
i

i

“eutypon26-27” — 2012/3/7 — 12:49 — page 15 — #19
i

i

i

i

i

i

Εὔτυπον, τεῦχος № 26-27 — Ὀκτώβριος/October 2011 15

Το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks

Γεώργιος Α. Τσαλακός

Πομπηίας 34, Καϊμακλί

1022 Λευκωσία

Κύπρος

Η/Τ: tsalakou at spidernet dot com dot cy

Το πακέτο PSTricks και τα πακέτα που το συνοδεύουν αποτελούν ένα ισχυρό
σχεδιαστικό εργαλείο για όσους χρησιμοποιούν το LATEX και τα συναφή προ-
γράμματα για τη στοιχειοθεσία κειμένου. Στο παρόν κείμενο περιγράφονται,
εν συντομία και μέσω παραδειγμάτων, οι βασικές δυνατότητες του πακέτου
PSTricks αλλά και οι επιπρόσθετες δυνατότητες που προσφέρουν τα συνοδευ-
τικά πακέτα του. Επίσης, παρατίθενται παραδείγματα για την προετοιμασία
και εισαγωγή διαγραμμάτων και εικόνων σε σχολικά φυλλάδια και σε άλλα
έντυπα.

e drawing paage PSTris, by Georgios Tsalakos — PSTricks and its add-on
(“contributor”) packages make a powerful drawing tool for users of LATEX and
other TEX-based typeseing systems. In this paper, a summary-though-examples
is given of the basic capacities of PSTricks, and of the additional capacities offered
by contributor packages. Also, examples are shown for the preparation and the
embedding of drawings and images in school reports and other prints.

1 Εισαγωγή

Η ενσωμάτωση σε αρχεία TEX (και LATEX, φυσικά) εικόνων και σχημάτων αλλά
και η δημιουργία σχημάτων με τρόπο που να αξιοποιεί τις δυνατότητες και να συμ-
βαδίζει με τη φιλοσοφία του TEXαποτελούσε μια ανάγκη που διαφάνηκε πολύ νωρίς
στην πορεία εξέλιξης του TEX. Αυτό έγινε κατορθωτό είτε με τη βοήθεια πακέτων
που εισάγουν περιβάλλοντα και εντολές σχεδιασμού (όπως, για παράδειγμα, το πα-
κέτο pict2e, είτε με την παραγωγή των σχημάτων με τη βοήθεια συγγενικών με το
TEX γλωσσών (METAFONT, METAPOST) και εισαγωγή των σχημάτων στο αρχείο
TEX με τη βοήθεια της εντολής \includegraphics. Μια τέτοια προσπάθεια που ανή-
κει στον πρώτο τρόπο εισαγωγής σχημάτων (που είναι, κατά την άποψή μου, και ο
πιο βολικός) είναι και το πακέτο PSTricks.

Το πακέτο PSTricks δημιουργήθηκε το 1991 από τον Timothy Van Zandt. Μετά
από μερικά χρόνια ανάλαβε τη διαχείριση του πακέτου ο Denis Girou, ενώ σήμερα
διαχειρίζεται το πακέτο ο Herbert Voss, ο οποίος συνέβαλε στην προώθηση του
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16 Γ. Α. Τσαλακός

πακέτου ανάμεσα στους χρήστες του TEX τόσο με την επέκταση των δυνατοτήτων
του πακέτου, όσο και με τη συγγραφή ξεχωριστού βιβλίου/εγχειριδίου χρήσης.

Το πακέτο PSTricks αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα προγραμματισμού για
το σχεδιασμό σελίδας PostScript. Το γεγονός αυτό αυξάνει κατά πολύ τις δυνατότη-
τες του πακέτου σε σύγκριση με άλλα σχεδιαστικά πακέτα και δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη να παράξει σχήματα ψηλής ποιότητας.

Πιο κάτω θα περιγράψουμε τις βασικές σχεδιαστικές δυνατότητες του πακέτου
PSTricks, θα περιγράψουμε σε συντομία πολλά επιπρόσθετα πακέτα που συνοδεύουν
τα βασικά πακέτα PSTricks. Τέλος, θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα γραφικών
που κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του PSTricks. Πρέπει να τονισθεί ότι το παρόν
κείμενο δεν αποτελεί, ούτε κατά το ελάχιστο, οδηγό εκμάθησης του πακέτου. Το
κείμενο απευθύνεται σε αυτούς που ψάχνουν κάποιο ισχυρό εργαλείο σχεδίασης
στο LATEX και δεν είχαν ακούσει για το πακέτο αυτό. Όσοι ενδιαφέρονται να χρησι-
μοποιήσουν το πακέτο μπορούν να το μελετήσουν μέσα από τα άρθρα και τα βιβλία
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

Το πακέτο PSTricks συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις βασικές διανομές του TEX
(TEXLive, MiKTEX, κ.λπ.). Γι’ αυτό και δεν θα ασχοληθούμε εδώ με θέματα εγκατά-
στασης του πακέτου. Πιο πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του πα-
κέτου, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν
στην επίσημη ιστοσελίδα των PSTricks: http://www.tug.org/PSTricks/main.cgi.

2 Οι βασικές αρχές σχεδίασης με το πακέτο PSTricks

Το πακέτο PSTricks φορτώνεται στον πρόλογο του αρχείου LATEX με τον κλασικό
τρόπο: \usepackage{pstricks}. Αν χρειαστεί να φορτώσουμε και κάποια άλλα πα-
κέτα από την οικογένεια των PSTricks, φορτώνουμε πρώτα το pstricks και μετά τα
υπόλοιπα σχετικά πακέτα: \usepackage{pstricks,pst-plot,pst-node}.

Στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν θεωρείται ότι έχουμε φορτώσει το
πακέτο PSTricks. Στα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται και άλλα πακέτα αυτό
θα καταγράφεται πριν το παράδειγμα.

Το περιβάλλον με το οποίο εισάγεται ένα σχήμα PSTricks είναι το pspicture. Ας
δούμε ένα απλό παράδειγμα χρήσης του περιβάλλοντος:

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psgrid
\psline[linewidth=2pt,

linecolor=red]{->}(1,1)(3,3)
\psline{*->>}(1,3)(3,0)
\psline[linestyle=dashed]

{-}(3.5,2.5)(3.5,0.5)(0.5,0.5)
\end{pspicture}

0 1 2 3 4
0

1

2

3
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Το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks 17

Ας δούμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα. Οι συντεταγμέ-
νες μέσα στα δύο ζεύγη παρενθέσεων μετά το \begin{pspicture} καθορίζουν τις
διαστάσεις της περιοχής σχεδίασης και ταυτόχρονα παρέχουν το πλέγμα των συν-
τεταγμένων για την τοποθέτηση των αντικειμένων του σχεδίου. Στη συγκεκρίμενη
περίπτωση, η περιοχή σχεδίασης έχει πλάτος 4 cm και ύψος 3 cm (το εκατοστόμετρο
είναι η προκαθορισμένη μονάδα μήκους)1.

Η εντολή \psgrid εμφανίζει το πλέγμα σχεδίασης. Η μορφή του πλέγματος μπο-
ρεί να τροποποιηθεί όπως θα δούμε στα επόμενα παραδείγματα. Η εντολή \psline
σχεδιάζει ευθύγραμμο τμήμα. Στις αγκύλες που ακολουθούν την εντολή, καθορί-
ζονται βασικά χαρακτηριστικά της γραμμής (πάχος, χρώμα, μορφή κ.λπ.). Στα άγ-
κιστρα περιγράφεται η μορφή που έχουν η αρχή και το τέλος του ευθύγραμμου
τμήματος. Στις παρενθέσεις δίνονται οι συντεταγμένες της αρχής και του τέλους
του ευθύγραμμου τμήματος.

Το επόμενο παράδειγμα περιέχει μερικά άλλα βασικά αντικείμενα σχεδίασης:

\begin{pspicture}(0,0)(4,5)
\psgrid[subgriddiv=10,gridlabels=0,

gridwidth=1pt,subgridwidth=0.1pt,
subgridcolor=green]

\pscircle[linewidth=2pt](1,2.5){1}
\psframe[fillstyle=crosshatch,linewidth=2.5pt,

hatchcolor=red](0,0)(2,1.5)
\psellipse[linestyle=dashed,linewidth=2pt]

(2.5,4.5)(1.5,0.5)
\pscurve[doubleline=true]{<->}(1,2.5)(3,2)

(2.5,4.5)
\psdots[dotsize=0.15](1,2.5)(2.5,4.5)
\end{pspicture}

b

b

Βλέπουμε από το παράδειγμα ότι το πλέγμα σχεδίασης μπορεί να τροποποιηθεί
κατά διάφορους τρόπους. Επιλέξαμε να μην εμφανίζονται συντεταγμένες, οι υπο-
διαιρέσεις της βασικής μονάδας να είναι 10 και όχι 5 όπως στο προηγούμενο παρά-
δειγμα. Αλλάξαμε και το χρώμα των γραμμών των υποδιαιρέσεων σε πράσινο. Στο
ίδιο παράδειγμα παρατίθενται οι εντολές για σχεδιασμό κύκλου, έλλειψης, ορθο-
γωνίου, σημείων, καμπύλων γραμμών και γεμίσματος κλειστού σχήματος.

Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται η εισαγωγή μιας εικόνας και η σχεδίαση
πάνω σε αυτήν:

\begin{pspicture}(0,0)(5,5)
\rput(2.5,2.5)

{\includegraphics[width=5cm]{h14.jpg}}
\rput(1,0.5){\footnotesize μπρούντζος}
\psline{->}(1.5,0.7)(2.5,1)

1(Σ.τ.Ε.) Οι ακριβείς διαστάσεις ορισμένων σχημάτων έχουν αλλάξει για τις ανάγκες της ένθεσης
στις διαστάσεις της σελίδας του Ευτύπου.
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18 Γ. Α. Τσαλακός

\rput(4,0.5){\footnotesize αλουμίνιο}
\psline{->}(4,0.7)(4,2.5)
\rput(4,4.5){\footnotesize χαλκός}
\psline{->}(4,4.3)(2.5,3.5)
\rput(1,4.5){\footnotesize ψευδάργυρος}
\psline{->}(1,4.3)(1,2.8)
\end{pspicture}

όπως θα δούμε στα επόμενα παραδείγματα. Η εντολή \psline σχεδιάζει ευθύ-
γραμμο τμήμα. Στις αγκύλες που ακολουθούν την εντολή καθορίζονται βασικά
χαρακτηριστικά της γραμμής (πάχος, χρώμα, μορφή κλπ). Στα άγκιστρα περι-
γράφεται η μορφή που έχουν η αρχή και το τέλος του ευθύγραμμου τμήματος.
Στις παρενθέσεις δίνονται οι συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του ευ-
θύγραμμου τμήματος.
Το επόμενο παράδειγμα περιέχει μερικά άλλα βασικά αντικείμενα σχεδία-

σης.

\begin{pspicture}(0,0)(4,5)
\psgrid[subgriddiv=10,gridlabels=0,gridwidth=1pt,

subgridwidth=0.1pt,subgridcolor=green]
\pscircle[linewidth=2pt](1,2.5){1}
\psframe[fillstyle=crosshatch,linewidth=2.5pt,

hatchcolor=red](0,0)(2,1.5)
\psellipse[linestyle=dashed,

linewidth=2pt](2.5,4.5)(1.5,0.5)
\pscurve[doubleline=true]{<->}%
(1,2.5)(3,2)(2.5,4.5)
\psdots[dotsize=0.15](1,2.5)(2.5,4.5)
\end{pspicture}

b

b

Βλέπουμε από το παράδειγμα ότι το πλέγμα σχεδίασης μπορεί να τροποποιηθεί
κατά διάφορους τρόπους. Επιλέξαμε να μην εμφανίζονται συντεταγμένες, οι
υποδιαιρέσεις της βασικής μονάδας να είναι 10 και όχι 5 όπως στο προηγού-
μενο παράδειγμα. Αλλάξαμε και το χρώμα των γραμμών των υποδιαιρέσεων σε
πράσινο.
Στο ίδιο παράδειγμα παρατίθενται οι εντολές για σχεδιασμό κύκλου, έλλειψης,
ορθογωνίου, σημείων, καμπύλων γραμμών και γεμίσματος κλειστού σχήματος.
Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται η εισαγωγή μιας εικόνας και η σχεδίαση
πάνω σε αυτήν

\begin{pspicture}(0,0)(5,5)
%\psgrid[subgriddiv=10,gridlabels=0,

%gridwidth=1pt,subgridwidth=0.1pt,
%subgridcolor=green]

\rput(2.5,2.5){\includegraphics[width=5cm]%
{h14.jpg}}
\rput(1,0.5){\footnotesize μπρούντζος}
\psline{->}(1.5,0.7)(2.5,1)
\rput(4,0.5){\footnotesize αλουμίνιο}
\psline{->}(4,0.7)(4,2.5)
\rput(4,4.5){\footnotesize copper χαλκός}
\psline{->}(4,4.3)(2.5,3.5)
\rput(1.1,4.5){\footnotesize ψευδάργυρος}
\psline{->}(1,4.3)(1,2.8)
\end{pspicture}

μπρούντζος αλουμίνιο

χαλκόςψευδάργυρος

Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα που συνδυάζει και σχεδίαση και κείμενο.

3

Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα που συνδυάζει σχεδίαση και κείμενο:

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psdiabox[linewidth=2pt,linecolor=red,

shadow=true,shadowcolor=green]{%
\psscaleboxto(3,1.5){\bfseries ΕΥΤΥΠΟΝ}}
\end{pspicture}

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psdiabox[linewidth=2pt,linecolor=red,

shadow=true,shadowcolor=green]{%
\psscaleboxto(3,1.5){\bfseries ΕΥΤΥΠΟΝ}}
\end{pspicture}

0 1 2 3 4
0

1

2

3

ΕΥΤΥΠΟΝ
Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιείται το πακέτο multido σε συνδυασμό με
το πακέτο pstricks.

\usepackage{pstricks,multido}

\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\multido{\nA=0+90}{4}{\psdot[dotsize=2cm,

dotstyle=triangle,dotangle=\nA](1.5,1.5)}
\end{pspicture}

0 1 2 3
0

1

2

3 utututut

3 Τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks
Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών

πακέτων της οικογένειας PSTricks μαζί με ένα ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε
πακέτο.

3.1 Το πακέτο pstricks-add.
Το πακέτο pstricks-add επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδίασης του βασικού

πακέτου pstricks, ενώ διαφοροποιεί και κάοιες εντολές άλλων πακέτων. Οι αλ-
λαγές προέρχονται από τις κατά καιρούς εισηγήσεις των χρηστών των PSTricks.
Γι’ αυτό το πακέτο pstricks-add θα πρέπει να φορτώνεται τελευταίο από τα
πακέτα της οικογένειας PSTricks. Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει μερικές από
τις δυνατότητες του πακέτου.

\usepackage{pstricks-add}

\psset{yunit=2cm}
\begin{pspicture}(-0.5,-1.5)(12,1.5)
\psaxes{->}(0,0)(0,-1.5)(12,1.5)
\psStep[algebraic,StepType=Riemann,fillstyle=solid,

fillcolor=black!20](0,12){50}{cos(x)}
\psplot[linewidth=2pt,algebraic]{0}{12}{cos(x)}
\end{pspicture}

4

Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιείται το πακέτο multido σε συνδυασμό με
το πακέτο PSTricks.

\usepackage{pstricks,multido}

\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\multido{\nA=0+90}{4}{\psdot[dotsize=2cm,

dotstyle=triangle,dotangle=\nA](1.5,1.5)}
\end{pspicture}

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psdiabox[linewidth=2pt,linecolor=red,

shadow=true,shadowcolor=green]{%
\psscaleboxto(3,1.5){\bfseries ΕΥΤΥΠΟΝ}}
\end{pspicture}
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ΕΥΤΥΠΟΝ
Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιείται το πακέτο multido σε συνδυασμό με
το πακέτο pstricks.

\usepackage{pstricks,multido}

\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\multido{\nA=0+90}{4}{\psdot[dotsize=2cm,

dotstyle=triangle,dotangle=\nA](1.5,1.5)}
\end{pspicture}
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3 Τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks
Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών

πακέτων της οικογένειας PSTricks μαζί με ένα ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε
πακέτο.

3.1 Το πακέτο pstricks-add.
Το πακέτο pstricks-add επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδίασης του βασικού

πακέτου pstricks, ενώ διαφοροποιεί και κάοιες εντολές άλλων πακέτων. Οι αλ-
λαγές προέρχονται από τις κατά καιρούς εισηγήσεις των χρηστών των PSTricks.
Γι’ αυτό το πακέτο pstricks-add θα πρέπει να φορτώνεται τελευταίο από τα
πακέτα της οικογένειας PSTricks. Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει μερικές από
τις δυνατότητες του πακέτου.

\usepackage{pstricks-add}

\psset{yunit=2cm}
\begin{pspicture}(-0.5,-1.5)(12,1.5)
\psaxes{->}(0,0)(0,-1.5)(12,1.5)
\psStep[algebraic,StepType=Riemann,fillstyle=solid,

fillcolor=black!20](0,12){50}{cos(x)}
\psplot[linewidth=2pt,algebraic]{0}{12}{cos(x)}
\end{pspicture}

4
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3 Τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks

Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών πα-
κέτων της οικογένειας PSTricks μαζί με ένα ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε πακέτο.

3.1 Το πακέτο pstricks-add

Το πακέτο pstricks-add επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδίασης του βασικού πα-
κέτου pstricks, ενώ διαφοροποιεί και κάποιες εντολές άλλων πακέτων. Οι αλλαγές
προέρχονται από τις κατά καιρούς προτάσεις των χρηστών των PSTricks. Γι’ αυτό,
το πακέτο pstricks-add θα πρέπει να φορτώνεται τελευταίο από τα πακέτα της οικο-
γένειας PSTricks. Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει μερικές από τις δυνατότητες του
πακέτου:

\usepackage{pstricks-add}

\psset{yunit=2cm}
\begin{pspicture}(-0.5,-1.5)(12,1.5)
\psaxes{->}(0,0)(0,-1.5)(12,1.5)
\psStep[algebraic,StepType=Riemann,fillstyle=solid,fillcolor=black!20]%
(0,12){50}{cos(x)}
\psplot[linewidth=2pt,algebraic]{0}{12}{cos(x)}
\end{pspicture}

0

1

−1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2 Το πακέτο pst-plot

Το πακέτο pst-plot είναι για σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Σχεδιάζει γραφικές
παραστάσεις συναρτήσεων ή συνόλου δεδομένων. Προσφέρει επίσης αρκετές δυ-
νατότητες τροποποίησης του συστήματος των αξόνων. Ας δούμε δύο παραδείγματα
χρήσης αυτού του πακέτου:
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\usepackage{pstricks,pst-plot}

\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\psclip{\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}}
\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}}}
\psframe*[linecolor=red](-2,0)(2,6)
\endpsclip
\psaxes{->}(0,0)(-2,-0.5)(2.5,6)
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}
\uput[-90](2,0){x}
\uput[0](0.5,6){y}
\end{pspicture}

0

1

−1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2 Το πακέτο pst-plot.
Το πακέτο pst-plot ασχολείται με τη σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Σχεδιάζει

γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων ή συνόλου δεδομένων. Προσφέρει, επίσης,
αρκετές δυνατότητες τροποποίησης του συστήματος των αξόνων. Ας δούμε δύο
παραδείγματα χρήσης αυτού του πακέτου.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\psclip{\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}}
\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}}}
\psframe*[linecolor=red](-2,0)(2,6)
\endpsclip
\psaxes{->}(0,0)(-2,-0.5)(2.5,6)
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}
\uput[-90](2,0){x}
\uput[0](0.5,6){y}
\end{pspicture}
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Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται και μια σημαντική δυνατότητα των
PSTricks, η σκίαση περιοχής ανάμεσα σε συγκεκριμένες καμπύλες. Στο επόμενο
παράδειγμα βλέπουμε τη δυνατότητα σχεδίασης σε παραμετρικές συντεταγμέ-
νες.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\psset{unit=2cm}
\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\parametricplot[plotstyle=curve,algebraic,
linewidth=2pt,plotpoints=200]{-6.28}%
{6.28}{sin(2*t) | sin(5*t)}
\end{pspicture}
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Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται και μια σημαντική δυνατότητα των
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Στο επόμενο παράδειγμα βλέπουμε τη δυνατότητα σχεδίασης σε παραμετρικές
συντεταγμένες:
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\psset{unit=2cm}
\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\parametricplot[plotstyle=curve,algebraic,linewidth=2pt,plotpoints=200]%
{-6.28}{6.28}{sin(2*t) | sin(5*t)}
\end{pspicture}
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γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων ή συνόλου δεδομένων. Προσφέρει, επίσης,
αρκετές δυνατότητες τροποποίησης του συστήματος των αξόνων. Ας δούμε δύο
παραδείγματα χρήσης αυτού του πακέτου.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\psclip{\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}}
\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}}}
\psframe*[linecolor=red](-2,0)(2,6)
\endpsclip
\psaxes{->}(0,0)(-2,-0.5)(2.5,6)
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}
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Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται και μια σημαντική δυνατότητα των
PSTricks, η σκίαση περιοχής ανάμεσα σε συγκεκριμένες καμπύλες. Στο επόμενο
παράδειγμα βλέπουμε τη δυνατότητα σχεδίασης σε παραμετρικές συντεταγμέ-
νες.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\psset{unit=2cm}
\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\parametricplot[plotstyle=curve,algebraic,
linewidth=2pt,plotpoints=200]{-6.28}%
{6.28}{sin(2*t) | sin(5*t)}
\end{pspicture}
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3.3 Το πακέτο pst-node

Το πακέτο pst-node επεκτείνει τις δυνατότητες του πακέτου PSTricks για τη δη-
μιουργία συνδέσμων μεταξύ αντικειμένων:
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\usepackage{pstricks,pst-node}

\begin{pspicture}(3,3)
\Cnode[linecolor=red,radius=0.5](1.5,2.5){A}
\Cnode[linecolor=green](0,0){B}
\Cnode[linecolor=blue](0,0){C}
\Cnode[linecolor=magenta](0,0){D}
\nccurve[linestyle=dashed,linecolor=blue,
angleA=180,angleB=180]{->}{A}{B}
\nccurve[linecolor=red,angleA=270,
angleB=90]{->}{A}{C}
\nccurve[linewidth=2pt,linecolor=yellow,
angleB=180]{->}{A}{D}
\end{pspicture}

3.3 Το πακέτο pst-node.
Το πακέτο pst-node επεκτείνει τις δυνατότητες του πακέτου pstricks για

τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ αντικειμένων.

\usepackage{pstricks,pst-node}

\begin{pspicture}(3,3)
\Cnode[linecolor=red,radius=0.5](1.5,2.5){A}
\Cnode[linecolor=green](0,0){B}
\Cnode[linecolor=blue](0,0){C}
\Cnode[linecolor=magenta](0,0){D}
\nccurve[linestyle=dashed,linecolor=blue,
angleA=180,angleB=180]{->}{A}{B}
\nccurve[linecolor=red,angleA=270,
angleB=90]{->}{A}{C}
\nccurve[linewidth=2pt,linecolor=yellow,
angleB=180]{->}{A}{D}
\end{pspicture}

3.4 Το πακέτο pst-tree.
Το πακέτο pst-treeπροσφέρεται για τη δημιουργία δενδροδιαγραμμάτων,

επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες των πακέτων pstricks και pst-node
σε αυτό τον τομέα.

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\begin{psTree}{\Toval{ΑΡΧΗ}}
\begin{psTree}{\Tcircle{A}}%
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}

\Tcircle{4}%
\end{psTree}
\begin{psTree}[treemode=R]%

{\Tcircle{B}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}%

\Tcircle{4}
\end{psTree}
\end{psTree}
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3.5 Το πακέτο pst-text.
Με το πακέτο pst-text μπορούμε να γράψουμε κείμενο κατά μήκος οποιασ-

δήποτε διαδρομής. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

6

3.4 Το πακέτο pst-tree

Το πακέτο pst-tree προσφέρεται για τη δημιουργία δενδροδιαγραμμάτων, επε-
κτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες των πακέτων PSTricks και pst-node σε αυτό
τον τομέα:

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\begin{psTree}{\Toval{ΑΡΧΗ}}
\begin{psTree}{\Tcircle{A}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}\Tcircle{4}
\end{psTree}
\begin{psTree}[treemode=R]{\Tcircle{B}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}\Tcircle{4}
\end{psTree}
\end{psTree}

3.3 Το πακέτο pst-node.
Το πακέτο pst-node επεκτείνει τις δυνατότητες του πακέτου pstricks για

τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ αντικειμένων.

\usepackage{pstricks,pst-node}

\begin{pspicture}(3,3)
\Cnode[linecolor=red,radius=0.5](1.5,2.5){A}
\Cnode[linecolor=green](0,0){B}
\Cnode[linecolor=blue](0,0){C}
\Cnode[linecolor=magenta](0,0){D}
\nccurve[linestyle=dashed,linecolor=blue,
angleA=180,angleB=180]{->}{A}{B}
\nccurve[linecolor=red,angleA=270,
angleB=90]{->}{A}{C}
\nccurve[linewidth=2pt,linecolor=yellow,
angleB=180]{->}{A}{D}
\end{pspicture}

3.4 Το πακέτο pst-tree.
Το πακέτο pst-treeπροσφέρεται για τη δημιουργία δενδροδιαγραμμάτων,

επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες των πακέτων pstricks και pst-node
σε αυτό τον τομέα.

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\begin{psTree}{\Toval{ΑΡΧΗ}}
\begin{psTree}{\Tcircle{A}}%
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}

\Tcircle{4}%
\end{psTree}
\begin{psTree}[treemode=R]%

{\Tcircle{B}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}%

\Tcircle{4}
\end{psTree}
\end{psTree}
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3.5 Το πακέτο pst-text

Με το πακέτο pst-text μπορούμε να γράψουμε κείμενο κατά μήκος οποιασδήποτε
διαδρομής. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-3,-3)(3,3)
\pstextpath[c](0,-1mm){\pscircle{2.5}}%
{\Large Αυτό το κείμενο ακολουθεί τη
διαδρομή της περιφέρειας του κύκλου.}
\end{pspicture}

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-3,-3)(3,3)
\pstextpath[c](0,-1mm){\pscircle{2.5}}%
{\Large Αυτό το κείμενο ακολουθεί τη
διαδρομή της περιφέρειας του κύκλου.}
\end{pspicture}
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\usepackage{pstricks,,pst-plot,pst-text}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-4.5,-2.5)(4.5,3)
\psset{linestyle=none}
\pstextpath(0,0){%
\parametricplot[plotstyle=curve,%

plotpoints=500]{0}{3000}{%
/r {t 1000 div} def t sin r 1.75 mul mul t

cos r mul }}{\textlatin{PStricksPstricks
PStricksPstricksPStricksPstricksPStricks
...
PstricksPStricksPstricksPStricksPstricks
PStricksPstricks}}
\end{pspicture}

3.6 Το πακέτο pst-fill.
Το τελευταίο από τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks που θα δούμε

είναι το πακέτο pst-fill, το οποίο βοηθά στην κάλυψη μιας περιοχής σχεδία-
σης με συγκεκριμένα σχήματα. Ας δούμε δύο παραδείγματα.

\usepackage[tiling]{pst-fill}
\newcommand\Orthogonio{%

\begin{pspicture}(0.5,0.75)
\psframe[dimen=middle](0.5,0.75)

\end{pspicture}}

\psboxfill{\Orthogonio}
\begin{pspicture}(2,3.1)

\psframe[fillstyle=boxfill,fillmove=0.25,
linewidth=2pt](2,3)
\end{pspicture}

7

\usepackage{pstricks,pst-plot,pst-text}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-4.5,-2.5)(4.5,3)
\psset{linestyle=none}
\pstextpath(0,0){%
\parametricplot[plotstyle=curve,%

plotpoints=500]{0}{3000}{%
/r {t 1000 div} def t sin r 1.75 mul mul t cos r mul }}%
{PStricksPstricksPStricks ... PstricksPStricksPstricks}

\end{pspicture}

3.6 Το πακέτο pst-fill

Το τελευταίο βασικό πακέτο της οικογένειας PSTricks που θα δούμε είναι το pst-

fill, το οποίο βοηθά στην κάλυψη μιας περιοχής σχεδίασης με συγκεκριμένα σχή-
ματα. Ας δούμε δύο παραδείγματα:
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\usepackage[tiling]{pst-fill}
\newcommand\Orthogonio{%

\begin{pspicture}(0.5,0.75)
\psframe[dimen=middle](0.5,0.75)

\end{pspicture}}

\psboxfill{\Orthogonio}
\begin{pspicture}(2,3.1)
\psframe[fillstyle=boxfill,fillmove=0.25,

linewidth=2pt](2,3)
\end{pspicture}

\usepackage[tiling]{pst-fill}
\usepackage{pst-text}

\DeclareFixedFont{\SF}{T1}{phv}{b}{n}{3.5cm} % Helvetica
\DeclareFixedFont{\Rm}{T1}{ptm}{m}{n}{3mm} % Times

\psboxfill{\Rm PSTricks!}
\begin{pspicture*}(\linewidth,4)

\rput(\linewidth,2){\pscharpath[linestyle=none,fillstyle=solid,
addfillstyle=boxfill,fillangle=60,
fillsep=0.7mm]{\rput(-0.5\linewidth,0){\SF LATEX}}}

\end{pspicture*}

4 Μερικά εξειδικευμένα πακέτα των PSTricks

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται σε συντομία ακόμα μερικά πακέτα
της οικογένειας PSTricks. Για κάθε πακέτο παρατίθεται και ένα παράδειγμα σχή-
ματος που δημιουργήθηκε με το αντίστοιχο πακέτο. Ο κώδικας δημιουργίας του
σχήματος δεν παρατίθεται.
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Πακέτο Παράδειγμα

pst-coil

Σχεδιασμός σπειρών και ελατηρίων

\usepackage[tiling]{pst-fill}
\usepackage{pst-text}

\DeclareFixedFont{\SF}{T1}{phv}{b}{n}{3.5cm}
\DeclareFixedFont{\Rm}{T1}{ptm}{m}{n}{3mm}

\begin{document}
\psboxfill{\Rm PSTricks!}
\begin{pspicture*}(\linewidth,4)

\rput(\linewidth,2){\pscharpath[linestyle=none,fillstyle=solid,
addfillstyle=boxfill,fillangle=60,
fillsep=0.7mm]{\rput(-0.5\linewidth,0){\SF LATEX}}}

\end{pspicture*}

4 Μερικά εξειδικευμένα πακέτα των PSTricks
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται σε συντομία ακόμα μερικά πα-

κέτα της οικογένειας PSTricks. Για κάθε πακέτο παρατίθεται και ένα παρά-
δειγμα σχήματος που δημιουργήθηκε με το αντίστοιχο πακέτο. Ο κώδικας δη-
μιουργίας του σχήματος δεν παρατίθεται.

Πακέτο Σύντομη περιγραφή πα-
κέτου

Παράδειγμα σχήματος

pst-coil Σχεδιασμός σπιράλ και ελα-
τηρίων.

8pst-slpe

Δημιουργία χρωματικών φασμάτων
και διαβαθμισμένων χρωμάτων

pst-slpe Δημιουργία διαβαθμισμέ-
νου έγχρωμου γεμίσματος
σχημάτων

pst-barcode Δημιουργία σχημάτων
γραμμικού κώδικα

pst-eucl Δημιουργία γεωμετρικών
σχημάτων

pst-labo Σχεδιασμός εξοπλισμού χη-
μικού (και όχι μόνο) εργα-
στηρίου

pst-math Γραφικές παραστάσεις μα-
θηματικών συναρτήσεων

pst-optic Σχήματα γεωμετρικής οπτι-
κής

9

pst-barcode

Δημιουργία γραμμικών κωδίκων

pst-eucl

Δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων
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Πακέτο Παράδειγμα

pst-labo

Σχεδιασμός εξοπλισμού χημικού
(και όχι μόνο) εργαστηρίου

pst-math

Γραφικές παραστάσεις
μαθηματικών συναρτήσεων

pst-optic

Σχήματα γεωμετρικής οπτικής

pst-magneticfield

Σχεδιασμός μαγνητικών δυναμικών
γραμμών σωληνοειδούς

pst-calendar

Δημιουργία ημερολογίων
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5 Δημιουργώντας με τα PSTricks

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται — χωρίς σχόλια — αφίσες, σχήματα και λο-
γότυπα που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια των PSTricks.



i

i

“eutypon26-27” — 2012/3/7 — 12:49 — page 27 — #31
i

i

i

i

i

i

Το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks 27

6 Επίλογος

Πιο πάνω παρουσιάσαμε μερικές από τις δυνατότητες σχεδίασης που έχει η
οικογένεια των πακέτων PSTricks. Δεν παρουσιάστηκαν ούτε όλα τα πακέτα που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτε και οι δυνατότητες κάθε πακέτου. Για πιο πολλές
λεπτομέρειες, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη βιβλιογραφία που παρατίθε-
ται στο τέλος του άρθρου.

Θεωρούμε ότι το πακέτο PSTricks αξίζει την προσοχή όσων δουλεύουν με το LATEX
και θέλουν να φτιάχνουν σχήματα υψηλής ποιότητας.
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