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POVZETEK
Slovenija je leta 2006 sprejela pravne norme, ki zagotavljajo enakopravnost elektronske in
papirne oblike z vidika dolgoročne hrambe. Hkrati je napredovala tehnologija tiska, ki nam
lahko ponudi direkten odtis digitaliziranega dokumenta, fleksibilnost naklad in personalizacijo. S pomočjo barvnih standardov, ki so bili sprejeti v grafiki, je omogočena kvaliteta iztisa
in njena ponovljivost, kar v preteklosti ni bilo samoumevno.
Do sedaj so se aktivnosti za digitalizacijo že pričele v vseh državah članicah Evropske unije,
vendar je trud razdrobljen in napredek prepočasen. Potrebno bi bilo mobilizirati nov organiziran skupni zagon, ki bi pospešil digitalizacijo in spletno dostopnost vsebin. Evropska komisija namerava sofinancirati raziskovalne in razvojne dejavnosti na tem področju. Med drugim
je zapisala, da bo v skladu z novim raziskovalno-razvojnim okvirnim delovnim programom, ki
se je začel leta 2007, zagotovila sofinanciranje mreže centrov za digitalizacijo in digitalno
hrambo. Model izpisnega centra predstavlja nadgradnjo digitalnih arhivov.
Ključne besede: elektronski zajem dokumentov, arhiviranje podatkov, iskalnik po digitalnih
zbirkah, tehnologija tiska, barvni standardi v grafiki, model izpisnega centra, dodelava tiskanih dokumentov.
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SUMMARY
PRINTING CENTER
In 2006, Slovenia adopted judiciary rules assuring the equality of electronic and paper format as far as the long-term preservation of documents is concerned. At the same time, the
printing technology has improved, so that it offers a direct print of digitalized document,
flexibility in terms of the number of printed copies, and document personalization. Color
standards adopted in graphic industry allowed for the improved quality of printing and maintaining such quality, which was not self-evident in the past.
Digitalization activities so far have taken place in all EU members, but the effort is fragmented and the progress is too slow. A new coordinated impetus is needed for the EU members
to speed up the digitalization and made it available on line.The European commission plans
to co-finance research and development activities in this field. Inter alia, the Commission
stated that it will provide financial means for the network of centers for digitalization and
digital preservation in accordance with the Seventh Framework Programme which began in
2007. The printing office model is an upgrade of digital archives.
Key words: document scanning, document archiving, digital libraries browser, printing technologies, color standards for printing, printing office model, post-press.
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UVOD

Digitalizacija je zdaj “in”, zato vsi hitijo in si želijo čim prej zgraditi lastno podatkovno zbirko.
Danes se še ne srečujemo s popolnoma brezpapirnim komuniciranjem, temveč s kombinacijo
papirnega in elektronskega. Slovenija je leta 2006 sprejela pravne norme, ki zagotavljajo
enakopravnost elektronske in papirne oblike z vidika dolgoročne hrambe. Hkrati je napredovala tehnologija tiska, ki nam s tehnologijo računalnik na ploščo lahko ponudi direkten odtis
digitaliziranega dokumenta, poleg tega pa še fleksibilnost naklad in personalizacije. Barvni
standardi, ki so bili sprejeti v grafiki, omogočajo kvaliteto iztisa in njeno ponovljivost, kar v
preteklosti ni bilo samoumevno.
Diplomsko delo se začne z opisom avtorskih pravic, ki jih ureja Zakon o avtorskih in sorodnih
pravicah. Opisana je razlika med avtorskimi in sorodnimi pravicami. Sorodne pravice so pravice fizičnih ali pravnih oseb, ki s svojim prispevkom omogočajo, da so avtorska dela dostopna širši javnosti. Definirani so imetniki sorodni pravic, med katere spadajo založniki in izdelovalci podatkovnih baz. Pravica do uporabe avtorskih del se pridobi z avtorsko pogodbo, ki
se sklene neposredno z avtorjem ali z ustrezno kolektivno organizacijo avtorjev, ki zastopa
avtorje določene vrste avtorskih del.
Na podlagi recipročnih sporazumov med ustreznimi kolektivnimi organizacijami iz različnih
držav je omogočeno kolektivno upravljanje pravic domačih avtorjev v tujini in tujih avtorjev
pri nas. Domači uporabniki avtorskih del na ta način lahko dostopajo do repertoarja del
avtorjev tako rekoč z vsega sveta.
Naslednje poglavje predstavi digitalizacijo, torej pretvorbo dokumentacije iz papirne v digitalno obliko. Pravna podlaga še posebej izpostavlja varnostne vzvode, mehanizme, ukrepe in
sredstva. Opisana je strojna in programska opremo, potrebna za prehod iz klasičnega v elektronsko arhiviranje. Ustrezna programska oprema je tista, ki podpira temeljne funkcije za
kvalitetno pretvorbo papirnih izvirnikov v digitalne slike dokumentov. Omogoča prepoznavanje posameznih znakov s slike in s tem pretvorbo podatkov v tekstovno obliko ter njihov prenos v podatkovne baze in sisteme za upravljanje z dokumenti. Mogoči sta dve obliki shranjevanja v digitalni obliki, črkovna in slikovna. Črkovna oblika pomeni shranjevanje dokumenta v
alfanumerični obliki, kjer se ohrani tekst po vsebinski plati, slikovno obliko pa dobimo s skeniranjem, kjer se ohrani prvotna slikovna oblika teksta in hkrati tudi vsebina.
PDF/A je podatkovni format, namenjen digitalnemu shranjevanju elektronskih dokumentov.
Imenujemo ga tudi arhivski format, saj se uporablja za shranjevanje obsežnejših tekstovnih
dokumentov, namenjenih daljšem shranjevanju. Šesto poglavje je namenjeno širši razlagi
formata PDF (kratica za Portable Document Format) oziroma prenosnega dokumentnega
formata. Ta format služi za prenos dokumentov, zaradi svoje robustnosti, možnosti zaščite in
prilagodljivosti pa je postal najbolj uporabljan format na spletu, pri arhiviranju in v grafični
dejavnosti.
Model digitalnega centra bi omogočal uporabo enotnih standardov pri procesu digitalizacije
dokumentov. Evropska komisija pričakuje, da države članice same vlagajo v digitalizacijo
kulturne dediščine, ki jo hranijo v tradicionalnih formatih, kot so npr. tekst in fotografije na
papirju, fotografski negativi, filmi na kolutih in glasba na vinilnih ploščah ter trakovih. Pri
projektu vzpostavitve in delovanja centra za digitalizacijo so opisane možnosti, ki jih ima
država in njene javne ustanove za uporabo že obstoječe zasebne informacijskotehnološke
infrastrukture za opisan projekt.
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Namen opisa tiska papirnih dokumentov je pojasniti razliko med klasičnim ofsetnim tiskom in
novo tehnologijo digitalnega tiska. Cilj tiska je ustvariti verodostojen posnetek digitalne oblike dokumenta z monitorja na papirju. Z razvojem tehnologije digitalni tisk po kvaliteti dohiteva klasični ofsetni tisk, a kljub temu zadnji še vedno omogoča najboljšo reprodukcijo. V
opisani programski opremi so nakazane možnosti individualizacije tiska. Pri večjih količinah
dokumentov je z uporabo ustrezne programske opreme pri posameznih delih teksta mogoča
personalizacija. Namizno založništvo omogoča oblikovanje teksta tako, da postane primeren
za tisk.
Z impozicijo načrtujemo način postavitve na tiskovno polo, kar tiskanemu izdelku omogoča
optimalno vezavo. Tako na primer način pola na polo ni trajen način vezave, ker je šivan
samo v hrbtu, medtem ko klasična knjižna vezava uporablja tehnologijo zgibanja, ki je trdnejša in zato trajnejša.
Barvni nadzor je identičen pri klasičnem in digitalnem tisku, saj rastersko piko pri tiskanju
oba načina nadzirata z enakimi mehanizmi. Barvno upravljanje v tiskarskem procesu pomeni
kalibracijo vhodnih in izhodnih naprav v procesiranju grafičnih zapisov s ciljem doseči čim
natančnejše ponovljivosti ne glede na uporabljene naprave.
Sedmo poglavje opisuje širšo uporabnost podatkovnega formata PDF. Ta format se uporablja
v grafiki, tisku, tehničnem risanju in zdravstvu, ter zagotavlja kompatibilnost dokumentov,
shranjenih v tej obliki, tako za arhiviranje kot tudi za grafiko in tisk. V novejših verzijah je v
dokumentih PDF mogoče zapiske dodajati neposredno v dokument oziroma na tekst ali sliko,
kar omogoča hitrejše pregledovanje, posebej pri korekturi dokumentov. Podskupine formata
so standardizirane s ISO standardom.
Z barvnim nadzorom v grafiki dosežemo, da so končni izdelki po kvaliteti primerljivi. Število
proizvajalcev, predvsem pa izdelkov, nenehno narašča in vsak izmed njih zasleduje lastno
vizijo o kvaliteti. Barvni nadzor izvajamo na strojni opremi in z zunanjimi merilnimi instrumenti. Ločimo generične in individualne barvne profile.
Dodelava tiskanih medijev je namenjena vsem tiskovinam. Nekateri načini dodelave so vključeni v sam proces delovanja naprave, drugi pa so zunanji in povezani z dodatno strojno
opremo.
Model izpisnega centra predstavlja nadgradnjo digitalnih arhivov, še posebej, ker so ena od
slabosti digitalizacije še vedno pomanjkljivi standardi na tem področju. Poleg tega je potrebno poudariti tudi, da gradivo, ki je bilo digitalizirano v preteklosti, le pogojno ustreza današnjim standardom stroke. Model vključuje tudi novo tehnologijo na področju tiskarstva. Opisane so možnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija tiska, in bi bile koristne za bodoči izpisni
center. Pomembno vlogo igra tudi lokacija izpisnega centra.
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AVTORSKE PRAVICE

Področje avtorskih pravic na območju Republike Slovenije ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS 16/2007, v nadaljevanju ZASP).

2.1 OPREDELITEV AVTORSKE PRAVICE
Avtorsko delo je pravni standard, njegov obstoj pa v končni fazi ugotavlja sodišče. Avtorska
pravica velja samo za avtorska dela. Če torej delo ni avtorsko, se avtorskih pravic ne prizna.
Pojem avtorskega dela je eden osrednjih pojmov avtorskega oprava in je definiran v 5. členu
ZASP. Z obstojem ali neobstojem avtorskega dela stoji ali pade celoten sistem avtorskopravnega varstva, vključno z vsemi posledicami.
Najkrajša in najbolj zgoščena definicija avtorskega dela je, da gre za stvaritev, ki je izražena.
V domači in tuji zakonodaji, sodni praksi ter pravni teoriji se je iz te podlage izoblikovalo vrsto meril, nadaljnjih zahtev, ki so v pomoč pri opredelitvi avtorskega dela.
V osnovi gre za pet predpostavki:
• stvaritev,
• področja ustvarjalnosti,
• duhovnost,
• izraz,
• individualnost.
Poleg navedenih predpostavk, ki morajo biti izpolnjene, da se neko delo določi kot avtorsko,
so navedeni še drugi nebistveni znaki. To so vrsta pobude ali naročnika za nastanek dela,
vloženi delovni trud avtorja, vložena sredstva in stroški, kvantitativni obseg dela, materialna
fiksacija dela, registracija dela, uvrstitev v določeno zakonsko kategorijo, novost dela, umetniška, estetska ali druga kakovost dela, zakonitost dela, uporabni namen dela ter gospodarska eksploatibilnost ali eksploatacija na trgu.
Poleg splošne določbe pa zakon našteva vrste avtorskih del in primere zanje. Tako med
avtorska dela prištevamo:
• govorjena dela kot npr. govori, pridige, predavanja,
• pisana dela kot npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi,
• glasbena dela z besedilom ali brez besedila,
• gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
• koreografska in pantomimska dela,
• fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju,
• avdiovizualna dela,
• likovna dela kot npr. slike, grafike in kipi,
• arhitekturna dela kot npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja predstavitve
znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele,
izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave),
• arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture,
• dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
• kartografska dela.
Gre za odprto listo bolj ali manj tipičnih primerov avtorskih del, pri katerih pa morajo biti
izpolnjene zgoraj naštete predpostavke. Pomembno je tudi, da pri določanju, ali je neko delo
avtorsko, njegova kvaliteta oziroma umetniška vrednost nista pomembni.
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Avtorskopravno niso varovane:
• ideje, načela, odkritja,
• uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja,
• ljudske književne in umetniške stvaritve.
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela. To pomeni, da ni potrebna
nobena formalnost, kot npr. registracija, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Ko torej
pisatelj napiše roman, je to delo že varovano in ima avtor na njem avtorsko pravico.
Bistvo avtorske pravice je, da zagotavlja avtorju izključno pravico do izkoriščanja njegovega
dela. Kot taka zagotavlja avtorju:
• spoštovanje njegovih moralnih interesov,
• spoštovanje premoženjskih koristi od izkoriščanja njegovega dela.
V prvem primeru govorimo o moralnih avtorskih pravicah, ki varujejo avtorja glede njegovih
duhovnih in osebnih vezi do dela. Iz naslova moralnih pravic avtor uživa izključno pravico do
prve objave, priznanja avtorstva, spoštovanja dela in pravico skesanja.
V drugem primeru pa gre za tako imenovane materialne avtorske pravice, ki varujejo premoženjske interese avtorja tako, da izključno on lahko dovoljuje ali prepoveduje izkoriščanje
svojega dela.
Avtorska pravica traja za časa avtorjevega življenja in še 70 let po njegovi smrti.

2.2 REGISTER ZAVAROVANIH DEL
Zaradi zavarovanja dokazov ali iz drugih razlogov lahko imetnik pravice vpiše ali shrani izvirnik oziroma primerek svojega dela v register zavarovanih del. Za vodenje registra je Urad RS
za intelektualno lastnino (urad) pooblastil Avtorsko agencijo za Slovenijo. Ta vpis nima nobenega vpliva na nastanek in varstvo avtorskih pravic, saj v evropskem oziroma kontinentalnem avtorskem sistemu in po Bernski konvenciji avtorsko delo nastane s trenutkom stvaritve.
To je eden bistvenih znakov, po katerih se ločijo avtorska pravica in pravice industrijske lastnine.
Sorodne pravice so pravice fizičnih ali pravnih oseb, ki s svojim prispevkom omogočajo, da so
avtorska dela dostopna širši javnosti. Imetniki sorodnih pravic so izvajalci, proizvajalci fonogramov (zgoščenk, magnetofonskih kaset itd.), filmski producenti, RTV organizacije, založniki
in izdelovalci podatkovnih baz. Sorodna pravica praviloma traja 50 let od njenega nastanka.
Pravica do uporabe oziroma izkoriščanja avtorskih del se praviloma pridobi z avtorsko pogodbo, sklenjeno neposredno z avtorjem ali z ustrezno kolektivno organizacijo avtorjev, ki zastopa avtorje določene vrste avtorskih del.
Zakon dopušča izjeme, ko je uporaba avtorskih del prosta, torej se dela lahko uporabljajo
brez avtorjevega dovoljenja in brez plačila honorarja avtorju. Takšen primer je uporaba dela
za potrebe obveščanja javnosti ali pri pouku. Prosto je tudi reproduciranje (kopiranje, presnemavanje) avtorskih del v največ treh primerkih za privatno uporabo fizičnih oseb ali za
lastno uporabo znotraj nekaterih javnih ustanov (arhivi, knjižnice in šole).
Za ublažitev škode, ki jo avtorji utrpijo s prostim privatnim reproduciranjem njihovih del, jim
zakon priznava posebno pavšalno nadomestilo, ki so ga dolžni plačati proizvajalci oziroma
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uvozniki proizvodov, ki omogočajo množično kopiranje in presnemavanje avtorskih del.
Zakon pozna tudi primere, ko je uporaba avtorskih del dopustna brez avtorjevega dovoljenja,
vendar je uporabnik dolžan plačati denarno nadomestilo za uporabo dela (ponatis že objavljenih člankov v periodičnem tisku ali objava odlomkov književnih del v čitankah). To imenujemo zakonita licenca.
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic omogoča avtorjem in drugim imetnikom pravic preprostejše in učinkovitejše upravljanje pravic pri množičnem koriščenju njihovih del, uporabnikom pa enostaven dostop do zakonite uporabe številnih del. Posebej za ta namen se ustanovijo kolektivne organizacije avtorjev, ki nastopajo kot kolektivni zastopnik avtorjev določene
vrste del, glasbenih, književnih ali avdiovizualnih, iz vse države.
Na podlagi recipročnih sporazumov med ustreznimi kolektivnimi organizacijami iz različnih
držav je omogočeno kolektivno upravljanje pravic domačih avtorjev v tujini in tujih avtorjev
pri nas. Domači uporabniki avtorskih del na ta način lahko dostopajo do repertoarja del
avtorjev tako rekoč z vsega sveta.
Za pripravo zakonodaje s tega področja, za izdajo dovoljenj kolektivnim organizacijam za
opravljanje njihove dejavnosti ter za nadzor nad njihovim zakonitim delovanjem je pristojen
Urad RS za intelektualno lastnino.
Urad je doslej izdal dovoljenje naslednjim organizacijam:
• Združenju avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije (Društvo ZAMP
Slovenije) za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti,
znanosti, publicistike in njihovih prevodov,
• Združenju skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
(Združenje SAZAS) za kolektivno upravljanje avtorskih pravic na delih s področja glasbe,
• Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod
IPF) za kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih,
• Slovenski avtorski in založniški organizaciji za reprografske pravice (SAZOR – GIZ) za
kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja in distribuiranja avtorskih
del v korist invalidnih oseb, reproduciranja avtorskih del za privatno in drugo lastno
uporabo ter fotokopiranja prek obsega iz 50. člena ZASP.
Urad je izdal tudi tri začasna dovoljenja, in sicer:
• Združenju SAZAS za kolektivno upravljanje avtorskih pravic v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, ki velja do ustanovitve ustrezne kolektivne organizacije,
• Zavodu IPF za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP, ki velja do 31. decembra 2009,
• Avtorski agenciji za Slovenijo za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v
primeru privatnega in drugega lastnega reproduciranja. Slednji je začasno dovoljenje
prenehalo veljati 1. julija 2006, nanašalo pa se je le na pobiranje nadomestil, medtem
ko je bilo njihovo razdeljevanje v pristojnosti posameznih kolektivnih organizacij in reprezentativnih združenj.
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PRETVORBA DOKUMENTACIJE IZ KLASIČNE PAPIRNE V
DIGITALNO OBLIKO

Navkljub dobi digitalizacije, ki vzpodbuja hrambo dokumentarnega gradiva v elektronski obliki, pa se organizacije še zmeraj odločajo za klasično hrambo svoje dokumentacije, predvsem
pri gradivu, ki ni odvisno od sprememb tehnologije.
Klasičen arhiv mora imeti vzpostavljen ustrezen nadzor nad arhiviranimi dokumenti, biti mora
strokovno urejen in upravljan.
V naslednjem poglavju je opisana strojna in programska oprema, potrebna za prehod iz klasičnega v elektronsko arhiviranje.

3.1 ZAKONODAJA
Upravljanje z dokumentiranim arhivskim gradivom opredeljuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA, Uradni list RS, št.30/2006). Zakon temelji na
načelih ohranjanja in uporabnosti dokumentarnega gradiva, trajnosti, celovitosti, dostopnosti
ter varstva arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika. Z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/2006) in enotnimi tehnološkimi zahtevami
(ETZ, verzija 1.0) zakon uvaja registracijo in akreditacijo ponudnikov opreme in storitev, javnim organizacijam in njihovim zunanjim izvajalcem pa zapoveduje uvedbo notranjih pravil za
zajem, upravljanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. V vseh segmentih ravnanja z dokumenti še posebej izpostavlja varnostne vzvode, mehanizme, ukrepe in sredstva.
Na splošno področje elektronskega poslovanja in način uporabe elektronskega podpisa ureja
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, št.
57/2000, ZEPEP UPB-1, Uradni list RS, št.98/2004) s pripadajočo uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št.77/2000).
12. člen ZEPEP govori o podatkih v elektronski obliki, katerih hrambo predpisuje veljavna
zakonodaja. V tem členu je zapisano, da se podatki lahko hranijo v elektronski obliki, če so
dosegljivi in primerni za kasnejšo uporab in če so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani,
poslani ali prejeti ali v kateri drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali
prejete podatke. Zakon dovoljuje hrambo elektronskih sporočil v elektronski obliki, če je iz
shranjenega elektronskega sporočila možno ugotoviti izvor, prejemnika, čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema ter če uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma če obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti sporočila.
Poslovanje z elektronskim gradivom urejajo še Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list
RS, št. 20/2005) s spremembami in dopolnitvami, Zakon o splošnem upravnem postopku
(ZUP, Uradni list RS, št.80/1999) s spremembami in dopolnitvami, Slovenski računovodski
standardi, št.21 – Knjigovodske listine in 22- Poslovne knjige (Uradni listRS, št.107/2001).
Na arhiviranje v elektronski obliki se delno navezujeta tudi Zakon o davčnem postopku
(ZdavP-2, Uradni list RS, št. 117/2006) in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Uradni list RS, št.117/2006),ki predpisujeta časovno hrambo gradiva, ter Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št.24/2003).
Poleg domače zakonodaje je potrebno upoštevati tudi mednarodne standarde in priporočila,
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kot so:
• Splošni mednarodni standardi za arhivsko podpisovanje ISAD/G,
• Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva pravnih oseb,
fizičnih osebah in družinah ISAAR/CPF,
• Mednarodni standard za pisarniško poslovanje ISO 15489,
• Priporočila za shranjevanje in razstavljanje arhivskega gradiva BS 5454,
• specifikacija Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov MoReq.

3.2 ELEKTROSKI ZAJEM IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV
Elektronski zajem in arhiviranje dokumentov1 obsega ponavljajoče se faze skeniranja, indeksiranja in uvažanja dokumentov ter shranjevanja, iskanja in nadzora dostopa do dokumentov. Poleg strojne opreme potrebujemo tudi ustrezno programsko opremo, ki mora podpirati
temeljne funkcije za kvalitetno pretvorbo papirnih izvirnikov v digitalne slike dokumentov,
prepoznavanje posameznih znakov s slike in s tem pretvorbo podatkov v tekstovno obliko ter
prenos le teh v podatkovne baze in sisteme za upravljanje z dokumenti.
Programska oprema mora omogočati:
za skener:
• kontrola skeniranja in nadzor delovanja skenerja,
• kontrola kakovosti oziroma vidnosti dokumenta,
• izboljšanje vidnosti dokumenta in poravnava strani,
• možnost izbire načina skeniranja (določitev resolucije, enobarvno/barvno, eno ali večstranski TIFF itd.).
za vnos meta podatkov:
• možnost vpisa dodatnih opomb kot sestavni del skeniranega dokumenta,
• optično prepoznavanje znakov (OCR, črtne kode), iskanje po polnem besedilu (Full
Text Search).
za dokumentacijske sisteme za upravljanje dokumentov in procesov:
• iskanje in pregledovanje dokumentov,
• arhiviranje oziroma povezljivost s podsistemi arhiviranja.

3.3 SKENIRANJE
Prvi korak v sistemu računalniškega upodabljanja je pretvorba papirnih dokumentov v digitalne slike papirnih izvirnikov (skeniranje). Ko je dokument ustrezno shranjen, je pripravljen
za nadaljnjo obdelavo.

3.4 VRSTE STROJNE OPREME ZA ZAJEM PODATKOV
Na tržišču obstajajo različni ponudniki skenerjev, namenjenih pisarniškemu ali masovnemu
zajemu dokumentov, kot so Canon, Kodak, Bell&Howell in Fujitsu, ki ponujajo naprave različnih zmogljivosti.

1

Dobesedni prevod angleškega izraza imaging and archiving je računalniško upodabljanje in arhiviranje dokumentov.
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Slika 1:

Epson v700, skener z nastavki za fotografije in diapozitive

Vir: Epson America, Inc. (2010)

Nizko produkcijski skenerji z zmogljivostjo do 1200 dokumentov dnevno so namenjeni za
pisarniško poslovanje.
Produkcijski skenerji z zmogljivostjo do 7500 dokumentov dnevno so namenjeni večjim sprejemnim pisarnam in rešitvam za zajem podatkov.
Visoko produkcijski skenerji z zmogljivostjo nad 10.000 dokumentov dnevno so namenjeni
masovnemu zajemu podatkov in imajo vgrajene varovalne mehanizme za nadzor pravilnosti
transporta dokumentov ter napredne procesne enote za izboljšanje kakovosti zajetih dokumentov.
Mikrofilm je še zmeraj edini medij, ki zagotavlja, da dokumenti kljub vsem spremembam
tehnologije in standardov ostanejo varni, logično berljivi in shranjeni za dolgo časa, poleg
tega pa je strošek vzdrževanja in hrambe samega medija minimalen.
Obstaja pa tudi hibridna rešitev, zajemanje dokumenta in pretvorba papirnega dokumenta v
digitalno sliko, ki jo hkrati preslikamo. Uporaba obeh načinov skupaj uporabniku nudi vse
prednosti in udobnosti računalniške obdelave dokumentov, shranjevanja na magnetnih optičnih diskih in arhiviranja na mikrofilmu.

3.5 VNOS META PODATKOV
Ročno vnašanje meta podatkov ali indeksiranje pomeni označevanje slike dokumenta s
pomočjo ključnih besed oziroma indeksnih atributov. Postopek, ki nadomesti ročno vnašanje
podatkov, se imenuje optično prepoznavanje znakov (ang. Optical Character Recognition
oziroma OCR). Gre za proces prepoznavanja posameznih znakov, s katerimi iz slike dokumenta v grafičnem načinu dobimo podatke v tekstovni obliki.
Sistemi pametnega prepoznavanja znakov (ang. Intelligent Character Recognition oziroma
ICR) so poleg različnih strojnih pisav zmožni prepoznavati tudi rokopise Tehnologija optičnega prepoznavanja znakov (ang. Optical Mark Recognition oziroma OMR) prepozna označbe
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na obrazcih, sistemi prepoznavanja vsebine dokumentov (ang. Document Content Recognition oziroma DCR), pa so sposobni identificirati in razumeti vsebino posameznega dokumenta
ter podatke preusmeriti v ustrezno obdelavo.
Najzanesljivejša pa še vedno ostaja tehnologija za prepoznavanje črtnih kod (Barcode Recognition). V bazo podatkov najprej vnesemo poljubne podatke z dokumenta, nato pa tem
meta podatkom določimo nek šifrant, ki ga zapišemo na črtno kodo. Črtna koda nam tako
omogoča hitrejše in natančnejše zajemanje podatkov.
Način prepoznavanja znakov je odvisen od strukturiranosti dokumentov. Dokumenti so lahko
strukturirani, delno strukturirani ali nestrukturirani. Pri strukturiranih dokumentih so podatki,
ki jih želimo zajeti vedno na istem mestu, kot npr. pri obrazcih. Delno strukturirani dokumenti sicer vsebujejo podatke, ki jih želimo zajeti, vendar se ti nahajajo na različnih mestih.
Takšni so npr. prejeti računi dobaviteljev. Pri nestrukturiranih dokumentih pa ne vemo niti
kateri podatki so pomembni za zajem niti kje se ti podatki nahajajo. Primer takšnega dokumenta je tehnična dokumentacija. Največ dokumentarnega gradiva ima delno strukturirano
ali nestrukturirano obliko dokumenta, kar pomeni, da je meta podatke dokumenta potrebno
ročno vnašati v bazo. Tako vnašanje je tudi najzanesljivejše.

3.6 ARHIVIRANJE DOKUMENTOV V ELEKTRONSKI OBLIKI
Arhiviranje je zadnja in najpomembnejša faza v sistemu za celovito upravljanje z dokumenti.
Dokumentacijski sistemi za upravljanje dokumentov in procesov omogočajo učinkovito in
uspešno obvladovanje velikih količin dokumentov ne glede na njihov izvor (papirna ali elektronska oblika). Namen dokumentacijskih sistemov je shranjevanje dokumentov v digitalni
obliki za potrebe arhiva. Takšni sistem tako omogočajo lahek in varen dostop do dokumentov
ter vodenje evidence dokumentov v klasični in elektronski obliki, nudijo pa tudi druge možnosti, kot sta izdelava kopij dokumentov in pretok dokumentov (wokflow).

3.7 NOSILCI ELEKTRONSKIH ZAPISOV
Za zdaj še nimamo elektronskega nosilca, ki bi bil trajno ali dalj časa uporaben oziroma berljiv. Za vsako vrsto nosilcev zapisa so pogojeni specifični načini materialnega varstva nosilca
in različno dolga uporabnost ter življenjska doba. Tako postane mikrofilm po 40 letih zaradi
krhkosti neuporaben za kopiranje. Za magnetne in optične zapise je značilno, da imajo zaradi
hitro spreminjajoče se strojne in programske opreme razmeroma kratko obdobje obstojnosti
in uporabnosti. Papir pri normalnih klimatskih pogojih sicer zdrži več kot 500 let, vendar pa
ima druge praktične pomanjkljivosti. Poleg tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati tudi
zakonska določila in priporočila, ki zahtevajo varno hrambo in dostopnost do podatkov ne
glede na nosilec zapisa.
Najpomembnejši razlogi za hranjenje dokumentarnega gradiva na sodobnih nosilcih so:
• časovna in krajevna neodvisnost za dostop do dokumentov,
• poenostavljen nadzor nad uporabo,
• zanemarljivi stroški posedovanja, razmnoževanja in razpošiljanja dokumentov,
• zagotavljanje aktualnosti dokumentov,
• možnost prenosa na druge nosilce zapisov in hibridne rešitve (kombinacija hranjenja).

3.7.1 Magnetno-optični disk
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Pri tem nosilcu gre za kombinacijo magnetne in optične tehnologije. Laser segreje disketo,
kar omogoča magnetenje površine za zapisovanje. Za branje se uporablja laser manjše
intenzitete. Število brisanj in sprememb zapisov je neomejeno, kar za dolgoročno hrambo
gradiva ni primerno.

3.7.2 Compact disc (CD) ali zgoščenka
Podatki na zgoščenki so zapisani v obliki mikroskopskih utorov na reflektivno preplasteni
površini polikarbonatskega diska. Zapis se bere s pomočjo infrardečega laserja, ki prepozna
utore in ravnine na površini diska. Za dolgoročno arhiviranje zgoščenka sicer ni primerna,
vendar pa je najprimernejši nosilec za distribucijo.

3.7.3 Digital versatile disc (DVD)
DVD je na videz zelo podoben starejši sorodnici zgoščenki. Najpomembnejša razlika med
njima je v gostoti zapisa. Poleg tega je izboljšan tudi način shranjevanja podatkov, kar je
privedlo do boljše izrabe in optimizacije zapisov. Obstaja tudi možnost dvoslojnega in dvostranskega zapisa. Zgoščenka in DVD sta cenovno najugodnejša nosilca in izmed vseh najprimernejša za distribucijo dokumentov, medtem ko sta za aktivno arhiviranje prepočasna.

3.7.4 Write once read many (WORM) disk
Ta nosilec zapisa omogoča le enkraten zapis in neomejeno branje, zato je primeren predvsem za dolgoročno ali trajno hrambo gradiva in je trenutno tudi najbolj priporočljiv. Za branje zapisov je potrebna posebna programska in strojna oprema.

3.8 PODATKOVNI FORMAT PDF/A
PDF/A je podatkovni format namenjen digitalnemu shranjevanju elektronskih dokumentov.
Temelji na referenčni verziji PDF 1.4 podjetja Adobe systems, katera je implementirana v
različicah programa Adobe Acrobat 5 in naprej. Referenčna verzija je definirana v ISO standardu ISO 19005-1:2005, izdanem oktobra 2005. Najnovejša verzija formata PDF 1.7 – ISO
32000-1 je trenutno v razvojni fazi (ISO/DIS 19005-2).
PDF/A je podskupina formata. Ne vsebuje funkcij, ki niso primerne za dolgotrajno shranjevanje dokumentov. Podoben je podskupini PDF/X, namenjeni tiskovnim in grafičnim dokumentom.
V standardu so določene lastnosti, ki jih dokument mora imeti, da ga lahko na enak način
reproduciramo tudi v prihodnje. Ključni element za reprodukcijo dokumentov v formatu
PDF/A je samozadostnost formata. Vsi podatki, ključni za samozadostnost, so ugnezdeni v
dokumentu (teksti, rastrske podobe, vektorske grafike, pisave in barvne informacije). Vsi
elementi morajo biti del dokumenta, kar sicer povečuje njegovo velikost, vendar ohranja
njegovo pristnost. Ob pripravi novega standarda je veliko govora o ugnezdenih pisavah, saj
te namreč zasedajo zelo velik del shranjevalnega medija. Strokovnjaki niso enotni, ali naj se
osnovni nabor pisav (14 standardnih Postscript pisav) veže na zunanji vir ali naj ostanejo
ugnezdene.
Ostali pomembni elementi, ki definirajo združljivost s prejšnjimi verzijami formata PDF/A, so
naslednji:
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•
•

•
•
•

Prepovedane so avdio in video vsebine ter java script in ostale izvršljive aplikacije.
Zaradi neomejene in univerzalne grafične obdelave morajo biti vse pisave ugnezdene,
kar velja tudi za tako imenovane standardne Postscript pisave, kot sta Times in Helvetica.
Barvni prostor mora biti opisan v načinu, neodvisnem od zunanjih naprav.
Enkripcija ni dovoljena.
Predpisana je pooblaščena raba meta podatkov.

3.8.1 Nivoji skladnosti in verzije
Standard določa dva nivoja skladnosti:
• PDF/A-1a oziroma A nivo skladnosti,
• PDF/A-1b oziroma B nivo skladnosti.
Cilj formata PDF/A-1b je zagotavljanje zanesljive reprodukcije videza dokumenta. PDF/A-1a
pa vključuje zahteve formata PDF/A-1b in jih nadgrajuje z zahtevo po sledljivosti, saj mora
biti vsebina dokumenta prepoznavna za iskanje in prilagojena nadaljnji obdelavi.
V nastajajoči standard za format PDF/A-2 bo morala biti vključena tudi zahteva po povratni
kompatibilnosti, kar pomeni, da ta standard prepoznati vse podrobnosti njegovega predhodnika PDF/A-1. V obratni smeri ta zahteva zaradi novih dodatkov in razširitev seveda ne velja.
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4

ISKALNIK PO DIGITALNIH ZBIRKAH

Ena izmed večjih težav na področju digitalizacije je način, kako uporabnik najde željeno elektronsko gradivo. V Sloveniji imamo ogromno institucij, ki so aktivno udeležene v procesu
digitalizacije gradiv kot npr. knjižnice, muzeji, arhivi, šole. Digitalizacija je zdaj “in”, zato vsi
hitijo z njo in si želijo čim prej postaviti lastno podatkovno zbirko.
V bližnji prihodnosti torej lahko pričakujemo lepo število novih spletnih strani z digitaliziranimi
vsebinami. Postavlja se vprašanje, kako digitalizirane vsebine najti, saj se za spletne storitve
uporabljajo različne platforme, ki med seboj niso vedno kompatibilne. Institucije večinoma
hranijo podatke na lastnih strežnikih in tako z digitalizacijo lahko dobimo ogromno med seboj
ostro ločenih različnih spletnih arhivov in digitalnih knjižnic. Uporabnikom to lahko predstavlja veliko težavo, saj je iskanje po vsaki digitalni zbirki posebej brez skupnega iskalnika lahko
zelo zamudno.
Potreben je torej način, kako hkrati iskati po čimvečjem številu digitalnih zbirk. S tem ne
naredimo le veliko uslugo uporabnikom, ampak dobimo tudi boljši pregled nad digitaliziranim
gradivom pri nas.
Nujno torej potrebujemo neke vrste iskalnik ali center za digitalizacijo, kjer bi uporabniki na
enem mestu lahko iskali po vseh slovenskih digitalnih zbirkah. Izpis publikacij bi omogočal
izpisni center seveda ob predpostavki, da ima neomejen dostop do gradiva in urejen sistem
pridobivanja avtorskih pravic. Izpisni center bi predstavljal nadgradnjo digitalnih arhivov.
Potrebno je tudi omeniti, da so ena od slabosti digitalizacije še vedno pomanjkljivi standardi
na tem področju in da gradivo, ki je bilo digitalizirano v preteklosti, le pogojno ustreza današnjim standardom stroke.

4.1 PREDLOG PROJEKTA CENTRA ZA DIGITALIZACIJO
Center za digitalizacijo je projekt, ki zajema vzpostavitev in delovanje centra za digitalizacijo
arhivskega in dokumentarnega gradiva ter gradiva znanstvene in kulturne dediščine v okviru
javno-zasebnega partnerstva.
Evropska komisija je v kratki predstavitvi pobude za digitalne knjižnice z naslovom »Evropska
kulturna in znanstvena dediščina na klik z miško«, ki je dostopna na domači spletni strani
Pobude za digitalne knjižnice, izpostavila tri ključna področja delovanja:
• digitalizacija analognih zbirk za njihovo širšo uporabo v informacijski družbi,
• spletna dostopnost kot predpogoj za največje možno povečanje koristnosti informacij
za državljane, raziskovalce in podjetja,
• ohranitev in shranjevanje digitalnih vsebin za zagotovitev dostopa do teh prihodnjim
generacijam.
Dosedanje aktivnosti za digitalizacijo obstajajo v vseh državah članicah, vendar je trud razdrobljen in napredek prepočasen. Potrebno bi bilo mobilizirati nov organiziran skupni zagon,
ki bo pospešil digitalizacijo in spletno dostopnost vsebin. Evropska komisija pričakuje predvsem, da bodo države članice morale vlagati v digitalizacijo kulturne dediščine, ki jo hranijo v
tradicionalnih formatih, npr. tekst in fotografije na papirju, fotografski negativi, filmi na kolutih, ali glasba na vinilnih ploščah in trakovih.
Evropska komisija sofinancira raziskovalne in razvojne dejavnosti na tem področju. Med drugim je zapisala, da bo v skladu z raziskovalno-razvojnim delovnim programom, ki se je začel
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leta 2007, zagotovila sofinanciranje mreže centrov za digitalizacijo in digitalno hrambo.
V svojem priporočilu o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva in digitalnem
arhiviranju z dne 24. 8. 2006, Evropska komisija nagovarja države članice k spodbujanju razvoja digitaliziranega gradiva iz knjižnic, arhivov in muzejev ter k usklajenem ukrepanju za
digitaliziranje kulturne dediščine, kar bo tudi zagotovilo varnejše razmere za naložbe podjetij
v tehnologije digitaliziranja.
Komisija državam članicam med drugim priporoča:
• spodbujanje vključevanja zasebnega sektorja v prizadevanja za digitalizacijo v okviru
javno-zasebnega partnerstva,
• naložbe v nove tehnologije in sredstva za digitaliziranje, ki v velikem obsegu lahko znižajo stroške digitalizacije ob ohranjanju ali izboljšanju kakovosti,
• digitalizacijo, dostopnost in arhiviranje kulturnega gradiva ob polnem spoštovanju
avtorskih in sorodnih pravic,
• evidentiranje sedanje in načrtovane digitalizacije analognih kulturnih gradiv, da se prepreči podvajanje prizadevanj in spodbudi sodelovanje na evropski ravni,
• spodbujanje partnerstva med kulturnimi ustanovami in zasebnim sektorjem za ustvarjanje novih poti za financiranje digitalizacije kulturnega gradiva,
• vzpostavljanje in ohranjanje možnosti za digitaliziranje v velikem obsegu v okviru pooblaščenih centrov za digitalizacijo ali v sodelovanju z njimi,
• izboljšanje pogojev za digitalizacijo kulturnega gradiva.
Pri vzpostavitvi in delovanju centra za digitalizacijo obstaja možnost sodelovanja podjetij z
državo in njenimi javnimi ustanovami v okviru javno-zasebnega partnerstva. Evropska unija
ocenjuje, da je projekt mogoče in celo nujno zastaviti kot razmerje zasebnega vlaganja v
javni projekt in hkrati kot javno sofinanciranje zasebnega projekta, ki je v javnem interesu.
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l. RS, št. 127/2006) v 1. in 2. členu predvideva
tovrstno razmerje med javnim in zasebnim partnerjem na področju izgradnje, vzdrževanja in
upravljanja javne infrastrukture. Pri projektu vzpostavitve in delovanja centra za digitalizacijo
ima država in njene javne ustanove možnost uporabe že obstoječe zasebne informacijskotehnološke infrastrukture za projekt, ki je v javnem interesu. Med izvajanjem projekta zasebnik vzdržuje in vlaga v svojo infrastrukturo, ki se uporablja tudi za potrebe projekta v javnem
interesu. Država se s tem v celoti izogne velikim začetnim stroškom za vzpostavitev morebitnega lastnega tovrstnega centra. Nedvomno so v zasebnikovem interesu tudi raziskave in
razvoj na področju informacijsko-tehnološke infrastrukture in tehnoloških procesov s katerimi
se izvaja projekt, ki je v javnem interesu. Možnost zasebnega vlaganja v javni projekt se
kaže tudi na tem področju.
Po drugi strani pa javne ustanove s plačevanjem storitev, ki jih izvaja zasebnik v okviru centra za digitalizacijo, javno sofinancirajo zasebni projekt, ki je v javnem interesu.
Pri vzpostavitvi in delovanju centra za digitalizacijo znanstvene in premične kulturne dediščine javno infrastrukturo predstavlja digitalno gradivo, izgradnjo digitalizacija, vzdrževanje in
upravljanje pa kratkoročna in dolgoročna hramba gradiva. To pomeni, da gre za projekt, ki
vsebuje vse elemente javno-zasebnega partnerstva in kot tak v polni meri zadosti javnim in
zasebnim interesom hkrati, kar je osnovni predpogoj za uspešno realizacijo projekta.
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Slika 2:

Diagram realizacije projekta

Vir: Čufer M., Vidmar G. (2010)

Prednost javno-zasebnega partnerstva je tudi v tem, da sodelovanje javnih ustanov in zasebnih subjektov omogoča kakovostnejšo pripravo projekta, kar posledično pomeni izvedbo
načrtovanega projekta z nižjimi stroški oz. kakovostnejšo izvedbo projekta z enakimi stroški.
Projekt je na ta način tudi hitreje uresničljiv, kot pa če bi čakali le na sredstva iz javnega
proračuna.
Poleg tega je tveganja za izvedbo projekta na ta način možno smiselno porazdeliti na obe
strani, zato so stroški tudi iz tega naslova lahko mnogo nižji. Obvladovanje tveganj pa zasebniku omogoča, da z novimi rešitvami ali idejami pripravi ponudbo, ki bo konkurenčnejša od
drugih.
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5

TISK PAPIRNIH DOKUMENTOV

5.1 OFSETNA TEHNOLOGIJA
Trenutno je v fazi razvoja tehnologija, ki se imenuje računalnik v tiskarski stroj (ang. computer to press ali CtPress). Pri tej tehnologiji odpade tudi izdelava plošč, saj se zapis izriše
neposredno na tiskovni valj. Takšen zapis ima krajšo obstojnost, vendar se lahko hitro obnovi in strošek predstavlja le zaustavitev tiskarskega stroja. Ker je tehnologija v fazi razvoja in
je takšnih tiskarskih strojev malo, je njihova cena temu primerno visoka.
Ofsetni tisk je tehnika tiska, pri kateri se barva s plošče na papir prenaša preko gumi valja,
ne pa neposredno s plošče.2
Ofsetna tehnologija temelji na litografskem procesu, pri katerem se izkorišča viskoznost, ena
od fizikalnih lastnosti tekočin. Zaradi različnih kemičnih lastnosti in posledično različnih viskoznosti se tekočini, v našem primeru barva in voda, ne mešata, ampak se odbijata. Pri ofsetnem tisku najprej na ploščo s foto postopkom prenesemo želeno podobo. Osvetljeni del
premaza otrdi in ostane na plošči, medtem ko neosvetljeni del premaza v kemičnih kopelih
speremo s plošče. Otrdeli premaz privlači barvo, izprani del pa vodo. Tako na celotni netiskovni površini dobimo tanek sloj vode. Ker se tekočini ne mešata, voda izpira neosvetljeni del in
tako dobimo natančno podobo oziroma zapis. Barva se na podobo prenaša preko sistema
barvnih valjev, podoba pa se nato prenese na tiskovno površino (papir).

5.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ OFSETNEGA TISKA
Začetki ofsetnega tiska segajo v leto 1875, ko je Anglež Robert Barclay patentiral prvi ofsetni
rotacijski tiskarski stroj. Za prenos podobe je najprej uporabljal posebej impregniran karton,
ki ga je kasneje izrinila guma. Ta se v ofsetnem tisku uporablja še danes.
Slika 3:

Koenig, tiskarski stroj poganjan s pomočjo pare, l. 1814

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)

Pravi razcvet je ofsetna tehnologija doživela po letu 1903, ko je Američan Ira Washington
začel uporabljati cenejši litografski proces za tisk fotografij in knjig. V tistem obdobju je foto2
Copyright © 2008 Grafičar; Delo, d.d: Buzzword Buster - terminološki slovar.
URL=”http://www.graficar.si/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=46#p”, 24.03.2010
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gravurna tehnologija, ki temelji na uporabi rastrov, vedno bolj izrivala star litografski proces
ilustracije, ki je deloval na osnovi polnih ploskev.
Slika 4:

Miehle P.P. & Mfg. Co., litografski postroj za tisk časopisov, l. 1905

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)

Nadaljnji razvoj ofsetne tehnologije je šel v smeri izdelovanja plošč po foto postopku. Starejši
princip računalnik na film temelji na izdelavi filma, preko katerega prenesemo podobo na
ploščo. Novejši princip računalnik na ploščo se izogne izdelavi filma, saj se podoba osvetli
neposredno na ploščo. Pri obeh tehnologijah se za razvijanje plošč uporablja klasičen foto
postopek kopeli, kjer plošča potuje najprej skozi razvijalec, nato skozi vodo za izpiranje in
nazadnje skozi utrjevalec.
Slika 5:

Heidelberg SM 74, 5-barvni ofsetni tiskarski stroj, l. 2000

Vir: Lasten (2010)

Najnovejša tehnologija računalnik na ploščo ali CTP (computer to plate) se izogne tudi kemični kopeli in uporablja suhi način izdelave plošč. Ploščo zgolj osvetlimo in nato že vpeto v
tiskarskem stroju speremo z vodo. Kljub krajši življenjski dobi plošč je postopek veliko bolj
prijazen okolju, ker ne uporablja strupenih kemikalij.
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Slika 6:

CTP Agfa Palladio 2M + LP68 Ultra

Vir: Newport Printing Company Limited. (2010)

5.3 PREGLED STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME V SODOBNI TISKARNI
V naslednjih poglavjih sledi pregled strojne in programske opreme, potrebne za prehod s
klasičnega na digitalni tisk.

5.3.1 Računalnik
Računalnik predstavlja osnovo sodobnega sistema, saj omogoča, da s pomočjo programske
opreme krmilimo vhodne in izhodne enote. Pri izbiri računalnika moramo upoštevati potrebe,
specifične za okolje delovanja. V našem primeru mora računalnik imeti naslednjo opremo:
grafični vmesnik višje kvalitete, ki bo poganjal monitor visoke ločljivosti, zadostno količino
delovnega spomina (RAM) za normalno delovanje programske opreme za grafiko, dovolj
močan procesor, spominski modul z zadostno prostornino, katero določa način dela (ali vse
datoteke shranjujemo na računalnik ali shranjujemo le datoteke, ki jih imamo trenutno v
delu), ustrezne priključke za posamezne enote (USB, Firewire, SCASI), zapisovalno enoto
(CD/DVD).
Glede na obseg in zahtevnost programske opreme v namiznem založništvu lahko zaključimo,
da potrebujemo računalnik srednjega višjega razreda.
Operacijski sistem je stvar odločitve posameznika oziroma izbire računalnika. V grafični industriji je večina programske opreme narejena za dve najpogostejši platformi, Applov operacijski sistem MAC OS in operacijsko platformo Windows, zelo malo pa za Linux. Od prvih dveh
je bolj razširjen Applov operacijski sistem.

5.3.2 Monitor
Monitor predstavlja referenco za celotno delo v grafiki. Danes se pretežno uporabljajo LCD
ekrani, v nekaterih tiskarnah in grafičnih pripravah za tisk pa še vedno posebni CRT ekrani.
Za oba tipa je zelo pomembno, da so monitorji redno kalibrirani (umerjeni). V grafiki imajo
monitorji poseben zastor, ki zagotavlja vedno enake pogoje osvetlitve. Vrhunska proizvajalca
profesionalnih grafičnih ekranov sta Eizo in Apple.
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Slika 7:

Eizo CG303W, ekran s senčilom za enakomerno osvetljenost

Vir: Eizo Nanao Corporation (2010)

5.3.3 Arhiviranje podatkov
Dokumente zaradi ponovljivosti oziroma shranjevanja dela arhiviramo na zunanji spominski
enoti na zunanjem trdem disku. Uporabljamo lahko samostojne trde diske ali pa posebne
strežnike, ki so največkrat nameščeni v ognjevarni omari izven delovnih prostorov.
Podjetja se odločajo še za dodaten strežnik izven podjetja, ali prostor na strežniku, lociranem
drugje. Tako svoj arhiv podatkov zavarujejo pred naravnimi nesrečami in pred drugimi večjimi okvarami lastnih spominskih medijev.

5.3.4 Optični čitalnik (skener)
Ločimo več vrst optičnih čitalnikov. V grafiki se najpogosteje uporabljata ploski in bobenski
optični čitalnik. Bobenski skenerji se uporabljajo za skeniranje fotografij, filmov in diapozitivov visokih ločljivosti. S ploskim čitalnikom pa poleg fotografij lahko skeniramo tudi dokumente na papirju, blagu ali drugih ploskih materialih. Danes večino fotografij že dobimo v
digitalni obliki in novejši ploski čitalniki dosegajo kvaliteto bobenskih, ki se uporabljajo v specializiranih grafičnih studiih.
Ploski čitalniki, ki jih uporabljajo v repro studiih, imajo lahko zadnjo luč in nastavke za različne velikosti filmov in diapozitivov. V paketu je tudi osnovna programska oprema za delo s
optičnim čitalnikom. Programsko opremo za profesionalno rabo lahko dokupimo in tako nadgradimo obstoječi sistem.

5.3.5 Brizgalni (inkjet) tiskalniki
Brizgalni (inkjet) tiskalnik je vrsta računalniškega tiskalnika, ki deluje na principu brizganja
barvnih kapljic na tiskovno površino.
Začetek razvoja brizgalne (inkjet) tehnologije sega v drugo polovico 20. stoletja. Prvi brizgalni tiskalniki so bili narejeni leta 1950, izvedbe za komercialno uporabo pa šele 20 let pozneje.
Poznamo dve glavni vrsti brizgalnih tehnologij:
• tehnologija CIJ (continuos ink jet) oziroma tehnologija neprekinjenega brizganja,
• tehnologija DOD (drop on demand) oziroma tehnologija kaplja na ukaz.
Tiskalnike, ki uporabljajo tehnologijo DOD, delimo še na:
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•
•

termalne DOD tiskalnike,
piezoelektrične DOD tiskalnike.

Tehnologijo neprekinjenega brizganja (v nadaljevanju tehnologija CIJ) je prvi predstavil lord
Kelvin leta 1867, prve tiskalnike pa so leta 1951 proizvedli v podjetju Siemens. Pri tej tehnologiji visokotlačna črpalka usmerja tekočino skozi brizgalno pištolo in mikroskopsko šobo, ki
tako ustvarja tok barvnih kapljic. Piezoelektrični kristali v brizgalni pištoli ustvarjajo akustične
valove, ki razbijajo tekočino v kapljice v enakomernih intervalih od 64 do 165 tisoč kapljic na
sekundo. Barvne kapljice so izpostavljene električni napetosti, tako da se na vsaki kapljici
vzpostavi električni naboj. Med naelektrene kapljice se postavijo nenaelektrene, ki delujejo
kot izolatorji. Kapljice tako potujejo skozi šobo na tiskovno površino ali v zbiralnik za ponovno uporabo. Le manjši del kapljic se uporabi za tisk, večina pa jih kroži v sistemu. Opisana
tehnologija omogoča veliko hitrost izpisov (približno 50m/s) in veliko razdaljo med tiskalniško
glavo in tiskovino. Prednost tehnologije je relativno malo zastojev zaradi zamazanja šob, saj
stalni pretok barve omogoča nenehno čiščenje. Potovanje barve skozi zrak povzroča hlapenje
razredčila, zato tehnologija CIJ zahteva sofisticiran način nadzora viskoznosti barve.
Pri termalnih DOD tiskalnikih so osnova posodice z barvo, v katere so vgrajeni grelci. Ti
segrejejo barvo v posodici, tako da se ustvari barvni balonček, ki brizgne na tiskovino.
Komercialnih proizvajalci tiskalnikov, kot so Canon, HP in Lexmark, večinoma uporabljajo
prav to tehnologijo. Pri Canonu so jo poimenovali »Bubble jet« ali tehnologija balončkov.
Barve so večinoma izdelane na osnovi pigmentov ali barvil. Tehnologija proizvodnje je enostavna, zato so tiskalne glave in kartuše združene in jih zamenjamo ob izpraznitvi.
Tehnologije termalnih brizgalnih tiskalnikov ne smemo zamenjati s starejšo tehnologijo termalnih tiskalnikov, pri katerih se odtis ustvari, ko se segreta glava dotakne toplotno občutljivega papirja. Takšen način so uporabljali v starejših faksih in blagajnah.
Piezoelektrični DOD tiskalniki predstavljajo večino industrijskih tiskalnikov, ki uporabljajo tehnologijo, ki temelji na piezoelektrični materialih. Njihov najpomembnejši proizvajalec je
Epson. Pri omenjeni tehnologiji so kartuše in brizgalne šobe ločene. Piezoelektrični element
ob priključitvi na električno napetost spremeni obliko, kar uporabimo za ustvarjanje pritiska
za potisk barve iz kartuše na tiskovino. Na izbiro imamo večji spekter barv, saj ni potrebno,
da so barve temperaturno obstojne, poleg tega pa tudi ne vsebujejo hlapljivega dodatka. Pri
tem načinu lahko uporabimo neprekinjen barvni sistem, pri katerem nam kartuše zamenjajo
velike barvne posode. Tak sistem bistveno poceni delovanje tiskalnika.
Brizgalni tiskalniki lahko uporabljajo predale za pole, njihov maksimalni format pa je lahko
A1. Možno je tiskati tudi na neskončen papir do širine 5 m.
Nekateri proizvajalci poleg brizgalnih tiskalnikov z enostavno menjavo glave ponujajo tudi
rezalnik samolepljive folije.
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Slika 8:

Brizgalni tiskalnik Epson Stylus Pro 7800

Vir: Lasten (2010)

5.3.6 Laserski tiskalniki
Laserski tiskalnik je naprava, ki s pomočjo tonerja in laserske tehnologije izredno kakovostno
natisne besedilo ali sliko na določen medij, običajno papir.
Prvi laserski tiskalnik je leta 1971 naredil Xeroxov znanstvenik Gary Starkweather, tako da je
preoblikoval Xeroxov fotokopirni stroj, s katerim je Xerox ustvaril milijardni posel. Leta 1976
je IBM na trg poslal prvo komercialno izvedbo laserskega tiskalnika, model 3800, ki je bil
namenjen tiskanju velikih količin računov in pisemskih nalepk. Nekaj teh modelov je še vedno v uporabi.
Leta 1977 je na tržišče prišel prvi laserski tiskalnik za računalnike Xerox Star 8010. Ta tiskalnik je takrat predstavljal veliko novost in imel visoko ceno, zato so jih prodali le v majhnem
številu, predvsem laboratorijem in inštitutom. Ko se je število uporabnikov osebnih računalnikov začelo povečevati, je podjetje Hewlett-Packard predstavilo svoj prvi tiskalnik HP LaserJet, ki je takrat zmogel 8 strani na minuto in imel ločljivost 300 dpi. Prodajali so ga za 3.600
dolarjev. Tako je podjetje Hewlett-Packard je postalo vodilno na tržišču laserskih tiskalnikov.
Sledili so mu drugi proizvajalci, kot so Lexmark, Oki, Brother, IBM, Epson in Minolta. Podjetje
QMS je predstavilo barvni laserski tiskalnik z oznako ColorScript Laser 1000 s ceno 12.499
dolarjev. V 21. stoletju se zaradi velikega znižanja cen vedno več laserskih tiskalnikov uporablja tudi za domačo uporabo.
Laserski tiskalniki deluje na osnovi statične elektrike. V tiskalniku se nahaja poseben boben,
ki je prekrit s snovjo, občutljivo na svetlobo. Na začetku ima pozitiven električni naboj, kas-
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neje pa pod vplivom laserja (svetlobnih žarkov) in ogledal naboj spremeni. Nato nanašalni
valj toner oziroma posušeno črnilo, ki ima pozitiven naboj, posipa na površino bobna. Črnilo
se obdrži na bobnu samo na mestih, kjer je bil boben predhodno osvetljen z laserjem in kjer
je naboj negativen, saj se od pozitivne površine odbije. Črnilo se nato prenese na papir, ki ga
predhodno naelektri posebna žička, da je močneje negativno naelektren kot boben. Preden
papir zapusti tiskalnik, pot nadaljuje preko grelne enote, ki pri visoki temperaturi do 200º C
zapeče črnilo 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.
Danes je ta način najbolj dodelan ter zagotavlja hiter in kakovosten izpis. Za osvetljevanje
bobna poleg navadne obstajata še tehnologiji LED in LCD Tehnologija LED namesto laserja
uporablja LED diode, ki s prižiganjem ustvarijo vzorec na bobnu. S tem načinom se je največ
ukvarjalo podjetje OKI.
Slika 9:

Velikoserijski laserski tiskalnik Xerox Phaser 5550

Vir: Lasten (2010)

5.3.7 Rastrski upodobitveni procesor ali RIP
Tako kot pri drugih grafičnih procesih tudi pri laserskih tiskalnikih tekste, slike in vektorske
grafike najprej spremenimo v rastrske podobe oziroma v serijo pik, ki tvorijo končno podobo.
Ta proces izvaja rastrski upodobitveni procesor (ang. Raster image processor ali RIP). Zaradi
samega procesa potrebujemo veliko podatkov, saj odtis velikosti A4 in ločljivosti 300 dpi zavzame približno 1 MB prostora. Pri ločljivosti 600 dpi se pri enakemu črno belemu odtisu količina zahtevanega prostora poveča na 4MB, pri barvnemu odtisu v štirih osnovnih barvah
(CMYK) pa na 16 MB.
Ceno tiskalnikov za večje formate narekujeta eksponentno večanje potrebnega spomina za
oblikovanje rastrske podobe in zahtevnost izdelave bobna za večje formate. Laserski tiskalniki za večje formate so neprimerno dražji kot manjši tiskalniki formata A4. Laserska tehnologija oziroma tehnologija LED in LCD so osnova za sodobni visoko produkcijski digitalni tisk.

5.3.8 Digitalni tisk
Sodobna tehnologija digitalnega tiska uporablja tako klasično kot tudi LED in LCD osvetljevanje elektrostatičnega bobna. Načina se razlikujeta v tonerjih. Starejša tehnologija uporablja
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prašne barve, medtem ko novejša temelji na tekočih elektrostatičnih barvah. Sistem Indigo
proizvajalca Hewlett-Packard uporablja štiri osnovne barve barvnega prostora CMYK, ima pa
tudi tri dodatna mesta, kjer lahko dodamo barve za dodatno intenzivnost barvnih nanosov
(oranžna in zelena), barve iz pantonske barvne skale, barve, ki smo jih zamešali sami, zaščitni premaz (lak) ali belo osnovno barvo, s katero prekrivamo prozorne materiale.
Digitalni tiskarski stroji uporabljajo dva načina za vstavljanje papirja, tisk na neskončno polo
in tisk na posamično polo. Zaradi hitre menjave osnovnih tiskovin so primerni za tisk manjših
naklad. Sistemi posameznih proizvajalcev se lahko uporabljajo z napravami za dodelavo tiskovin drugih proizvajalcev. Tehnologija digitalnega tiska še ne dosega kakovosti ofsetnega
tiska, vendar so odtisi dovolj dobri za manjše naklade potrošnih tiskovin, kot so letaki, manjši
plakati, brošure, skripte in nezahtevne knjige.
Slika 10:

Oce Canon - image PRESS - 7010VP, digitalni tiskarski stroj z vsemi serijskimi dodatki za dodelave

Vir: Océ N.V. (2010)

Sistemi za dodelavo so prilagojeni za zaporedno montažo v proizvodnih prostorih. Večinoma
jih izdelujejo za manjše formate do A3+, zato zavzemajo manj prostora kot klasični ofsetni
tiskarski stroji.

5.4 PROGRAMSKA OPREMA
Programska oprema obsega programe, ki so vezani na delovanje posameznih naprav in jih
krmilijo, ter opremo, ki jo uporabljamo za obdelavo in pripravo dokumentov, teksta, fotografij in skenov.

5.4.1 Urejevalniki besedil
Za urejanje besedil se tako za domačo kot za profesionalno rabo najpogosteje uporabljajo
trije funkcijsko zelo podobni nabori programov:
• Microsoftov nabor programov Office, ki vsebuje program za urejanje teksta Word, program za urejanje števil Excel, program za urejanje baz podatkov Access, program za
izdelavo predstavitev PowerPoint in program za upravljanje z elektronsko pošto Enturage,
• brezplačni nabor Open Office, ki vključuje program za urejanje teksta Writer, program
za urejanje števil in enačb Calc, program za urejanje baz podatkov Base in program za
za izdelavo predstavitev Impress,
• nabor iWork podjetja Apple, ki obsega program za urejevanje besedil Pages, program
za urejanje številk Numbers in program za izdelavo predstavitev Keynote.
V vseh omenjenih programskih naborih lahko urejamo tekste, številke in slike, a kljub temu
niso primerni za profesionalno uporabo za vrhunske iztise. V ta namen uporabljamo druge
programske nabore.
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5.4.2 Programi za namizno založništvo
Danes na tržišču prevladujejo trije programski sklopi za urejanje besedil oziroma za dvodimenzionalno oblikovanje.
Podjetje Adobe Systems je z združitvijo svojih starejših izdelkov in s programi kupljenega
podjetja Macromedia ustvarila nabor z imenom Creative suite, ki vsebuje naslednje programe:
• program In design za urejanje in oblikovanje besedil,
• program Illustrator za risanje in oblikovanje vektorskih oblik,
• program Photoshop za obdelavo fotografij.
Poleg tega obstaja tudi program Coreldraw, ki v svoji osnovni različici združuje urejevalnik
besedil in risalna orodja, dodatno pa je priložen program za urejanje fotografij Photopaint.
Quarkxpress pa je v osnovi program za urejanje in oblikovanje teksta, ki so mu bila dodana
orodja za risanje in oblikovanje vektorskih oblik.
Z omenjeno programsko opremo lahko pripravimo dokumente za tisk ne glede na uporabljeno tehnologijo tiska.

5.4.3 Programi za impozicijo
Programi za impozijcijo razporedijo posamezne strani v knjigoveške pole tako, da so strani
po tiskanju, zgibanju in vezavi razporejene v pravilnem zaporedju.
Če na tiskovno polo tiskamo več stvari, jih moramo pravilno razporediti, zato da po nadaljnji
obdelavi tiskovine dobimo pravilen vrstni red. Če tiskamo na polo le po eno stran, razporejanje ni potrebno in poskrbeti moramo le za pravilen vrstni red.
Preprosto impozicijo lahko naredimo v katerem izmed oblikovalskih programov. A stvar postane precej bolj zapletena, če želimo na primer razporediti sto ali več strani knjige na tiskovno polo s štirimi ali več stranmi. V tem primeru si pomagamo z enim izmed impozicijskim
programom. Večji proizvajalci strojev CTP in digitalnih tiskarskih strojev programsko opremo
za impozicijo dodajo k ostali opremi naprave ali pa impozicijski program ponudijo po znižani
ceni. Smiselno je odločiti se za nakup programske opreme proizvajalca, od katerega smo
kupili strojno opremo, saj je programska oprema vezana na delovni proces naprave
(workflow) in nam olajša delo, na primer menjavo posameznih strani na tiskovni poli. Za
preprostejšo impozicijo je ponudba obširna in cenovno primerna. V sodobnih tiskarnah si
dela brez takšne programske opreme ni mogoče predstavljati.

5.5 PERSONALIZACIJA
Z razvojem tehnologije in programske opreme postajajo tiskovine dostopnejše. Razvoj digitalnega tiska pa je omogočil tudi personalizacijo tiskovin, kar pomeni, da vsako tiskovino
lahko naslovimo neposredno na stranko.
Zaradi svoje razširjenosti in uporabnosti iz široke palete ponudbe izstopata spodaj omenjena
programa.
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Nicelabel je v osnovi program za etikete, vendar je zaradi svoje prilagodljivosti in uporabnosti
zelo razširjen med uporabniki, ki personalizirajo svoje izdelke. Deluje na osnovi baz podatkov, ustvarjenih v programu Excell, ali pa zaporedne nize generira sam. Z njim lahko generiramo alfa-numerične podatke in črtne kode. Primeren je za presonalizacijo pogodb, dopisov, računov in podobnih tiskovin, ki jih pošiljamo na večje število naslovov in vsebujejo
podatke, specifične za naslovnika.
XMPIE je program, ki v osnovi omogoča podobne funkcije kot Nicelabel, vendar je z njim
mogoče v baze alfa-numerični podatkov vključiti tudi fotografije in grafične predloge. XMPIEUdirect je vtič za grafični program Indesign in je odličen primer razvoja personalizacije tiskovin in elektronske pošte, saj združuje obširne baze podatkov in lahko deluje v več medijih,
npr. na tiskovinah, v elektronski pošti in v mobilni telefoniji.
Slika 11:

Primer personalizacije; črtna koda in telefonska številka na nalepkah za
pakete SIM kartic

Vir: Lasten (2010)
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6

BARVNI STANDARDI ZA KVALITETO IN PONOVLJIVOST
KONČNIH GRAFIČNIH IZDELKOV

6.1 BARVNO UPRAVLJANJE IN FORMATI
Barvno upravljanje v tiskarskem procesu pomeni kalibracijo vhodnih in izhodnih naprav, uporabljenih pri procesiranju grafičnih zapisov, z namenom doseči čim natančnejše ponovljivosti
ne glede na uporabljene naprave.
Dokumenti, ki vstopajo v tiskarski proces, so pripravljeni iz različnih formatov in imajo različne barvne nastavitve. Vse to je potrebno uskladiti v celotnem procesu, zato da zagotovimo
takšno kvaliteto končnega izdelka, kot sta si jo zamislila naročnik oziroma oblikovalec. V praksi to pomeni, da je izgled dokumenta na ekranu enak poizkusnemu odtisu in tiskovini iz tiskarskega stroja.
V nadaljevanju sledi opis formatov, ki vstopajo v sistem, in kako se ti združujejo v tiskovne
dokumente.

6.2 TEKSTI
Najpogosteje uporabljena struktura podatkov za izmenjavo tekstovnih dokumentov je znakovni niz ASCII (kratica za American Standard Code for Information Exchange ). ASCII ni podatkovni format, ampak bolj opisuje strukturo toka podatkov. Bolj sofisticirani formati so lahko
kodirani kot znakovni niz ASCII in kot binarni podatki. Prednost kodiranja ASCII je predvsem
v njegovi razširjenosti in standardni prepoznavnosti (mednarodni standardizirani 7 bitno kodirani format ASCII).
V formatu ASCII so večinoma kodirani dokumenti narejeni z urejevalniki besedil in Postcript
interpreterji. Uporablja ga tudi prevladujoč spletni format HTML (Hypertext mark-up language). V praksi to pomeni, da na primer teksti, ki so pripravljeni v programu MS Word, z lahkoto prehajajo v druge urejevalnike besedil tekstovnih in grafičnih aplikacij.

6.3 GRAFIKE IN SLIKE
Grafike in slike kodiramo z uporabo formatov, ki temeljijo ali na pikslih ali na krivuljah. Za
formate, ki temeljijo na pikslih (ang. bitmap), je značilno, da grafiko ali sliko razčlenijo na
serije pik, katere definiramo z resolucijo. Pri kodiranju formatov, ki temeljijo na krivuljah, pa
gre za matematične definicije krivulj. V tem primeru se resolucija definira šele na koncu, ko
je dokument spremenjen v rastrskem upodobitvenem procesorju. Osnovna formata za kodiranje slikovnih formatov sta TIFF in JPEG/JFIF.
Format TIFF se upošteva kot industrijski format. Za kompresiranje se uporablja metoda LZW
(Lampel - Ziv - Welch), saj ta metoda nima izgub, ohrani pa se večina nativnih informacij.
Barve lahko definiramo v vseh treh barvnih prostorih, RGB, CMYK in CIELAB.
Format JPEG je v osnovi fotografski format in za kompresiranje podatkov uporablja metodo
JPEG (ang. Joint Photographic Expert Group). Pri tej metodi lahko določimo kvaliteto kompresije in s tem stopnjo izgube podatkov, katera je obratno sorazmerna kvaliteti.
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6.4 EPS (ENCAPSULATED POSTSCRIPT)
EPS je format, ki se uporablja za prenos datotek, izdelanih iz pikslov in krivulj. Format vsebuje ugnezdene podatke (ang. encapsulated data), ki jih ni mogoče spreminjati. Za uporabo
v drugih programskih aplikacijah uporablja predogled datoteke. Za bitmapne podatke uporablja lastne interpreterje.

6.5 POSTSCRIPT
V grafičnih dokumentih so združeni bitmapni način, krivulje in tekst. Združevanje opravlja
jezik za opis strani Postcript. Razvilo ga je podjetje Adobe Systems, prvič pa je bil predstavljen leta 1985. Jezik kodira sestavljene dokumente, ki so nato pripravljeni za končno obdelavo, oz. jih spremeni v rastrske dokumente, primerne za izhodno stopnjo v grafičnem procesu. Jezik se danes uporablja v tretji različici (Postscript 3, pred tem sta obstajali različici
Level 1 in 2). Ta stopnja omogoča barvni nadzor in interpretacijo podatkov PDF. Postscript
praktično ni viden uporabniku. Generirajo ga gonilniki, nameščeni v računalniku.
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7

PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT)

PDF je podatkovni format za izmenjavo podatkov. Razvili so ga leta 1993 v podjetju Adobe
Systems. Uporabljamo ga za dvodimenzionalne dokumente, ki so neodvisni od programske in
strojne opreme ali operacijskih sistemov. Vsak dokument PDF zaobjema celoten opis fiksirane postavitve 2D dokumenta. Vključuje tekste, pisave, slike in 2D vektorske grafike, zadnja verzija formata pa podpira tudi 3D grafične risbe.
Leta 2008 je format PDF definirala Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO v standardu ISO/IEC3200-1:2008 in tako je postal odprt standard. Na začetku je bil format PDF v
popolni lasti podjetja Adobe Systems in ni imel podpore za zunanje povezave, kar je zmanjšalo njegovo uporabnost na spletu. V primerjavi z ostalimi dokumenti so bili dokumenti v tem
formatu znatno večji, kar je oteževalo njihovo nadaljnjo obdelavo, predvsem na manj zmogljivejših računalnikih. Veliko konkurenco so mu takrat predstavljali formati ENVOY, Common
Ground Digital Paper in Fordlon Replica, znotraj samega podjetja pa je tekmoval s formatom
Postscript. Največ so ga uporabljali v namiznem založništvu. V arhivskih formatih mu danes
predstavlja največjo konkurenco format DJVU, ki so ga izdelali leta 1995 v podjetju AT&T
Labs in se uporablja za spletne elektronske knjige in kataloge ter izmenjavo slik. V zadnjem
času pa formatu PDF konkurenco predstavlja tudi novejši format XPS, ki so ga razvili pri podjetju Microsoft in mu je v osnovi zelo podoben, vendar se uporablja izključno v platformah
Windows. Pomanjkljivost formata XPS je njegova nezdružljivost z drugimi operacijskimi sistemi.
Preboj formata PDF se je zgodil z brezplačnim razdeljevanjem bralnika dokumentov PDF,
programa Acrobat Reader. Danes je PDF nesporno prevladujoč format na spletu kot standard
za spletne dokumente.
PDF je soroden formatu Postcript. V osnovi se uporablja za opis dokumentov, medtem ko je
Postcript programski jezik, podoben jezikoma Basic ali Fortran. PDF je format zapisa, ki je
primerljiv z formatom EPS ali podobnimi formati, kateri temeljijo na vektorskih zapisih. Vendar je PDF v veliko pogledih naprednejši, saj vključuje pisave, grafike, navodila za tisk, ključne besede za iskanje, indeksne funkcije, interaktivne povezave ter glasbene in video posnetke. Za razliko od Postcripta ta format shranjuje vsako stran posebej. PDF je pravzaprav
Postcript, ki je bil interpretiran v rastrskem upodobitvenem procesorju in razdeljen v različne
objekte. Ker je bil PDF že obdelan v prej omenjenem procesorju, predstavlja veliko bolj
zanesljiv način za doseganje želenih rezultatov. Od različice 1.4 dalje se format PDF razlikuje
od Postcripta v podpori prave grafične transparence.
Osnovni način prikazovanja grafik v formatu PDF je zelo podoben tistemu v Postcriptu, razen
transparentnosti. Grafika v formatu PDF uporablja kartezični koordinatni sistem, ki ni odvisen
od naprave in se uporablja za opis površine strani. Format PDF za opis strani (ang. page
description) uporablja matriko za večanje, manjšanje, vrtenje ali druge deformacije grafičnih
elementov. Glavni koncept formata PDF je nabor grafičnih parametrov, ki jih lahko spreminjamo, shranjujemo ali obnovimo z uporabo opisa strani.
Format PDF ima od različice 1.6 24 grafičnih nastavitev. Najpomembnejše so:
• trenutna transformacijska matrika (ang. current transformation matrix ali CTM), ki definira koordinatni sistem,
• krivulja, ki se uporablja za izrez slike (ang. clipping path),
• barvni prostor,
• alfa konstanta, ki je ključna komponenta transparence.
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Format PDF vsebuje dve vrsti osnovnih podatkov:
• osnovne podatke o dokumentu, torej podatke o avtorju, nastanku, datumu izdelave
dokumenta in datumu njegovega posodabljanja,
• od različice 1.4 dalje tudi podatke o posameznih delih dokumenta, slikah in pisavah.
V novejših različicah od 1.6 dalje je mogoče v dokumente PDF dodajati zapiske naravnost v
tekst ali na sliko, kar omogoča hitrejše pregledovanje, posebej pri korekturi dokumentov.
Podskupine formata PDF so standardizirane z standardom ISO in se delijo na:
• PDF/X - grafika in tisk (ISO 15930),
• PDF/A - arhiviranje (ISO 19005),
• PDF/E - tehnično risanje,
• PDF/UA - univerzalni dostop,
• PDF/H - zdravstvo in medicina.
V formatu PDF dokumentih imamo 14 pisav posebnega pomena. Teh pisav ni potrebno
ugnezditi v dokument, ker so prisotne na vseh sistemih. Ostale pisave se pri odpiranju oziroma pri spre-membah v drugi format avtomatično zamenjajo.
Gre za naslednjih 14 standardnih pisav Type 1:
• Times (verzija 3); navaden, kurziva, odebeljen, odebeljen kurziva,
• Courier; navaden, kurziva, odebeljen, odebeljen kurziva,
• Helvetica (verzija 3); navaden, kurziva, odebeljen, odebeljen kurziva,
• Symbol,
• Zapf dingbats.

7.1 PDF/X
PDF/X je podskupina standarda PDF. Uporablja se v grafiki in tisku, saj vsebuje nekaj zahtev,
specifičnih za ti področji. Pri standardu PDF/X-1a morajo biti vse pisave ugnezdene in vsi
zapisi izraženi v barvnem prostoru CMYK oziroma z imenovanimi posebnimi barvami (ang.
spot colours), medtem ko standardi PDF/X-2 do PDF/X-5 uporabljajo tudi barvna prostora
RGB in CIELAB. Prav tako morajo biti v dokumentu PDF definirane velikosti posameznih izrezov (slike Mediabox, Bleedbox, Trimbox in Artbox). V standardu PDF/X aktivne vsebine, kot
so podpisi, znaki in filmi, niso dovoljene. Nekatere od teh vsebin so pogojno lahko uporabljene, vendar le v primeru, ko pri spremembi dokumenta v tiskovne datoteke ne vplivajo na
njegovo vsebino. Standard PDF/X se deli na formate s klasično vsebino in specifičnimi dovoljenji. Specifična dovoljenja so se s časom oziroma razvojem grafične tehnologije dopolnjevala.

7.2 PDF/X-1A
Standard PDF/X-1a je različica 1.3 ali 1.4 formata PDF, na katerega se nanaša vrsta omejitev. Definiran je bil leta 2001 s standardom ISO 15930-1:2001.
Omejitve v PDF/X-1a so naslednje:
• Vse pisave morajo biti ugnezdene.
• Vsi barvni podatki morajo biti v sivinah, barvnem prostoru CMYK ali imenovanih posebnih barvah (ang. spot colours).
• OPI ni dovoljen (nizko resolucijski predogled).
• Dokumenti v tem formatu ne smejo vsebovati glasbe, filmov ali drugih opozoril, ki se
ne tiskajo.
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•
•
•
•

Če datoteka vsebuje opozorila, morajo biti ta izven tiskovnega dodatka (bleed-a).
Dokumenti ne smejo vsebovati programskega jezika Javascript.
Standard podpira omejeno število kompresijskih algoritmov.
Enkripcija se ne sme uporabljati.

Poleg omejitev so v tem standardu obvezni naslednji podatki:
• Vključena zastavica za robno prekrivanje (ang. trapping).
• Vsebovati mora definicije za tiskovni dodatek in obrez.
• IzrezMediabox definira velikost celotnega dokumenta.
• Izreza Artbox ali Trimbox definirata velikost natisljivega dela dokumenta.
• Dokument mora biti odtisnjen z tiskovnim dodatkom. Izrez Bleedbox mora biti definiran
in je večji od izrezov Trimbox ali Artbox in manjši od izreza Mediabox.
• Dokument mora vsebovati izhodno namero, izraženo z barvnim profilom ICC.
• Profil je lahko ugnezden kot pisni opis namere.
• Uporabljen mora biti standard, npr. FOGRA 39.
• Vsebovati mora zastavico, ki pove, da je dokument v formatu PDF/X.
PDF/X-1a:2001 podpirajo verzije 1.3.
PDF/x-1a:2003 podpirajo verzije 1.4, vendar ne smejo vsebovati transparenc.
Kot kompresijski algoritem se ne sme uporabljati JBIG2.

7.3 PDF/X-3
PDF/X-3 je nadgradnja formata X-1. Prvi veljaven standard za ta format ISO 15930-3:2002 je
bil sprejet leta 2002. Glavna razlika med formatoma X-1 in X-3 je v uporabi barvnega profila
ICC. Za njegovo uporabo je v delovnem procesu potrebno imeti naprave, ki prepoznajo formata PDF/X-3 oziroma barvnih profilov. Druga glavna razlika je, da format X-3 podpira tudi
barvna prostora RGB in CIELAB.
PDF/X-3:2002 podpira verzije 1.3. formata PDF.
PDF/X-3:2003 podpira verzije 1.4 formata PDF brez transparence JBIG2 in kompresije.
Trenutno veljaven standard za ta format je ISO 15930-6:2003.

7.4 PDF/X-4
Format PDF/X-4 je nadgradnja formata X-3. Definiran je v standardu ISO 15930-7:2008.
Temelji na formatu PDF različice 1.6. Od zgoraj opisanih formatov se loči po uporabi transparence in dovoljuje uporabo nivojev (ang. layers).
Pri izhodni nameri lahko uporablja barvni profil ICC, ki je lahko ugnezden ali referiran. V tem
primeru je profil zagotovljen iz zunanjega vira in tak dokument se imenuje PDF/X-4P. Podatki
so lahko v 16-bitnem zapisu, vendar je trenutno malo naprav, ki bi tak zapis podpirale.

7.5 PDF/X-5
Format PDF/X-5 je različica formata PDF/X-4 brez ugnezdenih objektov, barvnih profilov ICC
in pisav. Tako je osnovni dokument manjši od dokumenta v formatu PDF/X-4.
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8

NAMEN BARVNEGA UPRAVLJANJA

Danes je v grafiki veliko vhodnih in izhodnih komponent. Število proizvajalcev in z njimi tudi
izdelkov nenehno narašča, vsak proizvajalec pa zasleduje lastno vizijo o kvaliteti. Vendar se
končni izdelki v grafiki, ne smejo razlikovati, ne glede na uporabljene medije. Primerljive
rezultate med izdelki dosežemo z barvnim nadzorom. Pri tem si pomagamo z uporabo barvnih profilov ICC (kratica za International Color Consortium). Ob pogledu na celoten proces
vidimo, da različne naprave različno interpretirajo barve, ker uporabljajo različne barvne vrednosti. Optični čitalci, fotoaparati in ekrani uporabljajo vrednosti RGB. Za tisk na ofsetnih
strojih potrebujemo vrednosti CMYK in sivinske vrednosti. V določenih primerih pa potrebujemo specifične barve, ki jih najdemo v barvnem prostoru CIELAB.

8.1 ZAZNAVANJE BARV
Barve so vidni del elektromagnetnega sevanja. Vidni del sega od infrardečega spektra (cca.
400 nm) do dela ultravijoličnega spektra (cca. 700 nm). Najprej jih lahko razdelimo na tri
osnovne barve, rdečo, zeleno in modro (barvni prostor RGB - Red, Green, Blue). Prisotnost
vseh barv zaznamo kot belo svetlobo, odsotnost vseh barv pa zaznamo kot temo oziroma
črno. Različne kombinacije barv in njihova intenzivnost nam dajo vmesne tone.
Slika 12:

Prikaz barv RGB

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)

Na sliki 12 vidimo tudi prikaz prve delitve:
• rdeča + zelena = rumena,
• zelena + modra = svetlo modra - cian,
• rdeča + modra = vijolična - magenta.
Iz tega izhaja osnovni nabor barv, ki jih uporabljamo za barvni tisk (barve CMYK):
• C - cian,
• M - magenta,
• Y – yellow - rumena,
• K - key (kontrast - črna).
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Slika 13:

Barve CMYK

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)

Slika 14:

Presek barv CMYK

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)

Za barve v barvnem prostoru CMYK velja ravno obratna predpostavka kot za tiste iz barvnega prostora RGB, saj prisotnost vseh barv zaznavamo kot črno, odsotnost vseh barv pa kot
belo oziroma podlago. V barvnem krogu CMYK z mešanjem osnovnih barv dobimo:
• magenta + cian = vijolična (modra),
• cian + rumena =zelena,
• rumena+magenta = rdeča.
Barvni prostori imajo različen obseg. Najobsežnejši barvni prostor je CIELAB, sledita pa mu
RGB in CYMK. Največkrat se pojavijo težave, kako barve, ki jih vidimo v širšem barvnem prostoru, interpretirati v ožji barvni prostor. V teh primerih govorimo o približkih oz. o barvnih
interpretacijah, ki jih ponavadi vsebujejo barvni profili. V tem primeru imamo na voljo dva
načina. Z metodo Perceptual Rendering Intent barvni prostor skrčimo, z načinom Relative
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Colorimetric pa barvni prostor obrežemo.
Našteta načina med seboj usklajujejo digitalne naprave. Temeljita na matematičnih kalkulacijah in sta standardizirana. S temi pripomočki povezujemo naprave na programski osnovi.
Slika 15:

Obseg barvnih prostorov

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)

V barvnem upravljanju uporabljamo naslednje zunanje merilne naprave:
• ekranski kalibrator,
• fotospektrometer,
• denzitometer,
• optični čitalnik za ofsetne plošče.

8.2 EKRANSKI KALIBRATOR
Slika 16:

Univerzalni kalibrator i1 proizvajalca X-Rite

Vir: X-Rite, Incorporated. (2010)
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Ekranski kalibrator omogoča umeritev računalniškega monitorja, tako da so nastavitve čim
bližje optimalnim. Kalibrator meri nasičenost, odtenke in barvni obseg zaslona, za kar pa
uporablja svojo programsko opremo.

8.3 FOTOSPEKTROMETER
Slika 17:

Fotospektrometer SpectroEye proizvajalca X-Rite

Vir: X-Rite, Incorporated. (2010)

Fotospektrometer je naprava, ki bere barvne odtenke in rastre. Potrebujemo jo pri odčitavanju barvnih odtisov iz tiskalnikov in tiskarskih strojev pri barvni nastavitvi oziroma kalibraciji
odtisa.

8.4 DENZITOMETER
Slika 18:

Denzitometer DensiEye proizvajalca X-Rite

Vir: X-Rite, Incorporated. (2010)

Denzitometer je čitalnik gostote oziroma nanosa barve na tiskarski poli. S pomočjo algoritma
za preračunavanje odčitanih vrednosti dobimo rastrske vrednosti.

33

8.5 OPTIČNI ČITALNIK ZA OFSETNE PLOŠČE
Slika 19:

Optični čitalnik za ofsetne plošče iCPlate 2 proizvajalca X-Rite

Vir: X-Rite, Incorporated. (2010)

Optični čitalnik meri nanose na ofsetnih ploščah, natančneje velikost pike, kote in gostote
rastrov. Uporabljamo ga za kalibracijo stroja CTP.

8.6 BARVNI PROFIL ICC
Barvni profil ICC je nabor podatkov, ki definira barvo na vhodni ali izhodni napravi ter barvni
prostor na osnovi standardov ICC. Profili opisujejo, na kakšen način moramo spremeniti
podatke o barvi, da bi se čimbolj približali želenemu barvnemu prostoru. Za takšno spreminjanje uporabljamo povezovalna barvna prostora (ang. Profile Connection Space ali PCS)
CIELAB ali CIEXYZ. Vsaka naprava, ki zaznava ali oddaja barvo, ima svoj barvni profil. Nekateri proizvajalci podajo opis profila oziroma omogočajo njegove spremembe. Profil ICC točno
določa format, vendar ne definira algoritmov za procesiranje. Aplikacije imajo velik manevrski
prostor za izbiro načina sprememb.
S pomočjo barvnega profila vstopne naprave in programske opreme za barvno konverzijo,
natančneje modula za barvno upravljanje (ang. Color Management Module ali CMM), lahko
vrednosti RGB spremenimo v vrednosti CIEXYZ. Vstopne naprave, ki same zaznajo vrednosti
CMYK, niso primerne za barvni nadzor. Dobljeni podatki so primerni za uporabo pri izhodni
enoti. Ko izberemo izhodno enoto, uporabimo modul za barvno upravljanje in barvni profil za
izhodno enoto ter tako dobljene vrednosti CIEXYZ pretvorimo v vrednosti CMYK. Izhodni profil upošteva vse lastnosti izhodne naprave, kot sta npr. barvni obseg in barvna sestava za
črna barva.
Profili so običajno pripravljeni vnaprej, vendar jih je potrebno prilagoditi vsaki spremembi
osnovnih pogojev. Da bi ta sistem deloval, morajo biti ti profili primerljivi in imeti možnost
uporabe na vseh napravah. Zato je bilo potrebno vsebino barvnih profilov standardizirati.
Prvič se je to zgodilo leta 1993, ko je organizacija ICC objavila standarde, ki so povezovali
podatke o barvah v napravah z neodvisnim standardnim barvnim prostorom PCS. PCS je bil
definiran kot vmesnik med izhodnimi in izhodnimi profili.
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Slika 20:

Diagram barvnega upravljanja

Vir: Kipphan H. (2001). Handbook of Print Media (Technologies and Production Methods).

Za izdelavo profilov poleg programske opreme potrebujemo tudi barvne karte oziroma karte
z barvnimi vzorci. V ta namen so v standard ISO 12641 vključili testno sliko, ki vsebuje 252
testnih vzorcev in se uporablja za vhodne enote. Standard predvideva uporabo testnih pol na
transparentni podlagi (filmu) ali neprosojni podlagi (papirju in fotografskih papirjih). Za izhodne profile je testna karta definirana v standardu ISO 12640 in vsebuje 928 barvnih vzorcev.
Pri izhodnih profilih je potrebna večja natančnost, saj se barvni prostor zoži (vrednosti RGB
se spremenijo v vrednoti CMYK) in v mejnih področjih se lahko pojavljajo večja odstopanja.
Poleg profilov, ki jih izdelujemo sami, obstajajo tudi predizdelani profili, t.i. generični profili.
Pripravljeni so za standardizirane procese in olajšajo proizvodno delo ter omogočajo večjo
ponovljivost iztisa ne glede na način, ki ga uporabljamo. V standardu ISO 12647-3 je naveden nabor profilov za časopisni tisk, v standardu ISO 12647-2 pa profili za ofsetni tisk na
pole na različnih papirjih.
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Največja evropska inštitucija na področju barv, barvnega upravljanja in standardizacije je
leta 1951 ustanovljeno združenje FOGRA/UGRA. FOGRA razvija specifikacije ter barvne profile, ki so ponavadi upoštevani v mednarodni standardizaciji.
Za ofsetni tisk sta pomembni dve specifikaciji, ki sta upoštevani v standardu ISO 12642-2:
Fogra 39, barvni profil za premazne papirje za ofsetni tisk na pole; ISO_coatedv2_eci.icc,
Fogra 44, barvni profil za nepremazne papirje za ofsetni tisk na pole;
PSO_uncoated_ISO12674_eci.icc.

8.7 ROBNO PREKRIVANJE (TRAPPING)
Robno prekrivanje (ang. trapping) je prekrivanje barv na robnih ploskvah. Ker v praksi v
ofsetni tehnologiji zaradi različnih mehanskih vzrokov, kot so raztezanje papirja, nihanje valjev v ležaju ali nenatančnost preprijemanja pol, ni mogoče popolnoma natančno natisniti
ploskev do ploskve, se rob ploskve poveča, tako da pokriva rob druge ploskve. To prekrivanje je izraženo v stotinkah ali največ v desetinkah milimetra. Nekateri programi sami omogočajo robno prekrivanje pri izdelavi osnovnih dokumentov, a v večini primerov to delo opravi
rastrski upodobitveni procesor. Vsaka tiskarna pozna specifiko proizvodnje in najlažje določi
stopnjo prekrivanja.

8.8 JDF (JOB DEFINITION FILE)
JDF je format, ki združuje osnovne dokumente formata PDF z opravili oz. ukazi in nalogami iz
proizvodnega procesa. V dokumentu JDF so opisani in nadzorovani procesi naročila, priprave
za tisk, tiska, dodelave pakiranja in distribucije nekega izdelka. Ta format omogoča popoln
nadzor med proizvodnjo izdelka, ker beleži sprotno dogajanje v proizvodnji. Tako lahko
natančno ugotovimo, kaj se z izdelkom dogaja, v kateri fazi proizvodnje je in kakšni so realni
stroški na vsakem nivoju posebej. V dokumentu so lahko vgrajeni ukazi za pričetek posameznih delovnih procesov in nastavitve naprav, ki v procesu sodelujejo. Tako lahko na primer
stranki pošljemo v predogled in korekturo tiskovno formo in ko se stranka s prejetim strinja,
pošlje elektronsko pošto, ki zažene proces izdelave plošč za tisk. Take sisteme ponujajo večji
proizvajalci grafične opreme, kot so Agfa, Heidelberg in Man-Roland. Najbližja uporabnika
takšnih sistemov sta ljubljanska tiskarna Delo in zagrebška tiskarna Vjesnik.
JDF je format prihodnosti, saj poenostavlja in skrajšuje postopke, hkrati pa beleži vse informacije o izdelkih.
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9

DODELAVA TISKANIH DOKUMENTOV

Odtis pogosto še ni končni grafični izdelek, saj tehnološki proces izdelave izdelka s tiskom še
ni končan. Da dobimo grafični izdelek z neko končno uporabno vrednost, moramo odtise
knjigoveško dodelati. Dodelava odtisov lahko poteka že v procesu tiska na tiskarskem stroju.
Na eni tiskarski poli je lahko eden ali več polizdelkov, ki se v knjigoveški dodelavi obrežejo,
izrežejo ali razrežejo na različne knjigoveške polizdelke ali pa na končne grafične izdelke.

9.1 VEZAVA
Knjige današnjega videza in oblik s pojavljajo že v 5. stoletju. Tehnična izvedba vezave, izbor
materialov in način okraševanja platnic so bili vse do srednjega veka pod vplivom starorimskih diptihov. Gre za razkošno vezavo, sestavljeno iz množice starorimskih ploščic iz lesa ali
slonove kosti, spetih s kovinskimi obročki in obogatenimi s filigranskimi deli. V renesansi prevladuje vezava v usnje, okrašeno z zlatotiskom, kjer so pogosti predvsem orientalski ornamenti in motivi. Prvi knjigoveški stroji se pojavijo v Evropi v drugi polovici 19. stoletja. Stroji
omogočijo t.i. nakladno vezavo, torej enako vezavo za vso naklado.
Dokumenti največkrat vsebujejo več strani in v takem primeru je liste potrebno speti v zvezek. Poznamo različne načine vezav, ki so opisani v podpoglavjih. Nekateri so primerne za
preprostejše dokumente, ki ne zahtevajo posebne vezave. Knjigoveški načini pa so primernejši za obsežnejše dokumente večjega pomena ali knjižne izdaje.

9.1.1 Žična vezava
Žična vezava je primerna za manjše in večje obsege dokumentov. Na tak način lahko vežemo
knjižne bloke do debeline 58 mm. Pri vseh žičnih vezavah moramo v knjižni blok najprej izsekati luknje. O velikosti in obliki izseka se odločamo na podlagi knjižnega bloka. Luknje so
lahko pravokotne, kvadratne ali okrogle oblike. Oblika, velikost in oddaljenost lukenj so odvisni od sistema, ki ga uporabljamo, in debeline knjižnih blokov.

9.1.2 Vezava z žičnim glavnikom
Žični glavnik je dvojno navita žica v obliki črke C. V knjižni blok najprej izsekamo luknje pravokotne ali okrogle oblike, blok poravnamo, v luknje vstavimo žični glavnik in ga stisnemo na
posebnem stroju. Tako dobimo navitje v obliki črke O, kjer se strani lahko odpirajo za 360
stopinj. Pri manjših nakladah uporabljamo vnaprej narezane kose spirale, pri večjih pa se
odločamo za strojno rezanje. Kolut z navitim žičnim glavnikom stroj avtomatsko nareže na
nastavljeno dolžino.
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Slika 21:

Stisnjen žični glavnik v obliki črke C

Vir: Google. (2010)

9.1.3 Vezava s plastičnim glavnikom
Vezava s plastičnim glavnikom je najbolj razširjena pri manjših nakladah. Sama naprava za
izsek lukenj in vstavljanje plastičnega glavnika je razmeroma majhna in tako primerna tudi
za pisarne. Sistem je nezahteven in poceni, zato ga najdemo tako v kopirnicah kot v večjih
pisarnah. Glavniki so različnih dolžin in premerov. Predhodno so narezani na dolžino 297 mm
in tako primerni za hrbtno spenjanje pokončnih listov formata A4.
Slika 22:

Plastičen glavnik

Vir: Wikimedia Foundation, Inc. (2010)
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9.1.4 Spiralna vezava
Tudi pri spiralni vezavi moramo knjižni blok predhodno izsekati, vendar v tem primeru uporabljamo plastično ali kovinsko spiralo, ki jo ročno ali strojno privijemo v knjižni blok.

9.1.5 Luknjanje in spenjanje v mape in fascikle
Glede na obseg in namen (npr. periodika, uradni dokumenti ali arhiv) dokumente lahko luknjamo ali vrtamo v hrbtu in nato spnemo v mape ali fascikle. Glede na vrsto ovitka ločimo
dvo in štiriluknjično perforacijo. Če gre za natisnjen dokument, običajno uporabljamo namizne luknjače. V primeru bianco listov ali večjega obsega natisnjenih listov pa uporabimo knjigoveški sveder z dvema ali štirimi glavami.
Slika 23:

Spenjanje v fasciklu in knjigoveški vrtalnik

Vir: Lasten (2010)

9.2 KNJIGOVEŠKE VEZAVE
V knjigoveznici se izdelujejo knjigoveški izdelki, ki so po svoji zahtevnosti dodelave precej
različni. V nadaljevanju sledi pregledni opis najpogostejših knjigoveških vezav.

9.2.1 Mehka vezava
Mehka vezava, imenovana tudi broširanje, je najpreprostejši in najbolj razširjen način knjigoveške vezave. Uporabljamo jo za vezavo revij, brošur in cenejših knjižnih izdaj. Primerna je
tako za manjše kot velike naklade. Pri manjših nakladah lahko s preprostimi pripravami knjižne bloke vežemo tudi ročno. Posamezne liste, zložene v knjižni blok, zložimo v knjigoveško
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prešo. Hrbet narežemo ali nastrgamo in premažemo z lepilom. Ko se posuši, jih narežemo
na posamezne knjižne bloke. Vsakega od teh blokov vstavimo v predhodno bigan (žlebljen)
ovitek, ki smo ga predhodno namazali v hrbtu z lepilom. Ko se lepilo posuši, ovitek obrežemo
in knjiga je pripravljena.
Slika 24:

Lepljenje v bloke v knjigoveški preši

Vir: Lasten (2010)

Pri strojni izdelavi omenjene postopke opravi broširni stroj. Za zelo majhne naklade je najprimernejši namizni sistem. V tem primeru natisnjene strani vežemo s toplim lepilom v vnaprej pripravljenih ovitkih.
Slika 25:

Primer mehke vezave

Vir: Lasten (2010)

9.2.2 Trda vezava
Pri trdi vezavi knjižni blok vežemo v trdo platnico. Manjše knjižne bloke pripravimo enako kot
pri mehki vezavi. Pri večjih knjižnih blokih posamezne tiskovne pole najprej šivamo s knjigoveško vrvico in nato zalepimo v platnico. Trda vezava je primernejša za boljše izvedbe knjig
ali poročil in na primer za vezavo diplomskih del. Tako kot pri mehki vezavi lahko tudi pri trdi
vezavi knjige pripravimo ročno, kar je primerno za manjše naklade ali posamezne izvode. Če
gre za večje naklade, knjige za vezavo pripravimo strojno.
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Slika 26:

Primer trde vezave

Vir: Lasten (2010)

9.2.3 Šivanje z žico
Šivanje z žico nam je najbolj poznano iz šolskih klopi, saj so na ta način vezani zvezki, manj
obsežne revije in časopisi. Gre za spenjanje dveh ali več prepognjenih listov v hrbtu. Posamezne liste tiskovne pole in ovitke najprej prepognemo, jih zložimo v pravem vrstnem redu,
nato pa postavimo na poseben šivalni stroj s sedlom, ki knjižni blok spne oziroma zašije z
žico. Knjižni blok na koncu še obrežemo s treh strani. V primeru strojne izdelave je sistem
postavljen v obliki tekočega traku. Na vstopni strani vložimo posamezne pole ali neskončni
papir, ki ga stroj najprej prepogne in razreže. Nato posamezne pole na sedlu zloži v zvezek,
blok vmes zašije in ga na koncu obreže s treh strani s sistemom nožev imenovanim trirez.
Slika 27:

Primer šivanja z žico

Vir: Lasten (2010)

9.3 OBREZ IN FORMATI PAPIRJA
Papir običajno dobimo v dveh oblikah, v velikih polah ali v rolah. V primeru, da tiskamo na
velikoformatnih strojih, papirja pred tiskom ni potrebno rezati. Kadar pa imamo na razpolago
stroje manjših formatov, pa moramo papir razrezati na ustrezen format, za kar uporabljamo
rezalni stroj za razrez papirja.
Običajno na tiskarsko polo natisnemo večje število tiskovin, kar pomeni, da je tiskarska pola
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večja od končnega formata tiskovine. Zato moramo tiskovino na koncu obrezati na pravi
format. Pri namiznih tiskalnikih pa je papir že zrezan na končni format.
V Evropi poznamo tri osnovne formate, definirane z ISO standardom:
• glavni format A,
• pomožna formata B in C.
Tabela 1:

Formati papirja

Vir: Lasten (2010)

Zaradi boljšega izkoristka papirja je večina tiskovin v standardnih formatih. Posebne tiskovine, kot so promocijski letaki ali nalepke, pa izdelujemo tudi izven formatov.
Slika 28:

Način razreza papirja
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Vir: Lasten (2010)

Slika 29:

Rezalni stroj

Vir: Lasten (2010)

9.4 IZSEKOVANJE
V primeru nepravilnih oblik potrebujemo posebno orodje, narejeno iz lesene vezane plošče in
jeklenih nožev, ki se imenuje štanca. Štanco vstavimo v izsekovalni stroj in s pomočjo pritiska med dvema ploščama oziroma med ploščo in valjem iz papirja izsekamo želeno obliko.
Slika 30:

Orodje za izsek

Vir: Lasten (2010)
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Slika 31:

Primer izseka

Vir: Lasten (2010)
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10 MODEL IZPISNEGA CENTRA
Modeliranje izpisnega centra temelji na predpostavki, da ima izpisni center neomejen dostop
do publikacij in urejen sistem pridobivanja avtorskih pravic.
Opisan izpisni center ni zgolj kopirnica oziroma fotokopirni servis, kakršne danes srečujemo
za vsakim vogalom, temveč center, ki ljudem ponuja izpis raznih publikacij in jim doda trajnejšo vrednost z ustrezno vezavo. Izpis publikacij je izveden po principu tisk po želji/naročilu
(ang. print on demand).
Izpisni center predstavlja nadgradnjo digitalnih arhivov, še posebej, ker so ena od slabosti
digitalizacije še vedno pomanjkljivi standardi na tem področju, in ker gradivo, ki je bilo digitalizirano v preteklosti, le pogojno ustreza današnjim standardom stroke.
Kljub temu so prednosti digitalizacije naslednje:
• Z digitalizacijo prispevamo k varovanju kulturne dediščine.
• Zmanjša se neposreden stik z nosilci analognih vsebin in tako so možnosti za njihovo
poškodovanje ali uničenje manjše.
• Digitalizirane vsebine so vedno dostopne širšemu krogu interesentov.
• Vsebina dokumentov je bolj varna, saj se lahko izdela veliko število digitalnih kopij, ki
jih hranimo na različnih lokacijah,
• Prihrani se prostor, saj digitalni mediji zasedejo veliko manj prostora v arhivih, knjižnicah ali skladiščih,
• Kopije so vedno enake originalu.
• Izdelava faksimilov je preprosta.
Na tak način se izognemo naročanju knjižnih del preko spleta ter strošku in postopku plačevanja carin in poštnine, avtor dela pa dobi plačan svoj delež avtorskih pravic.
Ker določeno delo spremenimo v materialno obliko le za specifičnega naročnika, se tako izognemo proizvodnji in skladiščenju presežnih primerkov publikacij. Tak način je tudi prijaznejši
okolju, saj porabimo manj papirja in posledično manj lesa ter kemikalij.
Izpisni center bi se moral nahajati v bližini večjega števila upravnih ali izobraževalnih ustanov. Njegova lokacija bi morala biti frekventna in dostopna.

10.1 TEHNIČNI VIDIK IZPISNEGA CENTRA
Naprave, opisane v nadaljevanju, so primerne za manjše naklade in takojšnje rešitve, saj v
večini primerov ne omogočajo cenejših rešitev. V primeru velike serijske proizvodnje je tako
z vidika kvalitete kot tudi ekonomsko primernejši klasični postopek izdelave tiskovin.
Osnovni nabor strojne opreme naj bi vseboval:
• digitalni tiskarski stroj,
• velikoformatni tiskalnik,
• črno-beli laserski tiskalnik formata A3,
• optični čitalnik,
• manjši rezalni stroj,
• kombinirano napravo za luknjanje in stiskanje spiral za žično vezavo,
• kombinirano napravo za luknjanje in spenjanje s plastičnim glavnikom,
• računalnik,
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•

nabor programske opreme za prelom in urejanje besedil ter elektronsko montažo.

10.2 DIGITALNI TISKARSKI STROJ
Digitalni tiskarski stroji so danes velikokrat v izvedbi povečanega A3 formata (480 x 320
mm). Večji proizvajalci, kot so Xerox, HP in Oce, proizvajajo tiskarske stroje visoke ločljivosti
(do 2400 x 2400 dpi), ki imajo možnost obojestranskega tiska in lastno ali zunanjo linijo za
dodelavo. Dodelava vključuje prepogibanje, znašanje, spenjanje ali druge načine vezave in
obrez. V tem primeru ni potrebno dokupiti klasične knjigoveške opreme.

10.3 VELIKOFORMATNI TISKALNIK
Za reprodukcijo zemljevidov, plakatov ali drugih tiskovin velikega formata v nizkih nakladah
potrebujemo tiskalnik minimalne širine 610 mm. Glede na povpraševanje lahko takšen tiskalnik kombiniramo z rezalnikom za folijo.

10.4 ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIK
Veliko dokumentov je še vedno enobarvnih oziroma črnih, zato je črno-beli tiskalnik neobhoden del proizvodnega procesa izpisnega centra. Laserska tehnologija omogoča cenovno najugodnejši izpis pri večjem številu odtisov, nabor materialov pa je dovolj obsežen za večino
povpraševanja. Če so v dokumentu tudi barvne strani, si lahko pomagamo z digitalnim tiskom oziroma si omislimo manjši barvni brizgalni tiskalnik, s katerim dosežemo boljši iztis kot
pri laserskem barvnem tiskalniku.
Tiskalnik bi moral biti formata A3, omogočati pa bi moral obojestranski iztis.

10.5 OPTIČNI ČITALNIK (SKENER)
Optični čitalnik potrebujemo za obdelavo fotografij ali starejših dokumentov. Za skeniranje
diapozitivov in fotografskih filmov dobimo posebne nastavke. Optični čitalnik za diapozitive in
filme mora imeti svetlobo iz ozadja. Sodobne naprave so opremljene s programsko opremo
za natančno nastavitev strojne opreme in primarno obdelavo skeniranih dokumentov. Poleg
tega je vključena tudi programska oprema za prepoznavanje pisave.
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11 ZAKLJUČEK
V Sloveniji avtorske pravice ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, v katerem so definirani imetniki sorodni pravic, med katere spadajo založniki in izdelovalci podatkovnih baz.
Izpisni center bi dobil pravico do uporabe avtorskih del tako, da bi sklenil avtorsko pogodbo
neposredno z avtorjem ali z ustrezno kolektivno organizacijo avtorjev, ki zastopa avtorje
določene vrste avtorskih del. Takšen center bi s svojim prispevkom omogočal, da bi bila
avtorska dela dostopna širši javnosti.
Model digitalnega centra bi omogočal uporabo enotnih standardov pri procesu digitalizacije
dokumentov. Za projekt vzpostavitve in delovanja centra za digitalizacijo bi država in njene
javne ustanove lahko uporabile že obstoječo zasebno informacijskotehnološko infrastrukturo.
Cilj tiska je ustvariti verodostojen posnetek originalnega dokumenta na papirju. Z razvojem
tehnologije digitalni tisk po kvaliteti dohiteva klasični ofsetni tisk. Digitalni tisk omogoča izdelavo replike digitalnega dokumenta na papirju v krajšem času. Poleg tega omogoča cenovno
ugodnejšo individualizacijo tiskanih izdaj. Vendar digitalna tehnologija tiska za zdaj še ne
dosega visoke kvalitete iztisa klasičnega ofsetnega tiska. Vseeno je naročnik tisti, ki določa
izbiro med klasičnim in digitalnim tiskom. Model izpisnega centra vključuje sodobne digitalne
tehnologije tiska. Predpostavljam, da je večina današnjih papirnih dokumentov prvotno nastala v digitalni obliki.
Za digitalno tehnologijo tiska mora biti dokument v ustreznem digitaliziranem formatu. V
grafiki, tisku, tehničnem risanju in zdravstvu se najpogosteje uporablja podatkovni format
PDF, ki zagotavlja kompatibilnost dokumentov, shranjenih v tej obliki, tako za arhiviranje kot
tudi za grafiko ter tisk. Z barvnim nadzorom v grafiki dosežemo, da so končni izdelki po kvaliteti primerljivi. Barvni nadzor izvajamo na strojni opremi in z zunanjimi merilnimi instrumenti. Poznavanje in uporaba nadzora barvnih standardov ter podatkovnih formatov sta njuno potrebna, da dosežemo visoko kvaliteto izpisa v izpisnem centu.
Če želimo, da bo imel tiskan izdelek neko končno uporabno vrednost, moramo odtise knjigoveško dodelati. Dodelava odtisov lahko poteka že v procesu tiska na tiskarskem stroju.
Model izpisnega centra predstavlja nadgradnjo digitalnih arhivov, še posebej, ker so ena od
slabosti digitalizacije še vedno pomanjkljivi standardi na tem področju. Poleg tega je potrebno poudariti tudi, da gradivo, ki je bilo digitalizirano v preteklosti, le pogojno ustreza današnjim standardom stroke.
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