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HOWTO artikelen

HOWTO artikelen
Een overzicht van HOWTO artikelen die (meestal) een relatie hebben met Slackware. Applicatie of
hardware HOWTO's zijn ook welkom.
Als je je eigen artikel automatisch opgenomen wilt zien in een van de sub-groepen, dan kun je
eenvoudig de sub-groep pagina bezoeken en daar de Nieuwe Pagina knop op die pagina gebruiken
om je artikel te creëren. Er wordt dan automatisch wat standaard tekst in je nieuwe pagina geplaatst.
Geïnspireerd? Wil je zelf ook een HOWTO pagina schrijven?
Tiep dan een nieuwe pagina-naam (geen spaties - gebruik liggende streepjes ofwel underscores) en
start met schrijven! U heeft geen rechten om pagina's toe te voegen
Houd er rekening mee dat je artikel misschien naar een beter passende sub-groep verplaatst kan
worden door een admin

HOWTO Categoriën
Pagina

Beschrijving
HOWTO artikelen - Software Deze sectie bevat HOWTO artikelen over software die
HOWTO artikelen
niet passen in de categorieën netwerkdiensten of security. Overzicht van
- Software
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HOWTO articles - Network Services Deze sectie bevat HOWTO artikelen die
bedoeld zijn als een handvat om netwerkdiensten op Slackware gebaseerde
HOWTO articles systemem op te zetten en te onderhouden. Houd er rekening mee dat je artikel
Network Services
misschien naar een beter passende sub-groep verplaatst kan worden door een
admin
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Beschrijving
Internationalisatie en localisatie van shell scripts
Presentatie Doel, reikwijdte en doelgroep Dit
document is bedoeld om ontwikkelaars,
Internationalisatie en maintainers en vertalers te helpen bij het
localisatie van shell
schrijven, onderhouden en vertalen van gescripts
internationaliseerde en dan gelocaliseerde shell
scripts, met gebruikmaking van de
gereedschappen die door GNU gettext worden
geleverd.
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