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IZVLEČEK

Namen diplomskega dela je bil raziskati zgodovino varnostnega tiska, kako se je
spreminjal skozi čas in kaj lahko danes še vedno štejemo pod varnostni tisk. Znano
je, da je digitalna doba prinesla ogromno priložnosti tudi ponarejevalcem, ki jo s
pridom izkoriščajo za ponaredke, saj bodisi izgledajo kot originali in uporabnika
zavedejo ali pa je bil originalni dokument pridobljen na podlagi ponarejenega ali
nezakonito pridobljenega nekega bolj osnovnega dokumenta, ki očitno ni bil dovolj
zaščiten (kot na primer rojstni list). Raziskano je bilo področje digitalnega zajema in
reproduciranja denarja. Dokazali smo, da lahko danes že s preprosto uporabo
mobilnega telefona, kot naprave zajema, pridobimo visokokakovostne osnove za
reprodukcije, ki jih uporabnik z malo iznajdljivosti lahko prehitro uporabi sebi v prid in
seveda v veliko škodo državi, v kolikor naleti na ne dovolj izobraženega prejemnika.

Ključne besede: varnostni tisk, dokumenti, denar, zaščitni elementi, zaščitna barva,
zaščitni tisk, mikro tisk, označeni delci
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ABSTRACT

The purpose of diploma work was to explore the history of security printing, how it
was changing and what techniques we can still count as security printing. It is known
that digital era brought a lot of opportunities also to the counterfeiters. They know
how to use the equipment to get good forged documents and they easily mislead the
users. Other possibility is that they forge some basic document (for example birth
certificate) and with this one they apply for original and more secure one (like
passport). With this work it was researched the scanning and digital reproduction of
the banknote. We proved, that today with simple usage of a smartphone, a high
quality image can be obtained and with a little of knowledge and ingenuity, way too
fast and too easy a good fake can be produced. Not enough educated receiver of
such a fake can be easily mislead and a lot of damage can be done to the
government and to the people.

Key words: security printing, banknotes, security documents, security features,
security ink, micro printing, tagged particles
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1 UVOD
Vsakodnevno se pri načrtovanju dokumentov in ostalih listin ter vrednostnic
srečujemo z izzivom, kako dobro zaščititi pred ponarejanjem in prenarejanjem. Še
posebej pred ponarejanjem z zelo enostavno dostopnimi digitalnimi napravami, ki
stanejo komaj par desetakov.
Prav tako se srečujemo z zahtevami nekaterih strank, da želijo vgraditi »vse zaščite,
kar jih premore svet« ker želijo najbolj zaščiteno listino, a niti ne znajo povedati koga
želijo zaščititi in pred čem jo želijo zaščitit.
Za analizo in primerjave smo si izbrali petdeset evrski bankovec, saj se z njim
srečujemo vsakodnevno in prav tako smo iz medijev izvedeli, da kroži veliko
ponaredkov le-tega.
Smo mnenja, da je informiranost javnosti o osnovnih zaščitnih elementih in o tem
kako jih enostavno preveriti premajhna, zato je tudi možno, da ponaredki tako
enostavno najdejo pot v naše denarnice.
Upamo, da bo tudi diplomsko delo pripomoglo k temu, da bomo lažje prepoznali kdaj
gre za ponaredek, predvsem za ponaredek izdelan z digitalnim tiskalnikom.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ZGODOVINA IN POTREBA PO VARNOSTNEM TISKU

Ko smo ljudje namesto blagovne menjave začeli uporabljati vrednostne stvari, ki so
služile kot pretvornik med različnimi vrednostmi blaga, se je za tiste, ki niso imeli
možnosti za pridelovanje ali izdelovanje blaga ter med tistimi, ki so hoteli na lahek
način priti do materialne koristi porodila ideja o ponarejanju vrednostnih stvari. Bodisi
ponarejanje zlata ali drugih barvnih kovin in dragih kamnov, ki so bili kot prva
izmenljiva protivrednost blaga (da izgleda podobno kot resnična valuta, a gre za
kovino oziroma za kamen z bistveno manjšo vrednostjo ali celo brez vrednosti), ter
kasneje ponarejanje vrednostnic. O vrednostnici govorimo takrat, ko te enote
načeloma ne moremo uporabiti za drugačen namen kot za plačilo oziroma trgovanje,
saj njena vrednost odstopa oziroma presega vrednost materialov, ki jih vsebuje in
ravno tu se razlikuje od blagovne menjave.
In ker je bilo drage kamne ter dragocene kovine težko in nevarno prenašati v večjih
količinah, so se pojavile prve spremembe oblik ter zapisovanje oziroma upodabljanje
vrednosti na različne manj vredne materiale kot so kamen, baker in železo, ter
kasneje zapis vrednosti na papir, ki je bil potrjen s pečatom in podpisom. Imetnik
takšnih vrednostnic je lahko to zamenjal za različno blago ali druge vrednostnice v
enaki oziroma podobni protivrednosti.
Od tu dalje je sledil razvoj najprej kovanega denarja (slika 1) ter nato vrednostnih
papirjev kot so menice, obveznice, kreditna pisma, čeki, delnice in potrdila o
zastavljeni vrednosti drugih vrednostnih materialov ali blaga. Eden bolj pomembnih
vrednostnih papirjev v zgodovini, ki je veljal po velikem delu sveta je bila papeška
bula (slika 2) kot menica, saj je papež v času križarskih vojn, križarjem izdal potdilo,
da je v Vatikanu deponiral določeno količino zlata in naj mu kjerkoli bo to uveljavljal
na poti v sveto deželo izplačajo protivrednost v blagu ali denarju. In na koncu se je
razvil še papirnati denar oziroma bankovec, kot ga poznamo še danes in predstavlja
bančno menico.
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Slika 1: Lidijski kovanec – prvi znani kovanec iz zgodnjega 6. stoletja pr. n. št. (1)

Slika 2: Papeška bula Urbana VIII. (2)

Že v starem Rimu so bili kovanci tarča ponarejevalcev, ki so jih v primeru, da so jih
odkrili čakale krute kazni. Kasneje pa so vrednostni dokumenti postali mamljiva tarča
ponarejevalcev, saj so na ta način prišli do tujega premoženja, ki so ga pridobili z
goljufijo in ponaredkom.

Skozi čas so se tako izdajatelji takšnih dokumentov in kasneje papirnatega denarja
zanašali na vse večje varnostne ukrepe, ki bi preprečil ponarejanje. Tako se je skozi
čas razvil varnostni tisk kot ga poznamo še danes, le da se poleg tiska vrednostnic
uporablja tudi za tisk ostalih pomembnih dokumentov povezanih z identiteto (rojstni
list, potni list, osebna izkaznica, idr.) ter dokumentov, ki imajo samo za posameznika
posebno vrednost (certifikati, potrdila o originalnosti, diplome, idr.).
3

2.2 VARNOSTNI TISK

Varnostni tisk je področje tiskarske industrije, ki se uporablja za tisk izdelkov, ki
predstavlja zaščito pred ponarejanjem1 in prenarejanjem2 vrednostnic in dokumentov.
Elementi oziroma gradniki varnostnega tiska so:
-

tiskovni materiali,

-

varnostno oblikovanje,

-

tisk oz. tiskarske tehnike,

-

barve,

-

dodatni elementi (hologram, RFID čip, idr.),

-

vezava (večstranskih dokumentov),

-

personalizacijske tehnike.

Slika 3: Bankovec za 20 EUR (3)

1

Ponarejanje – proces, ko se izdela dokument ali vrednostnica katera ni original.

2

Prenarejanje – izbris ali spreminjanje podatkov na dokumentu ali vrednostnici, s tem se spremeni

bistven podatek, kot na primer datum veljavnosti, vrednost, kategorijo, prepoved, itd..
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2.2.1 Tiskovni material
Za doseganje visokega nivoja varnosti in zaščito pred ponarejanjem in prenarejanjem
se uporabljajo različni tiskovni materiali (glede na nemen uporabe):
•

papir,

•

samolepilni material (vize, poštne znamke, zaščita pred odpirnajem, idr.),

•

sintetični materiali (plastične kartice, denar, idr.).

Vsi ti materiali pa imajo lahko vgrajene nekatere zaščitne elemente, ki otežujejo
ponarejanje in prenarejanje.
Nekateri zaščitni elementi tiskovnih materialov:
-

vodni znak (lahko je razporejen po osnovnem materialu in se v posameznem
izdelku pojavlja na naključnih mestih, ali pa je programirano pozicioniran in je
njegova lokacija na končnem izdelku določena in lahko varira samo znotraj v
naprej določenih tolerancah),

-

vidna melirna vlakna (v papirno osnovo vmešana vlakna, različnih ali enakih
dolžin, ki v vidnem spektru reflekitrajo določeno barvo),

-

nevidna melirna vlakna – UV fluorescentna vlakna (v papirno osnovo
vmešana vlakna, različnih ali enakih dolžin, ki so pod dnevno svetlobo
nevidna, pod UV svetlobo pa fluorescirajo z določeno valovno dolžino),

-

kemijski reagenti (v papirno osnovo vmešane reaktivne snovi, ki se ob stiku z
različnimi kemikalijami obarvajo – običajno so to tekočine, ki bi jih
prenarejevalci uporabljali za izbris personaliziranih podatkov, kar je očiten
znak prenarejanja ali poizkusa prenarejanja),

-

kontroliran odziv na UV svetlobo (material, ki se pod UV svetlobo odzove
brez fluorescence oziroma kontrolirano – pomeni, da ne vsebuje optičnih belil,
z namenom, da ostali varnostni elementi, ki temljijo na UV fluorescenci niso
moteni),

-

vgrajena varnostna nitka (nitka, ki poteka na določenem mestu vzdolž
papirja – njena pozicija je definirana in mora biti znotraj v naprej določenih
toleranc – sama nitka pa lahko tudi vključuje različne varnostne elemente),

-

sistem lepil (preprečuje odstranjevanje oziroma spreminjanje brez jasnih
znakov tega početja),
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-

konstrukcija

večslojnega

sintetičnega

materiala

(preprečuje

razslojevanje),
-

izsekano ali transparentno okno.

2.2.2 Varnostno oblikovanje
Varnostno

oblikovanje

in

tiskarska

tehnika,

omogočata

izvedbo

določenih

elemenetov in sta med seboj povezana. Oblikovanje mora biti takšno, da jo s
pomočjo izbrane tiskarske tehnike še vedno lahko izvedemo, vendar je na skrajni
meji odtisljivosti, da onemogočimo oziroma zelo otežimo ponarejanje. Varnostni tisk
elementa, ki je na robu zmožnosti tiskarske tehnike, je bolj varen od enakega
elementa, ki je odtisnjen znotraj ponovljivosti brez posebne opreme in
posebnih znanj.
Nekateri oblikovni (in tiskani) varnostni elementi:
-

guilloche in rozete (kompleksne matematično izračunane krivulje, katerih
ponovljivost brez dostopa do originalne programske opreme z originalnimi
nastavitvami je nemogoča, oziroma v primeru ročnega izrisa zahteva ogromno
časa),

-

irisni tisk (posebna tehnika nanašanja tiskarske barve na tiskovne elemente
tako, da znotraj istega tiskovnega elementa barva brezstopenjsko v polnem
tonu prehaja iz ene v drugo),

-

mikro tekst (tekst jasno in čitljivo odtisnjen na robu zmogljivosti tiskarske
tehnike, tako da je tekst berljiv z uporabo povečevalnega stekla - višina teksta
v primeru mokrega ofseta je 250 mikronov),

-

relief (3D) design (design, običajno narejen z vzporednimi linijami tako, da
daje reliefni ozirom tri dimenzionalni izgled),

-

kompleksne strukture (po meri narejene in matematično generirane
strukture, ki niso ponovljive brez dostopa do originalnih nastavitev varnostne
programske opreme),

-

po meri narejeni rastri (izvedba delne pokritosti – rastriranje z elementi
nepravilnih oblik, programiranih izključno za posamezen projekt),
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-

vzorci proti skeniranju in dokazu kopiranja (gre za posebno zaporedje
svetlih in temnih črt, generiranih pod posebnimi koti, ki v primeru skeniranja in
fotokopiranja prikažejo t.i. Moire effekt),

-

vzorci proti kopiranju (v design implementirani posebni vzorci, ki jih kopirna
naprava

prepozna

in

ima

programsko

preprečeno

kopiranje

takšnih

dokumentov),

Slika 4: Vzorec proti kopiranju - ozvezdje EURion (4)
-

popolno skladje tiska prednje in hrbtne strani (oblikovna izvedba motiva
tako, da tvori celoto ko pogledamo prednjo in hrbtno stran hkrati z uporabo
hrbtne svetlobe – see through),

-

latentna slika (skrita slika, ki je formirana z uporabo reliefnega tiska in
uporabo odtisnjenih in neodtisnjenih linij tako, da ob nagibu zaradi vpadnega
koda svetlobe razkrijejo njeno vsebino).

2.2.3 Tiskarske tehnike
Uporaba različnih tiskarskih tehnik povečuje varnost in zaščito tiskanih dokumentov.
Nekatere od tehnik, ki so komercialno nedostopne, saj proizvajalci strojev tega ne
tržijo nepoznanim in neodobrenim kupcem, in sicer:
Intaglio tehnika – tehnika tiska, ki z uporabo posebnih barv, visokega pritiska in
tiskovne forme za globoki tisk pri reliefnem tisku dosega posebne učinke,
Irisna tehnika – tehnika nabarvanja tiskovne forme v ofsetni tehniki tiska tako, da
znotraj istega tiskovnega elementa barva brezstopenjsko v polnem tonu prehaja iz
ene v drugo,
Orlof tehnika – tehnika nabarvanja tiskovne forme z uporabo šablon – parcialno
nabarvanje tiskovnih form ali/in tiskovnih elementov z različnimi barvami.
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2.2.4 Barve
Osnovno pravilo pri uporabi barv je, da se za varnostni tisk praviloma ne sme
uporabljati modre (cyan), rdeče (magenta), rumene in črne procesne barve.
Zagotovo pa ne sme biti celotna tiskovina odtisnjena zgolj in samo z uporabo teh
barv. Prav tako je odsvetovano, v nekaterih primerih celo prepovedano, uporabljati
komercialne tipe rastriranj ter doseganja barvnih učinkov z mešanjem zgoraj
navedenih (t.i. CMYK) barv.
Za varnostni tisk je tako priporočena oziroma zahtevana uporaba mešanih (spot),
neprocesnih barv, ter posebnih barv in barv s posebnimi učinki.
Nekatere posebne barve in barve s posebnimi učinki:
-

UV fluorescente barve (barve, ki so pod dnevno svetlobo nevidne, pod UV
svetlobo pa fluorescirajo),

-

IR transparentne barve (barve, ki so pod dnevno svetlobo vidne, pod IR
svetlobo pa postanejo transparentne),

-

Penetrirajoče barve (barve, ki penetrirajo v tiskovni material do takšne mere,
da se okrog odtisa jasno vidi ta efekt),

-

Kemijsko reaktivne barve (barve, ki ob stiku s kemikalijami, namenjenimi
brisanju oziroma spreminjanju vsebine na dokumentu, spremenijo barvo in
pustijo jasno vidne posledice takšnega posega,

-

Optično spremenljive barve – npr. OVI® (barve, ki spreminjajo barvni učinek
glede na kot opazovanja),

-

Iridiscentne barve (barve, ki vsebujejo transparentne pigmente, ki pa pod
določenim kotom opazovanja in osvetlitve spremenijo barvo in postanejo
biserno obarvani),

-

Označene barve (barve, ki na pigmentu nosijo s forenzično opremo preverljiv
zapis),

-

Magnetne barve (barve, ki nosijo magnetni zapis - gre za možnost
programiranja zapisa ali za v naprej zapisan zapis).

2.2.5 Dodatni elementi
V sodobnem času pa se na varnostne tiskovine dodajajo razni dodatni elementi. Kot
prvi je že pred časom nastopil zlatotisk oziroma toplotni tisk s folijo. Kasneje pa so
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proizvajalci folij v samo folijo začeli dodajati dodatne zaščite in tako je nastal tudi
hologram.
Nekaj dodatnih zaščitnih elementov:
-

uklonske optično spremenljive podobe, in sicer:
o metaliziran hologram,
o delno demetaliziran hologram,
o transparenten hologram.

-

RIFD čipi,

-

magnetni trakovi,

-

kontaktni čipi,

-

dual interface čipi (brezkontaktni in kontaktni dostop do podatkov).

2.2.6 Vezava (večstranskih dokumentov)
Za zaščito večstranskih dokumentov, kot so potni list, orožni list, pomorske knjižice,
indeksi in podobno, pa je bilo potrebno zaščititi tudi vezavo posameznih delov v
celoto. Tako poznamo varnostne sukance, ki imajo različne učinke pod različnimi
svetlobami, ter programirano šivanje, kar pomeni, da so razdalje med vbodi in
zaključki šiva na posamezni enoti programirani in varnostno zaključeni ter tako
preprečujejo zamenjavo posameznih delov oziroma listov.
2.2.7 Personalizacijske tehnike
Na originalen osnovni (predtiskan) dokument je potrebno dovolj varno zapisati
variabilne ali osebne podatke, da se prepreči prenarejanje in zlorab le-teh. Te
podatke je potrebno zapisati dovolj integrirano v osnovni material, da je vsako
spreminjanje takoj opazno, saj se ob takšnem poskusu material ali tiskano ozadje
tam poškoduje.
Nekaj tehnik za preprečevanje smo spoznali že prej (uporaba kemijsko reaktivnih
materialov in barv). Tehnike, ki so vezane izključno na personalizacijo so naslednje:
-

uporaba črnila, ki poleg vidnega spektra ob dnevni svetlobi fluorescira pod UV
svetlobo,

-

uporaba črnila, ki je kemijsko reaktivno in ob poizkusu spreminjanja povzroči
trajno poškodbo dokumenta,

-

zapis personaliziranih podatkov med različne sloje v sintetičnem materialu,
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-

zapis skritih osebnih informacij v fotografijo imetnika – npr. Jura IPI® (slika 5),

-

večkraten zapis istih podatkov na več mestih (z uporabo različnih tehnik).

Slika 5: Jura IPI® (5)

2.3 NEVARNOSTI

Glavne nevarnosti katerim so podvrženi dokumenti, vrednostnice in ostale listine:
-

ponaredek celotnega dokumenta,

-

zamenjava fotografije imetnika (v primeru dokumenta s fotografijo),

-

izbris ali zamenjava podatkov,

-

izdelava oziroma priredba dokumenta z uporabo delov drugega legalnega
dokumenta,

-

odstranitev ali zamenjava celotne strani v dokumentu,

-

izbris zaznamkov, ki bistveno vplivajo na veljavnost ali uporabnost dokumenta,

-

kraja originalnih nepersonaliziranih dokumentov (blanketov),

-

uporaba dokumenta oziroma identitete druge osebe,

-

sprememba zapisov na brezkontaktnem čipu (če je prisoten).
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2.4 NIVOJI ZAŠČIT

1. NIVO – neprikrite zaščite
To so zaščite, ki so vidne s prostim očesom in preverljive na točki uporabe
vrednostnice ali dokumenta (npr. hologram – slika 6).

Slika 6: OVD Kinegram® (6)

2. NIVO – prikrite zaščite (vidne s pomočjo enostavnih pripomočkov)
To so zaščite, ki so vidne z uporabo UV svetlobe (slika 7) ali/in z uporabo
povečevalnega stekla.

Slika 7: 50 evrski bankovec pod UV svetlobo (7)
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3. NIVO – skrite zaščite (vidne s pomočjo laboratorijske forenzične opreme)
To so zaščite, ki so vidne oziroma njihova avtentičnost in prisotnost preverljiva z
uporabo forenzične opreme, kot na primer označeni delci v OVI barvi.

Vsaka vrednostnica ali dokument mora vsebovati določen nabor zaščit vseh nivojev.
Na mestu uporabe ob osnovnem pregledu je potrebno najprej posumiti, da
vrednostnica oziroma dokument kaže znake, da gre morda za ponaredek ali
prenaredek, šele nato se opravi pregled drugega nivoja. Če se na drugem nivoju
izkaže, da sum še vedno obstaja oziroma ni mogoče z gotovostjo sum potrditi
oziroma ovreči, se opravi pregled tretjega nivoja zaščit v forenzičnem laboratoriju.
Ponaredek je lahko tako slab oziroma je prenarejanje evidentno, da že osnovni
pregled zaščit prvega nivoja potrdi, da ne gre za originalen dokument.

2.5 NAPREDNE DIGITALNE TEHNIKE
Vsak od nas ima v žepu visoko zmogljiv pametni telefon, ki je opremljen s kamero z
visoko ločljivostjo. Zajem slikovnih podatkov za obdelavo in zlorabo je torej
dobesedno na dosegu roke. Dosegljivost čedalje bolj zmogljivih namiznih tiskalnikov
za kapljični tisk in večnamenskih naprav, ki z lahkoto opravijo skeniranje/kopiranje
bankovcev in drugih dokumentov, vse to in še več so izzivi,vseh, ki morajo poskrbeti
za varnost naših identitet, varnost vašega denarja v žepih ter za varnost, da za svoj
denar dejansko kupujemo tisto, kar mislimo, da kupujemo in ne ponaredek, za
katerega mislimo da je original.
Kamera pametnega telefona s senzorjem, ki zajema 12 milijonov pikslov in na drugi
strani namizni tiskalniki z ločljivostjo odtisovanja 2.400 slikovnih pik (dpi), ki je že
hkrati izhodna resolucija osvetljevalnih naprav za komercialne tiskovne forme,
postavlja meje ponaredkov tako visoko, saj jih naše oko na prvi pogled ne loči od
originala.Tako je varnostni tisk pod neprestanim pritiskom izboljšav oziroma
alternativnih pristopov.
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2.6 SISTEM ZA PREPREČEVANJE PONAREJANJA

Ker ponarejevalci vse pogosteje uporabljajo strojno in programsko opremo za
obdelavo digitalnih slik, je centralno-bančna skupina za preprečevanje ponarejanja –
tj. mednarodna skupina več kot 30 centralnih bank, ustanovljena na zahtevo
guvernerjev centralnih bank držav G10 – razvila sistem za preprečevanje
ponarejanja, ki preprečuje ustvarjanje in reproduciranje slik zaščitenih bankovcev.
Sistem so prostovoljno sprejeli izdelovalci strojne in programske opreme. (7)

2.7 KOGA ŠČITMO Z VARNOSTNIM TISKOM

Najpomembnejše vprašanje, ki se nam zastavi ob izbiri varnostnih elementov in izbiri
tehnike tiska, ter ceno za implementacijo vsega tega je: »Koga želimo zaščititi?«, saj
je glede na cilj potrebno izbrati pravi pristop.
Če ščitimo izdajatelja vrednostnice ali lastnika blagovne znamke ali izdajatelja
dokumenta pred ponaredki in prenaredki potem je potrebno ubrati pristop in izbirati
varnostne elemente, ki so namenjeni temu.
Če želimo zaščitit kupca, končnega potrošnika ali prejemnika vrednostnice ali
identiteto imetnika dokumenta pa je potrebno izbrati drugačen pristop in izbrati ter
implementirati elemente, ki so bolj namenjeni temu.
Česa se je potrebno zavedati?
Vzemimo za primer zdravilo Antibol proizvajalca Farmacevt, ki se uradno prodaja v
trgovskih verigah Lekarna in kjer je končni uporabnik bolnik.
Farmacevt ima težavo, da se na trgu pojavlja vse več ponaredkov njegovega zdravila
Antibol, ki ima podobne učinke. Celo še več! Na trgu se v Lekarnah in na črnem trgu
pojavlja Antibol, ki je ponaredek, a na zunaj izgleda na prvi pogled enako in bolnik ga
kupuje in uporablja.
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Farmacevt, ki je vložil na primer 100 milijonov evrov v razvoj zdravila Antibol, ne bo
povrnil vložka v pričakovanih 5-ih letih in to je dejstvo, ki ogroža njegov razvoj in
obstoj. Hkrati pa bolnik za svoj denar dobi zdravilo, ki ima pol manjši učinek (torej ga
bo za enak efekt porabil dvakrat več) in povrh vsega ima stranski učinek –
potencialni razvoj bolezni X, ki pa ni smrtno nevarna.
VARIANTA A: zaščitimo proizvajalca
Na embalažo moramo implementirati takšno zaščito, da je embalažo zelo težko
ponarediti oziroma implementiramo skrito zaščito, ki jo je nemogoče 100%
ponarediti. Na trg pošljemo obstoječe pospeševalce prodaje, ki jih pred tem ustrezno
opremimo in izobrazimo za iskanje ponaredkov na policah Lekarn.
Na ta način smo za izobraževanje strokovno usposobljenega inšpektorja, ki bo
verodostojno ugotavljal ali gre za original ali ponaredek, vložili izredno malo denarja
in proizvajalec je že ustrezno zaščiten, da se uradnim prodajalcem lahko prepreči
prodaja ponaredkov.

VARIANTA B: zaščitimo kupca
Na embalažo implementiramo zaščite, ki jih je težko ponarediti oziroma bi za tak
ponaredek embalaže zapravili ogromne količine denarja in je ekonomska računica
ponarejevalca v minusu.
Tržišče in končnega kupca je potrebno vsakodnevno izobraževati (s pomočjo TV
reklam, z letaki, z radijskimi sporočili, idr., skratka s ciljno usmerjeno kampanjo) kako
prepozna ali gre za original ali ponaredek ter kakšne so nevarnosti uživanja
ponaredka, da lahko kupec ob nakupu oziroma pred uživanjem sam preveri
avtentičnost izdelka.
Embalažo je potrebno zaščititi še z indikatorjem odpiranja, da preprečimo zamenjavo
vsebine, saj tako preprečimo pakiranje ponaredkov v originalno embalažo.
Pri Varianti A uporabljamo 2 in 3 nivo zaščit, ki so prikrite. Medtem ko za Varianto B
potrebujemo izredno učinkovite zaščite 1. nivoja ter investicijo v izobraževanje.
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Skratka na vprašanje koga želimo zaščititi z varnostnim tiskom si moramo najprej
odgovoriti, da lahko izberemo pravo strategijo za dosego zastavljenega cilja.

3 EKSPERIMENTALNI DEL
V praktičnem delu smo najprej zajeli podatke originala z uporabo različnih digitalnih
naprav za zajem slik in nato skušali dele zajetih slik odtisniti z uporabo različnih
tiskalnikov.
Odtisnili smo samo tiste dele, kjer se pojavljajo zaščitni elementi, ki jih na naša
predvidevanja ne moremo reproducirati na tak način, da bi delovala kot original. V
tem diplomskem delu so vse reprodukcije skladne s:
SKLEPOM EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 19. aprila 2013
o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz
obtoka
(prenovitev)
(ECB/2013/10)
(2013/211/EU)

3.1 Izbira naprav za zajem podatkov
Podatke za reprodukcijo smo zajeli z uporabo:
-

optičnih bralnikov Xerox Color 560, Canon PIXMA MX870 in Epson Perfection
V600 Photo, ter s pametnim telefonom Samsung Galaxy S7.

Preglednica 1: Naprave za zajem slike
Naprava
Xerox Color 560
Canon PIXMA MX 870
Epson Perfection V600 Photo
Samsung Galaxy S7

Maksimalna optična ločljivost
600 dpi
2.400 dpi
6.400 dpi
2 x 12 mio pikslov

Podatke za analizo rezultatov smo zajeli z ločljivostjo 3.048 in 16.256 točk na
centimeter.
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3.2 Računalniška obdelava podatkov
Za obdelavo zajetih podatkov in poskus izboljšanja rezultatov smo uporabili orodje
Adobe Photoshop.

3.3 Digitalni izpis
Pri izbiri tiskalnikov smo se odločil za 3 tiskalnike, in sicer namizni kapljični tiskalnik
HP Officejet PRO 8100, večnamensko napravo Canon PIXMA MX870 in laserski
oziroma elektrografski tiskalnik Xerox Phaser 7800.
Preglednica 2: Naprave za izpis
Naprava
HP Officejet PRO
8100
Canon PIXMA
MX870
Xerox Phaser 7800

Ločljivost
4800 x 1200 dpi
9600 x 2400 dpi
2400 x 2400 dpi

Število / vrsta barv
4 / cian, magenta,
rumena, črna
5 / cian, magenta,
rumena, črna, foto črna

Tehnika tiska
Kapljični tisk
Kapljični tisk

4 / cian, magenta,

Laserski oz.

rumena, črna

elektrografski

Za tiskovni material smo izbrali najbolj pogost 80 gramski brezlesni nepremazni papir
za pisarniško uporabo. Takšen papir imam podobne tiskovne lastnosti kot papir za
tisk vrednostnic, barva pa ne ustreza, saj vsebuje optična belila.
Ker namen dela ni bil izdelati ponaredek ampak ugotoviti, kako digitalne tehnike
vplivajo na varnost, je bil takšen tiskovni material ustrezna izbira.
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA

Vsi rezultati so dokumentirani samo s fotografijami in vsi fizični vzorci reprodukcij so
bili takoj po postopkih uničeni z uničevalcem dokumentov.

4.1 ZAJEM PODATKOV

Ob zajemu podatkov imajo novejše naprave programsko blokado (slika 8) in tako
preprečujejo zajem podatkov, saj prepoznajo, da gre za poskus prepovedanega
dejanja, skladno s sistemom za preprečevanje ponarejanja.

Slika 8: Blokada procesa zajema podatkov na napravi Xerox Color 560.

Starejše naprave ter nekatere naprave namenjene širšemu krogu potrošnikov takšnih
zaščit nimajo vgrajenih. Prav tako in še bolj kritičen moment predstavljajo
večnamenske naprave, ki ne preprečijo kopiranja, a je rezultat dovolj dober, da lahko
zavede prejemnika.
V kolikor naprava ne ponuja zajema podatkov z visoko ločljivostjo, to še ne
predstavlja večje grožnje. Medtem, ko zajem podatkov s pametnimi telefoni, ki
omogočajo zajem slike s 12 miljonov pikslov in več, ob uporabi stojala ter pravilne
osvetlitve, omogočajo zajem slike, ki je visokokvaliteten in uporaben za izvedbo
dovolj kvalitetne osnove za reprodukcijo.
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4.2 OBDELAVA PODATKOV

Zajetih podatkov z optičnimi bralniki, kjer je bila slika dovolj kvalitetna in je na njej bil
EURion, ga je program Adobe Photoshop v zadnji različici prepoznal in preprečil
odpiranje slike (slika 9). Prav tako je preprečil odpiranje Slike 2 iz tega dokumenta.
Preprečil je tudi odpiranje slike narejene s pametnim telefonom, ko je bila slika brez
deformacije, da je lahko prepoznal EURion.

Slika 9: Blokada urejanja fotografije
Starejše verzije programa Adobe Photoshop odpiranja teh slik niso preprečile, so pa
nekatere preprečile tiskanje, nekatere pa so odtisnile samo delček, ter med
izpisovanjem dodale izpis navedbe enakega vzroka: www.rulesforuse.org (slika 10).
Ali je tiskanje v tem primeru preprečil program za urejanje fotografije ali gonilnik
tiskalnika nismo mogli ugotoviti.

Slika 10: Blokada izpisa slike
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4.3 DIGITALNI IZPIS

Z digitalnim izpisom kjer program ni zavrnil oziroma preprečil zahteve ni bilo nobenih
težav. Vse naprave so pripravljene datoteke iztisnile v zahtevani kvaliteti. Odtisi se
med seboj razlikujejo in tehnike kapljičnega tiska dajejo zelo podoben rezultat
originalu, saj se odtis ne blešči in tako omogoča kvalitetnejšo reprodukcijo kot
laserska oziroma elektrografska tehnologija. Takšna reprodukcija vizualno pri
opazovanju z bralne razdalje in brez preverjanja zaščitnih elementov bolj ustreza
originalu.
4.3.1 Hologram in optično spremenljiva barva
Kot najučinkovitejša zaščita za hitro prepoznavanje na prvi pogled (poleg vodnega
znaka v papirju) pred digitalno reprodukcijo sta se izkazala hologram (slike od 11 do
14) in optično spremenljiva barva (slike od 15 do 18) zaradi njene funkcionalnosti, ki
je sprememba barv in podob glede na kot osvetlitve in kot opazovanja in v tem
primeru ne deluje.

Slika 11: Visokoresolucijski zajem slike na originalu - hologram
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Slika 12: Visokoresolucijski zajem reprodukcije holograma natisnjenega s tiskalnikom
HP

Slika 13: Visokoresolucijski zajem reprodukcije holograma natisnjenega s tiskalnikom
Xerox

Slika 14: Visokoresolucijski zajem kopije holograma natisnjenega s tiskalnikom
Canon
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Kot lahko vidimo na zgornjih slikah, je že pri zajemu originala upodobljena le ena od
uklonsko spremenljivih slik holograma in le ena barvna različica. Prav tako je metalni
izgled holograma upodobljen s sivinami. Na podlagi tega tudi reprodukcije tega
izvora ne morejo prikazati drugačnih rezultatov, je samo boljša ali slabša
interpretacija.
V primeru izdelave kopije z večnamensko napravo pa lahko opazimo, da je zajeta in
natisnjena druga podoba in prav tako brez metalnih efektov.

Slika 15: Visokoresolucijski zajem slike na originalu – OVI®

Slika 16: Visokoresolucijski zajem reprodukcije OVI® natisne s tiskalnikom HP
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Slika 17: Visokoresolucijski zajem reprodukcije OVI® natisnjene s tiskalnikom Xerox

Slika 18: Visokoresolucijski zajem kopije OVI® natisnjene s tiskalnikom Canon

V primeru optično spremeljivih barv je zajem ravno tako zajel le enega od obeh
barvnih učinkov. Številka se na originalu ob nagibanju spreminja iz vijolične v olivno
zeleno in v rjavo barvo medtem, ko smo z zajemom zajeli in kasneje reproducirali le
vijolični izgled.

4.3.2 Intaglio tisk

Naslednja kvalitetna zaščita je intaglio tisk (slike od 19 do 22), saj relief na digitalni
reprodukciji ni prisoten. Za tovrstno preverjanje je potrebno predmet prijeti v roke in
iskati to zaščito na pravem mestu. Zaščita ni tako očitna, kot sta hologram in optično
spremenljiva barva, a je še vedno enostavno preverljiva vsakomur, če le ve kaj in kje
iskati.
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Slika 19: Visokoresolucijski zajem slike na originalu – Intaglio tisk

Slika 20: Visokoresolucijski zajem reprodukcije Intaglio odtisa tiskanega s tiskalnikom
HP
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Slika 21: Visokoresolucijski zajem reprodukcije Intaglio odtisa tiskanega s tiskalnikom
Xerox

Slika 22: Visokoresolucijski zajem kopije Intaglio odtisa tiskanega s tiskalnikom
Canon

Na originalu lahko zelo enostavno prepoznamo otipne elemente. Vsi ti otipni elementi
so odtisnjeni z intaglio tehniko – tehniko globokega tiska z visoko ločljivostjo. Na
nobeni od reprodukcij ali na kopiji ti elementi niso otipni, zatorej ta tisk ne izstopa od
ostalih elementov.
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4.3.3 Irisni tisk

Ob podrobnejšem pregledu se z uporabo povečevalnega stekla, jasno vidijo
rasterske pike (slike od 24 do 26), ki v originalu (slika 23) niso prisotne. V kolikor
poznamo lastnosti irisnega tiska potem takoj opazimo način mešanja barv z
rastrianjem za dosego vizualno podobnega učinka kot je irisni tisk.

Slika 23: Visokoresolucijski zajem slike na originalu - irisni tisk

Slika 24: Visokoresolucijski zajem reprodukcije irisnega odtisa natisnjenega s
tiskalnikom HP
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Slika 25: Visokoresolucijski zajem reprodukcije irisnega odtisa natisnjenega s
tiskalnikom Xerox
(Na tej sliki je viden tudi anti–scan oziroma »scan evident« vzorec.)

Slika 26: Visokoresolucijski zajem kopije irisnega odtisa natisnjenega s tiskalnikom
Canon
Na zgornjih slikah se jasno vidijo rasterski prehodi iz ene barve v drugo – še najbolj
izrazito pri odtisu s tiskalnikom Xerox. Je pa res, da za preverjanje tega zaščitnega
elementa že potrebujemo zelo enostaven pripomoček – povečevalno steklo ali pa
povsem zdravo oko, nekaj znanja in lahko prepoznamo ponaredek oziroma rastersko
simulacijo irisnega tiska.
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4.3.4 Mikro tekst

Slika 27: Visokoresolucijski zajem slike na originalu – mikro tekst (odtisnjen intaglio)

Slika 28: Visokoresolucijski zajem reprodukcije mikro teksta (intaglio) odtisnjenega s
tiskalnikom HP
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Slika 29: Visokoresolucijski zajem reprodukcije mikro teksta (intaglio) odtisnjenega s
tiskalnikom Xerox

Slika 30: Visokoresolucijski zajem kopije mikro teksta (intaglio) odtisnjenega s
tiskalnikom Canon
Ker gre v primeru intaglio tiska za globoki tisk z visoko ločljivostjo, je mikro tekst na
originalu (slika 27) otipen in tudi izredno ostro odtisnjen ter brezhibno berljiv. Intaglio
tisk je velik izziv za ponarejevalce in tudi z našimi testnimi digitalnimi tiskalniki (slike
od 28 do 30) temu izzivu niso bile kos.
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Slika 31: Visokoresolucijski zajem slike na originalu – mikro tekst (ofsetni tisk)

Slika 32: Visokoresolucijski zajem reprodukcije mikro teksta (ofsetni tisk) natisnjene s
tiskalnikom HP
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Slika 33: Visokoresolucijski zajem reprodukcije mikro teksta (ofsetni tisk) natisnjene s
tiskalnikom Xerox

Slika 34: Visokoresolucijski zajem kopije mikro teksta (ofsetni tisk) natisnjene s
tiskalnikom Canon

Tudi mikro tekst odtisnjen v ofsetni tehniki je bil za vse digitalne naprave
nepremagljiv izziv in ga niso sposobne reproducirati (slike od 32 do 34) tako kot je na
originalu (slika 31) oziroma postane neberljiv. Zato tudi mikro tekst kot osnovno
zaščito zahteva večina standardov, ki urejajo različna področja varnostnega tiska.
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5 ZAKLJUČKI

V eksperimentalnem delu smo dokazali, da je z naprednimi digitalnimi tehnikami
možno izdelati kvalitetne reprodukcije dokumenta in da je reprodukcija na prvi pogled
izgledala kot original. Šele po natančnejšem pregledu se je prepoznalo, da ne gre za
original. Iz tega je mogoče sklepati, da je potrebno v primeru vrednostnic širšo
javnost naučiti kako je potrebno preverjati originalnost oziroma izvirnost.
Zajem fotografije originala s pametnim telefonom je tako kvaliteten, da je program za
urejanje fotografij preprečil že odpiranje slike, ker je prepoznal EURion, kar je sicer v
redu, a hkrati predstavlja velik izziv v boju proti skeniranju in digitalnim reprodukcijam
tako dokumentov in ostalih listin kot tudi vrednostnic.
Prav tako je potrebno na stvari, ki jih želimo kvalitetno zaščititi pred ponarejanjem in
prenarejenjem, implementirati prave zaščitne elemente, ki bodo kvalitetno ščitili pred
zlorabo in poizkusi ponarejanja, na za širšo javnost dostopni opremi.
Visok nivo varnosti nudi šele uporaba čim večjega nabora različnih tiskarskih tehnik
na eni tiskovini, saj s tem onemogoča kvalitetno reprodukcijo ponarejevalcem, ki do
takšnega nabora opreme nimajo dostopa.
Po našem mnenju gre v varnostnem tisku za tri najpomembnejše elemente, ki jih
ravno zaradi enostavnosti izdelave reprodukcij z uporabo splošno dostopnih
digitalnih naprav, in sicer:
-

vodni znak, pri katerem niti ni pomembno za kakšnega gre, saj že njegova
prisotnost nudi visoko zaščito (Idealna kombinacija je sicer vodni znak v
kombinaciji z elektrotype elementom, ki v papirju formira izredno svetli del v
primerjavi z osnovo in z izrazitim ostrim robom, kar sam vodni znak ne
omogoča.),

-

uklonsko spremenljivi elementi, kot so hologrami ali optično spremenljive
barve in

-

reliefna oziroma otipna struktura, ki jo dosežemo na primer z intaglio tiskom.

Vsi te tri elemente lahko namreč povprečen človek enostavno prepozna, brez
uporabe posebnih znanj in pripomočkov ali izvorov posebnih svetlob, in so tako
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najbolj učinkoviti elementi v boju proti ponaredkom, le seznaniti in osveščati je
potrebno javnost.
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