.
Use W3C technologies (according to specification) and follow accessibility guidelines. Where it is not possible to use a W3C technology
tecnologia W3C
"una tecnologia del W3C" 

tecnologia del W3C



ja que la tecnologia no és del tipus W3C sinó propietat del W3C.
Tecnologia del W3C
D’acord
Avoiding non-W3C and non-standard features (proprietary elements, attributes, properties, and extensions)
Evitar l'ús de característiques no W3C i no estàndards (elements propietaris, atributs, propietats i extensions) ..."
"Evitar l'ús de funcionalitats no estandaritzades o que no ha especificat el W3C (elements, atributs, propietats i extensions propietaries) ..." 
Decisió a criteri de l’equip de traductors



Evitar l'ús de funcionalitats no estandaritzades o que no ha especificat el W3C (elements, atributs, propietats i extensions propietaries) ..."
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Note. Converting documents (from PDF, PostScript, RTF, etc.) to W3C markup languages (HTML, XML) does not always create an accessible document. Therefore, validate each page for accessibility and usability after the conversion process
Nota: Quan es converteix un document (des de PDF, PostScript, RTF, etc.) als llenguatges de marques del W3C (HTML, XML), no sempre es crea un document accessible. Per tant, valideu cada pàgina respecte a l'accessibilitat i la utilització després del procés
Usabilitat
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En tot cas, seria recomanable, seguint la versió anglesa, substituir la forma utilització per usabilitat.
Usabilitat
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for information about user agent support
sobre agents d'usuari
Sobre els agents
Decisió a criteri de l’equip de traductors


Sobre els agents
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An out-of-date page may be as frustrating as one that is inaccessible since, in both cases, the information presented on the original page is unavailable.
(a nota després punt de verificació 11.4)
una altra d'inaccessible
Una d’inaccessible
com una altra que sigui inaccessible


com una altra que sigui inaccessible
D’acord
Guideline 12.  Provide context and orientation information.

Provide context and orientation information to help users understand complex pages or elements.
Directriu 12. Proporcioneu informació de context i orientació 
 HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l" HYPERLINK "file:///G:\Documentos Mireia\Recerca\TraduccioWCAG\RevisiDAR\Directrius_per_a_l"
Proporcioneu informació de context i orientació pe

De context i d’orientació
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de context i orientació

13.3 Provide information about the general layout of a site (e.g., a site map or table of contents).
3.3 Proporcioneu informació sobre la maqueta general d'un lloc web
"disposició" 
Decisió a criteri de l’equip de traductors


En el procés de revisió del text català, el TERMCAT també va fer una recomanació en aquest sentit. Concretament, en aquest context, recomanàvem traduir la forma anglesa layout per composició.


disposició
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13.8 Place distinguishing information at the beginning of headings, paragraphs, lists, etc. [Priority 3] 
Note. This is commonly referred to as "front-loading" and is especially helpful for people accessing information with serial devices such as speech synthesizers.

13.8 Col·loqueu la informació destacada a l'inici de les capçaleres, els paràgrafs, les llistes, etc. [Prioritat 3]. 
Nota: Aquesta tècnica, en anglès normalment s'anomena front-loading ("posar al davant") i és especialment útil per a les persones que accedeixen a la informació amb dispositius de sèrie 

dispositius serials
en sèrie


El diccionari de l’Institut d’estudis Catalans recull la locució en sèrie per a fer referència al tipus de transmissió o de connexió en què les unitats són enviades l'una darrere l'altra.

Proposem, doncs, substituir la forma de sèrie per la forma en sèrie.
"
En sèrie
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Ensure that documents are clear and simple so they may be more easily understood.

Assegureu-vos que els documents siguin clars i simples perquè puguin ser entesos amb facilitat.

fàcilment
Decisió a criteri de l’equip de traductors


Amb facilitat
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Validate accessibility with automatic tools and human review. Automated methods are generally rapid and convenient but cannot identify all accessibility issues. Human review can help ensure clarity of language and ease of navigation.
Cal validar l'accessibilitat amb una suma de procediments automàtics i manuals. Els procediments automàtics són ràpids i barats però no detecten tots els aspectes de l'accessibilitat. La revisió manual serà d'ajut per a garantir la claredat del llenguatge i la facilitat de navegació.
"Valideu l'accessibilitat amb eines automàtiques i amb una revisió manual. Els mètodes automàtics són generalment ràpids i convenients, però no poden identificar totes les qüestions relatives a l'accessibilitat. Una revisió manual feta per un humà pot ajudar a garantir la claredat del llenguatge i la facilitat de navegació."
Decisió a criteri de l’equip de traductors


Cal validar l'accessibilitat amb una suma de procediments automàtics i manuals. Els procediments automàtics són ràpids i barats però no detecten tots els aspectes de l'accessibilitat. La revisió manual serà d'ajut per a garantir la claredat del llenguatge i la facilitat de navegació.
B: Només objectar que la traducció de convenient per barat no s’ajusta al significat de rapidesa, senzillesa, comoditat, immediatesa que no té res a veure amb el preu de les eines.
Linearized table
A table rendering process where the contents of the cells become a series of paragraphs (e.g., down the page) one after another. 

taula linealitzada 
Taula resultat d
 Taula resultat d'un procés en què els continguts de les cel·les es converteixen en paràgrafs que es presenten de manera seqüencial.
"Procés de representació d'una taula en el que el contingut de les cel·les es converteixen en paràgrafs presentats de forma seqüencial."
Representació d’una taula en què els continguts de les cel·les es converteixen en paràgrafs que es presenten de manera seqüencial.




El resultat d'una taula linealitzada NO és una taula.
Representació d’una taula en què els continguts de les cel·les es converteixen en paràgrafs que es presenten de manera seqüencial.
D’acord









