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Σ’ αρκετές περιπτώσεις τα μαθη-
ματικά σύμβολα που παρέχει το TEX

δεν είναι αρκετά. Για παράδειγμα, το
σύμβολο ·∪ δεν συμπεριλαμβάνεται στον
κατάλογο συμβόλων που παρέχει το
TEX. Εντούτοις το TEX παρέχει εκεί-
νους τους μηχανισμούς με τους οποίους
μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα σύμ-
βολα με απλούς αλλά και πολύπλοκους
τρόπους. Υπάρχουν δύο βασικοί τρό-
ποι δημιουργίας νέων συμβόλων: χρη-
σιμοποιώντας υπάρχοντα σύμβολα τα
οποία τα τοποθετούμε το «ένα επάνω
στο άλλο» ή χρησιμοποιώντας τις σχε-
διαστικές ικανότητητες του TEX σχε-
διάζουμε το νέο σύμβολο. Ας πάρουμε
την πρώτη περίπτωση. Το TEX θεωρεί
τον κάθε χαρακτήρα, την κάθε λέξη και
την κάθε παράγραφο ως ένα κουτί (box

στην ορολογία του Knuth) το οποίο
μπορεί να μετακινηθεί κάθετα και ορι-
ζόντια. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε
να δημιουργήσουμε νέα σύμβολα επικα-
λύπτοντας το κουτί ενός χαρακτήρα με
το κουτί ενός άλλου χαρακτήρα. Για

παράδειγμα το σύμβολο ∩· δημιουργή-
θηκε με την εντολή

\cap\kern-.69em\cdot

Εδώ βλέπουμε μία τυπική εφαρμογή της
εντολής \kern η οποία μπορεί να με-
τακινεί οριζόντια κατά κάποιο μήκος
το κουτί (χαρακτήρα) που ακολουθεί.
Με άλλα λόγια μετακινούμε αριστερά το
κουτί του χαρακτήρα · κατά 0,69 em και
έτσι ο χαρακτήρας αυτός εμφανίζεται
πάνω στον χαρακτήρα ∩. ΄Οπως γίνεται
φανερό αυτή η μέθοδος έχει το μειονέ-
κτημα ότι απαιτεί να πειραματιστούμε
με διάφορα μήκη μέχρι να βρούμε το
ιδανικό. ΄Ομως αν πρόκειται για κάποιο
σχετικά απλό σύμβολο όπως το ·∪, μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντο-
λή \mathaccent η οποία τοποθετεί το
σύμβολο που ακολουθεί ακριβώς κεν-
ταρισμένο πάνω από το επόμενο σύμ-
βολο. Πιο συγκεκριμένα το σύμβολο ·∪

δημιουργήθηκε με την εντολή

\mathaccent\cdot\cup
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Ας δούμε ένα ακόμη παράδειγμα το
οποίο δείχνει τα μειονεκτήματα της χρή-
σης της εντολής \kern: συγκρίνεται τα
σύμβολα ↑− και ↑−, ποιό νομίζετε ότι
είναι καλύτερο; Προσέξτε ότι στο δεύ-
τερο σύμβολο η οριζόντια γραμμή είναι
ελαφρά πιο ψηλά από ότι πρέπει. Δείτε
τώρα ποιο είναι το τίμημα που πρέπει
να πληρώσει κανείς ώστε να έχει ορθά
τοποθετημένη την οριζόντια γραμμή:

\DeclareRobustCommand\upplus{%

\mathbin{\mathpalette\upl@p-}}

\def\upl@p#1#2{\leavevmode%

\vbox{\baselineskip 0.2ex

\lineskiplimit-\maxdimen\m@th

\ialign{\hfil$##$\hfil\cr

#1\uparrow\cr

#1#2\cr}}}

Τι κάνουν όμως οι διάφορες εντολές
που ορίζουν τη νέα εντολή; Καταρχήν
με την εντολή \mathbin ορίζουμε ότι
το TEX πρέπει να χειρίζεται ως δυαδι-
κό τελεστή το όρισμά της. Η εντολή
\mathpalette χρησιμοποιείται για τη
σωσρή τοποθέτηση μαθηματικού κει-
μένου στις διάφορες δυνατές μορφές
του, π.χ., display style, script style,
κ.λπ. Ειδικότερα δέχεται δύο ορίσματα:

μια μακρονετολή που καθορίζει πως
θα στοιχειοθετηθεί το δεύτερο όρισμα
που είναι ένα σύμβολο. Η μακροεντο-
λή \up@p δέχεται δύο ορίσματα και κά-
νει χρήση της μακροεντολής \ialign η
οποία είναι μια ειδική μορφή της εντολής
\halign. Η μακροεντολή \leavvmode
είναι απαραίτητη κάθε φορά που πάμε
να δημιουργήσουμε ένα νέο σύνθετο
χαρακτήρα. Με την εντολή \vbox δη-
μιουργούμε ένα νέο κάθετο κουτί στο
οποίο θα τοποθετήσουμε τον νέο χαρα-
κτήρα. Καθορίζουμε οι γραμμές βάσης
να απέχουν μεταξύ των 0,2 ex. Η εντο-
λή \m@th καθορίζει ότι δεν υπάρχει κα-
θόλου οριζόντιος κενός χώρος πριν και
μετά το σύμβολο, γιατί απλά αυτός ο
χώρος θα μπεί αυτόματα από την εντο-
λή \mathbin. Για τον τρόπο χρήσης της
εντολή \halign μπορείτε να διαβάσετε
ένα οποιοδήποτε βιβλίο για το TEX.

Αν τώρα κάποιος επιθυμεί κάνει
ακόμη πιο πολύπλοκα σχήματα, μπορεί
να χρησιμοποιήσει ένα πακέτο όπως το
sprite το οποίο παρέχει ένα καμβά για
το σχεδιασμό ενός συμβόλου. (Περισ-
σότερες πληροφορίες για το πακέτο αυ-
τό μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο LATEX

του συγγραφέα του παρόντος.)


