Referência Rápida para Txt2tags v2.3 – http://txt2tags.sf.net (Traduzido por Ielton Ferreira Carneiro Pinto)
MARCAS

``código``
**negrito**
//itálico//
__sublinhado__
””__raw__””

OPÇÕES
-t, --target=TYPE

código
negrito
itálico
sublinhado
__raw__

-i,

--infile=FILE

Arquivo de entrada (“-” para STDIN)

-o,

--outfile=FILE

Arquivo de saída (“-” para STDOUT)

-H, --no-headers

título 1

= título 1 =
== título 2 ==
=== título 3 ===
+++ numerado +++

--encoding=ENC

Codificação: utf-8, iso-8859-1, etc

título 3
1.1.1. numerado

--style=FILE

Arquivo CSS HTML

--css-sugar

Insere tags DIV para CSS

--css-inside

Insere CSS no arquivo de saída

ABC (hyperlink)

abc
% comentário
xyz

abc xyz

abc
<tab>citação
xyz

abc
citação
xyz

- item
- item
- sub item

• item
• item
• sub item

+ item
+ item
+ item

1. item
2. item
3. item

: termo
definição
: termo
definição

termo
definição
termo
definição

```
área
**verbatim**
```

área
**verbatim**

|| tit 1
|
|
|

| tit 2 |

c1 | c2

--toc

Adiciona Tabela de Conteúdo (TOC)

--toc-level=N

Define o nível máximo de TOC

--toc-only

Mostra somente TOC

--enum-title

Enumera todos os títulos

--mask-email

Esconde emails dos robôs spam

-C, --config-file=FILE

Lê a configuração de um arquivo
externo

-n,

--dump-config
-V, --version

MACROS
%%Date
%%Mtime

tit 2

Data de Conversão/ Modificação
Padrão: %Y%m%d
%Y (ano) %m (mês) %d (dia)
%H (hora) %M (min) %S (seg) %c (tudo)
%A %a (dia da semana) %B %b (mês, nome)

%%Infile
%%Outfile

O caminho do arquivo, input/output
Padrão: %f
%f (arquivo) %e (ext) %d (dir) %p (caminho)
%F (ext de arquivo, w/o) %D (dir superior)

%%outfile(%D :: %F :: %e)
c4

c5 + c6

Muda para OFF (desativado) essa
opção

%%date(%Y-%m-%d %H:%M)

c1 c2
c3

Mostra o arquivo config de entrada

%%TOC

DEFINIÇÔES
%!Target

Igual à --target

%!target: html

%!Encoding

Igual à --encoding

%!Style

Igual à --style

%!Options

Opções predefinidas de linha de comando

%!PreProc

Entrada: busca e filtro de substituição

%!PostProc

Saída: busca e filtro de substituição

%!IncludeConf

Igual à --config-file

INCLUSÂO
%!Include: F

%!encoding: iso-8859-1
%!style: abc.css
%!options: -n --toc

%!preproc: JJS “John J Smith”
%!postproc(html): @@ <BR>
%!includeconf: myconfig.t2t

Incluir arquivo F como arquivo txt2tags

%!Include: ``F``

Incluir arquivo F como área verbatim

%!Include: ””F””

Incluir arquivo F como área raw

Mostra a versão do programa

--no-OPTION

tit 1

|

c3
|
c4 |
c5 + c6
||

Sem cabeçalhos, títulos nem rodapés

título 2

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

html, xhtml, sgml, tex, lout,
man, mgp, moin, pm6, txt

Localização de TOC definida por usuário

%%toc

OUTRO
Cabeçalhos
Config
Corpo (body)

As 3 (três) primeiras linhas
Comentários depois de cabeçalhos
Desde a primeira linha de texto até o final

RC config file

~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2trc (win)

Anchor

=title=[anchor] ... [link #anchor]

EXEMPLO: Arquivo de entrada
Senhor dos Anéis
J. R. R. Tolkien
Ùltima Atualização: %%mtime(%c)
%!target: html
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css
Eles andaram, eles lutaram, eles venceram. **Hooray!**

