
Instalace a konfigurace editoru jEdit pro editaci záznamů ve formátu MASTER

1. Instalace

Z http://www.java.com stáhněte prostředí Java (tlačítko  , nebo podobné)

Je na vás, zda si v dalším kroku necháte nainstalovat Google Toolbar, ale pokud nevíte o co jde, klidně 
jeho instalaci odmítněte. 

http://www.java.com/


Pak proběhne instalace a po jejím skončení...

… můžete začít instalovat jEdit, který stáhnete z http://www.jedit.org (odkaz Download vpravo nahoře).

Můžete si stáhnout buď nejnovější (vývojovou), nebo starší stabilní verzi. Pokud používáte Windows, je 
nejlepší stáhnout si variantu „Windows Installer“. Samo stahování probíhá prostřednictvím serveru 
SourceForge.net. Pokud stahování nezačne do několika sekund samo, zkuste kliknout na přímý odkaz...

http://www.jedit.org/


Po jeho spuštění si vyberete nejprve jazyk ve kterém budete instalovat a pak projdete celou instalací:









2. Konfigurace
V hlavním menu jEditu zvolte Plugins -> Plugin Manager.

V Plugin Manageru v záložce Install si ze seznamu vyberte a nainstalujte přinejmenším tyto pluginy:



Potom v Plugin Options nastavte, kdy má proběhnout validace dokumentu podle DTD a jak se má chovat 
zobrazování chyb (nastavení v příkladu vám nemusí vyhovovat!).



Pak v Utilities -> Global Options nastavte základní nastavení

Nastavte kódování diaktiriky na UTF-8

Zvolte hranici a způsob zalamování řádků a šířku tabelátoru



Hodí se i číslování řádků

Ukotvěte si nahoru nebo dolů okno s chybovými zprávami a na stranu si dejte Sidekick (structure browser)

Do kontextového menu (vyvolávaného pravým tlačítkem myši) si přidejte volbu XML Insert a Parse XML:

...zmáčknutím tlačítka „+“...



  

… přesuňte ji nahoru a oddělte separátorem, ať je pěkně po ruce. A to je vše.

Aby fungovala validace podle DTD Master, je nutné používat při tvorbě plnou strukturu záznamu TEI. 
DTD je vhodné mít uloženo lokálně ve stejném adresáři jako editovaný záznam, ale je možné i jeho 
umístění na Internetu. Důležité je, aby k němu byla uvedena správná cesta v hlavičce XML souboru. 
Podobně je možné uvést odkaz na XSL transformaci nebo CSS stylesheet, který umožní náhled na 
zformátovaný záznam. 

Všechna nastavení je teoreticky možné přenést i pomocí kopírování souboru „properties“ z adresáře 
„.jedit“ umístěného v uživatelském adresáři. Zkoušejte na vlastní nebezpečí :-)
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