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IZVLEČEK

Zaradi vedno cenejšega tiska in razvoja digitalne fotografije fotoknjige niso več
le domena profesionalnih fotografov, ampak se vedno bolj uveljavljajo kot
nadomestek klasičnih albumov.
V diplomskem delu je predstavljena fotoknjiga in njena izdelava z izbrano
programsko

opremo

ePhotoLab,

ki

je

ena

izmed

najbolj

razširjenih.

Predstavljena sta celoten postopek oblikovanja v programskem orodju in tiska
na laserskem tiskalniku ter vezava v fotoknjigo, z izdelavo trdih platnic s
potiskom.

Za potrebe diplomske naloge je bilo analiziranih sto fotoknjig, izdelanih v
izbranem podjetju, da bi bili ugotovljeni namen oblikovanja in izdelave, obseg
strani naročenih knjig in oblika platnic.

Ključne besede: fotoknjiga, digitalna fotografija, oblikovanje, tisk, vezava
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ABSTRACT

Due to the development of digital photography and cheaper print, photobooks
are no longer the domain of just professional photographers, but more and
more recognized as a substitute for classic albums.

In the thesis photobook and making it, using selected software ePhotoLab,
which is one of the most widely used, the entire process of designing on a
computer and printing on a laser printer, binding, and the manufacture of hard
cover is presented.

To determine the purpose for which photobooks were designed and
manufactured, hundred photobooks were analyzed from a range of pages to the
form of cover.

Key words: photobook, digital photography, design, printing, bounding

IV

KAZALO VSEBINE
PODATKI O DIPLOMSKEM DELU .................................................................... I
ZAHVALA .......................................................................................................... II
IZVLEČEK ........................................................................................................ III
ABSTRACT ...................................................................................................... IV
SEZNAM SLIK ................................................................................................. VII
SEZNAM PREGLEDNIC ................................................................................. VIII
OKRAJŠAVE IN SIMBOLI................................................................................ IX
1

UVOD .......................................................................................................... 1

2

TEORETIČNI DEL ....................................................................................... 3

2.1

Fotografija ............................................................................................... 3

2.2

Digitalna fotografija ................................................................................ 3

2.2.1 Razvoj digitalne fotografije .................................................................... 4
2.2.2 Način delovanja digitalnih fotoaparatov ................................................. 5
2.2.3 Prednosti in slabosti digitalne fotografije ............................................... 6
2.2.4 Shranjevanje digitalnih datotek.............................................................. 7
2.3

Fotoknjiga ............................................................................................... 8

2.3.1 Razvoj fotoknjige ................................................................................... 9
2.4

Izdelava fotoknjige ............................................................................... 10

2.4.1 Programska oprema ............................................................................ 10
2.4.2 Formati ................................................................................................ 11
2.4.3 Platnice ............................................................................................... 11
2.4.4 Papir .................................................................................................... 12
2.4.5 Besedilo .............................................................................................. 12
2.4.6 Fotografije ........................................................................................... 13
2.4.7 Nova generacija fotoknjig .................................................................... 13
2.4.8 Od spleta do tiska................................................................................ 14
2.4.9 Laserski tiskalnik ................................................................................. 15
3

EKSPERIMENTALNI DEL ........................................................................ 17

3.1

Materiali ................................................................................................. 17

3.2

Metoda 1 – oblikovanje fotoknjige s programom ePhotoLab ........... 17

3.2.1 Izbira vrste tiskovnega materiala ......................................................... 18
V

3.2.2 Izbira formata fotoknjige in platnic ....................................................... 19
3.2.3 Izbira števila strani fotoknjige .............................................................. 20
3.2.4 Vnos in izbira fotografij za fotoknjigo ................................................... 20
3.2.5 Postavitev strani .................................................................................. 22
3.2.6 Vnos besedila ...................................................................................... 23
3.2.7 Izbira ozadja, dekorativnih okvirjev in mask ........................................ 25
3.2.8 Dodelava in tisk ................................................................................... 27
3.4

Metoda 2 – primerjalna analiza fotoknjig uporabnikov ..................... 30

4

RAZPRAVA O REZULTATIH ................................................................ 32

4.1

Izdelava fotoknjige ............................................................................... 32

4.2

Rezultati analize fotoknjig.................................................................... 33

5

ZAKLJUČEK .......................................................................................... 36

6

LITERATURA......................................................................................... 37

7

PRILOGA ............................................................................................... 39

VI

SEZNAM SLIK

Slika 1: Primerjava dobre barvne kombinacije (črna pisava na beli podlagi) in
slabe barvne kombinacije (modre črke na zeleni podlagi) ................................ 13
Slika 2: Delovanje laserskega tiskalnika (19) ................................................... 15
Slika 3: Možnosti izbire tiska na različne tiskovne materiale ............................ 19
Slika 4: Pokončna knjiga s potiskanimi platnicami ............................................ 19
Slika 5: Fotoknjige z oknom.............................................................................. 20
Slika 6: Prikaz možnosti izbire števila strani s pripadajočo ceno fotoknjige ...... 20
Slika 7: Vnos fotografij ...................................................................................... 21
Slika 8: Slaba ločljivost, označena z rdečim oziroma rumenim znakom ........... 22
Slika 9: Prikaz predlog ...................................................................................... 23
Slika 10: Vnos besedila in spreminjanje tipografije ........................................... 24
Slika 11: Primer pisave, ki ne reproducira šumnikov ........................................ 24
Slika 12: Vnos besedila in spreminjanje tipografije ........................................... 25
Slika 13: Primer fotografije s svetovnega spleta, uporabljene za ozadje .......... 26
Slika 14: Različni okvirji .................................................................................... 26
Slika 15: Primeri mask ...................................................................................... 27
Slika 16: ePhotoLab server .............................................................................. 27
Slika 17: Porezava ........................................................................................... 29
Slika 18: Lepljenje platnic ................................................................................. 29
Slika 19: Naprava za stisk platnic in vsebine v fotoknjigo ................................. 30
Slika 20: Namen fotoknjig ................................................................................. 34

VII

SEZNAM PREGLEDNIC

Preglednica 1: Prednosti in slabosti digitalne fotografije..................................... 7
Preglednica 2: Uporaba platnic [%] .................................................................. 35
Preglednica 3: Število strani fotonjige [%] ........................................................ 35

VIII

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

Dpi

slikovne točke na palec (ang. Dots per inch)

Ppm

delcev na milijon (ang. Parts per Million)

IX

1

UVOD

Fotografija je nastala iz želje biti drugačen kot slikar. Ta je lahko ure in ure risal
in ustvarjal podobo nečesa, kar je gledal, videl, si zapomnil ali samo zamislil.
Vendar še tako realistična risba ni prikazala realnega stanja.
Fotografija je prinesla prav to. Ujeti trenutek, ujeti realni zapis nekega časa,
trenutka, ki ga vidimo in doživljamo. Zato pravimo, da je fotografija tista, ki nam
ohrani dogodke in spomine.
V začetku dobe digitalne fotografije so mnogi začeli opuščati razvijanje
fotografij, ker to enostavno ni bilo več nujno opravilo oziroma je marsikdo v tem
videl nepotreben strošek. Časi so se zopet obrnili in ni več veliko tistih, ki
menijo, da je takšno početje nesmiselno, razvijanje pa je zopet postalo del
fotografske navade mnogih uporabnikov.
Da časi zabavnega listanja družinskih albumov ne bi izumrli, so se domislili
novega, preprostega, modernega in kreativnega načina hranjenja neprecenljivih
življenjskih dogodkov: ustvarjanje in naročanje fotoknjige prek spleta.
Diplomska

naloga

je

sestavljena

iz

dveh

delov:

teoretičnega

in

eksperimentalnega. V teoretičnem delu smo predstavili fotografijo, digitalno
fotografijo in njen razvoj, opisali smo fotoknjigo in razloge za njen nastanek. V
eksperimentalnem delu smo po korakih opisali in izdelali fotoknjigo s
programskim orodjem ePhotoLab. Izdelano fotoknjigo smo natisnili na
laserskem tiskalniku Xerox colour 560 (Xerox Corporation, ZDA), ji ročno
izdelali platnice ter jo zvezali. Fotoknjigo smo oblikovali kot navodilo oziroma
nasvete uporabnikom programa ter predstavili nekaj možnosti postavitev slik,
ozadij, okvirjev, mask in pisave, ki jih programsko orodje ePhotoLab omogoča.
Na koncu fotoknjige smo nanizali tudi nekaj idejnih tem za ustvarjanje fotoknjig
in nasvetov, kako fotografirati, da bodo posnetki boljši in zanimivejši.
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Za potrebe diplomske naloge smo naredili analizo stotih fotoknjig, izdelanih v
izbranem podjetju, da bi ugotovili namen oblikovanja in izdelave, obseg strani
naročenih fotoknjig in obliko platnic.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

Fotografija

Fotografija je tehnika, s katero trajno zapišemo mirujoče ali gibajoče se
predmete na različne načine. Dobesedni prevod besede fotografija bi pomenil
risanje na svetlobo. Besedo fotografija so prvič uporabili leta 1839, ustvaril pa jo
je sir John Frederick William Herschel. Sama objava imena fotografije nima nič
skupnega z izumom fotografije, saj je ta nastala že veliko prej, in sicer v optični
fazi že v letu 1519, ko so izumili camero obscuro. Fotografijo, kot jo poznamo
danes, je leta 1827 izumil Joseph Nicéphore Niepce (1).

Z razvojem fotografije so se razvijale tudi mnoge fotografske zvrsti, ki so si za
svojo sliko izbrale različne motive in teme. Tako danes poznamo ogromno
različnih fotografskih zvrsti. Vsaka poudarja in se osredotoči na določen del
predmeta, ki ga želi zajeti v sliko. Danes poznamo umetniško, reportersko ter
znanstveno fotografijo, astro- in aerofotografijo ter mnoge druge (2).

Fotografija je postala znanost, ki zmore zamrzniti vodo, ustaviti let topovskega
izstrelka, povečati atom na metrsko ploskev, v zadnjem času pa prikazati
svetlobo z elektroni na zaslonu. Današnjemu fotografu ni potrebno poznavanje
zgodovine fotografije, da bi ne mogel posneti slike z digitalnim fotoaparatom. Ta
mali košček kovine in stekla zmore pretvoriti svetlobo v elektrone in jih pravilno
prikazati na ekranu v obliki digitalne slike, brez da bi vedeli, kako v resnici
deluje (3).

2.2

Digitalna fotografija

Digitalna fotografija je splet računalniškega skeniranja in analogne fotografije. V
nasprotju s klasično fotografijo (motiv se zapiše na svetlobno občutljiv film) je
digitalna fotografija nova veja fotografije, kjer se motiv digitalizira. Največje
3

prednosti digitalne fotografije so preprostost, hitrost in preprosta obdelava
posnetkov. Poleg vseh prednosti, ki jih ima digitalna fotografija pred klasično, je
glavna ta, da nam omogoča poljubno število fotografij brez kemikalij in
fotografskega papirja (4).

2.2.1

Razvoj digitalne fotografije

Začetek razvoja digitalne fotografije sega že v sredino 60-ih let z raziskovanjem
vesolja ter možnostjo prenosa direktno na zemljo. Leta 1968 so pri Bell
Laboratories iznašli CCD-vezje (ang. Charged Coupled Device). To je svetlobni
čip, ki svetlobo pretvori v električni naboj. Narejen je iz tisoč posameznih
senzorjev ali tipal, ki so občutljiva na rdečo, zeleno in modro svetlobo. Je ena
izmed glavnih sestavin za nastanek digitalne fotografije.
Za današnje razmere je pravo digitalno kamero leta 1994 ponudil Kodak. Model
DC-40 je že snemal v barvah z ločljivostjo 756 × 506 točk in z 8-bitno barvno
globino. Kamere so predvsem zaradi vse boljših tipal postale kakovostno
zadovoljive za malo bolj zahtevne uporabnike. Glavna vzroka za vedno več
uporabnikov sta bila takojšen ogled slike na zaslonu in pridobitev časa v
primerjavi s fotografiranjem na film. Kot je zapisal Intihar, je bil moto takratnim
uporabnikom: »Ni važna kakovost, ampak hitrost«. Sredi 90-ih let so digitalne
kamere, skenerji in računalniki že dokazovali, da se klasični fotografiji pišejo
slabi časi. Po letu 2000 so digitalne kamere v fotografskih trgovinah počasi
začele izpodrivati klasične kompaktne kamere (5).
V zadnjih desetih letih je digitalna fotografija močno spremenila fotografski svet.
Možnost fotografiranja nam ponuja že vsak sodobni mobilni telefon. Fotografska
kamera je že nekaj povsem samoumevnega, prav zato se dandanes posname
desetkrat več fotografij. Računalniki, mobilni telefoni, programi za obdelavo
fotografij in internet so popolnoma spremenili pojem fotografija. Če je fotografija
včasih pomenila spomin, pomeni danes zabavo.
Med ljubiteljskimi (amaterskimi) fotografi se je veliko stvari spremenilo, saj še
nikoli ni bilo na voljo toliko opreme kot danes. Zaradi vse sodobne tehnologije je
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učenje fotografskih tehnik zelo hitro in med fotografi je vse več takih, ki po letu
ali dveh že razstavljajo svoje fotografije ali pa jih objavljajo v revijah (6).

Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji že okrog 500.000 uporabnikov digitalnih
kamer. Tu je še ogromna množica fotofonov, s katerimi zaradi vse boljših
mobilnih kamer posnamemo kakovostno fotografijo, ki je primerna za družinski
album (7).

2.2.2

Način delovanja digitalnih fotoaparatov

Pri uporabi digitalnega fotoaparata je proces v celoti digitalen – tako od samega
zajema slike do obdelave in tiska. Slika v digitalni obliki je dejansko datoteka,
podobno kot so datoteke besedila napisane v programih Microsoft Word ali npr.
tabele v programu Microsoft Excel. Digitalna oblika zapisa fotografij omogoča
shranjevanje in obdelavo v različnih računalniških programih, izmenjavo prek
elektronske pošte itd. Kot vse druge datoteke morajo biti tudi fotografije, ki jih
želimo obdelovati, zapisane v obliki datotečnega formata, ki ga lahko prepozna
program za obdelavo fotografij. Ko je fotografija v digitalni obliki, imamo nad
njenim izgledom popoln nadzor.
Ker je fotografija v digitalni obliki zapisana kot zaporedje ničel in enic, jo lahko
razmnožimo v poljubnem številu izvodov, ne da bi ji pri tem padla kakovost.
Uporaba optičnega čitalca (ang. Scanner) omogoča digitalizacijo analogne
oblike fotografije. Kajti če slika ni v digitalizirani obliki, nimamo možnosti njene
obdelave. Digitalizirane fotografije lahko spreminjamo na različne načine, jih
svetlimo oz. temnimo, jim povečujemo ali zmanjšujemo ločljivost, jim
spreminjamo velikost, dodajamo in odvzemamo elemente, obdelujemo z
najrazličnejšimi filtri itd.
Če združimo možnosti digitalne fotografije in klasičnih fotografskih in tiskarskih
postopkov, potem so možnosti omejene le še z domišljijo. Lastne fotografije
lahko natisnemo kot voščilnice, jih natisnemo na majice, skodelice, ustvarimo
sestavljanko itd. (8).
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2.2.3

Prednosti in slabosti digitalne fotografije

Z velikim napredkom digitalne tehnologije, programske opreme in tiskarskih
strojev, med katere sodijo tudi tiskalniki, so današnjim uporabnikom na voljo
številna visoko razvita orodja. Velika uporaba digitalnih kamer je povzročila
padec cen, zaradi česar so postale tudi visoko kakovostne kamere dostopne
družinskemu proračunu.
Digitalne slike so najbolj vsestransko uporabna umetniška dela do sedaj. Lahko
jih natisnemo, pošljemo po elektronski pošti, objavimo na spletu in obdelujemo
s programi. Digitalne slike uporabljamo pri posredovanju informacij, na
predstavitvah na poslovnem področju, v raznih poročilih in gradivih. Z leti
uporabe smo spoznali tudi slabosti digitalizacije, saj se nam lahko uniči trdi disk
računalnika, izgubimo CD/DVD ali se nam ta pokvari, iskanega posnetka pa
lahko v vsej množici drugih fotografij enostavno ne najdemo (9).

Prednosti in slabosti digitalne fotografije so predstavljene v preglednici 1.
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Preglednica 1: Prednosti in slabosti digitalne fotografije (3, 4)

PREDNOSTI
Hiter dostop do slik

Visoki stroški nabave opreme

Hitro preverjanje kakovosti slik na

Zapletena uporaba strojne in

zaslonu

programske opreme

Preprosta obdelava slik

Izguba posnetkov zaradi okvare
pomnilniških nosilcev

Nižji stroški, saj ni potrebe po nabavi

Slabša obstojnost zapisov na

in razvijanju slik iz negativov oz. filmov

pomnilniških nosilcih

Pošiljanje in izmenjava prek spleta in
elektronske pošte
Vključitev slikovnega gradiva v
različne dokumente
Hiter prenos na druge medije (splet,
različni pomnilniški nosilci (npr. USB,
CD/DVD), fotografski papir, fotoknjiga)
Malo potrebnega prostora za
shranjevanje posnetkov
Kakovost z leti ostane nespremenjena

2.2.4

SLABOSTI

Velike datoteke
Izbira ustrezne ločljivosti fotografije
Počasen prenos podatkov, v kolikor
so velike datoteke

Organizacija fotografij
Kakovost pomnilniških nosilcev

Shranjevanje digitalnih datotek

Kako zelo so ljudem pomembne fotografije in spomini, pove dejstvo, da ljudje,
kadar so ogroženi njihovi domovi, poleg najdragocenejših stvari želijo rešiti
svoje fotografske albume. Tega se nekateri novodobni fotografi niti ne zavedajo.
Fotografirajo pomembne dogodke, družinska srečanja, izlete, potovanja, vendar
posnetke le redko shranijo še kje drugje kot na računalniškem disku (7).
Množica fotografij, shranjenih le na enem mestu, pa naj bo to na trdem disku,
CD/DVD-ju, USB-ju, zunanjem disku ali v oblaku, predstavlja enega največjih
problemov digitalne fotografije. Trdi disk se lahko pokvari, računalniški virusi in
programski črvi lahko uničijo podatke, CD/DVD-jev pa kmalu ne bo več možno
brati, saj nekateri novejši računalniki nimajo več bralnikov za CD/DVD. Digitalni
zapis na trdem disku računalnika sčasoma izgubimo med množico drugih
7

podatkov ali ga celo prepišemo. Če smo datoteke kopirali na CD/DVD-je, pa ti v
približno osmih letih začnejo izgubljati na kakovosti materiala. Zaradi vseh teh
pasti digitalne tehnologije je priporočljivo, da zanimive posnetke shranimo na
papir. Na njem bodo ostale ohranjene vsaj 50 ali 100 let.
Drugi problem nastane, če fotografij ne nalagamo redno na računalnik –
naenkrat naložimo tudi 500 slik in več – in ko bi si želeli najti določeno
fotografijo, je v vsej množici ne najdemo. Zato je pomembno, da poskrbimo za
dobro organizacijo podatkov. Iz zgodovine vemo, da se je ohranilo veliko
fotografij na papirju in steklenih ploščah izpred 150 in več let. Današnji
fotopapirji, kemikalije in fotografije naj bi v albumih ob pravilnem hranjenju ostali
visoko ohranjeni 100 in več let. Ti sicer ne bodo v polni kakovosti, toda
fotografija bo imela kljub temu še vedno dobro sporočilno vrednost. Če torej
želimo imeti večni spomin na pomembne dogodke v življenju, je fotoknjiga ena
od možnih rešitev. Fotoknjiga je namreč v fizični obliki in ko je enkrat izdelana,
ni odvisna od nobene druge tehnologije. Lahko rečemo, da je fotoknjiga večni
spomin, ki skorajda ne more zbledeti (10).
Idej za izdelavo fotoknjige je praktično neskončno. Lahko je odlično darilo ob
poroki, rojstnem dnevu, raznih obletnicah itd. Ustvarimo lahko otroški dnevnik –
v fotoknjigi lahko uporabimo otrokove prve risbice, ki smo jih poskenirali in jih
shranili v digitalni obliki, pripišemo njegove prve besede itd. Po potovanju lahko
ustvarimo prekrasen spomin na vsa doživetja s fotografijami in z besedo.
Oblikujemo lahko tudi poslovni ali prodajni katalog, kar je precej ugodneje kot
naročanje kataloga pri drugih oblikovalcih. Z nekaj domišljije pridemo do
osupljivih rezultatov.

2.3

Fotoknjiga

V Wikipediji je fotoknjiga definirana kot: »Vrsta knjige, pri kateri je vsebina
pretežno fotografska«. V stroki je uveljavljen način predstavitve dela
profesionalnih fotografov, zaradi vedno cenejšega tiska in vzpona digitalne
fotografije pa se uveljavljajo tudi širše kot nadomestek albuma s fotografijami.
8

Kot že ime samo pove, ima fotoknjiga lastnosti fotoalbuma, po svoji obliki pa je
pravzaprav knjiga. Ima več prednosti pred klasičnimi fotoalbumi, saj po navadi
omogoča postavitev fotografij po lastnih željah, dodajanje podnapisov, naslovov
itd. V fotoknjigi so po želji naročnika fotografije kakovostno natiskane in
zvezane. Fotoknjige so lahko različnih formatov in debelin. Pomembna prednost
fotoknjige je tudi, da jo lahko naredimo v neomejenem številu izvodov (11).

2.3.1

Razvoj fotoknjige

Leta 2006 je bila fotoknjiga, ki je bila namenjena ljubiteljem digitalne fotografije,
predstavljena

kot

pomembna

novost

na

sejmu

Photokina.

Knjiga

z

reproduciranimi fotografijami se je imenovala fotomonografija. Priznanim
fotografom so jih izdajale založbe. Ena prvih po drugi svetovni vojni so bile
Kovane mreže Milana Kumarja (1973), sledile so Soline in solinarji pred kamero
Jožeta Pfeiferja (1975), v zadnjem času pa jih je največ izdal Joco Žnidaršič:
Foto = Photo (1982), Bohinj (1987), Slovenski vinogradi (1993), Dobimo se na
tržnici (1999), Golf na Slovenskem (2000), Moja Slovenija (2002, 2004),
Lipicanci (2004) in Večni Bohinj (2006). Drugi, še zlasti amaterji, so morali biti
zadovoljni z albumi, v katere so lepili izvirne fotografske povečave. Digitalna
tehnologija personaliziranega tiska sedaj omogoča, da si lahko kdor koli
namesto albuma po sprejemljivi ceni omisli tiskano reprodukcijo svojih fotografij
v enem ali večjem številu izvodov – v obliki fotoknjig.
Prav zato, ker to lahko stori kdor koli, fotoknjiga še ni fotomonografija in pojmov
ne bi smeli niti enačiti niti zamenjevati. Fotomonografije bodo ne glede na
tehniko tiska tudi v prihodnje rezervirane za profesionalne fotografe, ki z
ustvarjalnim, umetniškim in kritičnim pristopom iz svojega opusa izberejo le
najboljše, kar so posneli na določeno temo. Zato ne presenečata pravi razmah
ponudnikov in hiter razvoj programov za oblikovanje fotoknjig. Tiskarski in
knjigoveški servisi ponujajo brezplačne programe za enostavno ustvarjanje
knjig z bolj ali manj profesionalnimi postavitvami ter individualnimi možnostmi
urejanja lastnih fotografij in besedila. Ko končamo delo s programom, ustrezne
datoteke enostavno pošljemo v razvijanje, po navadi prek spleta (12).
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2.4

Izdelava fotoknjige

Še pred dvema desetletjema je bila večina fotografij v tradicionalnih fotografskih
albumih. Na strani so bile pritrjene z zatičnimi lističi ali pa so bile strani
samolepilne. Oboje je ponudilo izvrstne možnosti različnih postavitev. Z
nastankom poceni albumov z že oblikovanimi plastičnimi žepki za vstavljanje se
je vlaganje fotografij sicer pospešilo, zlasti pa pocenilo, a je vendarle postalo
nekam dolgočasno opravilo z dokaj enoličnimi rezultati. Velikosti žepkov v
posameznem albumu so namreč enotne in ne omogočajo prevelike
oblikovalske svobode. To je dandanes ob vsej digitalni tehnologiji, sodobnih
računalniških orodjih, s katerimi obdelujemo fotografije, jih obrezujemo,
uporabljamo različne filtre ali jih kako drugače oblikujemo po lastnih željah, zelo
moteče, saj v klasičnih fotoalbumih posnetki ne pridejo tako do izraza (13).

2.4.1

Programska oprema

Proizvajalci fotoknjig povečini programsko opremo ponujajo brezplačno prek
svojih spletnih strani. V osnovi so si programi zelo podobni, saj služijo istemu
namenu in cilju. Osnova je okno ogleda strani oz. para strani. Ob strani imamo
ogled izbranih fotografij ter že pripravljene različne razporeditve fotografij, ki jih
določi proizvajalec. Prav tako imamo v večini primerov na voljo tudi razna
ozadja za celotno stran ter različne okvirčke, ki jih lahko izberemo za določeno
fotografijo. Tematske predloge lahko pri določenih programih enostavno
poiščemo na spletu in vstavimo na želeno stran.
Fotografije vstavljamo v okvirčke po sistemu »povleci in spusti« (ang. drag and
drop). Izrezov ni potrebno pripraviti vnaprej, saj programi samodejno prilagodijo
velikost okviru, pri čemer lahko fotografijo potem naknadno približamo in
premikamo. Nekateri programi omogočajo tudi izboljšave lastnosti fotografije,
kot npr. svetlost, kontrast, barvo itd.
Če nam oblikovanje ne gre od rok, imamo na voljo samodejno postavitev knjige.
Izberemo si fotografije, ki jih želimo imeti v fotoknjigi, nato pa program sam
napolni strani. Rezultat je za bolj kritično oko po navadi vse prej kot zadovoljiv,
saj pri procesu niso izkoriščene naprednejše možnosti (13).
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2.4.2

Formati

Pri izdelavi fotoknjige je prav tako pomembno, kakšno dimenzijo knjige si
izberemo. Na voljo sta pokončni in ležeči format. Pokončna fotoknjiga nudi
boljšo postavitev ležečih in pokončnih celostranskih fotografij velikega formata,
saj so pokončne lahko celostranske, ležeče pa je potrebno umestiti čez dve
strani. Ležeči formati so večinoma primernejši za fotografije, pri katerih teče
dinamika vodoravno (npr. panoramske slike, športne dirke itd.), pokončni pa za
tiste fotografije, pri katerih dinamika teče navpično (npr. drevesa, stolpnice,
slapovi itd.) (13).
Na voljo imamo fotoknjige formatov različnih dimenzijskih velikosti. Tako lahko
izbiramo majhne fotoknjige velikosti 13 × 13 cm ali pa največje, ki imajo velikost
celo 38 × 29 cm. Najbolj iskane so fotoknjige A4 formata. Ta format je postal
podobno »klasičen«, kot je bila »klasična« v analogni dobi fotografija velikosti
10 × 15 cm. Praksa je pokazala, da se naročniki najpogosteje odločajo za dva
tipa fotoknjig – velike fotoknjige formata A4 in manjše fotoknjige formata 20 ×
20 cm, ki jih lahko nosimo s seboj, npr. v torbici (13).

2.4.3

Platnice

Ponudniki fotoknjig ponujajo različne vrste platnic. Mehke platnice so
namenjene večinoma izdelavi fotobrošur, ki niso namenjene pogostim ogledom
in so cenejše. Takšne fotoknjige so podobne žepni knjigi za t. i. enkratno branje.
Platnice takega tipa se hitro začnejo vihati in fotoknjiga izgubi na izgledu. Trde
platnice že na prvi pogled fotoknjigi dajo večjo vrednost in bolj profesionalni
izgled. Zaradi lastnosti trde vezave takšne fotoknjige obdržijo trdnost in so dlje
obstojne. Večina naročnikov večinoma izbere trde platnice. Nekateri ponudniki
ponujajo posebne platnice, kot so npr. les, platno, aluminij, steklo (13).
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2.4.4

Papir

Za izdelavo fotoknjig lahko izbiramo med več vrstami papirja. Pri klasičnih
fotografijah lahko izbiramo med matiranim in sijajnim fotopapirjem. Od vsakega
posameznika je odvisno, kaj mu je bolj všeč. Fotografije na matiranem
fotopapirju imajo zaradi manjše odbojnosti svetlobe manj intenzivne barve.
Sijajni fotopapir ima višjo odbojnost in s tem intenzivnejše barve, zato se večina
odloči za ta papir. Največkrat je to papir gramature 170 g/m2.
Izberemo si lahko tudi fotoknjigo na klasičnem fotopapirju. Nekateri pri tem malo
goljufajo in ne razvijajo po klasičnem postopku razvijanja fotografij, ampak
uporabljajo tiskalnik. Razlika je zgolj v načinu zapisa. Knjiga ima prednost v
tem, da se v hrbtu popolnoma odpre in vidimo celotno sliko brez zaprtega hrbta
(13).

2.4.5

Besedilo

Pri vstavljanju besedila moramo biti pazljivi, saj so urejevalniki besedila različno
zmogljivi. Praviloma lahko spreminjamo tip pisave oz. črkovno vrsto, velikost,
barvo, postavitev besedila itd. Pri izbiri tipa pisave je potrebno biti pozoren na
odziv integrirane pisave v izbranem oblikovalskem programu na zapis posebnih
črk in znakov, kot so npr. šumniki, posebni elementi ter posebni znaki.
Ko je fotoknjiga dokončno oblikovana in besedilo napisano, je priporočljivo
besedilo v celoti in zelo pazljivo pregledati še enkrat, saj so pri tiskani obliki
fotoknjige tipkarske napake zelo opazne in moteče.
Pri izbiri pisave je zelo pomembna tudi njena čitljivost in berljivost. Zavedati se
moramo, da dobra tipografija bralcu pomaga brati, slaba pa ga od branja
odvrača. Vsaka tipografija ustvari tudi različne občutke in razpoloženja. Na
čitljivost vplivajo naslednji tipografski elementi: črke, velikost črk, dolžina vrstic,
poravnava besedila (naslonilo), številke ter različne barvne kombinacije, kot
prikazuje slika 1 (14).
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Besedilo mora biti dovolj vidno;
jasna in ostra slika posameznih
potez črk in primerna velikost črk.
Črke in besede morajo biti
prepoznavne. Besedilo mora biti
razumljivo.

Besedilo mora biti dovolj vidno;
jasna in ostra slika posameznih
potez črk in primerna velikost črk.
Črke in besede morajo biti
prepoznavne. Besedilo mora biti
razumljivo.

Slika 1: Primerjava dobre barvne kombinacije (črna pisava na beli podlagi) in slabe
barvne kombinacije (modre črke na zeleni podlagi)

2.4.6

Fotografije

Iz množice fotografij je potrebno izbrati najljubše, pri tem pa moramo paziti na
nekatere lastnosti digitalne fotografije. Med pomembnejše spada ločljivost (ang.
Resolution). Najmanjša standardna priporočljiva ločljivost slik je 180 dpi za
izbrano velikost okvirja, pri čemer je razlika med kakovostjo tiska med to in
fotografijo v ločljivosti 300 dpi precej opazna, med slednjo in z ločljivostjo 600
dpi (ang. Dots per inch; št. slikovnih točk na palec) pa ne (13).
Fotografije, posnete z digitalnimi fotoaparati oz. kamerami, je priporočljivo pred
tiskom vsaj osnovno obdelati. To nam omogočajo številni programi za obdelavo
slik. Veliko je brezplačnih in enostavnih za uporabo. Z njimi lahko popravimo
tonske vrednosti slik, ostrino, nepravilno osvetlitev, odpravimo rdeče oči itd. Te
osnovne korekture naredijo fotografijo tako na zaslonu kot kasneje na tiskovini
bolj kakovostno. Zavedati se moramo, da bo ob dobri pripravi fotografij tudi
fotoknjiga lepša in bolj nas bo zadovoljila kakovost izdelka.

2.4.7

Nova generacija fotoknjig

Ker se digitalni in tiskani mediji vedno bolj prepletajo, nova generacija fotoknjig
že vključuje možnost hranjenja digitalnih podatkov, ker imajo vgrajen spominski
čip. Nanj lahko shranjujemo slike v izvorni ločljivosti in videoposnetke. Dosegljiv
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je s pomočjo USB-povezave in omogoča arhiviranje podatkov v velikosti 4, 8 ali
16 GB (15).
Nekateri ponudniki fotoknjig že omogočajo vstavitev videa v fotoknjigo po istem
sistemu, kot bi vstavili fotografijo. Na tem mestu se pojavi QR-koda, ki jo
skeniramo s pametnim telefonom ali tablico, na kateri se kasneje predvaja
shranjeni video. Vedno več je uporabnikov, ki digitalnega fotoaparata sploh
nimajo. Enostavno ga ne potrebujejo, saj jim zadostuje pametni telefon. Kljub
temu pa bi radi svoje posnetke včasih »objavili« v fotoknjigi. Takšni uporabniki
svoje posnetke velikokrat objavljajo v različnih spletnih storitvah v oblaku (ang.
Cloud) ali družbenih omrežjih, kot je npr. Facebook. Tudi sicer so spletni albumi
vedno bolj priljubljeni, zato vedno več ponudnikov tiska fotoknjig omogoča tudi
tak, neposreden prenos fotografij (16).

2.4.8

Od spleta do tiska

Tiskanje fotoknjig, koledarjev, vizitk, letakov in drugih tiskovin omogoča t. i.
tehnologija tiska s spleta oziroma tehnologija »web to print«. Tehnologija je
opisana kot komercialni tiskarski proces, ki ustvarja most med digitalnim svetom
in komercialno tiskarsko produkcijo. Osredotočena je na reklamne uporabnike
ali pa je dostopna vsej javnosti. Obe skupini imata dostop do katalogov, ki jih
ponuja tiskarna prek spletne strani. Večina aplikacij »web to print« strankam
omogoča prilagajanje predhodne oblike vzorca in tudi dodajanje lastnega
pečata za tiskarsko produkcijo. Vzorec se navadno shrani v PDF obliki, ki je za
tisk najpogostejša.
Prednost tehnologije »web to print« vključuje tudi to, da imajo stranke, grafični
oblikovalci, tiskarne in širša javnost možnost vstopa v javni ali zasebni internetni
katalog, kjer lahko dodajajo spremembe v zadnjem trenutku. V tem procesu
stranka lahko potrdi izbrane materiale brez srečanja s tiskarno (17).
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2.4.9

Laserski tiskalnik

Laserski tiskalniki delujejo na principu statične elektrike (slika 2). V tiskalniku se
nahaja poseben boben, prekrit s snovjo, ki je občutljiva na svetlobo. Na začetku
ima pozitiven električni naboj in nato pod vplivom laserja (svetlobnih žarkov) in
ogledal spremeni naboj. Nato nanašalni valj toner oziroma posušeno črnilo s
pozitivnim nabojem posipa po površini bobna. Toner se obdrži na bobnu samo
tam, kjer je naboj negativen, od pozitivne površine pa se odbije. Toner se obdrži
samo tam, kjer je bil boben predhodno osvetljen z laserjem. Nato se na papir, ki
je močneje negativno naelektren (predhodno ga naelektri posebna žička) kot
boben, prenese toner. Preden pa papir zapusti, tiskalnik pot nadaljuje prek
grelne enote, ki pri veliki temperaturi (do 200 °C) zapeče toner na papir. Na
koncu laser ponovno osvetli boben in ga pripravi na naslednji obrat. Vsaka
stopnja ima več izpeljank. Največ jih je nastalo pri osvetljevanju bobna. Ker je
bila nekoč tehnologija z laserjem zelo zapletena in draga, so bile cene
tiskalnikov zelo visoke. Sedaj pa je ta način izredno dodelan in zagotavlja hiter
in kakovosten izpis (18).

Slika 2: Delovanje laserskega tiskalnika (19)

Fotoknjiga v prilogi je tiskana na laserskem tiskalniku Xerox colour 560 (Xerox
Corporation, ZDA).
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Lastnosti tiskalnika Xerox colour 560:
Tehnologija tiska:

barvno lasersko tiskanje;

Velikost medijev:

do formata SRA3;

Lastnosti:

zmogljiv barvni laserski produkcijski tiskalnik je namenjen
zahtevni grafični pripravi;

Hitrost tiskanja:

do 60 ppm barvno, 65 ppm črno belo;

Izpis prve strani:

4 sekunde;

Št. odtisov (mesečno):

50.000 odtisov;

Ločljivost (maks.): 2400 × 2400 dpi;
Vhod papirja:

standardno 4 kasete zaloge papirja + stranski podajalec;

Gramatura:

od 64 do 300 g/m2 (navadni in premazni papirji),

Zmogljivost/kapaciteta:

3.260 listov (20).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del diplomske naloge temelji na oblikovanju fotoknjige s
programom ePhotoLab in njenem tisku na laserskem tiskalniku Xerox ter ročni
izdelavi trdih platnic. V nalogi so opisane prednosti in pomanjkljivosti programa,
ki smo jih opazili med izdelavo. Fotoknjigo, ki je v prilogi, smo oblikovali kot
priročnik z navodili za oblikovanje fotoknjige s programom ePhotoLab in na
koncu nanizali nekaj idejnih tem za ustvarjanje fotoknjige in nasvetov, kako
fotografirati, da bodo fotografije boljše.

3.1

Materiali

Za potrebe diplomskega dela smo izbrali način izdelave fotoknjige z
brezplačnim komercialnim programom ePhotoLab, ki je med najbolj razširjenimi
programi za izdelavo fotoknjig. Fotoknjiga je tiskana na laserskem tiskalniku
Xerox Colour 560 (Xerox Corporation, ZDA) na sijajno premazanem papirju
gramature 170 g/m2, platnice so trde s potiskom.
V arhivu izbranega podjetja smo pregledali sto zadnjih izdelanih fotoknjig, da bi
dobili željene podatke. Iskani podatki in rezultati bodo opisani v poglavju 4.

3.2

Metoda 1 – oblikovanje fotoknjige s programom
ePhotoLab

Program ePhotoLab omogoča pripravo, obdelavo in oddajo digitalnih fotografij v
razvijanje prek spleta. Celoten postopek oddaje digitalnih fotografij je
avtomatiziran in optimiziran na najhitrejše pošiljanje paketa digitalnih slik prek
spleta. Program je v slovenskem jeziku in precej enostaven za uporabo.
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Programski produkt je sestavljen iz dveh ločenih aplikacij:


ePhotoLab odjemalec (klient), ki je namenjen strankam in služi oddaji
naročila v izdelavo;



ePhotoLab server, ki je namenjen izvajalcu in služi sprejemanju naročil,

administraciji sistema in vodenju statistike naročil. Prilagodljiv je za različno delo
pri nadaljnji obdelavi in razvijanju slik na papir oz. na izbrani izdelek (21).
Uporabnik pošlje eno ali več slik, spletni strežnik začasno shrani pakete
poslanih slik (24-urno sprejemanje in oddajanje slik na hitrih optičnih
povezavah), izvajalec prevzame paket in pripravi izdelek (21).
Pred samim začetkom oblikovanja fotoknjige je potrebno na računalniški
pomnilnik namestiti brezplačni program ePhotoLab, ki omogoča nadaljnje
oblikovanje izdelka.
Prednost dela z lokalno nameščenim programom je v tem, da je izdelana
fotoknjiga shranjena neposredno na osebnem računalniku. Tako fotoknjigo
imamo lahko na disku shranjeno za nedoločen čas in ne le omejen čas, kot
večinoma omogočajo ponudniki spletnega oblikovanja. Slaba stran pa je v tem,
da takšna fotoknjiga izgine, če se nam med oblikovanjem pokvari računalnik,
tista, ki je shranjena v spletu, pa vsaj teoretično ostane. Pri nalaganju programa
nismo imeli težav.

3.2.1

Izbira vrste tiskovnega materiala

Izbrani ponudnik poleg fotoknjig nudi tisk različnih koledarjev, majic, voščilnic,
časopisov. Izdelek, ki ga želimo oblikovati in poslati v izdelavo, izberemo s
klikom namenskega gumba (slika 3).
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Slika 3: Možnosti izbire tiska na različne tiskovne materiale

Za potrebe raziskave smo izbrali pokončno fotoknjigo s potiskom trdih platnic
(slika 4). Platnice smo izdelali z lastno grafično predlogo.

Slika 4: Pokončna knjiga s potiskanimi platnicami

3.2.2

Izbira formata fotoknjige in platnic

Pri izdelavi fotoknjige imamo na voljo pokončen in ležeč format.
Platnice so trde, lahko so potiskane z lastnimi grafičnimi predlogami, pri katerih
je fotoknjiga vezana v kovinski žleb, ali pa so platnice nepotiskane z oknom in
lepljenim hrbtom. Te so že pripravljene, zato lahko izbiramo le med nekaj
različnimi barvami (slika 5).
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Slika 5: Fotoknjige z oknom

3.2.3

Izbira števila strani fotoknjige

Število strani v fotoknjigi mora biti sodo zaradi dvostranskega tiska, število
izbranih strani pa narekuje ceno. Najmanjše možno število listov je 18 plus
platnici oziroma 20 v primeru izbire knjige z oknom, največja pa 78 plus platnici
oziroma 80. Program nam sicer omogoča spreminjanje obsega fotoknjige tudi
med samim oblikovanjem (slika 6).

Slika 6: Prikaz možnosti izbire števila strani s pripadajočo ceno fotoknjige

3.2.4

Vnos in izbira fotografij za fotoknjigo

Vnos fotografij in izbira njihove velikosti, ločljivosti in položaja je pomembno
področje in ima veliko posebnosti, zato bo natančneje opisano v nadaljevanju.
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Ko izberemo fotoknjigo, program zahteva določitev mape s fotografijami. Druge
mape tako kasneje v programu niso več vidne, lahko pa jih kadar koli spet
dodamo s klikom namenskega gumba (slika 7).
Priporočljivo je, da si izbrane fotografije že vnaprej shranimo v določeni mapi,
saj bomo s tem precej prihranili na času in samo oblikovanje bo precej lažje in
hitrejše. Še prej pa si lahko fotografije, če je to potrebno, obdelamo v enem
izmed številnih programov za obdelavo slik (Adobe PhotoShop, Picasa, GIMP,
PS Elements in drugi). Z njimi lahko popravimo tonske vrednosti slik, kontrast,
svetlost, rdeče oči ali celo odstranimo moteče elemente na fotografiji. Možnosti
za obdelavo in predelavo je veliko.

Izbrane fotografije vidimo na levi strani delovnega polja, vnos fotografij v
okvirčke pa poteka po načelu »primi in spusti«. Ob fotografijah, ki smo jih v
fotoknjigo že vstavili, se pojavi zelena kljukica, kar nam omogoča dober nadzor
nad uporabljenimi in neuporabljenimi posnetki.

Slika 7: Vnos fotografij

Izrezov ni potrebno pripraviti vnaprej, saj program samodejno prilagodi izrez,
primeren okvirju, v katerega želimo vstaviti fotografijo, nato pa ga z ročnim
premikanjem in približevanjem prilagodimo.
ePhotoLab nam omogoča tudi nastavitev nekaterih parametrov, kot so
prosojnost fotografij, črno-bel ali sepia videz. Okvirčke slik lahko tudi poljubno
obračamo.
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Ločljivost fotografij
Standardna najmanjša priporočljiva ločljivost slik je 180 dpi za izbrano velikost
okvirja, pri čemer je razlika med kakovostjo tiska med to in fotografijo v
ločljivosti 300 dpi precej opazna, med slednjo in z ločljivostjo 600 dpi pa ne.
Čarovnik z znakom opozori na slabo ločljivost. Z rdečim krogom opozori na zelo
slabo ločljivost, z rumenim trikotnikom pa na nekoliko boljšo, a še vedno ne
idealno, kot je prikazano na sliki 8.

Slika 8: Slaba ločljivost, označena z rdečim oziroma rumenim znakom

3.2.5

Postavitev strani

Program nam ponuja možnost uporabe vnaprej določenih predlog postavitve
fotografij po straneh, ki se razlikujejo glede na obseg strani, ki si jih izberemo. V
primeru, da nam predlagana postavitev strani ne ustreza, s klikom na drugačno
postavitev med predlogami enostavno vstavimo izbrano stran na mesto
prejšnje, kot je prikazano na sliki 9.
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Slika 9: Prikaz predlog

Na voljo imamo predloge, ki nam jih ponuja program, vendar lahko v vsakem
primeru, če nam predlagana postavitev ne ustreza, postavitev spremenimo. Na
stran lahko dodamo poljubno število fotografij v poljubni velikosti.
Čarovnik nas z rumenim trikotnikom opozori, če okvirček postavimo preveč na
rob. Tudi na prvo in zadnjo stran, ki predstavljata platnici, lahko dodajamo
poljubno število fotografij, ki jih postavimo po želji, ter različno tipografijo
besedila, ki ga prav tako lahko poljubno prestavljamo.

3.2.6

Vnos besedila

Po izbiri gumba za vnos besedila (črka T) se prikažeta okno z možnostmi za
urejanje, kjer je vidno napisano besedilo (slika 10), ter okvir, kjer se besedilo
reproducira na stran. Okvir je možno premikati, širiti ali ožiti. S tem se spreminja
oblika postavitve besedila. Če ga premaknemo preveč do roba lista, nas
program na to opozori z rumenim trikotnikom s klicajem.
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Slika 10: Vnos besedila in spreminjanje tipografije

Izbira za oblikovanje besedila je velika, saj je na voljo veliko različnih vrst pisav,
odebeljen in poševni slog. Največja možna velikost črk je 160 tipografskih enot,
kar povsem zadošča tudi za naslovnico. Za besedilo v okvirju so na voljo tudi
različne poravnave (desno, levo, sredinsko, zgoraj, spodaj).
Pri vnosu besedila in spreminjanju vrste pisave je potrebno še posebej paziti na
šumnike, saj jih nekateri slogi ne podpirajo. Primer pisave, ki ne podpira
šumnikov, je prikazan na sliki 11.

Fotografija nam včasih pokaže več, kot nam pove tisoč
besed.
Slika 11: Primer pisave, ki ne reproducira šumnikov

Ko je knjiga dokončno oblikovana, velja nameniti posebno pozornost
vnovičnemu podrobnemu pregledu celotnega besedila, saj so napake pri
končnem izdelku opazne in moteče.
Tudi izbira barve besedila je obsežna, saj je na voljo cela paleta barv (slika 12).
Pri tem je potrebno paziti, da bo besedilo na ozadju dobro vidno. Pisavo,
velikost in barvo besedila je mogoče spreminjati skozi celoten proces
oblikovanja. Enak slog je možno obdržati v celotni fotoknjigi, lahko pa so po
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straneh uporabljeni različni. Pri izdelavi fotoknjige, ki je v prilogi, smo uporabili
različne vrste, velikosti in barve pisav, saj je bil cilj prikazati čim več možnosti za
oblikovanje in opozoriti na napake, ki se lahko pri tem pojavijo (šumniki, čitljivost
in berljivost).

Slika 12: Vnos besedila in spreminjanje tipografije

3.2.7

Izbira ozadja, dekorativnih okvirjev in mask

V programu ePhotoLab imamo na voljo različna ozadja, dekorativne okvirje in
maske, ki so prikazani v nadaljevanju.

3.2.7.1

Ozadja

Ozadja urejamo neodvisno od postavitve fotografij in besedila. Lahko je enako v
celi knjigi ali na vsaki strani drugačno. Za ozadje je možno uporabiti lastne
fotografije, pripravljena ozadja, ki jih ponuja program, ali pa jih poiščemo na
svetovnem spletu (slika 13).
Pri oblikovanju fotoknjige so bila uporabljena različna ozadja. Nekatera so
dostopna na spletu, druga ozadja so med prilogami, ki jih ponuja program.
Možnosti so neomejene. Če je ozadje preveč vpadljivo, se lahko zgodi, da
fotografije ne bodo prišle do izraza tako, kot bi sicer pri uporabi bolj nevtralnega
ozadja.
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Slika 13: Primer fotografije s svetovnega spleta, uporabljene za ozadje

3.2.7.2

Dekorativni okvirji

Da fotografije popestrimo, lahko uporabimo različne okvirje, ki nam jih ponuja
program (slika 14).

Slika 14: Različni okvirji

3.2.7.3

Dekorativne maske

Pri uporabi okvirjev in mask (slika 15) moramo paziti, da bo končni rezultat
estetski in ne kičast.
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Slika 15: Primeri mask

3.2.8 Dodelava in tisk
Podatki za izdelavo fotoknjig, ki jih ponudnik prejme prek spleta, so
najpogosteje v zgoščeni obliki in jih je potrebno razširiti iz stisnjenih datotek in
pretvoriti v PDF obliko (slika 16).

Slika 16: ePhotoLab server

PDF datoteko je potrebno najprej pozorno pregledati po straneh. S programom
Adobe Acrobat Pro lahko fotografije uvozimo v program za obdelavo slik in jih
popravimo, če je to potrebno.
Največji problem predstavljajo
•

pretemne fotografije,

•

preveč osvetljene fotografije,
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•

slaba ločljivost,

•

slabo nastavljena bela točka,

•

slaba kakovost skeniranih posnetkov,

•

rdeče oči,

•

slaba uravnoteženost barv.

Težava se lahko pojavi tudi pri postavitvi besedila, saj programska oprema
ePhotoLab omogoča prosto premikanje besedila po izbrani strani in kljub temu
da program javi, če je besedilo preblizu roba strani, se marsikdo zanj ne zmeni.
Če na to ni pozoren še izvajalec, lahko pride do nevšečnosti pri vezavi
fotoknjige, saj se lahko zgodi, da se besedila zaradi vezave ne bo videlo v
celoti. Za vezavo potrebujemo pol centimetra prostega roba.
Pregledati je potrebno tudi napake v besedilu in jih popraviti, če je to izvedljivo.

3.2.8.1

Tisk

Fotoknjiga je tiskana na laserskem tiskalniku Xerox colour 560. Ker tiskalnik ne
tiska v »živi rob«, je potrebno tiskati na večji format od A4, saj bi bil po porezavi
belega roba končni format manjši od željenega. Prvo in zadnjo stran tiskamo
enostransko na papir formata A3 in gramature 100 g/m2, saj ju uporabimo za
izdelavo potiskanih platnic, notranje strani pa tiskamo dvostransko na sijajno
premazanem papirju gramature 170 g/m2 B4-formata (250 x 353 mm). Te nato
odrežemo na končni format A4. Pri tisku fotoknjige z oknom je potrebno tiskati
vse strani dvostransko na sijajno premazanem papirju gramature 170 g/m2.

3.2.8.2

Izdelava platnic

Postopek izdelave platnic je opisan po korakih in slikovno prikazan. Za začetek
potrebujemo samolepilno plastifikacijo, karton in predlogi, ki smo ju natisnili na
A3-format. Predlogo vstavimo na sredino plastifikacije in plastificiramo na
predhodno ogretem plastifikatorju na 130 oC. Po plastificiranju s posebnim
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izsekovalnikom oziroma »štanco« multiCREASE 30 (Opus, Anglija) odrežemo
predlogo na pravo velikost za platnici, kot kaže slika 17.

Slika 17: Porezava

Naslovnico ter zadnjo stran nato prilepimo na karton, pri čemer si pomagamo s
posebnim podstavkom Opus finishing TOOLS (Opus, Anglija), ki ga vidimo na
sliki 18.

Slika 18: Lepljenje platnic

Višek materiala okoli kartona s pomočjo istega nastavka natančno zavihamo
okoli kartona in močno pogladimo, da se zavihki ne odlepijo. Na notranjo stran
platnice nato prilepimo belo samolepilno nalepko in še enkrat plastificiramo. Ko
imamo platnici gotovi, v kovinski žleb vstavimo najprej prvo stran, nato notranje
liste in še zadnjo platnico. Vse skupaj nato močno stisnemo s pomočjo naprave
Opus Metal bind (Opus, Anglija), kot vidimo na sliki 19. S tem je proces izdelave
fotoknjige zaključen.
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Slika 19: Naprava za stisk platnic in vsebine v fotoknjigo

3.4

Metoda 2 – primerjalna analiza fotoknjig uporabnikov

Primerjalna analiza podatkov izdelanih fotoknjig je bila uporabljena, da bi
ugotovili, za kakšne namene se izdela največ fotoknjig ter za kakšne platnice in
obseg se uporabniki največkrat odločijo. Analizirali smo sto fotoknjig, ki so bile
izdelane pri izbranem izvajalcu v mesecih od oktobra 2015 do marca 2016.
Namen fotoknjig
Ker so fotoknjige vedno bolj priljubljene, nas je na prvem mestu zanimalo, za
katere priložnosti se jih izdela največ. So to poročne fotoknjige, fotoknjige
izdelane kot darilo za osebni praznik, o odraščanju otrok oz. rojstvu ... Ker je
razlogov za oblikovanje fotoknjige veliko, nas je presenetilo dejstvo, da le šest
knjig nismo opredelili v nobeno kategorijo.

Platnice
Platnice pri fotoknjigi pustijo na uporabniku prvi vtis. Zanimalo nas je, za kakšne
platnice se uporabniki največkrat odločijo. So to trde platnice potiskane z lastno
grafično predlogo ali nepotiskane trde platnice z oknom. Opredelili smo vse
možnosti, ki jih ponuja izvajalec.

Obseg fotoknjige
Pri izdelavi fotoknjige je pomembna tudi izbira števila strani, saj je to ena prvih
stvari, ki si jo moramo izbrati pred začetkom oblikovanja fotoknjige. Zato smo
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bili pri analizi fotoknjig pozorni tudi na ta podatek. Pri izbranem izvajalcu lahko
izbiramo med fotoknjigami naslednjih obsegov strani: 20, 30, 40, 50 ali 80
strani.

Rezultati opravljene analize so podrobneje predstavljeni v poglavju 4.2.
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4

RAZPRAVA O REZULTATIH

4.1

Izdelava fotoknjige

V prvem delu eksperimentalnega dela je bila s programskim orodjem
ePhotoLab, ki je na trgu najbolj razširjen, izdelana fotoknjiga. Ta je prikazana v
prilogi in je po vsebini kratek priročnik z navodili in nasveti za izdelavo knjige.
Vsebuje različne primere postavitev strani, teksta, ozadij, uporabe okvirjev in
mask. Na koncu knjige je opisanih nekaj idej oziroma predlogov za vsebinsko
tematiko fotoknjige ter kratki nasveti za boljše, bolj všečne fotografije.
Ugotovitve med izdelavo fotoknjige
•

Pri nameščanju programa nismo imeli težav, nameščen je bil v nekaj
minutah. Na razpolago je v slovenskem in angleškem jeziku ter
uporabniku prijazen.

•

Enostaven za uporabo.

•

Pri izbiri platnic imamo štiri različne možnosti, format vseh je A4.

•

Najmanjši obseg strani je 20, največji 80 strani.

•

Obseg knjige lahko spreminjamo tudi med izdelavo. Knjigi strani lahko
dodajamo ali odvzemamo.

•

Fotografije je mogoče vstavljati na prvo in zadnjo stran, prav tako je
mogoče dodajati besedila različnih tipografij, barv in velikosti. Na stran je
možno postaviti več fotografij.

•

Na voljo imamo predloge za postavitav fotografij, ki nam jih ponuja
program, vendar lahko v vsakem primeru, če nam predlagana postavitev
ne ustreza, postavitev spremenimo.

•

Na stran lahko dodamo poljubno število fotografij, v poljubni velikosti.
Čarovnik nas z rumenim trikotnikom opozori, če okvirček postavimo
preveč na rob.

•

Program ponuja veliko različnih ozadij, dekorativnih okvirjev in mask.
Nekateri okvirji so slabše ločljivosti, zato moramo pri le-teh paziti, saj so
primerni za manjše fotografije.
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•

Med oblikovanjem knjige nas čarovnik opozori, če je izbrana fotografija
slabše ločljivosti. Zelo slabo ločljivost označi z rdečim krogom, ki se
pojavi na sredi fotografije, slabo ločljivost pa z rumenim trikotnikom.

•

Največ težav smo imeli pri izbiri teksta, saj veliko pisav ne podpira
šumnikov. Tekst sicer lahko poljubno premikamo po celotni strani,
menjamo slog, barvo in velikost. Tudi pri premikanju besedila nas
čarovnik opozori z rumenim znakom, če ga premaknemo preveč na rob.

4.2

Rezultati analize fotoknjig

Namen fotoknjig
Ker se vedno več ljudi odloči za izdelavo fotoknjig, nas je zanimalo, za kakšen
namen so bile izdelane.
56 % vseh analiziranih fotoknjig je bilo izdelanih kot darilo za rojstni dan. S 16
% sledijo fotoknjige otrok, z 11 % sledijo poročne knjige. Nekaj manj je knjig s
počitniško tematiko (7 %), šest knjig je bilo neopredeljenih, štiri pa so bile
narejene ob raznih obletnicah.
Analiza je bila opravljena na fotoknjigah, ki so bile poslane v izdelavo v
mesecih od oktobra 2015 do marca 2016. Skozi celo leto se največ fotoknjig
izdela kot darilo za rojstni dan. V zimskih mesecih je bilo izdelanih fotoknjig s
počitniško tematiko le 6, vendar to število po besedah izvajalca v poletnih
mesecih močno naraste. V spomladanskih mesecih se močno poveča tudi
število poročnih fotoknjig. Rezultati so prikazani na sliki 20.
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Slika 20: Namen fotoknjig

Platnice
Pri izdelavi fotoknjige imamo na voljo pokončen in ležeč format.
Platnice so trde; platnice so lahko potiskane z lastnimi grafičnimi predlogami, pri
katerih je fotoknjiga vezana v kovinski žleb, ali pa so platnice nepotiskane z
oknom in lepljenim hrbtom. Te so že pripravljene, zato lahko izbiramo le med
nekaj različnimi barvami.
Analiza fotoknjig je pokazala, da pri izbiri platnic prevladujejo pokončni formati s
potiskom platnic, in sicer z 42 %. Sledijo jim ležeče knjige, prav tako s potiskom
platnic (23 %). Fotoknjiga s potiskom je najbolj prepričljiva, saj omogoča
popolno poosebitev izdelka, ki že na prvi pogled izraža osebni pečat
izdelovalca. 10 % manj je bilo izdelanih pokončnih, belih fotoknjig z oknom. Te
platnice so bile največkrat izbrane pri poročnih fotoknjigah. 8% je bilo
pokončnih, rjavih z oknom, sledijo ležeče, bele z oknom (7%), najmanj knjig je
bilo izdelanih ležečih rjavih in pokončnih črnih, medtem ko ležeče, črne ni bilo
izdelane nobene. V vseh treh fotoknjigah, pri katerih so bile izbrane črne
platnice, so bile tudi fotografije po večini črno-bele.
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Preglednica 2 prikazuje, katere platnice so največkrat izbrane
Preglednica 2: Uporaba platnic
[%]PLATNICE

ŠTEVILO KNJIG [%]

pokončna, potisk platnic

42

ležeča, potisk platnic

23

pokončna, bela z oknom

13

pokončna, rjava z oknom

8

ležeča, bela

7

ležeča, rjava z oknom

4

pokončna, črna z oknom

3

Skupaj

100

Obseg fotoknjige (število strani)
Opravljena analiza fotoknjig je pokazala, da se naročniki največkrat odločijo za
srednje število strani (40), najmanjkrat pa za največje število (80 strani). Pri
pregledu knjig pa je bilo ugotovljeno, da je bilo pri dveh fotoknjigah, ki sta
obsegali 80 strani, zadnjih nekaj strani praznih. Rezultati so prikazani v
preglednici 3.
Pri izdelavi fotoknjige smo uporabili 20 strani, saj nam je to število za izdelavo
kratkih navodil in nasvetov ustrezalo.

Preglednica 3: Število strani fotonjige [%]

ŠTEVILO STRANI

IZDELANE FOTOKNJIGE [%]

20

22

30

13

40

34

50

15

80

7

Skupaj

100
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5

ZAKLJUČEK

Klasična izdelava fotografij na papir se je že pred časom začela umikati
digitalnemu shranjevanju, ki je še danes večinoma edini način hranjenja
fotografij. V zadnjem času jih pokažemo znancem kar na mobilnem telefonu,
toda stik s fotografijo je najbolj pristen takrat, ko jo držimo v rokah. Prav tako vsi
poznamo zgodbe o izgubljenih datotekah in digitalnih fotografijah. Prav zato je
vedno več zanimanja za fotoknjige, ki so odličen nadomestek fotoalbumov.
Postopek izdelave s programsko opremo ePhotoLab je precej enostaven in
lahek za uporabo. Naročniku dopušča veliko prostosti pri oblikovanju, saj lahko
fotografije in besedilo postavi povsem po svojih željah. Med samo izdelavo se
lahko spremeni celo obseg knjige, kar nas je navdušilo.
Fotoknjiga, ki smo jo izdelali, predstavlja priročnik s kratkimi navodili za uporabo
programa ePhotoLab. Notri so tudi ideje za oblikovanje strani z uporabo
različnih postavitev fotografij, različnih ozadij in pisav. Na koncu je
predstavljenih nekaj različnih tematik za izdelavo fotoknjig in nasvetov o tem,
kako posneti čim boljšo fotografijo.
S postopkom oblikovanja s programsko opremo ePhotoLab smo bili zadovoljni,
prav tako z vizualno oceno končnega izdelka. Ker pa je število ponudnikov na
tem področju vse večje, lahko pričakujemo le še več izboljšav in zanimivosti v
programski opremi za izdelavo.

Izdelana fotoknjiga je v prilogi.
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PRILOGA

Primer fotoknjige je priložen diplomski nalogi.
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