
POSTSCRIPT
& PDF
{



CO JE TO 
POSTSCRIPT?



def PostScript 
{
je programovací jazyk určený ke 
grafickému popisu tisknutelných 
dokumentů vyvinutý v roce 1985 firmou 
Adobe. Jeho hlavní výhodou je, že je 
nezávislý na zařízení, na kterém se má 
dokument tisknout. Je považován za 
standard pro dražší tiskárny.

}



1984 – PostScript Level 1
1991 – PostScript Level 2:
       Vylepšnení spolehlivosti a rychlosti
       dekomprese obrázků, podpora in-RIPu
       podpora fontů s kompozity, ...
1997 – PostScript 3
       Lepší podpora barev (4096 odstínů
       šedi místo 256 barev), filtry, ...

HISTORIE



PRINCIP
GDI (Windows tiskárna):
– bitmapová tiskárna
– tisk pouze v daném rozlišení
  (nepřenositelné na jiné tiskárny)
– nemožnost transformací jako
  rotace nebo změna měřítka
– přenos obrovského množství informací
  (až 30 mil. bodů na A4) je pomalý



PRINCIP
POSTSCRIPT:
– abstraktní popis stránky
– tisk v jakémkoli rozlišení
  (nezávisí na rozlišení tiskárny,
  převod na bitmapu až na tiskárně;)
– transformace jsou možné
– velikost dat je menší, 
  tisk rychlejší



PRINCIP
PostScriptový interpreter a vykreslovač (RIP)
pracuje následovně:
– vymaže stránku
– začátek si nastaví na 
  0,0 (levý dolní okraj stránky)
– skládá stranu z cest, znaků,
  textu a rastrových bitmap
– příkazem SHOWPAGE stranu vytiskne



PostScriptový je založen na abstraktním 
vícezásobníkovém procesoru (LIFO = last
in first out)
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MOVETO – přesune aktuální souřadnice 
         do bodu (x, y)
LINETO – přidá k již existující cestě 
         úsečku do (x, y)
RMOVETO – přesune pozici o x bodů vpravo 
          a y bodů nahoru od aktuální pozice
SHOWPAGE – vytiskne stranu

JAZYK
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%!
%% Example 1

newpath
100 200 moveto
200 250 lineto
100 300 lineto

PROGRAM 1
2 setlinewidth
stroke
showpage

SRC: http://paulbourke.net/dataformats/postscript/



%!
%% Example 2

newpath
100 200 moveto
200 250 lineto
100 300 lineto
closepath

PROGRAM 2
gsave
0.5 setgray
fill
grestore
4 setlinewidth
0.75 setgray
stroke
showpage

SRC: http://paulbourke.net/dataformats/postscript/



– tiskárny
– zařízení rasterizující nejen 
  vektorový zápis

– příprava tiskových dat nezávislých
  na výstupu
– EPS, ukládání vektorových dat

POUŽITÍ PS



– soubor EPS je program v PostScriptu
– lze do něj uložit vektory, text
  rasterový obraz
– od verze EPS 10 podporuje průhlednost
– má širokou podporu programů pod
  Windows a MacOS

EPS



Adobe Distiller
– nejprve je potřeba nastavit výchozý formát
  a standard PDF
– poté se všechny soubory PS přetáhnou
  do Distilleru

PS2PDF
Jak převeést PostScriptový soubor do PDF?





PDF



CO JE TO PDF?



def PDF 
{
je souborový formát vyvinutý firmou 
Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle 
na softwaru i hardwaru, na kterém byly 
pořízeny.  Soubor typu PDF může 
obsahovat text i obrázky, přičemž tento 
formát zajišťuje, že se libovolný 
dokument na všech zařízeních zobrazí 
stejně.

}



HISTORIE
Zpočátku nebyl balík pro prohlížení 
a vytváření dokumentu volně ke 
stažení, bylo potřeba si jej zakoupit

Přidána podpora pro externí odkazy,
zabezpečení, barvy nezávislé na 
zařízení a poznámky

1993 – PDF 1.0

1994 – PDF 1.1



HISTORIE
Podpora CMYK, přímých barev, polotónů,

CID fonty (východní skripty)
speciální technologie pro vylepšení
přechodů, anotace

100 milionů stažení Acrobat Readeru

1996 – PDF 1.2

1999 – PDF 1.4



    

2003 PDF 1.5 – Komprese JPEG 2000, preflight
2005 PDF 1.6 – Vkládání OpenType fontů; AES
2006 PDF 1.7 – Podpora 3D formátu, podpora 
               PDF/A
2008 PDF 1.7 ext3 
             – Vznik normy ISO 32000 Document 
               management, 256 bit AES
2009 PDF 1.7 ext5 
             – podpora XFA 3.0

HISTORIE



STRUKTURA
hlavička – obsahuje verzi PDF
 

tělo – obsahuje sérii objektů požitých 
v dokumentu
 

tabulka odkazů – obsahuje konkrétní pozice 
v souboru, na kterých začíná daný objekt
závěrečná sekce

Základní princip, jak je grafika reprezentována v PDF je 
velmi podobný PostScript (má navíc průhlednost od verze 1.4)

2003 PDF 1.5 – Komprese JPEG 2000, preflight
2005 PDF 1.6 – Vkládání OpenType fontů; AES
2006 PDF 1.7 – Podpora 3D formátu, podpora 
               PDF/A
2008 PDF 1.7 ext3 
             – Vznik normy ISO 32000 Document 
               management, 256 bit AES
2009 PDF 1.7 ext5 
             – podpora XFA 3.0



Základní princip, jak je grafika reprezentována v PDF je 
velmi podobný PostScript (má navíc průhlednost od verze 1.4)

Vektorová grafika
Rastrové obrázky
Text
Fonty 

Fonty Typu 1
Kódování

Průhlednost

CO MŮŽE PDF 
OBSAHOVAT?



PDF/X umožňuje designérům předávat 
digitální data ve formátu, na který 
se mohou spolehnout, že bude správně 
a předvídatelně zpracován v předtiskových 
studiích a tiskárnách.

PDF/X

SRC: Martin Bailey



Předtiskovým studiím a vydavatelům 
zaručuje PDF/X, že přijaté soubory projdou 
jejich předtiskovou přípravou bez nutnosti 
zásahu, nezpůsobí žádné chyby, a v tisku 
jim umožní splnit (či překonat) 
zákazníkova očekávání. 

PDF/X

SRC: Martin Bailey



z roku 2001 je označován PDF/X-1a: 2001. 
PDF verze 1.3 a je kompatibilní s PS.

PDF/X-1a musí obsahovat:

Vymezovací rámečky
Výstupní záměr – Fogra 39
Pouze CMYK a přímé barvy
Písma – všechna písma musí být vložena
Trapping – nastavení přetisku

PDF/X1a

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



Průhlednost – musí být sloučena před uložením do PDF
ICC profily u objektů – povolen jen ICC profil 
                        výstupního záměru
Obrazy s bitovou hloubkou 16 bitů na kanál
RGB a barevné prostory jiné než CMYK a přímé barvy

PDF/X1a
PDF/X-1a NESMÍ obsahovat:

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



Výhody PDF/X-1a:
PDF/X-1a je ověřený a bezpečný formát, 
kompatibilní se staršími zařízeními.

Nevýhody PDF/X-1a:
Nepodporuje vlastnosti formátu PDF od 
verze 1.4 (např. průhlednosti), které je 
třeba z dat odstranit nebo je simulovat.

PDF/X1a

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



PDF/X4
Standard z roku 2008, revidovaný v roce 
2010 (PDF/X-4:2010). Vychází z PDF v1.6 
a může tedy obsahovat např. průhlednost 
a vrstvy.

Hlavní rozdíly PDF/X-4 proti PDF/X-1a:
Je povolena průhlednost
Jsou povoleny ICC profily u objektů

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



PDF/X4
Hlavní rozdíly PDF/X-4 proti PDF/X-1a:
Jsou podporovány komprese JPEG2000 a JBIG2
Jsou povoleny obrazy s bitovou hloubkou 
16 bitů na kanál
Jsou povoleny i jiné barvové prostory než 
CMYK, např. RGB i Lab
Je povolen volitelný obsah, označovaný 
též jako vrstvy

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



Výhody PDF/X-4:
Moderní RIPy si již poradí s vlastnostmi PDF 
od v1.4, a proto je není třeba odstraňovat.

Nevýhody PDF/X-4:
Příjemce dat PDF/X-4 musí potvrdit, že je 
schopen formát zpracovávat. Workow musí být 
testováno na kompatibilitu s tímto formátem.

PDF/X4

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x





JAK VYTVOŘIT
SPRÁVNÉ
TISKOVÉ PDF?



BARVY
PDF/X-1a – pouze CMYK
PDF/X-4 – i jiné barevné prostory

Doporučuje se zůstat u CMYKU, pouze ve speciální případech 
lze např. u fotografií použít RGB.

V případě objektu v RGB musí být vložen i ICC profil

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



STRÁNKA
čístý formát pomocí řezacích značek 
definujete rozměr hotové tiskoviny, 
i když si myslíte, že rezání nebude třeba 

objekty na spád přesahují alspoň 3 mm 
definujete rozměr hotové tiskoviny, 
i když si myslíte, že rezání nebude třeba 

Bezpečná zónu 4 mm uvnitř rámečku řezání.
src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



PÍSMO & TEXT
Všechna písma musí být vložena
Text musí být v CMYK nebo přímých barvách
Černý text musí být 100% K

Černý text do 12 pt, který překrývá objekty na pozadí, by 
měl mít vždy zapnIutý přetisk. Větší černý text s objekty 
na pozadí by měl mít vypnutý přetisk nebo by měl být tištěn 
bohatou černou (např. 100 % K + 50 % C)

Bílý text nesmí mít zapnutý přetisk – jinak při tisku 
zmizí. Pozor na změnu barvy textu na bílou – nezapomeňte 
také vypnout přetisk!

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_xsrc: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



VEKTORY
Vektory musí být v CMYK nebo přímých barvách
Tenké černé čáry by měly být 100% K 
a mít zapnutý přetisk.
Větší černé plochy by měly mít přetisk 
vypnutý nebo být definovány bohatou černou 
(např. 100 % K + 50 % C)

min. velikost linky 0,124 pt tištěné 1 tiskovou barvou 
a 0,25 pt tištěné více tiskovými barvami.

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



RASTERY
minimum 300 PPI na běžné tiskoviny
jinak se řiďte tabulkou z příkladů 
přednášky o digitalizaci

Obrázky v PDF můžete ponechat v RGB,
vždy ale vložte správný ICC profil, 
aby byl možný korektní převod do CMYK 

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



PRŮHLEDNOSTI
Objekty, které nepoužívají průhlednost, 
umístěte do popředí nad objekty 
s průhledností.

Nepoužívejte průhlednost na malý text.

Nepoužívejte průhlednost pro 
zesvětlení barvy.

    Používejte náhled přetisku a náhled sloučení průhledností.
    Průhlednost slučujte, až když je to nezbytně nutné.

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



Ponechte pouze přímé barvy pro tisk, 
ostatní převeďte na výtažkové.

Počet a název použitých přímých barev 
vždy sdělte příjemci dat

PŘÍMÉ BARVY

Při použití přímých barev a průhledností není doporučeno 
používat režimy sloučení průhledností Rozdíl, Vyloučení, 
Odstín, Sytost, Barvy a Světlost.

src: https://www.polygraficketahaky.cz/format_pdf_x



NEJČASTĚJŠÍ
CHYBY
objekty v RGB
chybí spadávka
chybí vložená písma
objekty s průhlednostmi 
(PDF/X1a)

dokument ve dvojstránkách
špatný formát dokumentu
více „černých“ barev

Link na tahák:
https://www.polygraficketahaky.cz/img-tahaky/32.pdf



nekomunikovat s tiskarnou

NEJČASTĚJŠÍ
CHYBA







300PPI



NIKDY

1-3 mm



NIKDY
US SWOP
JAPAN
...

ULOZIT
JAKO...
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