
Sætte emacs op i Windows
Da jeg har google't lidt rundt for at lede efter guide's til hvordan man sætter
emacs op i windows, og derefter kan tilføje andre emacs-modes, og ikke rigtig
kunne finde en guide. Eller, en guide som beskrev det godt nok, besluttede jeg mig
for at skrive
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Først hent den ønskede emacs-version fra http://ftp.gnu.org/gnu/emacs/windows/
Derefter udpak emacs til den sti som du vil have den til(ex. C:\Programmer).

Derefter vil emacs gerne have en \.emacs.d\, det er simpelt, lav en mappe som hedder ".emacs.d" i emacs
mappen.
Derefter tilføj en "Home path" milø-variabel.
Det gør man således ved at højreklikke på "Denne Computer" i start menuen, eller hvor man har "Denne
Computer".
Gå ind under fanen "Avanceret" og klik på "Miljøvariabler". tilføj en miljøvariabel under "Miljøvariabler for
$dit brugernavn$" som hedder "Home" derefter tryk "Rediger" og skriv den sti som din ".emacs.d" ligger
i(ex. C:\Programmer\emacs-23.3\".

Så vil emacs gerne have en init.el inde i .emacs.d mappen hvis den skal startes op på en brugerdefineret
måde(ex. hvis man skal have andre emacs-modes).
Den kan hentes fra http://www.emacswiki.org/emacs/emacs-init.el teksten skal kopieres og ligges ind i en
"init.el" fil, det gør man ved at lave en tekstfil, ligge den tekst du har kopieret ind i den, derefter gemme
den som "init.el".
Den fil skal ligge ind i .emacs.d mappen.

Derefter kan man starte "Runemacs" som ligger i emacs\bin (ex. C:\Programmer\emacs-23.3\bin\), som
installerer emacs, ex. tilføjer skrivebordsgenveje.

Så er emacs sat op i windows, og hvis man gerne vil have andre emacs-modes, skal de ligges ind i "site-
lisp" mappen.
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WOW meget du har skrevet i en klump
dette gøre den meget uoverskuligt
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Sikkert en ok guide, men er det ikke bare et tekstredigeringsprogram?
Hvad specielt er der ved emacs? Hvad kan det som andre ikke kan?
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#2 Ville være relevant at vide hvis man ikke kender til emacs endnu.
Jeg vil skrive en guide med emacs' specialiteter, en lille how to.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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