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Γραφικά µε το πακέτο TikZ/PGF

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366
671 33 Ξάνθη
H/T: asyropoulos at yahoo dot com

Ανάµεσα σε όλες τις λύσεις για τη δηµιουργία γραµµικών γραφικών, ο
συγγραφέας διαπίστωσε ότι το πακέτο TikZ/PGF είναι το καλύτερο για
χρήση µε συστήµατα στοιχειοθεσίας που ενσωµατώνουν το Unicode,
όπως το X ELATEX και το luaTEX. Το άρθρο περιγράφει τις βασικές αρχές
της χρήσης του TikZ/PGF µε παραδείγµατα από γραφικές παραστάσεις
που δηµιούργησε ο συγγραφέας για δικές του εκδόσεις.

Graphics with the TikZ/PGF package, by Apostolos Syropoulos—Among all
solutions for the creation of linear graphics, the author has found that TikZ/
PGF package is the best for use with Unicode-aware typese ing systems
like X ELATEX and luaTEX. The article describes the basic principles of use of
TikZ/PGF with examples taken from graphs the author created for his own
publications.

1 Εισαγωγή
Ένα βασικό µειονέκτηµα του LATEX ήταν η αδυναµία δηµιουργίας δισ-
διάστατων και κατά συνέπεια τρισδιάστατων γραφικών. Το περιβάλλον
picture έδινε τη δυνατότητα δηµιουργίας απλών γραφικών. Δυστυχώς οι
δυνατότητες του περιβάλλοντος ήταν περιορισµένες επειδή τα βασικά συ-
στατικά των γραφικών ήταν γλυφές µιας σειράς γραµµατοσειρών. Έτσι
κανείς έπρεπε να στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις όπως το PICTEX [1], τα
PSTricks [2], το XY-pic [3], κ.λπ. Αργότερα βέβαια υλοποιήθηκε το πακέτο
pict2e [4] το οποίο δεν εξαρτάται πλέον από γραµµατοσειρές και επιτρέπει
τη δηµιουργία σχηµάτων χωρίς περιορισµούς.

Παρότι τα PSTricks δηµιουργούν σχήµατα στη γλώσσα περιγραφής σε-
λίδας PostScript, δυστυχώς δεν είναι εύκολο θέµα η συνεργασία τους µε
στοιχειοθετικές µηχανές που χρησιοποιούν το Unicode, όπως το X ETEX και
το luaTEX. Φυσικά ο κύριος λόγος είναι ότι οι µηχανές αυτές (τελικά) παρά-
γουν αρχεία PDF και όχι αρχεία PostScript. Βεβαίως το pict2e συνεργάζεται
µια χαρά και µε το X ETEX και το luaTEX, αλλά η δηµιουργία πολύπλοκων
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30 Α. Συρόπουλος

σχηµάτων µε το συγκεκριµένο πακέτο είναι πολύ επίπονη. Έτσι η καλύ-
τερη λύση που υπάρχει είναι τo πακέτo PGF [5, 6], το οποίο συνοδεύεται
από το TikZ, ένα στρώµα διασύνδεσης (front-end) µε µακροεντολές φιλικές
για τον χρήστη (γι’ αυτό και αποκαλείται «πακέτο TikZ/PGF»).

Η άποψή µου για τα πακέτα γραφικών δεν είναι απλά θεωρητική, αλλά
προέρχεται από πρακτική εµπειρία, καθώς χρειάστηκε να φτιάξω πολλά
σχήµατα για ένα βιβλίο που γράφω. Δοκιµάζοντας τις διάφορες εναλλα-
κτικές επιλογές, κατέληξα στο συµπέρασµα πως οι καλύτερες λύσεις είναι
πρώτα το πακέτο TikZ/PGF και κατόπιν το πακέτο pict2e.

Σε ό,τι ακολουθεί, παρουσιάζω κάποια από τα σχήµατα που έκανα για
το βιβλίο που γράφω, ενώ στη συνέχεια εξηγώ πώς τα δηµιούργησα. Δεν
είµαι καλλιτέχνης ούτε γραφίστας· συνεπώς, σκοπός του άρθρου δεν εί-
ναι υποδείξει στον αναγνώστη τον βέλτιστο τρόπο δηµιουργίας σχηµά-
των, αλλά να περιγράψει πώς µπορεί κάποιος να δηµιουργήσει ορισµένα
σχήµατα µε το πακέτο TikZ/PGF.

2 Γενική δοµή
Όταν δηµιουργούµε σχήµατα µε ένα πακέτο, καλό είναι τα σχήµατα να γί-
νονται σε ξεχωριστά αρχεία και να φορτώνουµε στο κύριο έγγραφο µόνο
την τελική εικόνα. Ο λόγος είναι ότι έτσι το κύριο έγγραφο γίνεται λι-
γότερο πολύπλοκο. Παρακάτω φαίνεται η γενική δοµή ενός αρχείου που
µπορούµε να χρησιµοιήσουµε για να δηµιουργήσουµε ένα σχήµα µε το
πακέτο TikZ/PGF:

1 \documentclass{standalone}
2 \usepackage{xltxtra}
3 \usepackage{xgreek} %μόνο αν έχουμε ελληνικό κείμενο
4 \usepackage{tikz}
5 \begin{document}
6 \setmainfont[Mapping=tex-text,Ligatures=Common]{Arno Pro}
7 \begin{tikzpicture}
8 ... Εντολές TikZ ...
9 \end{tikzpicture}

10 \end{document}

Η κλάση εγγράφου standalone είναι µια µινιµαλιστική κλάση η οποία
έχει το πλεονέκτηµα στο παραγόµενο αρχείο PDF το σχήµα να καταλαµ-
βάνει µόνο τον χώρο που απαιτείται (δηλαδή δεν υπάρχει επιπλεόν λευκός
χώρος). Έτσι δεν χρειάζεται να κόψουµε το παραγόµενο αρχείο.¹ Επίσης,
ο αναγνώστης µπορεί να χρησιµοποιήσει όποια γραµµατοσειρά θέλει.

¹Αν αυτό χρειάζεται να γίνει µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα pdfcrop του
Heiko Oberdiek [7], που συµπεριλαµβάνεται σε κάθε διανοµή του TEXLive.
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Γραφικά µε το πακέτο TikZ/PGF 31

Άσκηση 1 — Ο παρακάτω κώδικας σχεδιάζει ένα τετράγωνο:

\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,4) -- (0,4) -- (0,0);

Δηµιουργήστε δύο αρχεία για το σχεδιασµό του τετραγώνου. Το πρώτο να
χρησιµοποιεί την κλάση εγγράφου standalone και το άλλο την article.
Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα.

3 Η εµπρόσθια όψη του µηχανισµού των
Αντικυθήρων

Το πρώτο σχήµα που έφτιαξα µε το TikZ ήταν αυτό της Εικόνας 1. Φυσικά
δεν πρόκειται για ένα απλό σχήµα αλλά για ένα σύνθετο που αποτελείται
από πολλά απλά σχήµατα. Το σχήµα αυτό είναι από τις ελάχιστες περι-
πτώσει η κλάση standalone δεν κάνει αυτό που υπόσχεται οπότε χρησιµο-
ποίησα την κλάση εγγράφου minimal. Έτσι ο πρόλογος του εγγράφου έχει
ως εξής:

1 \documentclass{minimal}
2 \usepackage[a3paper,landscape]{geometry}
3 \usepackage{xltxtra}
4 \usepackage{xgreek}
5 \usepackage{tikz}
6 \usetikzlibrary{decorations.text}

Προσέξτε πως εδώ χρησιµοποίησα χαρτί Α3, γιατί το σχήµα µου είναι
µεγάλο και δεν ήθελα να περιοριστώ. Στην τελευταία γραµµή του προλό-
γου φορτώνονται κάποιες διακοσµητικές δυνατότητες του πακέτου.

Για να σχεδιάσουµε έναν κύκλο (η Εικόνα 1 περιέχει πολλούς κύκλους),
χρησιµοποιούµε την εντολή

\draw [ultra thick] (0,0) circle [radius=3];

Δείτε πως στο στο τέλος της εντολής υπάρχει ένα ερωτηµατικό (αγγλικό
semicolon) το οποίο χρησιµοποιείται για να τερµατίζει µια εντολή. Η
εντολή σχεδιάζει έναν κύκλο ακτίνας 3 µε κέντρο το σηµείο (0, 0) και πε-
ριφέρεια σα να έχει σχεδιασθεί µε πολύ χοντρό µολύβι. Άλλες δυνατές τι-
µές για το πάχος του µολυβιού είναι οι εξής: thick, thin, very thin, very
thick, ultra thin, ultra thick και semithick. Στην πιο γενική περίπτωση
µπορούµε να καθορίσουµε επακριβώς το πάχος του µολυβιού, όπως π.χ.
[line width=1.5pt].

Άσκηση 2 — Δηµιουργήστε ένα αρχείο το οποίο να σχεδιάζει κύκλο µε
πάχος περιφέρειας 5 pt.
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32 Α. Συρόπουλος
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Εικόνα 1: Η εµπρόσθια όψη του µηχανισµού των Αντικυθήρων. Η εικόνα βασίζεται σε
σχήµα που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature το 2010 [8].

Η ίδια εντολή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό γραµµών
και βελών. Στην Άσκηση 1 είδαµε πώς σχεδιάζουµε γραµµές. Για να σχε-
διάσουµε ένα βέλος χρησιµοποιούµε µια εντολή όπως αυτή που ακολου-
θεί:

\draw [line width=1pt, ->] (1.545,4.755) -- (1.545,6.055);

Φυσικά αν βάλουµε και άλλα σηµεία θα φτιαχτεί µια τεθλασµένη γραµµή
που θα καταλήγει µε αιχµή βέλους. Επίσης, αν αντί για -> σηµειώσουµε
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Γραφικά µε το πακέτο TikZ/PGF 33

<->, θα έχουµε ένα βέλος διπλής κατεύθυνσης. Ένα άλλο είδος βέλους
µπορεί να δηµιουργηθεί µε το ->> και το <<-.

Άσκηση 3 — Δηµιουργήστε ένα αρχείο το οποίο θα σχεδιάζει το παρα-
κάτω σχήµα:

Υπόδειξη: Η κάτω αιχµή βρίσκεται στο σηµείο (5, 0) και η πάνω στο σηµείο
(0, 10).

Στην Εικόνα 1 υπάρχουν τα ονόµατα πλανητών (π.χ. ΖΕΥΣ) τα οποία
έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριµένες θέσεις µε την εντολή \node, όπως
για παράδειγµα:

\node at (1.545,4.155) {ΖΕΥΣ};

Ας δούµε τώρα πώς δηµιουργήθηκαν τα ονόµατα των αστερισµών. Πα-
ρακάτω δίνεται ο κώδικας που δηµιουργεί το όνοµα για το ζώδιο του Καρ-
κίνου:

\draw [white, postaction={decorate, decoration={text along path,
raise=4pt, text align={align=center}, text={ΚΑΡΚΙΝΟΣ},
reverse path}}]

(7.7,0) arc [start angle=0, end angle=30, radius=7.7];

Η εντολή αυτή είναι αρκετά σύνθετη: πρώτον, σχεδιάζει ένα τόξο κύκλου
(arc) που ξεκινάει από γωνία 0∘, τερµατίζει σε γωνία 30∘ και έχει ακτίνα 7,7.
Επίσης, τοποθετεί κείµενο πάνω στο τόξο. Προσέξτε πως το τόξο είναι
λευκό, απέχει 4 pt από τη γραµµή και είναι κεντραρισµένο.

Άσκηση 4 — Δοκιµάστε να δηµιουργήσετε το παρακάτω σχήµα:
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πουσαςστέλνειοαρθρογράφος;

Υπόδειξη: Χρησιµοπoιήστε τον κώδικα

(0,0)--(4.3,0)--(4.3,4.3)--(0,4.3)--(0,0)

Το πακέτο TikZ παρέχει και µια εντολή επανάληψης η οποία έχει την
παρακάτω γενική µορφή:

\foreach <μεταβλητές> in {<κατάλογος>} <εντολή>

Εδώ η µεταβλητή είναι µία αντιπλάγια και ένα όνοµα (π.χ. \x ή \y), και o
κατάλογος είναι τιµές χωρισµένες µε κόµµα. Για παράδειγµα, οι τέσσερεις
κύκλοι στα αριστερά, δηµιουργούνται από τον κώδικα δεξιά:

\foreach \x in {0,1,2,3}
\draw (\x,0) circle (0.2cm);

Φυσικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και δύο εντολές επανάληψης
όπως φαίνεται και στο παράδειγµα που ακολουθεί:

\foreach \x in {0,1,2,3}
\foreach \y in {0,1,2,3}

{
\draw (\x,\y) circle (0.2cm);
\fill (\x,\y) circle (0.1cm);

}

Σηµειώστε πως το το παραπάνω σχήµα, καθώς και τα περισσότερα σχή-
µατα του άρθρου, είναι υπό κλίµακα για καθαρά λόγους εµφάνισης στις
σελίδες του περιοδικού. Ακόµα προσέξτε πως επειδή εδώ έχουµε δύο εντο-
λές, αυτές πρέπει να µπουν σε άγκιστρα ώστε να θεωρηθούν ως µία
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Γραφικά µε το πακέτο TikZ/PGF 35

εντολή. Επίσης, η εντολή \fill έχει ως αποτέλεσµα να σχεδιάζεται ένα
σχήµα αλλά και να γεµίζει µε ένα χρώµα. Στην περίπτωση που δεν έχει
σηµειωθεί, θεωρείται πως είναι το µαύρο. Για να το γεµίσουµε µε χρώµα,
απλά σηµειώνουµε το χρώµα:

\fill [color=blue] (\x,\y) circle (0.1cm);

Άσκηση 5 — Χρησιµοποιήστε την Άσκηση 1 για να δηµιουργήσετε ένα
µπλε τετράγωνο.

Η εντολή \foreach µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µ’ έναν εντελώς ανα-
πάντεχο τρόπο:

\draw \foreach \p in {1,...,3}
{(\p,1)--(\p,3) (1,\p)--(3,\p)};

Η εντολή \foreach χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό των γραµµών
που δείχνουν τις µοίρες στην Εικόνα 1 µε τον ακόλουθο τρόπο:

\foreach \x in {0,...,359} \draw (\x:7.2) -- (\x:7.7);
\foreach \x in {0, 30, ..., 360} \draw (\x:7.2) -- (\x:8);

Εδώ χρησιµοποιούµε πολικές συντεταγµένες και όχι καρτεσιανές. Πιο συ-
γκεκριµένα το (\x:7.2) σηµαίνει 7,2 µονάδες µήκους στη διεύθυνση \x
µοιρών.

Αυτό που µένει τώρα είναι να χαράξουµε τις γραµµές των ηµερών.
Όµως επειδή δεν είναι τόσο εύκολο να χαράξει κανείς 365 γραµµές (θυ-
µηθήτε πως ο κύκλος έχει 360∘!), θα πρέπει να καταφύγουµε στη χρήση
µιας βοηθητικής µεταβλητής όπως δείχνει ο παρακάτω κώδικας:

\foreach \i [evaluate=\i as \x using \i*0.986]
in {0,1,...,364}
\draw [very thin] (\x:8.2)--(\x:8.8);

\foreach \i [evaluate=\i as \x using \i*0.986]
in {-60,-30,0,30,...,300}
\draw [thin] (\x:8.2)--(\x:9);

όπου 0,986 ≅ 360/365. Εδώ λοιπόν χρησιµοποιώ τη µεταβλητή \x, η οποία
ισούται µε \i × 0,986. Αρχικά είχα χρησιµοποιήσει έναν κώδικα σε Perl για
τον σχεδιασµό των συγκεκριµένων γραµµών. Όµως αργότερα όταν έµαθα
τη χρήση της βοηθητικής µεταβλητής, φυσικά αντικατέστησα τον κώδικα
που παράγεται από το αρχείο Perl µε τις εντολές αυτές.
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36 Α. Συρόπουλος

Στην Εικόνα 1 υπάρχουν πέντε µικροί κύκλοι που αναπαριστούν τις
τροχιές πέντε πλανητών. Το ερώτηµα είναι: Πώς τοποθετούµε κείµενο σε
οποιδήποτε σηµείο µιας εικόνας; Πολύ απλά χρησιµοποιούµε την εντολή
\node, όπως δείξαµε παραπάνω (σελ. 33).

4 Περισσότερα για την εντολή \draw

Η εντολή \draw έχει πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι δυνα-
τόν να παρουσιαστούν όλες σε τούτο το άρθρο. Παρακάτω παρουσιάζο-
νται µόνον µερικές από τις βασικές δυνατότητες της εντολής.

Εκτός από κύκλους και τόξα, η εντολή \draw µπορεί να σχεδιάσει τε-
τράγωνα, ελλείψεις, παραβολές και πλέγµατα. Όπως είδαµε να θέλουµε
να σχεδιάσουµε ένα τετράγωνο αρκεί να χρησιµοποιήσουµε κώδικα σαν
κι αυτόν που ακολουθεί:

\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,4) -- (0,4) -- cycle;

Εδώ η λέξη cycle απλά µπαίνει για να τονισθεί πως η γραµµή κλείνει. Αν
και εδώ θα λάβουµε το ίδιο απότέλεσµα αν αντικαταστήσουµε το cycle
µε (0,0), συνιστώ να χρησιµoποιείται το cycle. Τώρα το ίδιο αποτέλεσµα
µπορούµε να λάβουµε µε την παρακάτω εντολή:

\draw (0,0) rectangle (4,4);

Οι πρώτες συντεταγµένες είναι αυτές της κορυφής της αρχικής γωνίας
και οι δεύτερες της κορυφής της γωνίας που βρίσκεται στην άλλη άκρη
της διαγωνίου. Προφανώς µπορούµε να δηµιουργησουµε οποιδήποτε ορ-
θογώνιο παραλληλόγραµµο και όχι µόνον τετράγωνα µε αυτή την εντολή.
Επιπλέον, αν θέλουµε το τετράγωνο να είναι κόκκινο µε µία χοντρή δια-
κεκοµµένη γραµµή, τότε θα πρέπεινα χρησιµοποιήσετε µία εντολή όπως
η παρακάτω:

\draw [red,thick,dashed] (0,0) rectangle (4,4);

Αν θέλουµε να έχουµε τελείες αντί για διακεκοµένες γραµµές, χρη-
σµοποιούµε τη λέξη dotted. Μάλιστα υπάρχουν και παραλλαγές: loosely
dashed, densely dashed, loosely dotted και densely dotted.

Αν αντικαταστήσουµε τη λέξη rectangleµε τη λέξη parabola, τότε αντί
για ορθογώνιο παραλληλόγραµµο δηµιουργούµε παραβολή. Παρακάτω
φαίνεται ένα σχήµα που µοιάζει µε αυτό ακριβώς που ονοµάζουµε παρα-
βολή.

\draw [thick] (0,0) parabola (4,4);
\draw [thick] (0,0) parabola (-4,4);
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Παρατηρήστε πως εδώ το σχήµα αποτελείται από δύο γραµµές.

Άσκηση 5 — Αντικαταστήστε τη δεύτερη εντολή µε την εντολή:

\draw [thick] (-4,4) parabola (0,0);

και εξηγήστε γιατί διαφέρουν τα παραγόµενα σχήµατα.

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε πλακάτα χρώµατα [9]
στις εικόνες σας, θα πρέπει να φορτώσετε το πακέτο xespotcolor αφού φορ-
τώσετε το πακέτο TikZ.

Υπάρχει ένας άλλος έµµεσος τρόπος δηµιουργίας παραβολής µε χρήση
σηµείων ελέγχου. Αυτά είναι σηµεία τα οποία λειτουργούν ως πόλοι έλξης
(µαγνήτες) και τραβούν τη γραµµή προς την κατεύθυνσή τους.

(1, 0) (4, 0)

(1, 3) (3, 3)

\draw [thick] (0,0)
.. controls (1,3) and (3,3) ..
(4,0);

Άσκηση 6 — Δηµιουργήστε την παραπάνω παραβολή χρησιµοποιώντας
σηµεία ελέγχου.

Για να σχεδιάσουµε µία έλλειψη, ορίζουµε έναν «κύκλο» (circle) µε
δύο ακτίνες: µία ως προς τον οριζόντιο άξονα και µία ως προς τον κατακό-
ρυφο άξονα.

\draw (1,0) circle [x radius=2,
y radius=1.2];

\fill (1,0) circle [x radius=1cm,
y radius=1.5mm,
rotate=90];

Όπως είναι φανερό, η οριζόντια ακτίνα καθορίζεται από την τιµή της
παραµέτρου x radius, ενώ η κάθετη καθορίζεται από την τιµή της πα-
ραµέτρου y radius. Η παράµετρος rotate επιτρέπει την περιστροφή µίας
έλλειψης. (Προφανώς, δεν έχει νόηµα να περιστρέψουµε έναν κύκλο!) Η
γωνία περιστροφής εκφράζεται σε µοίρες, ενώ οι δύο ακτίνες όπως και η
περιστροφή µπαίνουν σε αγκύλες.

Η τελευταία δυνατότητα που παρέχει η εντολή \draw είναι η δηµιουρ-
γία πλεγµάτων σαν κι αυτό που ακολουθεί:
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Το σχήµα αυτό δηµιουργήθηκε από την παρακάτω εντολή:

\draw [step=0.5cm,black,thin] (-2,-2) grid (6,6);

Οι συντεταγµένες είναι ανάλογες µε τις συντεταγµένες που σηµειώνουµε
όταν σχεδιάζουµε παραλληλόγραµµο και η παράµετρος step καθορίζει
πόσο θα απέχουν οι γραµµές του πλέγµατος µεταξύ τους.

Άσκηση 7 — Δώστε τις εντολές που δηµιουργούν το παρακάτω πλέγµα:

Υπόδειξη: Τα µικρά τετράγωνα έχουν πλευρά 0,5 mm και έχουν χαραχθεί
µε µολύβι που έχει πολύ λεπτή µύτη.

5 Πλεξίδες
Οι πλεξίδες (braids²) αποτελούν µία βασική µαθηµατική θεωρία. Με πολύ
απλά λόγια, η θεωρία αυτή µελετάει πώς νήµατα µπορούν να µπλεχτούν
και να δηµιουργήσουν πλεξίδες χωρίς όµως να υπάρχουν κόµβοι (κό-
µποι). Ένας µαθηµατικός κόµβος µπορεί να δηµιουργηθεί από πλεξίδες
µε ένωση των άκρων τους [10]. Οι πλεξίδες είναι βασικό συστατικό των

²Στα Ελληνικά, ο µαθηµατικός όρος braids έχει αποδοθεί και ως κοτσίδες ή πλεξούδες.
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λεγόµενων τοπολογικών κβαντικών υπολογιστών και γι’ αυτό τον λόγο
θέλησα να µάθω να σχεδιάζω πλεξίδες µε τον υπολογιστή.

Το πακέτο braids [11] του Andrew Stacey είναι επέκταση του πακέτου tikz
και παρέχει µία εντολή για τη δηµιουργία πλεξίδας. Παρακάτω δίνονται
ένα σχήµα και ο κώδικας που το δηµιουργεί:

\braid[line width=2pt,line cap=round,
style strands={1,2,3,4}{gray},
number of strands=4] s_1;

Ας δούµε τώρα τη σηµασία των διαφόρων παραµέτρων. Η παράµετρος
line capαφορά το πώς τελειώνει µια γραµµή. Υπάρχουν τρία τελειώµατα:
round (στρογγυλό), rect (τετραγωνικό) και butt (κανονικό). Το σχήµα που
ακολουθεί δείχνει τη διαφορά:

Κανονικό Στρογγυλό Τετραγωνικό

Η παράµετρος style strands αφορά το χρώµα των πλεξίδων. Εδώ όλες
έχουν χρώµα γκρίζο, αλλά θα µπορούσαν να έχουν διαφορετικό χρώµα:

strands={1}{red},style strands={2}{blue},style strands={3}{green}

Με την παράµετρο number of strands προσδιορίζουµε τον αριθµό νηµά-
των ανά πλεξίδα. Αν υποθέσουµε πως η παράµετρος αυτή λαµβάνει την
τιµή 𝑛, τότε υπάρχουν 2(𝑛−1)+1 βασικές πλεξίδες ήπλεξίδεςArtin, οι οποίες
συµβολίζονται µε 𝜎1, 𝜎2,…, 𝜎−1

1 , 𝜎−1
2 ,… και 1 (ουδέτερο στοιχείο). Αυτές οι

πλεξίδες συµβολίζονται στο πακέτο µε s_i και s^{1}_i αντίστοιχα. Το λε-
γόµενο ουδέτερο στοιχείο συµβολίζεται µε e. Στη θεωρία, σχηµατίζουµε
πλεξίδες πολλαπλασιάζοντας πλεξίδες Artin µεταξύ τους. Το πακέτο επι-
τρέπει τον πολλαπλασιασµό πλεξίδων. Για παράδειγµα, το παρακάτω γι-
νόµενο δηµιουργήθηκε από την παράσταση s_1s_2:

Άσκηση 8 — Γράψτε τον πλήρη κώδικα που δηµιουργεί το παραπάνω γι-
νόµενο.
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6 Σχεδιασµός γράφων

Ένας γράφος είναι µία αναπαράσταση ενός συνόλου αντικειµένων µε κά-
ποια ζεύγη αντικειµένων που είναι ενωµένα µε συνδέσµους. Η θεωρία
γράφων έχει πάρα πολλές εφαρµογές (π.χ. ένα δίκτυο υπoλογιστών ανα-
παριστάνεται µε έναν γράφο) και για τον λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό
να µπορούµε να σχεδιάσουµε γράφους. Το παρακάτω σχήµα αναπαριστά
έναν τυπικό γράφο.

0

1

2

3 4

5

6

Ας δούµε τώρα πώς µπορούµε να σχεδιάσουµε τον συγκεκριµένο γράφο.
Αρχικά πρέπει να τοποθετήσουµε τα σηµεία και αυτό το κάνουµε µε

εντολές όπως η παρακάτω:

\node (a) at (0,2) {0};
.
.
.

\node (g) at (6,2) {6};

Η διαφορά αυτής της εντολής από την προηγούµενη εντολή \node είναι ότι
εδώ ονοµάζουµε τον κάθε κόµβο. Το όνοµα φυσικά εναι αυτό που µπαίνει
σε παρενθέσεις αµέσως µετά τη λέξη \node. Τώρα είναι απλούστατο να
σχηµατίσουµε τον γράφο:

\graph{
(a) -> (d);
(a) -> (b);
(a) -> (g);
(b) -> (c);
(c) -> (b);
........

};
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Αν θέλουµε να έχουµε διπλό βελος σηµειώνουµε τον σύνδεσµο <->αντί για
τους συνδέσµους -> και <-. Αν δεν θέλουµε βέλος ανάµεσα σε δύο κόµβους
αλλά µια απλή γραµµή σηµειώνουµε τον σύνδεσµο --. Τέλος, ο σύνδεσµος
-!- σηµαίνει πως µεταξύ δύο κόµβων δεν υπάρχει βέλος, αλλά ούτε και
γραµµή.

Άσκηση 9 — Συµπληρώστε τον κώδικα που σχεδιάζει τον παραπάνω
γράφο.

7 Σχεδιασµός αυτοµάτων
Το τελευταίο αντικείµενο που θα σχεδιάσουµε είναι ένα απλό αυτόµατο.
Στην Πληροφορική, αυτόµατα καλούνται νοητικές µηχανές που λειτουρ-
γούν µόνες τους. Οι µηχανές αυτές διαβάζουν µια είσοδο και ανάλογα
της κατάστασης στην οποία βρίσκονται µπαίνουν σε µια νέα κατάσταση
και συνεχίζουν την ανάγνωση δεδοµένων. Οι µηχανές Turing είναι µορφές
αυτοµάτων, αλλά συνήθως ο όρος ταυτίζεται µε σχήµατα όπως το παρα-
κάτω:

𝑞αρχή 𝑞a

b

a

b

Το συγκεκριµένο αυτόµατο αναγνωρίζει µια σειρά χαρακτήρων που πε-
ριέχει έναν άρτιο αριθµό από 𝑎. Το αυτόµατο ξεκινάει από την κατάσταση
𝑞0 και µπαίνει στην κατάσταση 𝑞1 µόλις διαβάσει ένα 𝑎. Κάθε φορά που
διαβάζει ένα 𝑎 πηγαίνει από την 𝑞1 στην 𝑞0 και τουνάπαλιν. Το σύµβολο
𝑏 αγνοείται καθώς δεν αλλάζει κατάσταση το αυτόµατο. Ας δούµε τώρα
πώς θα σχεδιάσουµε αυτό το αυτόµατο.

Αρχικά θα πρέπει να φορτώσουµε κάποιες βοηθητικές βιβλιοθήκες µε
την παρακάτω εντολή:

\usetikzlibrary{automata,positioning}

Επίσης το περιβάλλον tikzpicture θα πρέπει να ξεκινάει ως εξής:

\begin{tikzpicture}[shorten >=1pt,node distance=2cm,on grid,auto]

Η πρώτη παράµετρος µικραίνει το τέλος των γραµµών κατά το µήκος που
την ακολουθεί· η δεύτερη παράµετρος καθορίζει την απόσταση µεταζύ
των κόµβων και η τρίτη ότι σχεδιάζουµε σε ένα νοητό πλέγµα. Το διά-
γραµµά µας έχει δύο κόµβους που σχεδιάζονται µε τον παρακάτω κώδικα:
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\node[state,initial,accepting,initial text=αρχή] (q_0) {$q_0$}
\node[state](q_1) [right=of q_0] {$q_1$};

Ο πρώτος κόµβος είναι ο αρχικός (initial) αλλά και ο τερµατικός
(accepting) και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει διπλός κύ-
κλος. Ο διπλός κύκλος παράγεται αυτόµατα όταν το σύστηµα δει τη λέξη
accepting. Επίσης αν θέλουµε να εµφανιστεί κάτι άλλο από τη λέξη “start”
δίπλα από τον αρχικό κόµβο, δίνουµε τιµή στην παράµετρο initial text.
Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και για τον τερµατικό κόµβο δίνοντας τιµή
στην παράµετρο accepting text. Το όνοµα του πρώτου κόµβου είναι q_0,
ενώ του δεύτερου κόµβου είναι q_1. Ο δεύτερος κόµβος µπαίνει στα δεξιά
του κόµβου q_0. Γενικότερα ένας κόµβος µπορεί να τοποθετηθεί σε σχέση
µε έναν άλλον κόµβο µε βάση τον παρακάτω πίνακα:

Παράµετρος Θέση
right=of κόμβος Δεξιά του κόμβου
left=of κόμβος Αριστερά του κόμβου
above=of κόμβος Πάνω από τον κόμβο
below=of κόμβος Κάτω από τον κόμβο

Έχοντας ορίσει τους κόµβους µένει να ορίσουµε τα βέλη που τους ενώ-
νουν. Αυτό γίνεται µε την παρακάτω εντολή:

\path[->]
(q_0) edge node {a} (q_1)

edge [loop above] node {b} ()
(q_1) edge node {a} (q_0)

edge [loop above] node {b} ();

Γενικά λοιπόν γράφουµε (κόμβοςΑ) edge node {ετικέτα}(κόμβοςΒ) για να
σχεδιαστεί ένα βέλος από τον κόμβοςΑ στον κόμβοςΒ. Η ετικέτα είναι αυτό
που µπαίνει πάνω στο βέλος. Το ιδίωµα edge node {ετικέτα}() σηµαί-
νει πως υπάρχει και δεύτερο βέλος µεταξύ των δύο κόµβων. Σε αυτή την
περίπτωση είναι ένας βρόχος που σηµειώνεται µε την παράµετρο [loop
above].

8 Επίλογος
Στο παρόν άρθρο παρουσίασα συγκεκριµένα διαγράµµατα που έπρεπε να
δηµιουργήσω για ένα βιβλίο που ετοιµάζω. Με τον τρόπο αυτό, ελπίζω να
έδειξα πώς σχεδιάζουµε γραµµικές γραφικές παραστάσεις µε το πακέτο
TikZ/PGF. Το βιβλίο δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, οπότε αν χρειαστεί να
κάνω και άλλα διαφορετικά σχέδια, θα παρουσιάσω τις σχετικές τεχνικές
σχεδιασµού σε επόµενο άρθρο.
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