Jak zainstalować OCaml (ok. 33MB + 4.6MB dokumentacja) w systemie Windows 2000
=========================================================================================
Strona domowa http://caml.inria.fr/ocaml (patrz też http://www.ocaml.org).

1. Pobierz pliki:
	ocaml-3.07-win-msvc.exe                9 255KB
	ocaml-3.07-refman.html.tar.gz       465KB
	ocaml-3.07-refman.ps.gz             567KB
   Plik 'ocaml-3.07-win-msvc.exe' zawiera skompilowaną, samoinstalującą się dystrybucję OCamla 
   dla MS Windows XP, 2000, NT, ME, 98, 95. 
   Plik 'ocaml-3.07-refman.html.tar.gz' zawiera spakowaną dokumentację w postaci plików  
   HTML. Plik 'ocaml-3.07-refman.ps.gz' zawiera spakowaną dokumentację w postaci pliku 
   Postscriptowego (do ewentualnego wydrukowania).                                
 
2. Uruchomić program-archiwum 'ocaml-3.07-win-msvc.exe'.

3. Najlepiej wyrazić zgodę na wszystkie propozycje instalatora, w tym na
   katalog docelowy instalacji (domyślnie 'C:\Program Files\Objective Caml'). 
   W systemach Windows ME, 98, 95 dodaj do ścieżki poszukiwań (zmienna środowiskowa PATH)  
   'C:\Program Files\Objective Caml\bin' oraz ustaw zmienną środowiskową OCAMLLIB na 
   'C:\Program Files\Objective Caml\lib'.
   W razie kłopotów przeczytaj plik 'Readme.windows.txt' z katalogu 
   'C:\Program Files\Objective Caml'. 

4. Używając np. programu WinZip rozpakuj plik 'ocaml-3.07-refman.html.tar.gz' 
   (po rozpakowaniu ok. 4.6MB) i/lub 'ocaml-3.07-refman.ps.gz' (po rozpakowaniu ok. 
   1.7MB) w wybranej przez siebie kartotece, np. 'C:\Program Files\Objective Caml'.               


Jak zainstalować edytor Emacs (ok. 41MB)
(szczegółowy opis instalacji http://w3.trib.com/~ccurley/emacs.html)
=========================================================================================
Strona domowa http://www.gnu.org/software/emacs.

1. Pobierz plik 'emacs-21.2-bin-i386.tar.gz' (11 954KB), zawierający skompresowane 
   archiwum plików Emacsa na platformę Windows oraz 'refcard-3.ps' (87KB), zawierający 
   skrócony opis podstawowych komend Emacsa.

2. Załóż kartotekę, w której zainstalujesz Emacsa, np. 'c:\gnu'. Raczej nie używaj do  
   tego celu kartoteki 'C:\Program Files', ponieważ poprzednie wersje Emacsa miały 
   problemy z nazwami kartotek, w których występowały spacje.

3. Wybierz dowolną kartotekę "domową" dla prywatnych plików. W Emacsie można szybko  
   przejść do tej kartoteki pisząc "~/" lub "~\". 
    LABORATORIUM (propozycja):
       Kartoteką domową dla wszystkich studentów może być np. 'D:\Robo'. Należy 
       ją założyć na każdym komputerze i zostawić pustą.

4. Używając np. programu WinZip rozpakuj plik 'emacs-21.2-bin-i386.tar.gz'. W tym celu 
   dwukrotnie kliknij na pliku 'emacs-21.2-bin-i386.tar.gz', na pytanie o dekompresję do 
   tymczasowego folderu odpowiedz Yes, zdezaktywuj opcję 
   Options->Configuration->Miscellaneous->TAR file smart CR/LF conversion, 
   naciśnij Extract i wybierz jako folder docelowy folder, wybrany w punkcie 2, 
   np. 'C:\gnu' (zaznacz 'use folder names'). 

5. W kartotece 'C:\gnu\emacs-21.2' utwórz dwie kartoteki 'lock' oraz 'site-lisp' 
   (jeśli ich tam nie ma).

6. Ustaw w zmiennej środowiskowej PATH ścieżkę do kartoteki 'C:\gnu\emacs-21.2\bin'.

7. Utwórz zmienną środowiskową użytkownika o nazwie HOME i wstaw do niej ścieżkę do 
   swojej kartoteki "domowej" (patrz punkt 3).

8. Opcjonalnie można uruchomić program 'C:\gnu\emacs-21.2\bin\addpm.exe'. Ustawia on 
   rejestry systemowe i dołącza ikonę dla Emacsa w menu Start, co upraszcza uruchamianie 
   Emacsa.

Jak zainstalować tryb Ocaml dla Emacsa
=========================================================================================
Strona domowa http://www-rocq.inria.fr/~acohen/tuareg/index.html.en

1. Pobierz plik 'tuareg-mode-1.40.2.tar.gz' (49KB) i 'Tuareg-help.txt' (zawiera on podstawowe 
   informacje o tym trybie i spis dodatkowych komend Emacsa, związanych z OCamlem).

2. Używając np. programu WinZip rozpakuj plik 'tuareg-mode-1.40.2.tar.gz' do dowolnej kartoteki.

3. Skopiuj pliki 'tuareg.el', 'camldebug.el', i 'sym-lock.el' do kartoteki 
   'C:\gnu\emacs-21.2\site-lisp'.

4. STUDENCI: 
    Skopiuj plik 'append-tuareg.el' do swojej kartoteki "domowej" i zmień jego nazwę na  
    '.emacs'. Plik '.emacs' z kartoteki domowej jest ładowany przy starcie Emacsa.  
    Powinien on zawierać kod w Lispie, dzięki któremu można konfigurować Emacsa zgodnie 
    z własnymi potrzebami.
   LABORATORIUM:
     Skopiuj plik 'append-tuareg.el' do kartoteki 'C:\gnu\emacs-21.2\site-lisp' i zmień 
     jego nazwę na  'default.el'.
   

Jak zainstalować Tcl/Tk (ok. 4MB, ok. 8.15MB z dokumentacją)
=========================================================================================
Strona domowa http://dev.scriptics.com/software/tcltk.
Tcl jest potrzebny do działania programu Caml Browser oraz do tworzenia własnych interfejsów graficznych w języku OCaml.

1. Pobierz plik instalacyjny
    'tcl832.exe'

Uruchom to archiwum i za pomocą funkcji Browse wybierz katalog docelowy, np. 
'C:\Program Files\Tcl'. Ścieżka do katalogu 'C:\Program Files\Tcl\bin' powinna zostać 
dodana do ścieżek przeglądania zmiennej systemowej PATH. 

W następnych krokach zaznacz wszystkie składniki do zainstalowania 
(3 pierwsze są już wybrane) i zainicjuj instalację. Przed zakończeniem odezwie się Internet Explorer; można to pominąć. 
Dodaj 'C:\Program Files\Tcl\lib' do zmiennej środowiskowej LIB. 

=========================================================================================
Zrestartuj komputer.



