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Σε τούτο το τεύχος παρουσιάζουµε τη λύση σε ένα πραγµατικό πρόβληµα που αντιµετώπισε ο ∆ηµήτρης Φιλίππου καθώς εργαζόταν στη µετάφραση ενός βιϐλίου. Το πρόϐληµα ήταν αρκετά σύνθετο και έτσι το
αναγάγαµε στην λύση δύο µικρότερων προϐληµάτων.
Πρόϐληµα 1ο: Οι τίτλοι των ενοτήτων πρέπει να έχουν περασιά στα
αριστερά (δηλ., αριστερή ευθυγράµµιση) και οι λέξεις των τίτλων δεν πρέπει να συλλαϐίζονται. Η λύση στο παραπάνω πρόϐληµα συνίσταται στον
επανορισµό της εντολής\section, ως εξής :
\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
{-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
{2.3ex \@plus.2ex}%
{\normalfont\Large\bfseries\raggedright%
\hyphenpenalty=10000\exhyphenpenalty=10000}}

Με την εντολή \raggedright, αλλάζουµε την ευθυγράµµιση του τίτλου
της ενότητας από πλήρη (δεξιά και αριστερή) µόνον σε αριστερή. Με τις δύο
τελευταίες εντολές, \hyphenpenalty=10000 και \exhyphenpenalty=10000,
αποτρέπουµε το TEX από το να συλλαϐίσει τις λέξεις. Παρόµοια µπορούµε
να επανορίσουµε και τις υποενότητες, κ.λπ. Ας πάµε στο δεύτερο πρόβληµα.
Πρόϐληµα 2ο: Θέλουµε στα περιεχόµενα ενός βιϐλίου ορισµένες σηµαντικές ενότητες να ϕέρουν ένα σηµάδι (π.χ. έναν αστερίσκο) εµπρός
από τον αριθµό τους· κάτι σαν
*2.1 Τα αίτια
2.2 Η αφορµή
2.3 Τα γεγονότα
*2.4 Οι συνέπειες
Πρώτα πρέπει να ορίσουµε µια νέα εντολή η οποία ϑα τοποθετεί τον αστερίσκο πριν από τον αριθµό της ενότητας στον πίνακα περιεχοµένων :
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\newcommand\newaddcontentsline[3]{%
\addtocontents{#1}{\protect\contentsline{#2}{%
\llap{*}#3}{\thepage}}}

Κατόπιν αποθηκεύουµε τον αρχικό ορισµό της εντολής πριν αρχίσουµε
τα «κόλπα»:
\let\oldaddcontentsline\addcontentsline

Τώρα πια ορίζουµε µια νέα εντολή στην οποία αποθηκεύουµε τον πραγµατικό τίτλο της ενότητας :
\newcommand{\sectiontext}[1]{%
\raggedright
\hyphenpenalty=10000
\exhyphenpenalty=10000%
#1}

Αν ϑέλουµε µπορούµε να αλλάξουµε και τον τρόπο µε τον οποίο ϑα
εµφανίζεται και ο αριθµός :
%\renewcommand{\@seccntformat}[1]{%%
\oldstylenums{\csname the#1\endcsname}\quad}%

Τώρα πλέον προχωράµε στον ορισµό της εντολής \starredsection:
\newcommand\@first@arg{}\newcommand\starredsection[2][]{%
\let\addcontentsline\newaddcontentsline%
\renewcommand\@first@arg{#1}%
\if\@first@arg\empty
\relax\section[#2]{\sectiontext{#2}}%
\else%
\section[#1]{\sectiontext{#2}}%
\fi%
\let\addcontentsline\oldaddcontentsline}

Η εντολή \@first@arg είναι µια εντολή που όταν εκτελεσθεί δεν παράγει τίποτα ! Αυτή είναι χρήσιµη για να ξέρουµε αν το πρώτο όρισµα
της νέας εντολής είναι κενό (η οποία άλλωστε έχει εξ ορισµού αυτή την
τιµή). Η εντολή \if ελέγχει αν οι δύο εντολές που ακολουθούν ανάγονται
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