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V této části neformálního a nepravidel-
ného seriálu o návrhovém systému For-
mica se podíváme na jeden méně obvyklý 
rys jeho generátoru PDF.

Výstup v PDF je dnes možný snad 
z každého návrhového systému pro 
plošné spoje; pokud by nebyl obsažen 
přímo v něm, lze jeho tiskový výstup 
přesměrovat do generátoru PDF některé 
třetí strany. Jenže právě toto jaksi impli-
kuje statickou povahu takovýchto vý- 
stupních souborů, odpovídajících vytiš-
těným stránkám.

Systém Formica generuje výstup PDF 
z plošného spoje sám, generátorem napro-
gramovaným „from scratch“, což dovo-
luje využít vlastnosti, která byla do PDF 
přidána ve verzi 1.5 (tj. do formátu čitel-
ného Adobe Acrobat Readerem verze 6 
nebo novější): takzvaného optional con-
tentu, tedy částí dokumentu a jeho jednot-
livých stránek, jejichž viditelnost může 
v Acrobat Readeru být řízena z jeho me- 

nu Vrstvy (resp. Layers) zobrazovaného 
vlevo od dokumentu (ale také ze samot-
ného dokumentu, v něm vykreslenými 
tlačítky). Optional content navíc může 
být i vnitřně hierarchizovaný, avšak ploš-
ným spojům docela přirozeně odpovídá 
obyčejná jednovrstvá hierarchie, v níž 
lze viditelnost každé vrstvy vypínat a za- 
pínat nezávisle, z menu Vrstvy.

Pro návrhový systém Formica je gene-
rátor interaktivních PDF k disposici od 
roku 2008. Nebylo by zřejmě účelné zde 
popisovat detaily jeho ovládání (k tomu 
případní zájemci najdou 
více v diskusním fóru 
[1]), možná však stojí za 
to zdůraznit výsledek, 
efektní i efektivní zá- 
roveň: Desku lze do- 
kumentovat i jediným 
PDF souborem, v němž 
si ale jeho příjemce 
může interaktivně pře-
pínat libovolné kombi-
nace vrstev a zobrazit 
tak to, co jej právě za- 
jímá, aniž by jej rušily 
ostatní vrstvy nebo mu 
dokonce zastiňovaly ty, 
které si přeje vidět. Pří-
klady různých vzhledů 
téhož „živého“ souboru 
vyplývají z obrázků.

Z hlediska progra- 
mátora nešlo o nic slo-
žitého: Jádrem doku-
mentu v PDF jsou po- 
pisy jednotlivých strá-
nek, každá je tvořená 
proudem (streamem) 
příkazů v jazyce, který se strukturou 
podobá podmnožině PostScriptu. Do 
tohoto proudu stačí zařadit značky vyme-
zující začátek a konec jednotlivých 
objektů optional contentu, zde tedy 
začátky a konce popisu jednotlivých vrs-
tev DPS. Značky mají syntax běžných 
příkazů a obsahují identifikátor, na který 
se v jiné sekci PDF souboru odkazuje 
popis menu. Předepsat, které vrstvy 
desky budou implicitně zobrazovány 

ihned při otevření souboru, či zda se v té 
chvíli samo rozvine menu Vrstvy, jsou už 
celkem drobnosti [2]. Naopak vzájemné 
překrývání zobrazovaných vrstev (které 
Formica ve verzi 4.40 standardně ge- 
neruje v pořadí „zevnitř desky ven“), 
tj. jejich Z-order, v již vytvořeném PDF 
nelze měnit. Užití optional contentu pro-

dlouží PDF soubory pouze minimálně: 
např. ukázkový z obr. 2 je delší jen o 
zhruba 2,5 KB oproti případu, kdy by 
tytéž vrstvy volitelné nebyly.
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Obr. 1  Ukázka volby aktuálně
zobrazených vrstev PDF v menu
Vrstvy Acrobat Readeru verze 10

Obr. 2  Dvě z mnoha možných zobrazení jiného PDF 
souboru: horní vodivá vrstva, potisk a otvory

(nahoře); dolní vodivá vrstva, obrysy součástek
a reference (dole)


