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Witam

Oczywiście najlepszym narzędziem do składu i modyfikacji plików pdf jest program Adobe
Acrobat, jednak jest on "ciężkim" narzędziem, a przy okazji drogim. W internecie można znaleźć
wiele DARMOWYCH programów do edycji plików PDF:
- NitroPDF - poznałem go dziś i wydaje się być bardzo dobrym narzędziem do
przeglądania i edycji plików PDF (dodawanie komentarzy, zakreślanie tekstu, notatki itp). Zaletą
tego programu oraz PDF-XChange Viewer jest to, że kolejne pliki PDF są otwierane w
kolejnych zakładkach, a nie osobnych oknach;
- PDF-XChange Viewer - w darmowej wersji służy do modyfikacji plików PDF, niestety
podczas ich tworzenia dodaje swoje "pieczątki" które nie prezentują się dobrze. Używany przez
wiele osób do przeglądania PDFów;
- Foxit Reader - popularny program do przeglądania plików PDF;
- PDF Split and Merge - darmowy program do łączenia wielu pdfów do jednego pliku;
- doPDF - jedena z lepszych wirtualnych drukarek, widoczny w każdym programie jako
drukarka która tworzy pliki PDF;
- PDFCreator - w moim odczuciu gorszy od doPDF, choć jego zaletą jest możliwość druku
do plików graficznych (jpg...);
pdf995 - kolejna drukarka wirtualna, generująca dobrze zoptymalizowane pliki pdf - nie
pamiętam czy daje swoje reklamy w generowanych plikach - The free versions display a
sponsor page in your web browser each time you run the software

Proces składania operatu z wykonanego projektu będzie się składał z zapisu rysunków,
sprawozdań i obliczeń do formatu PDF (przy pomocy wirtualnej drukarki doPDF czy PDF
Creator), następnie należy połączyć otrzymane pliki w jeden np za pomocą programu PDF Split
and Merge. Zaletą tego programu jest to że nie dodaje do pliku reklam. Łączenie plików PDF
wraz z możliwością zmiany kolejności stron umożliwia program PDF-XChange Viewer, ale jego
wadą jest to że taki zapisany plik ma podpis reklamowy.

Otrzymany plik PDF ładujemy na stronę do odpowiedniego działu. Należy pamiętać o
nazywaniu pliku zgodnie z schematem: GI_TematX_Nazwisko_Imię.pdf. Jeśli projekt
wykonywany jest w grupach to plik nazywamy

1/2

Narzędzia do plików PDF - przydatne do składu tematów
Wpisany przez FaFaL
czwartek, 31 maja 2012 00:00 - Poprawiony czwartek, 31 maja 2012 10:20

GI_TematX_Nazwisko1_Nazwisko2_Nazwisko3.pdf

Oczywiście odpowiednio do przedmiotów na początku nazwy pliku będą skróty GI, ZTPI, PS
itp...

2/2

