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TEXΝΙΚÉΣ
Περιστροφές στον κύβο του Rubik

Πριν από λίγο καιρό, µαζί µε τον Dick Nicklalls, ετοιµάσαµε µια πρώτη
έκδοση του πακέτου rubik, για τη στοιχειοθεσία κύβων του Rubik, και του
πακέτου rubikrotation, το οποίο παρέχει µια εντολή για την επεξεργασία
περιστροφών κύβων του Rubik.

Όπως συµβαίνει µε κάθε είδους λογισµικό, έρχεται κάποια στιγµή που
ανακαλύπτεις πως και το δικό σου λογισµικό είναι ανεπαρκές σε κάποιο
σηµείο και πρέπει να βελτιωθεί αµέσως. Στην προσπάθεια βελτίωσης προ-
κύπτουν άλλα προβλήµατα που πρέπει και αυτά να λυθούν. Αυτό συνέβη
και στην περίπτωση των πακέτων rubik και rubikrotation.

Αναζήτηση και εκτέλεση εξωτερικών εντολών
Καθώς φτιάχναµε τα πακέτα, σε κάποιο σηµείο έπρεπε να µπορούµε να
τρέξουµε µια εξωτερική εφαρµογή, αλλά δεν γνωρίζαµε αν η εφαρµογή
υπήρχε στο σύστηµά µας. Το πρόβληµα λοιπόν ήταν αν και πώς θα µπο-
ρούσε το TEX να δει αν υπάρχει η συγκεκριµένη εφαρµογή στο σύστηµα
µας ή όχι.

Καταρχάς είναι γνωστό πως το TEX, αλλά και όλοι οι απόγονοι του, µπο-
ρούν να τρέξουν εξωτερικές εντολές του λειτουργικού συστήµατος (του
κελύφους), αν τα τρέξουµε µε το όρισµα -shell-escape. Π.χ.

$ xelatex -shell-escape test

Άρα για να δούµε αν υπάρχει µια εντολή (ή µια άλλη εφαρµογή), θα πρέπει
να δούµε αν υπάρχει τρόπος να ελέγξουµε την ύπαρξη ή όχι µιας συγκε-
κριµένης εντολής.

Η λύση που θα δώσω αφορά µόνο λειτουργικά συστήµατα Unix ή τύπου
Unix (αν εξαιρέσει κανείς τα MS-Windows, όλα τα άλλα λειτουργικά συ-
στήµατα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία). Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση
του κελύφους του Unix, θα σκεφτόταν να χρησιµοποιήσει την εντολή
which, όµως αυτή δεν είναι εντολή του κελύφους αλλά ένα εξωτερικό πρό-
γραµµα. Συνεπώς καλό είναι να την αποφεύγουµε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ψάχνοντας στο Ιντερνέτ, ανακάλυψα πως, σε περιβάλλον Unix, οι παρα-
κάτω τρεις εντολές κάνουν ακριβώς αυτό που επιθυµούσα:

$ command -v foo >/dev/null 2>&1 || \
{ echo >&2 "foo is not installed!"; exit 1; }
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52 TEXνικές

$ type foo >/dev/null 2>&1 || \
{ echo >&2 "foo is not installed!"; exit 1; }

$ hash foo 2>/dev/null || \
{ echo >&2 "foo is not installed!"; exit 1; }

Φυσικά οι εντολές αυτές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έχουν σε
κώδικα LATEX. Για να γίνει αυτό, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή
\write18. Η εντολή \write συνοδεύεται πάντα από το όνοµα ενός αρχείου
όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγµα:

\immediate\openout\tempfile=list.tex
\immediate\write\tempfile{Έξοδος σε αρχείο}
\immediate\closeout\tempfile

Για να εκτελεστεί µία εντολή, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το προδη-
λωµένο όνοµα 18. Για παράδειγµα, η εντολή

\immediate\write18{ls -l > LS.txt}

απλά τρέχει την εντολή του συστήµατος ls -l > LS.txt και δηµιουργεί το
αρχείο LS.txt.

Θα δώσω τώρα τη λύση στο αρχικό µας πρόβληµα και στη συνέχεια θα
εξηγήσω τι ακριβώς κάνει ο κώδικας. Ορίστε λοιπόν η λύση:

1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \begin{document}
3 \let\RRFexiststrue\relax
4 \let\RRFexistsfalse\relax
5 \immediate\write18{echo "\RRFexiststrue" >temp.dat}
6 \immediate\write18{command -v rubikrotation >/dev/null 2>&1 ||
7 echo "\RRFexistsfalse" >temp.dat}
8 \newif\ifRRFexists
9 \input temp.dat

10 \ifRRFexists
11 OK no problem!
12 \else
13 Oh, there is a problem\ldots
14 \fi
15 \end{document}

Η δεύτερη εντολή \immediate\write18 έχει γραφτεί σε δύο γραµµές για
καθαρά εµφανισιακούς λόγους, αλλά δεν θα πρέπει να γραφτεί έτσι στον
πηγαίο κώδικα ενός αρχείου.

Ας δούµε τώρα τι κάνει ο κώδικας αυτός. Αρχικά, στις γραµµές 3 και 4,
ορίζουµε δύο νέες εντολές ως ισοδύναµες του \relax. Η εντολή \relax δεν
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TEXνικές 53

κάνει απολύτως τίποτα! Ο λόγος που ορίζουµε έτσι τις δύο νέες εντολές
είναι επειδή τις χρειαζόµαστε παρακάτω.

Μετά, µε την πρώτη εντολή εξόδου \immediate\write18 (γραµµή 5),
εκτελείται η εντολή του συστήµατος echo. Η εντολή αυτή κανονικά γρά-
φει το όρισµά της (ό,τι υπάρχει ανάµεσα στα διπλά αγγλικά εισαγωγικά
"...") στην οθόνη του τερµατικού. Όµως εδώ, µε τον τελεστή ανακατεύ-
θυνσης >, το όρισµα της εντολής echo (\RRFexiststrue) γράφεται σε ένα
αρχείο µε το όνοµα temp.dat. (Αν το temp.dat υπάρχει ήδη, τότε το περιε-
χόµενό του θα αντικατασταθεί από το όρισµα της echo.)

Με τη δεύτερη εντολή εξόδου \immediate\write18 (γραµµές 6–7), εκτε-
λείται η εντολή του συστήµατος command. Αν η εντολή του συστήµα-
τος command αποτύχει για κάποιο λόγο (στην περίπτωσή µας, αν δεν
βρει µέσα στο σύστηµα κάποια εντολή ή κάποια εφαρµογή µε το όνοµα
rubikrotation), τότε το || λέει στο σύστηµα να εκτελέσει την εντολή του
συστήµατος echo "\RRFexistsfalse". Έτσι, µε τη δεύτερη εντολή εξόδου,
το περιεχόµενο του αρχείου temp.dat θα αντικατασταθεί από την εντολή
\RRFexistsfalse, εφόσον αποτύχει η αναζήτηση της εξωτερικής εντολής
rubikrotation.

Μετά την εκτέλεση των δύο εντολών εξόδου, το αρχείο temp.dat θα
περιέχει είτε την εντολή \RRFexiststrue είτε την εντολή \RRFexistsfalse.
Κατόπιν στη γραµµή 8 δηµιουργούµε τη λογική µεταβλητή \ifRRFexists,
και στη γραµµή 9 το LATEX διαβάζει το περιεχόµενο του αρχείου temp.dat.
Αν το LATEX βρει εκεί την εντολή \RRFexiststrue, τότε το αποτέλεσµα του
ελέγχου \ifRRFexists είναι true (αληθές). Αν το LATEX βρει στο αρχείο
temp.dat την εντολή \RRFexistsfalse, τότε το αποτέλεσµα του ελέγχου
\ifRRFexists είναι false (ψευδές).

Στις πέντε τελευταίες γραµµές του κώδικα (γραµµές 10–14), εκτελείται
η εντολή ελέγχου \ifRRFexists, και ανάλογα µε την τιµή της οµώνυµης
λογικής µεταβλητής, το LATEX εκτελεί τον πρώτο ή τον δεύτερο κλάδο του
\if...

Διαχωρισµοί χαρακτήρων στο στοµάχι του TEX
Ένα άλλο πρόβληµα που θέλαµε να λύσουµε ήταν το εξής: Έστω ότι
έχουµε µια σειρά από περιστροφές για τον κύβο του Rubik οι οποίες χω-
ρίζονται µε κόµµα, π.χ.
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54 TEXνικές

U,D2,L3,R

και θέλουµε να βρούµε έναν τρόπο, από αυτή την είσοδο, να λαµβάνουµε

U , D , D , L , L , L , R

Με άλλα λόγια, θέλαµε το TEX να διαβάζει π.χ. D2 και να µας δίνει D , D .
Για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα, πρέπει να γνωρίζουµε πως το D και το
2 είναι για το TEX δύο ξεχωριστοί χαρακτήρες και πως δεν θα τους διαβάσει
µαζί.

Λύση στο πρόβληµα αυτό δίνει η µακροεντολή \@ifnextchar, που περι-
λαµβάνεται στον πυρήνα (kernel) του LATEX. (Υπενθυµίζεται ότι οι µακρο-
εντολές του πυρήνα του LATEX περιέχουν τον χαρακτήρα @. Για να χρησι-
µοποιηθούν µετά το \begin{document}, θα πρέπει να περιβάλλονται από
τις εντολές \makeatletter και makeatother.) Η µακροεντολή \@ifnextchar
δέχεται ως πρώτο όρισµα έναν χαρακτήρα και, αν ο επόµενος χαρακτήρας
εισόδου είναι αυτός του πρώτου ορίσµατος, εκτελεί το δεύτερο όρισµά της,
αλλιώς εκτελεί το τρίτο όρισµα. Αν λοιπόν γράψουµε τον κώδικα

\@ifnextchar2{\fbox{D}, \fbox{D}\@gobble}{...}

τότε το TEX ελέγχει αν ο επόµενος χαρακτήρας είναι το 2. Εάν πράγµατι
αυτό ισχύει, τότε το TEX θα τυπώσει δύο D εντός πλαισίου χωρισµένα από
ένα κόµµα:

D , D .

H εντολή \@gobble έχει ως αποτέλεσµα να αγνοηθεί το 2. Αλλιώς θα εµ-
φανιστεί ένα 2 µετά τα D , D — πράγµα που δεν το επιθυµούµε.

Τώρα το επόµενο ερώτηµα είναι πώς θα σπάσουµε το U,D2,L3,R στις
περιστροφές. Ορίστε η λύση:

\usepackage{tokenizer}
\begin{document}
\def\Source{U,D2,L3,R}
\whiledo{\not\equal{\Source}{}}
{%

\GetTokens{FirstToken}{SecondToken}{\Source}%
\expandafter\expandafter\expandafter\mycmd\FirstToken%
\let\Source\SecondToken%

}

Εδώ χρησιµοποιούµε το πακέτο tokenizer του Sascha Herper, το οποίο µας
επιτρέπει να σπάσουµε µια σειρά από χαρακτήρες που περιέχουν ένα
κόµµα σε δύο υποσειρές χαρακτήρων. Έχουµε επίσης µια δοµή επανάλη-
ψης \whiledo, που σταµατά µόλις τα περιεχόµενα της \Source τελειώσουν.
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TEXνικές 55

Η επόµενη εντολή \GetTokensπροέρχεται από το πακέτο tokenizerκαι σπά-
ζει τα περιεχόµενα της \Source σε δύο µέρη µε δεδοµένο πως υπάρχει κά-
που ένα κόµµα: το πρώτο µέρος (FirstToken) είναι ό,τι υπάρχει πριν το
κόµµα, ενώ το δεύτερο µέρος (SecondToken) είναι ό,τι ακολουθεί το κόµµα.
Η δεύτερη γραµµή της επανάληψης \expandafter\...σπάζει το πρώτο µέ-
ρος σε χαρακτήρες, όπως θα δούµε παρακάτω. Τέλος, η τελευταία γραµµή
\let\... επανορίζει την εντολή \Source ως το υπόλοιπο περιεχόµενο της
\Source µετά το κόµµα, δηλαδή ως το δεύτερο µέρος. Ο βρόχος \whiledo
επανεκτελείται µέχρι που το \Source να είναι άδειο.

Ας δούµε τώρα πώς ορίζεται η εντολή \mycmd:

\makeatletter
\def\mycmd#1{%

\@ifnextchar2{\fbox{#1}, \fbox{#1}\@gobble}{%
\@ifnextchar3{\fbox{#1}, \fbox{#1}, \fbox{#1}\@gobble}{%

\fbox{#1}}}}
\makeatother

Στο σηµείο αυτό πρέπει να εξηγήσω γιατί υπάρχουν οι τρεις εντολές
\expandafterστη δοµή επανάληψης \whiledo. H γενική χρήση της εντολής
\expandafter έχει ως εξής:

\expandafter ⟨λεκτική µονάδα
𝑒
⟩ ⟨λεκτική µονάδα1⟩ ...

... ⟨λεκτική µονάδα
𝑛
⟩ ...

Εδώ ⟨λεκτική µονάδα
𝑖
⟩ είναι µία εντολή ή οτιδήποτε άλλο έχει ορισθεί και

ξεκινάει µε µία αντιπλάγια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση:

1. Η ⟨λεκτική µονάδα
𝑒
⟩ η οποία ακολουθεί αµέσως την εντολή αποθη-

κεύεται χωρίς να αναπτυχθεί.

2. Γίνεται εξέταση της ⟨λεκτικής µονάδας1⟩.

(αʹ) Αν η ⟨λεκτική µονάδα1⟩ είναι µακροεντολή, τότε θα γίνει ανά-
πτυξη της και θα καταναλωθούν και όσες λογιστικές µονάδες
αντιστοιχούν σε πιθανά ορίσµατα της µακροεντολής. Το τελικό
αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη της ⟨λεκτικής µονάδας

𝑒
⟩ ακολου-

θούµενη από ό,τι ανέπτυξε στο ενδιάµεσο η µηχανή στοιχειοθε-
σίας.

(βʹ) Αν η ⟨λεκτική µονάδα1⟩ είναι βασική εντολή της στοιχειοθετικής
µηχανής, τότε δεν έχει κανένα αποτέλεσµα εκτός κι αν είναι
η εντολή \expandafter. Συνήθως είναι περιττός ο αριθµός των
εντολών αυτών. Οπότε έχει ως αποτέλεσµα να γίνει ανάπτυξη
της µεθεπόµενης εντολής, καθώς η επόµενη αποθηκεύεται για
ύστερη χρήση, κ.ο.κ.
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Ας δούµε τώρα ένα απλό παράδειγµα. Έστω ότι ορίζουµε τις παρακάτω
εντολές

\def\ID#1{*#1*}
\def\mystring{abc}

Η εντολή \ID\mystring θα τυπώσει

*abc*

Αν τώρα βάλουµε ένα \expandafter στην αρχή, δηλαδή

\expandafter\ID\mystring

θα τυπωθεί

*a*bc

Τώρα ας ορίσουµε µια νέα εντολή ως εξής:

\def\mymystring{\mystring}

Τότε οι παρακάτω εντολές

\expandafter\ID\mymystring \\
\expandafter\expandafter\expandafter\ID\mymystring

θα τυπώσουν αντίστοιχα

*abc*
*a*bc

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που υπάρχουν τα τρία \expandafter. Για
µια πιο λεπτοµερή εξήγηση του \expandafter, σας συνιστώ να διαβάσετε
ένα άρθρο του Stephan v. Bechtolsheim που δηµοσιεύθηκε πριν από πολλά
χρόνια στο TUboat (vol. 9 (1988), (1), pp. 57–61; URL: http://www.tug.org/
TUGboat/tb09-1/tb20bechtolsheim.pdf).

— Απόστολος Συροπουλος
asyropoulos at yahoo dot com


