
Emacs' fordele
En lille idé fra en bruger på www.eksperten.dk
Da jeg ikke har lagt mærke til at der er så meget om Emacs på internettet udover
www.gnu.org www.emacswiki.org besluttede jeg mig for at skrive en selv.
Denne guide er beskriver lidt af hvad Emacs egentlig
Skrevet den 12. Jun 2011 af glvi93 I kategorien Tekstbehandl. / Generelt | 

Emacs er ikke bare en tekst-editor.
Emacs har mere end 1000 genvejs-taster, udover simple ting som kopiere tekst, checke stavning, slette
tekst kan den en hel del mere.

Som generel tekst-behandling kan den springe en sætning over.
Den kan springe den lille markør hen til næste punktum i teksten.
Den kan bringe en slettet tekst tilbage og meget mere.

For at gå mere i dybden med emacs har den såkaldte "modes" som kan være specielt til fx.
programmering, eks. kan ses her http://www.youtube.com/watch?v=EQAd41VAXWo
den har modes til rigtig mange programmeringssprog, mange af dem kan findes på www.emacswiki.org

Disse modes understøtter farve-highlighting til programmerings-kommandoer, undersøtter syntax-
checking som bruges med Flymake-mode, det vile sige den checker om der sker en fejl i koden når den
bliver compilet, hvis det er tilfældet viser den hvordan man retter fejlen. En anden mode er org-mode som
kan ses her http://www.youtube.com/watch?v=Ho6nMWGtepY&feature=related
Den har text-mode, dog har jeg ingen erfaring med denne.

Enkelt sagt findes der utallige modes og genvejstaster til emacs.
Hvis dette ikke er nok kan man selv tilføje sine genvejstaster eller modes, dette kræver dog man har tid til
at læse lidt på programmerinssproget elisp, men der kræves ikke at man kender det fuldt ud for at tilføje
en genvejstast eller lille modificering af en anden mode.

Hvis man bruger emacs til Windows skal man selv sætte nogle enkelte ting op, der henvises der til
http://www.eksperten.dk/guide/1431

Enkelt sagt er det helt store i emacs er at sætte det op, og lære det at kende, efter det gør det tekst-
behandling både hurtigere og sjovere.

PS.
Jeg har ikke tænkt mig at lære alle modes og genvejstaster, kun dem som jeg ser nytte i til at gøre tekst-
editing hurtigere.
På en måde kan man sige det ikke kræver man er ekspert i Emacs for at bruge Emacs, bare gør sig ekspert
inden for det område man bruger Emacs.
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Tak for en fin forklaring.
5 stjerner.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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