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Abstrakt: 
Práca analyzuje existujúce implementácie PDF editoru a kladie si za cieľ 

vytvoriť nový, ktorý bude užívateľsky príjemný, jednoduchý a ľahko použiteľný. 
Aplikácia obsahuje základné operácie s textom, obrázkami a anotáciami. Tiež je 
možné zmeny postupne ukladať v revíziách. Implementácia bude založená na 
existujúcom projekte PDFeditor vytvorenom v rámci predmetu Softwarový projekt 
na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity. Pre vytvorenie grafického 
prostredia bude použitá knižnica QT4.7 Výsledný produkt bude distribuovateľný na 
operačné systémy typu Windows pomocou inštalačného súboru a na operačné 
systému typu Unix pomocou Makefile súboru
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Thesis analyses existing PDF editors and focuses on creating new one that is 
user-friendly, simple and easy-to-use. The final product contains basic operations 
with text, images and annotations. It is also possible to view the changes via version 
control. Implementation was based upon existing project PDFEdit, created as a 
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using QT4 library for creating graphical user interface. The final product will be 
distributable to Windows-class operating systems via installation file and on system 
based on Unix via Makefile. 

Keywords: PDF Format, GUI, Editor



Obsah
 1  Úvod.........................................................................................................................8

 1.1  Motivácia..........................................................................................................8
 1.2  Cieľ práce.........................................................................................................9

 2  Analýza..................................................................................................................10
 2.1  Knižnice a nástroje.........................................................................................10
 2.2  Štruktúra PDF dokumentu..............................................................................10
 2.3  Text a textové operácie...................................................................................11

 2.3.1  Vkladanie Textu .................................................................................12
 2.3.2  Mazanie a zmena textu.......................................................................13
 2.3.3  Vyhľadávanie......................................................................................14

 2.4  Obrázky..........................................................................................................15
 2.5  Anotácie..........................................................................................................15
 2.6  Linearizované PDF.........................................................................................16
 2.7   Systém revízií................................................................................................16
 2.8  Operácie s PDF  dokumentom.......................................................................16
 2.9  Štruktúra GUI.................................................................................................17

 3  Porovnanie jednotlivých produktov.......................................................................19
 3.1  Adobe Reader vs. TIAEditor   .......................................................................19
 3.2  Foxit Reader vs. TIAEditor............................................................................19
 3.3  Sumatra vs. PDFEditor...................................................................................19

 4  Programátorská dokumentácia...............................................................................20
 4.1  Použité prvky QT4.........................................................................................20
 4.2  Architektúra programu...................................................................................20
 4.3  Zachytávanie udalostí.....................................................................................22
 4.4  Operácie s dokumentom ................................................................................23
 4.5  Operácie s textom ..........................................................................................23

 4.5.1  Vkladanie textu...................................................................................24
 4.5.2  Vyhľadávanie textu.............................................................................24
 4.5.3  Export textu........................................................................................25
 4.5.4  Mazanie textu s posunutím.................................................................25
 4.5.5  Mazanie textu prázdnym miestom.....................................................27
 4.5.6  Zmena textu........................................................................................27
 4.5.7  Vloženie, extrakcia a zmena obrázka.................................................27
 4.5.8  Vloženie komentáru a highlight anotácie...........................................28
 4.5.9  Zmena a aktivácia anotácie................................................................28
 4.5.10  Záložky a analyzačný strom.............................................................28
 4.5.11  Obsluha revízií.................................................................................28

 4.6  Projekt............................................................................................................29
 4.7  Problémy pri implementácií ..........................................................................29

 5  Užívateľská dokumentácia.....................................................................................30
 5.1   Práca s textom...............................................................................................31

 5.1.1  Vloženie textu.....................................................................................31
 5.1.2      Mazanie textu.................................................................................31
 5.1.3      Vyhľadávanie textu.........................................................................32
 5.1.4      Podporované regulárne výrazy.......................................................32
 5.1.5      Trvalé vysvietenie textu pomocou anotácie...................................32

 5.2  Práca s obrázkami..........................................................................................33
 5.3   Práca s anotáciami.........................................................................................33

6



 5.4  Revízie............................................................................................................34
 5.5  Nastavenia farieb............................................................................................34
 5.6  Informácie o PDF dokumente........................................................................35
 5.7  Chybové hlášky..............................................................................................35
 5.8  Zoznam skratiek použiteľných v aplikácií TIAEditor...................................35
 5.9  Potrebné prostredie.........................................................................................36

 5.9.1  Inštalácia pre windows.......................................................................36
 5.9.2  Inštalácia pre Unix.............................................................................36

 6  Záver......................................................................................................................37
 6.1  Prínos práce....................................................................................................37
 6.2  Možnosti vývoja.............................................................................................37

7



 1 Úvod

    PDF dokument  je  skratka  pre  Portable  Document  Format.  Tento  formát  bol 
vytvorený pod hlavičkou firmy Adobe Systems v roku 1993. [1] Bola to odpoveď na 
čoraz  vzrastajúcu  potrebu  mať  dokument,  ktorý  zobrazí  obsah  nezávisle  na 
operačnom systéme. Formát PDF definuje sadu pravidiel, po ktorých aplikácií je toto 
chovanie  zabezpečené.  Je  súčasne  otvorený,  takže  vývojári  každého  operačného 
systému si môžu vytvoriť vlastný interpreter alebo použiť multiplatformné knižnice 
Poppler[2] alebo XPDF[3] na zobrazenie obsahu.

    Formát sa od svojho počiatku v roku 1993 značne vyvinul a poskytuje  okrem 
základnej  vlastnosti  zobraziť  obsah  aj  interaktívne  prvky,  grafické  objekty, 
šifrovanie, animácie a pod. Vďaka svojej prenositeľnosti, bohatým prvkom sa čoraz 
častejšie používa pre prezentácie, faktúry, knihy, formuláre a pod. Nezanedbateľnou 
výhodou voči iným formátom je jeho úsporné uloženie obsahu. 

 1.1 Motivácia
 Cieľom  tejto  bakalárskej  práce  bolo  vytvoriť  jednoduchý  editor  pre 
manipuláciu s dokumentami vo formáte PDF, ktorý je intuitívny, ľahko ovládateľný a 
použiteľný. V súčasnosti existuje množstvo aplikácií, ktoré poskytujú operácie s PDF 
dokumentom a sú zároveň veľmi  obľúbené medzi  užívateľmi. Napríklad  Foxit[4], 
Sumatra[5], PDF analyzer[6] a pod. Každý z nich sa ale hlbšie zameriava na jednu 
oblasť( anotácie, rýchle načítavanie, prezeranie )

Foxit  Reader[4] je  extrémne  rýchly  pri  načítavaní  a  umožňuje  vložiť 
anotácie, pripadne označiť zmenu textu, extrahovať text a pod. Vkladanie textu je ale 
neintuitívne  a  tiež  nebsahuje  žiadny  nástroj  pre  mazanie  textu  ani  pre  analýzu 
vnútornej  štruktúry dokumnety pre  zvedavého  užívateľa. Navyše  pre  aktivovanie 
anotácie je nutné byť vo prezeracom móde.

PDF Analyzer[6] je komplexný nástroj pre analýzu vnútornej štruktúry, ale 
voľne  je  dostupný  iba  v  Trial  verzií.  V tejto  verzií  sú  navyže  niektoré  funkcie 
nedostupné a  navyše neexistuje podporovaná verzia pre Unix.

Adobe  Reader[1] je  voľne  šíriteľný  produkt  firmy  Adobe,  ale  vo  svoje 
základnej verzii poskytuje len vkladanie komentárov a označovanie textu. Vzhľadom 
na dobu na trhu je jeho užívateľské rozhranie veľmi prepracované.

Sumatra[5] je voľne šíriteľná,  ale nepodporuje anotácie.  Tie sú ale veľmi 
žiaduce v prípade, že editujúci nemá právo na priamu zmenu textu.
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 1.2 Cieľ práce
Ambíciou výsledného produktu ( ďalej nazývaný TIAEditor ) je zobrazovať 

PDF  dokument  podľa  platnej  špecifikácie  a  ponúkať  základné  operácie  s 
dokumentom.  TIAEditor bol  pomenovaný  podľa  anglických  názvov  objektov,  s 
ktorými bude vedieť manipulovať (Text, Images, Annotations).  Bude v ňom navyše 
možné zobrazovať vnútornú štruktúru dokumentu. Cieľom je naviac implementovať 
funkcionalitu  zatiaľ  neznámu  v  ostatných  prehliadačoch,  vyhľadávanie  pomocou 
jednoduchých regulárnych výrazov a správu revízií. Užívateľ bude tak mať možnosť 
prezrieť si aj vývoj dokumentu.

Kapitola 2 analyzuje funkčnosť a požiadavky na grafické prostredie. Kapitola 
3  porovnáva  implementovaný  produkt  s  ostatnými  dostupnými  aplikáciami.  V 
kapitole 4 sú vysvetlené zvolené programovacie postupy a  riešenia. Kapitola 5 sa 
zaoberá  samotnou  prácou  s  aplikáciou  z  pohľadu  užívateľa.  Záverečná  kapitola 
stručne hodnotí výsledky zvoleného riešenia.
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 2 Analýza

 2.1 Knižnice a nástroje

Pri implementácií boli použité knižnice QT4[7],  FreeType[9],  Boost[10],  Wix[11], 
PDFEdit  Kernel[8]. Majú vlastnosti  potrebné  pre  implementáciu  vyvíjanej 
aplikácie. Tieto vlastnosti sú:

• schopnosť umožňiť základné operácie pre prácu s vnútornou štruktúrou PDF 
dokumentu.  Zo  zadania  bolo  nutné  použiť  knižnicu  PDFEditkernel [8]. 
Bola  vytvorená  v  rámci  predmetu  Softwarový  projekt  na  Matematicko  - 
Fyzikálnej Fakulte UK. Knižnica je  open source, čo umožňovalo spraviť 
prípadné zmeny, ako aj spoluprácu s autormi. Podporuje ako jedna z mála aj 
správu  revízií,  čo  značne  uľahčilo  neskôršiu  implementáci  žiadanej 
funkcionality.

•  prenosnosť. Všetky použité knižnice sú prenositeľné na iné platformy.

•  schopnosť vytváranť grafické  užívateľské rozhranie. To umožňuje knižnica 
Qt4. Reakcia na užívateľské  udalostí  (ako pohyb myšou, vstup klávesnice) 
je riešená cez virtuálne metódy. Pomocou knižnice  Qt4 nie je programátor 
nútený  obsluhovať  udalosti,  ako  je  napríklad  stisknutie  tlačitka.   Tento 
problém je riešený pomocou dvojice signál-slot. Je podrobne popísaný v [9]. 
Pre obsluhu takýchto zvláštnych udalostí stačí vytvoriť vhodne  pomenovaný 
signál alebo použiť jeden z preddefinovaných a  pripojiť ho ku vhodnému 
slotu.

• schopnosť vytvoriť inštalačný balík. Pre Windows je vhodný Wix,  ktorý ma 
výhody open source,  je veľmi jednoduchý  obsluhuje sa pomocou jazyka 
XML [12].

Pri  implementácií  nebol  ponechaný  veľký  priestor  výberu  knižníc.  So 
zadanou  knižnicou  PDFEditKernel boli  definované  knižnice  Boost,  Freetype a 
vykresľovacia knižnica XPDF. Knižnica sa ale ukázala byť prijateľným výberom.

Možnou alternatívou vykresľovacej knižnice je napríklad knižnica  Poppler, 
ktorá z XPDF vychádza. Vo verzií 0.9 však napríklad nepodporuje pridanie anotacií.

Zadaním  práce  je  vytvoriť  jednoduchý  editor,  ktorý  je  intuitívny,  ľahko 
ovládateľný a  funkčný. Pre vysvetlenie štruktúry GUI je treba najskôr  rozhodnúť, 
aké vlastnosti bude PDF editor podporovať. Z  užívateľského hľadiska je pre zmenu 
dokumentu  dôležitá  hlavne  zmena textu,  vyhľadanie  textu  a  prípadne  vkladanie, 
mazanie obrázkov.  Pre tieto operácie je ale  nutné poznať podrobnejšie  štruktúru 
PDF  dokumentu,  pretože  na výslednom  vykreslení  objektu  sa  výrazne  podieľa 
miesto, kde sa objekt v štruktúre nachádza.

 2.2 Štruktúra PDF dokumentu

    PDF dokument  obsahuje  množstvo ďalších  prvkov,  ktoré  TIAEditor nebude 
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podporovať  (napríklad  interaktívne formuláre,  videá,  zvuky,  animácie),  Tento 
odstavec  sa  bude  zaoberať  len  stručne  načrtnutím  častí,  ktoré  sú   dôležité  pre 
avizované vlastnosti.

Pre  hlbšie  pochopenie  tejto  práce   je  potrebné poznať  štruktúru  PDF 
dokumentu  podľa  špecifikácie,  napr.  [11],  z  ktorej  vychádzala  táto  práca.  V 
stručnosti,  výsledné  zobrazenie má na starosti  hlavne sekvencia PDF operátorov 
(   lineárny zoznam ),  pričom každý  operátor  môže  obsahovať   ďalšie  operátory 
(  Composite  operátor  ).  Teda  výsledkom bude  štruktúra  podobná  stromu.  Týmto 
spôsobom  je  to  implementované  podľa  autorov  PDFEdit  Kernelu[8]. Príklad  na 
Obr.1 popisuje sekvenciu operátora Q, ktorý obsahuje iba cm operátor a ukončovací 
operátor.  Za  ním  nasleduje  textový operátor,  ktorý  obsahuje  text  a  ukončí  sa 
operátorom ET atď. 

        

Dokument o operátoroch a ich  význam je uvedený v prílohe na CD. Ďalej sa 
predpokladá ich znalosť.  Najdôležitejší  operátor je tu Q,q, keďže použítím týchto 
operátorov  sa  ukladá  a  obnovuje  zo  zásobníka  stav,  v  akom bolo  vykresľovanie 
predtým.

Obálkou operátora sa bude ďalej nazývať obdĺžnik, v ktorom sa vykresľuje objekt . 
Obr.2 zobrazuje niekoľko druhov obálok (skosený objekt, rotovaný objekt, obálka 
textu)

 2.3 Text a textové operácie

        Vykreslenie textu nie je v PDF dokumente jednoduchá záležitosť.  Dokument 
tohoto typu nerozpoznáva riadky a text môže byť umiestnený doslova kamkoľvek. 
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Obr. 1: Štruktúra PDF operátorov

Obr. 2: Obálky objektov (rotovaný, skosený, textový) sú fialovou farbou



Môže sa nachádzať aj v niekoľkých operátoroch, čo je zdroj hlavných problémov pri 
textových  operáciách.  Umiestnenie  textu  sa  vykoná  pomocou  operátora  textovej 
matice  Tm.  Prípadne  je  možné  použiť  TD,  Td  operátory,  ktoré  posunú  text  od 
predchádzajúceho  výskytu. S  týmito  operátormi  budeme  v  nasledujúcej  časti 
pracovať.

        Žiadosť o vykreslenie textu sa vytvorí pomocou jedného z textových operátorov 
(viď.  dokument s operátormi), ktoré majú ako parameter vyskresľovanú sekvenciu 
znakov. TJ je naviac špeciálny operátor, ktorý umožňuje aj zmeniť pozíciu v rámci 
jedného operátoru  podľa aktuálneho fontu.  To je  vhodné v prípade,  že  je   nutné 
jednorázovo vykresliť slovo s písmenami s rôznym rozostupom. Tento spôsob sa dá 
nasimulovať pomocou Td operátorov,  ktoré sú ale na fonte nezávislé, takže výsledné 
vkladanie ďalších operátorov môže pokaziť vzhľad textu.

        

 2.3.1 Vkladanie Textu 

Žiadané vkladanie textu preto pozostáva z  vloženia Tj (TJ) operátoru na danú 
pozíciu.  Pre  užívateľa  musíme  definovať  spôsob,  akým  zadať  pozíciu  a  obsah 
operátoru. Obsah TJ operátora je komplexný ( užívateľ by musel zadávať  číselné 
rozostupy  medzi častami  slova vzhľadom  na  veľkosť  fontu).  Preto  TJ  operátor 
nebude nikdy vkladaný. Pri žiadanej zmene textu to ale môže  spôsobiť problémy, 
viď Obr.3. preto TJ operátor nebude podporovaný v tejto verzii TIAEditoru.
        Samotné vloženie musí potom pozostávať z  vytvorenia q operátora, nastavenia 
všetkých  žadaných  vlastností   (farba,  spôsob  vykreslenia,  font,  veľkosť  písma), 
uzavretia  Q a vloženie na koniec ContentStreamu. Vkladanie na koniec streamu je 
dôležité z toho dôvodu, že súradnicový systém môže byť rôzne otočený,  posunutý a 
pod. takže samotné vloženie by nemuselo mať žiadaný  efekt, viď Obr.4.
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Obr. 3: Použitie TJ a Tj operátora kombinovaného s Td operátorom pred a  
po vložení Tf operátora



        Text je možné vložiť na akékoľvek miesto. Tým ale môže prekryť iné už 
napísané slová. Riešením  by bolo presunúť tieto slová pomocou vhodne vloženého 
operátoru Tm operátora. Vloženie Tm operátoru môže byť časovo náročnejšie ( je 
nutné  nájst  všetky  operátory,  ktoré  vkladaný  text  prekrývaju,  pre  každý  nájsť 
príslušné  tm,  cm  operátory,  vypočítať  príslušnú  tm  maticu  a  vložiť).   Omnoho 
jednoduchšie  a  efektívnejšie  a  je   dovoliť  užívateľovi,  aby si  text  posunul  sám, 
pripadne vložiť Td operátor. Oba spôsoby vyžadujú, aby bol pred posúvaný operátor 
vložený Td operátor.  Tým sa ale  môže posunúť zvyšný text,  viď Obr.5.  Preto je 
vhodnjšie  operáciu  vloženie  rozdeliť  na  dva  kroky  a  automaticky  neupravovať 
pozíciu textu, obzvlášt ak TIAEditor nedovoľuje vziať späť poslednú akciu.

        Pri vkladaní textu nastáva otázka fontu. Jeho výber je zaujímavý tým, že PDF 
dokument  často obsahuje vlastné súbory, z ktorých sa rekonštruuje glyf, zobrazenie 
písmena. PDF špecifikácia tiež ale definuje základné PDF fonty podľa špecifikácie. 
Pre prepísanie alebo vloženie textu je nutné nájst tento font a uistiť sa, že obsahuje 
dokáže vykresliť všetky vkladané  písmená.  Použitá  knižnica FreeType poskytuje 
metódu na  konvertovanie znaku na index glyfu, pričom definuje index 0 ako  glyf, 
ktorý nie je definovaný v danom fonte.

 2.3.2 Mazanie a zmena textu
        Vyžiadané mazanie textu sa dá chápať dvoma  spôsobmi :           

• Mazanie textu textových editoroch a tým posunutie celého zvyšného textu. To 
znamená za mazaný text vložiť Tm alebo Td operátor. Tento spôsob má tú 
nevýhodu, že môže posunúť aj ďalši text, ktorý je vizuálne na inom riadku, a 
to vďaka Td operátorom, podobne ako v Obr.5
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Obr. 4: Pri vložení operátora kamkoľvek namiesto konce streamu 
môže byť výsledok napríklad rotovaný o 90°

Obr. 5: Posunutie textu operatorom Td pri posunutí riadka nad ním



• Zaplniť vysvietený text prázdnym textom. Tento spôsob je vhodnejší, pretože 
správnym  vložením  operátora  Td  sa  zachová  pozícia  všetkých  ostatných 
operátorov  a  celá  stránka  zostane  až  na  vytvorené  prázdne  miesto  úplne 
rovnaká.

        Vyžiadaná zmena textu potom pozostáva zo  zmazania textu a vloženia textu na 
zadané miesto  so zadanými  parametrami.  Tu nastáva  problém, pretože  vkladané 
slovo sa  môže líšiť od meneného textu nasledovným spôsobom : niektoré  slová 
obsahujú Unicode znak presahujúci  obyčajnú 256-znakovú  sadu.  Pri  opätovnom 
vložení sa však nemôže konverovať do tejto  Unicode value, pretože PDFEdit Kernel 
knižnica tieto hodnoty nepodporuje.  Preto sa vkladajú iba základné znaky.  Avšak 
môže sa stať, že ani font, ktorým má byť  menené slovo, nepodporuje daný znak 
(  nemá  preň  adekvátny   glyf  ).  Preto  sa  zmena  textu  nemusí  nevykonať  podľa 
očakávania. Užívateľ by v tomto prípade mal byť varovaný o možnom výsledku.

 2.3.3 Vyhľadávanie

        Vyžiadaným prvkom je tiež vyhľadávanie. Ako  bolo povedané, text sa môže 
vyskytnúť na ľubovoľnom mieste,   preto je nutné vyvinúť algoritmus,  ktorý text 
logicky zoradí.   PDFEdit  Kernel  poskytuje  metódu na získanie  obálky textového 
operátoru.  Obálka  nemusí  presne  zodpovedať  veľkosti  písmena.  Každý  font  si 
definuje vlastnú maticu, ktorá určuje umiestnenie glyfov v obálke. Typicky ale časti 
textu  s  rôznymi  fontami  nebudú  súčasťou  jedného  slova  (nebudú  predmetom 
vyhľadávania), preto počítanie s presnosťou na širku glyfu nie je potrebné.

        Vytvorený algoritmus bude teda počítať len obálkami. Aby sa zistilo, ktorý 
operátor  nasleduje,  je  nutné  operátory  logicky  usporiadať.  Keďže  text  sa  môže 
vyskytnúť  kdekoľvek,  je  nutné  vytvoriť  riadky.  Možným spôsobom,  ako logicky 
vytvoriť riadky, je podľa toho, v či sa obálky prekrývajú na y-ove osi, viď Obr 6. 
Tento spôsob nie je dokonalý, ale mal prijateľné

        Ďalším problémom pri vyhľadávaní je skutočnosť, že PDF umožňuje rotáciu 
stránky. po vložení textu to takejto rotovanej stránky je text oproti normálu rotovantý 
o 90°, pripadne 180°. To znamená, že text je namiesto zľava doprava orientovaný 
smerom dole. Takto vytvorené dokumenty sa napriek tomu, že vizuálne vytvárajú 
riadok, nebude možné podľa očakávanie meniť.

        Ďalším problémom pri vyhľadávaní je problém nájdenia medzier. PDF formát 
definuje operátor Tw (wordspace),   ktorý sa aplikuje,  akonáhle je nutné vykresliť 
medzeru. Slovo ale  môže byť rozdelené do niekoľkých operátorov a tieto operátory 
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Obr. 6: Tri operátory budú v jednom riadku, zatiaľ čo ďalšie tri sa 
prekrývajú iba jednou súradnicou v Y-vej osi



môžu byť vzdialené presne na vzdialenosť medzery. Tým nie je  možné efektívne 
určiť, kde medzera je a kde nie. Riešením je:

• ignorovať medzeru a vyhľadávať bez medzery

• zisťovať medzery pomocou x-ovej vzdialenosti medzi predchádzajúcim 
a  aktuálnym  operátorom.  Tento  spôsob  môže  vyústiť  v  nenájdenie 
daného  slova,  aj  keď je  vizuálne  na  stránke.  Preto  bol  pouźitý  prvý 
spôsob.

 2.4 Obrázky

        PDF  môže  obsahovať  dve  typy  obrázkov,  malé  obrázky,  ktoré  sú  celé 
obsiahnuté  v  dokumente  alebo  externé  objekty.  Ponúka  aj  vlastné  operátory  na 
samotné   kreslenie  čiar,  elíps,  šipiek  a  pod.  Tieto  operátory  nie  sú   obvyklou 
požadavkou pri editovaní súboru a tak nemá zmysel ich podporovať.

        Vloženie obrázka potom pozostáva s vytvorenia Q, BI operátora nasledovaným 
dátami zo súbora v preddefinovanej bitovej hĺbke.

        Posun obrázka znamená vytvorenie vhodnej cm matice. Tú treba vložiť pred BI 
operátor.  BI operátor je sám osebe v nejakom q operátore. To znamená, že vložená 
matica ovplyvní práve tento jeden stav. Za  BI operátorom môže nasledovať ďalšie 
objekty. Preto je nutné ešte pripojiť za BI operátor inverznú maticu k pripájanej, aby 
sa nezmenila štruktúra ostatného dokumentu.

        Ak je celý obrázok vnútri PDF dokumentu, je podobne ľahké ho extrahovať. 
Avšak inline obrázku nie sú príliš časté, preto je vhodnejšie ponúknuť užívateľovi 
iný spôsob ako získať obrázok - napríklad pomocou nástroja SnapShot.

 2.5 Anotácie

Zvláštnosťou PDF oproti ostatným formátom  je existencia anotácií. Anotácie 
sú objekty, ktoré nie sú  priamo súčasťou PDF. Nezúčastňujú sa na vykresľovaní a 
záleží od aplikácie, ako ich bude interpretovať či ignorovať.Anotácie a ich  typu sú 
podrobne  popísané v [13]. 

Anotácia  je  iba  štruktúra,  ktorá  musí  definovať  niekoľko  dvojíc  (meno, 
vlastnosť). Vačśina editorov ale napríklad vynecháva Content u Highlight anotácie. 
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 2.6 Linearizované PDF

Pri  dokumentoch  typu  PDF  sa  často  dá  prísť  do   styku  s  pojmom 
"linearizácia". Stavba obyčajného PDF  dokumentu dovoľuje vykresliť celý obsah až 
potom, čo na stiahne  celý súbor. Je to spôsobené tým, že PDF dokument obsahuje 
tzv. "trailer", lokalizovaný na konci PDF súboru. Ten nesie  informácie o tom, ktoré 
objekty  sa  kde  nachádzajú.  Linearizovaná   verzia  je  uspôsobená  na  rýchle 
načítavanie a okamžitú  interakciu a užívateľom, aj ked PDF súbor nie je kompletný. 
Je   to  spôsobené prídavnými štruktúrami,  podobnejšie  popísanými  v  [14] Keďže 
linearzovaný PDF dokument nebol vyvinutú pre  neskôršiu zmenu PDF dokumentu, 
každá zmena nenávratne poškodí  linearizáciu az PDF dokumentu sa stane obyčajný, 
nelinearizovaný  dokument.

 2.7  Systém revízií
 

PDFEdit  Kernel knižnica  tiež  umožnila  využiť  schopnosť  PDF 
inkrementálne  ukladať  obsah.  Keďže  trailer  PDF  dokumentu  popisuje  pozíciu 
objektov pomocou počtu prečítaných bytov od začiatku dokumentu,  stačí pripísať na 
koniec súboru iný trailer a pri nasledovnom  načítaní akýmkoľvek prehliadačom sa 
automaticky načítajú  aj   všetky zmeny.  Knižnica  je  schopná všetky tieto  trailery 
načítať  a tak postupne zobrazovať zmeny, ktoré sa udiali. Avšak neobsahuje metódu 
na  uloženie zmien revízie do iného dokumentu či uloženie všetkých revízií do iného 
súboru. Tieto metódy by museli byť doplnené do implementácie podľa poskytnutej 
dokumentácie.

 2.8 Operácie s PDF  dokumentom

        Štandartne je PDF orientovaná na výšku (šírka  menšia ako výška), ale pre 
prezentácie, kde je nutné vidieť  okamžite celý obsah bez skrolovania, je výhodnejšie 
mať väčšiu  šírku ako výšku. Preto musí mať editor aj možnosť otáčať  stránky o 90° 
a  spracovávať  ich  obsah.  Každý  PDF  dokument  si  definuje  navyše  vlastný 
MediaBox, pripadne CropBox. Cropbox je zaujímavý len v prípade  tlače, MediaBox 
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Obr. 7: Vytvorenie anotácnie nemá vplyv na text ani iné operátory



však definuje vlastné rozmery PDF dokumentu. Pri  operácií sa teda musí MediaBox 
zohľadňovať. Pri tlači PDF dokumentu sa musia zohľadňovať ďalsie pravidlá. Tieto 
pravidlá sú však piliš komplexné, preto TIAEditor nebude túto možnosť ponúkať.

 2.9 Štruktúra GUI

Popri funkčnosti bolo náplňou práce aj vytvorenie užívateľsky príjemného a 
intuituívneho  grafického  prostredia.  Preto  sa  nasledujúca  kapitola  bude  zaoberať 
jednotlivými  grafickými  prvkamia  ich  umiestnením.  Okrem  voľby  vhodného 
systému menu sem patria tiež akcie pri zväčšovaní a zmenšovaní okna, stránkovania 
atď.

Vzhľadom na málo zdrojov pre tvorbu GUI vychádza práca z užívateľských 
požiadaviek  pri  testovaní  funkcionality  TIAEditoru.  Inšpiráciou  boli  tiež  ostatné 
PDF editory.

Prvotným nápadom bolo vytvorenie vytvorenie prostredia s čisto tlačítkami a 
žiadnym hlavným menu. Voľby Open a Open recent boli riešené cez tlačítko a jeho 
kontextové  menu.  Toto  riešenie  sa  ukázalo  byť  nevyhovujúce  najmä  z  dôvodu 
užívateľského návyku na hlavné menu v hornej lište.

Ďalšim  zlepšením  sa  javilo  umiestnenie  podmenu  do  ďalšieho  voľného 
riadku. Podmenu by sa aktivovalo a objavilo v prípade, ak by bolo stisknuté prislušné 
tlačítko.  Tento  spôsob mal  tú  nevýhodu,  že  sa  zmenśovalo  okno so  zobrazeným 
dokumentom, čo nebolo užívateľsky príjemné. Jedno z riešení bolo napevno zadať 
prázdny  riadok,  ktorý  by  vo  View  móde  nič  neobsahoval.  Toto  sa  ukázalo  ako 
schodné riešenie, ale prázdny riadok budil dojem zabudnutej funkcionality. 

Výsledná podoba systému zmeny módu je zobrazenie prídavných tlačítok s 
detailnými operáciami za hlavné tlačítka, oddelené čiarou, viď obr.8.

S  GUI  súvisia  aj  používané  skratky.  Boli  implementované  najčastejšie 
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Obr. 8: Výsledná podoba tlačítiek

Obr. 9: Zobrazenie chybových hlášok



používané skratky, ich zoznam je v kapitole 5.8.

K  prispeniu  intuitívnosti  bol  implementovaný  aj  help  riadok.  Ten  bol 
umiestnený pod zobrazovaný dokument. V tom prípade je pri stisku tlačítka viditeľná 
jeno zmena (tlačíka sú nad zobrazovaným dokumentom)

Chybové  hlášky  o  stave  PDF  dokumentu  sú  vložené  nad  zobrazovaný 
dokument.  Je  to  pri  mieste,  odkiaľ  začína  užívateľ  obvyčajne  s  dokumentom 
pracovať. (Obr.9)
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 3 Porovnanie jednotlivých produktov
PDF  editorov existuje veľké množstvo. Za zmienku stojí  Adobe reader[1] 

ako prehliadač od autorov  formátu PDF,  ďalej Foxit Reader[4], ktorý bol ocenený 
niekoľkými cenami za  najlepší PDF editor, alebo napríklad  Sumatra PDF[5], ktorá 
je na rozdiel  od menovaných voľne šíriteľná.  

 3.1 Adobe Reader vs. TIAEditor   
Adobe Reader je  originálny produkt firmy Adobe[1],  ktorý si vo svojej 

voľne šíriteľnej   základnej  verzií  kladie  za hlavný cieľ   zobrazenie dokumentu s 
jednoduchými operáciami ako vkladanie anotácií a  zvýrazňovanie  textu. To ponúka 
aj  TIAEditor vrátane   komentáru  u  zvýrazňovania  textu.  Pre   porovnanie  ale 
použíjeme rozšírenú platenú  verziu  Acrobat Adobe Reader. Tá ponúka podobne 
ako  TIAEditor operácie, ktoré priamo  menia  štruktúru PDF dokumentu. Verzie 
Adobe X Standart a Adobe  X  Pro umožňujú naviac okrem  operácií definovaných v 
TIAEditore aj  vkladanie  a  zobrazovanie   mediálnych  prvkov,  čo  TIAEditor 
nepodporuje vôbec,  rozsiahlejšie zmeny anotácií (napríklad ich  priehľadnosť). 

Z užívateľského hľadiska ale prispeva množstvo funkcií až k neprehľadnosti.
Hlavnou   výhodou  TIAEditoru oproti  tomuto  produktu  je  jednoduchosť 

(žiadne   prídavné  pluginy,  orientácia  na  iné  produkty)  a  možnosť   sa  vrátiť  k 
predchádzajím zmenám aj po zavretí programu (systém  revízií).

 3.2 Foxit Reader vs. TIAEditor
Foxit  Reader je voľne šíriteľný editor s  bohatou užívateľskou základňou. 

Dôkazom toho je fakt, že bol  ocenený niekoľkými cenami[2] Je   neustále vyvíjaný a 
vylepšovaný, preto porovnanie a touto aplikáciou  nie je priaznivé.  Existuje však 
niekoľko  maličkosti,   ktoré  TIAEditor  oproti  Foxit  Readeru poskytuje.  Sú  to 
obzvlášť   poskytovanie  revízií  a  možnosť  hľadania  jednoduchými  regulárnymi 
výraznmi.  Podobne  TIAEditor ponúka  vloženie  textu  pomocou  fontu  už 
obsiahnutého v stránke. 

 3.3 Sumatra vs. PDFEditor
Sumatra  je podobne ako TIAEditor voľne šíriteľný  program. Otvárane PDF 

sa  spracúvavajú rýchlo, má príjemný  užívateľský interface a širokú  užívateľskú 
základňu.  TIAEditor sa, čo sa funkčnosti týka, ponúka naviac  spracovanie  revízií 
a pridávanie anotácií. S prepracovanosťou Sumatry, dlhodobo vyvíjaného produktu, 
ale opäť nemôže súťažiť.
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 4 Programátorská dokumentácia
Táto kapitola poskytuje detailnejšie informácie o architektúre a usporiadaní 

zdrojového kódu. Pri písaní sa použili nasledujúce konvencie:

• Každá  premenná,  ktorá  je  „private“,  začína  „_“,  okrem  premenných 
deklarovaných pomocou QT designeru pri vytváraní užívateľského rozhrania

• Každý novo deklarovaný signál končí slovom Signal

• V zdrojovom kóde je použitý systém CamelCase

 4.1 Použité prvky QT4

V tejto sekcie sú popísané najdôležitejšie prvky, ktorých vlastností boli využíté.

• QMainWindow je hlavné okno aplikácie.

• Jednotlivé  akcie,  ktoré  je  možné  aplikovať  na  PDF  dokument,  boli 
uporiadané do QFrame, čo je jednoduchý kontajner na pre prvky.

• QTreeWidget pre zobrazenie záložiek a vecí potrebných pre analýzu PDF 
dokumentu bez potreby dekódovať dokument do textového súboru.

• QLabel pre samotné zobrazenie PDF dokumentu pomocou  QImage.  Bolo 
možné použiť tiežQGrahic View, ale prezobrazenie zmien sa to ukázalo ako 
príliš komplexné, Qlabel je dostatučujúci a súcasne prípadná konverzia na na 
QGraphic view pre prípadne pokročilejšie prvky nie je príliš náročná.

• QToolButton,  QLineEdit,  QDial,  QTooltip pre  jednoduché  užívateľské 
vstupy. 

 4.2 Architektúra programu
Vďaka použitiu  knižnice  QT4 je  zdrojový kód rozdelený do dvoch typov 

súborov - súbory pre generovanie užívateľského interface (prípona ui ) a obyčajné 
zdrojové súbory ( prípona cpp).V práci je často používaný systém signálov, ktoré 
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Obr. 10: Systém signal-slot podla QT4 [7]



knižnica  používa  na  interakciu  medzi  grafickým  prostredím  a  implementovanou 
aplikáciou. viď Obr.10

Aplikácia  je  rozdelená  na  niekoľko  tried,  z  ktorých  sa  každá  zaoberá  jednou 
funkčnou častou. Tieto časti medzi sebou potom komunikujú pomocou signálov a 
slotov. Tieto triedy sú:

• PDFGui  -  je  hlavné  okno plikácie  obsluhujúce  všetky akcie,  ktoré  môže 
užívateľ  spraviť.  Prepája  signály  vygenerované  z  tlačítiek  s  triedou 
obsluhujúsou tieto tlačítka.

• OpenedPdf – je trieda obsahujúca všetky otvorené dokumenty.  Zachytáva 
signály  z  nadradeného  okna  (PDFGui)  a  je  zodpovedná  za  správne 
propagovanie volaných akcií.

• TabPage reprezentuje  okno s PDF dokumentom, ktorý je  editovaný.  Táto 
trieda je zopdovedná za všetky informácie, ktoré sa dajú z PDF dokumentu 
získať.

• FontWidget je  trieda  zodpovedná  za  korektné  zostavenie  composite 
operátoru pre zmenu alebo vloženie textu podľa zadaných parametrov.

• InsertImage je trieda starajúca sa o zmenu a vkladanie inline obrázku

• Comments je trieda zodpovedná za vloženie a zmenu anotácií.

• DisplayPage trieda  obrazujúca  dokument  spolu  s  výsledkom  akcií 
(  vysvietenie  textu,  reakcie  na  anotácie  ).  Zachytáva  udalosti  typu  pohyb 
myšou, pokiaľ je v príslušnom móde.

• OperatorData je  štruktúra  držiaca  v  pamäti  textové  dáta  a  informácie  o 
výške, širke obálky, fontu a pod.

• Bookmark a  AnalyzeItem  sú  prvky používané  pri  stromovom zobrazení 
záložiek a prvkov PDF.
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Obr. 11: Architektúra TIAEditoru



Architektúra  programu  silne  závisí  na  signáloch.  Jadrom  programu  je 
TabPage,Obr.11,  ktorá  zabezpečuje  všetky  operácie  na  konkrétnom  dokumente. 
Každé stlačenie tlačítka, ktoré má vyvolať nejaký akciu, vyšle signál. Tento signál je 
v  hlavnom okne PdfGui  presmerovaný do slotu  modulu  OpenedPdf,  ktorý  danú 
operáciu  vykoná.  Zväčša  sa  jedná  o  zavolanie  podobnej  metódy  na  aktuálne 
otvorenom PDF. 

Aby sa jednotlivé skupiny operácií nemiešali na hlavnom paneli, pri zmene 
módu je viditeľné jen jedno podokno s danými nástrojmi. Toto je dané zachytávaním 
signálu, ktorá určuje viditeľnosť ostatných okien, viď Obr.12.

Zmena módu bola implementovaná, pretože bolo nutné rozpoznať, ako sa má 
prejaviť  užívateľský  vstup.  Napríklad  kliknutie  a  ťah  myšou.  Pri  obyčajnom 
prezeraní dokumentu nie je nutné nijak reagovať, zatiaľ čo pri zvýrazňovaní textu je 
potrebné dať najavo aktivitu. Tento mód je držaný v premennej v  OpenedPdf, aby 
bol závazný pre všetky ďalšie otvárané dokumenty.

Módy pre OpenedPdf sú definované v enume Mode.  Spolu s módmi je definovaná 
ikona a pomocný text, ktorý sa má zobrazovať v helpriadku. Pri zmene módy sa 
generuje signál ModeChangedSignal s parametrom HelpIcon. Tento parameter v sebe 
obsahuje všetky informácie o danom móde a prípadné sloty si z neho vyberú žiadanú 
informáciu, napríklad tlačítko ActualMode ikonu.

Po každej operácií sa vygeneruje signál pripojený na OperationDone metódu, 
ktorá zaistí prekreslenie všetkých pomocných prvkov.

 4.3 Zachytávanie udalostí

Zachytávanie  udalostí  sa  deje  na  dvoch úrovniach  -  v  DisplayPage a 
TabPage triedach.  Pod  zachytávaním udalostí  sa  tu  myslí  reakcia  na  užívateľov 
vstup  iný  ako  interakcia  s  grafickým  rozhraním.  Pre  zachytávanie  boli 
reimplementovné metódy mouseMove, mousePressed a mouseReleased.

Trieda TabPage zachytáva kliknutie myšou a jej uvoľnenie. V týchto dvoch 
metódach sa pomocou aktuálneho módu rozhodne, či má takúto udalosť zachytávať 
aj premenná  DisplayPage, viď Obr.13 s výrezom z metódy TabPage::clicked()
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Obr. 12: Prepojenie signálov pre viditeľnosť panelov



 4.4 Operácie s dokumentom
Bolo nutné implementovať otáčanie dokumentu, vkladanie prázdnej stránky, 

mazanie  stránky  a  prípadné  posúvanie  stránky.  Všetky  tieto  operácie  sú  priamo 
podporované v knižnici, takže stačilo pprojiť príslušný signál k slotu v OpenedPdf a 
zavolať  príslušnú  funkciu.  V prípade  otočenia  dokumentu  sa  zmení  súradnicová 
sústava.  TIAEditor pracuje interne s obálkami operátorov. Tieto sa pri vykreslení 
automaticky prispôsobia zmenenej rotácií, takže sa s nimi dá manipulovať ako pred 
rotáciou.  Pri  vložení  do  dokumentu  je  ale  nutné  súradnice  konvertovať  do 
súradnicovej sady, akú používa dokument. Navyše súčasne s ohľadom na používaný 
Mediabox. Pre zmenu súradníc sa používa premenná displayParams, ktorej štruktúra 
je súčasťou PDFEdit Kernelu.

 4.5 Operácie s textom 
Pre operácie s textom sa vytvorila vlastná štruktúra  OperatorData, ktorá v 

sebe  obsahuje  všetky  potrebné  informácie  o  textovom  operátore.  Ide  najmä  o 
dekódovanú podobu textu kovertovaného do QString. Text môže obsahovať znaky 
unicode, ktoré QString ľahko spracuje. Ďalej sú to:

• súradnice jeho obálky pre porovnávanie, ktorý operátor je logicky pred ním, 

• pole, ktoré obsahuje súradnice jednotlivých textových znakov 

• záložky, ktoré definujú začiatok a koniec vysvietenia textu. 

Všetky tieto operátory sú uložené v lineárnom zozname a zotriedené podľa ľavého 
horného rohu princípom deklarovaným podľa Obr.6. Štruktúra sa preventívne vytvorí 
pri každom prekresľovaní dokumentu. Jej vytvorenie nie je časovo príliš náročné, 
takže nie je priveľká výhoda čakať na zmenu módu v TIAEditore pomocou tlačítka 
"Text".

23

Obr. 13: Zachytávanie udalostí v TabPage triede



 4.5.1 Vkladanie textu

Vkladanie  samotného  textu  pozostáva  z  vytvorenia  vhodného  zloženého 
operátora. V tomto prípade ide o postupnosť Q, cm, rg, RG, BT, Tm, Tj, ET, q a 
vloženie na koniec streamu. Jednotlivé písmená však v danom fonte nemusia byť 
podporované.  Preto  pri  akokoľvek vložení  vyvolá   FontWidget  signál  do slotu  v 
TabPage.  Výsledkom  tohoto  volania  je  číslo  glyfu.  Index  glyfu  rovný  0  je 
považovaný za nedefinovaný a tento znak nebude to výsledného operátoru pridaný,

PDF formát definuje niekoľko fontov, takže užívateľ nie je nútený spoľahnúť 
sa na fonty, ktoré existujú na stránke alebo v  systéme. V prípade, že užívateľ žiada 
font zo stránky ( pomocou tlačítka vo FontWidget ), vygeneruje sa signál a zavrie sa 
okno pre  vkladanie  textu.  Slot  v  TabPage,  ktorý signál  obsluhuje,  spôsobí,  že  sa 
nastaví  ModeFindLastFont .  V tomto móde sa z užívateľovho  vstupu ( kliknutia 
myšou ) získa najbliží operátor Tf, zadanie fontu. Najbližší sa tu používa v zmysle 
má najmenšiu vzdialosť od miesta kliknutia. Po zisteni Tf operátora sa tento pridá do 
volieb a vkladanie textu môže pokračovať obvyklým spôsobom.

Po stlačení tlačítka Apply sa vytvorí validný PDF operátor. Tento operátor je 
predaný do TabPage pomocou ďalšieho signálu. V TabPage sa potom stačí iba uistiť, 
že contentStream nemá nastavenú cm maticu na inú ako identita. V prípade, že má, 
sa  potom  musí  zaobaliť  tento  vkladaný  operátor  do  ďalšieho  q operátora  s 
invertovanou maticou.

 4.5.2 Vyhľadávanie textu
Vzhľadom  na  to,  že  text  môže  byť  v  PDF  umiestnený  kdekoľvek,  bolo 

najskôr nutné textové operátory zoradiť.  Jedinú informáciu, ktorú můžeme v tomto 
prípade použiť, je obálka operátora kombinovaná so špeciálnou maticou umiestenie 
podľa fontu. PDFEdit kernel tieto obálky upravuje v závisloti na rotácií. To znamená, 
že  prípadné  porovnávanie  by  malo  brať  do  úvahy  aj  aktuálnu  rotáciu  stránky. 
Vhodnejším  riešením  sa  ukázalo  priamo  pri  konštrukcii  zarotovať  obálku  na 
pôvodnú pozíciu.  Operátor porovnania potom vyzerá nasledovne (CODE), čím sa 
zabezpečí, unikátne poradie operátorov. Tento systém má problém v okamihu, keď 
bol text pridaný až potom, čo sa stránka zarotovala. 

Samotné vyhľadávanie potom znamená, že sa vytvorí automat, ktorý prijíma 
žiadané  slovo.  Tomuto  automatu  sa  v  zoradenom poradí  predkladá  nájdený  text, 
ďalej nazývaný token. Pokiaľ je automat v konečnom stave, je možné nájdený text 
vysvietiť. Pokiaľ nie, automat očakáva ďalší token, ktorý má spracovať. V prípade 
obyčajného  vyhľadávania  sa  použil  algoritmus  Knut-Morris-Pratt[13]. Tento 
algoritmus je ale nepresný pre avizované regulárne výrazy (viď. Obr 14). Nie je totiž 
jasné,  co  je  najvačší  prefix  slova.  To  je  pre  správny  chod  algoritmu  kľučová 
informácia. Preto je hľadanie regulárnych výrazov označené ako beta verzia.
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Obr. 14: zlyhanie Knut-Morris-Pratt algoritmu 
pri regularnom vyraze



Práca  automatu  je  naznačená  na  Obr.15.  Automat  dostane  vstup  a  podľa 
aktuálneho stavu sa zistí, či je to časť prijímaného slova. podľa výsledku príslušne 
inkrementuje počet tokenov. V okamihu, keď automat nájde slovo, je nutné zistiť, 
kde slovo začína. Automat v sebe obsahuje premennú, ktorá hovorí, koľko tokenov 
spracoval  od  okamihu,  keď sa  pohol  zo  štartovného miesta  (  tokens  )  a  pozíciu 
začiatočneho písmena v tomto tokene. Počet tokenov sa vynuluje automaticky keď sa 
zadá nové vyhľadávanie.  Práca automatu skončí v okamihu, keď mu nie je možné 
vložiť ďalší token

Aby  automat  stále  nenachádzal  už  nájdené  slová  ,  pri  zadaní  dalšieho 
hľadanie sa okamžite nepridáva nový token, ale nechá "dobehnút" posledný vstup.

Vyhľadávanie  celých  slov  nebolo  implementované,  keďže  je  pomerne 
obtiažne určiť, kde slovo končí.

Pre  samotné  vykreslenie  vysvieteného  textu  potom  stačí  použiť  metódy 
getNext() a getPrevious(), ktoré ohraničia vysvietený text pre začiatočný a posledný 
operátor. Operátory medzi tým majú ako hraničné hodnoty celú obálku.

 4.5.3 Export textu
Export textu vychádza priamo zo zoradenia textových operátorov. Problémom 

je  iba  detekovanie  medzier,  ktoré  nie  sú  súčasťou  textového  operátora.  V tomto 
prípade sa každá vzdialenosť medzi dvoma operátormi vačšia ako polovica výšku 
fontu počíta ako medzera. Tento spôsob dosahuje prijateľné vysledky.

 4.5.4 Mazanie textu s posunutím
Po  zachytení  signálu  pre  mazanie  textu  prvým  spôsobom  (  ktorý  môže 

spôsobiť  viditeľnú  zmenu  štruktúry  textu  ),  sa  nájde  prvý  a  posledný  textový 
operátor, ktorého sa zmena týka. Na tieto dve operátory sa aplikuje metóda splitText, 
ktorej  výsledkom sú  časti  hodnotu  operátoru.  Prvá  časť  je  nevyznačená  časť  od 
začiatku textu, druhá časť tá  časť textu, ktorá bola v operátori vyznačená a tretia 
časť je opať nevyznačená,viď. Obr. 16 prvá a posledná časť extrahovaného textu sa 
znova musia vložíť na správne miesto. To znamená posunúť tretiu časť posledného 
textového operátoru o zodpovedajúci rozdiel. Textové operátory ale nemusia byť za 
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Obr. 15: Automat pre vyhľadávanie



sebou a dokonca nemusia byť ani v rovnakom contentStreame a ani v rovnakej Q, 
BT sekvencii. 

Ak je v rovnakej BT sekvencii, stačí po prvom alebo poslednom operátore 
priradiť Td operátor s odpovedajúcimi veľkosťami

Ak nie  je  v  rovnakej  BT sekvencii,  môžu sa  za  počiatočným operátorom 
nachádzať ďalšie textové operátory., ktorých umiestnenie je definované operátorom 
Td,  TD alebo Tm. V prípade,  že je  to  Tm, stačí  dať  pred posledný operátor  Td 
podobne ako v prvom prípade. V prípade, že je to Td alebo TD, tak pozícia týchto 
operátorov sa nezmení.  Aby sme v tomto prípade dosiahli   rovnaký výsledok, sú 
nutné nasledovné kroky:

• pridať  za  prvý operátor  operátor  posunutia  s  veľkosťou vybraného 
textu,

• pridať pred posledný operátor posunutia,

• všetky ostatné textové operátory medzi tými to dvoma vymazať,

• nastaviť prvý a posledný operátor tak, aby obsahovali len nevybraný 
text. Toto sa zabezpečí funkciou  setTextExclusive.  Jeho parametrami 
je začiatočný index a koncový index textu.

Keďže Td operátory sa za reťazia, aplikácia týchto dvoch krokov vyústi v rovnaký 
výsledok aj v prvom prípade. Tento spôsob bol použitý.

V  prípade,  že  za  posledným  textovým  operátorom  následuje  ďalší  Td 
operátor,  nenávratne  sa  zmení  textová  štruktúra  dokumentu.  Preto  by  sa  zdalo 
vhodné poskytnúť užívateľovi spôsob, akým text zadá ako nemeniteľný (vloží sa Tm 
operátor), avšak tento spôsob vyžaduje od užívateľa znalosť vnútorného obsahu PDF 
dokumentu, čo sa často nestane. Navyše je možné, že niekoľko mazaných operátorov 
bude patriť do rôznych sekvencií  BT, takže vloženie jedného Tm operátora by v 
zložitejších dokumentoch nemuselo priniesť žiadaný efekt. Vloženie viacerých Tm 
operátorov  je  už  dosť  komplikované,  čo  odporuje  zadaniu  vytvoriť  jednoduchý 
editor. Tento spôsob nebol implementovaný a tlačítko na zmazanie textu s posunitím 
sa dá využíť v špeciaĺnych prípadoch, preto nebolo z aplikácie vyňatý.
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Obr. 16: Rozdelenie textu podľa vysvietenia



 4.5.5 Mazanie textu prázdnym miestom

Vhodnejším a jednoduchším spôsobom je mazanie textu tým, že sa sa voľné 
miesto zaplní prázdnym textom. Toto sa nedá jednoducho docieliť vložením medzier, 
pretože  šírka  medzier  nemusí  zodpovedať  šírke  mazaného textu.  Bezpečnejšie  je 
opať použiť  Td operátor.  Keďže mazaním operátorov  Tj,  TJ sa  nezmenia pozície 
ostatných  operátorov,  stačí  vhodne  posunúť  prvý  a  posledný  operátor  podľa 
mazaného textu. Veľkosť posunutia sa zistí pomocou getNext a getPrevious metód v 
OperatorData štruktúre.

 4.5.6 Zmena textu

Zmena textu pozostáva z volanie funkcie "erase" a následného insertu. Jediný 
rozdiel medzi insertom a zmenou textu je, že insert čaká na užívateľov vstup, kam 
má vložiť text, kým u zmenu je toto dané vybraným textom. Nepredpokladá sa, že by 
bolo nutné zmeniť text na viacerých riadkoch. Bolo by možné vytvoriť BT operátor s 
príslušnými Td operátormi, ale pri zmene textu by sa celá štruktúra posunula, takže 
výsledný efekt  by nebol  žiadaný.  V prípade  masívnej  a  jednoduchej  zmeny (bez 
nahradenia textu) je však možné použiť highlight anotáciu, čo má podobný efekt.

 4.5.7 Vloženie, extrakcia a zmena obrázka

 V móde vloženia obrázku sa v TabPage odchytávajú dve udalosti, kliknutie 
myšou  na  dokument  a  následné  uvoľnenie  myši.  Klinutím myši  sa  DisplayPage 
presunie do špeciálneho módu. ktorú zachytáva udalosti myši a vykresľuje štvorec. 
To tohoto štvorca sa umiestňujú zadané obrázky.

InsertImage trieda funguje v dvoch módoch, podľa toho, či sa obrázok mení, 
alebo sa vkladá.  Jednotlivé zadané položky (veľkosť a škálovanie) sa potom aplikujú 
pri  vytváraní  cm matice.  Táto  cm matica  je  ale  vytvorená  pri  predpoklade,  že 
neprebehla žiadna rotácia, žiadne posunutie atď. Preto je zmene inline image nutné 
nájsť  inverznú  maticu.  Tá  sa  aplikuje  pred  vkladaný  cm operátor.  Vhodným 
spôsobom  ako  obnoviť  pôvodnú  maticu  trojicu  (inverzna  matica,  matica,  BI 
operátor) vložiť do operátora q.

Pohyb inline obrázkom znamená iba vloženie cm matice pred a inverznu k nej 
za  operátor.  Je  ju  nutné  vložiť,  aby  sa  nezmenila  pozícia  ostatných  operátorov. 
Pozíca,  ktorú  matica  definuje,  je  daná  pohybom myší  pri  stisknutí  tlačítka  a  pri 
uvoľnení tlačítka (rozdiel v pohybe)

 4.5.8 Vloženie komentáru a highlight anotácie

Anotácia je iba špeciálny prvok dokumentu, ktorá spôsobí vykreslenie prvku. 
Nijak  nezasahuje  do  štruktúry.  Vlastnosťou  anotácie  budeme  rozumieť  dvojicu 
(meno, hodnota). Keďže anotácia nie je operátor, nemá obálku v zmysle obálka PDF 
operátora. Anotácia si v svojej štruktúre definuje vlastnosť Rect. Tá definuje miesto, 
kde  sa  anotácia  začne  vykresľovať.  Súradnice  tohoto  obdĺžnika  musia  byť 
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definované podľa súradnicového systému definovaného v PDF špecifikácií a musia 
zohľadňovať MediaBox daného dokumentu. Vloženie anotácie potom pozostáva z 
vyplnenia dopredu určených povinných vlastností  a registrovania do stránky,  viď. 
Obr. 17.

 4.5.9 Zmena a aktivácia anotácie
Keďže anotácia je v podstate iba skupina vlastností, zmena bude spočívať iba 

v  zmene  príslužných  vlastností.  Obsluha  signálu  pre  vloženie  anotáciu  bude 
kontrolovať, či táto anotácia už existuje.

Anotácia  má  zvláštnu  vlastnosť,  takzvaný  AppearanceStream,  ktorý  je 
zodpovedný  za  vykreslenie  anotácie.  Hodnota  tejto  vlastnosti  je  odkazom  do 
štruktúry PDF.  Nie  je  možné  vložiť  AppearanceStream predtým,  ako je  anotácia 
vložená do stránku, pretože PDFEdit Kernel nemá spôsob, ako spoznať, z ktorého 
PDF  súboru  táto  referencia  pochádza.  O  vytvorenie  AppearanceStream je  teda 
postaraná až po odchytení signálu na vloženie anotácie.

 4.5.10 Záložky a analyzačný strom
Súčasťou  TIAEditoru sú  aj  záložky  implementované  pomocou  triedy 

Bookmark a  strom  prvkov  dokumentu,  ktorého  prvky  reprezentuje  trieda 
AnalyzeItem.  Obe  prvky fungujú  na  lazy-load  princípe.  Až  v  okamihu,  keď  sa 
odchytí signál aktivovanie danej položky, načítajú sa z PDF príslušné informácie.

 4.5.11 Obsluha revízií
Revízie  sú  prirodzene  podporované  knižnicou  PDF Kernel.  Tlačítka  pre 

obsluhu sú súčastou triedy TabPage, preto stačí, aby trieda zachytila vlastné signály 
a reagovala na ne. 

 4.6 Projekt
Súčasťou projektu sú tiež súbory sln, vcproj pre Visual Studio 2005 a Visual Studio 
2008. Pre samotnú kompiláciu je nutné mať :

• knižnicu QT SDK verzie minimálne 4.7,

• nástroj WIX v prípade kompilácie pre Windows,

• Boost s knižnicami pre zdieľaný pointer,
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Obr. 17: Vkladanie anotácie



• Knižnicu Freetype,

• V prípade windowsu definované enviromentálne premenné  BOOST_DIR a 
FREE_TYPE_DIR,  ktorých  obsahom  je  adresár  obsahujúci  hlavičkové 
súbory.

 4.7 Problémy pri implementácií 
Pri vývoji tejto aplikácie bola použitá aknižnica PDFEdit Kernel ktorá bola 

určená len pre základné  operácie so  štruktúrou PDF ako je napríklad vkladanie, 
mazanie  operátorov,   nahradzovanie  operátora  v  streame.   Knižnica  nebola  na 
niektoré  požiadavky pripravená. Bolo veľmi jednoduché získať  sekvenciu znakov z 
textového operátora,  ale tieto znaky sa nedali   konvertovat do QString bez straty 
informácie.   Riešením bolo načítanie priamo so Unicode  pomocou wstringu.

Tiež bola nutnosť doplniť metódy pre  delinearizáciu, nájdenie šírku glyfu a 
zistenie, či glyf  existuje. Taktiež knižnica nedokáže oznámiť, či došlo k  nejakým 
chybám pri načítaní PDF dokumentu, čo môže vyústiť až k pádu aplikácie.

Primárnym  cieľom  bolo  však  zaistiť  funkčnosť,  preto  neboli  ošetrené 
nepodporované  verzie  PDF  dokumentu(verzia  1.5  a  vyššia)  a  na  niektorých 
dokumentoch môže toto vyústiť aź k pádu plikácie.

Pri  implementovaní  sa  zistilo  niekoľko  chýb.  napríklad  nekorektné 
konvertovanie textu do hexadecimálneho stringu. Nájdenie a opravenie týchto chýb 
bolo vecou spolupráce s autormi.
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 5 Užívateľská dokumentácia
Aplikácia sa skladá z nasledovných častí,  viď Obr. 18, ďalej sa na ne budeme 

odkazovať  ako  "hlavný  panel",  "subpanel"  (  menu  s  pridavnými  funkciami  ), 
viewport  (  zobrazenie dokumentu ),  bočný panel (panel  so záložkami a históriou 
akcií ) 

Po kliknutí na tlačítko, ktoré má za následok zmenu štruktury PDF, sa zmení 
ikona popisujúca aktuálnu mód (Insert text, select text atď).

Na dolnej lište je možné vidieť help riadok. Tento riadok obsahuje nápovedu, 
čo sa dá v editore robiť v aktuálnom stave.

TIAEditor podporuje základné operácie s textom,  obrázkami a a anotáciami, 
pričom pod týmito sa myslia nasledovné:

• Text uložený v PDF dokumentu. Nerozumie sa pod tým naskenovaný text ale 
len text zložený zo znakov 

• Obrázok . Pod obrázkom sa tu rozumie obrázok, ktorého data sú obsiahnuté 
v  PDF  dokumente.  Obrázok,  ktorého  data  nie  sú  obsiahnuté  v  PDF 
dokumente,  sa  musia  pri  vykresľovaní  vypoćítavať  a  vypňovať. 
Podporovaný  je  tak  iba  obrázok,  ktorý  je  celý  uložený  v  PDF  v   celej 
veľkosti.  S  ostatnými  obrázkami  ako  sú  čiary  a  výplne  nemožno 
manipulovať.

• Anotácia.  Pod  anotáciou  sa  tu  rozumie  trvalé  zvýraznenie  textu  alebo 
označenie  miesta,  ktoré  vyvolá  vopred  definovanú  akciu  podľa  typu 
anotácie.

Editácia sa delí na 3 časti. Ak nie je otvorený  žiadny dokument, všetky možnosti sú 
vypnuté. Ďalej uvedieme podrobný  popis každej z nich.
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Obr. 18: Rozdelenie obrazovky



 5.1  Práca s textom

        TIAEditor ponúka zmazanie textu, vloženie, s danými  parametrami, zmazanie 
textu s posunutím, zmenu textu a zvýraznenie  textu.

        Po kliknití na tlačítko s operáciami textu sa TIAEditor okamžite nastaví do 
módu vybratia textu.  V tomto móde je možné text označiť myšou. V prípade,  že 
označený  text  nie  je  vysvietený  podĺa  očakávanie,  je  to  spôsobené  použitím 
rozdielnych fontov.

 5.1.1 Vloženie textu
        Vloženie textu je možné spravit stlačením  tlačítka "insert text". V prípade, že 
PDF  dokument  dovoľuje  zmenu,  sa  objaví  na  mieste  kliknutia  krížik  #,  ktorý 
označuje, kde  sa má text vložiť. Po nastavení pozície, kam sa má text vložiť, sa 
objaví okno s ďalšími nastaviteľnými parametrami. Sú to tieto:

• spôsob  vykreslenia  textu.  Možnosti  sú:  Fill,  Stroke,  Fill  &Stroke, 
Invisible. Pri voľbe Fill  je možné zadať farbu, akou sa text vykreslí voľbou 
color,  pri  Stroke  farbu,  ktorou  sa  vykreslia  obrysu  znakov.  Tieto  spôsoby 
vykreslenia sa dajú kombinovať pomocou tretej voľby. Posledná voľba vloži 
neviditeľný text

• font .K dispozícií je niekoľko preddefinovaných fontov. Tieto fonty sú 
defaultne viditeľné pri objavení sa vkladacieho formuláru. Text v stránke ale 
nemusí  byť  napísaný  pomocou  týchto  fontov.  V  prípade,  že  užívateľ 
požaduje,  aby bol  text  napísaný rovnakou veľkosťou ako iný  text  v  PDF, 
zvolí  tlačítko  Existing.  V tom okamihu  sa  hlavné  okno  prepne  do  módu 
"Select  Font",  kedy čaká  na  užívateľove  kliknutie  myšou.  Po  kliknutí  sa 
zvolený font  a veľkosť pridá medzi dostupné fonty. Takto je možné vložiť 
text, ktorý je vykreslený rovnakým spôsobom ako  text dokumentu.

    Vybraný font nemusí obsahovať všetky znaky, ktoré je potreba vložiť.  V tom 
prípade  je  text  ochudobnený  o  všetky  znaky,  ktoré  nejde  vykresliť.  užívateľ  je 
následne vyzvaný k rozhodnutiu, či v danej akcii pokraćovať alebo nie. V prípade, že 
vkladaný text obsahoval medzery, môže byť užívateľ vyzvaný niekoľko-krát podľa 
počtu slov.

• rotácia. Text je možné zarotovať o 0°-359° . V prípade rotácie  TIAEditor 
vždy nezaručuje správne vyhľadávanie textu. Po úspešnom vložení sa text dá 
vyhľadať a editovať.

 5.1.2     Mazanie textu
        Pre mazanie textu sú k dispozícií dve funkcie. Každá z nich text zmaže, ale 
výsledné  PDF bude  vyzerať  inak.  Pre  zmazanie  textu  je  nutné  mať  text  najskôr 
vysvietený myšou alebo byť vyhľadaný pomocou funkcie Search. 

        Text bude zmazaný pomocou tlačítok Delete Text alebo Erase text. Delete text 
spôsobí  posunutie  nasledujúceho  textu  tak,  ako  to  možno  vidieť  u  obyčajných 
editorov. Toto však môže vyústiť do posunutia niektorých textu na stránke. Preto je 
tento spôsob možný, ale nedoporučuje sa. 

        Druhý spôsob nazvaný Fill with blank spaces vysvietený text nahradí príslušne 
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veľkou medzerou. Zvyšná štruktúra dokumentu by týmto nebude nijak ovplyvnená.

 5.1.3     Vyhľadávanie textu

        Pri vyhľadávaní textu je možne zadať niekoľko parametrov, ktoré ovplyvňujú 
spôsob vyhľadávanie. Sú nimi - caseSensitive, concate-hyphen a regular expression 
voľby.  Zaškrtnutie  políčka  spôsobí  porovnávanie  vzhľadom  na  veľkosť  písmen. 
Zaškrtnutie  concate-split  words  spôsobí,  že  sa  pomlčka bude chápať  sko spojník 
dvoch  slov  a  pri  vyhľadávaní  slova  sa  tak  bude  ignorovať.  Zaškrtnutie  políčka 
Regular Expression umoźní vyhľadávať podľa jednoduchých regulárnych výrazov.

 5.1.4     Podporované regulárne výrazy
        Regulárne výrazy sú široko komplexná záležitosť,  preto  TIAEditor bude 
podporovať iba úzku množinu, ktorá ale uspokojivo vyhovuje nenáročnému alebo 
neskúsenému užívateľovi. 

        Regulárne výrazy umožnujú vyhľadať namiesto jedného konkrétneho slova 
skupinu slov. Je to spôsobené použitím špeciálnych znakov. V tomto prípade ide o 
znaky ".","[]"

        - Bodka môže byť nahradená akýmkoľvek písmenom.

        - Hranaté závorky vymedzujú množinu písmen, ktoré sa môžu vyskytovať na 
zadanej pozícií.

Príklady: 

• hesl[oá] nájde slovo heslo, ale aj heslá

• eva[1-4] nájde slovo eva nasledované číslicou

• e.a nájde eva, ema, eta, ale nie ea

 5.1.5     Trvalé vysvietenie textu pomocou anotácie
        Pri práci s textom je obvyklé niečo vybrať a trvale označiť. To je možné 
pomocou Highlight anotácie. Jedná sa vlastne o rovnakú typ ako podrobne popísanú 
v sekcii o anotáciách. Na rozdiel od módu, keď sa vkladajú iba anotácie, v tomto 
prípade  nie  je  nutné  vyplniť  žiadne  ďalšie  hodnoty.  V prípade  omylu  je  možné 
anotáciu  zmazať  pomocou  tlačítka  Delete  Annotation  a  následným kliknutím  na 
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Highlight anotáciu.

 5.2 Práca s obrázkami
         Aplikácia podporuje iba prácu s inline (podporovanými) obrázkami.   Po 
kliknutí na tlačitko pre prácu s obŕázkami je automaticky vybraný mód pre vybratie 
obrázka.  V tomto móde je možné obrázok vybrať.  Vybraný obrázok sa zviditeľní 
tým, že sa okolo neho objaví ohraničujúci obdĺžnik. Ak sa neobjaví, nie je možné s 
obrázkom manipulovať. 

         Po vybraní obrázka je možné zmeniť pozíciu pomocou ťahu myšky.  Po 
uvoľnení myšky je obrázok presunutý na pozíciu, o ktorú sa posunul kurzor.

         Ak je obrázok vybraný, je možné ho zmeniť pomocou stlačenia "change 
annotation". Vyvolá sa dialóg s vlastnosťami obrázka. V súćasnej verzií je možné 
nastaviť  veľkosť  a  rotáciu  obrázku.  Veľkosť  obrázku je  definovaná v  jednotkách 
používaných  PDF  dokumentom.  Môže  mať  rovnaké  hodnoty  pri  rôznych  PDF 
dokumentoch  na  obrázkoch  s  rôznymi  veľkosťami  pri  rovnakomm zväčšení.  Pri 
vyvolaní zmeny obrázka sa do políčka veľkosť nastaví jeho prirodzená veľkosť, v 
akej je uložený v PDF dokumente.

         Po zadaní  zmien a  kliknutí  na Apply sa vykreslí  stránka so zmeneným 
obrázkom

         Zmazať obrázok je možne pomocou voľby "Delete image". Zmazať je možné 
iba  vybraný  obrázok.  Podobne  je  možné  obrázok  extrahovať  pomocou  voľby 
"Extract image". Takto získať obrázok je možné len po vybraní obrázka.

        Vložiť obrázok je možné pomocou tlačítka "Add image". TIAEditor sa prepne 
do  módu,  keď  po  kliknutí  a  ťahu  myšou  vykreslí  obdĺžnik.  Tento  obdĺžnik 
reprezentuje výslednú veľkosť vloženého obrázka. Po zadaní rotácie sa obrázok otočí 
okolo svojho pravého rohu. čím sa môže dostať mimo vybraný obdĺžnik.

        V prípade že stránka obsahuje obrázok, ktorý nie je podporovaný, nemožno s 
ním robiť žiadne operácie. Je však možné pomocou voľby "Snapshot" získať tento 
obrázok. Pri tejto voľbe užívateľ vyberie myšou obdĺžnik.  Obsiahnutá polocha sa 
skopíruje do pamäte a  potom možno obrázok ďalej  upravovať v inom grafickom 
editore.

 5.3  Práca s anotáciami
 

        Anotácie sú prvky, ktoré nemanipuľujú s dokumentom,  ale sa snažia upútať 
pozornosť.  Pri  klinnutí  na  tlačíko  Annotations  v  hlavnom paneli  sa  automaticky 
zobrazia možné operácie a anoáciami a nastaví sa defaultný mód vloženia textovej 
anotácie.  TIAEdit  podporuje  tieto  typy  anotácií.  Každá  anotácia  sa  aktivuje  len 
myškou, nie je možné ju aktivovať klávesnicou.

• Textová  anotácia.  Táto  anotácia  zobrazuje  zadaný  text  a  jeho  autora  pri 
zachytení myši na jej aktívnej oblasti.  Po kliknutí na miesto v dokumente, 
kde sa má anotácia vložiť, sa objaví formulár. Ten obsahuje položku Content 
s  obsahom,  ktorý  sa  bude  objavovať  pri  aktivovaní  anotácie  a  s  menom 
autora.  To je  možné zmeniť.  Po stlačení  Apply sa sa  definovanom mieste 
objaví  anotácia v tvare komixovej bubliny a zadanym obsahom. Pri ďalšom 
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vložení zostáva meno autora rovnaké ako pri poslednom zadaní.

• Linková anotácia - slúži k rýchlemu prechodu na inú stránku. Iné linkové 
anotácie ( napr. hypertext ) nie sú podporované. Aktivuje sa pravým tlačíkom 
myšky. Na aktiváciu linkovej anotácie je nie nutné opustiť režim, v ktorom 
sa  TIAEditor  nachádza.  Vloženie  linkovej  anotácie  pozostáva  z  dvoch 
krokov. Podobne ako v textivej anotácii sa vyplní obsah, ktorú bude anotáciu 
popisovať.  Po stiknutí  tlačítka Apply sa anotácia automaticky neuloži,  ale 
užívateľ musí zadať miesto, na ktoré sa táto anotácia bude odkazovať. To sa 
spraví klinutím sa nejaké miesto v PDF dokumente.

• Highlight anotácia slúži na trvalé vysvietenie daného textu. Môže ale nemusí 
obsahovať komentár. Aktivuje sa pri vstupe kurzora na jej aktívne miesto. Pri 
aktivovaní zobrazuje komentár priradený tejto anotácii. Vloženie Highlight 
anotácie je v textovom režime možné len po vysvietení textu. V anotačnom 
režime  sa  pri  vkladaní  tejto  anotácie  text  pri  stlačení  a  ťahu  myškou 
automaticky  vysviecuje.  Po  vysvietení  textu  sa  vyvolá  formulár  s 
vlastnosťami anotácie. Je možné nastaviť aj farbu anotácie 

Anotácie e je možné zmazať pomocou voľby "Delete annotation". Platí to aj 
pre anotáciu vytvorenú v textovom  režime. Zmazať je možné iba anotácie, ktoré 
podporuje TIAEditor.

 5.4 Revízie

        Revízia znamená uloženie zmien s možnosťou  návratu k predcházdzajúcej 
verzii.  Revízia  sa  automaticky  vytvorí   pri  každom  uložení  súboru,  pokial  bol 
menený.  Po  zatvorení  TIAEditoru  sa  všetky  zmeny  zrušia,  pokiaľ  užívateľ 
nerozhodne inak.

                Dokument nie je možné editovať, pokial nie je v  aktuálnej revízií. Toto je 
naznačené zprávou nad dokumentom.

                Revízia sa môže vytvoriť len po zmene PDF. Vytvorenie novej revízie je 
možné  spraviť  kliknutím na  tlačítko  vedľa  lišty  s  revíziami  (OBRAZOK).  Starú 
revíziu,  ktorú  už  nie  je  editovateľná,  je  možné vytvoriť  pomocou tlačítka  export 
revision.

 5.5 Nastavenia farieb
Aplikácia  podporuje  v  tejto  verzii  iba  zadanie  farby,   akou  sa  má  text 

vyznačovať a farby, aká sa defaultne použije pre  zvýrazňovaciu anotáciu. Zadanie 
farby sa vykoná vybraním prvku  zo skrolovacieho menu a budú okamžite použité. 
Pre návrat do  režimu prezerania PDF dokumentu je nutné stlačiť  akékoľvek iné 
tlačítko.

TIAEditor si  po  skončení  aplikácie  súčasne  zapamätá  posledne  otvorené 
súbory a spôsob, akým sa naposledy vyhľadávalo. Toto je uložené v súbore config v 
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adresári  so  spustiteľnym  súborom.  Pri  manuálnej  zmene  tohoto  súbora  neručí 
TIAEditor za správne spustenie.

Súčasťou TIAEditora sú tiež záložky. Tieto sa vyskytujú v bočnom paneli.V 
okamihu,  keď  PDF obsahuje  záložky,  je  tlačitko  aktívne.  V opačnom prípade  je 
neaktívne ( sivé )

 5.6 Informácie o PDF dokumente
O práve zobrazenom PDF dokumente je možné získať informácie. Toto sa 

docieli  stlačením tlačítka v ľavom hornom rohu.  Rovnakú funkciu má položka v 
menu "About PDF". Informácie, ktoré je možne, zistiť, sú nasledovné:

• verzia dokumentu

• či obsahuje záložky

• počet revízií

• či je linearizovaný

• v prípade, že obsahuje metadata, zobrazia sa tieto z nezmenenej podobe.

 5.7 Chybové hlášky

 V prípade,  že PDF nie je podporované alebo je v inak nekceptovateľnom 
stave pre editáciu, objaví sa nad zobrazovaným dokumentom príčina. rozonávané sú 
nasledovné príčiny:

• Dokument  nie  je  v  aktuálnej  revízií.  Dokument  v  tomto  stave  sa  nedá 
editovať, je nutné prepnúť do najnovšej revízie.

• Dokument je linearizovaný. TIAEdit nepodporuje zmeny linearozovaných 
dokumentov.

• Dokument je v readonly móde, nie je možné ho editovať

• Dokument  obsahuje  nepodporované  znaky.  V tom prípaje  je  ho  možné 
editovať, ale mazanie a zmena textu môže mať nečakané výsledky.

 5.8 Zoznam skratiek použiteľných v aplikácií TIAEditor

• F11 - prepne okno do celoobrazovkového módu

• Ctrl-O - vyvolá dialóg pre otvorenie nového súboru

• Ctrl-E exportuje text

• Ctrls-S - uloží súbor bez okamžitého zvýšenia čísla revízie

• Ctrls-Shift-S - uloží kópiu súboru so všetkými zmenami

• Ctrl-L - zarotuje stránku vľavo

• Ctrl-R - zarotuje stránku vpravo
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• Ctrl-A - vyvolá vytvorenie analyzačného stromu

• Ctrl-I - vyvolá iinformácie o dokumente

• T - vyvolá podmenu s textovými operáciami a TIAEditor sa nastaví do módu 
vyberania textu

• I  -  vyvolá podmenu s obrázkovými operáciami a  TIAEditor sa nastaví do 
módu vyberania obrázkov

• A - vyvolá podmenu s anotačnýmu operáciami a TIAEditor  sa nastaví do 
módu vloženia anotácie

• V - nastaví sa čito prezerateľský mód

• S - vyvolá sa okno so nastaveniami farieb

• D - vyvolá sa podmu s analyzačnými nástrojmi

• PageDown - vyvolá zobrazenie ďalšej stránky aj je nejká prístupná

• PageUp - vyvolá zobrazenie predchádzajúcej stránku ak je prístupná

 5.9 Potrebné prostredie
Produkt  je  nutné  vzhľadom  na  použité  knižnice  inštalovať.  Podporovaná 

platforma je x86, operačné systémy typu Unix a Windows. Primárne bola aplikácie 
vyvíjaná  pre  Windows XP,  VISTA a  na  ostatých starších  alebo novších  verziách 
nemusí pracovať správne.

Aplikácia  bola  testovaná  na  operačnom systéme Windows  Vista a  Windows XP. 
Testovanie na Unixe neprebehlo. 

 5.9.1 Inštalácia pre windows
Inštaláciu pre Windows zaisťuje inštalačný balík vytvorený nástrojom WIX. Tento 
inštačný balík zanesie informáciu o inštalovanej aplikácie do systémového registru, 
nakopiruje  potrebné  súbory  a  knižnice  a  žiadne  ďalšie  úpravy  nie  sú 
potrebné.Odinštálácia prebehne podobne pomocou tlačítka Unistall.

 5.9.2 Inštalácia pre Unix
K  zdrojovému  kódu  je  priložený  makefile,  ktorý  nainštaluje  aplikáciu.  Pred 
inštalovaním je nutné mať už  nainštalované knižnice  QT4,  BOOST, FREETYPE. 
Konfiguračný súbor nie je súčasťou distribúcie.
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 6 Záver
Zakladný  cieľ  práce,  vytvoriť  užívateľsky  príjemný,  intuitívne  ovládateĺný  a 
funkčný PDF editor sa podarilo realizovať len čiastočne. Vzhľadom na aviz=vané 
vlastnosti  bol  zdrojový kód  PDFEdit  Kernelu  zmenený  viac,  než  bolo  pôvodné 
očakávanie.  Kvôli  sústredeniu  sa  na  tieto  zásahu  TIAEDitor  nemusí  fungovať 
korektne na všetkých vstupoch.

Navrhnutá  aplikácia  TIAEditor vyhovuje  základným  požiadavkám  na  aplikácie 
tohoto  typu  a  je  funkčná  pre  podporované  typy  PDF  súborov,  obsahuje  však 
nedostatky, ktoré sú predmetom ďalšej práce. 

 6.1 Prínos práce
Aplikácia je prínosom v nasledujúcich vlastnostiach:

• obsahuje okrem základných operácií s textom, obrázkami a anotáciami naviac 
aj možnosť  pohodlne ukladať zmeny dokumentu v revíziách,

• umožňuje  vyhľadávanie  stringov  i  netradične  pomocou  niektorých 
regulárnych výrazov,

• nevyžaduje  na  rozdiel  od  podobných  produktov  žiadnu  ďalšiu  podporu 
(pluginov,...)

•  je založená na open source kódoch uľahčujúcich ich úpravy,

•  je prenositeľná medzi operačnými systémami Unix s Windows,

•  obsahuje  analytické  nástroje pre  prezeranie  vnútornej  štruktúry PDF 
dokumentu

 6.2 Možnosti vývoja
Aplikácia má ešte niekoľko nedostatkov, ktoré sa zatiaľ nepodarilo odstrániť. Sú to 
napríklad:

• nemožnosť editovať korektne text v PDF súbore  obsahujúcom TJ operátory,

• absencia  funkcie  pre  vytlačenie  dokumentu,  čo  je  spôsobené  vlastnými 
netriviálnymi pravidlami PDF dokumentov pre tlač,

• pomalá  odozva  pri  súčasnom  načítaní  viacerých  obrázkov  alebo  veľkého 
súboru, ktoré ostatné testované editory zvládajú bez problémov

• podporované rozloženie dokumentu je len jedného typu ( jedna stránka na 
dokument )

• nemožnosť  zmeniť  farbu  textu,  pretože   pri  zmene  farby sa  text  súčasne 
vkladá

• chýbajúca podpora pre text rotovaný o 90 stupňov

Tieto  nedostatky  sú  síce  nepríjemné,  nebránia  však  praktickému  používaniu. 
Prípadná ďalšia práca by si mohla dať za cieľ tieto nedostatky eliminovať.
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Obsah a štruktúra CD :
CD sa delí následovne:

• Priečinok s bakalárskou prácou

• Priečinok so zdrojovými súbormi

• Priečinok s príkladmi PDF súborov, ktoré boli zmenené pomocou vytvorenej 
aplikácie.

• Priečinok s inštalačným súborom
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