Txt2tags přehled pro v2.6 – http://txt2tags.org (Přeložil Vlastimil Ott)
ZNAČKY
``kód``
**tučně**
//kurzíva//
__podtržení__
--strike-''<b>tagged</b>''

OPTIONS
--targets

kód
tučně
kurzíva
podtržení
strike
<b>tagged</b>

-t, --target=TYPE

-i,

nadpis 1

= nadpis 1 =
== nadpis 2 ==
=== nadpis 3 ===
+++ číslovaný +++

%!Options

Předvolená nastavení na příkazové řádce
%!options: -n --toc

%!PreProc

Vstupní filtr pro nahrazení
%!preproc: JJS “John J Smith”

%!PostProc

Výstupní filtr pro nahrazení
%!postproc(html): @@ <BR>

--toc-level=N

Maximální úroveň obsahu

--toc-only

Zobrazit obsah

- položka
- položka
- podpoložka

• položka
• položka
• podpoložka

+ položka
+ položka
+ položka

1. položka
2. položka
3. položka

: pojem
definice
: pojem
definice

pojem
definice
pojem
definice

```
nezpracovaný
**blok**
```

nezpracovaný
**blok**

tit 1

Soubor s CSS

--css-sugar

Vložit značky DIV pro CSS

--css-inside

Vložit CSS do výstupního souboru

-H, --no-headers

--dump-config
-V, --version

MAKRA
%%Date
%%Mtime

tit 2

c4
c5 + c6

%%TOC

Zobrazit nastavení vstupního souboru
Zobrazit verzi programu

--no-OPTION

c3

Bez hlavičky, titulku a patičky

-C, --config-file=FILE Načíst nastavení z externího souboru

c1 c2

|

Očíslovat všechny nadpisy

--style=FILE

%%Infile
%%Outfile

c3
|
c4 |
c5 + c6
||

Stejné jako --style
%!style: abc.css

Vložit obsah

abc
citace
xyz

|
|

%!Style

Výstupní soubor (“-” pro STDOUT)

--toc

abc
<tab>citace
xyz

c1 | c2

Vstupní soubor (“-” pro STDIN)

nadpis 3
1.1.1. číslovaný

abc xyz

|| tit 1 | tit 2 |

Stejné jako --encoding
%!encoding: iso-8859-1

Kódování: utf-8, iso-8859-1, atd.

-n, --enum-title

Stejné jako --target
%!target: html

%!Encoding

--encoding=ENC

ABC (odkaz)

NASTAVENÍ
%!Target

adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki,
html, lout, man, mgp, moin, pm6,
pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml

nadpis 2

abc
% komentář
xyz

|

--infile=FILE

-o, --outfile=FILE

[txt2tags.jpg]
[ABC www.abc.com]

Zobrazí dostupné cílové formáty

Vypnout tuto volbu

Datum převodu / čas změny
Default: %Y%m%d
%Y (rok) %m (měsíc) %d (den)
%H (hodina) %M (minuta) %S (sekunda) %c (plné)
%A %a (den v týdnu) %B %b (jméno měsíce)
%%date(%Y-%m-%d %H:%M)
Cesta ke vstupnímu/výstupnímu souboru
Default: %f
%f (soubor) %e (příp.) %d (adr.) %p (cesta)
%F (soubor w/o příp.) %D (rodičovský adr.)
%%outfile(%D :: %F :: %e)
Uživatelem definovaný obsah
%%toc

%!IncludeConf Stejné jako --config-file
%!includeconf: myconfig.t2t
VKLÁDÁNÍ
%!Include: F

Vložit soubor F jako soubor txt2tags

%!Include: ``F`` Vložit soubor F jako nezpracovaný blok
%!Include: ''F''
OSTATNÍ
Hlavička
Nastavení
Tělo

Vložit soubor F jako označkovaný text

První 3 řádky
Komentáře za hlavičkou
Od prvního řádku textu do konce

RC konfigurační ~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)
soubor
Kotva

=titulek=[kotva] ... [odkaz #kotva]

VZOROVÝ VSTUPNÍ SOUBOR
Pán prstenů
J. R. R. Tolkien
Poslední aktualizace: %%mtime(%c)
%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css
Šli, bojovali, vyhráli. **Hurá!**

