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DocBook SGML/XML

● Forhistorien for Linux – Friheden til at vælge
● Dokumentation

– Motivation for DocBook
– Alternativer til DocBook

● Docbook
– Min første bog – eksempel
– Oversættelse

● Hvordan arbejder vi sammen
– CVS
– make osv

● I bestemmer :-)
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Forhistorien for Linux – Friheden 
til at vælge

● Startede med en bog
– Der var meget lidt om Linux på dansk
– Sommer 1998 startede vi; Kenneth Geisshirt, Snebjørn 

Andersen og Peter Toft
– Bog om Red Hat 5.2 Linux på dansk

● Over en dejlig øl afgøres at vi kører DocBook :-)
● IDG udgiver senere bogen 83 sider
● Sidenhen udgives den på Globe med grimme fejl
● Adminbogen kommer på IDG
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FTAV i dag

● 14 bøger
● Totalt 1748 sider
● 427 SGML/XML filer
● 138532 linier tekst
● 975 PNG-billeder
● Ca. 700 personer har bidraget hen over de sidste 5 år.
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FTAV bøgerne (2)
friheden: “Linux - Friheden til at vælge installation” Hjælp til installation, 181 sider.
 
unix: “Linux - Friheden til at lære Unix” Lær elementær Unix, 122 sider.
 
wm: “Linux - Friheden til at vælge grafisk brugergrænseflade”
 Lær hvilken grafisk brugergrænseflade som passer dig bedst, 148 sider.
 
applikationer: “Linux - Friheden til at vælge programmer”
 Vælg programmer til Linux, 167 sider.
 
kontorbruger: “Linux - Friheden til at vælge kontorprogrammer”
 Basal anvendelse af Linux-programmer, 73 sider.
 
admin: “Linux - Friheden til systemadministration”
 Administrer din egen Linux-server, 184 sider.

program: “Linux - Friheden til at programmere”
 Programmering på Linux, 94 sider.
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FTAV bøgerne (3)
c: “Linux - Friheden til at programmere i C”
 Programmering i C, 116 sider.
 
java: “Linux - Friheden til at programmere i Java”
 Programmering i Java, 283 sider.
 
sikkerhed: “Linux - Friheden til sikkerhed på internettet”
 Sikkerhed omkring din Linux-boks, 107 sider.
 
web: “Linux - Friheden til egen webserver”
 Web og databaser, 104 sider.
 
dokumentation: Linux - Friheden til at skrive dokumentation
 Skrive dokumentation under Linux, 61 sider.
 
signatur: Linux - Friheden til at vælge digital signatur
 Digital signatur på Linux, 52 sider.
 
itplatform: Linux - Friheden til at vælge IT-løsning
 Valg af Linux-baseret IT-løsning, 56 sider.
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Hvad anvender man til en bog?
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Alternativer (1)

● For Latex (år 1998)
– Konsistent (kan oversættes og syntaks checkes)
– Lækre PDF og PS dokumenter som resultat.
– Store PS/PDF dokumenter

● Imod Latex (år 1998)
– Dårlige muligheder for Latex->HTML oversættelse

● Vi skulle prøve noget nyt :)
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Alternativer (2)

● For HTML
– Nemt at lære
– Skal kun skrive HTML koden og lade en browser 

fortolke
● Imod HTML

– Ingen konsistent måde at verificere referencer
– Ingen stikordshåndtering
– HTML -> PDF/PS er/var måske et problem
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DocBook

● For DocBook
– Det var nyt for os :)
– Syntaks svarer til HTML (nemt)
– Automatisk indholdsfortegnelse, referencer, stikord!!!
– Kan syntakscheckes og samtidig oversættes til HTML, 

PS, PDF eller RTF.
● Imod DocBook

– Man skriver i blinde
● Hvor er der en god DocBook SGML/XML editor?

– Der har været mange problemer med at få det til at virke
– Dokumentation til “getting started” var RINGE!!!
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DocBook – min første bog bog.sgml
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V4.1//EN">

<book id="index" lang="da">
<!-- Kommentarer kan laves som i HTML -->

<chapter id="hellobog-minikapitel">
<title>Sgml-afprøvning</title>

<para>
Hallo, Verden! Hallo, hallo! Her kommer indholdet i den nye bog.
Disse linier ender med at blive en paragraf i den færdige bog.
</para>

<sect1 id="hellobog-minisect">
<title>Hallo, hallo!</title>
<para>
Hvis du vil se et lidt længere eksempel med flere tags og et
billede, kan du hente og udpakke docbook-eksemplet fra bogens
hjemmeside.
</para>

</sect1>
</chapter>
</book>
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Bog med underafsnit
<!doctype book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN" [
<!entity friheden-forord SYSTEM "forord.sgml">
<!entity friheden-linux SYSTEM "linux.sgml">
]>

<book id="index" lang="da">
  <bookinfo>
    <title>Linux - Friheden til at vælge</title>
    <AUTHORGROUP>
      <AUTHOR>
       <FIRSTNAME>Peter</FIRSTNAME>
       <SURNAME>Toft</SURNAME>
      </AUTHOR>
    </AUTHORGROUP>
  <bookinfo>

<toc id="friheden-toc"></toc>
&friheden-forord;
&friheden-linux;
</book>
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DocBook markup

● Ca. 300 tags i DocBook
● Hold det enkelt – så er det ikke ret svært
● Jacob fortsætter dette om lidt 
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DocBook oversæt
● db2html bog.sgml laver kataloget bog/
● db2pdf bog.sgml laver bog.pdf
● db2ps bog.sgml laver bog.ps
● db2rtf bog.sgml laver (nok) bog.rtf

● db2pdf er i virkeligheden “jw -f docbook -b pdf”

● Donald fortæller om lidt mere om hvad der 
egentlig sker når man oversætter 
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.. og med stikordsregister

● Indføj <indexterm><primary>NAVN</primary></indexterm> i 
teksten

Oversæt med

collateindex.pl -s Symboler -t Stikordsregister -g -i \ 
stikord -N -o stikord.sgml

jw -V html-index -f docbook -b html -o bog bog.sgml
collateindex.pl -s Symboler -t Stikordsregister -g -i \ 

stikord  -o stikord.sgml bog/HTML.index
db2html  bog.sgml

Muligheder for sæt af bøger, ordforklaringer og andre 
sjove ting :)
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Samarbejde

● <sslug-bog@sslug.dk> er den åbne liste til arbejdet
● <linuxbog@sslug.dk> er redaktørernes liste 
● Revisionskontrol af alt! 

– CVS styrer alt
● Makesystem styrer om alt er oversat
● http://cvs.linuxbog.dk/README
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Tjek ud og oversæt

$ export CVS_RSH=ssh

$ cvs -d pto@tyge.sslug.dk:/usr/local/CVSROOT \ 
checkout linuxbog

$ cd linuxbog
$ make

$ make start
$ cd BOGNAVN
$ make


