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IZVLEČEK
V diplomskem delu je bila za potrebe objavljanja besedila na spletu razvita posebna črkovna
družina. Ta črkovna družina spada med linearne pisave. Povod za razvoj takšne pisave, čeprav
je na spletu moč najti veliko brezplačnih spletnih pisav, je bil preprost. Želja je bila razviti
pisavo, ki bo optimalna za objavo besedil na spletu, upoštevaje vse smernice in konvencije, ki
veljajo za spletne pisave. Ker pisava nima serifov, je težko opredeljiva s slogom, saj le-ta
mora biti konvencionalen, a vseeno drugačen od že obstoječih. Oblikovana pisava je izčiščena
in minimalistična, oblikovalska sled je vidna pri zaključkih osnovnih potez, kjer je to mogoče.
Nova črkovna družina se imenuje „kiro“.
Ključne besede: tipografija, splet, linearne pisave, črkovna družina, različice pisave
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ABSTRACT
In diploma thesis a special typeface family with the purpose of publishing text online was
developed.
This typeface family has a linear construction. The cause for the development of this font was
simple, even though many free web fonts can be found online. The goal was to develop
typography which would be optimal for publishing text elements online. All the guides and
conventions for designing such typeface were taken into consideration. Although the typeface
is sans serif, it was very hard to stylize it conventionally and still keep some personal touch in
it. Typeface is very clean and minimalistic, designing signature was left at the ends of some
main endings. The name of new typeface family is “Kiro”.
Key words: typography, web, font, font-family, linear typeface
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SEZNAM OKRAJŠAV IN PREVODOV
t. e. – tipografska enota
dpi – število točk na palec (ang. dots per inch)
X – spremenljivka
Y – spremenljivka
kerning – prirezovanje
legibility – čitljivost
pixel – zaslonska točka
printscreen – trenutna zaslonska slika
spacing – metrika
tracking – razpiranje
web font – pisava za splet
x-height – srednji črkovni pas
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1 UVOD
Spletne pisave se že kar nekaj časa zdijo nekoliko samoumevne, a omejene glede oblike;
mogoče zaradi široke palete izhodnih naprav prikazovanja. Čedalje bolj se pojavljajo iste ali
pa skrajno neprimerne pisave zato smo v diplomskem delu razvili novo črkovno družino za
spletno rabo.

Pri oblikovanju pisave za spletno rabo moramo imeti v mislih, da bo ta prikazovana na
različnih zaslonih različne ločljivosti in si zato ne moremo privoščiti, da bi izgledala
popačeno ali kakor koli slabo. Prav tako moramo izbrati linearno pisavo oz. pisavo, ki ima
čim manj dodatkov k osnovni potezi, saj bi se ob slabi ločljivosti popačili ali celo izgubili.
Poskušali smo oblikovati take črke, katerim bodo kos tudi starejši zasloni z nižjo ločljivostjo.
Tehnologija se razvija in kmalu ne bo več veliko starih zaslonov z maloštevilčnimi
zaslonskimi točkami (ang. pixli).
Izdelave črkovne družine smo se lotili sistematično: najprej smo analizirali obstoječe uspešne
in manj uspešne spletne pisave. Nato smo začeli na podlagi tehtnih razmislekov, ugotovitev in
domišljije risati skice (papir in svinčnik), šele potem smo skice, za katere smo menili, da so
dobre, digitalizirali. Za oblikovanje na računalniku smo se posluževali nove in študentom
cenovno dostopne programske opreme Glyphs mini, tj. nekoliko bolj osnovna oblika Glyphsa, ki pa še vedno zadovolji potrebe razvoja nove pisave.
V nadaljevanju diplomskega dela smo se poglobili v detajle črk in njihov izgled na spletu
(zaslonih). Zato smo pri predstavljeni črki dodali še njen izgled na zaslonu (ang. printscreen)
z namenom, da lahko vidimo, kako se obnaša na podlagi, ki jo sestavljajo zaslonske točke.
Črkovno družino smo poimenovali „kiro“ in jo izdelali v treh različicah: tanki, navadni in
polkrepki.

Poskušali smo potrditi hipotezo: pisava je primerna za spletno rabo.
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2 TEORETIČNI DEL
Med spletnim iskanjem najbolj cenjenih spletnih pisav smo naleteli na priznano ameriško
spletno stran „typewolf“, katere ustvarjalec se med drugim ukvarja tudi z zbiranjem najboljših
pisav za splet (ang. web fontov), ki niso Googlovi, na enem mestu. Tam smo dobili veliko
koristnih informacij glede trendov s tovrstnimi pisavami. Našli boste tudi pisave s serifi za
uporabo na spletu, kar pa je v nasprotju z vsemi pričakovanji, če vemo, da se serifi na slabših
ločljivostih popačijo oz. izgubijo. Te pisave so namenjene zgolj krajšim napisom ali pa
naslovom, če pa že daljšim besedilom, potem pa imajo serife zelo jasne in čitljive. (1)

2.1 SPLETNE PISAVE
Pisave za splet morajo imeti močne poteze in biti nedvoumno jasne. Izogibati se moramo
rokopisnim in dekorativnim pisavam, podebeliti moramo tanke poteze in serife, slednje je
najbolje izločiti. Kurzivne pisave nam lahko delajo težave z nazobčanostjo pri manjših
velikostih pisav, še posebej na slabših zaslonih. (1) Podobe črk morajo biti velike in izčiščene.
Za daljša besedila na spletu nikoli ne uporabljamo majuskul, ker nam zavzamejo preveč
prostora in upočasnijo branje. Krepke črke so uporabne, vendar jih je največkrat treba
razpreti. Razširjene pisave lahko uporabimo le za naslove (slabša čitljivost). Prav tako ne
uporabljamo zožanih črk za daljša besedila – le za poudarke oz. razlikovanja. Pomembna je
tudi velikost pisav: za daljša besedila 11–14, za naslove 14–21 t. e. Pri premajhnih velikostih
pisav in prirezanih znakih lahko pride do zamenjave znakov. Dolžina vrstic naj bo okoli 40
znakov. (2)
Spletne pisave se ponavadi pojavljajo v različnih oblikah glede na vrsto zapisa (woff, eot, ttf,
otf …). Prikazovanje določene pisave na spletu je prav tako odvisno od brskalnika (Internet
Explorer, Safari, Chrome, Opera …), ki ga uporabljamo in ne nazadnje tudi operacijskega
sistema (Windows, Mac, iOS, Android, Linux …) našega računalnika.

Na slikah 1–4 je nekaj najbolj priljubljenih spletnih pisav med spletnimi oblikovalci.

2

Slika 1: Črkovna družina clear sans (1)

Slika 2: Črkovni vrsti big john in slim joe (1)

Slika 3: Črkovna družina aleo (1)

Slika 4: Črkovna vrsta norwester (1)
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2.2 ČITLJIVOST KOT PREGLEDNOST CELOTE
Čitljivost (ang. legibility) je najbolj pomembna, ko gre za oblikovanje pisav za daljše
besedilo, saj je to prvi pokazatelj, ki odloča, ali bomo določeno pisavo izbrali za neko
besedilo. Seveda pa na čitljivost vplivajo mnoge lastnosti, kot so: velikost, barva,
protioblika … Čitljivost se odraža tudi kot občutek, ki ga dobimo ob pogledu na celotno
stran/sliko (slika 5). Moramo se zavedati, da določene pisave na določeni podlagi z
določenimi lastnostmi lahko izgledajo odlično, medtem ko pri istih pogojih le z drugo barvo
ozadja, dajo popolnoma drug občutek, občutek neprijetnosti, nečitljivosti. In to pa že lahko
pomeni veliko razliko v kakovosti celotne podobe. Pisava, ki jo uporabimo na spletni strani
bralcu ustvarja določeno razpoloženje in v mnogih primerih vpliva na to, ali bo ta obiskovalec
še prišel na našo stran ali ne. (3)

Slika 5: Čitljivost kot preglednost celote, zgoraj – nečitljiva (4), spodaj – čitljiva spletna stran (5)
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2.3 NAČRTOVANJE TIPOGRAFSKIH ZNAKOV
2.3.1 RAZDELITEV ČRK V POSAMEZNE SKUPINE GLEDE NA LIKOVNE
ZNAČILNOSTI
Črke lahko glede na njihove likovne značilnosti razdelimo na več skupin. Verzalke tako
delimo na črke s prevladujočo okroglo potezo (O, Q, C, G, S), črke pri katerih imamo
kombinacijo okrogle in kvadratne poteze (B, P, R, D, J, U), črke s prevladujočo kvadratno
potezo (E, F, L, H, I, T), črke v katerih prevladuje poševna poteza oz. trikotna oblika (V, A,
W, X) in črke poševnih potez v kombinaciji s kvadratno potezo (M, N, K, Z, Y). Dodatno jih
lahko razdelimo v dvodelne oz. dvonadstropne črke (E, F, H, B, P, R, S, K, X, Y), črke, ki so
vsaj na eni strani odprte (L, T X, K, Z, J), širši črki (M in W) in ožji črki (I in J). Minuskule
prav tako razdelimo v skupine s podobnimi lastnostmi. Črke s prevladujočo okroglo potezo
(o, c, e), črke s kombinacijo okrogle in kvadratne poteze (b, d, p, q, g), črki s kombinacijo
okrogle in poševne poteze (a in s), črki v navpični potezi (i in l), črke z izrazito kljukasto
potezo (j, f, t,), razvejane črke (m, n, h, r, u), črke s prevladujočo diagonalno potezo (v,w, y,
x) in črki s kombinacijo poševne in kvadratne poteze (k, z). Dodatno tudi te lahko razdelimo
med naraščajoče oz. črke z zaključkom navzgor (b, d, h, f, l, k, t) in spuščajoče oz. črke z
zaključkom navzdol (p, q, g, y). (6)

2.3.2 DELI ČRK
Dandanes ne obstaja striktno pravilo o poimenovanju delov črk, obstaja več izpeljank. Vseeno
pa se oblikovalci pisav poslužujejo najbolj uporabljenih in dogovorjenih izrazov, npr.
ascender, descender, zgornji in spodnji krak, pika, rama, peta, oko, rep, prečna poteza, prečna
črta … (6)

Črke delimo na več različnih delov (slika 6), iz katerih jih potem sestavljamo. Pri pisavah s
serifi je teh bistveno več kot pri linearnih pisavah. Minuskule na različne dele delijo črkovni
pasovi in črte. Vse črke nizamo na črkovno črto, potem pa glede na njihovo obliko zaključimo
bodisi navzgor (ascender) bodisi navzdol (descender). Verzalke večinoma stojijo na črkovni
črti, a navadno segajo do črte verzalke. To pomeni, da so nekatere minuskule višje od verzalk.
(7)
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Slika 6: Deli črk (pisava times new roman)

2.3.3 SREDNJI ČRKOVNI PAS
Zelo veliko pozornosti moramo posvetiti višini srednjega črkovnega pasu, kajti pri pisavah za
spletno rabo je ta izrednega pomena, po tem najprej razločimo črko in kasneje besedo. Pri
linearnih pisavah za spletno rabo srednji črkovni pas (ang. x-height) sega nekoliko višje kot
pa pri pisavah s serifi (slika 7), okoli 60–70 % glede na velikost verzalke. (8)

Slika 7: Helvetica in times new roman (velikost 65 t. e.)

2.3.4 PODEBELITVE POTEZ

2.3.4 PODEBELITVE POTEZ
Kontrast črke pri pisavah za splet ne sme biti prevelik, razmerje med podebelitvami mora biti
minimalno ali pa ničelno, vse to zaradi boljše prepoznave na zaslonih, v kar nas sili dejstvo o
različnih ločljivostih. Drugače je pri pisavah za tisk, kjer lahko bistveno bolj
eksperimentiramo s podebelitvami potez (slika 8). Pretanke poteze se na starejših zaslonih ali
pa na zaslonih s slabšo ločljivostjo lahko izgubijo, to velja predvsem za pisave s serifi, kjer
gredo pisave določenih slogov v ekstreme pri podebelitvah potez. Zato tovrstni slogi pisav
pridejo v poštev samo pri večjih naslovih in napisih. Ko izbiramo pisavo za splet, moramo
vedno imeti v mislih, da mora ta pisava, ki se nahaja na določeni spletni strani oz. mestu,
dobro izgledati vsem obiskovalcem in bralcem. (8)
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Slika 8: Minimalna razlika v podebelitvi – majhen kontrast (levo),
velika razlika v podebelitvi – velik kontrast (desno) (3)

2.3.5 RAZLIČICE PISAV
Ponavadi imamo v osnovi črkovne družine vsaj tri različice črk: navadno, kurzivno in krepko
(slika 9). Ta osnovni nabor potrebujemo zato, da lažje ovrednotimo določene dele besedila,
naslove, ipd. Najbolje je, da imamo več različic, ker s tem raste tudi uporabnost same črkovne
družine. Ko načrtujemo različice določene pisave, je potrebno biti zelo pozoren na beli prostor
med črkami. Tako tiste tanjše različice ponavadi potrebujejo več prostora okoli sebe zavoljo
čitljivosti črke. Prav tako več prostora potrebujejo po podebelitvi močnejše pisave, a ponavadi
ne toliko kot tanjše. Za povečevanje belega prostora med črkami se poslužujemo razpiranja,
za manjšanje pa prirezovanja. (6)
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Slika 9: Primer črkovne družine z več različicami: a) zožena, b) zožena
kurzivna, c) zožena krepka, d) zožena kurzivna krepka, e) pokončna oz.
navadna, f) kurzivna, g) polkrepka, h) polkrepka kurzivna, i) krepka,
j) krepka kurzivna
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2.3.6 METRIKA
Metriko oz. uravnavanje praznih prostorov ob posamezni črki in med črkami ponavadi
optimiziramo na koncu, ko smo že naredili vse znake naše pisave. Pogosto pa že kar med
samim načrtovanjem v računalniškem programu vsaj približno odredimo, koliko je tisti
minimum, ki ga črka potrebuje, da lahko „diha“ (slika 10). To pomeni, da pustimo dovolj
belega prostora okoli črke, saj to tvori njeno protiobliko. Te nastavitve se morajo opraviti ali
vsaj popraviti optično, ker se pogosto dogaja, da določen znak potrebuje več oz. manj
prostora kot nek drug, pa čeprav sta si navidez podobna. V tipografskem strokovnem izrazju
večkrat slišimo: metrika (ang. spacing), razpiranje (ang. tracking) in prirezovanje (ang.
kerning), ki so pomembni za uravnavanje praznega prostora ob črkovnih znakih, med njimi in
med besedami. (9)

Slika 10: Metrika

2.4 TEHNOLOGIJA PRIKAZOVANJA PISAV NA ZASLONIH
Ker ne moremo vplivati na to, kateri operacijski sistem in spletni brskalnik uporabljajo
obiskovalci naših spletnih strani, moramo poskrbeti, da bo pisava upodobljena vidno in
čitljivo. Do nedavno je bilo moč zagotoviti optimalen prikaz le s peščico t. i. za splet varnimi
(ang. web safe) pisavami. Te pisave so bile namensko razvite za uporabo na zaslonih in
spletu, zato se ni bilo potrebno dodatno obremenjevati s tem, ali bodo dobro vidne in čitljive.
Dandanes pa oblikovalci želimo na spletu uporabljati bodisi svoje bodisi druge, nove pisave,
ki so morda bolj v koraku s časom. Tu je potrebno zagotavljati konsistentnost upodobitve
pisave pri različnih kombinacijah operacijskih sistemov in spletnih brskalnikov. V primeru,
ko le-tega ne izpolnjujemo, se nam lahko zgodi, da naša pisava pod pogojem, da uporabljamo
operacijski sistem X in spletni brskalnik Y, ni več dobro vidna in čitljiva. To pa lahko
preprečimo z optimizacijo pisave za zaslon. (10)
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2.4.1 OPTIMIZACIJA PISAVE ZA ZASLON
Optimizacija pisave za zaslon (ang. hinting) je proces, pri katerem obstoječi pisavi
prilagodimo razporeditev in število uporabljenih zaslonskih točk za optimalno prikazovanje s
čim manj odstopanji. Tako zagotovimo boljšo vidnost in čitljivost znakov. S to optimizacijo
črki določimo obnašanje pri različnih velikostih in ločljivostih. Razlog za zaslonsko
optimizacijo je prišel z razvojem tehnologije. Priljubljene pisave, ki so nastale že pred
mnogimi leti, niso bile oblikovane za prikaz na zaslonih z ločljivostmi od 72 do 96 dpi,
temveč za mnogo večje ločljivosti, katere dosegamo pri tisku. Zato je bilo potrebno korenito
preoblikovanje tovrstnih pisav z namenom čitljive upodobitve in nedvoumno jasne oblike
znakov tudi na zaslonih. Seveda so vsi parametri morali ostati enaki kot pri izvirnikih. (11)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Cilj diplomske naloge je bil načrtovati takšno pisavo za spletno rabo, ki bi se kosala z
obstoječimi prvorazrednicami in hkrati zagotoviti dolgotrajno uporabo na spletu in zaslonih.
Pri načrtovanju smo imeli v mislih tudi tiste, ki bi jih uporabljali oz. brali na zaslonih slabše
ločljivosti, čeprav je trend visokoločljivostnih zaslonov med uporabniki vse večji. Da bi
zagotovili konsistentnost pisave, sta bili vidnost in čitljivost pri uporabi v različnih
operacijskih sistemih in z različnimi spletnimi brskalniki dve najpomembnejši iztočnici.
Delo smo začeli z več skicami in analizami že obstoječih pisav za spletno rabo. Odločili smo
se za preprosto pisavo, a še vedno dovolj značilno oz. unikatno. Zelo je pomemben
prepoznaven in razmeroma visok srednji črkovni pas.
Izdelana pisava ima nekoliko zaobljene začetne in zaključne poteze, s tem je bolj vidna in
čitljiva, vsi deli črk so poenostavljeni. Razlike v podebelitvah so, a so minimalne. Zaključki
so čim manj moteče oblikovani in skušajo biti „nevtralni“, ponekod (a, e, c …) je zaključek
nekoliko poševen. S tem pisava postane bolj dinamična in primerna za uporabo na spletu.

3.1 SKICE
Začeli smo z listom papirja in svinčnikom, ter izrisali nekaj črk pisave za splet, na slikah 11 in
12 so prostoročne skice.

Slika 11: Prve skice, vidimo kako naj bi izgledali zaključki
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Slika 12: Prve skice okrogle poteze

3.2 NAVADNA OZ. POKONČNA RAZLIČICA PISAVE
3.2.1 VERZALKE
O in E (slika 13) sta bili prvi črki verzalk. Tu smo že določili, kakšna morajo biti okrogla,
osnovna in prečna poteza. Nato smo se po teh dveh zgledovali naprej. Kot vidimo, je pri „O“
okroglina nekoliko zožana, da bolje sovpada z ostalimi ne tako širokimi znaki, zgoraj in
spodaj je poteza enaka prečni, navpična dela pa sta le za malenkost širša od osnovne poteze.
Okrogline pri vseh črkah segajo čez okvirne črte. „E“ ima osnovo potezo širšo od prečne,
sredinska prečna pa je še ožja.

Slika 13: Verzalki O in E
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K in S (slika 14) se zgledujeta po predhodnicah E in O, osnovna poteza pri „K“ je enaka tisti
pri „E“, poševna pa je nekoliko ožja, a ne dovolj, da bi bila enaka prečni potezi. „S“ ima tri
različne debeline, vse tri vodoravne poteze so enake debeline, pri navpičnih pa je spodnja
širša zaradi stabilnosti črke.

Slika 14: Verzalki K in S

N in A (slika 15) sta pomembna pri oblikovanju poševnih potez. Pri „N“ je osnovna poteza
enaka ostalim, poševna pa ima debelino enako kot „A“, slednja ima prečno potezo debeline
prečne črte črke E.

Slika 15: Verzalki N in A

H in C (slika 16) sta v nadaljevanju le še logični potezi za oblikovanje črk. „H“ smo izpeljali
iz osnovnih potez, ki smo jih določil že pri črki „E“, zato tu ni bilo veliko odločanja.
Pomembna je bila le razdalja med osnovnima potezama, da sta dovolj narazen, da lahko
tvorita zadosti protioblike. Pri „C“ pa smo izhajali iz „O“ in naredili le značilne prireze pod
kotom pri začetni in zaključni potezi v optično določenih višinah, ki seveda sovpadajo z
ostalimi podobno prirezanimi potezami pri drugih črkah. Te prirezane poteze predstavljajo
rdečo nit in izvirnost naše pisave.
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Slika 16: Verzalki H in C

B in J (slika 17) prikazujeta prehode med osnovno in okroglo potezo. „B“ ima združitev
dveh okroglih oblik v osnovno potezo. Te poteze imajo nekoliko bolj oster prehod med
vodoravno in navpično osjo. Prav tako je za verzalko B značilno, da je spodnji del nekoliko
večji od zgornjega. Verzalka J ima zaključek poteze prirezan pod kotom in je v tem delu tudi
nekoliko bolj odprta kot sicer, z namenom zapolnitve belega prostora.

Slika 17: Verzalki B in J

Celoten nabor črkovnih in nečrkovnih znakov je v prilogi A. Primer verzalk v besedilu je
prikazan na sliki 18.

Slika 18: Primer verzalk v besedilu
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3.2.2 MINUSKULE
Minuskuli a in e (slika 19) sta si zelo podobni, sicer je „e“ oblikovan iz zrcaljenega „a“, ki
je nastal čisto po navdihu in upoštevajoč pravila za bikularni a. Zaključek je prirezan pod
kotom, kar nas spremlja skozi črkovne znake te družine pisav. Minuskula „e“ je bil sprva le
zrcaljena črka „a“, kjer pa se seveda nismo mogli ustaviti. Levi zgornji del je vsekakor moral
biti deležen preobrazbe, ker sicer ne bi bil skladen. Prav tako ima pod kotom prirezan
zaključek (podobno kot „a“ začetno potezo). Oba znaka pa segata nekoliko nad srednji
črkovni pas.

Slika 19: Minuskuli a in e

Minuskuli n in z (slika 20) predstavljata osnovne, poševne poteze in značilnosti rame.
Minuskula „z“ definira višino srednjega črkovnega pasu, ker ima zgornjo potezo vodoravno
in je tudi nekoliko krajša od spodnje, „n“ pa sega malenkost višje saj ima na levem zgornjem
delu ramo, ki sega čez srednjo črkovno črto, zaradi več belega prostora. Prav tako pa nekoliko
višje sega osnovna poteza zato, da temu belemu prostoru zgoraj da določeno obliko.

Slika 20: Minuskuli n in z
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Minuskuli t in o (slika 21) prikazujeta razliko med okroglo in osnovno potezo. Pri „t“ vidimo,
da osnovna poteza ne sega do črte verzalke ali do zgornje črkovne črte, temveč precej nižje,
spodaj pa ne sega čez spodnjo črkovno črto. Prečna črta pri „t“ je tik pod srednjo črkovno
črto. Minuskula „o“ je zelo podobna verzalki O, le da je veliko manjša. Zgoraj in spodaj pa
črka sega čez črti, ki omejujeta srednji črkovni pas.

Slika 21: Minuskuli t in o

Minuskuli g in č (slika 22) imata obe okrogli obliki, le da ima „g“ nekoliko manjšo, ker njen
spodnji del, ki sega v descender dodatno poveča bel prostor okoli črke. Zaključek osnovne
poteze je malenkost krajši od okrogle poteze, je pa značilno prirezan. Enako je tudi pri „č“, ki
izhaja iz „o“, le da je nekoliko bolj odprta. Diakritični znaki so pri vseh črkah, kjer so
uporabljeni, poravnani optično. Tu lahko vidimo, da je strešica nad „č“ postavljena rahlo v
desno stran, kar zahteva odprtina na desni strani črkovne podobe.

Slika 22: Minuskuli g in č
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Minuskuli k in s (slika 23) nimata nič skupnega, sta pa obe zelo podobni svojima verzalkama.
Razlika med verzalko in minuskulo „k“ je v tem da ima minuskula višjo osnovno potezo, ta
sega nekoliko nad črko verzalke. Poševni potezi pa sta stacionirani nekoliko nižje. Minuskula
„s“ je pomanjšana različica svoje verzalke, opazno je, da je tudi tukaj zgornji del nekoliko
ožji kot spodnji. Prav tako pa spodaj in zgoraj sega čez črkovno in srednjo črto.

Slika 23: Minuskuli k in s

Celoten nabor črkovnih in nečrkovnih znakov je v prilogi A. Primer minuskul v besedilu je
prikazan na sliki 24.

Slika 24: Primer minuskul v besedilu

3.3 POLKREPKA RAZLIČICA PISAVE
Polkrepka različica pisave „kiro“ ima enaka razmerja v podebelitvah potez kot njena
pokončna oz. navadna različica, le da so poteze širše. Več dela kot z razširjanjem potez smo
imeli z metriko, ki je nujno potrebovala poseg. Tu smo večinoma razširjali prostor med znaki,
ker bi se sicer združevali. V osnovi je prostora med znaki za vsaj 10% več kot pri pokončni
različici, da ne pride do združevanja. Med drugim so tudi notranji deli črk ponekod manjši kot
pri navadni oz. pokončni različici, z namenom, da ne pride do deformacije osnovne črke.
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Pri verzalki „R“ (slika 25) je vidno, da je polkrepka različica nekoliko širša kot navadna oz.
pokončna, bel prazen prostor pa je manjši samo po vertikalni osi-tam, kjer se združita noga in
okrogla oblika.

Slika 25: Verzalki R; navadna različica – levo, polkrepka – desno

Minuskula „e“ (slika 26) ima v polkrepki različici bistveno manjše oko kot pokončna
različica. Zgoraj in spodaj, kjer seka črkovno črto, pa ni razlik, saj bi bila sicer višja.

Slika 26: Minuskuli e; navadna oz. pokončna različica – levo,
polkrepka – desno

Celoten nabor črkovnih in nečrkovnih znakov je v prilogi B.

3.3.1 POLKREPKA RAZLIČICA V BESEDILU
Če polkrepko različico primerjamo z navadno oz. pokončno različico v obsegu besed,
ugotovimo, da polkrepka zavzame nekaj več prostora, kot navadna oz. pokončna. Polkrepka
ima širše poteze in je nekoliko bolj vidna, v nas hitreje vzbudi občutek pomembnosti.
Navadna oz. pokončna pa je zato bolj čitljiva in primernejša za daljša besedila (slika 27).
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Slika 27: Primerjava besed v navadni pokončni in polkrepki različici (velikost – 91 t. e.)

Na slikah 28 in 29 sta primerjavi besedila napisane s pisavo „kiro“ v navadni oz. pokončni in
polkrepki različici.

Slika 28: Navadna oz. pokončna različica

Slika 29: Polkrepka različica

3.4 TANKA RAZLIČICA PISAVE
Tanka različica pisave kiro je bila najzahtevnejša kar zadeva metriko, v osnovi je oblika enaka
navadni oz. pokončni različici, le da so vse poteze nekoliko ožje. To dejstvo pa je zahtevalo
veliko občutka za metriko znakov, kajti celoten nabor je potreboval temeljit optičen pregled in
ponovno nastavljanje metrike. Na koncu smo prišli do ugotovitve, da mora biti bel prazen
prostor okoli znakov vsaj dvakrat večji kot pri navadni oz. pokončni različici, predvsem
zaradi boljše čitljivosti.
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Pri tanki različici verzalke „A“ (slika 30) vidimo, da je črka zožena z zunanje strani črke, tako
da notranji del ostane enako velik kot pri navadni pokončni različici.

Slika 30: Verzalki A; Navadna oz. pokončna različica – levo, tanka
različica – desno

Minuskula „h“ prav tako obdrži enako velik notranji del črke, celo malo večji, ker se vez zoži
navzgor (slika 31).

Slika 31: Minuskuli h; Navadna oz. pokončna različica – levo, tanka
različica – desno

Celoten nabor črkovnih in nečrkovnih zankov je v prilogi C.

3.4.1 TANKA RAZLIČICA V BESEDILU
Primerjava tanke različice z navadno oz. pokončno prikaže, da tanka različica kljub razpiranju
še vedno zavzame manj prostora kot navadna oz. pokončna (slika 32).
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Slika 32: Primerjava besed v navadni oz. pokončni in tanki različici (velikost – 91 t. e.)

Na slikah 33 in 34 sta primerjavi besedila napisanega s pisavo „kiro“ v navadni oz. pokončni
in tanki različici.

Slika 33: Navadna oz. pokončna različica

Slika 34: Tanka različica

3.5 PRIMER UPORABE DRUŽINE PISAV KIRO NA SPLETU
Na slikah 35 in 36 sta primera uporabe družine pisav „kiro“ na spletu. Navadna oz. pokončna
različica je uporabljena za osnovne podatke, ker je od vseh treh različic najbolj primerna za
daljše branje. Polkrepka različica za naslove in označevanja, ker najbolj vidna in zato
najprimernejša za tovrstna besedila. Zavihki podstrani so oblikovani s tanko različico pisave
„kiro“, ker je ta različica oblikovana z razlogom uporabe v kratkih ali enobesednih napisih in
je tudi najbolj izčiščena, ter tako najprimernejša za tovrstne elemente.
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Slika 35: Primer uporabe pisave na spletu – prva stran; v naslovu strani je uporabljena polkrepka
različica, v iskalnem polju je navadna oz. pokončna različica, v vrstici z zavihki tanka različica, na
sredini v sliki je polkrepka različica, spodaj v besedilu navadna oz. pokončna različica
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Slika 36: Primer uporabe pisave na spletu – podstran; v naslovu strani je uporabljena polkrepka
različica, v iskalnem polju je navadna oz. pokončna različica, v vrstici z zavihki tanka različica, naslova
v levem in desnem oknu sta v polkrepki, podnaslova in vsebini pa v navadni oz. pokončni različici
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4 ZAKLJUČEK
Izdelali smo črkovno družino za splet in ugotovili, da je načrtovanje le te težje kot smo sprva
predvidevali. Kmalu smo ugotovili, da je načrtovanje linearne pisave, ki je posebej primerna
za splet, včasih težje kot načrtovanje pisave s serifi. Pri pisavah s serifi se opiramo na obliko
serifov. Med raziskavami smo prišli do ugotovitve, da bodo pisave s serifi kmalu prišle tudi
na splet. Ponekod jih že zasledimo, a so zaenkrat namenjene zaslonom z boljšo ločljivostjo,
ker tam ne pride do nazobčanosti, vidne s prostim očesom. Še vedno velja, da moramo pri
načrtovanju pisav za splet srednji črkovni pas nekoliko povečati. Glavni namen tega je boljša
čitljivost črk.
Različice pisav črkovne družine „kiro“ se med seboj kot celota lepo dopolnjujejo, uporabimo
lahko vsako izmed različic kot samostojno, ali pa jih kombiniramo med seboj glede na
vsebino. Navadna oz. pokončna različica se najbolje izkaže za branje daljših besedil,
polkrepka za naslove in pomembnejše zapise, tanka pa izgleda bolj sodobna in se najbolje
obnese v kratkih enobesednih zapisih.
Postavljena hipoteza, da je črkovna vrsta primerna za spletno rabo, je bila potrjena. Postavili
smo začasno spletno stran na kateri smo uporabili vse tri različice črkovne družine „kiro“.
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6 PRILOGE
6.1 PRILOGA A: NABOR ČRKOVNIH IN NEČRKOVNIH
ZNAKOV PISAVE KIRO – NAVADNA OZ. POKONČNA
RAZLIČICA

Slika 37: Nabor znakov navadne oz. pokončne različice
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6.2 PRILOGA B: NABOR ČRKOVNIH IN NEČRKOVNIH
ZNAKOV PISAVE KIRO – POLKREPKA RAZLIČICA

Slika 38: Nabor znakov polkrepke različice
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6.3 PRILOGA C: NABOR ČRKOVNIH IN NEČRKOVNIH
ZNAKOV PISAVE KIRO – TANKA RAZLIČICA

Slika 39: Nabor znakov tanke različice
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