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I 

 

POVZETEK 

 

V prvem delu podamo kronološki pregled temeljnih tehnologij, ki so pomembno vplivale 

na razvoj novega formata elektronske publikacije (ang. electronic publication) EPUB 3. 

Nadalje predstavimo strukturo formata EPUB 3 in tehnologije, ki jih podpira, kaj le-te 

omogočajo ter kaj vse lahko vključimo v e-gradivo, zapisano v formatu EPUB 3. 

Izpostavimo alternative novemu, še ne uveljavnemu formatu EPUB 3 in prikaţemo 

prednosti, ki jih omogoča format EPUB 3. Največja odlika formata EPUB 3, poleg 

različnih tehnologij, ki jih podpira, je pretočnost vsebine (angl. reflowable content). To 

pomeni, da lahko isti dokument pokaţemo na različnih elektronskih napravah, z različno 

velikimi zasloni in bo vsebina e-gradiva vedno optimalno prikazana (ni izgub dela 

vsebine). Če ţelimo, lahko dokument v formatu EPUB 3 shranimo tako, da je struktura 

dokumenta na strani fiksno postavljena. S tem onemogočimo, da bi zaradi pretočne 

vsebine prišlo do spremembe strukture dokumenta na različno velikih zaslonih, če ne bi 

izbrali fiksne postavitve strani.  

 

V nadaljevanju podamo seznam programske opreme, ki jo lahko uporabimo na različnih 

elektronskih napravah z različnimi operacijskimi sistemi za prebiranje e-gradiv v EPUB 

3- formatu, za ustvarjanje interaktivnih gradiv ali pretvorbo enega formata v drugega. 

Sledi predstavitev lastnosti tako e-bralnikov kot tudi tabličnih računalnikov, ki še posebej 

omogočajo pregledovanje digitalnih vsebin. Naredimo še primerjavo obeh elektronskih 

naprav ter predstavimo moţnost pregledovanja gradiv, zapisanih v formatu EPUB 3.  

 

V drugem delu diplomskega dela, ki je praktične narave, smo napisali klasično učno 

pripravo (MS Word) in učno pripravo v formatu EPUB 3 (Adobe InDesign in vtičnik 

Aquafadas) za 8. razred osnovne šole pri predmetu Tehnika in tehnologija (TiT). V tej 

učni pripravi smo v formatu EPUB 3 uporabili prednosti, ki jih omogoča, kot so 

hiperpovezave, zaznamki, video in avdio posnetki itd. V nadaljevanju smo s pomočjo 

evalvacijskega vprašalnika in razgovorov zbrali nekaj mnenj študentov in osnovnošolskih 

učiteljev TiT o uporabnosti e-gradiva (učne priprave), napisanega v formatu EPUB 3. Z 

njihovim mnenjem smo ţeleli preveriti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 za 

didaktične namene pri predmetu TiT. Zanimalo nas je namreč, ali lahko študentom, ki se 

na študijski poti prvič srečajo z učnimi pripravami ter s prvimi učnimi nastopi v šolah, 

uporaba formata EPUB 3 pripomore h kavlitetnejši učni pripravi in s tem tudi k 
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učinkovitem poučevanju?  Prav tako nas je zanimalo, v čem bi učna priprava, izdelana v 

tem formatu, pripomogla učiteljem, ki poučujejo predmet TiT? Hkrati smo raziskali še 

uporabnost EPUB 3-formata za morebitna e-gradiva, ki bi jih lahko bodoči študentje in 

učitelji uporabili v osnovnih šolah.  

 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da učna priprava v obliki e-gradiva, napisana v 

formatu EPUB 3, v primerjavi s klasično učno pripravo, tako študentom tehnike kot 

učiteljem TiT omogoča boljšo didaktično izvedbo pedagoške ure. Prednosti učne 

priprave, izdelane v formatu EPUB 3, so predvsem uporaba avdio in video vsebin, 

različni gumbi, diaprojekcija slik, moţnost spreminjanja velikosti in tudi oblike pisave. 

Format EPUB 3 zbere različne vsebine in jih prikaţe na enem mestu. Hkrati uporaba 

novega digitalnega formata in elektronske naprave pomembno vpliva tudi na ohranjanje 

in varovanje okolja, saj tisk na papir ni potreben/mogoč.  

 

Format EPUB 3 v vseh pogledih prinaša novosti, ki bodo po našem mnenju v naslednjih 

letih bistveno spremenile način branja, iskanja in pregledovanja informacij. S formatom 

EPUB 3 lahko popestrimo vsebino e-gradiva, ki ga ţelimo predstaviti, ter s tem dodatno 

motiviramo učence.  

 

KLJUČNE BESEDE: elektronska publikacija, format EPUB 3, programska oprema za 

izdelavo in/ali pregledovanje EPUB 3 e-gradiv, tehnika in tehnologija, učna priprava  
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Use of EPUB 3 for creating a teaching preparation 

at Design and technology 

 

ABSTRACT 

 

The first part of the thesis is a chronological overview of basic technologies, which have 

had an important impact on the development of a new format of electronic publication 

EPUB 3. Here we present the structure of format EPUB 3 along with technologies, 

supported by the format. On the other hand we present possible alternatives to the format 

mentioned. Later we concentrate on a numerous advantages of the EPUB 3 format. 

Besides many different technologies it supports, the main benefit is a so called reflowable 

content. This means that the document format is not imposed by any other form or device, 

because it is designed merely to be displayed on screens of various sizes without the 

content lost. However, the content can also be saved as a fixed layer format, but by doing 

this we should bare in mind that the content displayed on screens will not adopt the screen 

form as it would otherwise. 

 

Additionally, we present the list of software, which can be used on different electronic 

devices, with different operating systems for reading e-materials (in EPUB 3 format), 

creating interactive materials or transforming a material from one format to another. At 

the end we present and compare the qualities of e-readers and table PC's designed for 

viewing digital contents and focus on the way EPUB 3 format is displayed on both 

devices. 

 

In the second, namely the empirical part of the paper/thesis we compare and analyze a 

classically written lesson plan in (MS Word) and a lesson plan written in the EPUB 3 

format (Adobe InDesign and Plugin Aquafadas). We prepared lesson plans for the Design 

and Technology school subject for learners of the 8th grade of Elementary school. In our 

materials we used most of EPUB 3 format attributes such as hyperlinks, bookmarks, 

video and audio recordings, etc. Afterwards we collected some valuable feedback from 

students and Elementary school teachers by asking them to fill in a questionnaire, 

regarding the usefulness of e-content (lesson plan), written in the EPUB 3 format. Our 
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main purpose of the questionnaire was to make sure that by performing a lesson using 

EPUB 3 format we have obtained the adequacy and usefulness of the school subject 

mentioned. Firstly, we wanted to find out whether the use of EPUB 3 format can aid to a 

better quality of a lesson plan and whether its use adds to a higher quality of teaching of 

students who have never before been asked to prepare a lesson plan or any kind of 

performance to a learners’ audience. Secondly, we addressed the teachers, whether they 

could easily embrace the lesson plan made in EPUB 3 teaching Design and technologies. 

Last but not least we examined the usefulness of EPUB 3 format as a potential e-material, 

which the future students and teachers could use at different Elementary school subjects. 

 

When comparing classically written lesson plans with lesson plans written in EPUB 3 

format, the latter proved to be a much better didactical choice in class for the students as 

well as the teachers. The prevailing advantage in materials written in Format EPUB 3 are 

audio and video references along with diverse buttons, slideshow possibility, the ability to 

change the size and a font type. All these inserts combined and intertwined in one 

document type EPUB 3 are also an environmental contribution because printed materials 

would loose their rich message, therefore printing is no longer needed.   

 

 

Format EPUB 3 by all means brings novelties, due to which reading methods, searching 

and scheming through information will undoubtedly change. By using format EPUB 3 

learning materials become a rich and interactive experiences therefore learners are much 

more engaged as they would be otherwise. 

 

 

 

KEYWORDS: electronic publication, EPUB 3, computer software for creating and 

editing EPUB 3, design and technology, teaching preparation  
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1. UVOD 

V naslednjih podpoglavjih na kratko opišemo področje raziskovanja ter raziskovani 

problem. Predstavimo namen in cilje diplomskega dela ter metode raziskovanja, ki smo jih 

uporabili. Na koncu podamo pregled sestave celotnega diplomskega dela.  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Iz dneva v dan iz različnih medijev prihajajo novice o novih napredkih in dognanjih na 

področju informacijsko-komunikacijske tehnologije. Eksponenten napredek in razcvet 

slednje v zadnjih treh desetletjih pomembno vplivata na naš vsakdan in spreminjata naše 

ţivljenje.  

 

Prav napredek na področju informacijsko komunikacijske tehnologije je pomembno 

vplival tudi na šolstvo ter sam izobraţevalni sistem. Sedaj je ţe nekaj vsakdanjega, da 

osnovnošolski učitelj pri svojem delu uporablja spletno učilnico, kjer lahko učenci najdejo 

različno e-gradivo (učne liste, dodatne kopije itd.), da se študentje prijavljajo na izpite 

samo preko računalniške aplikacije ali da profesorji na fakultetah nudijo pomoč svojim 

študentom preko Skype-a. V zadnjih šestih letih je narasla tudi priljubljenost ter 

uporabnost e-bralnikov in tabličnih računalnikov. Trg se prilagaja novostim in posledično 

so e-gradiva še dostopnejša tako posameznikom kot tudi izobraţevalnim ustanovam. 

 

Raziskovalci in psihologi na področju didaktike poučevanja in izobraţevanja so ugotovili, 

da smo si ljudje med seboj zelo različni in da po različnih poteh dojemamo (novo) vsebino. 

Posledično pripravljavci, skupaj z avtorji učbenikov, delovnih zvezkov in dodatnega 

didaktičnega gradiva, ki je namenjeno učencem, učiteljem in odraslim, stremijo k čim bolj 

vsestranski predstavitvi in uporabi dodatnih gradiv, ki učenje pribliţajo posameznikom, da 

ga ti hitreje in bolje ponotranjijo ter naredijo sam proces učenja čim bolj zanimiv.  

 

V podporo prenosu in uporabi informacij danes na trgu obstaja veliko število različnih 

brezplačnih ali plačljivih formatov (mobi, azw, pdf, kf8, EPUB 3 itd.), ki omogočajo 

predstavitve e-gradiv na različnih elektronskih napravah (osebni in prenosni računalniki, 

tablični računalniki, e-bralniki itd.). Trenutno je na trgu brezplačni in odprto kodni format 
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EPUB 3 najzmogljivejši digitalni format, ki omogoča ne samo izdelavo elektronskega 

gradiva, temveč celo interaktivnega gradiva. 

 

Na tem mestu se sprašujemo, kako uporabna so e-gradiva tako za študente tehnike kot za 

učitelje, ki poučujejo predmet TIT, izdelana v EPUB 3-formatu pri pouku TIT? Zanimata 

nas torej predvsem uporabnost in prednosti e-gradiv, ki so izdelana v formatu EPUB 3, v 

primerjavi z ostalimi formati. Za ta namen smo izdelali e-gradivo v formatu EPUB 3 kot 

podlago za učno pripravo pri predmetu TiT v okviru učne enote Prenos gibanja od motorja 

do orodja, s katero ţelimo preizkusiti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 za učne 

priprave pri predmetu Tehnika in tehnologija. 

 

1.2 Namen in cilji dela 

 

Namen diplomskega dela je raziskati format EPUB 3, predstaviti njegove prednosti v 

primerjavi z ostalimi formati ter prikazati uporabno vrednost navedenega formata na 

primeru učne priprave za pouk TiT.  

 

Cilji ( C ) diplomskega dela so: 

C1: Raziskati format EPUB 3. 

C2: Predstaviti prednosti formata EPUB 3 v primerjavi z ostalimi formati na trgu. 

C3: Raziskati elektronske naprave, ki podpirajo EPUB 3 format. 

C4: Raziskati programsko opremo, ki omogoča izdelavo in/ali pregledovanje gradiva v 

formatu EPUB 3. 

C5: S pomočjo EPUB 3-formata izdelati e-gradivo, ki sluţi kot učna priprava.  

C6: Preizkusiti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 pri predmetu Tehnika in 

tehnologija. 

 

1.3 Metodologija raziskovanja 

 

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili induktivne in deduktivne raziskovalne poti. 

Narava našega diplomskega dela je bilo raziskovanje, saj o formatu EPUB 3, ne glede na 

to, da gre za aktualno tematiko, pri nas še ni napisanega veliko. Posledično je bilo potrebno 

preučiti različna teoretična izhodišča in raziskati veliko število internetnih strani ter 
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izluščiti pomembne in pravilne informacije o navedeni tematiki med poplavo informacij, ki 

jih ponuja internet.  

 

Tako smo v teoretičnem delu s pomočjo metode deskripcije predstavili format EPUB 3 in 

njegove predhodnike. V nadaljevanju smo z metodo kompilacije povzeli spoznanja o 

formatu EPUB 3, predstavili njegove prednosti v primerjavi z ostalimi formati, predstavili 

tudi alternative formata EPUB 3, programsko opremo (e-bralnike in tablične računalnike), 

ki podpira uporabo (izdelavo in/ali pregledovanje gradiva) EPUB 3-formata ter v 

praktičnem delu naloge prikazali uporabno vrednost navedenega formata na primeru 

interaktivne učne priprave za pouk TiT.  

 

V empiričnem delu smo najprej napisali klasično učno pripravo za predmet TiT 8 (MS 

Word), ki je bila podlaga za izdelavo učne priprave v formatu EPUB 3 v obliki e-gradiva, 

na temo Tehniška sredstva in učno enoto Prenos gibanja od motorja do orodja. 

 

Pri pisanju klasične učne priprave smo s pomočjo učnega načrta za predmet TiT najprej 

pregledali minimalne in temeljne standarde (Priloga 9.1), ki se nanašajo na učno enoto 

Prenos gibanja od motorja do orodja, za šesti in sedmi razred, ki naj bi jih učenci ţe 

usvojili med izobraţevanjem.  

 

 

Ko smo pregledali standarde in veščine, ki naj bi jih učenci pri prej omenjeni temi usvojili, 

smo poiskali tri različne učbenike in pripadajoče delovne zvezke za osmi razred predmeta 

TiT.  

 

V nadaljevanju smo na osnovi zapisov učenca za predmet TiT, ki je v šolskem letu 

2011/2012 obiskoval osmi razred osnovne šole, preverili, katerim stvarem je izkušen 

učitelj posvečal pozornost pri poučevanju predmeta TiT. Nadalje smo s pomočjo interneta 

poiskali učne priprave, ki bi nam lahko pomagale z idejami pri našem delu. 

 

Na podlagi prebranega in zapisanih standardov iz učnega načrta smo tako izluščili šest 

ciljev, ki smo jih ţeleli doseči v blok uri pri predmetu TiT. Zapisanim ciljem je sledilo 

dodatno iskanje informacij v knjigah in na spletnih straneh s podobno tematiko ter 

ustvarjanje zapiskov. Ob tem smo poglobili svoje znanje o izbrani temi. S pomočjo 
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pridobljenih informacij in ustvarjenih zapiskih smo se lotili pisanja učne priprave. Učna 

priprava pri predmetu TiT je v svoji osnovi ţe določena. Sestavljena je iz petih poglavij: 

Splošni evidenčni podatki, Operativni cilji didaktične enote, Mikroartikulacija didaktične 

enote, Potek učne ure in Priloge.  

 

Ko smo učno pripravo spisali v celoti, smo se lotili ustvarjanja elektronskih prosojnic, ki 

jih uporabimo pri učni uri.  

 

Pri izdelavi učne priprave v EPUB 3-formatu smo najprej učno pripravo ustvarili v 

programu Adobe InDesign, kjer smo postavili osnovno postavitev. Nato smo s pomočjo 

vtičnika Aquafadas in omenjenga programa uporabili različne funkcije/orodja vtičnika 

(hiperpovezave, video in avdio posnetkov, različni gumbi itd.), ki jih podpira EPUB 3 ter s 

tem obogatili e-učno pripravo. Glavno vodilo za izdelavo učne priprave v EPUB 3-formatu 

so bile prednosti, ki jih prinaša format EPUB 3 (interaktivna literatura). 

 

Uporabnost učne priprave, ki smo jo izdelali v formatu EPUB 3, smo v preizkusili v praksi. 

Tako smo s pomočjo dveh evalvacijskih vprašalnikov (eden za študente tehnike, drugi za 

učitelje TiT) in razgovorov, ţeleli preizkusili ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 za 

učne priprave pri predmetu Tehnika in tehnologija.  

 

Za sodelovanje smo poprosili nekaj študentov tehnike in učiteljev TiT. Z njimi smo 

opravili razgovore, pred tem smo jim posredovali evalvacijske vprašalnike, klasično učno 

pripravo in jim pri razgovoru predstavili učno pripravo v obliki e-gradiva izdelano v EPUB 

3-formatu. Prosili smo jih, da naj evalvirajo učno pripravo v obliki e-gradiva, izdelanega v 

EPUB 3-formatu.  

 

Po zbranih evalvacijah študentov in profesorjev TiT in po opravljenih razgovorih z njimi 

ter s pomočjo teorije smo predstavili ugotovitve, izhajajoč iz naših ciljev.  

 

1.4 Sestava diplomske naloge 

 

V diplomski nalogi smo raziskovali format EPUB 3, njegove prednosti v primerjavi z 

ostalimi formati ter uporabno vrednost navedenega formata na primeru učne priprave za 

pouk TiT, izdelane v e-gradivu.  
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Po uvodnem delu najprej predstavimo kronološki pregled in razvoj formata EPUB. V 

drugem delu teorije predstavimo sestavo formata EPUB 3, tehnologije, ki jih podpira in kaj 

vse lahko vključimo v e-gradivo, zapisano v formatu EPUB 3. 

 

V nadaljevanju predstavimo e-bralnike in tablične računalnike, njihovo tehnologijo in 

lastnosti ter izpostavimo tiste, ki podpirajo format EPUB 3.  

 

V empiričnem delu predstavimo anketna vprašanja, potek raziskave, s katero smo 

ugotavljali uporabno vrednost učne priprave, izdelane v formatu EPUB 3 in analizo 

anketnih vprašalnikov. S pomočjo dobljenih odgovorov in ugotovitev raziskave  v poglavju 

Diskusija ovrednotimo naše cilje, ki smo si jih zastavili v diplomskem delu in prikaţemo 

uporabnost formata EPUB 3 za izdelavo e-gradiv, ki so lahko učinkovita didaktična 

podlaga tako študentom tehnike kot učiteljem TiT pri njihovem poučevanju. Na koncu 

sledi utemeljitev smiselnosti uporabe EPUB3. 
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2. NASTANEK E-PUBA 

 

Z razvojem tehnologije v 20. stoletju ter razcvetom računalništva in interneta, smo začeli 

sprejemati informacije ter predvsem njihov zapis v drugačni luči. Zaradi vedno laţje 

dostopnosti informacij na spletu, ki so v digitalni obliki in pogosto tudi brezplačne, knjige, 

revije in druge tiskane publikacije postajajo vse manj konkurenčne na trgu informacij. V 

ospredje vedno bolj prihajajo digitalni zapisi, ki jih lahko prebiramo z različnimi tako 

imenovanimi e-bralniki, pametnimi telefoni, tabličnimi, namiznimi ter osebnimi 

računalniki ter drugimi elektronskimi napravami. 

 

Da bi lahko e-publikacije ponudili čim širši mnoţici uporabnikov, je pri izdajanju le-te zelo 

pomembna izbira formata. Danes je odprtokodni in brezplačni format EPUB 3 vse bolj 

zanimiv za različne zaloţnike, saj uporablja/podpira mnoge tehnologije ter vsebuje 

lastnosti, ki jih drugi formati ne podpirajo.  

 

2.1 Zgodovina EPUB-a 

 

EPUB je zelo mlad format, ki je šele pred dobrimi petimi leti postal uraden standard 

oziroma format Mednarodnega digitalnega publikacijskega foruma (angl. International 

digital publishing forum – IDPF). Pred septembrom 2007 je IDPF razvijal takrat brezplačni 

standard Open eBook, ki ga je v zadnjih letih razvil do zelo uporabnega in kompleksnega 

standarda EPUB 3 (podjetje Apple Inc. ga je v celoti podprlo oktobra 2012 v svoji 

aplikaciji iBooks). 

 

Prva verzija brezplačnega standarda Open eBook Publication Structure 1.0 (OEBPS 1.0) 

ali krajše Open eBook (OEB) je izšla ţe leta 1999. Bila je produkt Open eBook Authoring 

Group skupine, ki je bila sestavljena iz več kot 25 posameznikov, ki so sodelovali v Open 

eBook initiative (potrjena leta 1998 s strani National institut of Standards and Technology 

- NIST). V začetku leta 2000 je bil uradno ustanovljen forum Open eBook Forum (OeBF). 

Leto kasneje je skupina ljudi, ki so se posredno ali neposredno ukvarjali z elektronskim 

publiciranjem izdala verzijo Open eBook 1.0.1. Z leti je mednarodni forum pridobil na 

veljavi in številu članov ter se sredi leta 2005 preimenoval. Tako danes Open eBook 

Forum poznamo pod novim imenom International Digital Publishing Forum (IDPF). 
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Standard OEBPS temelji na razširljivem označevalnem jeziku (angl. Extensible Markup 

Language - XML) oziroma njeni specifikaciji za vsebino, strukturo in predstavitev 

elektronskih knjig. V njegovem jedru najdemo datoteke formata XML, CSS (angl. 

Cascading Style Sheets, kaskadne stilske podloge), JPEG (angl. Joint Photographic Experts 

Group) in PNG (angl. Portable Network Graphics, prenosljiva spletna grafika). Njegova 

slabost je nezmoţnost prikazovanja matematičnih znakov, formul itd. Hkrati brez dodatne 

oziroma alternativne aplikacije ne moremo uporabljati in prikazovati video in avdio vsebin 

[70].  

 

Leta 2002 so izdali verzijo OEBPS 1.2 (manj napak, bolj izpopolnjen besednjak značk – 

uporabljen XHTML 1.1 (angl. Extensible HyperText Markup Language), bistveno večja 

podpora CSS itd.) in ga vgradili v standard DTB (angl. Digital Talking Book). V nadaljnjih 

letih je to verzijo formata vzdrţevala Nacionalna knjiţnica (angl. National Library Service 

za slepe in fizično ovirane posameznike - NLS). Omenimo naj, da je bil standard (tako kot 

tudi njegov predhodnik) še vedno primarno uporabljen kot »middle-state« format in 

namenjen urednikom e-knjig. Šele z njegovim naslednikom EPUB 2 so dosegli, da je 

omenjen format dosegel končne uporabnike in omogočil širši javnosti ustvarjanje 

enostavnih elektronskih publikacij [69]. 

 

EPUB 2 je bil šele leta 2007 standardiziran. Skoraj dve leti pozneje, v avgustu 2009 je 

IDPF oznanil, da bodo začeli z vzdrţevalnimi deli in razvojem EPUB 2-standarda. 

Posledično sta se ustvarili dve skupini. Prva skupina je aktivno skrbela za vzdrţevanje 

trenutne verzije standarda in njegove strukture (angl. Open Container Format - OCF, angl. 

Open Packaging Format - OPF in angl. Open Publication Structure - OPS), druga skupina 

je skrbela za posodabljanje standarda in ga aprila 2010 zaključila z vsemi popravki. 

Rezultat njihovega dela je bil manjši popravek v standard EPUB 2.0.1, ki popravlja napake 

in nedoslednosti ter ne spreminja funkcionalnosti standarda. Na spletni strani IDPF je bilo 

moč najti standard EPUB 2.0.1 tri mesece kasneje.  

 

EPUB 2 je v primerjavi s svojim predhodnikom bistveno bolj kompleksen standard, ki v 

svojem jedru vsebuje datoteke formata GIF (angl. Graphics Interchange Format), JPEG, 

PNG, SVG 1.1 (angl. Scalable Vector Graphics) ter se v sami strukturi močno razlikuje (tri 

različne OCF, OPF in OPS specifikacije) od predhonika. S svojimi zmogljivosti naj bi tako 

zadovoljil potrebe vsakogar, ki je imel delo z besedili [17]. 
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V EPUB 2.0.1 so odkrili 14 teţav, ki so jih odpravljali do sredine leta 2011. Med tem je bil 

ţe novembra 2010 podan predlog za EPUB 3 ter posledično so bili objavljeni prvi javni 

osnutki ţe 15. februarja 2011. Konec maja 2011 je IDPF izdal predlog specifikacije za 

EPUB 3 v končen pregled. Tako so 10. oktobra 2011 IDPF in njegovi sodelavci potrdili 

EPUB 3 in njegovo specifikacijo [18]. 

 

EPUB 3 v primerjavi s svojim predhodnikom predstavlja velik korak naprej. Glavne 

spremembe se pojavijo v sami strukturi (namesto treh, so sedaj štiri specifikacije), bolj 

definirani pojmi, podpora kompleksnejših vsebin (MathML, video posnetkov itd.), uporaba 

najnovejših tehnologij, uporaba CSS 3, avdio ter video vsebin in še bi lahko naštevali. 

EPUB 3 na nek način predstavlja novo poglavje v e-zaloţništvu [19]. 

 

2.2 Predhodniki EPUB-a 

 

Formati in standardi, kot so PDF, HTML, FLASH, SCORM in Open eBook so formati in 

standardi, ki v tretjem tisočletju niso bili več dovolj uporabni ali iz kakšnega drugega 

razloga niso mogli zadovoljiti vse zahtevnejših potreb zaloţnikov in drugih posameznikov. 

So nekakšna podlaga oziroma temelj za nastanek in vedno bolj uveljavljen format EPUB 3.  

 

2.2.1 Format PDF  

 

PDF-format je v zadnjih letih dvajsetega stoletja veljal za temeljni format e-gradiv, saj je 

lahko prikazoval dokumente ne glede na operacijski sistem. Hkrati je fiksiral strukturo in 

vsebino dokumenta ter tudi grafiko, zaradi česar je bil zelo popularen tudi pri zaloţnikih. 

Zaradi svojih pomanjkljivosti (postavljeno geslo se je dalo z nekaj dela obiti, brezplačnost 

- šele v sredini leta 2008, so PDF objavili kot odprti standard (od leta 1990 do 2008 je bil 

lastniški format podjetja Adobe) itd.  

 

2.2.2 Standard HTML 

 

Na drugi strani je standard HTML (angl. Hyper Text Markup Language) označevalni jezik 

za prikazovanje spletnih strani in njihovih vsebin z različnimi brskalniki. Njegovi začetki 

segajo v leto 1990 in CERN (angl. European Organization for Nuclear Research), kjer je 

Tim Berners – Lee [72] opisal prototip, specifikacijo HTML značk ter brskalnik, ki je bil 
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leto kasneje dostopen širši javnosti. Na začetku je bil HTML mišljen kot aplikacija SGML-

ja, saj so prve verzije s pomočjo SGML-ja definirale slovnico. Le-te so dopolnjevali do leta 

1995, ko je prišla nova verzija HTML 2.0. HTML 3.0 so predstavili januarja 1997, HTML 

4.0 pa ţe ob koncu istega leta. Zaradi vse bolj kompleksnega prikazovanja spletnih strani je 

leta 2008 prišel v javnost osnutek HTML 5, ki so ga maja 2011 začeli obseţno preizkušati 

(vsi brskalniki še ne podpirajo vseh značk deklariranih v HTML 5 – do leta 2014).  

 

Vzporedno s HTML 4.0 se je začel razvijati še jezik XHTML, ki uporablja XML jezik. 

Leta 2000 so izdali prvo verzijo omenjenega jezika. Kasneje so nadaljevali delo z XHTML 

2.0, vendar so delovni osnutek zavrnili leta 2009 ter se usmerili na HTML 5 in XHTML 5. 

Tako je bil XHTML 5 preimenovan v XHTML 1.x (x je definiran z HTML 5 in njegovim 

osnutkom). XML-jezik je v nekaterih pogledih podoben HTML-ju, vendar ga ne smemo 

enačiti. Hkrati poudarimo, da XML nikoli ne bo nadomestil spletnega jezika HTML-ja, 

ampak predstavlja nekakšno dopolnilo. Oba omenjena jezika namreč poznata strukturo 

dokumenta, pisanje značk, atribucij itd. Glavna razlika med XML- in HTML-jezikom je ta, 

da v XML-ju vsako značko definiramo, tako kot si ţelimo. Nasprotno pa so v HTML-ju 

značke ţe v naprej definirane in nam spreminjanje definicije značk ni omogočeno. To 

pomeni, da XML predstavlja način zapisa z značkami, HTML pa je njegova podpomenka, 

saj je le eden izmed načinov, ki koristijo opisan način zapisa. Ko nam npr. v HTML-ju 

zmanjka »besed« oziroma značk, s katerimi bi opisali neko sporočilo, si lahko pomagamo 

z XML-jem ter definiramo dodatno značko. S pravilno definicijo bo brskalnik ravno tako 

prepoznal slednjo ter jo prikazal [25]. 

 

Čeprav EPUB 3-format omogoča marsikaj, pa za slovenske zaloţnike še vedno predstavlja 

teţave, katerih ne znajo odpraviti (pretočna vsebina spreminja postavitev strani na različno 

velikih zaslonih). Zaradi tega se pri ustvarjanju učbenikov še vedno raje oprejo na HTML 

5 ali napišejo/ustvarijo svoj jezik, ki je narejen po točno določenih zahtevah (npr. pri 

slovenskem zaloţniku Rokus so spisali svoj format Fleks). 

 

2.2.3 Standard Open eBook 

 

Open eBook ali krajše OEB (formalno se imenuje Open eBook Publication Structure 

oziroma OEBPS) je brezplačen in odprt format, katerega začetki segajo v leto 1999, ko je 

bila izdana prva verzija. Do leta 2007 so bile izdane še tri verzije istega formata. Zadnja 
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verzija tudi predstavljala temelj, na katerem so gradili format EPUB. Open eBook je bil v 

začetku zasnovan na podlagi tehnologije SoftBook Press in XML-ja in je predstavljal ZIP-

datoteko (definirana uporaba XHTML značk, CSS oblikovanje Dublin Core metapodatki, 

kjer je bila zapisana slovnica, s katero so bile definirane slike, videi itd.) ter »manifest« 

datoteko [39]. 

 

2.2.4 Standard SCORM  

 

Pod kratico SCORM (angl. Sharable Content Object Reference Model) najdemo zbirko 

standardov in specifikacij za spletno e-učenje, ki temeljijo na XML jeziku. SCORM je bil 

izdelan na pobudo Ministrstva za obrambo Zdruţenih drţav Amerike v sodelovanju z 

raziskovalno skupino Advance Distributed Learning initiative (ADL), ki je nekatere ţe 

obstoječe standarde zbrala skupaj, jim dodala še nekatere druge ter tako prišla do prve 

izdaje [38]. 

 

Zbirka standardov definira komunikacijo med uporabnikom ter sistemom, ki ustvari 

primerno izvajalno okolje (angl. run-time environment), kjer lahko uporabniki po točno 

določenem zaporedju usvajajo učno snov. Sistem navadno podpira program Sistem za 

upravljanje izobraţevanja (angl. Learning Management System - LMS), ki upravlja in 

dostavlja učne vsebine uporabnikom. Hkrati SCORM definira način pakiranja prenosljive 

ZIP-datoteke z učno vsebino (angl. Package Interchange format) [57]. 

 

Iniciativa za testiranje prve verzije je bila podana ţe leta 1996. V nadaljnjih letih so kot 

prvo verzijo SCORM 1.0 (2000) podali na trţišče, vendar je bila zaradi neuporabnega 

manifesta za pakiranje datotek in metapodatkov slednja hitro zavrţena. Kmalu zatem so 

izdali verzijo SCORM 1.2, ki je bila širše uporabljena. Še danes se omenjena verzija 

splošno uporablja predvsem pri sistemu za upravljanje izobraţevanja [91]. 

 

Naslednja izdaja, tako imenovana SCORM 2004 (prva verzija), je danes splošno 

uporabljena (predstavlja rešitve za veliko napak v prejšnji verziji standardov in 

specifikacij). Le-ta predstavlja kompleksno idejo, imenovano zaporednost (angl. 

sequencing). Zaporednost določa vrstni red, zaporedje učnih vsebin ter v naprej zastavljeno 

pot učenja in pridobivanja znanja skozi vsebino, ki jo posameznik izbere oziroma ga 

zanima. Hkrati omogoča tudi delitev in uporabo informacij glede napredka (tudi za več 
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vsebin, vendar v istem sistemu za upravljanje izobraţevanja) in shranjevanje izročkov, ki 

jih posameznik naredi ob učenju določene snovi ter jih shrani pod datoteko zbirka izpiskov 

(angl. learning record store), česar starejše verzije SCORM ne podpirajo [79]. 

 

Do danes so bile izdane štiri verzije SCORM 2004 (zadnja v marcu 2009), ki ga sestavlja 

pet knjig specifikacij, ki natančno opisujejo delovanje standardov in sistem za upravljanje 

izobraţevanja. Prva knjiga Pregled predstavlja uvod in povezavo med preostalimi štirimi 

zvezki. Druga knjiga Vsebinski model zdruţevanja opisuje način pakiranja učnih vsebin, 

naslednja knjiga Izvajalno okolje opisuje uporabniški vmesnik (angl. application 

programming interface - API) in povezovanje med učno vsebino ter sistemom za 

upravljanje izobraţevanja, četrta knjiga Navigacija in zaporednost opisuje zaporednost 

med posameznimi učnimi sklopi in zadnja knjiga Skladnost standardov opisuje, kaj 

potrebuje sistem, da je skladen z SCORM-standardi. 

 

V bliţnji prihodnosti prihaja nova generacija SCORM z novo programsko opremo Tin Can 

API (odprtokodni), ki ne bo več samo tehnični standard, ki omogoča povezovanje med 

učno vsebino in učnim sistemom, ampak bo po novem omogočal komunikacijo med 

obema (nekatere aplikacije ţe uporabljajo najnovejši vmesnik). Z novim uporabniškim 

vmesnikom bo nova generacija SCORM omogočala številne prednosti (za e-učenje ne bo 

potrebovala več brskalnika za delovanje, e-učenje v avtohtonih mobilnih aplikacijah, več 

kontrole nad učno vsebino, problemsko učenje, večja varnost ipd.) [73]. 

 

Če povzamemo zgoraj zapisano, lahko SCORM opišemo kot zbirko tehničnih standardov 

za aplikacije, ki so namenjene e-učenju. Standardi povedo programerju, kako napisati 

kodo, da bodo različne programske opreme skladne med seboj in omogočale optimalno 

delovanje. Ob tem se nam poraja vprašanje, kakšna je dejanska uporabnost SCORM-a? Ko 

npr. kupujemo nov film na DVD-ju, ni potrebno, da nas skrbi, če imamo doma ustrezno 

znamko predvajalnika, saj bo npr. Toshiba predvajalnik enako dobro predvajal nov film 

kot Panasonic predvajalnik, kajti vsi filmi so izdelani s točno določenimi standardi. Če ne 

bi bilo tako, bi nastale teţave – vsaka znamka bi potrebovala svoj format DVD-ja. 

Podobno sta tudi učenje e-vsebin in sistem za upravljanje izobraţevanja (LMS) skladna 

med seboj. Standardi in specifikacije SCORM-a tako pripomorejo, da obe okolji (učna 

vsebina in LMS) postaneta čim bolj skladni in med seboj s pomočjo vmesnika usklajeno 

delujeta [61]. 
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2.2.5 Adobe Flash 

 

Adobe Flash, v preteklosti poznan tudi pod imenom Macromedia Flash, je multimedijska 

platforma, ki omogoča vzajemno delovanje strojne in programske opreme in se uporablja 

za dodajanje animacij, videov ter doprinese k interaktivnosti spletnih strani. Flash je 

najpogosteje uporabljen za oglaševanje, igre ter različne animacije. V zadnjem času se 

vedno bolj pogosto uporablja kot del aplikacije RIA (angl. Rich internet Application) za 

obogateno internetno aplikacijo. Njegova uporabnost se kaţe tako, da z manipulacijo 

vektorske in rastrske grafike dobimo animacije slik in teksta [1]. 

 

Flash vsebuje objektno usmerjen jezik (ActionScript), s katerim manipulira tako vektorsko 

kot tudi rastrsko grafiko z namenom zagotovitve animacije - tekstovne, risane, slikovne in 

druge. Slednje doseţemo s pomočjo miške, tipkovnice, mikrofona in kamere, saj Flash 

omogoča dvosmerno pretočnost avdia in videa.  

 

V preteklosti je temelj za Flash postavil Jonathan Gay z aplikacijo za risanje SmartSketch 

(1993), ki ga je izdalo podjetje FutureWave. Z razvojem interneta in njegovih potreb je 

omenjeno podjetje aplikaciji dodalo celico, ki je omogočala urejanje vektorskega risanja na 

različnih platformah ter jo preimenovalo v FutureSplash Animator. Slednjega so v 

preteklosti uporabili predvsem pri Microsoft-u (angl. The Microsoft Network - MSN) ter 

pri Disney-u (spletna naročniška storitev). Leta 1996 je FutureSplash prevzela Macromedia 

ter predstavila še danes vsem znan format Flash (vseboval tako »Future« kot tudi 

»Splash«). Leta 2005 je podjetje Adobe Systems kupilo Macromedio in še danes razvija 

Flash [89]. 

 

Flash datoteke so v SWF (angl. ShockWave Flash) formatu. Prepoznamo ga po končnici 

.swf in jih lahko uporabljamo kot vtičnik (angl. plug-in) spletne strani (bodisi predvajano z 

samostojnim Flash Player-jem ali kot vgrajen v izvršilni predvajalnik (npr. VLC), ki ga 

prepoznamo po končnici .exe (Microsoft Windows) [21].  

 

Flash video datoteke imajo lahko tudi končnico .flv ali .f4v ter se uporabljajo znotraj 

datotek s končnico .swf ali se predvajajo s pomočjo predvajalnika (angl. VideoLAN Client 

- VLC, QuickTime, Windows Media Player), ki prepozna končnico .flv in .f4v ter ima 

dodan zunanji kodeks. Kot zanimivost lahko še omenimo, da poznamo dva različna video 
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formata: Flash Live Video - FLV (originalno razvit s strani Macromedia-e) ter F4V (bazira 

na ISO base media file formatu), katera oba predvaja Adobe Flash Player. Do danes se je 

Flash format ţe dodobra uveljavil in tako so ga mnoge spletne strani sprejele kot privzet 

(angl. default) video format (npr. YouTube, VEVO, Yahoo itd.) [22].  
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3. PREDSTAVITEV EPUB 3 

 

V tem poglavju bomo predstavili definicijo zaloţniškega formata EPUB 3, njegovo 

zgodovino in nastanek ter prednosti, ki jih prinaša revolucionarni format. V nadaljevanju 

bomo pobliţje spoznali njegovo kompleksno strukturo, osnovne ter najpomembnejše 

datoteke in njihovo vsebino ter lastnosti in tehnologije, ki jih ponuja format. Spoznali 

bomo tudi dva glavna načina izdelave e-gradiva v EPUB 3-formatu, validacijo slednjega 

ter programsko opremo, ki omogoča izdelavo in/ali pregledovanje e-publikacij, zapisanih v 

formatu EPUB 3.       

 

3.1 Kaj je EPUB 3 

 

Na spletu, v literaturi (angleški in slovenski) in predvsem v pogovornem jeziku velikokrat 

prihaja do napačne rabe termina EPUB, ki ni sinonim za e-knjigo (angl. ebook). Splošna 

definicija EPUB 3-formata je, da je to format, s katerim predstavljamo dokumente v 

elektronski obliki. Na drugi strani pa je e-knjiga samo splošen términ, ki zajema kakršne 

koli elektronske predstavitve knjige (v vseh poznanih formatih PDF, HTML, TXT …). 

 

EPUB 3-format je brezplačni in odprtokodni format, ki je torej namenjen predstavitvi 

elektronskih dokumentov in uporabljen predvsem v digitalnem zaloţništvu. Razvit je bil s 

strani posameznikov IDPF-ja in njegova koda je javno dostopna na internetu. Kratica 

EPUB je sestavljenka in izhaja iz dveh besed: elektronska publikacija (angl. electronic 

publication). Matt Garrish, eden izmed posameznikov, ki so pomagali pri nastanku EPUB 

3-formata pojasnjuje, da je bilo ime formata izbrano namensko tako široko, da 

posamezniki formata ne bi uokvirili v samo še enega izmed formatov, saj predstavlja 

mnogo več. EPUB kratico lahko zapisujemo na različne načine: ePub, ePUB, EPub ali 

epub, vendar vodilni spodbujajo rabo kratice EPUB [35]. 

 

IDPF opisuje EPUB 3 kot tretjo verzijo odprtega standarda, ki temelji na XML jeziku in ki 

definira način predstavitve, pakiranje in kodiranje strukture ter pomensko izboljšano 

spletno vsebino. Le-ta vključuje HTML 5, CSS, SVG, slike in druge pripomočke [20].  
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EPUB 3-format vsebuje kompleksno strukturo in ga lahko opišemo kot zbirko posameznih 

specifikacij (definiranih v računalniških jezikih), ki jih bomo podrobneje spoznali kasneje.  

 

EPUB 3 je bil zasnovan kot splošno-namenski format za dokumente. Uporabljamo ga 

lahko za predstavljanje različnih publikacij. Ne samo za knjige, temveč tudi za revije, 

časopise in še mnoge druge dokumente. Praktično kakršen koli elektronski dokument lahko 

predstavimo v EPUB 3-formatu.  

 

Matt Garrish opisuje EPUB 3 kot zanimiv nov format, ki bo napravil revolucijo na 

področju publikacij knjig ter ravnanja z njimi. Ob tem dodaja, da je format zanimiv tako za 

radovedneţe kot tudi za profesionalne zaloţnike, ki se bodo poglobili v uporabo novih 

tehnologij v revolucionarnem formatu EPUB 3 [35]. 

 

Kot smo navedli ţe v poglavju »Zgodovina EPUB-formata«, je EPUB 3 nadaljevanje Open 

eBook standarda. Njegova največja odlika je pretočnost vsebine (angl. reflowable content). 

To pomeni, da lahko isti dokument pokaţemo na različnih napravah, z različno velikimi 

zasloni in bo format vedno optimalno prikazal vsebino (ni izgub dela vsebine). Če ţelimo, 

lahko dokument shranimo tudi tako, da je vsebina in struktura strani fiksno postavljena. 

Npr. pri učbenikih za zgodovino, kjer je zemljevid na sredini strani in so okrog njega 

postavljene oporne točke, bi lahko zaradi pretočne vsebine prišlo do napačno predstavljene 

vsebine na različno velikih zaslonih, če ne bi izbrali fiksne postavitve strani. 

 

 

Slika 1: Fiksna postavitev vsebine pri zaslonu elektronske naprave [46] 



 

17 

 

Pri sliki 1 lahko opazimo, da se tekst ni prilagodil zaslonu elektronske naprave, ki smo ga 

označili s črnim kvadratom. Vse kaţe, da je tekst prilagojen za računalniške zaslone. 

Zaradi neuporabe pretočnosti vsebine v samem dokumentu, nam je branje slednjega teksta 

oteţeno, saj ga moramo vedno znova premikati. 

 

Na spodnji sliki 2 lahko opazimo veliko razliko v primerjavi s sliko 1. Očitno je, da je tekst 

popolnoma prilagojen zaslonu (označen s črnim kvadratom) elektronske naprave ter nam 

omogoča prebiranje izbranega tekst brez teţav. 

 

 

Slika 2: Primer uporabe pretočnosti vsebine na zaslonu elektronske naprave [46] 

 

Pretočnost vsebine ali fiksno postavitev strani lahko vsak posameznik definira oziroma 

določi v hrbtenici (angl. spine) e-gradiva zapisanega v EPUB 3-formatu.  

 

Poleg lastnosti pretočne vsebine omenimo še nekaj prednosti in lastnosti EPUB 3-formata: 

- prost in odprt standard (kar smo omenili ţe zgoraj - to pomeni, da ima vsakdo 

vpogled v kodo, ki jo lahko preuči ter pripravi nove aplikacije ali popravi in 

dopolni ţe obstoječe, ki podpirajo nov format); 

- omogoča uporabo tako vektorske kot tudi rastrske grafike; 

- metapodatke ima vgrajene v točno določeni strukturi; 

- podpora tehnologije za preprečevanje kršenja avtorskih pravic (Digital Rights 

Management - DRM); 

- podpora CSS oblikovanju; 

- omogoča tudi podporo alternativam v isti datoteki; 

- uporablja tudi XML jezik ter s tem večjo funkcionalnost EPUB-a;  
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- podpira avdio in video vsebine (formata MP3 - Moving Picture Experts Group 

Layer 3 ter MP4 - Moving Picture Experts Group Layer 4);  

- podpira zapis enačb in matematičnih funkcij z aplikacijo MathML;  

- TTS slepim in slabovidnim osebam omogoča glasno branje vsebine itd. 

 

EPUB 3 e-publikacija predstavlja, kot smo ţe nekajkrat poudarili, zelo kompleksno 

strukturo datotek, ki so med seboj povezane. Vsaka izmed datotek v glavni mapi in ostalih 

podmapah, če obstajajo, ima natančno določeno mesto in funkcijo. V vsaki datoteki so tudi 

zapisane točno določene informacije (metapodatki, ID, navigacijska datoteka itd.) v 

različnih računalniških jezikih. Najmanjša EPUB 3-mapa tako vsebuje najmanj štiri 

datoteke, ki jih e-bralnik ali aplikacija potrebujeta za odprtje EPUB 3-mape in za 

predstavitev vsebine.  

 

Za EPUB 3-mapo je značilno, da je navadno zelo majhna in lahko prenosljiva. Ko se s 

pomočjo e-bralnika ali računalnika povezujemo na internet ter poskušamo prenesti kakšno 

e-publikacijo, igra velikost le-te pomembno vlogo. EPUB 3 e-publikacija je (če vsebuje 

samo tekst) velika samo nekaj MB, saj je v bistvu zapakirana kot ZIP-dokument. Slednjo 

lahko z različnimi brezplačnimi aplikacijami preprosto razpakiramo ter začnemo 

uporabljati. Čeprav je e-publikacija stisnjena datoteka, jo bomo prepoznali pod končnico 

.epub 3. 

 

EPUB 3 e-publikacijo opisujejo štiri različne specifikacije oziroma navodila, ki jih 

najdemo na spletni strani IDPF. V vsaki od njih so zapisana natančna navodila štirih 

glavnih področij (struktura, avdio in video vsebine, vsebina ter pakiranje), kako se spiše 

vse datoteke, ki jih lahko uporabimo v EPUB 3-mapi, kakšne funkcije, značke ali kode 

lahko uporabimo, da bomo na koncu lahko validirali našo publikacijo. V njih najdemo 

opisane tudi tehnologije in računalniške jezike, ki jih lahko uporabimo pri našem 

ustvarjanju čim boljše e-publikacije. Preden torej začnemo z delom, je dobro prebrati 

naslednja navodila [71]:  

- EPUB Publication 3.0: definira zaloţniški nivo in vse skladne zahteve za EPUB-

publikacijo (dokument, ki vsebuje paleto znotraj povezanih virov, ki so pakirani v 

EPUB-kontejnerju); 

- EPUB Content Documents 3.0: definira XHTML, SVG in CSS dokumente, ki so 

uporabljeni v vsebini EPUB-dokumenta; 
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- EPUB Open Container Format 3.0: definira format dokumenta ter proces 

stiskanja/razpakiranja e-gradiva zapisanega v EPUB 3-formatu (angl. 

encapsulation; postopek, s katerim stisnemo/razpakiramo vse dokumente v/iz ZIP 

EPUB 3 kontejner); 

- EPUB Media Overlays 3.0: definira format in model procesa za sinhronizacijo 

teksta in avdio posnetkov.  

 

Specifikacije EPUB 3 oziroma navodila so laikom namenjena predvsem za oporo pri 

laţjem razumevanju samega formata, njegovega delovanja, moţnih uporabljenih funkcijah 

ter nenazadnje za laţjo predstavo, kaj vse lahko vključimo v e-publikacijo ter jo napravimo 

čim bolj uporabno in prijazno uporabniku. Zaloţnikom na drugi strani navodila pomagajo 

pri pisanju kode in dodajanju prednosti, ki jih EPUB 3 prinaša.  

 

EPUB 3 specifikacije se zaradi kompleksnosti strukture delno prekrivajo, saj so npr. 

nekatere datoteke omenjene v več kot eni specifikaciji. Sicer so dobro strukturno 

predstavljene, vendar tudi drugi posamezniki (na različnih forumih) menijo, da bi se dalo 

specifikacije napisati bolj jasno, z več primeri ter vanje vključiti več razlage.  

 

S pomočjo specifikacij je opisana struktura e-publikacije zelo natančno določena in vsa 

pravila in zahteve iz specifikacij, ki jih zapišemo v kodi, povečujejo efektivnost in 

predstavljajo dodatno vrednost EPUB 3-formata (kompleksne postavitve strani, medijske 

vsebine, interaktivnost ipd.). Čeprav je na prvi pogled veliko pravil in zahtev, lahko 

posameznik osnovne zahteve z nekaj truda dokaj hitro usvoji. 

 

3.2 Kompleksna struktura EPUB 3-dokumenta  

 

V nadaljevanju bomo bolj nazorno ter poglobljeno predstavili vse pomembnejše datoteke, 

ki sestavljajo ZIP-mapo EPUB 3 e-publikacije, njihovo medsebojno povezanost in vlogo, 

ki jo imajo glede na celotno mapo. Kasneje se bomo ustavili tudi ob vseh bolj pomembnih 

funkcijah in aplikacijah (TTS, CSS, DRM, SMIL – angl. Synchronised Multimedia 

Integration Language itd.), ki jih format podpira. To nam bo omogočilo boljši vpogled v to, 

kaj EPUB 3 dejansko je in kaj nam omogoča.  
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ZIP-mapo lahko preprosto opišemo kot paketno zbirko datotek, ki jih lahko zanesljivo in 

predvidljivo prebere sistem za branje ter prikaţe EPUB-vsebino na zaslonu naprave. Z 

drugimi besedami povedano, znotraj EPUB 3-mape najdemo različne datoteke, ki so 

vključene z namenom laţje obdelave in predstavitve vsebine EPUB e-publikacije (npr. 

navigacijski dokument). Druge datoteke predstavljajo vsebino dokumenta in druge 

vsebine, ki niso nujno potrebne za delovanje e-publikacije (npr. EPUB Style Sheets, EPUB 

Pronunciation Lexicons, Media Overlays Documents …). 

 

Najbolj osnovna datoteka, ki jo najdemo v mapi e-publikacije, ko jo razpakiramo, je 

mimetype datoteka. Vedno mora biti enako poimenovana in je navadno postavljena na vrh 

mape. V njej ne sme biti zapisano nobene druge vrstice ali kode z izjemo 

application/epub+zip. Ko naprava, ki jo uporabljamo za branje e-publikacije, razpakira 

ZIP-mapo, s pomočjo mimetype datoteke prepozna format [36]. 

 

Druga zelo pomembna mapa, ki jo najdemo pod mimetype datoteko, se imenuje META-IN. 

V njej moramo vedno najti datoteko container.xml, kjer je struktura zelo jasno zapisana. 

Poleg ţe omenjene datoteke lahko v mapi najdemo še datoteke, kot so signatures.xml, 

encription.xml, rihts.xml in druge.  

 

V našem primeru smo poimenovali drugo mapo OEBPS, ki jo navadno najdemo pod 

META-INFO-mapo. Zgoraj opisani datoteki in njuna pozicija v mapi e-publikacije sta 

točno določeni. Ostale datoteke, ki jih ţelimo uporabiti v naši e-publikaciji, je 

priporočljivo shraniti v OEBPS-mapi. S tem se izognemo morebitnim teţavam [84].  

 

Kot smo ţe omenili, pod mimetype datoteko in mapo META-INF, najdemo še drugo mapo, 

imenovano OEBPS. V njej najdemo dokumente »package document« (paketni dokument), 

»EPUB Navigation Document« (kazalo vsebine), »Content documents« (vsebina 

dokumenta) ter podmape, kjer imamo shranjene morebitne avdio in video vsebine, slike, 

CSS stili, Fonts itd.  

 

Paketni dokument predstavlja nekakšno skladišče informacij o e-publikaciji (metapodatki, 

manifest, informacije o navigaciji ter vrstni red branja). Dokument prepoznamo po 

končnici .opf. Zgradba dokumenta je lahko sestavljena iz informacij: metadata, 

Publication manifest, spine, Fallback chains in Bindings. Prve tri informacije vedno 
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najdemo zapisane v paketu dokumentov. Preostale navajamo samo kot moţnosti, ki jih 

lahko vključimo (niso nujne za prikaz vsebine).  

 

Struktura paketnega dokumenta je predstavljena z značko package (definiramo dokument 

ter uporabimo atribute, kot so verzija, unique-identifier, jezik itd. ter vsebinske modele 

metadata, manifest, spine itd.). Ker je to eden izmed zelo pomembnih dokumentov, bomo 

na primeru obrazloţili strukturo paketa dokumentov ter uporabo nekaterih atributov in 

vsebinskih modelov [40]. 

 

V vsebinskem modelu metadata lahko opišemo naslednje: npr. ISBN (dc:identifier), naslov 

e-publikacije (dc:title), jezik (dc:language) ter še nekatere druge, za katere ni nujno, da jih 

uporabimo (DCMES Optional Elements – contributor, coverage, creator, date, description, 

format, publisher, relation, rights, source, subject in type; meta ter link). Kot zanimivost 

lahko povemo, da imamo pri naslovu (dc:title) moţnost definirati več naslovov (naslov, 

podnaslov…) in tudi smer teksta (dir/ ltr ali rtl; leva proti desni ali desna proti levi). 

 

Vsebinski model manifest zagotovi izčrpen list publikacijskih virov, ki sestavljajo našo e-

publikacijo. Zaradi tega moramo tukaj definirati vsak dokument, ki ga nameravamo 

uporabiti v naši e-publikaciji. Vsak publikacijski vir predstavimo z značko item. Znotraj 

značke moramo definirati id (enak znotraj področja dokumenta), href (določimo lokacijo 

znotraj dokumenta) in media-type (tip in format vira). Preostale informacije/značke 

(fallback, properties in media overlay) lahko izpustimo oziroma jih ne potrebujemo 

definirati in uporabiti (značke). 

 

Poleg opisanih dveh obveznih področij v paketnem dokumentu moramo uporabiti še 

vsebinski model hrbtenica (angl. spine), ki predstavlja urejen spisek publikacijskih virov, 

opisanih v manifestu. Obvezno vsebuje vsaj eno značko/element itemref (znotraj obvezna 

definicija samo idref) in ne vsebuje obveznih atributov. Z elementom itemref predstavimo 

spisek publikacijskih virov oziroma EPUB »Content Documents«. Naprava, ki jo 

uporabljamo, tako na podlagi definiranega vrstnega reda, dobi definirano pot ter potek 

»branja« naše e-publikacije (Reading System). 

 

Omenimo še moţnost vključitve elementa toc v »spine«. Čeprav imamo v EPUB 3-mapi 

točno določeno navigacijsko datoteko (EPUB Navigation Document - END), lahko (brez 
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škode za splošnost) vključimo tudi omenjeni element (s tem omogočimo starejšim e-

bralnikom, da predvajajo vsebino EPUB 3-formata). 

 

Za laţje razumevanje si poglejmo spodnji primer zapisa paketnega dokumenta. Hitro lahko 

ugotovimo, da je zelo podoben zapisu spletne strani (koda je zapisana po principu drevesa 

– glavne veje, manjše veje itd. – vsaka značka je postavljena na točno določeno mesto). 

Čeprav na prvi pogled izgleda, kot da bi šlo za zapis spletne strani, spodaj zapisana koda 

predstavlja bistveno izboljšan zapis le-te: 

 

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>   definiramo XML jezik 
<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf"  definiramo dokument 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" metapodatki DCMI  
            unique-identifier="bookid" version="2.0">  verzija, ID e-
publikacije 
  <metadata>      informacije o naslovu,  
    <dc:title>Moj prvi EPUB</dc:title>   avtorju, ID, jezik, 
    <dc:creator>Andrej Lavrič</dc:creator>    
    <dc:identifier 
id="bookid">urn:uuid:0cc33cbd-94e2-49c1-909a-72ae16bc2658</dc:identifier> 
    <dc:language>slo</dc:language> 
    <meta name="cover" content="cover-image" /> 
  </metadata> 
  <manifest>       
 manifest 
    <item id="ncx" href="toc.ncx" media-type="application/x-dtbncx+xml"/> 
    <item id="cover" href="title.html" media-type="application/xhtml+xml"/> 
    <item id="content" href="content.html" 
media-type="application/xhtml+xml"/> 
    <item id="cover-image" href="images/cover.png" media-type="image/png"/> 
    <item id="css" href="stylesheet.css" media-type="text/css"/> 
  </manifest> 
  <spine toc="ncx">       spine 
    <itemref idref="cover" linear="no"/> 
    <itemref idref="content"/> 
  </spine> 
</package> 

Slika 3: Primer kode paketa dokumentov [51] 

 

V prvi vrstici kode smo definirali XML-jezik, v naslednjih dveh pa sam dokument (format 

EPUB 3) ter nekaj metapodatkov (ID e-publikacije, DCMI verzija itd.). V nadaljevanju 

smo znotraj odstavka metapodatki (angl. metadata) definirali naslov, avtorja, jezik itd. 

Znotraj manifesta smo definirali navigacijski sistem ter mape, kot so CSS, naslovnica, 

vsebina itd. Nazadnje smo definirali še vsebino hrbtenice (spine). 

 

Poleg paketnega dokumenta v mapi OEPBS najdemo tudi EPUB »Navigation Document« 

(END) ter »Content Documents«. V prvem dokumentu je natančno opisano in deklarirano 

kazalo vsebine, ki predstavlja logično pot skozi vsebino dokumenta (začetek, sredina in 

konec). Logično pot oziroma navigacijo zanjo lahko definiramo v paketu dokumentov 

(natančneje v spine) in zagotovo v dokumentu END. V formatu EPUB 2 smo imeli tako 
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imenovani NCX dokument, kjer smo definirali navigacijo, vendar ga je END nadomestil v 

novem formatu EPUB 3.  

 

Ker nobena e-publikacija ne bi delovala brez navigacije, mora vsaka vsebovati natančno en 

dokument (END), ki ga prepoznamo po končnici .xhtml. V njem z elementom nav 

definiramo človek- in stroj- bralno navigacijo ter s tem naredimo e-publikacijo še bolj 

dostopno ter uporabno.  

 

Vsak element nav lahko definira naslove ali podnaslove, ki jih označimo (h1 do h6). 

Vsebuje tudi znački ol (oreder list) ter li (list item). Z ol značko označimo spisek 

elementov, ki jih v nadaljevanju deklariramo z li značko.  

 

Poleg vseh informacij, ki so pomembne za prikaz vsebine ter delovanje vseh drugih funkcij 

in lastnosti na e-bralniku, ne smemo pozabiti še na v nekaterih pogledih najpomembnejši 

»Content Documents« (datoteka z vsebino), ki ga najdemo v mapi OEPBS. Vedno imamo 

vsaj eno datoteko, kjer je zapisana vsebina, vendar jih je navadno več (prepoznamo po 

končnici .xhtml), saj ima vsak dokument nek logičen začetek, sredino in konec. E-knjige so 

tako lahko razdeljene na poglavja, kuharice po receptih, spet druge dokumente pa lahko 

delimo po abecedi, datumih itd [60]. 

 

Datoteko napišemo v HTML 5 sintaksi, da dobimo dokument z vsebino. Primer XML 

datoteke, ki je podobno sestavljena, je »Core Media Type«, ki jo bomo spoznali v 

nadaljevanju.  

 

S pravilnim, z logičnim in s strukturiranim zapisom kod tako omogočimo bralnemu 

sistemu formata (angl. Reading System) prikaz pravilnega zaporedja vsebine na napravi. 

Zaradi tega na začetku vsakega dokumenta definiramo točna navodila, kako naj bralni 

sistem predstavi vsebino. Biti moramo pozorni na uporabo XHTML-sintakse in pravilno 

strukturo kode oziroma dokumenta. Hkrati lahko definiramo tudi HTML 5 Extensions and 

Enhancements (razširitve in izboljšave), kot so »Semantic Inflection« (dodaten pomen o 

specifičnem namenu elementa v xhtml Content Document), »SSML« (angl. Speach 

Synthesis Markup Language je jezik, ki ga uporabljamo pri TTS ter ustvarjanju 

sintetičnega govora), »Content Switching« (zagotavlja preprost mehanizem, s katerim avtor 

oblikuje prikaz vsebine e-publikacije uporabniku – npr. uporaba kemičnih ali matematičnih 
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formul) ter elementom epub:trigger, ki omogočimo kreacijo vmesnika, s katerim 

posameznik manipulira z avdio in video vsebino. Hkrati lahko vstavimo tudi konstrukte, 

kot so MathML (pisanje matematičnih znakov in formul), SVG (vstavljanje vektorske 

grafike v Conntent Documents) in druge. Ker bi opis presegal namen naše diplomske 

naloge, smo samo omenili moţnosti, ki jih lahko uporabimo v jedru kode dokumenta z 

vsebino.  

 

Poleg XHTML-dokumentov z vsebino, ki je zapisana v eni ali več datotekah, ter ţe 

omenjene datoteke END, lahko v mapo OEPBS vključimo tudi različne datoteke oziroma 

mape z avdio in video vsebino, slike, CSS, SVG, skripting, EPUB Style Sheets in 

dokumente za pravilno izgovorjavo (angl. Pronunciation Lexicon Specification - PLS). Vse 

bomo natančneje pregledali v naslednjem poglavju, kjer bomo pisali o prednostih in 

lastnostih formata EPUB 3. 

 

Pri END in drugod smo nekajkrat ţe omenili pojem publikacijski viri ter uporabo le-teh. Po 

ţelji lahko namreč dodajamo različne vire v našo publikacijo ter jih definiramo v zgoraj 

opisanih datotekah. EPUB 3 Core Media Types predstavlja tabelo virov, ki jih lahko 

uporabljamo v publikaciji: formati slik (GIF, JPEG, PNG ali SVG), tipe aplikacij (Open 

Type, WOFF - Web Open Font Format, PLS…), avdio formate (MP3, MP4 ali AAC LC) 

in druge.  

 

Z drugimi besedami povedano, če ţelimo uporabiti npr. sliko formata TIFF (angl. Tagged 

Image File Format) ali GIMP (angl. GNU Image Manipulation Program), tega ne moremo 

storiti, ker v tabeli Core Media Types ne najdemo omenjenih dveh formatov. Če slike 

shranimo v enega izmed štirih določenih formatov za slike, potem bomo brez teţav 

definirali pot ter uporabili sliko v EPUB 3 e-publikaciji [62].  

 

Zgoraj smo opisali najpomembnejše dokumente in mape, ki jih je dobro poznati, če ţelimo 

kdaj ustvariti EPUB 3 e-publikacijo. Končni produkt izdelane e-publikacije v formatu 

EPUB 3 je ZIP-datoteka. Če smo pravilno uporabljali računalniški program ali ustvarjali 

»peš«, bi naša razpakirana mapa izgledala tako, kot je prikazano na spodnji sliki 4. 

Nekatere datoteke in mape v OEPBS niso nujno vsebovane; mimetype in META-INF sta 

obvezni. 
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Slika 4: Sestava razpakiranega EPUB 3-dokumenta [59] 

 

Če naredimo povzetek opisanih datotek in map, njihovih značk, atributov in elementov, s 

katerimi jih definiramo, lahko na kratko opišemo potek delovanja npr. e-bralnika, ki ga 

uporabljamo za prebiranje naše EPUB 3 e-publikacije. Ko iz spletne knjigarne ali kako 

drugače naloţimo našo EPUB 3 e-publikacijo v e-bralnik, sledijo spodaj opisani koraki: 

1. razpakiranje EPUB 3 e-publikacije; 

2. z odprtjem mimetype datoteke, prepozna e-publikacijo; 

3. v nadaljevanju odpre mapo META-INF, v kateri najde in odpre datoteko 

container.xml; 

4. v container.xml kodi razbere, kje je začetek (angl. root) e-publikacije ter nadaljuje 

pot; 

5. odpre mapo OEPBS ter poišče datoteko s končnico .opf (navadno jo imenujemo 

vsebina (angl. content); 

6. koda v paketu dokumentov opisuje metapodatke, jezik, avtorja, naslov itd. ter 

informacije, kako prikazovati vsebino EPUB 3 e-publikacije; 

7. e-bralnik nato odpre platnico knjige in vse je pripravljeno, da začnemo z branjem 

naše EPUB 3 e-publikacije.  

 

3.3 Funkcije in lastnosti EPUB 3 

 

Glavni koncept EPUB 3-formata ter njegovih e-publikacij predstavlja dejstvo, da je vsaka 

e-publikacija bolj ali manj sestavljena iz številnih in različnih virov (angl. resources), ki so 

med seboj povezani ter navigirani (datoteka END). Prav odlična navigacija ter posledično 

dostopnost (angl. accessebility) je eden izmed najpomembnejših ciljev IDPF ter formata 

EPUB 3. 
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Dostopnost lahko doseţemo na veliko različnih načinov. Seveda mora biti v prvem planu 

odlična vsebina, ki bo posameznike pritegnila. Ko je primarni cilj doseţen, je pri e-

publikacijah najbolj pomembno, kako vsebino predstavimo (na različnih zaslonih) ter kaj 

format, v katerem je izdana, vse omogoča.  

 

Tukaj je EPUB 3 v veliki prednosti zaradi svojih lastnosti in prednosti, ki jih kot nov in 

brezplačni format tudi ponuja. Prav s poznavanjem slednjih lahko dodatno naredimo 

vsebino e-publikacije bolj dostopno, zanimivo, uporabno, interaktivno itd. Ob tem moramo 

paziti tudi, da vsebino naredimo čim bolj dostopno čim širši populaciji ljudi, (slepi in 

slabovidni, osebe s posebnimi potrebami, mlajša in starejša populacija …).  

 

Najbolj pomembne prednosti, lastnosti in funkcije formata EPUB 3 so DRM, MathML, 

CSS 3, skripting, SMIL, TTS in SSML, povezovanje, uporaba slovarjev, dinamično 

prikazovanje vsebin, dovršeno glasno branje teksta in še bi lahko naštevali. V nadaljevanju 

bomo najpomembnejše še na kratko predstavili. S tem dobimo boljši vpogled v široko 

paleto tehnologij in prednosti, ki jih EPUB 3 podpira.  

 

3.3.1 Upravljanje digitalnih pravic (DRM) 

 

V zadnjih letih je zaradi razvoja različnih tehnologij postal internet globalno dostopen. 

Internet povezuje na milijone računalnikov ter drugih elektronskih naprav, ki omogočajo 

dostop do slednjega. Na spletu je tako moč najti ogromno virov, ki bistveno olajšajo npr. 

raziskovanje novega področja. Postopoma se povečuje kopiranje, reproduciranje in 

povzemanje digitalnih virov ter zmanjšuje inovativnost, kreativnost, kompleksno mišljenje. 

Mnogi namreč »pozabijo« na internetni bonton ter ne navajajo avtorjev, ko kopirajo (del) 

besedila tujega avtorja. Posledično prihaja do razvrednotenja dela drugih ter piratstva 

(kraja digitalnih pravic).  

 

Avtorske pravice so sicer zaščitene z nacionalnimi in mednarodnimi pravnimi akti in 

pravom intelektualne lastnine, kjer so zapisane avtorske pravice in omejitve, uporaba, 

časovna omejitev, upravljanje, nadzor in pravno varstvo [81]. 

 

Kljub temu še vedno ni splošno veljavnega pravnega akta, ki bi v celoti pokrival besedila, 

naloţena na splet, ter digitalne pravic njihovih avtorjev. Eden izmed pomembnejših ciljev 
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Evropske unije in mnogih drugih podjetij je ureditev upravljanja digitalnih avtorskih pravic 

(angl. Digital Rights Management - DRM). 

 

Danes na spletu najdemo različne licence in tehnologije, ki na različne načine omejujejo in 

varujejo avtorsko lastnino (angl. Creative Commons – CC, angl. GNU General Public 

Licence – GPL in mnoge druge). Med njimi najdemo tudi DRM, ki se uporablja od sredine 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja (na začetku predvsem za zaščito literarnih virov). 

Danes velja DRM za enega najboljših načinov varovanja avtorske lastnine (predvsem v 

zabavni industriji: avdio in video vsebine, igre itd.) [14]. 

 

DRM ne predstavlja samo tehnologije za zaščito literarnih virov, ampak jo danes 

uporabljajo proizvajalci strojne opreme, različna podjetja (Microsoft, Sony, Apple, BBC 

itd.) zaloţniki, spletne knjiţnice (Amazon, Barnes & Noble itd.) ter posamezniki, ki ţelijo 

tako ali drugače imeti nadzor nad produkti (ustvarjanje novih kopij, pretvorba v drug 

format itd.). 

 

Kljub zagovornikom DRM-ja najdemo tudi mnoge omejitve/slabosti, zaradi česar je moč 

najti mnoge posameznike, ki se ne strinjajo z DRM-pravicami. Slednji trdijo, da DRM ne 

dosega zastavljenega cilja in da omogoča velikim podjetjem, da se varujejo pred 

inovativnostjo in konkurenco. Hkrati opozarjajo, da lahko DRM*-ključavnica 

posamezniku onemogoči dostop do kupljenega produkta (sprememba sheme), onemogoči 

povsem legalno kopiranje npr. kupljenega e-gradiva na CD/DVD ali kupljenega 

računalniškega programa ne moremo ponovno namestiti na osebni računalnik, če smo ga 

morali formatirati (z izjemo dovoljenja prodajalca) itd. Nekateri nasprotniki (Free Software 

Foundation – FSF in Electronic Frontier Foundation - EFF) so celo »preimenovali« 

upravljanje digitalnih pravic (digital rights management) v omejevanje digitalnih pravic 

(digital restrictions management), saj menijo, da DRM spodbuja prakso, ki zmanjšuje 

konkurenčnost na trgu. Kljub različnim mnenjem je DRM trenutno najboljša tehnologija na 

trţišču, ki varuje avtorske pravice. DRM se uporablja na različnih področjih za zaščito 

pravic. Eno izmed pomembnejših so tudi e-gradiva, kjer DRM predvsem omeji tiskanje, 

kopiranje in razširjanje e-publikacij [88]. 

 

Danes so na trţišču štirje formati PDF, Mobipocket in KF8 (podpira npr. Amazon Kindle), 

EPUB (večina ostalih e-bralnikov), ki omogočajo uporabo DRM-sheme. Ker EPUB-format 
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podpirajo različni e-bralniki, slednji tudi zahtevajo različne DRM sheme. Najpomembnejše 

in najpogosteje uporabljene štiri DRM-sheme so sheme podjetij Amazon (Mobipocket, 

KF8 in Topaz), Adobe (PDF, EPUB, knjiţnica Barnes & Noble uporablja njihovo DRM-

shemo), Apple (EPUB in omogoča branje samo na Apple izdelkih) in Marlin Trust 

Management Organization (varujejo e-gradiva v formatu EPUB ter omogočajo branje na 

tabličnih računalnikih z Android ali iOS).  

 

Hkrati poznamo tudi nekaj računalniških programov Adobe Reader, Microsoft Reader 

(podpira samo format LIT), Ereader itd., s katerimi lahko prebiramo e-publikacije na 

osebnem računalniku. Omenjeni programi uporabljajo rahlo drugačno shemo DRM, z 

različnimi stopnjami omejevanja dostopnosti (npr. spletne knjiţnice se lahko zavarujejo 

tako, da lahko posameznik prebira e-publikacijo samo na tisti napravi, preko katere je 

opravil nakup e-publikacije; na e-gradivo se doda digitalna značka ID, preko katere lahko 

prepoznajo lastnika - če bi slednji poskušal kopirati knjigo, bi ga preko ID hitro prepoznali 

itd.). Nekatere knjiţnice ţe danes omogočajo prebiranje e-gradiv preko različnih 

elektronskih naprav (dokler smo povezani preko spleta in knjiţnice ne zapustimo). V 

prihodnosti načrtujejo tudi ne samo izposojo med knjiţnicami, ampak tudi posojanje med 

samimi uporabniki, vendar bo potrebno do takrat bistveno izboljšati shemo DRM ali 

ustvariti nov pristop za zaščito avtorskih pravic. 

 

Čeprav je format EPUB 3 brezplačen in odprtokodni, omogoča, da z vključitvijo ene 

datoteke (sheme DRM), vsak avtor svoje delo po ţelji zaščiti ter omogoči varno izmenjavo 

svoje e-publikacije med posameznimi uporabniki. Datoteka se imenuje rights.xml in jo 

najdemo vedno v mapi META-INFO in je poleg obvezne datoteke container.xml. Datoteka 

rights.xml je namenjena zaščiti avtorskih pravic. Če se avtor odloči, da je ne vključi v e-

publikacijo, jo lahko vsakdo odpre brez kode oziroma šifriranega ključa. 

 

3.3.2 MathML 

 

V EPUB 2 smo ţe lahko vključili matematične vsebine, vendar samo kot rastrske slike ali 

kot SVG. Prikazovanje matematičnih formul in znakov s sliko se je izkazalo za zelo slabo, 

saj jo je bilo zelo teţko prikazati na različno velikih ekranih. SVG je bila sicer boljša 

alternativa, vendar je bila koda in je bilo zapisovanje le-te dokaj zapleteno.  
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MathML je kratica za matematično označevalni jezik (anlg. Mathematical Markup 

Language). Aplikacija temelji na XML-jeziku, s katerim lahko opisujemo matematične 

zapise (strukturo in vsebino). Prva verzija MathML 1.0 je bila predstavljena leta 1998 pod 

okriljem Zdruţenja svetovnega spleta (angl. World Wide Web Consortium – W3C) kot 

njihov prvi produkt, ki je temeljil na XML-ju. Danes uporabljamo verzijo 3.0, ki je bila 

predstavljena v drugi polovici leta 2010. Verziji 2.0 (izdana 2003) in 3.0 se razlikujeta v 

uporabi števila matematičnih znakov ter formulah, pisanih iz desne proti leti, vendar 

osnovne značke jezika ostajajo enake [99]. 

 

MathML uporabljamo pri vpeljevanju matematičnih zapisov na spletnih straneh in drugih 

dokumentih (XHTML dokumenti, HTML 5 itd.). Danes tako večina pomembnejših 

brskalnikov v celoti podpira MathML (Firefox, Camino, Chrome, Safari 5.1 in novejše, 

Opera 9.5 in novejše, itd.). Prva dva ne potrebujeta vtičnika, preostali pa prikazujejo 

matematične zapiske s pomočjo WebKit. Brskalnik Internet Explorer ne podpira MathML 

kode, zato je potrebno dodatno namestiti (IE 7 – IE 9) vtičnik MathPlayer [34]. 

 

MathML je po našem mnenju uporabna na različnih področjih, kot so internet, zaloţništvo, 

izobraţevanje in druga področja, kjer se uporablja matematika. Na spletu je moč najti 

različne aplikacije, ki podpirajo MathML in so večinoma odprtokodni (brskalniki, 

pretvorniki (angl. converters), urejevalniki, vtičniki, obseţni vzorci uporabe itd.). Njegova 

uporaba se bo samo še dodatno popularizirala, saj jo podpirajo splet in številne aplikacije, 

uporablja pa dokaj enostaven jezik, ki je uporaben in odprtokodni [78].  

 

Za ustvarjanje matematičnih zapiskov/dokumentov imamo na razpolago veliko moţnosti. 

Dokument lahko ustvarimo s pomočjo urejevalnikov MathMagic, MathType, Publicon in 

drugimi. Hkrati lahko uporabimo tudi nekatere bolj znane urejevalnike, ki podpirajo 

MathML, kot so OpenOffice, MS Office 2007 in druge matematične programe 

Mathematica, Maple itd. Ob tem je potrebno poudariti, da MathML omogoča poleg 

prikazovanja matematičnih znakov in formul tudi predstavitev pomena, npr. formule 

zapisane v MathML (npr. MathDox formula editor). Ker je predstavitev pomena shranjena 

v samostojnem dokumentu, le-ta ne vpliva na predstavitev same formule (spletna stran 

brez teţav prikaţe samo formulo, brez dodatne obrazloţitve le-te; npr. z vtičnikom za 

Internet Explorerju 9, lahko brskalnik prikaţe tudi dodatno obrazloţitev).  
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MathML lahko vključimo tudi v format EPUB 3 kot tip vsebine, ki je definirana znotraj 

»Core Media Types«. Kljub temu, da je ţe definirana, jo je potrebno še posebej definirati 

znotraj manifesta paketnega dokumenta. Če ţelimo zapisati npr. ţeleno matematično 

formulo znotraj XHTML datoteke, moramo uporabiti MathML značke (<mi> - znak, <mo> 

- operacija, <mn> - številka, <mrow> - vodoravna vrstica, <mfrac> - ulomek, <msqrt> - 

koren in drugi). Ob tem bi radi izpostavili dejstvo, da se vse značke začnejo s črko m. Ne 

pozabimo, da bo lahko potrebno z uporabo MathML značk vključiti še kakšne dodatne 

»fonte«. 

 

3.3.3 Kaskadni stilski listi (CSS )  

 

CSS (angl. Cascading Style Sheets) je krajši zapis za kaskadne stilske liste oziroma 

podloge, kjer so v preprostem jeziku zapisne lastnosti npr. spletne strani (oblika, barve 

itd.). Začetke oziroma zametke CSS najdemo ţe v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pri 

SGML-ju. CSS dokument je predstavljal skupek stilskih informacij o spletnem dokumentu. 

Iz leta v leto je splet rasel in podobno so tudi spletne strani postajale vedno bolj zahtevne, 

kompleksne in so posledično vsebovale ogromno količino informacij o stilu (barva, 

velikost črk, vrsta pisave itd.). Zaradi omenjenega dejstva so imeli oblikovalci spletnih 

strani vedno več dela in teţav pri popravljanju in spreminjanju kode in samega izgleda 

spletne strani.  

 

Da bi rešili teţavo ter izboljšali samo predstavitev spletnih strani, je W3C predstavil dve 

potencialni moţnosti (Stream-based Style Sheet Proposal in Cascading HTML Style 

Sheets), ki so ju izbrali med devetimi predlogi. S slednjim ima današnji CSS tudi nekaj 

podobnosti, katerega avtor Håkon Wium Lie je leta 1994 postavil temelje v sodelovanju s 

Bert Bos-om. Konec leta 1996 je bil CSS nared in javnosti so predstavili CSS level 1. V 

nadaljevanju je bilo kar nekaj teţav z brskalniki, saj je šele leta 2000 Internet Explorer 5.0 

(kot prvi brskalnik) v celoti (več kot 99 %) podpiral CSS level 1 ali krajše CSS 1 (prvi 

brskalnik Internet Explorer 3.0, ki je delno podpiral CSS). V preteklosti ima pomembno 

vlogo spletni jezik HTML 4, ki je tudi dodatno populariziral CSS.  

 

Prav zaradi teţav pri »posvojitvi« CSS-a njegova uporaba ni bila širše sprejeta. V 

naslednjih letih so imeli spletni oblikovalci veliko teţav, saj noben brskalnik ni v celoti 

podpiral CSS-a in mnogi so naleteli na teţave pri oblikovanju in predstavitvi spletne strani. 
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Velik napredek je bil doseţen, ko so CSS 2.0 nadgradili v CSS 2.1 (potrdili šele 2011). S 

tem so odpravili veliko teţav in posamezniki so posledično pogosteje začeli uporabljati 

CSS pri spletnih straneh. 

 

V letu 2011 so začeli razvijati CSS 3.0, ki se od svoje predhodne verzije razlikuje v tem, da 

je razdeljen na posamezne module (dodane in razširjene lastnosti). Danes obstaja preko 50 

modulov, vendar je W3C do konca leta 2012 potrdil status »priporočljivo« samo štirim 

modulom (Media Queries, Namespaces, Selectors Level 3 in Color). Nekateri so kandidati 

(Backgrounds and Borders, Multi-column Layout, itd.), spet drugi pa še niso tako stabilni, 

da bi jih W3C priporočal za uporabo. Čeprav je ţe slišati, da naj bi obstajal CSS 4, ta še ne 

obstaja. Do danes so bile izdane štiri glavne verzije (zadnja CSS 3 + popravki), vendar 

format EPUB 3 podpira le do verzije CSS 3 [77]. 

 

Kot smo ţe poudarili, CSS največkrat uporabljamo pri opisovanju stila spletnih strani, 

napisanih v HTML- ali XHTML-jeziku. Nemalokrat lahko CSS-jezik uporabljamo tudi v 

zvezi z XML-dokumenti, SVG itd. S pomočjo CSS 3-jezika na nek način še dodatno 

definiramo in opišemo sam izgled ter način, kako se bo HTML stran prikazala na ekranu 

naprave. To pomeni, da lahko definiramo velikost slike in njeno postavitev v strani, 

spreminjamo barvo ozadja; velikost, obliko in vrsto črk in še mnoge druge stvari; vse z 

namenom, da izboljšamo dostopnost vsebine in njeno fleksibilnost. Na nek način lahko z 

dodatnimi opisi v CSS 3-datoteki, točno določimo postavitev vsake črke, besede, slike, 

videa itd. ter njihovega izgleda na strani. Njegova največja odlika se pokaţe tudi/predvsem 

v daljših dokumentih: vsak naslov posebej ni potrebno oblikovati, ampak vse enako 

pomembne naslove samo enkrat definiramo v CSS 3 in oblika velja za celoten dokument. 

Na ta način lahko prihranimo ogromno časa in dela [10]. 

 

Na splošno lahko CSS 3 jezik (tudi v EPUB 3) uporabimo na tri načine:  

 (angl. inline style) znotraj XHTML dokumenta z značko style, s katero definiramo 

posamezen element v dokumentu; 

 (angl. embedded style) znotraj XHTML dokumenta najdemo celoten blok, s 

katerim definiramo v CSS 3 jeziku; 

 (angl. external sheets style) v datoteki, ki je povezana z XHTML stranjo, najdemo 

CSS 3 jezik.  



 

32 

 

CSS je dokaj enostaven za uporabo, saj uporablja številne angleške besede, s katerimi 

definiramo ime ali lastnost. Spodnja slika kaţe, kako je CSS sintaksa sestavljena:  

 

 
Slika 5: CSS sintaksa [10] 

 

Na sliki 5 opazimo, da smo s črko h1 definirali velikost pisave, katere lastnosti smo v 

oklepaju tudi deklarirali (barva – modra in velikost črk - 12). Vedno je potrebno uporabiti 

zavite oklepaje ter ločiti lastnost (angl. property) ter vrednost (angl. value) z dvopičjem. Če 

ţelimo naštevati, je potrebna uporaba podpičja.  

 

Z Uporabo CSS lahko opišemo ozadje dokumenta, povezave, velikost črk, barve, tabele, 

slike in še mnoge kompleksnejše stvari v dokumentu EPUB 3. Več podrobnih informacij 

najdete na spletni strani W3C.  

 

Glavni cilj uporabe CSS 3 jezika je, da se prikazovanje vsebine prilagodi posameznemu 

uporabniku in njegovim zahtevam in ne obratno. Poleg ţe omenjenih prednosti CSS-a, le-

ta omogoča tudi vertikalno oziroma horizontalno postavitev strani (uporabno na 

Japonskem), pisanje iz leve proti desni ali iz desne proti levi, poudarjanje zlogov v besedi 

(npr. francoski jezik), deljenje besed (v slovenščini to ne pride v poštev), lomljenje vrstic 

itd. Kakor koli pogledamo, lahko z uporabo CSS jezika našo e-publikacijo dodobra 

prilagodimo marsikateri zahtevi ter jo naredimo še dostopnejšo [45]. 

 

3.3.4 Pretvorba teksta v govor (TTS in SSML) 

 

Kako tekst prevesti na način, da bi ga stroj predvajal v razumljivem človeškem jeziku, je 

bilo v drugem tisočletju veliko vprašanje. Prvi naj bi poskušal ustvariti »govoreče glave« 

Gerbert of Aurillac ţe leta 1003. Prvi večji uspehi so se pokazali šele v zadnjem stoletju 

(Homer Dudlly, Franklin S. Copper, Bell Labs…).  

 

Leta 1983 je kot prvo uspelo integrirati TTS v operacijski sistem 1400XL/1450XL, ki je 

poganjal osebne računalnike podjetje Atari Inc. Kljub temu računalniki niso nikoli bili 
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masovno prodajani. Ţe leto kasneje je Apple Inc. s svojim računalnikom MacInTalk 

ponudil javnosti prvi računalnik z operacijskim sistemom, ki je podpiral TTS. Aplikacija 

za TTS je bila razvita s strani SoftVoice Inc. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je 

Apple še dodatno razširil podporo in lastnosti aplikacije MacInTalk. Sčasoma je Apple 

nadgrajeval in razvijal aplikacijo ter izdal poseben program PlainTalk (zdruţuje različne 

tehnologije prepoznave glasu ter sintetičnega govora), kot podporo slepim in slabovidnim. 

Kot drugi operacijski sistem, ki je uporabljal TXT je bil AmigaOS (1985).  

 

Tudi operacijski sistem Microsoft Windows omogoča pretvorbo teksta v glasovno 

predstavitev. S komponentami SAPI 4 (angl. Speech SDK version 4.0 za Windows 95, 98 

in 2000) in SAPI 5 (Speech SDK version 5.0) podpira sintetični govor in prepoznavo glasu 

[75]. 

 

Danes je uporaba TTS zelo razširjena, saj je pomembno, da je čim več vsebin dosegljivo 

čim širši mnoţici ljudi. Zaradi tega je tudi podjetje Google ţe pri Android 1.6 omogočilo 

podporo TTS-ju [74].  

 

Tudi na spletu najdemo veliko aplikacij, vtičnikov in pripomočkov (angl. gadgets), ki so 

sposobni prebrati sporočilo s spletne strani in spletne pošte (angl. e-mail client) brskalnika 

ali Google Toolbar (npr. Text-to-voice, ki je dodan Firefox-u). Hkrati lahko nekatere 

specializirane aplikacije predstavijo RSS (angl. Rich Site Summary) povzetke. Ne smemo 

pa pozabiti tudi na pomembno in rastoče področje uporabe TTS pri internetnih straneh, ki 

nudijo pomoč uporabnikom (npr. BrowseAloud).  

 

Do danes še niso uspeli razvozlati vseh »skrivnosti« fonetike ter predstaviti naprave, ki bi 

proizvedla popolne govorice, ki bi jo lahko pripisali človeškemu govoru. Kljub vsemu je 

EPUB 3-format s pomočjo jezika za opisovanje sintetičnega govora (angl. Speech 

Synthesis Markup Language – SSML) predstavil zadovoljiv končni rezultat. 

 

SSML je XML označevalni jezik, ki temelji na Javinem označevalnem jeziku (angl. Java 

Speech Markup Language – JSML) in je bil razvit s strani podjetja Sun Microsystems. 

Uporablja se pri različnih aplikacijah, ki so namenjene sintetičnemu govoru (VoiceXML 

skript, ki se uporablja pri interaktivnem telefonskem pogovoru, kreiranje avdio knjig npr. v 

formatu EPUB 3 itd.) [68]. 
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V SSML dokumentu z značkami ne moremo vsega definirati. Posledično je od prodajalcev 

sintetičnega govora odvisno, kako njihov produkt interpretira tekst (glavna razlika med 

ponudniki). Opisovalni jezik SSML ni tako strikten kot npr. HTML (pri sintetičnem 

govoru ostajajo še neodkrite skrivnosti), vendar lahko kljub vsemu definiramo veliko stvari 

(npr. kako TTS prevede v tekstu številke, datume, prepozna rimske številke itd.). Prav tako 

lahko določimo spol in starost glasu, ki ga naj bi TTS uporabil pri transformaciji.  

 

Torej TTS (angl. Text To Speach) stroj poizkuša transformirati vsebino e-publikacije (tekst 

ali značke kot so SSML) v govor. Na tej poti transformacije je vključenih nekaj korakov in 

procesov (normalizacija teksta; izgovorjava besed – fonetičen zapis; struktura stavka – 

intonacija, ritem; artikulacija; generacija akustičnega signala…).  

 

SSML tako uporabniku omogoči uporabo TTS. Vso kodo, ki jo napišemo s pomočjo 

SSML (uporaba atributov ssml:ph, ssml:alphabet…), lahko shranimo v tako imenovanih 

PLS (angl. Pronunciation Lexicon Specification) dokumentih, ki jih prepoznamo po 

končnici .xhtml. SSML značke lahko uporabljamo tudi znotraj XHTML dokumenta [116]. 

 

3.3.5 Pisanje scenarijev 

 

Skriptni jezik (angl. scripting language) je programski jezik in še en v vrsti vseh, ki jih 

lahko uporabimo v EPUB 3 e-publikaciji. S pomočjo skriptnega jezika lahko pišemo 

scenarije (angl. scripts) ali kratke programe, ki so napisani za programsko okolje, kjer se 

skripta avtomatizirajo in izvršijo nalogo. Nalogo bi lahko načeloma izvedel tudi 

posameznik, vendar zaradi časovne omejitve, enostavneje, hitrejše izvedbe itd. slednjo 

izvede računalnik sam. 

 

Programska okoljam,  preko katerih lahko izvedemo scenarije, so lahko različne aplikacije, 

spletne strani znotraj iskalnika in ukazne lupine operacijskega sistema. Hkrati lahko 

uporabimo tudi več splošno namenjenih programskih jezikov (angl. general-purpose 

programming language) in specifičnih jezikov (angl. domain-specific language - DSL), ki 

so namenjeni točno določenim področjem. Med prve prištevamo Java, JavaScript, PHP, 

Phyton, C++, Pascal in druge. Na drugi strani med specifične jezike prištevamo HTML, 

Logo (namenjen otrokom in izobraţevanju), SQL (angl. Structured Query Language; 

uporabljamo za urejanje baz podatkov) in druge [64]. 
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Poznamo še eno pomembno delitev jezikov, ki so namenjeni pisanju scenarijev:  

- jeziki, ki nadzorujejo delo (angl. job control languages and shells) - zaţenejo in 

kontrolirajo obnašanje sistemskega programa (npr. Unix-ova lupina, lupina 

operacijskega sistema MS DOS, imenovana comand.com, AppleScript ipd.) [31]; 

- jeziki, ki nadzorujejo delovanje računalnika z naprednim grafičnim vmesnikom 

(angl. graphical user interface - GUI), le-ti jeziki so v interakciji npr. z meniji in 

gumbi tako kot uporabnik ter so namenjeni avtomatizaciji dela uporabnika [23]; 

- specifični jeziki za aplikacije (angl. application-specific languages) so zasnovani za 

posamezno aplikacijo. Čeprav so ti jeziki površinsko podobni najpogosteje 

uporabljenim programskim jezikom, imajo prvi svoje unikatne lastnosti, s katerimi 

lahko uporabnik dopolni program (veliki aplikacijski programi vsebujejo tudi 

skriptni jezik, ki je posebej prilagojen aplikaciji). Tudi mnoge računalniške igre 

uporabljajo specifični jezik, s katerim programirajo igralca, ki ga nadzoruje sam 

računalnik (te jezike najdemo tudi pod DSL) [63]; 

- jeziki za obdelavo teksta (angl. Text processing languages) predstavljajo eno izmed 

najstarejših vej, katerih namen je avtomatizirati delo s tekstovnimi datotekami. 

Najbolj znan in najširše uporabljen splošno namenski jezik je Perl (angl. Practical 

Extraction and Reporting Language). Če imamo ogromno število npr. spletnih pošt 

in bi radi našli določene vzorce (ključne besede, stavke itd.), je priporočljiva 

uporaba Perl-a [41]; 

- vgrajeni jeziki (angl. embeddable languages) predstavljajo skupino jezikov, ki so 

bili zasnovani z namenom zamenjave specifičnega aplikacijskega jezika ter bili 

vgrajeni v samo aplikacijo. Tako smo lahko pri različnih aplikacijah uporabljali isti 

vgrajeni jezik za pisanje scenarijev – jezik je postal splošno uporabljen in poznan 

(ECMAScript je izpeljan jezik iz JavaScript-a, Ch je skriptni jezik, ki ga lahko 

uporabimo v C/C++ aplikacijah, Lua ipd.) [83]. 

 

Najbolj pogosto uporabljeni in razširjeni jeziki za pisanje scenarijev so JavaScript, PHP in 

Perl [37]. 

 

Značilnosti skriptnega jezika so naslednje: preprost za uporabo (lahko se ga hitro naučimo, 

ker ima enostavno uporabo značk), oprema operacijskega sistema (vgrajen preprost 

vmesnik), interpretacija izvorne kode (čim hitrejša pot od scenarija do izvršitve) in 
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relativno ohlapna struktura (Java ima veliko zahtev in zato je npr. Python veliko boljša 

izbira za pisanje scenarija). 

 

Na internetu obstaja tudi tako imenovan Script center, kjer na enem mestu najdemo ţe v 

naprej napisane scenarije, ki jih enostavno prenesemo na računalnik ter z njimi 

nadaljujemo delo, vodnike za začetnike (najdemo vse informacije, kako spisati svoj prvi 

scenarij ter ga izvesti), orodja itd. [58]. 

 

Na eni strani imamo enostavne scenarije, ki so izvedeni na samem mestu (angl. on the fly; 

navadno na namizju) in ne vsebujejo kakšnih sestavljenih in/ali povezanih korakov. 

Skriptni jezik je preveden iz izvorne kode (pri izvršitvi uporabljajo tolmača, ki korak za 

korakom izvršuje izvorno kodo). Izvorna koda je navadno ustvarjena s strani izvajalca in jo 

lahko spreminja. Na drugi strani imamo programsko okolje, za katerega so spisani scenariji 

v sestavljenem jeziku (angl. compiled language) s prevajalniki, kateri izvedejo prevod 

izvorne kode v strojno kodo. Največkrat nimamo dostopa do izvorne kode, kaj šele da bi jo 

lahko spreminjali. 

 

Zgodovina skriptiranja sega vse do petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so računalniki 

izvajali serije zahtev (angl. batch processing) brez človeške pomoči. V šestdesetih letih so 

razvili prve lupine (shells), ki so omogočale dostop do jedra ter kontrolo delujočega 

programa znotraj samega računalniškega programa [92].  

 

Danes je na voljo veliko različnih jezikov za pisanje scenarijev ter prav tako tudi področij, 

kjer lahko uporabimo skriptiranje. Če npr. pred spanjem ţelimo še pol ure poslušati mirno 

glasbo, vendar na koncu ne ţelimo ponovno vstajati ter ugašati računalnika, imamo sedaj 

rešitev. Za računalnik napišemo kratek program, ki bo avtomatsko ugasnil računalnik po 

določenem času. Torej odpremo program Beleţnica, napišemo kratek scenarij oziroma 

kratek program (npr. ko bomo kliknili na mapo spanje, se bo začel izvajati scenarij in po 

pol ure se bo računalnik avtomatsko sam ugasnil). Mapo shranimo na namizje s končnico 

.vbs. Pred spanjem odpremo ukazno okno ter odpremo mapo, kjer smo spisali scenarij ter 

odidemo spat. Pisanje scenarijev je tako lahko zelo kompleksno delo, na drugi strani pa za 

enostavnejše stvari ne potrebujemo nobenih programerskih sposobnosti, samo nekaj 

radovednosti in motivacije za raziskovanje in delo.  
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Skriptiranje ima v EPUB 3 posebno mesto. V specifikacijah je velikokrat omenjeno, da 

lahko različni scenariji pomembno vplivajo na delovanje bralnega sistema ali prikazovanje 

vsebine dokumenta. Zaradi tega moramo biti še posebej previdni, kakšen scenarij spišemo 

in ga uporabimo v EPUB 3 formatu, saj ni nujno, da bralni sistem podpira naš scenarij. 

 

V specifikacijah najdemo tudi dodatne zahteve in opozorila glede pisanja scenarijev: 

obvezna uporaba HTML 5 značk, mora izvajati JavaScript značke (navigator, 

epubReadingSystem) in podpirati znački (dom-manipulation in layout-change) in še 

nekatere druge. 

 

Scenarije lahko v gradivu, zapisanem v formatu EPUB 3, vključimo bodisi v hrbtenico 

(paketni dokument) z značko script, bodisi v dokument, kjer je zapisana vsebina s HTML 5 

značkami (object, iframe, embed). Prostor uporabe skriptiranja ni pomemben.  

 

Scenarij lahko predstavlja veliko groţnjo, zato naj bo uporaba slednjih pod vprašajem, saj 

se kaj hitro lahko zgodi, da nam neznani skript začne krasti informacije z našega trdega 

diska, spisek e- knjig ali kakšne druge dokumente in se začnemo soočati s čudnim 

delovanjem naše naprave itd. 

 

3.3.6 Povezovanje 

 

Povezovanje (angl. linking) je način, kako lahko na spletu naredimo npr. hiperpovezavo do 

druge spletne strani (točno določenega mesta ali slike na tej strani) ter se s tem izognemo 

uvodni (angl. index) strani. Ta način imenujemo globoko povezovanje (angl. deep linking). 

Problem pri globokem povezovanju lahko nastane, če druga spletna stran uporablja 

tehnologiji Adobe Flash ali AJAX (angl. Asynchronous JavaScript and XML), ki ne 

podpirata globokega povezovanja. Posledično imamo lahko teţave s prikazovanjem in 

odpiranjem spletne strani [11]. 

 

Hkrati na spletu poznamo tudi notranje povezovanje (angl. inline linking), ki omogoča, da 

se s klikom na določen objekt (navadno je to slika), poveţemo na točno določeno mesto 

znotraj iste spletne strani. Tehnologija, na kateri sloni internet, je HTTP (angl. Hypertext 

Transfer Protocol), ki pa ne razlikuje med obema vrstama povezovanja. Ob tem naj še 

omenimo, da je bilo v preteklosti ţe kar nekaj toţb zaradi slednjih dveh [29]. 
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Danes lahko lastniki spletnih strani s protokolom Izključevanje robotov (angl. Robots 

Exclusion Protocol), z uporabo datoteke robots.txt pri izgradnji spletne strani, prepovejo 

sodelovanje spletnih pajkov in spletnih iskalnikov. To pomeni, da imajo spletni pajki 

prepovedan dostop do vseh delov spletne strani. Njihovo delo je namreč kategoriziranje, 

arhiviranje in preverjanje spletnih strani za spletne iskalnike. Ob tem moramo poudariti, da 

vsi spletni pajki ne upoštevajo bontona in kljub prepovedi, še vedno analizirajo spletne 

strani. Alternativna rešitev je uporabniški agent (angl. user-agent). Spletni pajki na poti 

med analiziranjem spletne strani in spletnim streţnikom se navadno srečajo z 

uporabniškim agentom. Z nekaj dodatnega dela lahko sprogramiramo streţnik ter se 

obvarujemo spletnih pajkov. Zavedati se moramo, da če onemogočimo spletne pajke, 

potem bomo spletno stran skrili javnosti [67]. 

 

Delo z internetom je pokazalo, da je povezovanje in uporaba npr. hiperpovezav zelo 

uporabna. Kljub temu danes v formatu EPUB 3 še ne moremo uporabiti lastnosti 

povezovanja v celoti tako kot na spletu. Razlog je v standardni shemi, ki ni dovolj 

natančno definirana. Do danes je bila razvita lastniška shema za izvrševanje dela bralnega 

sistema, vendar slednja še vedno ne omogoča povezovanja med različnimi platformami 

(angl. cross-platform interoperability). 

 

Format EPUB 3 poskuša popraviti »teţavo« ter zaradi tega v svoji specifikaciji predstavi 

alternativo - definira novo strukturno referenco EPUB-identifikator (angl. EPUB Canonical 

Fragment Identifier - EPUB CFI), ki na svoj način prepozna katero koli lokacijo znotraj 

EPUB-dokumenta.  

 

Poznamo dve vrsti identifikatorja – standardni (EPUB CFI) in notranje publikacijski 

(EPUB CFI). Prvi deluje na nivoju publikacije - prepozna pot do lokacije naše e-

publikacije. Na drugi strani drugi identifikator deluje znotraj publikacije - prepozna 

povezave med različnimi dokumenti in paketnega dokumenta (vsebina mora biti znotraj 

zabojnika). 

 

Tudi na spletu najdemo dva različna identifikatorja: enoten identifikator virov (angl. 

uniform resource identifier – URI, včasih imenovan tudi uniform resource locator - URL in 

uniform resource name - URN) ter mednarodni identifikator virov (angl. Internationalized 

Resource Identifier - IRI). Nekateri ju opisujejo kot lepilo, ki drţi skupaj internet (HTTP, 
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HTML itd.). URI si lahko predstavljamo kot lepilo, ki povezuje preprost tekst in različne 

vire (dokumente, druge vire, ljudi ipd.). IRI predstavlja drugačno in močnejše lepilo, ki 

omogoča posameznikom iskanje in povezovanje virov v njihovem jeziku. Razlika med 

URI in IRI je, da URI uporablja ASCII standard (uporabljajo posamezniki, ki razumejo 

latinsko abecedo). Na drugi strani je IRI nadaljevanje URI, ki podpira univerzalen standard 

pravil (angl. Universal Character Set - UCS) [80]. 

 

Ker format EPUB 3 stremi k čim večji uporabnosti, je EPUB CFI podoben IRI  

-identifikatorju. Del IRI predstavlja fragment identifier (angl. fragment identifier), ki 

definira lokacijo znotraj vira. V računalniški kodi ga prepoznamo po prilepljenem delu na 

konec IRI-vira, ki se začne z znakom #.  

 

CFI identifikator ima podobno strukturo, z razliko od IRI lahko izraţa samo lokacije 

znotraj EPUB 3 dokumenta. S pomočjo uporabe značk (fragment - "epubcfi(" , ( path | 

range ) , ")"; path - step , local_path; range - path , "," , local_path , "," , local_path; 

local_path, step, integer itd., kjer znak , predstavlja vrednost, ki jo moramo zapisati) točno 

določimo lokacijo v dokumentu. Pot je sestavljena iz strukturnih korakov do ţelene 

lokacije.  

 

Pri pisanju kode, moramo biti pozorni na nekaj osnovnih pravil. Kot je na sliki kode CFI 

zapisano, moramo vedno za znakom # zapisati epubcfi. S tem definiramo identifikator, 

katerega shema je zapisana v specifikaciji EPUB 3. Nato nadaljujemo z znakom / (angl. 

slash) ter celim sodim številom (prvi element dobi številko 2, drugi številko 4 itd.), ki 

določi poloţaj v paketnem dokumentu (od začetne značke package). Pomembno je, da 

korak za korakom, od leve proti desni zapišemo pot, da jo bo znal CFI prepoznati.  

 

3.3.7 Ostalo 

 

Poleg ţe opisanih, so še mnoge druge lastnosti, prednosti in funkcije, ki jih lahko 

uporabimo v kompleksnem formatu EPUB 3. Kaj vse omogoča EPUB 3-format v realnem 

ţivljenju in kako se vse opisano in še ostalo odraţa na e-bralniku, tabličnem ali 

računalniku, navajamo v nadaljevanju: 

- napredna postavitev strani (tekst lahko prikaţemo kot pretočno vsebino ali 

naredimo fiksno postavitev teksta);  
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- vgrajena (angl. embedded) pisava (moţnost pretočna vsebina omogoča povečati 

in/ali zmanjšati velikosti besedila ter ga prilagoditi tako, da bo za nas čim laţje 

berljiv; spremenimo lahko tudi vrsto pisave - uporabno npr. za dislektike); 

- napredna postavitev naslovov (npr. program InDesign vsebuje izredno kompleksna 

orodja, s katerimi omogoča zahtevnejše postavite in oblikovanja naslovov, besedila, 

slik itd.); 

- interaktivni zemljevidi (s klikom na določene točke na zemljevidu, se nam lahko 

odprejo dodatna pojasnila, naloge, vprašanja itd.); 

- vgrajeni pojavna okna (angl. popup; zapiski, tabele, slike ipd.); 

- »skrit« tekst (s pritiskom na gumb, se nam pokaţe dodaten tekst oziroma dodatno 

pojasnilo npr. neznane besede); 

- dodajanje novih praznih strani, na katere si zapišemo pomembne misli itd. (z 

dodajanjem strani omogočamo poleg opomb in izpiskov še dodaten prostor, kamor 

lahko zapišemo svoje ideje, misli itd.); 

- pisanje opomb (študentom, ki morajo za en izpit predelati npr. nekaj sto strani e-

gradiva, opombe predstavljajo veliko pomoč pri študiju); 

- opombe lahko izvozimo ter jih stiskamo v npr. obliki kartic; 

- označevanje strani (pri papirnatih knjigah nekateri vihajo zgornji rob strani ali 

lepijo različne listke; sedaj lahko slednje preprosto uredimo z zaznamkom strani); 

- označevanje teksta (s podčrtavanjem teksta lahko označimo pomembne misli, 

izreke ali kakšne druge informacije, ki imajo za nas poseben pomen); 

- e-publikacija shrani zaznamke tudi, ko jo zapremo (kljub temu da poseţemo v samo 

e-gradivo, nam format EPUB 3 shrani zapiske, ki jih uporabljamo, dokler jih ne 

izbrišemo); 

- prilagajanje ozadja na dan/noč (s spreminjanjem barve ozadja pri branju lahko 

privarčujemo baterije naše elektronske naprave; ustvarimo čim boljše pogoje za 

naše oči in samo branje); 

- uporaba slovarja (danes obstaja npr. angleško angleški slovar, ki lahko z dodatno 

razlago pojasni pomen nerazumljene besede v angleškem besedilu); 

- predvajanje teksta s pomočjo TTS in SSML (slednji dve lastnosti oziroma 

tehnologiji sta zelo dobrodošli pri osebah, ki imajo teţave z vidom; hkrati lahko 

tudi predstavlja veliko pomoč pri posameznikih, ki se začenjajo učiti brati). 
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Ob vseh naštetih lastnostih je potrebno poudariti, da je v celoti odvisno od e-bralnika 

oziroma tabličnega računalnika, katere lastnosti bo uspel prikazati. Če npr. e-bralnik ne 

more v celoti prikazati vseh funkcij, ki smo jih določili za našo e-publikacijo, je lahko 

teţava v napačni definiciji ali v dejstvu, da e-bralnik ni dovolj zmogljiv (ne podpira vseh 

lastnosti in funkcij formata EPUB 3). 

 

Globalno gledano funkcije in lastnosti EPUB 3-formata omogočajo naslednje: format je 

zelo kompleksen, uporablja različne tehnologije in aplikacije, kar smo ţe nekajkrat 

poudarili. Ob tem pa je potrebno poudariti, da lahko z računalniško opremo relativno 

preprosto ustvarimo enostavno EPUB 3 e-publikacijo. Vendar z nekaj več pozornosti 

malenkostim oziroma podrobnostim, ki ne vplivajo na pravilno delovanje ter predstavitev 

vsebine, lahko bistveno izboljšamo delovanje in dostopnost (angl. accessibility) e-

publikacije. Nekaj več dela in dodatno pisanje kode se obrestuje. Ob ustvarjanju in pisanju 

katere koli EPUB 3 e-publikacije je dobro, da smo pozorni na tri stvari: 

1. dostopnost (angl. accessibility) e-publikacije je zrcalo našega vloţenega dela; 

2. z nekaj dodatnimi lastnostmi in s funkcijami lahko izkušnjo branja na e-bralniku ali 

tabličnem računalniku bistveno olepšamo;  

3. potrebno pa se je zavedati, da se tradicionalno natisnjena knjiga močno razlikuje od 

e-knjige. Z dodatno avdio in video vsebino ter še mnogimi drugimi funkcijami, ki 

jih EPUB 3 omogoča, dejansko pojem branja e-vsebin dobi popolnoma drug 

pomen.  

 

3.4 Preverjanje (validacija) EPUB 3-dokumenta     

 

Ko ustvarimo svojo EPUB 3 e-publikacijo, jo je potrebno še preveriti, in sicer – ali so vse 

datoteke prav postavljene in napisane. V primeru, da smo ročno napisali datoteke, kot so 

mimtype, META-INF/container.xhtml in še nekatere druge, kjer je potrebna uporaba 

računalniškega jezika, preverjanje le-tega pride zelo prav. Hitro se namreč zgodi, da se kje 

zatipkamo, pozabimo zaključiti značko ali kaj napačno definiramo. Če so napake in teh 

prej ne odpravimo, nikakor ne bomo mogli odpreti narejene e-publikacije .epub 3 na e-

bralniku ali tabličnem računalniku (če se natančno ne drţimo specifikacij EPUB-a in ne 

poskušamo samostojno odpraviti nedoslednosti). Hkrati lahko izkoristimo dejstvo, da se 

EPUB 3-format opira na XML serializacijo za večino vsebine in le-to omogoča avtomatsko 

preverjanje oziroma validacijo.  
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Da se izognemo nevšečnostim, ki jih napake prinašajo, lahko uporabimo brezplačno 

orodje, ki ga je razvil IDPF. Z EpubCheck orodjem lahko preverimo vse dokumente EPUB 

2-formata in novejše. Hkrati nam orodje javi, če smo napravili napako v zabojniku (angl. 

container), v označevanju in definiranju značk v EPUB Publication, EPUB Content 

Documents, EPUB Open Container Format, EPUB Media Overlays in – ali obstajajo 

kakšne neskladnosti v mapi. Torej orodje testira veljavnost in skladnost EPUB 3-

dokumenta. Vse napake EpubCheck javi in jasno označi, slika 6.  

 

 

Slika 6: EpubCheck javi napako [82] 

 

Če ni napak, nam EpubCheck sporoči, da je vse dobro in da je izdelek brez napak, kot 

prikazuje spodnja slika 7. 

 

 

 

 

Slika 7: Validacija EPUB 3 e-gradiva brez napak [82] 

 

EpubCheck lahko najdemo na spletni strani IDPF ter prav tako vsa navodila za uporabo, 

tako da teţav z validacijo datoteke e-publikacija .epub 3 ne bi smeli imeti [82]. 
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3.5 EPUB 3 in programska oprema 

 

EPUB 3-publikacijo lahko ustvarjamo vsaj na dva načina. Prvi način je ročno, kjer 

dejansko začnemo graditi mapo publikacija .epub 3 od temeljev naprej. Laikom tega 

načina ne priporočamo, kljub temu da obstajajo dobri vodniki, s katerimi si lahko 

posameznik pomaga pri prvih korakih ustvarjanja prve e-publikacije. Tistim, ki so malo 

bolj vešči v računalniški kodi ter jezikih in so ţeljni novih izzivov, to ne bi smelo 

predstavljati prevelikih teţav. Še posebej, če se bodo odločili za enostavno izvedbo e-

publikacije, ki jo bodo lahko kasneje s pomočjo podrobnega branja specifikacij tudi 

nadgradili. Predlagamo uporabo računalniškega programa Adobe Dreamweaver (preprosto 

pisanje kode in uporaba HTML jezika), Beleţnice ali kakšnega drugega računalniškega 

programa, ki omogoča pisanje kode.  

 

Drug način ustvarjanja EPUB 3-publikacije je z uporabo primernega računalniškega 

programa, ki omogoča pretvorbo v format EPUB 3. Drugače povedano: praktično vsak zna 

ustvariti preprost Wordov dokument. V primeru da ne ţelimo, da ga še kdo spreminja 

(velikost, oblika itd.) in da se bo na vsakem računalniku enako prikazal, ga npr. shranimo 

kot PDF-format ali ga s pomočjo programske opreme pretvorimo v PDF-format. Tako 

dobimo v nekaj korakih ţelen format s fiksno postavitvijo. Na ţalost MS Word ne 

omogoča direktnega izvoza oziroma pretvorbe v EPUB 3-format. Mogoče bo zaradi 

popularnosti EPUB 3 obstajala kdaj tudi ta moţnost (tako kot PDF). Sicer obstaja moţnost, 

da napišemo in oblikujemo besedilo v Wordu ter dokument shranimo kot HTML 

dokument. S tem smo sicer opravili nekaj dela, vendar nas še vedno čaka ročno pisanje 

kode in dokumentov v XML-jeziku (container.xml, mimetype …).  

 

Namesto ročnega pisanja vseh zahtevanih dokumentov lahko uporabimo računalniške 

programe in aplikacije, ki nam omogočajo ustvarjanje EPUB 3-dokumentov.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj najpomembnejših in najuporabnejših programov in 

aplikacij, s katerimi lahko izdelamo e-gradivo v formatu EPUB 3. Temu bo sledila še 

predstavitev aplikacij, s katerimi lahko prebiramo EPUB 3 ter nenazadnje bomo podali še 

končno oceno in najprimernejšo aplikacijo za delo in branje.  
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3.5.1 Aplikacije za izdelavo EPUB 3 

 

To so računalniški programi kot Adobe InDesign (Windows, Mac OS X), IGP: Digital 

Publisher (splet), BlueGriffon EPUB Edition (Windows, Mac OS X, Linux), Aquafadas 

Digital Publishing System (Windows, Mac OS X), EPUB 3 Authoring tool (Windows) in 

drugi. Večina programske opreme je plačljiva, vendar nekatera izmed njih npr. omogoča 

en mesec brezplačne preizkusne dobe. 

 

Adobe InDesign je programska aplikacija, ki jo je razvil Adobe Systems ţe leta 1999 (do 

pisanja diplomske 14 verzij). InDesign CS6 nam omogoča izdelavo časopisa, revij, brošur, 

e-knjig itd. Najbolj pogosto ga profesionalno uporabljajo grafični oblikovalci, umetniki ter 

seveda zaloţniki, ki ustvarjajo v EPUB-formatu.  

 

Program ima številna kompleksna orodja, s katerimi lahko izdelamo še tako zahtevne 

postavitve strani, vstavimo slike, video in avdio vsebine itd. Delo z InDesign-om zahteva 

kar nekaj znanja in izkušenj, kar je velik minus za začetnike. Vendar ko enkrat osvojimo 

vsaj osnovna orodja, lahko popolnoma preprosto ustvarimo EPUB 3-dokument. Na začetku 

najprej napišemo vsebino naše e-publikacije ter ga na koncu shranimo kot EPUB 3 

datoteko (hkrati lahko določimo še nekatere lastnosti). Program tako avtomatsko ustvari 

ZIP-mapo z vsemi potrebnimi datotekami, da lahko EPUB 3 e-publikacijo pregledujemo 

na e-bralniku ali s pomočjo računalniškega programa [52]. 

 

Na spletnih straneh lahko najdemo tudi najrazličnejše različno zahtevne vodiče za delo z 

Adobe InDesign (mnogi so tudi v video obliki, ki so namenjeni tako začetnikom kot tudi 

profesionalnim uporabnikom). Hkrati je moč najti tudi vodiče, kako z InDesign-om 

ustvarjati EPUB 3 e-publikacije (vodiči nas po posameznih korakih vodijo do končnega 

izdelka). 

 

IGP:Digital Publisher (aplikacija je sestavljena iz različnih orodij, kot so IGP: Digital 

Publisher Manager, Writer, Reader, Document Designer itd.) je komercialni izdelek 

podjetja Infogrid Pacific, predstavljen junija 2010 (nadgradnja decembra 2011), ki je 

namenjen predvsem malim in srednje velikim zaloţnikom. Sestavljen je iz številnih orodij 

za izdelavo e-publikacij na spletu, kot so akademske knjige, časopisi, članki (podpira 

MathML), učbeniki in delovni zvezki, priročniki, poslovni dokumenti itd.  
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Spletna aplikacija temelji na HTML 5 ter omogoča izdelavo dokumentov v formatu EPUB 

3 ter še mnogih drugih formatih (EPUB 2, PDF, AZW, MOBI itd.). Poleg tega ima še 

številne druge lastnosti, ki naredijo aplikacijo uporabno: 

 omogoča dokumente napisane v EPUB 3-formatu, da jih preprosto izvozimo v 

kateri koli drug format in obratno; 

 generiranje posebnih paketov (npr. SCORM, DAISY); 

 uporabo lastne knjiţnice, ki jo sestavimo po svoji meri (glej sliko 8); 

 pregledno shranjevanje dokumentov (glej sliko 8); 

 zelo uporaben vmesnik za urejanje (IGP:Writer) s številnimi orodji za sestavo 

EPUB 3 e-publikacije; 

 podpora številnim formatom slik, avdio in video vsebin; 

 zelo široka podpora pisav; 

 podpora CSS 3 oblikovanju (postavitev strani, oblika, stil itd.) ter interaktivno 

oblikovanje (IGP: Document Designer); 

 omogoča takojšen vpogled v končen izdelek (IGP: Reader panel); 

 v naprej pripravljene predloge za e-publikacije;  

 podpora za uporabo različnih DRM; 

 preprost in intuitiven za uporabo itd. 

 

 

Slika 8: Splošen vmesnik programa Digital Publisher [13] 

 

Aplikacija ima dve slabosti, ki jih opazimo: 

- za delo z njo je obvezna povezava na splet, saj brez le-te ne moremo ničesar 

narediti; 

- druga slabost je ta, da je plačljiva (najmanj 99 $/mesečno) in nima moţnosti, da se 

je preizkusi. Na spletu najdemo številna orodja, ki omogočajo dokaj enostavno 

izdelavo EPUB 3 e-publikacije. Ima zelo široko podporo različnih formatov, 

tehnologij in paketov, omogoča uporabo knjiţnice in še marsikaj. Za vsakogar, ki 
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se resneje oziroma profesionalno ukvarja z izdelavo e-publikacij, je to daleč 

najboljša izbira. Za posamezne radovedneţe pa predlagamo, da razmislijo o plačilu 

ali najdejo aplikacijo, ki jo lahko uporabljajo brezplačno. 

 

BlueGriffon EPUB Edition je še eden, s katerim lahko ustvarimo EPUB 3 e-publikacijo 

(temelji na bolj poznanem spletnem urejevalniku BlueGriffon). Disruptive Innovations 

SAS je francosko računalniško podjetje, ki je konec oktobra 2012 predstavilo »kar vidiš, to 

imaš« (angl. wysiwyg) odprtokodni urejevalnik za EPUB 3. Z razliko od drugih aplikacij 

BlueGriffon EPUB Edition ne temelji na zasebnih formatih (delamo neposredno na EPUB 

3-formatu). Mogoče je tudi kupiti licenco VAT (cc. 195 €) ter s tem še dodatno razširiti 

paleto orodij, ki jih lahko uporabljamo pri svojem delu. Hkrati si s tem omogočimo 

takojšnjo brezplačno posodobitev aplikacije [8]. 

 

Tudi brezplačna verzija omogoča zelo veliko, saj lahko s številnimi orodji odpiramo 

formata (EPUB 3 in EPUB 2), ju izdelamo od začetka, shranimo, spremenimo 

metapodatke, vsebino, slike, CSS, avdio in video vsebine, moţna je uporaba MathML-

urejevalnika, vgrajen SVG-urejevalnik, štetje besed, CSS-urejevalnik, HTML-urejevalnik 

za tabele, odlična podpora (pri ustvarjanju NCX, pisanju vsebine, kazala vsebine, 

ustvarjanju povezav itd.) … [12]. 

 

 

Slika 9: Okno BlueGriffon EPUB Edition 

 

Na sliki 9 vidimo osnovno okno aplikacije. Hitro lahko ugotovimo, da ne delamo 

neposredno s kodo, ampak z meniji. V posamezna okna vpišemo metapodatke, nato v 

hrbtenico (angl. spine) vpišemo vsebino našega dokumenta. 
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Ko smo napisali vsebino, jo razdelimo na poglavja ter naredimo kazalo vsebine (angl. table 

of contence); dobimo pa podoben rezultat, kot je prikazan na sliki 10.  

 

Delo je preprosto in intuitivno, omogoča kompleksno izdelavo ter so v skladu s 

specifikacijami in standardi W3C in IDPF. Z videnim smo zadovoljni, vendar se nam 

postavlja vprašanje, kaj vse nam dejansko omogoča nakup licence (katera dodatna orodja, 

morebitne video vodiče itd.)? Na spletu nismo našli nobenih informacij uporabnikov, tako 

da bolj objektivne ocene ta trenutek ne moremo podati. 

 

 

Slika 10: Končen izdelek v BlueGriffon EPUB Edition [50] 

 

Aquafadas Digital Publishing System je produkt istoimenskega francoskega podjetja 

Aquafadas, ki je bil izdan leta 2011. Sistem vsebuje številna, zelo uporabna orodja, ki 

omogočajo izdelavo e-knjig, grafičnih novel, revij in časopisov, marketinške in 

korporativne e-publikacije brez pisanja kakršne koli kode ter avtomatsko objavo npr. na 

Google play, Kobo, iBooks itd. Na spletni strani Aquafadas lahko najdemo orodja, s 

katerimi ustvarjamo tako HTML 5-animacije, aplikacijska (angl. application tools), testna 

(angl. test tools), distribucijska orodja (angl. distibution tools) kot orodja za ustvarjanje 

obogatenih e-gradiv. Med njimi smo našli vtičnik Aquafadas, ki podpira različne 

funkcije/orodja, s katerimi lahko pokrijemo vse aspekte digitalnega zaloţništva (od 

oblikovanja vsebine, izdelave app-ov, distribucije itd.) [3].  
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Aquafadas sistem hkrati omogoča tudi uporabo različnih knjiţnic, izvoz EPUB 3-formata 

ter nenazadnje še spletni bralnik, ki omogoča branje ustvarjenih EPUB 3 e-publikacij. 

Poleg naštetih prednosti se lahko Aquafadas pohvali še s sledečimi lastnostmi: 

 omogoča izdelavo kompleksne in interaktivne vsebine za različne platforme 

(tablični računalnik, pametni telefoni itd.); 

 Aquafadas lahko namestimo tudi kot vtičnik za Adobe InDesign, ki omogoča 

zahtevno oblikovanje vsebine in predstavlja odlično izkušnjo branja e-publikacij, ki 

so bile spisane za papir;  

 orodja spodbujajo interaktivnost, uporabo videov, predvajanje diapozitivov, Google 

zemljevidov, visoko resolucijskih slik, iger, spreminjanje velikosti črk ter uporabo 

različnih pisav, naključno prikazovanje oken (HTML 5-animacija, video, 

predvajanje diapozitivov itd.), vključevanje HTML-strani, vključevanj gumbov v 

vsebino (stop, pavza, pojdi na stran itd.), glasno branje vsebine, vstavljanje stripov 

ipd; 

 nova lastnost je sproţilec (angl. trigger), ki omogoča dostop do dodatnega gradiva, 

če uporabnik naredi tisto, kar pričakujemo od njega (npr. najde pot skozi labirint in 

na koncu dobi za nagrado zvezdico);  

 postavitev strani (oblikovanje vertikalne in horizontalne postavitve strani za iPad in 

iPhone); 

 

Slika 11: Aquafadas [4] 

 

 

 uporaba animacij v naši e-publikaciji (z dodatnim programom MotionComposer, 

lahko ustvarimo lastno HTML 5-animacijo brez pisanja kode); 

 uporaba scenarijev (angl. scripts); 

 uporaba visoko obogatene vsebine: vstavljanje iger (sudoku, spomin, labirint itd.).  
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Aquafadas vtičnik ima estetski grafični vmesnik, delo z njim je dokaj enostavno in 

intuitivno ter omogoča veliko kompleksnih stvari ter tudi uporabo visoko obogatenih 

vsebin, uporabo knjiţnic in še mnoge druge lastnosti ga uvrščajo med najuporabnejše 

aplikacije za izdelavo EPUB 3 e-publikacije. Na začetku imamo moţnost, da vtičnik za 

InDesign preizkusimo, vendar takoj ko ţelimo začeti z resnim delom (npr. objava na 

spletu, pretvorba formata AVE v format EPUB 3), je potrebno kupiti licenco za generiranje 

le-tega.  

 

Spodaj smo naredili tabelo, kjer smo zbrali najpomembnejše urejevalnike za EPUB 3, jih 

na kratko ocenili ter zanje podali končno oceno (Glej tabelo 1.).  

 

Tabela 1: Ocena posameznih urejevalnikov za EPUB 3 

 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI 

 Adobe 

InDesign 
IGP:Digital 

Publisher 

 

BlueGriffon 

EPUB Edition 

 

Aquafadas 

Digital 

Publishing 

System 

Enostavnost 

uporabe 

da dokaj dokaj da 

DRM podpora da da / ne 

uporaba knjiţnice / da / da 

Stroški uporabe visoki visoki jih ni visoki 

Pomoč 

uporabniku 

zelo dobra dobra odlična in 

obseţna 

dobra 

Opombe brezplačna 

eno 

mesečna 

uporaba 

obvezna 

povezava na 

splet 

popolnoma 

nova 

aplikacija 

omogoča 

brezplačno 

uporabo 

KONČNA OCENA 8 - 9 8 7 8 - 9 
 

 

Izmed vseh aplikacij se je program InDesign CS6 po našem osebnem mnenju najbolje 

odrezal in smo z videnim ter preizkušenim zelo zadovoljni. Zelo zadovoljni smo tudi z 

vtičnikom in s sistemom Aquafadas. Na našo odločitev je do neke mere vplivalo tudi 

dejstvo, da programa InDesign nismo spoznavali čisto na novo ter da je tudi IDPF 

predlagal uporabo le-tega. Sicer je program plačljiv, vendar najdemo na spletu trideset 

dnevno brezplačno verzijo, kar je več kot dovolj za prve korake pri ustvarjanju EPUB 3-

dokumentov.  
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3.5.2 Aplikacije za pregledovanje EPUB 3  

 

Poleg omenjenih programov, ki omogočajo ustvarjanje EPUB 3 e-publikacij, obstajajo tudi 

računalniški programi, ki omogočajo branje in pregledovanje ustvarjenih e-gradiv. 

Nekatere izmed njih lahko uporabimo tako na računalniku kot tudi na mobilnih napravah. 

Spet drugi so specifično namenjeni bodisi samo osebnim računalnikom ali samo mobilnim 

napravam. Če se še niste odločili za nakup e-bralnika ali tabličnega računalnika, prebiranje 

e-knjig in e-publikacij ne sme biti glavni razlog za nov nakup, saj lahko za to preprosto 

uporabimo osebni računalnik.  

 

Programi, ki so namenjeni pregledovanju formata EPUB 3 tako na osebnem računalniku 

kot tudi na mobilnih napravah so Azardi (Windows, Linux, Android, iOS in Mac OS X), 

Ingram VitalSource Bookshelf (Windows, Mac, iOS, Android, splet), Kobo Reader (Kobo 

eReader, HTML 5 app, Windows, Mac, iOS, Android, Blackberry) in drugi. Sicer smo 

našli še mnoge druge aplikacije (Bookworm, Calibre, FB Reader, Ibis, Mobipocket itd.), 

vendar slednje podpirajo pregledovanje samo formata EPUB 2 [43]. 

 

Nekaj več programov najdemo, ki jih lahko uporabljamo na osebnem računalniku in 

podpirajo EPUB 3: Adobe Digital Editions (ne v celoti; Windows, OS X, Linux) in 

Readium (razširitev za brskalnik Chrome, iOS) in ter ţe zgoraj omenjen Azardi (verzija 

Desktop (Windows, Linux, Mac) ali Online - splet). Obstajajo še mnogi drugi, ki pa 

zaenkrat podpirajo samo format EPUB 2 (EPUBReader (dodatek k brskalniku Firefox), 

Cool Reader, Lucidor, Sumatra PDF itd.) [44]. 

 

Omeniti moram še aplikacije, ki jih lahko uporabljamo na mobilnih napravah in tabličnih 

računalnikih: iBooks je produkt podjetja Apple Inc. ter je namenjena pregledovanju tudi 

formata EPUB 3 na različnih elektronskih napravah (iPad in iPhone), Helicon book 

(Android), Ideal eBook reader (Android, beta verzija) ter Lektz (Android, iOS, Google 

Chrome Extensions).  

 

Računalniški program (razširitev) Readium predstavlja referenčni sistem in »rendering 

engine« za EPUB e-publikacije in ne komercialnega sistema za prebiranje e-knjig. 

Zgodovina nas uči, da je za splošno sprejetje/uveljavitev novega formata oziroma 

standarda vedno potrebno nuditi dovolj podpore (programske opreme in e-publikacij). 
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Tako je Readium še en v vrsti brezplačnih projektov/produktov IDPF-ja, ki so ga 

predstavili februarja 2012. Z njim ţelijo predstaviti računalniško programsko opremo, ki v 

celoti podpira EPUB 2- in EPUB 3-formata e-publikacij ter uporabnikom še dodatno 

pribliţati nov format in njegove lastnosti.  

 

Če uporabljamo vse bolj popularen brskalnik Chrome, lahko Readium v treh preprostih 

korakih namestimo kot razširitev (angl. extension). Hkrati so pri IDPF sredi leta 2012 

izdali tudi verzijo, ki jo lahko namestimo na Mac OS X. Trenutno je moţno uporabljati 

samo beta verzijo, vendar obljubljajo, da bo v bliţnji prihodnosti moţno dobiti še končno 

verzijo, ki jo bomo lahko uporabljali na kateri koli platformi [54]. 

 

Readium je zelo enostavna aplikacija, ki omogoča prebiranje samo EPUB-datotek (ne 

nameravajo podpirati tudi drugih formatov). Vse e-publikacije, ki jih imamo shranjene na 

računalniku, se nam prikaţejo zbrane na enem mestu, ko odpremo aplikacijo in lahko takoj 

pričnemo z branjem. Pri prebiranju slednjih, uporabljamo preprosto orodno vrstico, kot 

prikazuje slika 12. 

 

 

Slika 12: Readium orodna vrstica 

 

Readium z orodno vrstico omogoča:  

 uporabo kazala vsebine (mogoče preskočiti poglavje);  

 branje na eni ali dveh straneh (prikazano na sliki 13);  

 spreminjanje velikosti pisave;  

 

 

Slika 13: Readium  
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 spreminjanje bralne površine; 

 branje čez cel zaslon; 

 enostavno uporabo knjiţnice; 

 glasno branje (uravnavamo glasnost in hitrost branja), če e-knjiga podpira to 

lastnost (TTS) itd. 

 

Readium je sicer še v povojih, vendar je glede na začetno vloţeno delo izdelovalcev, 

enostavnost in našo dobro izkušnjo zelo dobra izbira. Naša končna ocena je sedem do 

osem. 

 

Na drugi strani imamo ţe bolj razvito programsko aplikacijo AZARDI (izdana oktobra 

2011), ki je last in intelektualna lastnina podjetja Infogrid Pacifik (avtorji urejevalnika 

IGP: Digital Publisher). Na spletu najdemo tako brezplačno verzijo aplikacije kot tudi 

komercialno verzijo. Obe podpirata EPUB 3. Na spletu AZARDI oglašujejo tudi kot prvi 

bralnik, ki je podpiral EPUB 3 -format.  

 

Trenutno na domači spletni strani AZARDI najdemo enajsto verzijo aplikacije, ki je bila 

posodobljena sredi leta 2012. Izbiramo lahko med tremi različicami: AZARDI Desktop 

(slika 14), AZARDI Online ali AZARDI Mobile (ne podpira SVG) aplikacijo. Prvi dve 

moţnosti sta podprti na različnih platformah (Windows, Linux in Mac) oziroma vseh 

modernih brskalnikih, slednja pa je namenjena uporabi na mobilnih napravah [6]. 

 

 

Slika 14: AZARDI Desktop 
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Glavne prednosti AZARDI aplikacije so [5]: 

 preprosta in intuitivna uporaba (ne potrebujemo prebirati nobenih navodil za 

uporabo); 

 uporabljamo jo lahko na katerem koli operacijskem sistemu;  

 namenjena pregledovanju EPUB (tudi AZD, ki je različica formata EPUB z DRM) 

e-publikacij; 

 uporaba gumbov (angl. landmarks) in kazala vsebine; 

 uporaba knjiţnice, ki jo lahko oblikujemo po svoje (po avtorju, vrsti e-knjig itd. – 

glej sliko 15); 

 spreminjanje velikosti in vrste pisave, barve ozadja; 

 podpira video, avdio in MathML vsebine, scenarije itd.; 

 izdelava in uporaba zapiskov (če e-publikacija to dopušča); 

 podpira funkcijo SMIL, kar pomeni, da lahko posameznik brez dodatne programske 

opreme tudi posluša vsebino e-knjig (tiste, ki to omogočajo) 

 

Z AZARDI-aplikacijo lahko pregledujemo vse vrste dokumentov, ki so zapisani v formatu 

EPUB 3 (e-knjige, delovne zvezke in učbenike, poslovne publikacije, navodila za uporabo 

itd.). Ker lahko aplikacijo uporabljamo praktično na kateri koli platformi in marsikateri 

elektronski napravi ter je bila naša izkušnja z njeno uporabo zelo dobra, je naša končna 

ocena devet. 

 

 

Slika 15: Predstavitev knjige Guliverjeva potovanja v AZARDI Online [24] 
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Pomembno je na razvoj digitalnega zaloţništva v izobraţevalne namene vplivala tudi 

aplikacija Ingram VitalSource Bookshelf. San Diego State University je kot prva fakulteta 

v Kaliforniji začela jeseni 2010 z uporabo opisane aplikacije. S tem je študentom ponudila 

skozi knjiţnični portal Aztec dostop do različnih pilotnih e-učbenikov [42]. 

 

Nadaljnji korak se je zgodil julija 2012, ko sta podjetji Blackboard Inc. in Vital Source 

Technologies (del skupine Ingram) podpisali sporazum o sodelovanju, da bosta v 

prihodnosti zdruţili programski opremi Blackboard Learn (virtualno učno okolje, ki 

izboljša vse aspekte učenja) in Ingram VitalSource Bookshelf (e-učbeniki). S tem bo 

študentom in fakultetam omogočen enostaven (brez prijavljanja/logiranja in gesel) dostop 

do e-učbenikov [7]. 

 

Mesec pred dogovorom o sodelovanju je bila aplikacija Ingram VitalSource Bookshelf 

posodobljena (nudi podporo tudi formatu EPUB 3). Danes je to ena vodilnih aplikacij na 

področju e-učbenikov (prenosna, interaktivna, pametna). 

 

Njene glavne odlike so [28]: 

  dostopna preko različnih operacijskih sistemov (Windows, Mac OS X, iOS in 

Android);  

 gradivo lahko pregledujemo kjer koli in kadar koli (z ali brez povezave na splet); 

 

 

Slika 16: Ingram VitalSource Bookshelf 

 

 

 uporaba knjiţnice (vse učbenike in ostale e-knjige shranimo na enem mestu), 
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 omogoča vsestransko učenje (najpogosteje uporabljena aplikacija na višjih stopnjah 

izobraţevanja); 

 ustvarjanje zapiskov in podčrtavanje teksta (mogoče tudi pregledovanje zapiskov 

prijatelja in učitelja) ter posredovanje le-teh sošolcem; 

 napredno iskanje (slike, besede, naslovi) ter s tem bolj efektivno učenje;  

 podpora obogatenih vsebin (video, avdio) in interaktivnost;  

 vse kar naredimo v našem e-učbeniku se sinhronizira s preostalimi napravami, tako 

da smo vedno na tekočem (npr. Apple naprave) z delom itd.  

 

Slika 16 prikazuje glavno okno aplikacije, ki omogoča zgoraj naštete lastnosti. Za 

prihodnje generacije študentov in kot bodoči učitelj vidim veliko potenciala v opisanem 

bralniku EPUB 3-dokumentov. Tudi sama izkušnja z aplikacijo je bila navdihujoča in 

posledično sproţa nova vprašanja o poteku učenja v prihodnje. Končna ocena je devet.  

 

Ingram aplikacijo lahko uporabljamo na Apple napravah, vendar je slednje podjetje 

ustvarilo tudi svojo brezplačno aplikacijo iBooks, ki je bila predstavljena v začetku leta 

2010 (sočasno z predstavitvijo naprave iPad). iBooks II je bila predstavljena leta 2012 in 

sredi leta 2012 so jo posodobili (podpira tudi format EPUB 3). Konec oktobra 2012 je 

Apple objavil ţe novo verzijo iBooks III. Danes je ena izmed najpopularnejših in 

najpogosteje uporabljenih aplikacij na Apple napravah (iOS - iPad in iPhne).  

 

Aplikacija je brezplačna in omogoča preprosto branje ter tudi moţnost nakupovanja e-

knjig (preko 1.5 milijona e-knjig ter učbenikov) iz spletne trgovine Apple Store (shranimo 

v iBooks knjiţnici in hkrati tudi v iCloud) [26]. 

 

Pri delu z iBooks smo prepoznali naslednje prednosti [27]:  

 sinhronizacija podatkov na vseh napravah, 

 podčrtovanje in označevanje teksta, 

 ustvarjanje zapiskov,  

 uporaba slovarja (dodatno pojasnilo iskane besede),  

 spreminjanje in prilagajanje bralne površine (dan, noč),  

 funkcija glasno branje (angl. VoiceOver), 

 listanje strani (pritisnemo na zaslon), 
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 spreminjanje velikosti in vrsta pisave (Baskerville, Cochin, Georgia, Palatino, 

Times New Roman, Verdana, Athelas, Charter, Iowan in Seravek), 

 iskanje besed v besedilu itd.
 
 

 

Z izdajo iBooks 3 je podjetje Apple še dodalo lastnosti, ki naredijo aplikacijo še bolj 

uporabno in napredno [26]: 

 moţnost pregleda nad celotnim nakupom v iOblaku (angl. iCloud); 

 moţnost brezplačnih popravkov kupljenih knjig; 

 uporaba večjega števila slovarjev (poleg angleškega, še nemški, španski, francoski, 

japonski in enostavni kitajski); 

 moţnost posojanja posameznih odlomkov e-knjig preko Facebook, Twitter, 

Messages or e-pošta; 

 podpora za novo tehnologijo Retina; 

 podpora za matematične znake in formule, ki smo jih napisali v LaTeX in MathML 

itd. 

 

iBooks tako omogoča nakup in branje različnih e-knjig, revij, časopisov in drugih e-

publikacij, zapisanih v formatu EPUB 3. Z uporabo različnih prednosti (izpiski, iOblak 

itd.), zelo estetskega izgleda in odličnega delovanja aplikacije lahko brez teţav 

ovrednotimo našo izkušnjo z oceno devet. Edina slabost je ta, da je aplikacija namenjena 

samo Applovim uporabnikom. 

 

Izmed vseh preverjenih aplikacij in povratnih informacij različnih uporabnikov, ki so svoje 

mnenje podali na forumih, malo teţje izpostavimo najboljši program. Vse kaţe na to, da so 

aplikacije za branje formata EPUB 3 na trţišču bolj izenačene kot urejevalniki za isti 

format. Tako imamo na eni strani iBooks (deluje samo na iOS), ki nas je najbolj navdušil 

zaradi svoje estetske podobe in moţnosti uporabe različnih tehnologij. Ingram nas je na 

drugi strani navdušil zaradi podpore vsesplošnega učenja in vizije za prihodnost. Ravno 

tako ima tudi AZARDI svoje prednosti (delo na računalniku, mobilni napravi in spletu 

ipd.). Na koncu se moramo vprašati, kaj dejansko potrebujemo in za kaj vse bomo 

uporabljali aplikacijo? Menimo, da nihče z namestitvijo in uporabo AZARDI-aplikacije ne 

bo naredil napake in bo deleţen pozitivne izkušnje. 
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3.5.3 Aplikacije za pretvorbo v/iz EPUB 3  

 

V zgornjih dveh podpoglavjih smo naredili pregled programske opreme, s katero lahko 

pregledujemo in izdelamo EPUB 3 e-gradiva. Sedaj bomo naredili še kratek pregled 

najpomembnejših in najuporabnejših pretvornikov (angl. converters), ki omogočajo 

pretvorbe iz formata EPUB 3 v drug format ter obratno. 

 

Na spletu najdemo številne brezplačne pretvornike kot so 2EPUB, Calibre (slika 17), 

LotApps, Hmster Free, Online Convert, Word to ePub Online, Convert.Files, Flip in druge. 

Vsi našteti omogočajo pretvorbo iz izbranega formata (npr. e-knjiga, tekst ipd.) v skoraj 

kateri koli drug format namenjen e-publiciranju z izjemo formata EPUB 3 [48]. 

 

 

Slika 17: Pretvorba e-knjige (Calibre) [9] 

 

Ker je format EPUB 3 še zelo mlad in dokaj kompleksen, smo našli samo en primer 

pretvornika v format EPUB 3. Na spletni strani GitHub smo našli primer japonskega 

pretvornika v/iz format-a EPUB 3 (Kazuki Oikawa). Nikjer nismo našli podrobnejših 

informacij, katere vse formate lahko uporabimo pri pretvorbi iz/v format-a EPUB 3 [47]. 

 

Ravno tako smo teţje od pričakovanega našli e-publikacijo, ki bi bila napisana v EPUB 3-

formatu. Čeprav je bilo trenutno najti samo nekatere knjige kot vzorce formata EPUB 3 (A 

Christmas Carol, EPUB 3 UNLEASHED, Flashcards In Action, Around the World in 28 

Languages, People of the Abyss, Siddhartha, Hound of the Baskervilles, A Comprehensive 

Outline of World History itd.) in različne članke (področje medicine, biomedicine in 
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kemije), verjamemo, da se bo v prihodnjem letu vse skupaj močno spremenilo. Kitajski in 

Japonski trg je zelo dovzeten za EPUB 3 (omogoča vertikalno pisavo, podpira njihovo 

abecedo itd.), zato je samo še vprašanje časa, kdaj bo pravi »bum« za EPUB 3 prišel.  

 

V veliki meri je razcvet EPUB 3 odvisen tudi od zaloţnikov ter največjih spletnih 

ponudnikov e-knjig in drugih elektronskih publikacij. To so spletne knjigarne kot Amazon, 

[65] Barnes & Noble, [66] Books-A-Million (druga največja veriga knjigarn v ZDA), Book 

Off (japonska največja veriga knjigarn), ki ponujajo poleg knjig še mnoge druge stvari 

(DVD-ji, glasba, igrače, e-bralniki itd.). Obstajajo še številne druge knjigarne, ki 

omogočajo s svojim e-bralnikom neposreden dostop do njihove spletne knjiţnice (Sony´s 

Reader, BeBook, Kobo, iBooks ipd.)  

 

Dejstvo in moţnost, da lahko preko spletne povezave kjer koli na svetu dostopamo, 

nakupujemo in naloţimo na svoj e-bralnik znane, najbolj prodajane e-knjige, kot tudi 

uredimo naročnine za revije in časopise, samo še pospešuje rast in razvoj trga e-publikacij 

ter formata EPUB 3. Če imamo iPad ali iPhone, potem se situacija bistveno spremeni. 

Apple je velik podpornik formata EPUB 3, ki s svojo aplikacijo iBooks (iBookstore) 

omogoča nakup različnih knjig v novem formatu EPUB 3. Iz dneva v dan se število knjig v 

EPUB 3-formatu zvišuje. 

 

3.6 Alternative EPUB-u 

 

EPUB 3 je brezplačen format, kar pomeni, da je njegova osnova koda javno dostopna 

vsakomur. Tako lahko vsakdo, ki se spozna na HTML 5, CSS in XML jezik, dopolni, 

spreminja in kodo napiše za svoje potrebe. Nekateri še danes podcenjujejo prosto in 

brezplačno programsko opremo, vendar se je v preteklosti izkazalo (Android, Linux …), 

da ima le-ta veliko prednosti. Veliko posameznikov lahko skupaj ustvarja, razvija in 

izboljšuje ţe napisano kodo. Natanko to se je zgodilo tudi s formatom EPUB 3.   

 

Danes EPUB 3 velja za najnaprednejši format, ki je namenjen elektronskemu publiciranju. 

Ţe zaradi samega dejstva, da je brezplačen, nikakor ne moremo izpostaviti alternative, ki bi 

lahko v vseh pogledih pokrivala področja, ki jih pokriva EPUB 3.  
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Drug razlog, da danes EPUB 3 velja za najnaprednejši format, je v najrazličnejših 

tehnologijah, ki jih podpira in so lahko uporabljene v njegovi ZIP-datoteki. Mnogi drugi 

formati so, bodisi bolj enostavni (datoteke s končnico .txt) ali usmerjeni v bolj specifično 

smer (npr. format tr3 je usmerjen v področje stripov). Če bi poskušali najti najboljši 

pribliţek, ki bi ga lahko priporočili kot alternativo EPUB 3-formatu, bi bili to naslednji 

trije formati: PDF, EPUB 2 ali AVE.  

 

Formati PDF, EPUB 2 in AVE so brezplačni, zato so ţe sami po sebi boljša izbira na 

začetku za vsakega posameznika, ki bi rad ustvarjal e-knjigo. Vsi najverjetneje najbolj 

poznamo PDF-format, saj je eden najbolj razširjenih formatov v zadnjih desetih letih. 

Njegova glavna odlika je fiksna postavitev vsebine in njen prikaz (v zadnjih nekaj letih so 

napravili velik napredek in lahko predstavlja konkurenco novemu formatu EPUB 3). 

Zaradi tega so ta format največ uporabljali v podjetništvu (poslovni dokumenti) ter 

zaloţništvu, saj je bil format razvit z namenom hitre pretvorbe v končno obliko za tiskanje 

(A4 format – 21x29,7). Če PDF-datoteko pregledujemo na računalniku, to ne predstavlja 

teţav, vendar ko ţelimo isto datoteko pogledati na pametnem telefonu ali tabličnem 

računalniku, nastopijo teţave – tekst je premajhen, ročno ga je potrebno povečevati ter 

premikati, ko beremo, zato kljub mnogim lastnostim (zapiski, opombe itd.) ni najboljša 

izbira. Z razvojem trga so se tudi spremenile zahteve in tako PDF ni več najbolj optimalna 

izbira (v nekaterih pogledih je okoren), zato so ga v nekaterih pogledih ţe prehiteli format 

EPUB 3 in drugi formati. Prednosti PDF-ja so sicer interakcijske oblike (angl. interactive 

forms), fiksna postavitev strani (po najnovejših podatkih le-to omogoča tudi EPUB 3) in 

druge. Na večini preostalih področij je format EPUB 3 v prednosti in presega PDF-format 

[2]. 

 

Pomembna razlika med PDF formatom in EPUB 3-formatom je tudi v tem, da pri PDF 

poznamo številčenje strani. Pri EPUB 3-formatu pa številčenje strani izgubi pomen – strani 

so zaradi lastnosti pretočne vsebine teksta ustvarjene na podlagi vsakega e-bralnika 

posebej. V PDF-dokumentu ima posameznik nadzor nad črkami in obliko strani in je kot 

format najbolj razširjen za pregledovanje elektronskih publikacij. Tudi iz zelo splošno 

uporabljenega MS Worda, lahko preprosto oblikujemo PDF-dokument. Slabost je 

predvsem v tem, da je teţko in predvsem zahtevno generirati PDF-dokument. 
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Na drugi strani je EPUB 2 predhodnik formata EPUB 3, vendar niti pribliţno ne 

predstavlja tako kompleksnega in vsestranskega formata. Kljub temu menimo, da je za 

ustvarjanje neke leposlovne knjige še vedno dobra odločitev. Hkrati lahko to predstavlja 

tudi kratek uvod/prehod v EPUB 3-format (če ustvarjamo peš, zahteva nekaj osnovnega 

računalniškega znanja o XML in HTML jeziku ter poznavanje osnovne strukture in 

delovanja ZIP-datoteke EPUB). 

 

Francosko zasebno podjetje Aquafadas je ustvarilo format AVE (skupino AVE-

dokumentov, zbranih v paket prepoznamo pod končnico DPE), ki predstavlja hibriden 

format, ki temelji na XML-jeziku in je namenjen digitalnemu zaloţništvu. Končen produkt 

formata AVE je ZIP-kontejner (prepoznamo ga po končnici ZAVE), kjer so zapisani 

struktura dokumenta, njegova vsebina ter interaktivne obogatitve dokumenta. Format AVE 

v veliki meri spominja tako po svoji strukturi, tehnologijah, ki jih podpira, ter tudi po 

svojih prednostih, na ZIP-datoteko formata EPUB 3. Zaradi tega dejstva je logično, da je 

kompatibilen formatu EPUB 3 ter lahko AVE oziroma njegovo ZIP-datoteko pretvorimo v 

format EPUB 3 [3].  

 

Na koncu se je potrebno vprašati, kakšno e-publikacijo dejansko ţelimo narediti/ustvariti? 

Ali je naš cilj napisati roman oziroma kratko pripoved, ki bi jo radi objavili na spletu? V 

tem primeru je EPUB 2-format ali celo »plain text« popolnoma dobra alternativa. Če pa 

ţelimo narediti bolj interaktivno, zahtevno in kompleksno e-publikacijo, kot je npr. revija, 

učbenik ali časopis, je po našem mnenju DPE (do neke mere tudi EPUB 2) najboljša in 

najbolj optimalna izbira. Glavni razlogi za našo odločitev so enostavnost izdelave e-

gradiva s pomočjo programa InDesign in vtičnika Aquafadas, kompatibilnost s formatom 

EPUB 3 in moţnost generiranja v formatu EPUB 3 ter uporaba orodij in funkcij vtičnika 

Aquafadas, ki v nekaterih pogledih celo preseţejo zmogljivosti formata EPUB 3 (uporaba 

preprostih iger, srkiptiranje itd) in obratno. Glavni slabosti sta neuveljavljenost in 

nestandardiziranost formata. 
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4. E-BRALNIKI in TABLIČNI RAČUNALNIKI 

 

V naslednjih podpoglavjih bomo spoznali različne e-bralnike ter tablične računalnike, 

naredili pregled tehnologij, ki jih uporabljajo, ter izpostavili najpomembnejše lastnosti, ki 

jih delajo unikatne na zasičenem trgu elektronskih naprav. Na koncu bomo naredili še 

pregled elektronskih naprav, ki omogočajo pregledovanje e-gradiva, zapisanega v formatu 

EPUB 3.  

 

4.1 Tehnologija in lastnosti e-bralnikov 

 

Konec prejšnjega stoletja se je začela nova doba zaloţništva. Z začetkom dobe 

elektronskih publikacij in razcvetom najrazličnejših formatov, so se sočasno razvile tudi 

nove tehnologije in naprave, ki omogočajo posameznikom še enostavnejši in hitrejši 

dostop do revij, knjig in drugih publikacij. Branje in učenje dobiva povsem nov pomen v 

tretjem tisočletju.  

 

Elektronski bralnik (angl. e-book reader) poznan tudi pod drugimi imeni, kot so e-bralnik 

ali samo na kratko bralnik; to je mobilna elektronska naprava, velikosti pribliţno A5-

formata (210x148), katere primarna funkcija je omogočanje prebiranja digitalnih e-knjig in 

e-časopisov.  

 

Vsem e-bralnikom je skupno, da nadomeščajo tiskan papir, optimizirajo prenosljivost in 

omogočajo bolj interaktivno branje (zaznamki, dodajanje praznih strani, itd. 

 

Če primerjamo e-bralnik z računalnikom (tabličnim ali osebnim), hitro ugotovimo, da ima 

računalnik bistveno hitrejše in zmogljivejše lastnosti (delovanja zaslona, število pikslov, 

barvni prikaz e-dokumentov ipd.) ter omogoča bistveno več funkcij (npr. ustvarjanje novih 

dokumentov). Na drugi strani je velik atribut e-bralnikov tehnologija imenovana e-ink ali 

e-črnilo (angl. electronic paper), ki bistveno manj obremenjuje oči in omogoča boljšo 

berljivost (predvsem na golem soncu) [16]. 

 

Tehnologija e-bralnikov temelji na mreţi, sestavljeni iz milijonov mikroskopsko majhnih 

kapsul, ki vsebujejo črn in bel pigment in lebdijo v viskozni tekočini. Vsak piksel na 



 

62 

 

zaslonu tvori več mikrokapsul. S tehnologijo, imenovano elektroforeza, e-bralnik s 

pomočjo nizke napetosti manipulira s kapsulami (pigment različno nabit) ter jih razporedi 

tako, da je rezultat črno bel tekst in/ali celo prikaţejo sliko. Navadno se lahko prikazujeta 

črna in bela barva ter do 32 nivojev sive. Barvni zasloni so bili manj kot eno leto nazaj še 

teorija. Poleg tega sta pomembna še dva atributa: baterija in povezava na splet. 

 

Baterije so zelo pomemben del vsakega e-bralnika, saj igrajo pomembno vlogo pri 

delovanju in prikazovanju vsebin na zaslonu. Računalniški zasloni (LCD - angl. Liquid 

crystal display ali OLED zasloni - angl. Organic light-emitting diode) namreč delujejo na 

drugačni tehnologiji in principu kot zasloni e-bralnikov ter tako pomembno vplivajo na 

baterijo in čas njenega delovanja/porabe energije. Računalniški LCD-zasloni delujejo na 

principu treh LED-diod (angl. Light-emitting diode), ki so nameščene na zelo majhnem 

prostoru (optimalna velikost 0,25 mm) in omogočajo prikaz osnovnih treh barv (rdečo, 

modro in zeleno). Z različno močno svetlobo osnovnih treh barv dobimo velik spekter 

preostalih barv, ki jih poznamo. Torej računalniški zasloni oddajajo svetlobo, ki zahteva 

več energije. Poleg tega omenjena tehnologija zahteva od posameznika dodaten napor pri 

branju dokumentov in ob daljši uporabi povzroča utrujenost – ob delu z računalnikom je 

priporočljivo uporabljati tudi zunanji vir svetlobe. Hkrati se zaradi stalnega osveţevanja 

strani porabi nemalo energije. LCD zasloni imajo proti osvetlitev in izţarevajo svetlobo, 

tako da učinek branja papirnate knjige (uporabljena samo naravna svetloba) nikakor ni 

enak [86]. 

 

Na drugi strani so zasloni e-bralnika refleksivni - tako kot potiskan papir - in bolj primerni 

za branje na splošno. Bistabilnost zaslona bralcu omogoča, da prebere večjo količino strani 

dokumenta kot pri računalnikih in porabi manj energije, t.j. - baterije. Z drugimi besedami 

povedano - zasloni e-bralnikov vsebujejo električno nabite delce pigmenta, ki jim naprava 

spreminja razporeditev, s čimer ustrezne delce zaslona napravi temne ali svetle in 

posledično je poraba bistveno manjša in tudi branje postane udobnejše kot iz LCD-jev. 

Poleg tega zaslon e-bralnika porablja energijo samo, ko listamo in dodajamo (npr. 

zaznamke, zapiske itd.). Kadar samo prebiramo, se zaslon avtomatsko prestavi v stanje 

mirovanja/spanja. To stanje porabi bistveno manj energije in tako se dolţina delovanja 

baterije pri e-bralnikih še poveča v primerjavi z računalniki. Nenazadnje opisana 

tehnologija zaslonov e-bralnikov omogoča tudi ţe prej omenjeno dejstvo, da lahko beremo 

e-knjigo ob različnih osvetljenostih (tudi če sonce direktno sveti v zaslon) ter da branje 
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vsebine pod različnimi zornimi koti ne vpliva na berljivost. Tega ne moremo trditi za 

računalniške zaslone [85]. 

 

Tretji atribut oziroma dejstvo je, da ima danes praktično vsak e-bralnik povezavo na 

internet, saj mu le-ta omogoča spletni (angl. on line) nakup e-knjig. Mnogi e-bralniki imajo 

tudi neposreden dostop do tako imenovanih e-prodajaln (podjetje, katerega produkt je e-

bralnik) z elektronskimi knjigami in časopisi. Na ta način lahko vsak posameznik dostopa 

do knjig v oblakih (nova tehnologija) in jih naloţi na svoje e-bralnike ne glede na lokacijo, 

kjer se nahaja. Hkrati naj omenimo tudi moţnost povezave z računalnikom ali spominsko 

kartico, od koder lahko tudi prenašamo najrazličnejše podatke.
 
 

 

Tehnologija e-ink in refleksiven zaslon, odlična baterija in zelo dostopna cena so samo 

nekatere odlike e-bralnikov. Vendar navkljub vsemu je tehnologija napredovala na 

področju majhnih, prenosljivih elektronskih naprav in ţe nekaj let so na trţišču tudi 

tablični računalniki, ki resno konkurirajo e-bralnikom. 

 

4.2. Tehnologija in lastnosti tabličnih računalnikov ter pametnih telefonov 

 

Tablični računalnik (angl. tablet computer ali tablet PC), krajše imenovan tudi tablica, je 

majhna, prenosljiva verzija osebnega računalnika, ki primarno uporablja zaslon na dotik. 

Zanj je značilno, da ima moţnost različnih priklopov: od USB (angl. Universal Serial Bus), 

Mini USB, HDMI (angl. High-Definition Multimedia Interface), Ethernet, Wi-Fi (angl. 

Wireless Fidelity), 3G (angl. third generation), GPS (angl. Global Positioning System), 

zaradi česar je njihova uporabnost še večja.  

 

Če naredimo primerjavo med prenosnim računalnikom in tabličnim računalnikom, je 

slednji bistveno bolj priročen (ni potrebno odpirati zaslona, saj je tablica sestavljena iz 

enega dela) in ga lahko uporabljamo tako rekoče kjer koli.  

 

Podobno primerjavo lahko naredimo med pametnimi telefoni in tabličnimi računalniki. Pri 

pametnih telefonih in tabličnih računalnikih se uporabljajo podobne tehnologije, zato 

obstajajo bistveno manjše razlike med obema v primerjavi med prenosnimi računalniki in 

e-bralniki.  
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Procesor pri tabličnem računalniku je zgrajen po drugačnem principu kot pri 

prenosnem/osebnem računalniku ali e-bralniku, saj je velikost le-tega zelo pomembna (še 

posebej pri manjših tablicah). Prvi temelji so bili postavljeni ţe med leti 1960 in 1980, 

vendar sta šele v osemdesetih letih dva projekta (na univerzi Stanford in Berkeley univerzi) 

pomembno vplivala na popularizaciji koncepta, imenovanega zmanjšanje nabora ukazov 

računalnika (angl. Reduced Instruction Set Computer - RISC). RISC predstavlja tip 

mikroprocesorja, ki izkorišča manjši, poenostavljen in visoko optimiziran nabor ukazov 

(drugod se uporablja bolj specializirane ukaze). To posledično omogoča manjšo porabo 

baterije, hitrejše delovanje mikroprocesorja in večjo zmogljivost. Ob tem je potrebno 

opozoriti na velikokrat napačno razumljeno frazo zmanjšanje nabora ukazov računalnika. 

RISC ne pomeni zmanjšati nabor navodil z brisanjem le-teh (v zadnjem času se je nabor 

navodil še povečal - npr. PowerPC). Beseda zmanjšati v frazi se nanaša na količino dela, ki 

ga ukaz lahko opravi v enem časovnem krogu.  

 

Štiri glavne značilnosti RISC-a:  

- zaradi enostavnosti in optimizacije so vsi ukazi enako dolgi (večina se jih izvede v 

eneourinem ciklu). Urni cikel mikroprocesor določa z lastnim CPI (angl. clock per 

instruction);  

- hitrejše delovanje omogoča tehnika cevovod (angl. pipelining), ki omogoča hkratno 

izvajanje dela ali celote ukaza z namenom laţje obdelave ukazov; 

- uporaba velikega števila registrov, ki preprečijo (pre)velike obremenitve spomina, 

kar upočasnilo delovanje; 

- mikroprocesorji razlikujejo med ukazi za obdelavo vhodnih in izhodnih informacij.  

 

Poznamo veliko RISC-mikroprocesorjev (npr. SPARC - Scalable Processor ARChitecture, 

ki je produkt Berkeley univerze, DEC Alpha - Digital Equipment Corporation Alpha in 

druge). Danes se pri izdelavi tabličnih računalnikov največ uporabljajo mikroprocesorji 

ARM (angl. Advanced RISC Machine) in MIPS (angl. Microprocessor without Interlocked 

Pipeline Stages). Glavna razlika med njima je ta, da ARM uporablja 32 registrov za 

obdelavo ukazov, MIPS pa 64 registrov, kar pa še ne pomeni, da število registrov vpliva na 

hitrost in zmogljivost procesorja (mnoge druge razlike ) [56]. 

 

Poleg procesorja, se tudi zaslon tablic pomembno razlikuje od zaslona e-bralnikov. 

Poznamo več vrst zaslonov in tehnologij (npr. zaslon, ki uporablja ultrazvočne valove na 



 

65 

 

zaslonu za določanje lokacije), ki se uporabljajo. Za nas sta zanimivi predvsem dve 

tehnologiji. Prva predstavlja uporovni zaslon na dotik (angl. Resistive touchscreen), ki 

omogoča visoko stopnjo natančnosti in za delo z njim potrebujemo pisalo (angl. stylus) ali 

noht. Sestavljen je iz dveh fleksibilnih plasti, ki sta prevlečeni z različnima kovinskima 

materialoma, ki nista prevodnik (Matrix – elektrode deli na npr. plastiko in steklo in so 

obrnjene druga proti drugi, Analogue – sestavljen iz elektrod, ki so obrnjene druga proti 

drugi brez vzorca). Med obema plastema najdemo zrak. S pritiskom na zaslon, se ustvari 

stik med obema plastema (vsebujeta vertikalne in horizontalne črte) in posledično lahko 

register zelo natančno določi lokacijo dotika. Opisan zaslon so uporabljali starejši tablični 

računalniki.  

 

Zaradi omejene moţnosti uporabe hkratnega zaznavanja več dotikov na zaslonu (angl. 

multi-touch) se danes uporablja druga tehnologija zaslona, imenovana prevodni zaslon na 

dotik (angl. Capacitive touchscreens). Le-ta je sicer manj natančna, vendar so zasloni bolj 

odzivni in za delo z njimi ne potrebujemo pisala (uporabljajo prevodne materiale na 

zaslonih, ki omogočajo vnos informacij kar s prsti). Zaslon je sestavljen iz izolatorja (npr. 

steklo), ki je prevlečen s prevodnikom (npr. diidijev trioksid angl. ITO). Ker je človeško 

telo tudi prevodnik, je rezultat dotika zaslona popačenje električnega polja (lahko 

izmerimo prevodnost/kapacitivnost). Ob tem se uporabljajo različni senzorji in dodatne 

tehnologije, s katerimi določimo lokacijo dotika. Zato pozimi, ko nosimo rokavice, lahko 

nastanejo teţave pri uporabi tabličnega računalnika, pametnega telefona ali druge naprave 

s zaslonom na dotik.  

 

Poleg ţe omenjenih tehnologij, lahko uporabljamo še naslednje: prepoznavanje dlani, ţe 

prej omenjena sposobnost hkratnega zaznavanja več točk na zaslonu (multi-touch), 

uporaba merilnika za določanje lege v prostoru (angl. accelerometer), ki omogoča, da se 

slika na zaslonu prilagaja glede na to, kako obrnemo zaslon tablice itd.  

 

V zadnjih letih je mogoče videti še en korak naprej pri tehnologiji opisanih prevodnih 

zaslonov na dotik. Prevodni material ni več nanesen na zaslon, ampak je integriran v 

zaslon (tehnologija Super AMOLED – angl. active-matrix organic light-emitting diode). S 

tem so dosegli boljšo odzivnost, tanjše zaslone in do 5x manjši odsev sonca (npr. Galaxy 

Tab 7.7) [87]. 
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Kot smo ţe navedli, poznamo poleg opisanih najpomembnejših tehnologij, tudi različne 

vrste zaslonov. Danes se pri tabličnih računalnikih največ uporabljajo IPS LCD-zaslon 

(angl. In-Plane Switching technology), TFT LCD-zaslon (angl. Thin film transistor liquid 

crystal display) ali navaden LCD-zaslon (angl. Liquid Crystal Display). 

 

Zaslon LCD uporablja tehnologijo tekočih kristalov. Kristali so podolgovate oblike, zaprti 

med dve usmerjevalni plasti, kjer so postavljeni v plasti, ki so med seboj pravokotne 

(moţnost obračanja za 90°). Okrog sta postavljena dva svetlobna polarizacijska filtra, ki sta 

med seboj obrnjena za 90°. Ker kristali prepuščajo svetlobo v različnih smereh različno in 

lahko spremenijo smer polarizacije svetlobe, s pomočjo manipulacije električnega polja 

dobimo sliko na zaslonu. Velik minus LCD-zaslonov je dodatna luč (velik porabnik), ki jo 

potrebujemo za prikazovanje slike, saj LCD-zasloni ne ustvarjajo svetlobe, ampak jo 

prepuščajo [32]. 

 

Tehnologija s tekočimi kristali je znana ţe več kot trideset let. V zadnjih letih so 

proizvajalci tabličnih računalnikov uporabili dve, ţe prej omenjeni nadgradnji: TFT LCD 

zaslon in IPS LCD. Prvi je s pomočjo tankih tranzistorjev oziroma tehnologije TFT 

izboljšal kontrast slike. Na drugi strani je IPS LCD izboljšal vidni kot in omogoča 

bogatejše barve, v primerjavi z navadnim LCD-zaslonom [30]. 

 

Za jasnejšo in boljšo sliko so pri podjetju Apple naredilo še korak naprej z Retina 

zaslonom (iPhone 5, iPad 4 itd.). Če ţelimo gledati jasno sliko, potrebujemo čim večje 

število pikslov na čim manjšem prostoru. Pri Retini zaslonu so uspeli uporabiti tako veliko 

število pikslov na izredno majhnem prostoru, da jih s prostim očesom ljudje ne razločimo 

več. S tem je Apple optimiziral prikazovanje slike, vsaj kar se tiče pikslov [55]. 

 

Meje med prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, pametnimi telefoni in e-bralniki 

so vedno bolj nejasne, saj postajajo nekateri vedno manjši, drugi pa spet vedno večji. 

Zaradi vsesplošnega napredka se uporabljajo vedno naprednejše tehnologije in tako naštete 

elektronske naprave postajajo vedno bolj podobne eni drugi, imajo podobne zmogljivosti 

in omogočajo podobne stvari. Ob tem se postavlja vprašanje o viziji za prihodnje verzije 

prenosljivih naprav. Kdaj bodo tehnologije zdruţili v novo, unikatno in revolucionarno 

napravo (prvi primer je ţe predstavilo podjetje Asus in Dell z XPS 12). Bomo na koncu res 
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imeli samo eno napravo, ki bo omogočala vse, kar omogoča prenosni računalnik in bo tako 

majhna, da jo bomo lahko pospravili v ţep ali se bodo odprle še neodkrite tehnologije?  

 

4.3. Primerjava e-bralnikov in tabličnih računalnikov, ki podpirajo EPUB 3  

 

Po navedbah Liz Castro, ki predava po celem svetu o najnovejšem brezplačnem formatu za 

elektronsko publiciranje, lahko tudi starejšim e-bralnikom, ki podpirajo datoteke s 

končnico .epub in ki ne prepoznajo EPUB 3 navigacijske datoteke nav.xhtml, pomagamo, 

da prikaţejo vsebino. V ZIP-datoteko moramo vpisati/dodati dodatno navigacijsko 

datoteko toc.ncx (stara verzija navigacijske datoteke iz EPUB 2). Z dodajanjem le-te 

navigacijske datoteke bomo omogočili starejšim e-bralnikom predvajanje novih 

dokumentov v EPUB 3 formatu (ne bo nam potrebno kupiti novega e-bralnika ali 

tabličnega računalnika). Na drugi strani bodo novejši e-bralniki preprosto spregledali 

dodano datoteko toc.ncx ter uporabljali samo nav.xhtml datoteko. S tem še nismo 

omogočili predvajanja in uporabe vseh lastnosti EPUB 3, vendar nismo izgubili moţnosti 

predvajanja same vsebine [33]. 

 

Noben model e-bralnika Amazon Kindle ne podpira formata EPUB 3, saj imajo slednji 

svoj format (.azw in .kf8) in sta oba zelo podobna formatu EPUB. Zatorej v nadaljevanju 

ne bomo več posvečali pozornosti omenjenim e-bralnikom.  

 

V nadaljevanju smo v ţelji, da bi našli kakšen e-bralnik, ki bi zagotovo podpiral EPUB 3-

format, naleteli na obilico teţav. V skoraj vseh specifikacijah, ki smo jih pregledali, smo 

našli vedno na splošno opisano podporo formata EPUB, nikjer pa ni bilo zapisano, da 

model eksplicitno podpira format EPUB 3.  

 

Navkljub vsemu smo našli vsaj en e-bralnik, ki uradno podpira EPUB 3-format. Access 

podjetje je ustvarilo novo programsko opremo, imenovano NetFront BookReader, s 

pomočjo katere so v sredini leta 2012 v sodelovanju s podjetjem KOBO ponudili na 

japonski trg e-bralnik Kobo Touch, ki ima popolno podporo formata EPUB 3. Glavni 

razlog za podporo formata EPUB 3 pri omenjenem (ţe eno leto starem e-bralniku) je ta, da 

EPUB 3 podpira japonske znake in abecedo ter vertikalno postavitev strani, kar omogoča 

Japoncem branje katerih koli dokumentov [15]. 
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Ob do danes enem uradnem primeru e-bralnika, ki podpira EPUB 3-format ne smemo 

pozabiti, da obstaja nemalo tabličnih računalnikov, ki podpirajo v celoti/večinoma format 

EPUB 3. Tukaj so zelo prodajani Apple izdelki (iPad in iPad mini), ki v celoti podpirata 

format EPUB 3. Prav tako najdemo še številne druge tablične računalnike drugih 

proizvajalcev, ki nudijo podporo novemu formatu (npr. Google Nexus 7 in mnogo drugih). 

 

Glavni razlogi, zakaj obstajajo na trţišču številni tablični računalniki, ki v celoti podpirajo 

format EPUB 3 in trenutno samo en e-bralnik, so v operacijskem sistemu, programski 

opremi ter kompleksnosti novega formata.  

 

Ker so tablični računalniki namenjeni v glavnem iskanju informacij preko interneta, 

uporabi e-pošte ter pregledovanju e-gradiva (ter mnogim drugim opravilom), je sočasno na 

aplikacijah, ki to omogočajo, delalo in ustvarjalo veliko število ljudi. 

 

Tako danes najdemo na spletu veliko plačljive in brezplačne programske opreme, ki 

podpira delo s formatom EPUB 3. Če imamo tablični računalnik ali pameten telefon, ki 

deluje na operacijskem sistemu Android ali iOS, lahko najdemo primerno aplikacijo in 

brez teţav prebiramo dokumente s končnico .epu3 (Azardi Mobile (iOS, Android), Gyan 

ePub Reader (Android), Ingram VitalSource Bookshelf (iOS, Android itd.), vse verzije 

iBooks ( iOS) in drugi) [53]. 

 

Še ena pomembna razlika, ki močno vpliva na delovanje same naprave in uporabe 

zahtevnih aplikacij, je v samem procesorju. Tablični računalniki imajo bistveno močnejše, 

hitrejše in naprednejše procesorje (končna cena je očiten pokazatelj tega). Posledično lahko 

uporabljajo tudi naprednejše aplikacije, ki jih skoraj potrebujemo, če ţelimo uporabljati 

kompleksen format, kot je EPUB 3. Na koncu lahko zaključimo, da je e-bralnik načeloma 

namenjen izključno branju e-publikacij, tablični računalnik pa ponuja mnogo več. 

 

Kot smo ţe pisali, uporabljajo tablični računalniki in e-bralniki povsem različni tehnologiji 

pri zaslonih. Tablični računalniki podpirajo barvno paleto in lahko predvajajo vsebine v 

barvah, vendar pri tem porabljajo veliko baterije. Zaradi črno-belega prikazovanja vsebin 

pri e-bralnikih, njihove baterije zdrţijo bistveno dlje in so laţje berljive v vseh vremenskih 

pogojih. 
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5. EPUB 3 UČNA PRIPRAVA PRI TiT  

 

Najprej smo v programu Word ustvarili klasično učno pripravo na temo Prenos gibanja od 

orodja do motorja za pouk TiT (priloga 9.2). Kasneje smo namestili na osebni računalnik 

računalniški program Adobe InDesign (en mesec brezplačna preizkušnja). Poleg tega smo 

na računalnik namestili tudi vtičnik Aquafadas AVE Publishing 2.6 (namestitev in uporaba 

vtičnika je brezplačna; priloga 9.6). S tem smo omenjeni program InDesign opremili še z 

dodatnimi funkcijami in orodji, ki omogočajo uporabo formata EPUB 3. Delo z vtičnikom 

namreč prinaša prednost, saj za izdelavo gradiva v formatu EPUB 3 ni potrebno pisati 

kakršne koli računalniške kode.  

 

Na podlagi klasične učne priprave smo strukturo in obliko le-te obdrţali tudi v programu 

InDesign za izdelavo učne priprave v formatu EPUB 3 (priloga 9.5). Ker imamo v formatu 

EPUB 3 moţnost uporabiti tako pretočnost vsebine kot fiksno postavitev vsebine, smo se 

odločili za fiksno postavitev vsebine, saj je učna priprava namenjena samo nekaterim 

posameznikom. Če bi bile UP, namenjene širši mnoţici, bi lahko uporabili obe postavitvi 

vsebine.  

 

Nato smo s pomočjo privzetih funkcij programa InDesign ter dodatno nameščenega 

vtičnika AVE Publishing obogatili klasično učno pripravo. Klasični učni pripravi smo tako 

dodali moţnosti, kot so animacija naslova učne priprave, diaprojekcija PowerPoint el. 

prosojnic, uporaba predalnika, slik, avdio in video vsebine, hiperpovezav, sidra, funkcija 

zapiski, zaznamki, iskanje besed itd.   

 

Delo z vtičnikom AVE Publishing je bilo brezplačno, dokler nismo ţeleli obogatene UP 

shraniti kot format EPUB 3. Ker je format AVE splošno gledano zelo podoben formatu 

EPUB 3 in podpira vse lastnosti, ki jih lahko uporabimo v gradivu, zapisanem v formatu 

EPUB 3, smo se odločili, da ne kupimo licence za format EPUB 3. Ko smo dokončno 

ustvarili obogateno učno pripravo, smo preverili, če vse napisano podpira tudi format 

EPUB 3. Ko smo odpravili vse napake, samo izdelek s pomočjo aplikacije myKiosk, ki 

smo jo namestili na pametni telefon z operacijskim sistemom Android, pregledali. 
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Uporabnost učne priprave, ki smo jo izdelali v formatu EPUB 3 smo nato ţeleli preizkusiti 

v praksi. Tako smo s pomočjo dveh evalvacijskih vprašalnikov (eden za študente tehnike, 

drugi za učitelje TiT) in razgovorov s študenti in z učitelji preizkusili ustreznost in 

uporabnost učne priprave, izdelane v formatu EPUB 3 za učne priprave pri predmetu 

Tehnika in tehnologija. Za sodelovanje smo tako poprosili tri študente tehnike in tri učitelje 

TiT. Z njimi smo opravili razgovore, pred tem smo jim posredovali evalvacijske 

vprašalnike, klasično učno pripravo in jim pri razgovoru predstavili učno pripravo v obliki 

e-gradiva, izdelano v EPUB 3-formatu. Prosili smo jih, da naj evalvirajo učno pripravo v 

obliki e-gradiva, izdelanega v EPUB 3-formatu.  

 

5.1 Predstavitev anketnih vprašanj (AVP) za študente tehnike 

 

AVP 1:  Ali opazite kakšne razlike med klasično učno pripravo in učno priprav, izdelano 

v EPUB 3-formatu? Če da, katere?  

 

S tem smo ţeleli od študentov izvedeti, če opazijo kakšno razliko med klasično UP, ki smo 

jim jo predhodno posredovali po elektronski pošti, in med UP, ki smo jo izdelali v formatu 

EPUB 3 in smo jim jo predstavili na osebnem srečanju. Tu nas je zanimalo predvsem, ali 

so razlike med obema učnima pripravama očitne in opazne v takšni meri, da bi lahko 

ugotovili, če izdelana UP v formatu EPUB 3 v primerjavi s klasično UP študentom olajša 

in obogati učne nastope v osnovnih in srednjih šolah.   

 

AVP 2:  Ali opazite kakšne prednosti pri uporabi EPUB 3-učne priprave? Če da, katere?  

 

S tem smo ţeleli ugotoviti, če pri UP izdelani v formatu EPUB 3 študentje opazijo kakšne 

prednosti. To je bistveno vprašanje, s katerim smo ţeleli ugotoviti smiselnost in uporabnost 

UP izdelane v formatu EPUB 3 v primerjavi z uporabo klasične učne priprave. 

 

AVP 3: Ali ste opazili kakšne pomanjkljivosti pri uporabi EPUB- učne priprave? Če da, 

katere?  

 

S tem smo ţeleli izvedeti, če ima UP izdelana v formatu EPUB 3 kakšne pomanjkljivosti v 

primerjavi s klasično UP. To vprašanje smo postavili zato, ker nas je zanimala uporabna 

vrednost izdelane UP v formatu EPUB 3 v primerjavi s klasično učno pripravo.  
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AVP 4: Ali je po vašem mnenju EPUB 3-učna priprava v didaktičnem smislu lahko 

študentu tehnike v pomoč pri njegovih prvih nastopih v šolah med študije? Če da, v čem?  

 

S tem smo ţeleli izvedeti, v čem je UP izdelana v formatu EPUB 3 lahko študentom 

tehnike v pomoč pri didaktični izvedbi ure. To vprašanje smo postavili zato, ker nas je 

zanimalo, kaj je dodana vrednost obogatene učne priprave izdelane v formatu EPUB 3 v 

didaktičnem smislu, pri pouku TiT. 

 

AVP 5: Nekateri učitelji pri svojem poučevanju pri pouku TiT že uporabljajo pametne 

table, PPT-je, animacije itd. Ali si lahko kot bodoči učitelj predstavljate poučevanje pri 

pouku TiT s pomočjo tabličnega računalnika ter interaktivnih vsebin?  

 

S tem smo ţeleli izvedeti, če si študentje kot bodoči učitelji predstavljajo uporabo različnih 

novih tehnologij kot pomoč pri poučevanju TiT v osnovnih in srednjih šolah. To vprašanje 

je bilo za nas pomembno, ker nas je zanimalo, v kolikšni meri nameravajo uporabljati in se 

posluţevati novih tehnologij pri svojem poučevanju. Tukaj smo ugotavljali njihovo 

fleksibilnost, učljivost, sledenje uporabi novih tehnologij, kar še dodatno prispeva k bolj 

interaktivni izvedbi učne ure pri predmetu TiT. Na podlagi pridobljenih odgovorov s tega 

področja smo predvidevali, da bomo lahko sklepali, v kolikšni meri bodo študentje kot 

bodoči učitelji v svoje delo vključevali tudi UP, izdelano v formatu EPUB 3.  

 

AVP 6: Ali vidite v uporabi interaktivnih vsebin zapisanih v formatu EPUB 3 za učenje 

in študij, v prihodnje potencial?  

 

S tem smo ţeleli preveriti, ali študentje vidijo uporabnost formata EPUB 3 za izdelavo 

različnih e-gradiv, ki jih lahko uporabljajo pri svojem poučevanju in na drugih področjih 

ţivljenja. 

 

AVP7: Vaši morebitni predlogi, pripombe, mnenje?  

 

S tem smo ţeleli pridobiti in upoštevati morebitne predloge, opaţanja, ideje itd., ki bi 

dodatno prispevali k našemu raziskovanju in s tem uporabnosti učne priprave narejene v 

formatu EPUB 3.    
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5.2 Predstavitev anketnih vprašanj (AVP) za učitelje TiT 

 

AVP 1: Ali opazite kakšne razlike med klasično učno pripravo in učno pripravo izdelano 

v EPUB 3 formatu? Če da, katere in v čem?  

 

S tem smo ţeleli izvedeti, če opazijo kakšno razliko med klasično UP, ki smo jim jo 

predhodno posredovali po elektronski pošti in med UP, ki smo jo izdelali v formatu EPUB 

3 in jim jo predstavili ob srečanju z njimi. Tu nas je zanimalo predvsem, ali so razlike med 

obema učnima pripravama očitne in opazne, da bi lahko ugotovili, če izdelana UP v 

formatu EPUB 3 v primerjavi s klasično UP omogoča boljšo didaktično izvedbo ure pri 

predmetu TiT.   

 

AVP 2: Ali opazite kakšne prednosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če da, katere?  

 

S tem smo ţeleli ugotoviti, če pri UP izdelani v formatu EPUB 3, učitelji opazijo kakšne 

prednosti. To je bistveno vprašanje, s katerim smo ţeleli ugotoviti smiselnost in uporabnost 

UP, izdelane v formatu EPUB 3 v primerjavi z uporabo klasične učne priprave. 

 

AVP 3: Ali ste opazili kakšne pomanjkljivosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če da, 

katere?  

 

S tem smo ţeleli izvedeti, če ima UP izdelana v formatu EPUB 3 kakšne pomanjkljivosti v 

primerjavi s klasično UP. To vprašanje smo postavili zato, ker nas je zanimala uporabna 

vrednost, izdelane UP v formatu EPUB 3.  

 

AVP 4: Nekateri učitelji pri svojem poučevanju pri pouku TiT že uporabljate pametne 

table, PPT-je, animacije itd. Ali si lahko kot učitelj predstavljate poučevanje pri pouku 

TiT s pomočjo tabličnega računalnika ter interaktivnih vsebin?  

 

S tem smo ţeleli izvedeti, če si učitelji svoje poučevanje predstavljajo z uporabo različnih 

novih tehnologij, ki so jim lahko v pomoč pri poučevanju TiT v osnovnih in srednjih šolah. 

To vprašanje je bilo za nas pomembno, ker nas je zanimalo, v kolikšni meri ţe uporabljajo 

in ali morebiti razmišljajo o uporabi novih tehnologij pri svojem poučevanju. Na podlagi 

tega vprašanja lahko sklepamo, v kolikšni meri so pripravljeni slediti novim tehnologijam 
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in jih uvajati v poučevanje pri urah TiT, kar bi posledično pomenilo tudi večjo dovzetnost 

za uporabo formata EPUB 3 pri pripravi različnih gradiv.  

 

AVP 5: Ali je po vašem mnenju EPUB 3 učna priprava v didaktičnem smislu lahko 

študentu tehnike v pomoč, pri njegovih prvih nastopih v šolah tekom študija? Če da, v 

čem?  

 

S tem smo ţeleli ugotoviti, ali bi kot učitelji (naziv mentor) na podlagi svojih učnih 

izkušenj študentom priporočili uporabo učne priprave, izdelane v formatu EPUB 3, ki bi jo 

lahko uporabljali ţe pri svojih prvih nastopih v razredu med študijem.  

 

AVP 6: Ali lahko izpostavite kakšno prednost in/ali pomanjkljivost interaktivne učne 

priprave, ki bi jo študentje uporabili pri svojih nastopih v osnovnih šolah?  

 

S tem smo ţeleli preveriti, kako na podlagi svojih izkušenj učitelji ocenjujejo didaktično 

vrednost napisane interaktivne učne priprave. 

 

AVP 7: Ali bi učencem pripravili kakšne učne list,  zapisane v formatu EPUB 3, ter s 

tem še dodatno spodbudili njihovo vsestransko učenje?  

 

S tem smo ţeleli preveriti motiviranost in pripravljenost učiteljev TiT za pripravo različnih 

gradiv v formatu EPUB 3.  

 

AVP 8: Ali vidite v uporabi interaktivnih vsebin, zapisanih v formatu EPUB 3, za učenje 

in študij v prihodnje potencial?  

 

S tem smo ţeleli preveriti, ali učitelji vidijo uporabnost formata EPUB 3 za izdelavo 

različnih e-gradiv, ki jih lahko uporabljajo pri svojem poučevanju in na drugih področjih 

ţivljenja. 

 

AVP 9: Vaši morebitni predlogi, pripombe, mnenje?  
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S tem smo ţeleli pridobiti in upoštevati morebitne predloge, opaţanja, ideje itd., ki bi 

dodatno prispevali k našemu raziskovanju in s tem uporabnosti učne priprave, narejene v 

formatu EPUB 3. 

 

5.3 Opis izvedbe anketiranja  

 

Najprej smo izdelali dva anketna vprašalnika, s katerima smo ţeleli tako pri študentih 

tehnike in tehnologije kot tudi pri osnovnošolskih učiteljih TiT ugotoviti uporabnost UP, 

izdelane v formatu EPUB 3.  

 

Za vzorec smo si izbrali tri študente tehnike ter tri osnovnošolske učitelje TiT. Vse 

anketirance smo poznali, saj so bili bodisi naši sošolci bodisi osnovnošolski učitelji, s 

katerimi smo se srečali ned študijem.  

 

Vse naše anketirance smo najprej preko elektronske pošte zaprosili za sodelovanje. Če so 

se strinjali s sodelovanjem, smo jim posredovali po elektronski pošti anketni vprašalnik ter 

klasično UP na temo Prenos gibanja od motorja do orodja. Čez nekaj časa smo se z njimi 

dogovorili za skupno srečanje, kjer smo jim predstavili še obogateno učno pripravo, 

izdelano v formatu EPUB 3 z našo programsko opremo. Na podlagi predstavljene učne 

priprave v formatu EPUB 3 smo jih poprosili, da so nam tekom srečanja odgovorili na 

vprašanja, ki smo jim jih predhodno posredovali v anketnem vprašalniku. Njihove 

odgovore smo si zabeleţili ter jim doma prepisali na računalnik.    

 

5.4 Analiza anketnih vprašalnikov 

 

Po izvedbi raziskave smo vse odgovore, ki smo jih dobili od naših anketirancev, na 

posamezno vprašanje prepisali na računalnik. V nadaljevanju po posameznih vprašanjih 

predstavljamo vse odgovore študentov in učiteljev. Podobne odgovore pri posameznemu 

vprašanju smo zdruţili. Temu sledita analiza in interpretacija rezultatov, ki sta 

predstavljeni v poglavju Diskusija.  
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5.4.1 Odgovori študentov (OŠT) 

 

AVP 1: Ali opazite kakšne razlike med klasično učno pripravo in učno pripravo, 

izdelano v EPUB 3-formatu? Če da, katere in v čem? 

 

OŠT1: Odgovori vseh študentov so bili, da je ena izmed najopaznejših razlik med klasično 

učno pripravo in učno pripravo, izdelano v formatu EPUB 3, da je prva največkrat zapisana 

v programu MS Word in se jo natisne na papir ter vsebuje zapisane najpomembnejše točke 

za izvedbo učne ure. Uporaba računalnika največkrat ne pride v poštev, saj študentje 

računalnik in projektor uporabljajo za prikazovanje elektronskih prosojnic (del učne 

priprave je predstavljen s pomočjo programa MS PowerPoint). Pri učni pripravi, izdelani v 

formatu EPUB 3, pa sta računalnik in ustrezna programska oprema obvezna za uporabo 

učne priprave. Če bi to učno pripravo natisnili na papir, bi s tem izgubili lastnosti 

interaktivnost. 

 

AVP 2: Ali opazite kakšne prednosti pri uporabi EPUB 3-učne priprave? Če da, 

katere? 

 

OŠT 2: Vsi trije anketirani študentje so kot glavno prednost formata EPUB 3 izpostavili 

njegovo prenosljivost ter zelo široko podporo najrazličnejšim tehnologijam. 

 

AVP 3: Ali ste opazili kakšne pomanjkljivosti pri uporabi EPUB 3-učne priprave? Če 

da, katere? 

 

OŠT 3: Odgovori vseh treh študentov so bili, da učna priprava, izdelana v formatu EPUB 

3, zahteva več časa in truda kot ga je potrebno nameniti klasični učni pripravi, kar po 

njihovem mnenju predstavlja slabost. Eden izmed študentov je bil mnenja, da je za 

izdelavo učne priprave v formatu EPUB 3 potrebno imeti določeno programsko opremo, ki 

pa ni na voljo v šolah, poleg tega je njena začetna cena precej visoka. Druga dva študenta 

sta kot pomanjkljivost navedla, da se je potrebno dodatno usposobiti in svoje znanje tudi 

obnavljati, kar pa zahteva več časa. 
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AVP 4: Ali je po vašem mnenju EPUB 3-učna priprava v didaktičnem smislu lahko 

študentu tehnike v pomoč pri njegovih prvih nastopih v šolah med študijem? Če da, v 

čem? 

 

OŠT4: Odgovori vseh treh študentov so bili enaki, in sicer: da je učna priprava, izdelana v 

formatu EPUB 3, lahko študentu tehnike v pomoč pri njegovih prvih nastopih v šolah. 

Eden izmed študentov je navedel, da se lahko z njeno pomočjo bolje pripravi in več nauči, 

saj ta učna priprava od njega zahteva, da vloţi več časa in poišče več gradiva ter ga tudi 

uporabi, kot bi ga sicer pri pripravi klasične učne priprave. Drugi študent je menil, da 

izdelava učne priprave v formatu EPUB 3 pride v poštev bolj v času študija kot pa kasneje 

pri poučevanju, ko imaš kot učitelj ţe prakso na področju poučevanja. Kot študent se 

namreč še učiš, kot učitelj pa imaš ţe več izkušenj in učne priprave ni potrebno vedno 

znova pisati, temveč jo zgolj dopolniš v določenih delih.  

 

AVP 5: Nekateri učitelji pri svojem poučevanju pri pouku TiT že uporabljajo 

pametne table, PPT-je, animacije itd. Ali si lahko kot bodoči učitelj predstavljate 

poučevanje pri pouku TiT s pomočjo tabličnega računalnika ter interaktivnih 

vsebin? 

 

OŠT 5: Vsi trije študentje so bili enotnega mnenja, da se zavedajo, da morajo kot bodoči 

učitelji TiT slediti tako novim tehnologijam kot tudi novostim na različnih področjih, ki se 

dotikajo predmeta TiT. Zaradi tega si skoraj ne morejo več predstavljati, da v prihodnje ne 

bi uporabljali tabličnih računalnikov v učne namene. Eden izmed študentov je omenil, da 

nekatere osnovne šole v Sloveniji ţe uporabljajo iPade kot pomemben pripomoček za 

spoznavanje novih tehnologij itd. Drugi študent je izpostavil, da si zaradi velikega 

napredka na področju tehnologije ne more predstavljati, da se učitelji ne bi izobraţevali na 

področju uporabe novih tehnologij v izobraţevalne namene.   

 

AVP 6: Ali vidite v uporabi interaktivnih vsebin, zapisanih v EPUB 3-formatu, za 

učenje in študij v prihodnje potencial? 

 

OŠT 6: Vsi trije študentje so v svojih odgovorih razmišljali, da je v uporabi e-gradiv in v 

uporabi interaktivnega formata EPUB 3 zelo veliko potenciala. Povedali so, da se zaradi 

kompleksnosti gradiv, izdelanih v formatu EPUB, vsi trije zavedajo, da je količina časa, 
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potrebna za sestavo zelo kakovostnega e-gradiva ali celo interaktivnega gradiva bistveno 

večja v primerjavi z npr. ustvarjenim dokumentom v Word-u. Eden izmed študentov je 

izpostavil, da se sam veliko laţje nauči določeno vsebino, če mu jo nekdo predstavi (slušen 

tip). Zaradi tega vidi veliko prednost gradiva, izdelanega v formatu EPUB 3, kjer se lahko 

uporablja funkcija TTS (text to speach). Drugi je to isto funkcijo izpostavil kot dober način 

za učenje branja ali tujega jezika. 

 

AVP 7: Vaši morebitni predlogi, pripombe, mnenje? 

 

OŠT7: Eden izmed študentov je povedal, da po njegovem mnenju tiskano gradivo po 

malem izgublja na svoji vrednosti in da elektronska gradiva vedno bolj pridobivajo na 

veljavi – so bolj prenosljiva in jih je bistveno laţje popravljati, dopolnjevati in spreminjati. 

Posledično tudi vidi uporabo formata EPUB 3 kot moţnost izdelave e-učbenika in e-

delovnega zvezka. V elektronski obliki se lahko e-gradiva bistveno hitreje popravijo, 

dopolnijo ali spremenijo določena poglavja. Posledično je s tem povezana tudi višina 

stroškov, ki so v primerjavi s ponatisom dopolnjenih tiskanih gradiv bistveno manjši. 

 

Drugi študent je izpostavil, da bi lahko do gradiva, izdelanega v formatu EPUB 3, imeli 

dostop različni učitelji. Takšna realizacija bi bila moţna, če bi se učitelji TiT različnih šol 

med seboj povezali v skupen projekt. Skupaj bi lahko vzpostavili streţnik, preko katerega 

bi dostopali do skupnih obogatenih učnih priprav in drugih e-gradiv, zapisanih v formatu 

EPUB 3. Na ta način bi več učiteljev lahko preizkusilo enako obogateno učno gradivo ter 

ga v skladu s svojimi dolgoletnimi izkušnjami dopolnjevalo, spreminjalo, mu dodajalo 

svoje mnenje, dopisovalo mnenje svojih učencev (npr. obogaten delovni list) itd. Študent je 

izpostavil ţeljo po sodelovanju z drugimi šolami in učitelji ter s tem enega izmed načinov 

za prakticiranje vseţivljenjskega učenja. 

 

5.4.2 Odgovori učiteljev (OUČ) 

 

AVP 1: Ali opazite kakšne razlike med klasično učno pripravo in učno pripravo, 

izdelano v EPUB 3 formatu? Če da, katere in v čem? 

 

OUČ 1: Po mnenju vseh treh anketiranih učiteljev je največja razlika med obema učnima 

pripravama v avdio in video vsebinah, ki jih lahko vključimo v novem formatu ter v 
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uporabi diaprojekcije. Vsi trije so tudi povedali, da se jim zdi zelo pomembna razlika, da 

imamo lahko v obogateni učni pripravi celotno gradivo shranjeno v istem dokumentu. 

 

AVP 2: Ali opazite kakšne prednosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če da, 

katere? 

 

OUČ 2: Učitelji so kot bistveno prednost navedli racionalizacijo stroškov. Eden izmed 

učiteljev je še posebno izpostavil ekološko ozaveščenost, saj so nekatere osnovne šole 

vključene v projekt EKO šole in temu namenjajo velik poudarek. Drugi učitelj pa je 

povedal, da lahko z uporabo EPUB 3 gradiva različnim učencem (npr. učenci s posebnimi 

potrebami) bolje pribliţamo učno gradivo in razumevanje učne vsebine.  

 

AVP 3: Ali ste opazili kakšne pomanjkljivosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če 

da, katere? 

 

OUČ 3: Učitelji so izpostavili kot pomanjkljivost, da je format EPUB 3 nov in še ni dovolj 

poznan ter posledično uveljavljen. Nova tehnologija pa lahko marsikaterega ne preveč 

veščega učitelja prehitro odvrne od njene uporabe. Kot drugo teţavo so izpostavili še 

neuveljavljeno in še ne standardno programsko opremo, ki je ni mogoče najti na vsakem 

računalniku v osnovni šoli. V osnovni šoli se včasih zgodi, da mora učitelj zamenjati 

učilnico in s tem lahko tudi nastopi teţava, kako e-gradivo, zapisano v formatu EPUB 3, 

predstaviti učencem. Eden izmed učiteljev je razmišljal tudi o morebitnih dodatnih 

izobraţevanjih, ki bi jih morali učitelji obiskati, če bi ţeleli uporabljati nov format EPUB 

3, kar pa predstavlja dodatno delo.  

 

AVP 4: Nekateri učitelji pri svojem poučevanju pri pouku TiT že uporabljajo 

pametne table, PPT-je, animacije itd. Ali si lahko kot učitelj predstavljate poučevanje 

pri pouku TiT s pomočjo tabličnega računalnika ter interaktivnih vsebin? 

 

OUČ 4: Eden izmed učiteljev je izpostavil vprašanje finančne narave, saj lahko npr. cena 

boljšega iPad-a za učitelja predstavlja velik finančni zalogaj. Drugi učitelj je razmišljal, da 

pri predmetu TiT zaenkrat še ne bi uporabljal tabličnega računalnika. Pri pouku 

računalništva pa ne vidi razloga, da tabličnega računalnika ne bi uporabljal ter s tem 

dodatno učencem predstavil nove tehnologije. Tretji učitelj meni, da na uporabo tabličnih 
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računalnikov in druge novejše tehnologije med učitelji pomembno vpliva tudi vodstvo šole 

ter starost kolektiva. Na podlagi izkušenj je sklepal, da so povprečno starejši učitelji manj 

dovzetni za uporabo novih tehnologij in nove opreme. Učitelji tehnike in računalništva v 

tem primeru močno izstopajo. 

 

AVP 5: Ali je po vašem mnenju EPUB 3-učna priprava v didaktičnem smislu lahko 

študentu tehnike v pomoč pri njegovih prvih nastopih v šolah med študijem? Če da, v 

čem? 

 

OUČ 5: Vsi trije učitelji podpirajo uporabo novih tehnologij v času študija ter pri prvih 

korakih v šolskih učilnicah in nastopih študentov. Izpostavili so predvsem format EPUB 3 

in njegove podpore različnih tehnologij. Vsi trije učitelji so bili mnenja, da je zelo 

uporabno, če imajo študentje celotno gradivo zbrano na enem mestu. Strinjajo se tudi, da 

zaradi časa, ki ga mora študent vloţiti v izdelavo kakovostne obogatene učne priprave, 

zapisane v formatu EPUB 3, s tem veliko pridobi v smislu poglabljanja znanja na določeno 

temo, saj je primoran več časa nameniti iskanju informacij in gradiv, kar posledično bogati 

in razširja njegovo znanje. Usposobi se tudi za iskanje informacij.  

 

AVP 6: Ali lahko izpostavite kakšno prednost in/ali pomanjkljivost interaktivne učne 

priprave, ki bi jo študentje uporabili pri svojih nastopih v osnovnih šolah? 

 

OUČ 6: Vsi učitelji so bili mnenja, da interaktivna učna priprava prinaša predvsem 

prednosti, saj jo laţje dopolnjuješ in spreminjaš kot pa klasično učno pripravo. Poleg tega 

jo lahko neposredno uporabiš pri poučevanju, saj njeno vsebino z uporabo različnih 

tehnologij in pripomočkov posreduješ učencem. Pri tem ni potrebno gradiva natisniti.  

 

AVP 7: Ali bi učencem pripravili kakšne učne liste zapisane v EPUB 3-formatu ter s 

tem še dodatno spodbudili njihovo vsestransko učenje? 

 

OUČ 7: Vsi naši anketirani učitelji so odgovorili, da bi bili pripravljeni pripraviti učne 

liste, zapisane v formatu EPUB 3. Eden izmed učiteljev je izpostavil, da se pri poučevanju 

srečuje tudi z učenci s posebnimi potrebami, kjer je potrebno zanje pripravljati drugačne 

učne liste kot za ostale učence. Razmišljal je, da bi učni list zapisan v formatu EPUB 3 

laţje spreminjal in prilagajal različnim učencem s posebnimi potrebami, kot pa v katerem 
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izmed drugih formatov. Ob tem je dodal, da je za izdelavo interaktivnih učnih gradiv v 

veliki meri potrebna tudi motivacija in dobra volja vsakega učitelja posebej. Splošno 

gledano je namreč delo učitelja vedno manj cenjeno in zaradi tega verjame, da bi marsikdo 

premislil, preden bi si naloţil še dodatno delo.     

 

AVP 8: Ali vidite v uporabi interaktivnih vsebin, zapisanih v formatu EPUB 3, za 

učenje in študij v prihodnje potencial? 

 

OUČ 8: Odgovori vseh treh učiteljev so bili enotni, saj v interaktivnih gradivih vidijo vsi 

prednost. Prvi učitelj je povedal, da je zelo koristno in smiselno, da študentje tehnike ţe na 

začetku svojega študija spoznajo in začnejo uporabljati čim več najnovejših tehnologij. S 

tem si razširijo poznavanje le-teh in se v prihodnje laţje odločijo, katere tehnologije so jim 

najbliţje in jih bodo tudi najlaţje uporabili pri svojih učnih urah. Drugi učitelj je menil, da 

je včasih potrebno razbiti monotonost učne ure. Le to bi lahko popestrili z uporabo gradiva, 

izdelanega v formatu EPUB 3, kar bi verjetno dodatno motiviralo učence (potrebno 

objektivno presoditi, kdaj je to mogoče). Tretji učitelj je izpostavil moţnost vsestranskega 

učenja s pomočjo novega formata EPUB 3 (video in avdio vsebine, slike itd.). 

 

AVP 9: Vaši morebitni predlogi, pripombe, mnenje? 

 

OUČ 9: Eden izmed učiteljev je povedal, da je trenutno še vedno potrebno učne priprave 

oddajati ravnatelju v tiskani obliki. V tem primeru učna priprava, narejena v formatu 

EPUB 3, ne pride v poštev. Ob tem je izpostavil še skrb zaradi avtorskih pravic, ki jih 

učitelji vse prevečkrat spregledajo ter morebitno uporabo snemanja avdio posnetka (npr. 

evalvacije učitelja in mentorja).  

 

Drugi učitelj je povedal, da vidi velik potencial v uporabi formata EPUB 3, še posebej če 

bodo uspeli napisati programsko opremo, s katero bi (brezţična povezava) povezali 

tablični računalnik in e-tablo. Na ta način bi lahko učitelj z drsenjem po ekranu tabličnega 

računalnika prenesel vsebino predvajanega e-gradiva na e-tablo.    

 

Tretji učitelj je mnenja, da je format EPUB 3 nekaj novega in še ne uveljavljenega. Zaradi 

tega je izpostavil morebitne teţave z zagotavljanjem ustrezne programske opreme, ki je 

potrebna za izdelavo in tudi predstavitev gradiv, ustvarjenih v novem formatu EPUB 3.   
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Vsi trije učitelji so v zaključku poudarili, da zaradi nepoznavanja in neuporabe novega 

formata EPUB 3 v praksi, ne morejo podati bolj poglobljenega mnenja. Odgovori so tako 

temeljili predvsem na uporabnih funkcijah v obogateni učni pripravi ter njihovih večletnih 

izkušnjah.  
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6. DISKUSIJA 

 

V tem delu prikazujemo, kako smo dosegli posamezne cilje (C1-6), ki smo si jih v 

diplomski nalogi zastavili, in ugotovitve raziskave, v kateri smo ugotavljali uporabnost 

formata EPUB 3 za izdelavo e-gradiv, natančneje učne priprave pri predmetu Tehnika in 

tehnologija.  

 

C 1: Raziskati format EPUB 3 

 

Cilj smo dosegli s pomočjo teorije, in sicer smo preučili zgodovino EPUB-a (str. 7–14), 

pojem formata EPUB, njegovo zgradbo ter funkcije, lastnosti formata EPUB 3 in 

računalniško programsko opremo, ki podpira navedeni format EPUB 3 (str. 15–60).  

 

C 2: Predstaviti prednosti formata EPUB 3 v primerjavi z ostalimi formati na trgu 

 

S predstavitvijo prednosti formata EPUB 3 (str. 15–42) smo dosegli drugi zastavljeni cilj 

naloge, saj smo naredili pregled alternativnih e-publikacijskih formatov (str. 58–60), jih 

primerjali med seboj ter na podlagi tega opisali prednosti, ki jih format EPUB 3 prinaša v 

vsakdanjo uporabo digitalnih e-knjig, e-revij, e-učbenikov, e-delovnih zvezkov in drugih e-

gradiv.  

 

Njegova največja odlika je pretočnost vsebine (angl. reflowable content). To pomeni, da 

lahko isti dokument pokaţemo na različnih napravah z različno velikimi zasloni in bo 

format vedno optimalno prikazal vsebino (ni izgub dela vsebine). Če ţelimo, lahko 

shranimo dokumentu tudi tako, da je stran fiksno postavljena. Npr. pri učbenikih za 

zgodovino, kjer je zemljevid na sredini strani in so okrog njega postavljene oporne točke, 

bi lahko zaradi pretočnosti vsebine prišlo do napačno predstavljene vsebine na različno 

velikih zaslonih, če ne bi izbrali fiksne postavitve strani. 

 

Ostale prednosti EPUB 3-formata v primerjavi z drugimi formati (npr. PDF, AVE itd.) so:  

- prost in odprt standard (to pomeni, da ima vsakdo vpogled v kodo, ki jo lahko 

preuči ter pripravi nove aplikacije ali popravi in dopolni ţe obstoječe, ki podpirajo 

nov format); 
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- omogoča uporabo tako vektorske kot tudi rastrske grafike; 

- metapodatke ima vgrajene v točno določeni strukturi; 

- podpora tehnologije za preprečevanje kršenja avtorskih pravic (Digital Rights 

Management - DRM); 

- podpora CSS 3 oblikovanju; 

- omogoča tudi podporo alternativam v isti datoteki; 

- uporablja tudi XML jezik ter s tem večjo funkcionalnost EPUB-a;  

- podpira avdio in video vsebine (formata MP3 - Moving Picture Experts Group 

Layer 3 ter MP4 - Moving Picture Experts Group Layer 4);  

- podpira zapis enačb in matematičnih funkcij z aplikacijo MathML;  

- TTS slepim in slabovidnim osebam omogoča glasno branje vsebine itd. 

 

Format EPUB 3 v vseh pogledih prinaša novosti, ki bodo po našem mnenju bistveno 

spremenile način branja, iskanja, pregledovanja informacij ter tudi učenja. S formatom 

EPUB 3 lahko popestrimo vsebino e-gradiva, ki ga ţelimo predstaviti.  

 

C 3: Raziskati elektronske naprave, ki podpirajo EPUB 3 

 

V četrtem poglavju (str. 6–68), kjer smo predstavili e-bralnike in tablične računalnike, ki 

podpirajo format EPUB 3, smo zadostili tretjemu cilju naloge. Elektronske naprave, ki 

podpirajo format EPUB 3 smo med seboj primerjali in predstavili njihove prednosti. Izmed 

e-bralnikov smo našli samo produkt podjetja Kobo (ponujen samo na japonskemu trgu), ki 

je bil v letu 2012 edini e-bralnik, ki je imel popolno podporo za format EPUB 3. 

Med tabličnimi računalniki je krog le-teh, ki podpirajo format EPUB 3 bistveno večji. 

Dejansko lahko sam uporabnik z namestitvijo potrebne programske opreme za 

pregledovanje formata (na operacijskemu sistem Android, iOS, itd.) določi, ali ima njegov 

tablični računalnik podporo za format EPUB 3 ali ne. 

C 4: Raziskati programsko opremo, ki omogoča izdelavo in/ali pregledovanje gradiva 

v formatu EPUB 3 

 

V tretetjem poglavju (str. 42–65) smo opisali programsko opremo, ki jo lahko namestimo 

na osebne računalnike in tablične računalnike, s čimer smo izpolnili četrti cilj naloge. 
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Programsko opremo smo razdelili glede na uporabo: programi, ki omogočajo 

pregledovanje formata (str. 43–50) in programi, ki omogočajo ustvarjanje gradiva v 

formatu EPUB 3 (str. 50–58). Hkrati smo zapisali tudi, katero programsko opremo lahko 

uporabljamo na različnih operacijskih sistemih (Android, Windows 7, iOS, OS X, itd.).  

 

Poleg opisa smo naredili tudi primerjavo programske opreme ter izpostavili po našem 

mnenju najbolj optimalno rešitev pri izbiri programske opreme za prebiranje ter ustvarjanje 

gradiva v formatu EPUB 3 (str. 49). Ob tem smo ugotovili, da bo potrebno v naslednjih 

letih še dopolniti programsko opremo, ki trenutno vsa še ne podpira tako pregledovanja kot 

tudi ustvarjanja vseh prednosti EPUB 3-formata (moţnost ročnega vnašanja kode). 

 

C 5: S pomočjo EPUB 3 izdelati e-gradivo, ki služi kot učna priprava  

 

Najprej smo napisali klasično učno pripravo za pouk TiT (priloga 9.2). Kasneje smo na 

njeni podlagi izdelali e-gradivo v formatu EPUB 3 (priloga 9.5), ki lahko sluţi kot učna 

priprava pri poučevanju tako študentom tehnike kot učiteljem TiT. Pri tem smo uporabili in 

se posluţili prednosti EPUB 3-formata (priloga 9.6), kot so hiperpovezave, diaprojekcija, 

video in avdio posnetkov, uporaba različnih gumbov itd. Tako smo v praktičnem delu 

naloge dosegli peti zastavljeni cilj.  

 

Pri izdelavi e-gradiva v EPUB 3-formatu smo ugotovili, da ta omogoča fiksno postavitev 

učne priprave, podobno kot v PDF-dokumentu. Omogoča pa tudi mogoča pretočnost 

vsebine (angl. reflowable content), kjer se premika struktura vsebine. Ker je učna priprava 

namenjena študentu oziroma učitelju, smo jo za namen izdelave našega e-gradiva ohranili 

v fiksni postavitvi.  

 

C 6: Preizkusiti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 pri predmetu Tehnika in 

tehnologija 

 

Ko smo izdelali e-gradivo v formatu EPUB 3 (priloga 9.5) kot podlago za učno pripravo 

pri predmetu Tehnika in tehnologija v okviru učne enote Prenos gibanja od motorja do 

orodja, smo ga v evalvacijo posredovali trem študentom tehnike (priloga 9.3) in trem 

učiteljem TiT (priloga 9.4). Ţeleli smo, da preizkusijo ustreznost in uporabnost navedenega 

formata, zato smo jih prosili, da evalvirajo učno pripravo s pomočjo vprašanj, ki smo jim 
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jih zastavili. Kot prilogo k evalvacijskemu vprašalniku smo dodali klasično učno pripravo 

in učno pripravo izdelano v EPUB 3-formatu. Z njimi smo opravili razgovore in jim s 

pomočjo računalniškega programa predstavili uporabnost e-gradiva (učne priprave) 

izdelanega v EPUB 3-formatu.  

 

S pomočjo evalvacijskih vprašalnikov smo preizkusili uporabnost formata EPUB 3 in 

dosegli šesti zastavljeni cilj. Rezultati odgovorov evalvacijskega vprašalnika so naslednji:  

 

Klasično učno pripravo študentje in učitelji najpogosteje zapišejo v programu MS Word in 

jo natisnejo na papir ali si naredijo papirnate kartice, kjer imajo zapisane pomembne in 

ključne točke nastopa. Uporaba računalnika največkrat ne pride v poštev, saj študentje 

računalnik in projektor uporabljajo za prikazovanje elektronskih prosojnic (del učne 

priprave je predstavljen s pomočjo programa MS PowerPoint).  

 

Učnih priprav v formatu EPUB 3 ni mogoče natisniti na papir, saj bi s tem izgubili vse 

interaktivne lastnosti. Sklepamo, da bodo študentje v primeru učnih priprav v formatu 

EPUB 3 uporabljali tablične računalnike (npr. iPad; uporabljajo lahko tudi zmogljivejše 

pametne telefone), kjer bodo imeli shranjeno učno pripravo. Učna priprava, ki je dodatno 

opremljena z interaktivnimi vsebinami, je lahko študentom v pomoč pri poučevanju. 

Velika prednost pri vsem skupaj je tudi, da imajo študentje celotno učno pripravo oziroma 

zapiske za svoje nastope vse shranjene na enem mestu. Posledično lahko odpišemo 

morebitne teţave s tiskanjem, iskanjem papirja ter npr. nesreče s politim papirjem. Hkrati s 

tem zmanjšamo samo porabo papirja in tiskalnika ter s tem dodatno pripomoremo k 

varovanju okolja.  

 

Druga pomembna razlika med obema učnima pripravama izhaja iz prve prednosti. Pri 

tiskani verziji imamo dve različni datoteki: ločen dokument, napisan v programu MS 

Word, in drug dokument, napisan v PowerPointu. Nasprotno lahko v dokumentu EPUB 3 

oba dokumenta zdruţimo in tako hkrati pregledujemo vsebino, slike ter preostale 

informacije. To storimo tako, da elektronske prosojnice, zapisane v PowerPointu, shranimo 

kot slike (samo določen format, ki ga podpira EPUB 3) ter jih v novem formatu 

predstavimo s pomočjo diaprojekcije ali »predalnika«. To pomeni: v učni pripravi imamo 

zapisano, kdaj uporabljamo določeno elektronsko prosojnico. Sedaj lahko s klikom na 
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puščico odpremo/zapremo predalnik. Tako se nam prikaţe slika elektronske prosojnice, ki 

jo nameravamo uporabiti v točno določenem delu ure. 

 

Tretjo pomembno razliko med obema učnima pripravama predstavljajo avdio in video 

vsebine, ki jih lahko vključimo v novem formatu. Wordovi dokumenti podpirajo samo rabo 

slik in grafikonov. Format EPUB 3 poleg tega podpira tudi video posnetke, avdio posnetke 

ter HTML 5 animacije. Glede na to, da se učimo po različnih učnih poteh in da so nekateri 

učenci bolj vizualni tipi (gledajo in vidijo; snov si laţje zapomnijo, če je ponazorjena s 

slikami, pri učenju si pomagajo z grafi, zemljevidi, s knjigami ter radi uporabljajo barve), 

drugi bolj avditivni tipi (slišijo in poslušajo; največ se naučijo iz pogovorov, razprav in 

predavanj; snov si zapomnijo po korakih in se velikokrat učijo ob glasbi) ter kinestetični 

tipi (zaznavanje, okušanje in vonjanje okolice; učenci se najlaţje učijo, če so vključeni v 

dejavnost). Mnoge raziskave so pokazale, da največ učencev sprejema informacije preko 

vizualnih kanalov, temu sledijo slušni tipi učencev. Bistveno manj je učencev, ki 

sprejemajo informacije preko gibalnih kanalov. Ob tem znanstveniki poudarjajo, da ne 

moremo strogo ločiti tipov učenja. Skoraj vedno najdemo mešanico dveh, včasih celo vseh 

treh učnih tipov v različnih razmerjih. Zaradi tega menimo, da lahko obogatene vsebine z 

avdio in video posnetki pomembno pripomorejo tako v didaktične namene ter poglobijo 

razumevanje predavane teme. Ob tem tudi razbijejo monotonost vsebine ter jo predstavijo 

z različnih zornih kotov (spodbujajo vizualne, slušne in tudi gibalne kanale). Ne nazadnje 

študentom avdio in video vsebine omogočajo tudi boljše pomnjenje učne priprave in 

predavane teme. 

 

Poleg avdio in video vsebin, lahko v EPUB 3 učno pripravo vključimo tudi diaprojekcijo 

slik. V primeru da predstavljamo npr. kotalne leţaje in bi radi uporabili več slik, lahko to 

tudi naredimo. S tem pa ne bomo izgubili potrebnega prostora v dokumentu učne priprave, 

saj lahko v enem okviru shranimo več slik, ki jih lahko avtomatsko ali s potiskom v eno ali 

drugo stran preprosto pregledujemo.  

 

Ob vseh dodatnih obogatitvah v EPUB 3-učni pripravi ne smemo pozabiti še na HTML-

animacije, ki jih lahko vključimo v samo učno pripravo. V MS PowerPointu lahko na 

elektronskih prosojnicah uporabimo različne animacije in s tem dodatno obrazloţimo npr. 

delovanje štiritaktnega bencinskega motorja. Učencem omogočimo vpogled v delovanje 

motorja in posledično povečamo predstavljivost in razumevanje. Študent lahko tako na 
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enem mestu uporabi še enkrat več lastnosti formata EPUB 3 – HTML-animacijo. Ob 

pregledovanju animacije lahko ponovi svojo razlago ter s tem zviša kakovost svoje učne 

ure. Tako kot avdio in video posnetke, lahko tudi animacije ustavi, ponovno predvaja ali 

kako drugače upravlja z njimi. 

 

Še ena izjemna prednost pri EPUB 3-učni pripravi je moţnost spreminjanja velikosti 

pisave in tudi oblike pisave. V primeru več uporabnikov (vsak uporabnik ima svoje 

omejitve in navade) slednje pride zelo prav. Tudi če delamo dolgo časa na računalniku in s 

tem utrujamo naše oči, nam je prilagoditev velikosti pisave v pomoč, saj s tem postane 

branje učne priprave manj naporno in bolj prijetno. Spreminjanje velikosti in oblike pisave 

še posebno prav pride posameznikom s posebnimi učnimi potrebami (npr. dislektikom). 

Nekatere vrste in oblike pisav jim namreč omogočajo laţje branje teksta kot druge. Ob tem 

si lahko tudi prilagodijo bralno podlago ali ozadje učne priprave (črna/bela). 

 

Čeprav pomislimo, da s spreminjanjem velikosti pisave lahko podremo celotno strukturo 

dokumenta učne priprave (npr. najmanjši popravki v besedilu vplivajo na seminarsko 

nalogo zapisano v MS Wordu), v primeru formata EPUB 3 ni tako. Lastnost pretočnost 

vsebine (reflowable content) novega formata omogoča, da se struktura dokumenta 

prilagodi kateri koli napravi in velikosti zaslona le-te. Ob tem se struktura prilagodi tudi, če 

spreminjamo velikost ali vrsto pisave.  

 

Ker pišemo v črkopisu slovenskega jezika, moramo izpostaviti nekatere teţave pri 

ustvarjanju e-učne priprave v EPUB 3-formatu. Če velikost pisave bistveno povečamo, 

bomo tekst teţje brali, ker sistem ne zna deliti besed. Zaradi tega bodo v tekstu večji 

razmiki med besedami in bo tekst teţje berljiv. Slednje se ne more zgoditi npr. v 

angleškem tekstu, saj zaradi pravilnega deljenja besed do opisanega ne more priti.  

 

Učna priprava v slovenskem jeziku predstavlja še eno pomanjkljivost na račun morebitnih 

uporabljenih lastnosti, ki jih omogoča format EPUB 3. V primeru da bi uporabili angleški 

jezik, bi lahko uporabili funkcijo TTS (angl. text to speach). S to funkcijo bi lahko 

omogočili napravi, da nam glasno prebere napisano učno pripravo ali samo določen del. 

Ob tem lahko študent dela druge stvari za svoj nastop, v ozadju pa se ponavlja tekst učne 

priprave. Nekaterim tudi takšen princip pomaga pri pomnjenju. V slovenščini te funkcije 

ne moremo uporabljati, ker potrebujemo natančne slovarje in leksikone za izgovorjavo in 
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fonetiko. Slovarji so trenutno narejeni za vodilne in najbolj pogosto uporabljene jezike, kot 

so angleščina, nemščina, francoščina, španščina itd. Ena izmed pomembnih prednosti 

funkcije TTS-ja je tudi, da lahko slepi in slabovidni posamezniki nemoteno pregledujejo 

informacije. Če za trenutek odmislimo učno pripravo, lahko funkcija TTS predstavlja 

pomembno vlogo pri učenju mlajših učencev, ki se učijo brati (besede se sočasno 

pobarvajo, ko jih sistem glasno prebira) ali pri učenju novega tujega jezika. 

 

Kot ideja za prihodnost je bila izpostavljena ideja o skupnem streţniku, ki bi omogočal 

določenemu krogu uporabnikov (učitelji, učenci, študentje, drugi), da dostopajo, 

uporabljajo in dopolnjujejo e-gradivo, ki je izdelano v formatu EPUB 3. Na podlagi 

odzivov učencev in drugih, ki so jih uporabili, bi lahko na ta način dobili izredno 

kakovostno e-gradivo (učne priprave, e-učne liste in naloge itd.). Opisano bistveno pospeši 

in zmanjšuje stroške tiskanja (prenove) učbenikov in gradiv, ki bi jih sicer učenci in drugi 

morali kupiti.  

 

Poleg razlik, najdemo tudi nekaj skupnih podobnosti pri obeh učnih pripravah. 

Povezovanje na spletne strani je ena izmed podobnosti, ki jo lahko uporabljamo v obeh 

učnih pripravah. Prav tako lahko v obeh učnih pripravah najdemo tudi moţnost iskanja 

besede. Tako lahko v EPUB 3-učni pripravi z dvema klikoma uporabimo orodje iskanje 

besed ter poiščemo iskano besedo znotraj besedila. Načeloma učna priprava ne obsega več 

kot do 15 strani A4-formata. V primeru da imamo bolj obseţna besedila, nam to preprosto 

orodje pride še toliko bolj prav. Pisanje in ustvarjanje zapiskov je še ena izmed prednosti, 

ki pri učni pripravi študentu lahko predstavlja pomembno ter uporabno prednost. 

 

Čeprav je program MS Word vsesplošno zelo dobro sprejet in uporaben, ga lahko v 

marsikaterem pogledu nadomesti in preseţe program Adobe InDesign. Slednji program je 

namenjen predvsem oblikovalcem revij in drugih bolj zahtevnih e-publikacij. Zaradi tega 

lahko s pomočjo programa InDesign napravimo oblikovno bistveno bolj zahtevne 

postavitve in oblike strukture naše e-publikacije oziroma e-gradiva. Ker imajo učne 

priprave točno določeno obliko, oblikovanje in ustvarjanje s pomočjo programa InDesign 

niti ni prišlo do izraza. Prav tako nismo mogli izkoristiti celotnega potenciala njegovih 

razširitev (Aquafadas orodja) ter funkcij in lastnosti, ki jih ponuja format EPUB 3. Kljub 

vsemu menimo, da je interaktivna učna priprava napisana v formatu EPUB 3 dober primer, 

v katero smer se bodo najverjetneje razvijala e-gradiva ali celo i-gradiva. Posledično je ob 
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tem smiselno premisliti o spremembi načina poučevanja in tudi učenja, saj se iz dneva v 

dan količina informacij močno povečuje.  

 

EPUB 3-učna priprava je v didaktičnem smislu lahko študentu tehnike in tehnologije v 

pomoč, pri njegovih nastopih v šolah med študijem, ko šele usvaja veščine poučevanja. 

Čas, ki ga posveti izdelavi te učne priprave, poglobi njegovo znanje, saj je vsebina učne 

priprave obogatena. Po drugi strani ga novosti na področju informacijsko komunikacijskih 

tehnologij prisiljujejo, da svoje znanje nadgrajuje in ga izmenjuje tako z drugimi študenti 

kot tudi s svojimi mentorji. Ravno v tem je tudi prednost učne priprave, izdelane v formatu 

EPUB 3, da imajo tako študent kot njegovi mentorji moţnost dostopa ob ustrezni 

programski podpori do učne priprave, kjer je vse zbrano na enem mestu.  

 

Ko študent zaključi študij in prične redno poučevati v šoli, slej ko prej tudi zaradi 

precejšnje časovne zamude ni več tako motiviran za pisanje poglobljenih učnih priprav, saj 

meni, da lahko za poučevanje enakovredno uporablja predhodne lastne izpiske, morebitne 

PowerPoint predstavitve itd.  

 

Na drugi strani imajo učitelji TiT ţe izkušnje s poučevanjem. Potencial za uvajanje novosti 

v poučevanje pa vidijo le, če poznajo samo programsko opremo in tehnologijo in če so 

sami motivirani, da uvajajo v svoje poučevanje novosti. Na podlagi tega so tudi 

pripravljeni pripraviti učne liste zapisane v EPUB 3-formatu ter s tem še dodatno 

spodbudili vsestransko učenje svojih učencev.  

 

Pri odgovorih naših intervjuvancev, ki so bili učitelji, smo opazili, da so bili bolj 

motivirani za samo uporabo formata EPUB 3 za izdelavo različnih didaktičnih gradiv (ne 

samo učne priprave), če so imeli več znanja na področju računalništva in če so tega med 

drugim tudi poučevali. Njihovo mnenje je bilo, da se bo najverjetneje današnji način 

poučevanja čez deset let zaradi napredka v tehnologiji močno spremenil in da se je 

smiselno na to tudi pripraviti. Da pa bi bilo to tudi mogoče, pa nekateri učitelji menijo, da 

bo potrebno priznanje formata EPUB 3 kot uradnega standarda v šolah in uporabe v njem 

izdelanih različnih e-gradiv, vključno z učno pripravo, s strani resornega ministrstva, pri 

čemer naj bi to zagotovilo ustrezno tehnologijo in upoštevalo tudi vprašanje avtorskih 

pravic, na katere učitelji velikokrat pozabijo pri UP. Za to pa bo potrebno tudi 

izobraţevanje učiteljev tako o uporabi nove programske opreme, saj dokumenti, ki jih 
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učitelji napišejo doma v Wordu, niso kar prenosljivi za uporabo v formatu EPUB 3, kot 

tudi o poglabljanju vsebine poučevanja, saj dobro interaktivno gradivo zahteva tudi večjo 

razgledanost učitelja. Ţe sedaj namreč dobra učna priprava zahteva veliko časa in znanja, 

interaktivna pa bi ga še več, saj bi bilo potrebno tudi način poučevanja prilagoditi temu.  

 

Glavna slabost, ki so jo glede izdelave učnih priprav v formatu EPUB 3 izpostavili naši 

intervjuvanci, se nanaša na precejšnjo porabo časa in energije, ko ju je potrebno vloţiti v to 

delo, saj gre za uporabo nestandardiziranega formata. Pri čemer vidijo slabost tudi v tem, 

da še nista povezana e-tabla in tablični računalnik, da bi lahko učitelji različna e-gradiva, 

izdelana v EPUB 3 formatu, uporabljali pri poučevanju, kar bi pomagalo tudi intelektualno 

šibkejšim učencem.  
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7. ZAKLJUČEK 

 

Raziskovali smo uporabo formata EPUB 3, o katerem je pri nas zelo malo napisanega. 

Preučili smo različna teoretična izhodišča in uporabili veliko število virov, da smo prišli do 

pravilnih informacij in uporabnih ugotovitev. V nalogi smo namreč zasledovali cilj, da bi 

zadostili uporabi formata EPUB 3 za učne priprave, ki bi jih lahko študentje in učitelji 

uporabljali pri pouku TiT.  

 

Ob tem smo preučili tudi druge formate, da smo lahko predstavili prednosti formata EPUB 

3 v primerjavi z ostalimi formati. V ta namen smo na koncu izdelali učno pripravo v EPUB 

3-formatu pri predmetu TiT v okviru učne enote Prenos gibanja od motorja do orodja, s 

katero smo ţeleli preizkusiti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 v praksi. 

 

Glavno vodilo za izdelavo učne priprave v EPUB 3-formatu so bile prednosti, ki jih 

prinaša format EPUB 3. Tako ob študiju literature kot ob evalvaciji o uporabnosti EPUB 3-

formata s strani študentov tehnike in učiteljev TiT se je izkazalo, da so prednosti tega 

formata predvsem uporaba avdio in video vsebin, uporaba različnih gumbov, diaprojekcija 

slik, animacije, ki jih lahko vključimo v samo učno pripravo, moţnost spreminjanja 

velikosti pisave in tudi vrsto pisave.  

 

Učna priprava, ki je dodatno opremljena z interaktivnimi vsebinami, je lahko študentom in 

učiteljem pomaga pri poučevanju. Velika prednost pri vsem skupaj je tudi, da imajo ti 

celotno učno pripravo oziroma zapiske vse shranjene na enem mestu (v eni mapi). V 

formatu EPUB 3 lahko hkrati pregledujejo vsebino, slike ter preostale informacije. To 

vpliva tudi na ohranjanje in varovanje okolja, saj tisk na papir ni potreben.  

 

Največja odlika EPUB 3-formata je pretočnost vsebine (angl. reflowable content). To 

pomeni, da lahko isti dokument pokaţemo na različnih napravah, z različno velikimi 

zasloni in bo format vsebino vedno optimalno prikazal (ni izgub dela vsebine). Lastnost 

pretočnost vsebine novega formata namreč omogoča, da se struktura dokumenta prilagodi 

kateri koli napravi in velikosti zaslona le-te. Ob tem se struktura prilagodi tudi, če 

spreminjamo velikost ali vrsto pisave. Dokument lahko shranimo tudi tako, da je struktura 

strani  fiksno postavljena. Npr. pri učbenikih za zgodovino, kjer je zemljevid na sredini 
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strani in so okrog njega postavljene oporne točke, bi lahko zaradi pretočnosti vsebine 

»reflowable content« prišlo do napačno predstavljene vsebine na različno velikih zaslonih, 

če ne bi izbrali fiksne postavitve strani. 

 

Format EPUB 3 v vseh pogledih prinaša novosti, ki bodo po našem mnenju bistveno 

spremenile način branja, iskanja in pregledovanja informacij. S formatom EPUB 3 lahko 

popestrimo vsebino e-gradiva, ki ga ţelimo predstaviti.  

 

Ob raziskovanju formata EPUB 3 smo se srečali tudi z nekaterimi njegovimi 

pomanjkljivostmi v slovenskem jeziku. Tu so se nam odprla vprašanja, ki bi jih bilo v 

prihodnje smiselno rešiti.  

 

Ker je pisava napisana v slovenskem jeziku, bomo ob tem, če velikost pisave bistveno 

povečamo, tekst teţje brali, ker sistem ne zna deliti besed. Zaradi tega bodo v tekstu večji 

razmiki med besedami in bo tekst teţje berljiv. Slednje se ne more zgoditi npr. v 

angleškem tekstu, saj zaradi pravilnega deljenja besed do opisanega ne more priti.  

 

Učna priprava v slovenskem jeziku predstavlja še eno pomanjkljivost na račun morebitnih 

uporabljenih lastnosti, ki jih omogoča format EPUB 3. Ne moremo namreč uporabiti 

funkcije TTS (angl. text to speach), ki omogoča napravi, da nam glasno prebere napisano 

učno pripravo ali njen določen del. Za to bi namreč potrebovali natančne slovarje 

izgovorjave in fonetike. Slovarji so trenutno narejeni za vodilne in najbolj pogosto 

uporabljene jezike kot so angleščina, nemščina, francoščina, španščina itd. Da je razvoj v 

slovenskem jeziku na tem področju smiseln, nam dokazuje tudi pomembna prednost 

uporabe funkcije TTS-ja, ki je v tem, da lahko slepi in slabovidni posamezniki nemoteno 

pregledujejo informacije. Če za trenutek odmislimo učno pripravo, pa lahko funkcija TTS 

predstavlja pomembno vlogo pri učenju branja mlajših učencev (besede se sočasno 

pobarvajo, ko jih sistem glasno prebira) ali pri učenju novega jezika. Tako nas v prihodnje 

na tem področju čakajo izzivi za razvoj orodij v slovenščini za uporabo formata EPUB 3. 

  

Ko so študentje tehnike in učitelji TiT evalvirali našo učno pripravo, izdelano v formatu 

EPUB 3, smo jim morali le to predstaviti na našem pametnem telefonu in z našo 

programsko opremo, saj sami le te niso posedovali. Prišli smo do spoznanja, da bo 

potrebno dodatno izobraţevati študente in učiteljev TiT, če bi ţeleli v praksi uporabljati 
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format EPUB 3 za različna e-gradiva. Za to je potrebna tudi programska oprema, ki 

omogoča tako izdelavo e-gradiv kot njihovo pregledovanje v formatu EPUB 3. Pri tem se 

je izkazalo, da Apple v zelo veliki meri podpira format EPUB 3. V iBooksu najdemo 

številne knjige napisane v formatu EPUB 3. Prav tako samo na Applovem operacijskem 

sistemu delujejo številne zelo uporabne aplikacije in programska oprema. Ne glede na 

visoko ceno Applovih računalnikov in delno programske opreme se investicijski strošek 

slej ko prej izkaţe za dolgoročno dobro naloţbo.  

  

Naš zaključek je, da sta teoretično in praktično raziskovanje EPUB 3-formata pokazala več 

prednosti pri njegovi uporabi za didaktične namene pri pouku TiT, zato predlagamo 

uporabo formata EPUB 3 za izdelavo različnih e-gradiv.  

 

Ugotavljamo namreč, da nas je fiksna struktura učne priprave do določene mere omejila, 

saj se je medraziskovanjem izkazalo, da so druga e-gradiva, izdelana v formatu EPUB 3, 

bolj uporabna za širši krog ljudi, učna priprava pa sluţi predvsem učitelju.  

 

Naša prvotna zamisel je bila, da bi v formatu EPUB 3 ustvarili delovni list ali izdelali e-

gradivo za učence na določeno tematiko. Menimo, da bi s tem bolje prikazali tako 

uporabnost kot prednosti formata EPUB 3.  

 

Čeprav je začeten vloţek za izdelavo gradiv v formatu EPUB 3 visok, predvsem kar se tiče 

nakupa/namestitev programske opreme in računalnikov pa tudi izobraţevanja učiteljev, 

lahko v prihodnje pričakujemo, da se bodo tudi šole in ne samo posamezni učitelji odločali 

za vedno bolj splošno uporabo e-gradiv v formatu EPUB 3, saj ta napoveduje drugačne 

pristope k učenju in razumevanju tako novih pojmov kot snovi same, in to ne samo pri 

poučevanju predmeta TIT, temveč tudi pri poučevanju drugih predmetov. Največjo korist 

od tega pa bodo imeli učenci, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da so njihove zmoţnosti 

učenja in poti dojemanja učne snovi različne.  
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9. PRILOGE 

 

9.1 Priloga 1: Tabela minimalnih in temeljnih standardov za predmet TiT 

 

Tabela 2: Minimalni in temeljni standardi po Učnem načrtu za predmet TIT; učna tema: 

Tehnična sredstva; učna enota: Prenos gibanja od motorja do orodja [76] 

  Osnovna šola 

6. razred / 

7. razred opiše zobniški par, loči pogonski in 

gnani zobnik, opiše polţasto gonilo 

določi in izrazi prestavno razmerje 

na modelu 

8. razred imenuje 

vrste, 

pojasni 

vlogo in 

namen 

gonil 

pri gradnji 

modela 

uporabi 

gonilo ter 

preizkusi 

njegovo 

delovanje 

loči drsne 

in kotalne 

leţaje ter 

pojasni 

pomen 

maziv 

imenuje 

različne 

vrste 

zobnikov 

in navede 

njihovo 

uporabo 

določi 

prestavno 

razmerje 

na 

ročičnem 

gonilu 

določi 

vrste 

gibanj in 

opiše 

prenos 

moči 

 

 

9.2 Priloga 2: Učna priprava Prenos gibanja od orodja do motorja  

 

UČNA PRIPRAVA PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

 

I. SPLOŠNI EVIDENČNI PODATKI  
 

Izvajalec: Andrej Lavrič……………………………………………………… 
Šola: Osnovna šola Črnuče……………………………………………… 

Razred: 8. B………………………………………………………………… 

Predmet: Tehnika in tehnologija…………………………………………….. 

Mentor: Milan Gaberšek……………………………………………………. 

Datum nastopa: 12.1.2013………………………………………………………….. 

Ura (hh:mm): 10.15–11.50……………………………………………………… 

Učna tema: Tehnična sredstva………………………………………………….  

Učna enota: Prenos gibanja od motorja do orodja……………………………… 

 

 

II. OPERATIVNI CILJI DIDAKTIČNE ENOTE  
 

Izobraževalni cilji 

Učenec: 

I1: zna opisati osnovne sestavne dele gonila (pogonski, gnani zobnik, leţaj, gred, 

os…), imenuje vrste gonil in njihovo uporabo;  

I2: opiše vsaj tri vrste zobniških gonil, njihovo delovanje ter primer uporabe v 

ţivljenju; 
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I3: opiše dva različna primera prenosa gibanja ter poda primer uporabe; 

I4: usvoji pojme os, gred in leţaj (razlikuje med osjo in gredjo); 

I5: zna razlikovati med kotalnim in drsnim leţajem ter pojasni uporabo maziva; 

I6: zna opisati pojma redukcije in multiplikacije ter na primeru izračuna prestavno 

razmerje. 

 

Vzgojni cilji 

Učenec:  

V1: posluša razlago ter izlušči bistvo; 

V2: sodeluje, pomaga in se odziva. 

 

Psihomotorični cilji 

Učenec: 

P1: uri se v delovnih navadah; 

 P2: navaja se na natančno delo; 

 P3: razvije prostorske predstave različnih strojev. 

  

Minimalni in temeljni standardi znanja 

Učenec: 

M1: imenuje vrste, pojasni vlogo in namen gonil; 

 M2: loči drsne in kotalne leţaje ter pojasni pomen maziv; 

M3: pri gradnji modela uporabi gonilo ter preizkusi njegovo delovanje; 

S1: imenuje različne vrste zobnikov in navede njihovo uporabo; 

S2: na ročičnem gonilu določi vrste gibanj in opiše prenos moči; 

S3: določi prestavno razmerje. 

 

Cilji (izobraževalni/standardi) iz predhodnih razredov ali preteklih učnih ur 

Učenec: 

C1: našteje vsaj tri različne motorje z notranjim izgorevanjem; 

C2: opiše delovanje štiritaktnega motorja ter poimenuje takte; 

C3: poda dva primera uporabe bencinskih, dizelskih in električnih motorjev. 

 
 
 

III. MIKROARTIKULACIJA DIDAKTIČNE ENOTE 
 
Tip učne ure:  obravnava nove učne snovi 

Učne oblike:  frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:  razlaga, razgovor, demonstracija 

Strategija pouka:  delovna naloga 

Delovne tehnike:  poslušanje, prepisovanje, odgovarjanje, poimenovanje 

Novi pojmi in posplošitve:  os, gred, kotalni in drsni leţaj, vzvoj, oljni film, tečaj, puša.. 

Korelacija:  fizika, matematika, ekologija 

Učila/pripomočki:   projektor, elektronske prosojnice, delovni zvezek in 

učbenik, modeli zobniškega, tornega, jermenskega in 

veriţnega gonila, primeri drsnih in kotalnih leţajev ter 

maziv, ročni vrtalni stroj, palični mešalnik, modela 

štiritaktnega motorja, zbirka FischerTechnik 
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Orodja, naprave in stroji  

Zarisno in merilno orodje:  / 

Obdelovalno orodje:  / 

Naprave:  / 

Stroji: / 

Gradiva (materiali): / 

Varstvo pri delu: / 

 

 

Literatura:   

Za učenca: 

[1] B. Aberšek, F. Florijančič, A. Papotnik: Tehnika 8: Učbenik za pouk tehnike in 

tehnologije v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraţevanja (Ljubljana, 

DZS, 2004). 

[2] B. Aberšek, F. Florijančič, A. Papotnik: Tehnika 8: Delovni zvezek za pouk tehnike 

in tehnologije v 8. Razredu devetletne osnovne šole (Ljubljana, DZS, 2004). 

[3] S. Fošnarič, B. Karner, D. Slukan, J. Virtič: Tehnika in tehnologija 8: Učbenik za 8. 

razred devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH 2004). 

[4] S. Fošnarič, B. Karner, D. Slukan, J. Virtič: Tehnika in tehnologija 8: Delovni 

zvezek za 8. razred devetletne osnovne šole (Limbuš, IZOTECH 2004). 

[5] S. Kocijančič, B. Sušnik, L. Hajdinjak: Tehnika in tehnologija, učbenik za 8. razred 

devetletne osnovne šole (Ljubljana, Tehniška zaloţba Slovenije 2001)  

[6] S. Kocijančič, B. Sušnik, L. Hajdinjak: Tehnika in tehnologija, delovni zvezek z 

gradivi za 8. razred devetletne osnovne šole (Ljubljana, Tehniška zaloţba Slovenije 

2001)   

 

Za učitelja: 

[7] M. Fakin in ostali, Učni načrt Tehnike in tehnologije , (Ljubljana, Ministrstvo za 

šolstvo, 

znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2002) 

[8] J. Flašker, S. Glodeţ, Z. Ren, Zobniška gonila (Ljubljana, Zaloţba Pasadena, 2010). 

[9] J. Flašker, S. Glodeţ, Z. Ren: Strojni elementi, Zobniška gonila, univerzitetni 

učbenik  (Maribor, Tiskarna tehniških fakultet, 2008).  

[10] I. Janeţič: Strojni elementi 2 (Ljubljana, Tehniška zaloţba Slovenije, 2001). 

[11] B. Kraut: Strojniški priročnik (Ljubljana, Tehniška zaloţba Slovenije, 1993). 

 

 

IV. POTEK UČNE URE 
Na začetku ure se predstavim, povem kdo sem, od kod prihajam ter predstavim namen 

svoje prisotnosti na urah tehnike in tehnologije. 

 

0 PONOVITEV USVOJENIH VSEBIN (3 min.) 

C1 (1): Zadnje ure ste se pogovarjali o motorjih z notranjim zgorevanjem. Ali mi lahko 

kdo našteje tri primere omenjenega motorja? (bencinski dvotaktni in štiritaktni motor, 

dizelski motor, letalska turbina, raketa, Wanklov motor itd.).  

 

C2 (2): Omenili ste štiritaktni bencinski motor. Ali se še spomnite, kako ste poimenovali 

posamezne takte ter kaj se dogaja v posameznem taktu? (poznamo štiri takte: sesanje, 

stiskanje, zgorevanje in razširjanje in izpuh. Učenci s pomočjo modela štiritaktnega 

motorja v dveh stavkih opišejo posamezen takt).    

http://www.emka.si/zaloznik/zalozba-pasadena-d-o-o/1392
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1454191118888640&rec=9&sid=1
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1454191118888640&rec=9&sid=1
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Z metodo pogovora in demonstracije (model bencinskega štiritaktnega motorja) 

 učence motiviram za sodelovanje, prosojnici 1,2. (Priloga 

1.) 

1 UVAJANJE (7 min.) 

 

1.1 Mobilizacija znanja (3 min.) 

 

C3 (1): Kje vse lahko uporabimo bencinske in dizelske motorje. Naštejte dva primera za 

oba omenjena motorja? (primer uporabe bencinskega motorja pri formuli in motorjih; 

dizelske motorje uporabljamo pri tovornjakih in ladjah). Zaradi vedno večjega števila 

uporabe prevoznih sredstev ter zviševanje nivoja izpustov, zadnja leta vedno več 

pozornosti in časa posvečamo ekologiji ter ozaveščanju, kako ravnati z naravo. (4): Ali ima 

kdo idejo, kako bi zmanjšali izpuste pri avtomobilih z bencinskimi in dizelskimi motorji? 

(z večjo uporabo javnih prevoznih sredstev, večja uporaba koles, z uporabo električnih 

motorjev). 

 

Z metodo razgovora z učenci ponovim bistvene pojme pretekle ure  

ter nakaţem novo učno snov, prosojnica . (Priloga V.1.) 

 

 

1.2 Motivacija (2 min.) 

 

Omenili ste električni motor. Če ţelimo doma narediti bananin dţus, potem potrebujemo 

mleko, banane ter palični mešalnik. Koliko napetosti imamo v domači vtičnici? (napetost 

je 220V). Ker je napetost cel čas enaka, kako lahko potem spreminjamo stopnje oziroma 

hitrost vrtenja paličnega mešalnika ali kakšne druge naprave, ki jo bodisi najdemo v 

kuhinji ali v delavnici?  

 

Ker napetosti ne moremo spreminjati, lahko zato spreminjamo hitrost delovanja 

poljubnega stroja. Če zelo poenostavimo celoten postopek: ko npr. palični mešalnik 

vklopimo v vtičnico in ga zaţenemo, električna napetost poţene električni motor. Le-ta je 

povezan z različnimi gonili v napravi, ki  prenesejo gibanje na rezilo paličnega mešalnika. 

Motor in gonila (zobniki, gred, os, leţaji itd.) so navadno pokrita z ohišjem (iz plastike), ki 

varuje pred zunanjimi vplivi. Samo spremembo hitrosti vrtljajev doseţemo z 

reduktorjem/multiplikatorjem in prestavnim razmerjem, ki ste ga omenili ţe v sedmem 

razredu. Več o tem pa malo kasneje.   

    

Z metodo razgovora in predstavitvijo delovanja  modela paličnega  

mešalnika vpeljem rdečo nit ure. 

 

 

1.3 Napoved in utemeljitev učnega smotra (2 min.) 

 

Danes bomo v naslednjih dveh urah pobliţje spoznali, kakšna gonila poznamo in kakšne 

vrste kroţenja omogočajo, kje jih v vsakdanjem ţivljenju najdemo in uporabljamo (ne da 

bi vedeli). Opisali bomo glavne sestavne dele gonil, poiskali razlike med gredjo in osjo, 

kakšne leţaje poznamo ter čemu so potrebna maziva. V nadaljevanju bomo skupaj 

razstavili model stroja ter spoznali osnovne sestavne dele vsakega orodja z motorjem. Na 

koncu ure bomo naredili kratek test, kako uspešno ste usvojili znanje, kako razumete 

osnovne principe delovanja orodij, ki ste jih tekom pouka tehnike in tehnologije ţe 
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uporabljali ter razčistili morebitne nesporazume glede novih pojmov. Usvojeno znanje vam 

bo pomagalo pri razumevanju, uporabi in morebitnih enostavnih popravilih strojev in 

naprav npr. gorsko kolo, rolerji, ročni vrtalni stroj, preprosti kuhinjski aparati.  

 

Učencem pojasnim, kako bosta potekali naslednji dve uri ter kako bodo 

 lahko usvojeno znanje lahko uporabili v vsakdanjem ţivljenju. 

 

.  

2 USVAJANJE (63 minut) 

 

2.1 Definicija pojma gonila (4 min) 

 

O gonilih ste nekaj malega povedali ţe v sedmem razredu. Danes bomo obstoječe znanje 

še nadgradili in poiskali primere uporabe v vsakdanjem ţivljenju. Ali se kdo še spomni 

definicije gonil? Ali zna kdo s svojimi besedami opisati, kaj so gonila?  

 

Na tablo napišem naslov GONILA ter učencem podam osnovno definicijo: Gonila so 

vmesni člen med pogonskim in delovnim strojem oziroma gonila. Lahko jih opišemo tudi 

kot elemente, ki sluţijo za prenos gibanja. S pomočjo modela in učenca opišem glavne 

sestavne dele gonila: pogonski stroj, gred, pogonski zobnik, gnani zobnik, leţaji ter delovni 

stroj.  

 

Z metodo demonstracije modela zobniškega gonila predstavim učencem posamezne 

 sestavne dele ter podam osnovno definicijo gonila, prosojnica 3. (Priloga V.1.) 

 

 

2.2 Osnovna delitev gonil (2 min.) 

Gonila delimo na tiste z neposrednim prenosom gibanja, pri katerih se pogonsko in gnano 

kolo dotikata (zobniška, torna), ter na gonila z mehanskim vlečnim elementom (jermenska, 

veriţna). 

 

Z metodo demonstracije predstavim učencem posamezne modele (zobniško,   

torno, veriţno in jermensko) gonil, prosojnica . (Priloga V.1; I1, M1.) 

 

 

2.2 Zobniška gonila (8 min.) 

 

Zobniki so narejeni iz kovin ali umetnih mas in imajo različne oblike. V rokah imam 

model zobniškega gonila. Kako poimenujem posamezna zobnika? (Pogonski in gnani 

zobnik.) Kako se vrtita, če vrtim manjši zobnik? (Manjši gre v levo, večji se vrti posledično 

v desno.) Kaj moramo spremeniti, če ţelimo povečati hitrost gnanega zobnika? S tem 

posledično dobimo višje obrate – multiplikator, pri npr. paličnem mešalniku? (Spremeniti 

moramo prestavno razmerje pri zobnikih, pomanjšati moramo gnani zobnik.) To doseţemo 

s stikalom na paličnem mešalniku – spremenimo prestavno razmerje in povečamo oziroma 

zmanjšamo hitrost delovanja. Če zmanjšamo obrate na paličnem mešalniku, tak motor 

strokovno poimenujemo reduktor. 
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Kaj se zgodi, če z nekim predmetom zaustavimo palični mešalnik in njegovo rezilo? 

(Lahko uničimo rezilo ali motor paličnega mešalnika.) Res je, lahko pa tudi uničimo 

zobniško gonilo, ki poganja rezilo. Nekateri motorji imajo posebno varovalo, ki 

onemogoča uničenje motorja.   

 

Zobniška gonila pa ne predstavljajo vedno samo dva zobniška kolesa. Lahko uporabimo 

veliko variacij, vključno s polţastim gonilom, z zobato letvijo, s stoţčastim zobnikom itd. 

Kaj je značilno za polţasto gonilo in kje v vsakdanjem ţivljenju ga najdemo? 

(Uporabljamo ga tam, kjer ţelimo močno zmanjšati prestavno razmerje(ţelezniške 

zapornice.). Naštejte dva primera uporabe zobniškega gonila. (Zobata letev. Najdemo npr. 

pri vrtalnem stroju, dvigala, drsna vrata itd.) Uporabo stoţčastega zobnika najdemo pri 

točilnici za med, ročnem vrtalnem stroju. 

 

Z metodo razgovora in s pomočjo različnih modelov zobniških gonil učence spodbudim, 

 da razmišljajo in podajo svoje ugotovitve in primere uporabe gonil v vsakdanjem  

ţivljenju, prosojnica 5, 6. (Priloga V.1; I1, I2,M1, S1; priloga V 2.1.) 

 

 

2.3 Torno gonilo (3 min.) 

 

Preobremenitev motorja in gonil, ki smo jo prej omenili pri paličnem mešalniku, lahko 

rešimo s preprosto uporabo tornega gonila. Tako uporabimo dve kolesi brez zob. Pogonsko 

kolo pritiska na gnano kolo ter s tem prenaša vrtenje. Učence vprašam, kakšna je slabost 

takšnega gonila? (Pri preobremenitvi lahko pride do spodrsavanja koles, hitrejša obraba 

koles zaradi trenja.) 

 

Učenca povabim, da s pomočjo modela tornega gonila obrazloţi  

svoje ugotovitve, prosojnica . (Priloga V.1; I1, M1.) 

 

 

2.4 Jermensko in verižno gonilo (5 min.) 

 

Če imamo večji stroj, potem namesto velikih koles raje uporabimo manjša kolesa ter jih 

poveţemo z jermenico (manj nerodno itd.). Tako dobimo jermensko gonilo. Kakšna je 

slabost jermenskega gonila in kako lahko to rešimo? (Večja kot je razdalja med kolesi, 

večji jermen je potreben in hitreje pride do teţav – spodrsavanje; kolesa ne smejo biti 

preveč gladka.) 

 

Če pride do spodrsavanja, potem teţje določimo prestavno razmerje. Kako bi rešili ta 

zaplet? (Jermen bi zamenjali z verigo in namesto tornih koles, bi uporabili zobniška 

kolesa. Tako bi lahko natančno določili prestavno razmerje in obdrţali velikost koles ter 

razdaljo med njimi.) 

 

Učencem s pomočjo zbirke FischerTechnik in različnih modelov pokaţem rešitev, ki jo je 

opisal eden izmed učencev. Kje se uporabljata omenjeni gonili? (veriţno gonilo – 

kmetijski stroji, kolo, motorno kolo, ţaga,; struţnica, kasetofon – jermensko gonilo itd.)  

 

Z metodo demonstracije in razlage predstavim učencem model jermenskega in  

veriţnega gonila. Skupaj z učenci poskušam najti primer uporabe omenjenega  

gonila (zapornice pri ţeleznici). Učence spodbujam, da razmišljajo o rešitvah  
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in primerih uporabe, prosojnica  8. (Priloga V.1; I1, M1.) 

 

 

2.5 Prestavno razmerje (5 min.) 

 

Ţe nekajkrat danes smo omenili prestavno razmerje. Ker pojem poznate ţe od lani, samo 

na kratko ponovimo njegov izračun. Na praktičnem primeru pokaţem, kako določimo 

prestavno razmerje:  

 preštejemo zobe -   
1

2

z

z
i      

 izmerimo obseg zobnika 
1

2

obseg

obseg
i   

 štejemo obrate/vrtljaje :  
2

1

n

n
i   

 

Z metodo razlage učencem razloţim pojem prestavnega razmerja ter njegov  

izračun. Svojo razlago podkrepim s tremi različnimi primeri ter uporabo  

različnih gonil, prosojnici 9, 1. (Priloga V.1; I6, S3.). 

 

 

Kje vse uporabljamo prestavna razmerja? (Vsepovsod: avtomobili, ure, stroji, kolo z več 

prestavami.) Na ta način lahko izkoristimo moč in hitrost motorja ter dobimo reduktor ali 

multiplikator. Odvisno od naših potreb.  

 

Z dodatnimi vprašanji spodbujam učence, da poveţejo ţe usvojeno znanje in  

še poglobijo razumevanje gonil ter njihovo uporabo. (I6, S3; priloga V 2.2.). 

 

 

2.6 Delitev gonil in glavni elementi gonil (3 min.) 

 

Glavne dele gonil oziroma strojne elemente lahko razdelimo glede na gibanje v tri velike 

skupine: 

 elementi, ki spreminjajo eno obliko gibanja v drugo (različni mehanizmi); 

 elementi, ki omogočajo gibanje (osi, gredi, leţaji); 

 elementi, ki prenašajo gibanje (gonila). 

 

Glavni sestavni deli gonil so: os, gred, leţaj, kolesa, motor itd. 

  

Z metodo razlage učencem pojasnim delitev gonil ter s pomočjo modela  

gonila pokaţem osnovne elemente, prosojnica 1. (Priloga V.1; I1.). 

 

 

2.7 Ročični mehanizmi (7 min) 

 

Do sedaj smo govorili samo o gonilih in prenosu kroţnega gibanja. Ali lahko opisana 

gonila in njihov prenos kroţnega gibanja uporabimo tudi npr. pri delovanju brisalcev na 

avtomobilu? (Ne, da.) Kako lahko kroţno gibanje spremenimo oziroma pretvorimo v 

premo gibanje ali nihanje? Spomnite se prejšnjih ur ter delovanja bata v bencinskem 

motorju. (Z ročico lahko premikamo bat.) Res je, to ročico pa imenujemo ojnica, kot ste se 
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učili v prejšnjih urah. Ta mehanizem imenujemo ročični mehanizem, ki ga lahko 

uporabimo npr. pri avtomobilskem motorju za delovanje brisalcev, strojna ločna ţaga, 

črpalke itd. Lahko naštejete še vi kakšen primer uporabe? (Parna lokomotiva, motor ladje, 

avtomatske preše, avtomatska kladiva itd.) 

 

Z metodo razlage, razgovora in demonstracije dveh modelov ročičnega  

mehanizma učencem pojasnim nov pojem ter princip njegovega  

delovanja, prosojnici 12, 1. (Priloga V.1; I3, S2; priloga V 2.3.) 

 

 

Na modelu brisalca vam bom pokazal glavne sestavne dele: ročica se vrti, mahalka brisalca 

niha, med njima vidimo povezavo, ki jo imenujemo sprega. Na koncu je tu še stojalo, ki je 

edini del mehanizma, ki miruje.  

 

Z metodo razgovora skupaj z učenci pridemo do ročičnega mehanizma. S  

pomočjo modela brisalca (FisherTecnik) opišem delovanje modela ter  

poimenujem sestavne dele. Učence spodbudim, da poiščejo še kakšen  

primer, prosojnica 1. (Priloga V.1; I3, S2; priloga V 2.4.) 

 

 

2.8 Strojni elementi, ki omogočajo in prenašajo gibanje (26 min.) 

 

a) Os in gred (16 min.) 

Govorili smo ţe o mehanizmih, ki spreminjajo eno obliko gibanja v drugo (kroţno v 

premo in kroţno v nihajoče gibanje). V nadaljevanju se bomo osredotočili na strojne 

elemente, ki omogočajo ter prenašajo gibanje.  

 

Med uro smo ţe omenili os in gred. Slednja elementa sta na prvi pogled zelo podobna in 

zaradi tega velikokrat prihaja do napak pri poimenovanju. Glavna razlika med obema je ta, 

da strojni element os SAMO omogoča gibanje na njej nameščenih delov stroja in naprave. 

Na drugi strani strojni element gred, omogoča IN prenaša gibanje (kot del gonila) na njej 

nameščenih elementov stroja in naprave.  

 

Osi so tako obremenjene samo z upogibnim momentom (sile, ki delujejo pravokotno na 

os).  Ločimo med mirujočimi (strojni deli se gibljejo okrog osi) in vrtečimi oziroma 

rotirajočimi osmi (strojni deli pritrjeni na os). Primer prve najdemo npr. pri prednjem 

kolesu gorskega kolesa, pri kolesih otroškega vozička in pri prednjih kolesih avtomobila. 

Primer vrteče osi najdemo npr. pri tovornih vagonih in tračni ţagi.  

 

Z metodo razlage učencem predstavim nova pojma osi in gredi.  

Učencem s pomočjo primerov iz vsakdanjega ţivljenja  

pribliţam pojem osi, prosojnica 1. (Priloga V.1; I4.) 

 

 

Kot smo povedali gredi omogočajo IN preko gonila prenašajo gibanje. Posledično so 

obremenjene z upogibnim ter vzvoj/torzijo (sile, ki delujejo pravokotno in sile, ki deluje 

okrog vzdolţne osi). Pomembna razlika med gredjo in osjo je ta, da so strojni deli vedno 

pritrjeni na gred in vedno prenašajo gibanje. Poznamo dve vrsti gredi: gonilna gred 

(nameščene na pogonskih delih strojev in naprav) in gnana gred (nameščene na 

obdelovalno orodje, obdelovanec ali transportni del stroja). Primer gnane gredi najdemo 
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npr. pri pedalih gorskega kolesa in dinamu. Primer gonilne gredi najdemo npr. pri kosi na 

najlonsko nit in zadnjih kolesih BMW-ja (avtomobil na zadnji pogon). Hkrati lahko 

najdemo gredi tudi pri čolnih. Gonilna gred se nahaja v motorju čolna, na gnano gred pa je 

pritrjen propeler. Kardanski zglob je še en poseben primer gibljive gredi. 

 

  Z metodo razlage učencem predstavim pojem gredi in njeno delitev.   

Skupaj z učenci poskušam najti primere gredi iz vsakdanjega  

Ţivljenja, prosojnica 1. (Priloga V.1; I4; priloga V 2.6.) 

 

 

*Zaradi večjih sil, ki delujejo na gredi, so tudi uporabljeni materiali pri gredeh močnejši, 

trdnejši ter bolj ţilavi. Najpogostejši materiali za osi in gredi je jeklo (konstrukcijska jekla, 

jeklo za poboljšanje in jeklo za cementiranje). Izbira materiala je predvsem odvisna od 

hitrosti vrtenja osi ali gredi, obremenitve, dolţine itd. Zaradi tega obstajajo različne 

formule, ki strokovnjakom omogočajo natančen izračun debeline, dolţine osi ali gredi ter 

materiala za izgradnjo le-teh.  

 

Z metodo razlage in demonstracije učencem na primeru modela gonila  

pojasnim sile, ki delujejo na gred ter ponudim dodatna pojasnila pri  

razlikah med osjo in gredjo (dodatno pojasnilo). (I4; priloga V 2.5.) 

 

 

Namig pri razlikovanju osi in gredi: pomembno je razumevanje stroja/naprave, saj lahko 

zelo enostavno in hitro določimo gredi in osi. Poglejmo si npr. gorsko kolo. Kje najdemo 

osi in kje gredi? Svoje ugotovitve tudi pojasnite! (Osi najdemo pri zadnjem in prednjem 

kolesu ter pedalih; gredi najdemo pri dinamu, krmilu kolesa ter pedalih kolesa.)  

 

Učence spodbujam, da sami prepoznajo os in gred ter pojasnijo njihovo  

uporabo v vsakdanjem ţivljenju, prosojnici 17, 18. (Priloga V.1; I4.) 

 

 

b) Ležaji (10 min.) 

Leţaji so strojni elementi (deli gonil), katerih osnovni namen je omogočati vodenje vrtečih 

strojnih delov (osi, gredi itd.). V praksi to pomeni, da leţaji omogočajo čim bolj gladko 

npr. vrtenje kolesa. Leţaji tako povezujejo med seboj mirujoče in rotirajoče elemente stroja 

ali naprave. Tiste dele gredi ali osi, ki se nahajajo v leţajih, imenujemo tečaji. Luknjo, kjer 

se nahaja in vrti tečaj osi/gredi imenujemo puša. V puši pa najdemo oljni film – zelo tanka 

plast npr. olja.   

 

Z metodo demonstracije na modelu stroja in skici pokaţem nove pojme  

(tečaj, puša, oljni film), prosojnica 19. (Priloga V.1; I5, M2.) 

 

 

Poznamo več vrst leţajev: kroglični, valjčni,  stoţčasti, leţaji z ohišjem, kombinirani,  

kroglične prenosne enote (skodelični leţaji), puše, matice, podloţke itd. Mi se bomo 

osredotočili na delitev leţajev glede na vrsto trenja v leţajih: poznamo drsne leţaje in 

kotalne leţaje. 

 

Z metodo razlage predstavim pojem leţaja ter delitev le-teh. Po razredu pošljem  

nekaj modelov kotalnih in drsnih leţajev, prosojnica  2. (Priloga V.1; I5, M2.) 
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Drsni leţaj je v osnovi obroč in ga lahko opišemo kot votel valj, ki je bodisi pritrjen in se 

tečaj osi/gredi vrti v njegovi notranjosti, bodisi je os/gred fiksirana ter se obroč vrti okoli 

nje. V obeh primerih se zaradi vrtenja tečaja v leţajni puši ustvarja trenje, posledično pride 

do obrabe. Hkrati se zaradi trenja sprošča tudi toplota. Primer uporabe drsnih leţajev je 

točilnica za med, učbenik [4] str. 39, najdemo jih tudi na gredi avtomobila, štiritaktnih 

motorjih z notranjim zgorevanjem, rolerjih itd.  

 

Z metodo razgovora in s pomočjo modelov in skic, učencem zaradi laţje predstave novih  

 pojmov pokaţem drsne leţaje, prosojnica  21. (Priloga V.1; I5, M2; priloga V 2.7.) 

 

 

Kaj menite, kako rešujejo omenjene tri teţave? (Gladka površina.) Če drgnete obe roki 

med seboj, se čez čas začneta segrevati. Kaj je potrebno narediti, da roke zaščitimo? 

(Namaţemo jih.) Zelo podobno je pri drsnih leţajih. Najprej moramo poskrbeti, da so 

površine čim bolj gladke – s tem zmanjšamo vpliv trenja. Ob tem navadno uporabimo olja 

redkeje pa mast ali trdna mazalna sredstva.  

 

Zaradi trenja se materiali segrevajo. Kaj mislite, da je posledica tega? (Spreminjanje 

lastnosti materiala.) Res je, hkrati pa se še hitreje stara olje in nastajajo spremembe 

njegovih lastnosti (Viskoznost.). Ena rešitev so hladilna rebra, druga je hlajenje olja, ki ga 

dovajamo ali celo dotok ohlajene sveţe vode.  

 

Z dodatnimi vprašanji spodbujam učence k sodelovanju, logičnem razmišljanju  

in povezovanju novega usvojenega znanja. (I5, M2; priloga V 2.8.)  

 

 

Poleg drsnih leţajev poznamo še kotalne leţaje. Pri prvih smo imeli en obroč, ki je 

omogočal vrtenje ali je bil pritrjen na tečaj osi/gredi. Pri kotalnih leţajih imamo dva 

različno velika obroča, med katerimi so natančno nameščeni kotalni element - največkrat 

valček ali kroglica (moţno tudi stoţec, iglica, sodček itd.). Notranji obroč je nameščen na 

tečaj gredi/osi in se vrti glede na zunanji obroč, vmes se kotalijo kotalni elementi, med 

katerimi nastaja trenje. Zaradi tega tudi pri kotalnih leţajih potrebno mazanje – navadno z 

mastjo (pri višjih delovnih obratih uporabimo mazanje z oljem). Primer uporabe kotalnih 

leţajev je npr. dvigalo. 

 

Za laţjo predstavo učencem pokaţem model kotalnega leţaja, pokaţem osnovne  

elemente (oba obroča, kotalne elemente), prosojnica  2. (Priloga V.1; I5, M2.) 

 

 

Kaj mislite da so prednosti uporabe maziv? (Zmanjšujemo trenje, preprečujemo 

segrevanje, zmanjšajo obrabo delov, podaljšajo ţivljenjsko dobo stroja ali naprave, 

zmanjšajo glasnost stroja ali naprav, preprečijo (zmanjšajo) rjavenje.)) Tako kot naše roke 

ali obraz potrebujejo kremo zaradi zaščite in obnavljanje koţe, podobno tudi gonila 

potrebujejo maziva. S tem podaljšujemo ţivljenjsko dobo, manjšamo trenje in obrabo. V 

praksi to pomeni, da moramo npr. verigo kolesa vsake toliko poškropiti s sprejem WD 40.   

 

Kakšne prednosti in slabosti vidite pri uporabi kotalnih ali drsnih leţajev? (Cenejši/draţji, 

tišji/glasnejši, večje/manjše trenje itd.) 

 

Učence spodbujam, da z logičnem povezovanjem poveţejo ţe usvojene  
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pojme ter skozi analizo leţajev, sami pridejo do zaključkov, zakaj so  

maziva potrebna. Ob tem jim pomagam z morebitnimi namigi,  

prosojnici  22, 23. (Priloga V.1; I5, M2; prilogaV 2.9.) 

 

 

3. URJENJE (8 min.) 

 

Učencem predstavim ročni vrtalni stroj. Pred razredom demonstriram delovanje vrtalnega 

stroja in učence spodbudim, da s svojimi besedami poimenujejo posamezne dele ter 

delovanje vrtalnega stroja. Ročni vrtalni stroj razderem ter spodbudim prostovoljca, da ga z 

mojo pomočjo ponovno sestavi.   

 

Ob tem skupaj poimenujemo nekatere sestavne dele ročnega vrtalnika ter obrazloţim 

njihove naloge: 

 vijak – pritrditev ročice 

 gonilna gred – vrtenje 

 leţaji – omogočajo vrtenje gonilne gredi 

 vmesna zobnika – prenos gibanja na gred z vrtalno glavo 

 stoţčasta zobnika – omogočata pravokotni prenos gibanja 

 zatič – omogoča, da se zobnik in gred vrtita hkrati 

 

S pomočjo demonstracije utrjujem ţe usvojene pojme ter poglabljam predstavo učencev  

o gonilih (ročni vrtalni stroj). Učenci zapišejo sestavne dele v zvezek ter poglabljajo 

razumevanje delovanja gonil, prosojnici 24, 2. (Priloga V.1; M3; priloga V 2.10.) 

 

 

4. PONAVLJANJE in PREVERJANJE (8 min.) 

 

Z učenci se pogovorim o morebitnih teţavah pri novih pojmih, preverim razumevanje in 

zastavljene cilje iz učne priprave.  

  

 I1, M1, M3 (2, 4): Kaj razumete pod pojmom gonilo in kateri so glavni sestavni 

deli gonil? Pomagaj si z modelom gonila. Analiziraj delovanje gonila. 

 I2, M1. M3 (2): Kakšne vrste gonil smo danes spoznali? Kje vse jih lahko 

uporabljamo? Naštej vsaj tri primere. 

 I3 (4): Med urama smo spoznali, da samo s prenosom kroţnega gibanja med dvema 

zobnikoma ne moremo doseči npr. delovanja brisalcev. Kakšno rešitev predlagate? 

Opiši mehanizem.   

 I4, M2 (2): Spoznali smo strojna elementa gred in os. Opiši ju ter predstavi  

najpomembnejše razlike? Naštej vsaj en primer uporabe ene in druge. 

 I4, M2 (3): Pri gonilih imajo pomembno vlogo tudi leţaji. Katere leţaje poznamo 

in kako jih ločimo med seboj? 

 I5, M2 (2): Velika teţava pri leţajih povzroča trenje. Kakšne rešitve poznamo? 

 I5, S1 (5, 6): Kako bi sošolcu razloţili pojem prestavnega razmerja, na podlagi 

pridobljenega znanja med šolsko uro in s pomočjo modela zobniškega gonila? V 

čem vidiš prednosti poznavanja omenjenega pojma?  

 I6 (4,6): Zapiši vsaj tri razloge, zakaj je uporaba zobniškega gonila pri 

multiplikatorjih bolj primerna od uporabe polţastega gonila. Na koncu kritično 

ovrednotiti odgovore. 
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Z metodo razlage in pogovora z učenci skupaj dopolnimo tisto, česar niso znali  

pri reševanju nalog. Za utrjevanje snovi z metodo demonstracije uporabim  

modele različnih gonil. Na koncu naredim kratek povzetek ure v nekaj  

stavkih, prosojnice 26, 27, in 2. (Priloga V.1.) 

 

 

5. NAVEZAVA NA NASLEDNJO UČNO URO (1 minuta) 

 

V naslednji učni uri boste na različnih praktičnih primerih in modelih utrdili in poglobili 

pridobljeno znanje o gonilih, ki ste ga skozi zadnji dve uri pridobili. 

 

 

V. PRILOGE 

 

V. 1 Elektronske prosojnice – PPT oblika. 
 

V. 2 Dodatna učna snov  

 

1. (I1): Izgube pri prenosih gonil (razmislili bi o sami uporabi različnih materialov ter 

kako le-ti  vplivajo na morebitne izgube gonil – učenci bi ugotovili, da veliko stvari 

poleg pravilne izbire gonila, vpliva na delovanje motorja/stroja). [http://fs-server.uni-

mb.si/si/inst/iko/larkon/predmeti/Strojni%20elementi%202/Pol%C5%BEna%20gonila%20-

%20Fla%C5%A1ker,%20Ren.pdf] 

 

2. (I6): Razlaga delovanja stenske ure (bolj podrobno bi si pogledali delovanje ure in 

na plastičnem primeru bi razloţil, kako pomembna so prestavna razmerja; učenci s 

primerom iz vsakdanjega ţivljenja še dodatno poglobijo usvojeno znanje iz gonil 

ter poveţejo le-tega s pojmom prestavno razmerje). 

 

3. (I1, I2): Uporaba gonil v vsakdanjem ţivljenju (tehnika napreduje iz dneva v dan, 

vendar dan danes še vedno srečamo npr. stare mline, ki meljejo moko, kot so jo 

mleli sto in več let nazaj. Učenci ugotovijo, da so gonila uporabljali ţe v preteklosti 

in jih zaradi njihove uporabnosti uporabljamo vsepovsod.  

[http://www.youtube.com/watch?v=b5tyaicsbVI] 

 

4. (I1,I2, I3): Novosti s področja gonil – roboti in moderno oblikovani stroji – sejem 

robotike v Celju. Učencem pokaţem kratek video film iz Celjskega seja. S tem se 

seznanijo z novostmi na področju gonil in tehnike. 

[http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=101&ID=21978]  

 

5. (I4): Vrtilni moment in upogibni moment: učencem bi pokazal spletno stran, kjer bi 

s pomočjo animacij še dodatno obrazloţil vplive sil, ki delujejo na gredi in osi. Ker 

je to fizikalna tema, učencem ponudim dodatno razlago ter animacijo, s katero 

laţje poveţejo predvsem nov pojem vzvoj.  

[http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/mocilnik/dva/upogib.html] 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=b5tyaicsbVI
http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=101&ID=21978
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6. (I4): Kardan – gredna vez  

Kardan (angl. Universal Joint ali U-Joint) sem med uro samo omenil kot primer 

gredi. Če bi čas dovoljeval, bi na kratko opisal ter s pomočjo spletne strani pokazal 

sestavo in delovanje slednjega. Učencem bi pokazal poseben primer gredi, ki jo 

najdemo na vsaki kmetiji.  

[http://www.morjeplovec.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56

:kardan-in-hk-zglob&catid=42:baza-znanja&Itemid=62] 

 

 
 

7. (I5): Prednosti in slabosti leţajev 

 

Prednosti drsnih leţajev:  

 enostavna izdelava, 

 mirno in tiho delovanje, 

 pri dobrem mazanju imajo majhen koeficient trenja in s tem neomejeno ţivljenjsko 

dobo,  

 dovoljujejo visoko delovno hitrost, 

 cenejši kot kotalni leţaji 

 

Slabosti drsnih leţajev:  

 ne moremo natančno pozicionirati vrtečih strojnih delov, 

 kakovost leţaja je soodvisna z gradivom in od toplotne obdelave tečajev osi/gredi 

 večja poraba maziva (zaradi večjega trenja pri zaviranju) 

 

Prednosti kotalnih leţajev se kaţejo v manjšem trenju (25 do 50 %), natančno 

obratovanje in enostavno vzdrţevanje. Slabosti se predvsem v hrupu (kotalni 

elementi), draţji in zahtevnejša (de)montaţa. Učenci bi lahko s pomočjo razgovora 

o prednostih in slabostih leţajev, še dodatno poglobili ţe usvojeno znanje. 

[http://lace.uni-

mb.si/Strojni_elementi_1_UNI/slikovno_gradivo/Slikovno%20gradivo%20za%20p

redmet%20SE%20I.pdf] 

 

 

8. (I5): Vrste maziv za leţaje 

Mineralna olja, rastlinska in ţivalska olja, maščena olja, sintetična olja (silikoni), 

masti itd. Učenci bi z dodatno razlago razširili svoje znanje o mazivih ter 

razumevanju uporabe le-teh pri gonilih. 

[http://lace.uni-

mb.si/Strojni_elementi_1_UNI/slikovno_gradivo/Slikovno%20gradivo%20za%20p

redmet%20SE%20I.pdf] 

 

http://www.morjeplovec.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kardan-in-hk-zglob&catid=42:baza-znanja&Itemid=62
http://www.morjeplovec.net/index.php?option=com_content&view=article&id=56:kardan-in-hk-zglob&catid=42:baza-znanja&Itemid=62
http://lace.uni-mb.si/Strojni_elementi_1_UNI/slikovno_gradivo/Slikovno%20gradivo%20za%20predmet%20SE%20I.pdf
http://lace.uni-mb.si/Strojni_elementi_1_UNI/slikovno_gradivo/Slikovno%20gradivo%20za%20predmet%20SE%20I.pdf
http://lace.uni-mb.si/Strojni_elementi_1_UNI/slikovno_gradivo/Slikovno%20gradivo%20za%20predmet%20SE%20I.pdf
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9. (I5): Način mazanja leţajev  

Ročno mazanje, potapljalno mazanje, obtočno mazanje, mazanje z mastjo, mazanje 

s trdimi mazivi, mazanje v oljni kopeli, mazanje z oljno meglo itd. Z dodatno 

razlago bi učenci poglobili svoje razumevanje gonil, delovanje trenja in različne 

načine, kako lahko zmanjšamo trenje.  

[http://lace.uni-

mb.si/Strojni_elementi_1_UNI/slikovno_gradivo/Slikovno%20gradivo%20za%20p

redmet%20SE%20I.pdf] 

 

10. (I1, I6): Najsodobnejši elektromotor na svetu 

Na posnetku je prikazana animacija elektromotorja. Animacija bi učencem 

omogočila boljše razumevanje in predstavo motorja, njegovih delov in delovanje. 

Po potrebi bi animacijo lahko ustavil ter podal dodatna pojasnila. Učenci poveţejo 

temo motorji in gonila ter z video še dodatno utrdim ţe usvojeno znanje.   

[http://www.youtube.com/watch?v=huyY5-vEQ6w] 

 

 

 

9.3 Priloga 3: Vprašalnik za evalvacijo učne priprave v obliki e-gradiva za študente 

tehnike 

 

Spoštovani. 

 

Sem absolvent dodiplomskega študija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 

matematika – tehnika. Namen mojega diplomskega dela je raziskati format EPUB 3, 

predstaviti njegove prednosti v primerjavi z ostalimi formati ter prikazati uporabno 

vrednost navedenega formata na primeru interaktivne učne priprave za pouk TiT. Za to 

sem izdelal e-gradivo kot podlago za učno pripravo na temo Prenos gibanja od motorja do 

orodja, s katero ţelim preizkusiti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 za učne 

priprave pri predmetu Tehnika in tehnologija.  

 

 

Prosim vas, če lahko navedeno učno pripravo v e-gradivu evalvirate in odgovorite na 

spodnja vprašanja. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Priloga: Klasična učna priprava in učna priprava izdelana v EPUB 3-formatu na temo: 

Prenos gibanja od motorja do orodja 

 

 

Andrej Lavrič 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 

 

1. Ali opazite kakšne razlike med klasično učno pripravo in učno pripravo izdelano v 

EPUB 3 formatu? Če da, katere? 

2. Ali opazite kakšne prednosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če da, katere? 

3. Ali ste opazili kakšne pomanjkljivosti pri uporabi EPUB 3-učne priprave? Če da, 

katere? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=huyY5-vEQ6w
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4. Ali je po vašem mnenju EPUB 3-učna priprava v didaktičnem smislu lahko 

študentu tehnike v pomoč, pri njegovih prvih nastopih v šolah tekom študija? Če 

da, v čem? 

5. Nekateri učitelji pri svojem poučevanju pri pouku TiT ţe uporabljajo pametne 

table, PPT-je, animacije itd. Ali si lahko kot bodoči učitelj predstavljate poučevanje 

pri pouku TiT s pomočjo tabličnega računalnika ter interaktivnih vsebin? 

6. Ali vidite v uporabi interaktivnih vsebin zapisanih v EPUB 3-formatu za učenje in 

študij v prihodnje potencial? 

7. Vaši morebitni predlogi, pripombe, mnenje? 

 

 

9.4 Priloga 4: Vprašalnik za evalvacijo učne priprave v obliki e-gradiva za učitelje 

TiT 

 

Spoštovani. 

 

Sem absolvent dodiplomskega študija Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer 

matematika – tehnika. Namen mojega diplomskega dela je raziskati format EPUB 3, 

predstaviti njegove prednosti v primerjavi z ostalimi formati ter prikazati uporabno 

vrednost navedenega formata na primeru interaktivne učne priprave za pouk TiT. Za to 

sem izdelal e-gradivo kot podlago za učno pripravo na temo Prenos gibanja od motorja do 

orodja, s katero ţelim preizkusiti ustreznost in uporabnost formata EPUB 3 za učne 

priprave pri predmetu Tehnika in tehnologija.  

 

 

Prosim vas, če lahko navedeno učno pripravo v e-gradivu evalvirate in odgovorite na 

spodnja vprašanja. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 

 

Priloga: Klasična učna priprava in učna priprava izdelana v EPUB 3-formatu na temo: 

Prenos gibanja od motorja do orodja 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 

 

1. Ali opazite kakšne razlike med klasično učno pripravo in učno pripravo izdelano v 

EPUB 3 formatu? Če da, katere? 

2. Ali opazite kakšne prednosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če da, katere? 

3. Ali ste opazili kakšne pomanjkljivosti pri uporabi EPUB 3 učne priprave? Če da, 

katere? 

4. Nekateri učitelji pri svojem poučevanju pri pouku TiT ţe uporabljajo pametne 

table, PPT-je, animacije itd. Ali si lahko kot učitelj predstavljate poučevanje pri 

pouku TiT s pomočjo tabličnega računalnika ter interaktivnih vsebin? 

5. Ali je po vašem mnenju EPUB 3-učna priprava v didaktičnem smislu lahko 

študentu tehnike pomaga pri njegovih prvih nastopih v šolah med študijem? Če da, 

kako? 

6. Ali lahko izpostavite kakšno prednost in/ali pomanjkljivost interaktivne učne 

priprave, ki bi jo študentje uporabili pri svojih nastopih v osnovnih šolah? 

7. Ali bi učencem pripravili kakšne učne liste zapisane v EPUB 3-formatu ter s tem še 

dodatno spodbudili njihovo vsestransko učenje? 
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8. Ali vidite v uporabi interaktivnih vsebin zapisanih v EPUB 3-formatu za učenje in 

študij v prihodnje potencial? 

9. Vaši morebitni predlogi, pripombe, mnenje? 

 

 

9.5 Priloga 5: Obogatena učna priprava v formatu EPUB 3 pri pouku TiT  (samo v 

elektronski obliki). 

 

 

9.6 Priloga 6: Podroben potek izdelave obogatene učne priprave v formatu EPUB 3  

(samo v elektronski obliki). 

 
 


