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Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX

Απόστολος Συρόπουλος
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Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Ο όρος πλακάτο χρώμα αναφέρεται σε χρώμα το οποίο τυπώνεται με το δικό του
ξεχωριστό μελάνι. Τέτοιου είδους χρώματα χρησιμοποιούνται στη παραγωγή
βιβλίων ή άλλων εντύπων. Το πακέτο xespotcolor επιτρέπει τη χρήση πλακάτων
χρωμάτων σε έντυπα που δημιουργούνται με το XƎLATEX ή με το LATEX αν χρη-
σιμοποιείται ο οδηγός dvipdfmx. Το παρόν άρθρο είναι μια παρουσίαση των
δυνατοτήτων του πακέτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πριν πρόσφατα, η δυ-
νατότητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων παρεχόταν μόνο σε όσους ετοιμάζουν
τα έγγραφά τους με το pdfLATEX.

Spot colors with LATEX/XƎLATEX, by Apostolos Syropoulos — e term spot color
refers to colors that are printed with their own ink. Typically, printer shops use
spot colors in the production of books or other printed material. e xespotcolor

package allows the use of spot colors in documents prepared with XƎLATEX or
LATEX provided that the dvipdfmx driver is used. is article is a presentation of
the capabilities of that package. It is worth noting that until recently, the capa-
bility to use spot colors was available only to those who prepare their documents
with pdfLATEX.

1 Εισαγωγή
Τα πλακάτα χρώματα (ή μονοχρωμία ή χρώματα Pantone) αποτελούν τον πιο συνη-
θισμένο τρόπο βιομηχανικής παραγωγής εντύπων. Δυστυχώς ο πυρήνας των LATEX
(άρα και των pdfLATEX και XƎLATEX) δεν παρέχουν καμία άμεση υποστήριξη για τη
χρήση πλακάτων χρωμάτων. Οπότε κανείς ετοιμάζει ένα έγγραφο χρησιμοποιώ-
ντας τετραχρωμίες (δηλαδή χρώματα ορισμένα με το μοντέλο CMYK¹) και τα μετα-
τρέπει σε πλακάτα χρώματα με κάποιο ειδικό λογισμικό όπως το Adobe Acrobat XI
Pro. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι λύση αλλά κάποιου είδους χακεριά. Ο κύριος
λόγος είναι πως αν ο σχεδιαστής του εντύπου έχει στη διάθεσή του την υποδομή για
τη χρήση πλακάτων χρωμάτων, τότε θα στήσει το έντυπο ανάλογα και φυσικά το
τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που θα είναι προϊόν
μετατροπής.

¹Το μοντέλο CMYK χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα γαλάζιο (Cyan), μωβ (Magenta), κίτρινο
(Yellow) και μαύρο (Key), για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς.
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14 Α. Συρόπουλος

Το καλοκαίρι τού 2014 εργάστηκα πάνω στη σελιδοποίηση της μετάφρασης
ενός βιβλίου το οποίο είχε αρχικά ετοιμαστεί με το LATEX. Φυσικά η χρήση του
XƎLATEX ήταν σχεδόν μονόδρομος — δεν μπορώ να διανοηθώ τη δημιουργία ελλη-
νικού κειμένου με κάτι άλλο! Σε κάποια στιγμή ο εκδότης με ρώτησε αν θα μπο-
ρούσα να χρησιμοποιήσω «μονοχρωμία» και όχι «τετραχρωμία» στο τελικό απο-
τέλεσμα (το βιβλίο έχει πολλά έγχρωμα πλαίσια των οποίων τα χρώματα ορίζονται
ως «χρώματα CMYK»).

Αρχικά ξαφνιάστηκα επειδή δεν γνώριζα τι είναι η μονοχρωμία, αλλά αφού
ο εκδότης μού εξήγησε, του απάντησα πως δεν ήξερα και πως θα το κοιτούσα.
Εκείνο που πραγματικά ήξερα ήταν πως το πακέτο color [1] δεν παρέχει τη δυνατό-
τητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων, οπότε έπρεπε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο πιο
σχετικό. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να ανακαλύψω πως υπάρχει το πακέτο
spotcolor του Jens Elstner [2], το οποίο όμως έχει σχεδιασθεί για χρήση μόνο με το
pdfLATEX. Επειδή δεν ήταν δυνατό να αλλάξω το βιβλίο (άλλωστε υπήρχε και η δυ-
νατότητα χρήσης του Adobe Acrobat XI Pro), σκέφτηκα να τροποποίωσω το αρχικό
πακέτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το XƎLATEX. Αν και η μετατροπή φαι-
νόταν απλή — το αρχικό πακέτο είχε 55 περίπου γραμμές κώδικα — παρ’ όλα αυτά
η μετατροπή ήταν πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Σε ό,τι ακολουθεί περιγράφεται πώς έγινε η μετατροπή του κώδικα και πώς μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί το πακέτο xespotcolor. Θα πρέπει να τονισθεί πως η ανά-
γνωση της Ενότητας 2 προϋποθέτει γνώση προγραμματισμού στην γλώσσα του
TEX. Επίσης είναι απαραίτητη μια γενική γνώση της δομής ενός αρχείου PDF, αλλά
και του τρόπου λειτουργίας των εντολών \special του XƎTEX. Επειδή ο οδηγός που
χρησιμοποιεί το XƎTEX είναι ο xdvipdfmx, μια επέκταση του dvipdfmx, είναι δυνα-
τόν να χρησιμοποιηθεί το πακέτο και με το LATEX, αν βέβαια χρησιμοποιούμε τον
οδηγό dvipdfmx. Τη δυνατότητα αυτή ανακάλυψε ο Akira Kakuto, τον οποίο και ευ-
χαριστώ για τη μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά του στη βελτίωση του πακέτου.
Μολονότι σε ό,τι ακολουθεί αναφέρομαι μόνο στο XƎTEX/XƎLATEX, φυσικά ισχύουν
ακριβώς τα ίδια για το συνδυασμό LATEX+dvipdfmx.

2 Μετατροπή κώδικα pdfTEX σε XƎTEX
Το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν η με-
τατροπή εντολών που παράγουν απευθείας κώδικα PDF. Τέτοιες έχει πολλές το
pdTEX. Φυσικά έχει και το XƎTEX τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής κώδικα PDF
στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό γίνεται με τη χρήση της εντολής \special μιας
και το XƎTEX δεν παράγει απευθείας αρχείο PDF αλλά μια επέκταση της μορφήςDVI,
η οποία μετατρέπεται σε PDF από ένα πρόγραμμα–οδηγό (συνήθως το πρόγραμμα
xdvipdfmx).

Στην περίπτωση του πακέτου spotcolor, έπρεπε να μετατρέψω κώδικα όπως αυ-
τός που ακολουθεί:

1. \newcount\theCNTa
2. \newcount\theCNTb
3. \def\obj{ 0 R}%



i

i

“eutypon32-33” — 2014/11/30 — 12:03 — page 15 — #19
i

i

i

i

i

i

Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX 15

4. \pdfobj{1o κομμάτι κώδικας PDF}%
5. \theCNTa=\the\pdflastobj%
6. \pdfobj{Κώδικας PDF \the\theCNTa \obj}%
7. \theCNTb=\the\pdflastobj%
8. \pdfrefobj\theCNTa%
9. \pdfrefobj\theCNTb%

Εδώ το pdTEX δημιουργεί δύο αντικείμενα PDF (γραμμές 4 και 6), και το δεύτερο
περιέχει αναφορά στο πρώτο. Οι δύο μετρητές που ορίζονται στις γραμμές 1 και 2
χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στα δύο αντικείμενα. Η εντολή
στην γραμμή 3 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κώδικα που θα αναφέρεται σε
κάποιο αντικείμενο. Οι εντολές στις γραμμές 5 και 7 αναθέτουν στους δύο μετρη-
τές τους αριθμούς που λαμβάνουν τα δύο αντικείμενα (κάθε αντικείμενο αντιστοι-
χίζεται σε έναν αριθμό σε ένα αρχείο PDF). Κάνοντας αρκετές δοκιμές και βρίσκο-
ντας κάποιες πληροφορίες μέσω τουGoogle, κατέληξα στο ότι ο παρακάτω κώδικας
XƎTEX είναι μια λογική μετάφραση του προηγούμενου κώδικα:

1. \newcount\CNT
2. \newtoks\TOK
3. \TOK={@TOK\the\CNT}%
4. \edef\A{\the\TOK Raw PDF code 1}%
5. \edef\B{Raw PDF code \the\TOK}%
6. «μαγικές» εντολές
7. \special{pdf:obj \A}%
8. \special{pdf:obj @TOKB\the\CNT \B}%
9. \advance\CNT by1%

Οι δύο ορισμοί στις γραμμές 4 και 5 γίνονται με αυτόν τον τρόπο επειδή πρέπει να
γίνει άμεση ανάπτυξη των μακροεντολών που περιέχονται. Στην πρώτη έκδοση του
πακέτου θεώρησα πως αν ζητούσα την αυτόματη δημιουργία του δεύτερου αντικει-
μένου (γραμμή 7 χωρίς το κομμάτι που ξεκινάει με @TOKB), ο οδηγός δεν θα είχε κα-
νένα πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και το ανακαλύψαμε όταν κάναμε διάφο-
ρους ελέγχους στον οδηγό. Ο γενικός κανόνας δημιουργίας ενός αντικειμένου PDF
με τον οδηγό είναι ο εξής: Γράφουμε pdf:obj και ένα τουλάχιστον κενό διάστημα,
μετά βάζουμε το όνομα του αντικειμένου, ένα τουλάχιστον κενό διάστημα και τον
κώδικα που θα περιέχει. Στην γενική τους μορφή τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με
το σύμβολο @ και να ακολουθούν ένα τουλάχιστον λατινικό γράμμα και μετά λατι-
νικά γράμματα ή αραβικά ψηφία. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που η μεταβλητή
\TOK λαμβάνει τη σχετική τιμή στη γραμμή 3. Στις γραμμές 7 και 8 προσθέτουμε δύο
αντικείμενα στο αρχείο XDV που παράγει το XƎTEX. Τέλος, στη γραμμή 9 γίνεται
αύξηση της τιμής της μεταβλητής \CNT κατά ένα. Να σημειωθεί πως ο κώδικας στη
γραμμή 8 είναι διαφορετικός από τον κώδικα της γραμμής 7, επειδή απλά στο πα-
κέτο γίνεται χρήση μιας μακροεντολής (γραμμή 6) η οποία θα εξαφάνιζε το όνομα
του αντικειμένου PDF αν ορίζονταν όπως η εντολή στην γραμμή 4.

Ο κώδικας του πακέτου spotcolor περιέχει έναν ορισμό ίδιο με τον παρακάτω:

\def\R#1{%
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16 Α. Συρόπουλος

\edef\act{\noexpand\pdfpageresources={%
\the\pdfpageresources\space/ColorSpace<<#1>>}}

\act}

Το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα είναι να προστεθεί ένας συγκεκριμένος χρωματι-
κός χώρος (color space) στους πόρους όλων των σελίδων που ακολουθούν. Δυστυ-
χώς, αν εκτελεσθεί ο παρακάτω κώδικας, προσθέτει τον συγκεκριμένο χρωματικό
χώρο μόνο στην τρέχουσα σελίδα:

\def\R#1{%
\special{pdf:put @resources <</ColorSpace <<#1>>>>}}

Ο μόνος τρόπος για να υλοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση είναι η χρήση της
εντολής \AddEverypageHook του πακέτου everypage. Αυτή εντολή τροποποιεί την
εντολή που δημιουργεί τις σελίδες ώστε να προσθέτει κάθε φορά το όρισμά της.

\def\R#1{%
\AddEverypageHook{\special{%

pdf:put @resources <</ColorSpace <<#1>>>>}}}

Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως στην περίπτωση του pdTEX απλά συμπληρώνουμε
τους πόρους, ενώ εδώ δημιουργούμε μια ειδική δομή (PDF dictionary) η οποία συγ-
χωνεύεται με τους τωρινούς πόρους της σελίδας.

Οι παραπάνω αλλαγές δεν ήταν αρκετές ώστε να λειτουργήσει το πακέτο,
επειδή το πρόγραμμα–οδηγός πολύ απλά δεν ξέρει τίποτα για πλακάτα χρώματα!
Γενικά αυτό δεν μας ενοχλεί αλλά δημιουργεί πρόβλημα αν θέλουμε να φτιάξουμε
χρωματιστά πλαίσια επειδή εκεί πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε ένα πλακάτο
χρώμα όπως κάνουμε για ένα χρώμα CMYK ή RGB.² Για να λυθεί και αυτό το πρό-
βλημα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλάγές στο xdvipdfmx, οι οποίες θα ενσωματω-
θούν στον κώδικα του προγράμματος.

3 Χρήση του πακέτου xespotcolor

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάτα χρώματα θα πρέπει αρχικά να δηλώ-
σουμε ένα νέο χρωματικό χώρο ειδικά για πλακάτα χρώματα όπως φαίνεται παρα-
κάτω:

\NewSpotColorSpace{SOMECOLORSPACE}

Να σημειωθεί πως, αν θέλουμε, μπορούμε να ορίσουμε πολλούς τέτοιους χρωματι-
κούς χώρους. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν φορτώσουμε το πακέτο με τον
παρακάτω τρόπο:

\usepackage[hks,pantone]{xespotcolor}

Οι δύο επιλογές έχουν ως αποτέλεσμα να φορτώνονται αρκετά προκαθορισμένα
χρώματα τα οποία ανήκουν σε δύο χρωματικούς χώρους: τον PANTONE και τον HKS.

²Το μοντέλο RGB χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα κόκκινο (Red), πράσινο (Green) και μπλε (Blue).
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Μαζί με τον ορισμό των δύο χρωματικών χώρων φορτώνονται και πολλά νέα πλα-
κάτα χρώματα. Τα χρώματα αυτά ορίζονται ως εξής:

\AddSpotColor{PANTONE}{PANTONE108PC}{%
PANTONE\SpotSpace 108\SpotSpace PC} {0 0.06 0.95 0}

(Εντολές όπως αυτή γράφονται σε μία γραμμή, αλλά εδώ, για καθαρά λόγους εμ-
φάνισης στο περιοδικό, παρουσιάζεται σε δύο γραμμές.)

Γνωρίζουμε ότι με τον κώδικα

{\color{blue} \XeLeTeX}

ο λογότυπος XƎLATEX θα εμφανιστεί σε χρώμα μπλέ. Αν θέλουμε να εμφανιστεί στο
PANTONEGreenPC, τότε θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω:

\SetPageColorSpace{PANTONE}
\SpotColor{PANTONEGreenPC}{1.0}
\XeLaTeX

Προσοχή αν θέλετε μετά να γράψετε κάτι σε μαύρο, θα διαπιστώσετε πως αυτό
δεν είναι δυνατό! Για τον λόγο αυτό, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε κώδικα όπως
ο παρακάτω:

\SetPageColorSpace{PANTONE}
{\color[spotcolor]{PANTONEGreenPC,1.0}
\XeLaTeX} \XeTeX

Εδώ ο λογότυπος XƎTEX θα εμφανιστεί μαύρος, όπως είναι αναμενόμενο. Θα
έχετε προσέξει πως το πλακάτο χρώμα συνοδεύεται από έναν αριθμό, εδώ το 1. Αυ-
τός ο αριθμός εκφράζει την ένταση του χρώματος. Το 1 είναι το πιο έντονο και το 0
το τελείως αχνό. Για παράδειγμα, στον παρακάτω κώδικα

\definecolor{mycolor}{spotcolor}{PANTONEGreenPC,0.5}
{\color{mycolor}\Huge\bfseries\XeLaTeX}

ο λογότυπος XƎLATEX θα φαίνεται πολύ πιο αχνός από αυτόν στο προηγούμενο πα-
ράδειγμα. Αν θέλουμε να έχουμε πλακάτο χρώμα ως χρώμα σελίδας, τότε απλά
χρησιμοποιούμε τις ενολές που ακολουθούν:

\SetPageColorSpace{PANTONE}
\pagecolor{mycolor}

4 Επίλογος
Το πακέτο xespotcolor είναι ήδη διαθέσιμο στο CTAN [3], αλλά η ανάπτυξή του δεν
έχει ολοκληρωθεί, καθώς ενδέχεται να μην συνεργάζεται καλά με ορισμένα πακέτα
που χρησιμοποιούν χρώματα, όπως π.χ. το TikZ. Πάντως πιστεύω πως σιγά–σιγά το
XƎLATEX αποκτά όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα κάνουν τη χρήση του απλού
LATEX παρελθόν.
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