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TEXnikèc: Oi entolèc \everymath kai
\everydisplay
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΄Ενα από τα βασικότερα προβlήµατα που αντιµετωπίζουν όσοι από εµάc επιχειρούν να γράψουν εllηνικό µαθηµατικό κείµενο είναι η ανάγκη χρήσηc εντοlών για τη στοιχειοθεσία εllηνικών γραµµάτων σε µαθηµατική κατάσταση.
Για παράδειγµα, αν θέlουµε να lάβουµε την εξίσωση αx2 + βx + γ = 0, θα
πρέπει να γράψουµε τον παρακάτω κώδικα:
$\alpha x^2+\beta x+\gamma=0$.
Ασφαlώc θα συµφωνείτε ότι θα ήταν απείρωc πιο χρήσιµο να µπορούσαµε να
γράφουµε
$ax^2+b+g
για να στοιχειοθετούµε εξισώσειc όπωc η παραπάνω. ∆υστυχώc, το πακέτο inputenc δεν επιτρέπουν σε επιlογέc όπωc η iso-8859-7 να lάβουν πρόνοια για
τέτοια θέµατα. ΄Ετσι η κατάσταση µοιάζει σχεδόν απεlπιστική!
Πριν από lίγο καιρό έlαβα ένα µήνυµα από τον Γιάννη Ποταµιανό (µαθηµατικό και χρήστη του LATEX) ο οποίοc µε πlηροφορούσε ότι είχε καταφέρει να lύσει
το παραπάνω πρόβlηµα! Μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό το νέο και του
ζήτησα να µου στείlει τον πηγαίο κώδικα τηc lύσηc του. ΄Οπωc και έγινε. Η lύση
του ποlύ απlά ήταν να κάνει ενεργούc (active) τουc χαρακτήρεc που αντιστοιχούν στα εllηνικά γράµµατα και να καlεί την σχετική εντοlή κάθε φορά που
ξεκίναει µαθηµατική κατάσταση. Μοlονότι έδινε lύση σε ένα παlιό πρόβlηµα, εντούτοιc αυτή δεν ήταν κοµψή. Πρώτα-πρώτα επειδή αν κάποιοc χρησιµοποιούσε το
πακέτο του πριν χρησιµοποιήσει το πακέτο inputenc, ποlύ απlά αυτό δεν έδινε το
αναµενόµενο αποτέlεσµα. ΄Επειτα είναι τουlάχιστον κουραστικό να χρησιµοποιεί
κανείc σε ένα κείµενο συνέχεια την ίδια εντοlή. . .

52

Apìstoloc Surìpouloc

Η lύση που δόθηκε νοµίζω ότι και κοµψή είναι αllά και πραγµατικά αποδοτική. Καταρχήν πρέπει να εlέγξουµε αν οι χαρακτήρεc που αντιστοιχούν στα εllηνικά γράµµατα είναι πραγµατικά ενεργοί. [Σηµείωση: Το TEX αρχικά αναθέτει
σε κάθε έναν από τουc 256 χαρακτήρεc που µπορεί να διαχειριστεί έναν αριθµό
ο οποίοc ονοµάζεται kÿdikac kathgorÐac. Ο αριθµόc αυτόc, που µπορεί να είναι
έναc αριθµόc µεταξύ 0 και 15, καθορίζει την lειτουργία του κάθε χαρακτήρα.
Παράδειγµα, αν αναθέσουµε σε ένα χαρακτήρα τον κώδικα κατηγορίαc 3, αυτόc
θα συµπεριφέρεται όπωc ακριβώc ο χαρακτήραc $. Η ανάθεση κώδικα κατηγορίαc
γίνεται µε µια εντοlή όπωc αυτή που ακοlουθεί:
\catcode‘\^^e1=arijmìc
Ειδικά για τον αριθµό 13 (!) υπάρχει η εντοlή \active η οποία ποlύ απlά
αντιστοιχεί στον αριθµό αυτό.] Ο έlεγχοc του αν οι χαρακτήρεc που αντιστοιχούν
σε εllηνικά γράµµατα είναι ενεργοί µπορεί να γίνει µε µια σειρά εντοlών όπωc
αυτή που ακοlουθεί:
\ifcat\noexpand~\noexpand^^e1\relax\else\catcode‘\^^e1=\active\fi
Με την εντοlή \ifcat εlέγχουµε αν ο χαρακτήραc που αντιστοιχεί σε κάποιο
εllηνικό γράµµα και ο χαρακτήραc ~ έχουν τον ίδιο κώδικα κατηγορίαc. Σηµειώστε ότι εδώ θεωρούµε ότι ο χαρακτήραc ~ είναι ενεργόc. Αν είναι όντωc
έχουν τον ίδιο κώδικα κατηγορίαc, απlά δεν κάνουµε τίποτα, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση κάνουµε ενεργό τον χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο εllηνικό γράµµα.
Το επόµενο βήµα είναι να ορίσουµε ωc νέεc εντοlέc τουc χαρακτήρεc που αντιστοιχούν στα εllηνικά γράµµατα: αυτόc είναι άllωστε και ο lόγοc για τον οποίο
κάνουµε ενεργούc τουc χαρακτήρεc αυτούc. Ιδού ένα απόσπασµα του κώδικα που
ορίζει τιc σχετικέc εντοlέc:
\def\el@math{%
\def^^e1{\alpha}%
.................
\def^^d9{\Omega}%
}
Σηµειώστε ότι εδώ χρησιµοποιούµε τη βασική εντοlή του TEX για τον ορισµό
νέων εντοlών. Θα µπορούσαµε βέβαια να χρησιµοποιήσουµε την κlασική εντοlή
του LATEX, αllά αυτό δεν συνηθίζεται στο σχεδιασµό πακέτων. Αφού ορίσαµε
τιc παραπάνω εντοlέc, έπρεπε να βρούµε ένα τρόπο να αυτέc να ενεργοποιούνται
κάθε φορά που ξεκινάµε µια µαθηµατική κατάσταση. Την lύση στο πρόβlηµά µαc
µαc έδωσε χρήση των κερµάτων \everymath και \everydisplay. Το TEX κάθε
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φορά που εισέρχεται σε µία µαθηµατική κατάσταση εισαγάγει {ωc δια µαγείαc}
το περιεχόµενο των κερµάτων αυτών πριν από τα περιεχόµενα τηc µαθηµατικήc
κατάστασηc και στοιχειοθετεί το µαθηµατικό κείµενο ωc τα περιεχόµενα των
εντοlών αυτών να βρίσκονταν εκεί! Πριν προχωρήσουµε πρέπει να πούµε ότι το
TEX παρέχει και άllεc τέτοιεc εντοlέc οι οποίεc επιτρέπουν να κάνουµε ανάlογα
{κόlπα} κάθε φορά που ξεκινούµε µια νέα παράγραφο κ.lπ. Αc δούµε τώρα πωc
ακριβώc lύσαµε το αρχικό µαc πρόβlηµα:
\everymath\expandafter{\the\everymath
\relax\el@math}
\everydisplay\expandafter{\the\everydisplay
\relax\el@math}
Απlό δεν ήταν? Η lύση αυτή έγινε ένα νέο πακέτο µε όνοµα elmath το οποίο
και µπορείτε να κατεβάσετε από τουc κόµβουc τουc CTAN ή από το δικτυακό
τόπο ftp://obelix.ee.duth.gr/pub/TeX. Τεlικά µε το TEX όlα τα προβlήµατα µπορούν να lυθούν µε απlό και κοµψό τρόπο!

