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Sammanfattning

Framställandet av teknisk dokumentation sker idag till stor del i automatiserade processer där innehållet har en viktigare 
betydelse än formen, en så kallad innehållsbaserad formatering. Denna typ av formateringsprocess skiljer sig från den 
layoutbaserade formateringen – vilken oftast ses i magasin- och tidningsformgivning – på så sätt att den senare i större 
grad fokuserar på formen än innehållet.

Examensarbetet har utförts hos CBG Konsult AB som jobbar med översättning och produktion av bland annat teknisk 
dokumentation. Syftet med detta projekt var att undersöka några begränsningar och problem gällande automatiserad 
formatering av trycksaker med XSL.

XSL är en språkfamilj bestående av XSLT, XSL-FO samt XPath. Dessa språk tillsammans gör det möjligt att transfor-
mera och formatera XML till önskat utformat, exempelvis PDF. Utöver detta behövs en tolk för att framställa FO-filen 
samt en formateringsmotor för att omvandla denna till ett paginerat format.

Tre problemställningar presenteras i rapporten, två av dessa var möjliga att lösa med hjälp av funktionalitet ur nuvarande 
standard. Utöver detta disskuteras även delar av funktionalitet i kommande XSL 2.0 som ännu endast är i startgroparna. 
Denna kommer innehålla utökade funktioner vilka ser ut att lösa alla de problem som undersökts i projektet.



DEGREE PROJECT
Graphic Arts Technology

Programme
Graphic Art Technology, 180 ECTS

Reg number
E 3677 GT
Year-Month-Day
2008-08-20
Examiner
Gustav Boklund
Supervisor at the Company/Department
Erik Bülow

Exents
15 ECTS

Names
Per Töyrä

Company/Department
CBG Konsult AB
Title
Layout restrictions in XSL-FO

Keywords
xml, xsl, xslt, xsl-fo, style sheets, print, automatisation

Högskolan Dalarna
781 88 Borlänge
Röda vägen 3
Telefon: 023-77 80 00

Telefax:  023-77 80 50
URL:  http://www.du.se/

Summary

This thesis discusses the differences between an automated and design centered layout process. The work has been 
conducted at CBG Konsult AB, a service provider of multilingual solutions, translations and localization. 

The purpose with this work was to investigate some limitations and issues with the layout process involving the lan-
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Kapitel 1. Inledning
Detta kapitel är en introduktion till resten av rapporten. Syftet med projektet var
att undersöka på några specifika problem och begränsningar hos XSL-FO. Detta
skulle i sin tur leda till lösningar eller förslag på alternativa vägar för att komma
runt dessa problem.

1.1. Bakgrund

Allt fler företag inför idag innehållshanteringssystem (eng. CMS –
Content Management System) för skapandet och struktureringen av större
informationsmängder. Till detta finns möjligheten att koppla en automatiserad
formateringsprocess för publicering mot tryck, webb eller även print-on-demand via
digitaltryck.

CBG Konsult är idag involverade i flera systemprojekt där man tar ansvar för
den automatiserade formateringen på ett tretiotal språk. I dessa projekt har vissa
begränsingar och problem med XSL-FO upptäckts.

Detta arbete fokuserar på några av dessa problemställningar:

• Avsnitt 1.1.1, ”Balansera innehåll mellan olika kolumner”

• Avsnitt 1.1.2, ”Använda flera sidmallar för samma dokument”

• Avsnitt 1.1.3, ”Få ett objekt att överlappa mindre än det totala antalet kolumner”

1.1.1. Balansera innehåll mellan olika kolumner

Detta problem är endast ett estetiskt problem vilket man i en manuell
formateringsprocess tar hänsyn till för att få trycksaken mer tilltalande och
användarvänlig. Det handlar om att få innehållet att bli mer balanserat över flera
kolumner.

Figur 1.1, ”Balansering av innehåll över flera kolumner”, visar i sitt vänstra exempel
på hur en sida skulle kunna se ut om innehållet endast räcker för att fylla en kolumn.
Till höger ses önskat resultat, alltså att innehållet har spridit ut sig över alla tre
kolumnerna.

Figur 1.1. Balansering av innehåll över flera kolumner
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Se Appendix A, Sidor från manual till Volvo C30 för exempel.

1.1.2. Använda flera sidmallar för samma dokument

I manuella layoutprogramvaror såsom Adobe FrameMaker och Adobe InDesign
är det möjligt att använda flera olika sidmallar och placera dessa godtyckligt i en
och samma trycksak. Detta skapar dynamik och ger möjligheter till avancerade
trycksaksproduktioner. Erfarenheter från systemprojekten har visat att det finns en
begränsning i hur det är möjligt att använda dessa sidmallar hos XSL-FO. Om någon
möjlighet finns att närma sig DTP-programvarorna i detta avseende skulle det skapa
möjligheter till att göra mer avancerade layouter med XSL-FO.

1.1.3. Få ett objekt att överlappa mindre än det totala
antalet kolumner

Detta problem handlar om att få ett objekt, såsom bilder och tabeller, vars yta
endast sträcker sig över två kolumner att endast överlappa dessa kolumner. Som
det ser ut idag måste utrymmet för bilden ändå sträcka sig över alla tre kolumnerna
vilket leder till att utrymme går förlorat som annars kunde använts för exempelvis
text. Figur 1.2, ”Objekt som överlappar ett bestämt antal kolumner” demonstrerar
problemet och visar till höger det önskade resultatet.

Figur 1.2. Objekt som överlappar ett bestämt antal kolumner

Se Appendix A, Sidor från manual till Volvo C30 för exempel.

1.2. Syfte
Syftet med detta projekt var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som
finns hos XSL gällande automatformatering mot ett paginerat format. De problem
som undersökts har varit till för att se om vissa av dessa begränsningar går att
komma runt. Utöver detta skulle även en grundläggande förståelse byggas upp för
automatisering och hur detta fungerar i teori samt praktik.

1.3. Mål
Målet med projektet var att komma fram till lösningar eller alternativa sätt att
lösa ovan nämnda problem. Dessa eventuella lösningar skulle i sin tur kunna
implementeras hos CBG för att få ett mer komplett verktyg för automatformatering.
Detta skall förhoppningsvis ge kunden mervärde i form av en produkt som i
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högre grad motsvarar vad som är möjligt att producera i en miljö med manuell
formatering.

1.4. Avgränsningar

De förslag som presenteras har inte testats i en fullständig produktionsmiljö
vilket gör det svårt att veta om de fungerar i storskaligt bruk. Detta då många fler
parametrar måste stämma för ett stort antal språk och därför blir vissa fel svåra att
upptäcka i en liten testmiljö.

1.5. Dokumentinformation

Kapitel 2, Teori är resultatet av den den teori som studerats och legat till grund för
problemlösningen. Kapitel 3, Metod & material beskriver hur arbetet har utförts och
tar upp de programvaror och annat material som använts för att genomföra projektet.
Kapitel 4, Resultat tar upp vad de olika problemen resulterade i och illustrerar detta
med lämpliga exempel. Kapitel 5, Diskussion går igenom eventuella lösningar som
kan introduceras i framtida versioner av XSL-standarden eller andra specifikationer.
Kapitel 6, Slutsats tar upp vad som kan komma att användas av resultaten och hur
detta i så fall kan implementeras i en produktionsmiljö.

För att få en överblick över dokumentet läs Sammanfattningen samt Kapitel 6,
Slutsats och det inledande stycket i varje kapitel.

Då namnet XSL används i ett bredare och mer specifikt sammanhang, både som en
hel språkfamilj men även som en del av denna familj, har en uppdelning skett för att
förtydliga för läsaren. I denna rapport nämns därav endast språkfamiljen som XSL
och språket i sig omnämns XSL-FO eller bara FO. I slutet av rapporten finns även
förklaringar över uttryck som förekommer i rapporten, detta finnes under rubriken
Ordlista & förklaringar.

1.5.1. Hur detta dokument skapats

Detta dokument är delvis ett resultat av de kunskaper som författaren har förvärvat
under projektets gång. Rapporten är nämligen författad med samma verktyg som
beskrivs i Avsnitt 3.1, ”Material” och formaterad med hjälp av Apache FOP.
För själva författandet har XML-formatet DocBook använts som sedan fått en
grundformatering med hjälp av DocBook XSL på vilken det har lagts ett lager av
justeringar för att följa Högskolan Dalarnas dokumentmall.
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Kapitel 2. Teori
Detta kapitel sammanfattar den teori som har legat till grund för projektet och
förklarar begrepp som är nödvändiga för resten av rapporten. Två olika modeller
kan appliceras på formatering: layout- och innehållsbaserad formatering. Den
förstnämnda fokuserar på formatet och utseende medan det sistnämnda på
innehållet. XSL-FO är ett stilmallsspråk vars främsta syfte är att skapa regler för
hur XML-data skall flöda över ett paginerat format och används framförallt för
innehållsbaserad formatering.

2.1. Layout– eller innehållsbaserad
formatering

Skillnaden mellan att använda ett DTP-verktyg och en stilmall med regler i
skapandet av en produkt bottnar i två olika angreppsätt gällande utformningen.

2.1.1. Layoutbaserad formatering

Layoutbaserad formatering respekterar de begränsningar formatet sätter på
innehållet. Varje sida och utgåva har ofta stora variationer i utseende och
framtagningsprocessen är ofta mer komplex än hos en innehållsbaserad formatering,
detta delvis på grund av samspelet mellan innehåll och layout. Karaktärsdrag hos en
layoutbaserad lösning är:

• De flesta innehåller flera flöden: artiklar, artiklar blandade med innehåll vid sidan
av, bilder, foton och reklam.

• Sidor innehåller komplex layout med få repetitioner. Positionen och storlek hos
innehållet förmedlar vilken vikt informationen har.

• Innehållet är ofta nerkortat eller omskrivet för att passa ett givet utrymme eller
layout.

• En layout är ofta baserad på mallar, ritad utifrån en mall eller helt fritt. Det
förekommer komplexa friläggningar kring objekt, text på banor och har flera
kolumner.
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(1) Nolltvå s. 24 nr 2-2005, (2) CAP&Design omslag nr 1-2008, (3) Nolltvå s. 18 nr
7-2004.

Figur 2.1. Tre exempel på layoutbaserad formatering

Layoutbaserad formatering respekterar de givna begränsningar som formatet
ställer, detta ställer ofta krav på möjlighet till absolutpositionering, specificering av
kolumnplacering eller hur många sidor som får användas.12

Fokuseringen på layout gör att mer vikt läggs vid utseende och placering av
information än själva informationen i sig vilket leder till att denna typ av layout ofta
är ostrukturerad i både författande- och formateringsprocessen.3

2.1.2. Innehållsbaserad formatering

Innehållsbaserad formatering har enklare layout och ofta ett regelbundet utseende
så att en stor mängd dokument kan dela en likartad design. Målet med en
innehållsbaserad formatering är att minska mänskliga ingrepp i layoutprocessen som
till största del skall vara baserad på regler och stilmallar:

• Omorganisering av data är oftast nödvändig då delar av dokumentet såsom
fotnoter, flytande objekt och innehållsförteckning placeras på ställen som
bestämms av layoutprocessen eller efter då sidnummereringen har slutförts.

• Siddesignen är till största del baserad på regler och text som flödar kring objekt
gör det på enklast möjliga vis.

• Det är ett utbrett användande av autonumerering.
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Exempel taget från s. 67 ur en svensk Volvo C30 manual.

Figur 2.2. Exempel på innehållsbaserad formatering

Denna typ av layout respekterar mängden information och hur denna ska
presenteras. Istället för att skriva om eller korta ner informationsmängden får den
istället flöda över fler sidor. 12

Fokus ligger på innehållet och att informationen framställs korrekt. Denna
typ av layoutprocess är oftast noggrant strukturerad i både författar- och
formateringsprocessen vilket är en nödvändighet för att automatiska layoutverktyg
ska kunna användas på ett lämpligt sätt.3

2.2. Stilmallar och strukturerade dataformat

En stilmall (eng. style sheet) beskriver hur ett dokument ska presenteras på ett
givet media, exempelvis bildskärm, tryck eller hur det skall uttalas. W3C har aktivt
framhävt vikten av stilmallar sedan organisationen bildades 1994.2 Att skapa en
stilmall handlar om att transformera och formatera information så att den blir
enkel att ta till sig för en viss målgrupp. Genom att inte knyta informationen till
ett specifikt format redan från början kan man med hjälp av olika stilmallar göra
innehållet tillgängligt för en mängd olika ändamål.3

Det är här ett format som XML kommer in; XML är utvecklat för att strukturera
och utbyta data mellan olika informationssystem. Det klassas som ett utbyggbart
språk (eng. extensible language) då författaren själv kan definiera sina egna
element för att det ska passa just sitt användningsområde. Genom att skapa upp en
dokumentdefinition som innehåller semantiska begränsningar kan ett eget vokabulär
byggas och anpassas till en specifik applikation. XHTML, XSL-FO, RSS, SVG,
DocBook och MathML är alla exempel på språk definierade i XML.
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Följande är ett enkelt exempel på ett XML-dokument som inte följer något specifikt
vokabulär. Detta dokument är formatneutralt och beskriver innehållet på ett sådant
sätt som möjliggör vidare transformering mot ett specifikt utformat. Första raden i
exemplet nedan är en XML-deklaration vilken talar om vilken version av XML som
används och även vilken teckenkodning dokumentet skall tolkas med.

Exempel 2.1. Exempel på ett XML-dokument

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<text>
  <header>En exempelrubrik</header> 
  <paragraph> 
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit is quam 
    rhoncus ante eget. Vestibulum nulla posuere cubilia Curae amet 
    in <emphasis>orci luctus</emphasis> facibus et ultrices. 
    Nulla facilisis vestibulum quam. 
  </paragraph>
</text>

Detta skulle sedan kunna transformeras till ett XHTML-dokument för publicering på
webben.

Exempel 2.2. Exempel på ett XHTML-dokument

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
[...]
<div>
  <h1>En exempelrubrik</h1> 
  <p> 
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit is quam 
    rhoncus ante eget. Vestibulum nulla posuere cubilia Curae amet 
    in <strong>orci luctus</strong> facibus et ultrices. 
    Nulla facilisis vestibulum quam. 
  </p>
</div>
[...]

Eller exempelvis ett XSL-FO-dokument för att publicera datan mot ett paginerat
format.

Exempel 2.3. Exempel på ett XSL-FO-dokument

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
[...]
<block>
  <block font-size="18pt" font-weight="bold">En exempelrubrik</block> 
  <block font-size="10pt" space-after="1em"> 
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit is quam 
    rhoncus ante eget. Vestibulum nulla posuere cubilia Curae amet 
    in <inline font-style="italic">orci luctus</inline> facibus 
    et ultrices. Nulla facilisis vestibulum quam. 
  </block>
</block>
[...]
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2.3. Vad är XSL?
XSL  står för Extensible Stylesheet Language och är en grupp av specifikationer
utgivna av organisationen W3C vars syfte är att möjliggöra transformering och
presentation av XML. De tre delarna består av:4

• XSL Transformations  (XSLT)

• XML Path Language (XPath)

• XSL Formatting Objects (XSL-FO)

XSL är ett språk som beskriver hur ett dokument till fullo ska se ut. Namnet XSL
används dock i både ett vidare och mer specifikt syfte vilket kan ställa till förvirring.
Som beskrivet ovan är XSL en familj bestående av tre språk, men det sistnämnda,
som enligt specifikationen fortfarande bara heter XSL1 ses ofta med tillägget
FO, Formatting Objects, detta för att skillnaden ska bli mer uppenbar.8 XSL-
FO är inriktat mot innehållsbaserad formatering även om det finns visst stöd för
positionering, beskärning av objekt och möjlighet att flöda olika data till olika delar
av en sida.3

2.3.1. Historik

XSL-FO är inte det första försöket till att skapa ett språk som kan formatera ett
beskrivande dataformat för ett paginerat format. Både ISO-standarden DSSSL och
den något mindre standarden US DoD Output Specification (mer känd som FOSI)
var gigantiska projekt, DSSSL tog exempelvis tio år att utveckla.4 Anledningen till
att ytterligare en standard skulle komma att utvecklas var de problem som fanns med
de nuvarande.

1994 kom Håkon Lie med ett förslag på ett stylesheetspråk han kallade Cascading
HTML style sheet5, detta skulle två år senare bli en rekommendation från W3C
kallad CSS level 1. Denna första version av CSS var endast tänkt att användas
på HTML-dokument vilket gjorde att det inte hade något egentligt stöd för
att formatera ett paginerat format.6 Först i maj 1998 då CSS level 2 blev en
rekomendation, hade stöd för XML-applikationer introducerats, med denna standard
kom även flera egenskaper som var utvecklade just för innehåll som flödar över
flera sidor.7

I januari 1998 bildades XSL Working Group som skulle behandla några av de
problem som fanns kring nuvarande standarder. Vid denna tidpunkt hade fortfarande
inte CSS2 blivit en rekommendation. Det fanns huvudsakligen tre stora problem
med de nuvarande lösningarna; det första handlade om att det inte fanns något sätt
att beskriva pagineringen hos komplexa dokument på webben, en webbplats som
skrevs ut på flera sidor kunde till exempel få bilder och text delade i hälften. För det
andra var det inte möjligt att hantera långa dokument och komplexa layouter. Ingen
dåvarande webbstandard klarade av saker som innehållsförteckningar, fotnoter,
index eller flera flöden av information på samma sida. Det tredje problemet var CSS
bristande implementation av typografiska regler för ett paginerat format.8

2.3.1.1. Målen med XSL

För att lösa dessa problem satte XSL Working Group upp ett antal mål varav de fem
viktigaste var:8
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1. XML Syntax – XSLT och XSL-FO skulle uttryckas helt och hållet i XML. Detta
har två stora fördelar, det första är att språken fungerar med redan existerande
XML-motorer och de kan utvecklas och valideras med vanliga XML-verktyg.
Detta är ett arv från FOSI som uttrycks i SGML till skillnad från DSSSL och CSS
som har sina egna syntax.

2. Deklarativt – Språket skall vara deklarativt, en grupp element och attribut ska
fullständigt beskriva hur det önskade resultatet ska se ut. Dock tillåter språket
vissa programmeringsuttryck i vissa attribut, men det är ingen nödvändighet att
använda dem.

3. Bygga på CSS – XSL skulle utvecklas för att lösa problem i ett annat område
än vad CSS från början var tänkt för. Samtidigt skulle XSL ärva så mycket som
möjligt från den layoutmodell och de egenskapsnamn som redan fanns i CSS.

4. Cross media – XSL skulle klara att lösa de grundläggande presentationskraven
för den mesta användningen mot tryck. Utöver detta skulle språket även klara
av att formatera innehåll för skärmar och klara av att flöda och paginera om
innehållet mot exempelvis en handburen enhet.

5. Typografisk kvalitet & flerspråksstöd – XSL-FO skulle ha samma nivå av
layout- och typografifunktioner som existerande formaterare hade. Utöver detta
skulle XSL-FO ha stöd för Unicode samt möjliggöra ett textflöde från höger
till vänster och även ha stöd, eller åtminstone göra en framtida implementation
möjlig, för ett antal speciella layoutfall som existerar i språk från Asien och
Mellanöstern. Språket skulle även ha möjlighet att utnyttja de funktioner som
finns i moderna typsnittstekniker som exempelvis OpenType.

2.3.1.2. Det fortsatta arbetet

Utöver dessa mål sattes det även upp riktlinjer för hur XSL-FO skulle komma att
användas. Det viktigaste bland dessa var kanske att XSL-FO inte skall författas
förhand. Istället är tanken att XSL-FO skall genereras med hjälp av XSLT,
automatiska skript eller olika kompositions- och layoutverktyg.

I början av 1999 bestämdes att dela standarden och flytta XSLT och XPath till egna
specifikationer, hela familjen kom dock fortfarande att kallas XSL. Detta gjordes
då dessa två språk även används inom andra standarder från W3C och kunde bli
färdiga före XSL-FO. Version 1.0 av XSLT och XPath kom att bli rekommendation
i november 1999 medan det för XSL-FO dröjde fram till oktober 2001 innan
standarden fick denna status.8

2.3.2. XSL och CSS

CSS och XSL är båda språk för att beskriva hur en XML-struktur ska presenteras.
CSS används för att lägga till eller ändra utseendet hos ett XML-dokument genom
att välja element i dokumentet och applicera ett visst utseende. XSL-FO har
möjligheten att fullständigt beskriva ett dokument, allt från hur informationen skall
organiseras, hur dokumentet ska se ut och allt annat som krävs för att formatera och
paginera dokumentet.8

I och med CSS2 har dock CSS fått vissa egenskaper just för att möjliggöra
formatering av ett paginerat format, bland annat möjlighet att definiera storlek på
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formatet, ha olika utseende på höger- och vänstersidor samt möjligheten att bryta
till nästa sida.9 Till CSS3, som ej ännu är en rekommendation, har specifikationen
utökats ytterligare med exempelvis möjlighet att ha flytande objekt (eng. floats) i
formatets alla riktningar och skapa upp sidhuvud- och sidfotsregioner.10

Att båda dessa stilmallsspråk har utvecklats av W3C och på flera sätt dessutom
överlappar varandra i funktion har skapat en viss förvirring. De största skillnaderna
mellan språken ligger kanske i möjligheten att genomföra transformationer med
hjälp av XSLT. Denna avsaknad gör att CSS ej kan organisera om ett XML-
dokument utan måste mer eller mindre följa den förbestämda dataordningen.2

2.3.3. Varför och när bör man använda XSL?

Själva uttrycker sig W3C så här: ”Use CSS when you can, use XSL when you
must”11. Anledningen till detta är att CSS anses vara lättare att lära sig, lättare att
använda och därför lättare att underhålla vilket bland annat leder till lägre kostnader.
Antalet verktyg för att utveckla CSS är även de fler. På grund av den mindre mängd
funktioner i språket finns det dock vissa fall då det ej går att klara sig utan att ta till
delar av XSL-familjen. Även om det inte alla gånger är nödvändigt att använda sig
av XSL-FO utan XSLT är fullt tillräckligt.11

Det kan vara svårt att se ett användningsområde för XSL-FO då det redan finns
ett kraftfullt stöd för att formatera XML i många av dagens desktop publishing
(DTP) programvaror, exempelvis Adobe InDesign, Adobe FrameMaker eller Quark
Express. Dessa typer av programvaror är utmärkta till att skapa avancerade och
unika layouter i en layoutbaserad process, vilket ofta också gör dem minde bra när
det gäller att flöda om dokumentet till ett annat format eller medium med bibehållet
utseende. Detta då layout och innehåll ofta har en stark koppling mellan varandra.8

Dock finns tillfällen då det är bättre att använda sig av en DTP-lösning. Det
handlar ofta om när en designer behöver fullständig kontroll över layouten och
när författaren eller illustratören behöver jobba med innehållet och samtidigt
kunna se och påverka utseendet av sidan. Både dagstidsningsproduktion och
magasinproduktion använder ofta en layoutbaserad formatering vilket gör att XSL-
FO inte skulle fungera tilfredställande. I dessa situationer är programvaror som
InDesign eller Quark Express ett lämpligare val.8

2.4. Processmodell för XSL-FO

XSL-FO fungerar som ett lager mellan formatneutral XML-data och ett specifikt
utformat. Beroende på vilket utformat datan skall formateras mot används olika
stilmallar för att åstakomma önskat resultat.

Ett vanligt flöde där XSL-FO fungerar som formateringslager är illustrerat i
Figur 2.3, ”Processmodell över ett XSL-FO-flöde”. Det fungerar på så sätt att ett
XML-dokument matas in tillsammans med tillhörande XSLT till en XSLT-tolk
vilken genererar XSL-FO-dokumentet. FO-filen skickas sedan tillsammans med de
typsnitt och externa bilder som behövs till en XSL-FO-formaterare. Resultatet är ett
paginerat dokument i det utformat som önskats.8
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Efter Deach 2002, ref 8

Figur 2.3. Processmodell över ett XSL-FO-flöde

2.4.1. Från XML till PDF

Nedan följer ett kort exempel på hur ett XML-dokument omvandlas till en PDF.

XML-dokumentet beskrivet i Exempel 2.1, ”Exempel på ett XML-dokument”
används som referens.

XML-strukturen beskriver datans innebörd, en rubrik märks med <header/> och
något som skall framhävas med <emphasis/>.
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Exempel 2.4. XSLT för transformering

[...]
<xsl:template match="header">
  <fo:block xsl:use-attribute-sets="header.properties">
    <xsl:apply-templates/>
  </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="paragraph">
  <fo:block xsl:use-attribute-sets="para.properties">
      <xsl:apply-templates/>
  </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="emphasis">
  <fo:inline font-weight="bold" color="red">
    <xsl:apply-templates/>
  </fo:inline>
</xsl:template>

<xsl:attribute-set name="header.properties">
  <xsl:attribute name="font-size">18pt</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="font-weight">bold</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

<xsl:attribute-set name="para.properties">
  <xsl:attribute name="font-size">10pt</xsl:attribute>
  <xsl:attribute name="space-after">1em</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>
[...]

Varje nod i XML-dokumentet matchas mot en <xsl:template/> i XSLT:n,
denna beskriver i sin tur hur innehållet i noden skall transformeras och formateras.
En <xsl:template/> kan i sin tur på ett underordnat element anropa ett
<xsl:attribute-set/> för att applicera en grupp av attribut så som färger,
typsnittsegenskaper m.m.

Exempel 2.5. Genererad XSL-FO

<fo:root>
[...]
  <fo:block font-size="18pt" font-weight="bold">
    En exempelrubrik
  </fo:block>
  
  <fo:block font-size="10pt" space-after="1em">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit is quam
    rhoncus ante eget. Vestibulum nulla posuere cubilia Curae amet in
    <fo:inline font-weight="bold" color="red">orci luctus</fo:inline> 
    facibus et ultrices. Nulla facilisis vestibulum quam. 
  </fo:block>
[...]
<fo:root>

Det genererade XSL-FO dokumentet har kapslat in datan i lämpliga
formateringsobjekt. Dessa har i sin tur fått egenskaper som beskriver utseendet på
innehållet.
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Figur 2.4. Resultatet från XSL-FO formateraren

Resultatet från FO-formateraren är i detta fall ett PDF-dokument i A4-storlek. Det
skulle dock lika gärna kunnat presenteras som något annat dokumentformat eller
direkt till skärm.

2.5. Formateringsmotorer
XSL-FO standarden är en helt öppen standard där vem som helst kan läsa
specifikationen och skapa en egen produkt som utnyttjar språket. Detta gör att
det finns en uppsjö av FO-motorer på markaden, både gratis och kommersiella
produkter. Alla dessa fungerar inte exakt lika vilket gör att samma dokument i
värsta fall kan skilja sig något beroende på vilken FO-formaterare som använts.
Jämför detta med webbläsare: öppna samma sida i Internet Explorer och Mozilla
Firefox så kommer allt från små till stora skillnader att uppdagas beroende på koden
som tolkas. Det beror även på att tillverkarna av dessa produkter inte har kommit
lika långt i utvecklingen och stödjer därför inte nödvändigtvis lika stora delar av
standarden.

Några av dessa produkter är Antennahouse XSL Formatter, RenderX XEP,
Arbortext Epic samt Apache FOP. Alla utom den sistnämnda, Apache FOP, är
kommersiella produkter.

2.5.1. Uppdelning av standarden

I specifikationen finns en uppdelning av formateringsobjekten i tre nivåer:
grundläggande (eng. basic), utökad (eng. extended) och fullständig (eng. complete).
En formateringsmotor som utger sig för att stödja en viss nivå måste möjliggöra
användandet av alla de egenskaper som specificerats upp till den nivån.1 Det är
dock inte så enkelt alla gånger då flera produkter inte ens stödjer den grundläggande
specifikationen. Det handlar då ofta om att utvecklarna har exkluderat funktionalitet
som ej anses vara nödvändig för vad deras motor är ämnad för.8

2.5.2. Namnrymder & utökad funktionalitet

Flera tillverkare har även tyckt att standarden saknar funktionalitet i vissa
avseenden. De har då själva utökat funktionaliteten genom att skapa sina egna
namnrymder (eng. namespace) vilka innehåller utökade egenskaper för just
deras specifika produkt. Det är alltså inte möjligt att använda funktionalitet ur
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Antennahouse namnrymd och försöka utnyttja dessa egenskaper i FO-motorn från
RenderX. Att använda namnrymder handlar om möjligheten att blanda flera olika
XML-vokabulär i samma dokument.
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Kapitel 3. Metod & material
Detta kapitel presenterar det material som använts och förklarar metoden för
arbetet. De programvaror som använts under projektets gång är XML-editorn
Oxygen XML Editor 9.2, XSLT-processorn har varit Saxon 6.5.5 och XSL-FO-
formaterare har varit Antennahouse XSL Formatter 4.2.

3.1. Material
För att genomföra testfallen behövdes en del programvara: en XML-editor, en
XSLT-processor och en XSL-FO-formaterare. Valen föll på följande:

• Oxygen XML Editor 9.2

• Saxon 6.5.5

• Antennahouse XSL Formatter 4.2

Både Oxygen XML Editor och Antennahouse XSL Formatter är kommersiella
produkter men XML kan lika väl författas i valfri texteditor och FO kan formateras
med exempelvis gratismotorn Apache FOP. Dock ska det nämnas att denna ej har
stöd för samma antal formateringsobjekt ur XSL-FO standarden som XSL Formatter
från Antennahouse. För den som vill prova XSL Formatter finns även en testversion
att ladda ner från Antennahouse webbplats.

3.2. Metod
Arbetet inleddes med att studera delar av den litteratur som fanns att tillgå inom
ämnet. Även om ämnet har några år på nacken måste det ändå anses vara relativt
nytt och en stor del av den litteratur som studerats har därför funnits på Internet,
både i form av elektroniska tidsskrifter men även som webbplatser och epostlistor.
Internet är samtidigt en naturlig informationskälla för detta ämne då det är där en
stor del av diskussionen, utvecklingen och informationsspridningen sker.

Då endast begränsad kunskap om XSL-FO:s syntax och dokumentstruktur fanns
hos författaren innan projektet startades ägnades i början en hel del tid åt att studera
detta. Parallellt med detta gjordes även mindre testapplikationer för att få en praktisk
förankring och testa de kunskaper som förvärvades under arbetets gång.

3.3. Testfall
En enklare version av en mall som byggts upp i inledningsfasen av projektet kom att
användas som mall för de testfall som behövde en kodbas. Denna finns bifogad som
Appendix B, Grundmall för testfall.

3.3.1. Balansera innehåll mellan olika kolumner

Då detta ändå får ses som en relativt grundläggande funktion söktes först lösningar i
specifikationen för XSL-FO. Dock finns ej någon inbyggd funktionalitet ämnad att
användas för kolumnbalansering hos den nuvarande XSL specifikationen.
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För att hitta någon alternativ lösning studerades problemet och följande
utgångspunkt antogs: för att få innehållet att fördela sig jämt bör längden på
kolumnerna kortas ner till kortast möjliga men allt innehåll måste fortfarande få
plats. Testfallet som skapades byggde på idén om nedkortning av kolumnerna och
ett inlägg i epostlistan XSL-List14. Det gick ut på att sist i flödet lägga innehåll som
var lika brett som hela sidan för att tvinga kolumnerna till minsta möjliga höjdmått.

Figur 3.1. Tre kolumner med ett sidbredd innehåll undertill

Som i ursprungsexemplet, Figur 1.1, ”Balansering av innehåll över flera kolumner”,
är sidan indelad i tre kolumner (1). Skillnaden är nu att sist i flödet, där en eventuellt
dålig balansering kan komma att ske, har det lagts ett sidbrett innehåll (2). Detta
tvingar det kolumnbreda innehållet att sprida ut sig över de tre kolumnerna på
minsta möjliga höjdmått. Denna effekt beror på det faktum att innehåll ej får sträcka
sig från ovansidan av det sidbreda blocket till undersidan av detta. Istället måste
innehållet sprida sig över tillgängligt utrymme i kolumnerna ovan det sidbreda
blocket vilket resulterar i balanserade kolumner.

Det sidbreda innehållet består i testfallet av en <fo:block span="all"/>, detta är
ett helt tomt element och kommer inte att märkas på annat sätt än att kolumnerna
blivit lika långa.

3.3.2. Använda flera sidmallar för samma dokument

Möjligheten att variera sidmallar för olika delar av en bok finns i XSL-FO
specifikationen. Dock är denna möjlighet ganska begränsad och bygger på ett
förutbestämt mönster för hur mallarna skall utnyttjas.

Följande exempel visar hur olika mallar kan bygga upp ett flöde av sidor.

Figur 3.2. Sekvens av sidmallar
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I detta exempel har fem olika sidmallar definierats: första sidan ( ), sista sidan ( ),
blanka sidor ( ), jämna sidor ( ) samt för udda sidor ( ). Utöver de olika
sidmallarna definieras även i detta exempel att förstasidor alltid ska börja på en
uddasida. Den jämna sidan (12) brevid den andra startsidan (13) är i detta fall en
blank sida, men detta är inget krav utan skulle lika gärna kunnat vara en sistasida.

Nedan följer ett exempel på en följd av sidmallar som ej är möjlig i nuvarande XSL
specifikation.

Figur 3.3. Sekvens av sidmallar med icke möjlig fördelning

I ovanstående fall har ytterligare en sidmall ( ) infogats utan att följa något mönster
i boken. Detta skulle endast fungera om möjligheten fanns att byta sidmall mitt
under ett flöde beroende på vilken typ av data som formateras.

3.3.3. Få ett objekt att överlappa mindre än det totala
antalet kolumner

Flera olika idéer fanns inledningsvis för att lösa detta problem, utifrån dessa idéer
skapades fyra testfall:

1. Undersök hur <fo:float/> beter sig över flera kolumner.

2. Undersök om absolutpositionering möjliggör innehåll över två kolumner.

3. Läs valda delar av XSL 1.1 specifikationen och undersök egenskapen span.

4. Se om en <fo:flow-map/> kan ge önskat resultat.

Det enda av dessa fyra idéer som faktiskt gav något var den fjärde där en <fo:flow-
map/> användes för att dela upp flödet i två och på så sätt få önskat resultat.

Figur 3.4. Sida uppdelad i en <fo:flow-map/>
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Istället för det normala, ett flöde, skapades två flöden på sidan; flöde (1) som
sträcker sig över 2/3 av sidan och flöde (2) som endast är en kolumn bred. Det första
flödet (1) delas in i två kolumner och kopplas sedan samman med flöde (2). På
så sätt kan datan flöda mellan de tre kolumnerna på samma sätt som om det hade
varit ett flöde med tre kolumner. Detta illustreras i Figur 3.4, ”Sida uppdelad i en
<fo:flow-map/>”.

Detta testfall ger möjligheten att använda sig av objekt som sträcker sig över mindre
än det totala antalet kolumner.
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Kapitel 4. Resultat
Detta kapitel behandlar resultaten av projektet och presenterar lösningarna i de
fall dessa finns. Två av tre problem var möjliga att lösa: balansera innehåll mellan
kolumner samt få objekt att överlappa mindre än det totala antalet kolumner.
Möjligheten att använda flera olika sidmallar för samma dokument förklaras under
denna rubrik.

4.1. Balansera innehåll mellan olika
kolumner

Även om det inte fanns någon specifik egenskap eller lösning skapad just för att
balansera innehåll mellan olika kolumner var detta möjligt att genomföra. Genom att
lägga en <fo:block span="all"/> sist i ett flöde skapas sidbrett innehåll under det
kolumnbreda vilket tvingar innehållet att sprida ut sig över alla kolumnerna.

4.2. Använda flera sidmallar för samma
dokument

En av egenskaperna som gör layoutbaserad formatering speciell är möjligheten att
göra varje sidas formgivning unik om så önskas. Detta är idag ett problem hos XSL-
FO då inget direkt stöd för denna möjlighet finns. Sidorna må vara unika men det
är innehållet som orsakar denna variation, inte formgivningen. Denna begränsning
skulle kunna försvinna om det i större utsträckning fanns möjlighet att använda olika
sidmallar till olika delar av produkten.

En viss möjlighet till att använda olika sidmallar finns dock redan i nuvarande
specifikation. Dessa mallbyten måste däremot ske efter ett visst förspecificerat
mönster: exempelvis finns möjligheten att definiera en speciell första- eller sistasida,
använda olika mallar för höger- och vänstersidor eller använda en speciell mall om
flödet endast innehåller en sida. Men att byta sidmall mitt uppe i ett flöde utifrån
vissa premisser i XML-strukturen är ej möjligt med nuvarande standard.

4.3. Få ett objekt att överlappa mindre än det
totala antalet kolumner

Problemet gick att lösa med hjälp av funktionalitet ur XSL 1.1 specifikationen,
nämligen med användandet av <fo:flow-map/>. Denna lösning ger visserligen
möjligheten att få innehållet att flöda på önskat sätt runt objektet men skapar också
begränsningar i hur trekolumns bilder kan användas.

Då sidan med denna lösning består av två stycken flöden, uppdelad enligt Figur 3.4,
”Sida uppdelad i en <fo:flow-map/>”, kommer den maximala bredden hos ett objekt
att uppgå till två kolumner. Detta då infogandet av egenskapen span="all" endast
får ett objekt att överlappa två, och inte tre, kolumner.
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Kapitel 5. Diskussion
Detta kapitel diskuterar resultaten, vad som var möjligt att lösa och om lösningarna
i sin tur kan ha skapat andra begränsningar. Det konstaterades att de två lösningar
som presenterats inte använder funktionalitet avsett för det ändamålet. Därefter
diskuteras framtiden för XSL och den kommande XSL 2.0 specifikationen. Den
sistnämda innehåller bland annat lösningar för alla de problem som granskats
under detta projekt och många andra egenskaper som möjliggör XSL-FO-
användande även inom layoutbaserad formatering.

5.1. Enkla problem?
De problem som behandlats under projektet kan tyckas tillhöra grundläggande
layoutfunktioner när det kommer till skapandet av en trycksak. Två av dessa
problem gick att lösa även om sätten att lösa dem på inte riktigt är ämnade för just
det ändamålet.

5.1.1. Balans på sidan

Ta exemplet Avsnitt 3.3.1, ”Balansera innehåll mellan olika kolumner” där en
egenskap som egentligen är ämnad att få innehåll över hela sidan används för att
uppnå önskat resultat. Standarden, som den ser ut idag, innehåller nämligen ingen
egenskap för att balansera kolumner. XSL-FO-formateraren från Arbortext har
dock ett tillägg i sin egna namnrymd som skall klara av att göra detta. Egenskapen
atixslfoext:balance-columns="yes" infogas då på <fo:region-body/> hos
valfri sidmall för att få önskat resultat†.15

5.1.2. Övriga fall

I fallet att använda flera olika sidmallar för samma produktion är det fullt möjligt
men dock med vissa begränsningar. Dessa möjligheter var dock sedan tidigare kända
av CBG.

När det gäller det sista problemet, få objekt att överlappa mindre än det totala antalet
kolumner, är även detta möjligt med vissa bieffekter. Ett objekt måste hålla sig inom
bredden av flödet det ligger i vilket gör att endast en- eller tvåkolumnsobjekt är
möjliga att använda med denna lösning i exemplet. Skulle exempelvis en bild bred
som tre kolumner infogas skulle denna visserligen täcka även den tredje kolumnen,
men texten i denna skulle överlappa bilden.

5.2. Hur ser framtiden ut?
Strax innan detta projekt påbörjades släpptes ett förslag på innehåll till kommande
XSL 2.0 specifikationen. Denna adresserar alla de problem som har behandlats i
denna rapport och fler därtill.

Bland annat nämns att stöd för kolumnbalansering skall introduceras i språket och
även möjligheten att få objekt att överlappa ett givet antal kolumner.

†Detta är inget som har kunnat testas då ingen möjlighet att använda Arbortext FO-motor funnits.
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Gällande möjligheten att byta mallar och förändra utseendet hos sidorna under
flödets gång kommer flera nya funktioner. Detta inkluderar bland annat möjligheten
att skapa regioner vars storlek är beroende av mängden innehåll, hur måttet på
en region skall förändras och vilka sidor som är låsta respektive får flyttas vid en
storleksförändring. Det mest intressanta i detta avseende kanske ändå är möjligheten
att definiera om och skapa nya sidmallar under genereringen av sidorna och inte
bara högst upp i FO-dokumentet.

Andra egenskaper som tidigare varit förunnade layoutbaserad formatering och
föreslagits är avancerade friläggningar, masker, text längst banor och hängande
punktation. Men förutom alla dessa designcentrerade nyheter finns även ett fokus på
mer tekniska egenskaper såsom stöd för att specificera in- och utfack hos skrivare,
duplex och simplex, definiera ppi beroende på utformat, generera skärmärken,
utfallsmärken m.m. Det nämns även att de tryckspecifika egenskaperna antagligen
kommer implementeras med JDF. Detta är fullt möjligt då JDF bara är ytterligare en
XML-specifikation vilket gör att JDF-vokabuläret kan blandas i samma dokument
som XSL-FO genom användandet av namnrymder.16
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Kapitel 6. Slutsats
Var då detta projekt helt i onödan nu när en ny version är påväg? Inte nödvändigtvis
då det historiskt sett har dröjt flera år innan en ny version av en standard har gått
från arbetskopia (eng. working draft) till att bli rekomendation. Fram till dess måste
lösningar ur nuvarande standard, och tillverkarnas egna tillägg till denna, användas
för att komma tillrätta med de problem vi står inför idag.

Eliot Kimber menade att det redan 2003 fanns åtminstone tre mogna XSL-FO-
formaterare för att skapa dokument vars kvalité räcker för produktionsbruk.
Självklart gäller detta framförallt dokument som passar i en innehållsbaserad
formateringsprocess och hon avslutar sin rapport med att skriva:17

As long your layout and formatting requirements can be satisfied
by FO or FO plus the available extensions, there seems to be little
reason not to use an FO-based solution.

Idag har självklart XSL kommit än längre och version 1.1 löste några av de problem
som tidigare hindrat språket att nå en större marknad. Nu när också kommande
specifikation finns som ett första utkast har XSL-FO verkligen framtiden för sig!
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Ordlista & förklaringar

C
CSS

Cascading Style Sheets, är ett stilmallsspråk för att beskriva utseendet hos ett
dokument skrivet i något märkspråk, exempelvis XML eller SGML.

D
Deklarativt programmeringsspråk

Ett deklarativt programmeringsspråk beskriver vad någonting är snarare än hur
man skapar det. Ett exempel kan vara ett HTML-dokument som beskriver vad
webbsidan ska innehålla men inte hur detta innehåll skall presenteras.

DocBook
DocBook är ett XML-vokabulär skapat för att beskriva semantiken hos, i första
hand, tekniska dokument men går även att använda för annan typ av författande.

DSSSL (ISO/IEC 10179:1996)
Document Style Semantics and Specification Language, är en ISO-standard
för att formatera och paginera ett SGML-dokument. Detta är på många sätt en
föregångare till XSL-FO vilket även har ärvt många idéer från DSSSL. Det är
numera även möjligt att formatera XML med DSSSL.
Se Även XSL-FO, SGML.

F
FOSI

Formatting Output Specification Instance
Se Även US DoD Output Specification.

H
HTML

Hypertext Markup Language, är ett märkspråk och en webbstandard för
strukturering av text, bilder och annan media på exempelvis webbsidor och i
epostmeddelanden.
Se Även XHTML.

I
ISO

The International Organization for Standardization

M
MathML

Mathematical Markup Language, är ett XML-vokabulär för att märka upp
matematiska uttryck och formler.
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R
RSS

RSS är en samling XML-baserade format som möjliggör prenumeration på
information över Internet.

S
Semantik

Ett språks semantik används för att beskriva innebörden av innehållet i ett
dokument.

SGML (ISO 8879:1986)
Standard Generalized Markup Language, är en standard för att utveckla andra
märkspråk exempelvis HTML.
Se Även HTML, XML.

SVG
Scalable Vector Graphics, är ett XML-baserat format som beskriver
tvådimensionell skalbar grafik samt animationer av denna. Språket är utvecklat
av W3C.

Syntax
När man pratar om ett programmeringsspråks syntax syftar man till den struktur
och uppbyggnad som reglerna kring språket definierar och vilka måste följas för
att koden ska anses vara syntaktiskt korrekt.

U
Unicode

Unicode, är en standard för teckenkodning, en metod för att hantera text i
datorer. Målet med Unicode är att alla skrivtecken i all världens skriftsystem
skall finnas med: bokstäver, siffror, skiljetecken, matematiska symboler, m.m.

US DoD Output Specification
US DoD Output Specification, ett stilmallsspråk utvecklat av Amerikanska
Försvarsdepardementet för att formatera SGML och senare även XML.
Se Även XSL-FO.

W
W3C

The World Wide Web Consortium, ett internationellt konsortium där
medlemsorganisationer, en grupp heltidsanställda samt allmänheten jobbar
tillsammans för att utveckla webbstandarder.

X
XHTML

Extensible Hypertext Markup Language, är ett märkspråk och en webbstandard
som är en vidareutveckling av HTML. XHTML är till skillnad från HTML
baserat på XML och inte SGML.
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Se Även HTML.

XML
Extensible Markup Language, är en specifikation för att skapa egendefinierade
märkspråk. Det klassas som ett utbyggbart språk (eng. extensible language)
då författaren själv kan definiera sina egna element anpassat till det önskade
användningsområdet.
Se Även SGML.

XPath
XML Path Language, används tillsammans med XSLT för att specificera vilka
delar av ett XML-dokument som transformeringen skall appliceras på. Senaste
versionen är XPath 2.0 vilken blev en rekommendation från W3C i januari
2007.
Se Även XML.

XSL
Extensible Stylesheet Language, en språkfamilj som består av XSLT, XPath
samt XSL, det sistnämnda omnämns ofta XSL-FO för att ej skapa förvirring
mellan begreppen.
Se Även DSSSL, XSL-FO.

XSL-FO
Extensible Stylesheet Language Formatting Objects, ett XSL-FO-dokument
specificerar hur XML-data skall formateras mot ett visst medium och för ett
visst utseende. Senaste version är XSL 1.1 vilken blev en rekommendation från
W3C i december 2006.
Se Även DSSSL.

XSL-List
XSL-List, är en epostlista där många av de viktiga namnen inom XSL finns och
besvarar frågor. Listan är öppen för vem som helst att läsa och skriva till och
hittas på http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list/.

XSLT
Extensible Stylesheet Language Transformations, utnyttjas för transformering
av en XML-struktur till en annan, från exempelvis DocBook till XSL-FO. Detta
sker genom filtrering och konvertering av den data man väljer ut för att sedan
skapa det nya XML-dokumentet med. Senaste version är XSLT 2.0 vilken blev
en rekommendation från W3C i januari 2007.
Se Även XSL.
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Appendix A. Sidor från
manual till Volvo C30
Med tillstånd från Volvo Car Corporation.

Figur A.1. Exempel på icke balanserat innehåll

Exempel på innehåll som ej är balanserat mellan de tre kolumnerna.

Exempel taget från en svensk Volvo C30 manual, sidan 96.
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Figur A.2. Exempel på tvåkolumnsobjekt över tre kolumner

Exempel på objekt som tar upp tre kolumners bredd trots att objektet endast är två
kolumner brett.

Exempel taget från en svensk Volvo C30 manual, sidan 28.



Per Töyrä
Augusti 2008
Examensarbete, 15 p

Högskolan Dalarna
Grafisk Teknologi

Layoutbegränsningar i XSL-FO

49

Appendix B. Grundmall för
testfall
Denna grundmall är utgångspunkten för alla testfall.

Det XML-dokument som denna kod skall köras mot måste validera mot följande
kompakta Relax NG schema:

Exempel B.1. Relax NG Schema för validering av XML till testfall

start = element text { (section)+ }
section = element section { (title | figure | paragraph)+ }
figure &= element figure { attlist.figure, empty }
attlist.figure &= attribute href { text }
attlist.figure &= attribute span { text }?
title &= element title { text }
paragraph = element paragraph { text }

Ett exempel på ett XML-dokument som passar för ett testfall skulle kunna vara
följande.

Exempel B.2. XML-struktur att användas till testfall

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<text>
  <section>
    <figure href="figure-2columns.png" span="true"/>
    <title>En exempelrubrik</title>
    <paragraph>Lorem ipsum dolor sit amet, consetuer adipiscing elit. 
    Mauris turpis ante, sagittis ac, iaculis at, vulputate eu, lacus. 
    Nullam aliquet mi ornare sem. Vivamus elit dui.</paragraph>
  </section>
  <section>
    <title>En till rubrik</title>
    <paragraph>In erat. Ut et orci. Maecenas id pede. Curabitur et leo 
    nunc vulputate lobortis. Donec mollis pharetra nunc. Fusc ac nibh. 
    Maecenas consectetuer feugiat urna. In nec dolor.</paragraph>
    <figure href="figure-standard.png"/>
    <paragraph>Maecenas sed ante. Ut in sapien vehicula ante iaculis. 
    Quisque pellentesque consectetuer mi. Vestibulum et elit nec maur 
    fermentum rhoncus. Morbi vehicula purus ut ipsum.</paragraph>
  </section>
</text>
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Exempel B.3. Grundläggande stilmall för testfall: template.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
   version="1.0" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
 
  <xsl:import href="attr-temp.xsl"/>
  <xsl:output method="xml" version="1.0" indent="no" encoding="UTF-8"/>

  <xsl:param name="page-width">210mm</xsl:param>
  <xsl:param name="page-height">148mm</xsl:param>

  <xsl:template match="/">
    <fo:root>
      <fo:layout-master-set>
        <fo:simple-page-master master-name="page" 
          page-width="{$page-width}" page-height="{$page-height}">
          <fo:region-body region-name="body" 
            column-count="3" column-gap="6mm" 
            margin-top="1cm" margin-bottom="1cm" 
            margin-left="1cm" margin-right="1cm"/>
        </fo:simple-page-master>
      </fo:layout-master-set>
      <fo:page-sequence master-reference="page">
        <fo:flow flow-name="body">
          <xsl:apply-templates/>
        </fo:flow>
      </fo:page-sequence>
    </fo:root>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="section">
    <xsl:apply-templates/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="title">
    <fo:block xsl:use-attribute-sets="title.properties">
      <xsl:apply-templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="paragraph">
    <fo:block xsl:use-attribute-sets="para.properties">
      <xsl:apply-templates/>
    </fo:block>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="figure">
    <fo:block>
      <xsl:if test="@span='true'">
        <xsl:attribute name="span">all</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <fo:external-graphic>
        <xsl:attribute name="src">
          <xsl:value-of select="@href"/>
        </xsl:attribute>
      </fo:external-graphic>
    </fo:block>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Exempel B.4. Egenskaper till grundläggande stilmall: attr-temp.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
  version="1.0">

  <xsl:attribute-set name="title.properties">
    <xsl:attribute name="font-size">12pt</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="font-weight">bold</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="space-before">1em</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="space-after">.2em</xsl:attribute>
  </xsl:attribute-set>
  
  <xsl:attribute-set name="para.properties">
    <xsl:attribute name="font-size">8pt</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="space-after">.8em</xsl:attribute>
  </xsl:attribute-set>

</xsl:stylesheet>

Höjd 40 mm, bredd 122 mm.

Figur B.1. Tvåkolumnsbild för grundläggande stilmall: figure-2columns.png

Höjd 40 mm, bredd 58 mm.

Figur B.2. Tvåkolumnsbild för grundläggande stilmall: figure-standard.png
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