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• Spoznali bomo osnove informacijskih tehnologij in njihovo povezavo z vedo informatike.

• Razumeli bomo vlogo in pomen informacije in informacijske tehnologije v sodobni družbi.

• Ogledali si bomo zgradbo računalnika ter ločitev opreme na strojno in programsko.

• Znali bomo poskrbeti za varno okolje pri delu z računalnikom.

• Pridobili bomo pravilen odnos do varovanja lastnine in zasebnosti.

Kaj se bomo v tem poglavju naučili?
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1. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1.1  UVOD
Ljudje od razvoja prve pisave približno 3000 let pr. n. št. v Mezopotamiji zbirajo, shranjujejo, obdelujejo 
in posredujejo (upravljajo) informacije. Za upravljanje podatkov so uporabljali različne tehnologije, ki 
se delijo v naslednje faze razvoja:
• predmehanična (3000 pr. n. št.–1450 n. št.),
• mehanična (1450–1840),
• elektromehanična (1840–1940) in
• elektronska (1940–danes).

Pojem informacijska tehnologija (IT) se je pojavil šele leta 1958 v članku revije Harvard Business Revi-
ew. IT predstavlja (elektronske) naprave, ki omogočajo hrambo, uporabo, dostopanje, posredovanje in 
spreminjanje informacij. Te naprave oziroma pripomočki so bili v predmehanični fazi npr. prsti, glinene 
plošče, abakus, papir in golobi poštarji, v elektronski fazi pa so to računalniki, računalniška omrežja, 
pametni telefoni, televizije ipd.

Čeprav pojem temelji na besedi informacija, v resnici IT upravlja s podatki. Informacija je namreč po-
datek, ki je uporaben njegovemu uporabniku. Vsaka informacija je torej podatek, ni pa vsak podatek 
nujno informacija.

Informacijski tehnologiji sorodna veda je informatika, ki se ukvarja s:
• sistematičnim upravljanjem s podatki (zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje) s pou-

darkom na upravljanju digitalnih podatkov ter
• zasnovo informacijskih sistemov.

Informatika je praktična oblika informacijske znanosti in vključuje tudi področja računalništva, infor-
macijskih sistemov, informacijske tehnologije in statistike. Ukvarja se predvsem z zasnovo uporab-
niških vmesnikov, organizacij, tehnologij in sistemov, vse pogosteje pa tudi z vplivom informacijskih 
tehnologij na človeško družbo.

Informatika se je v osnovi razvila iz matematike, informacijske tehnologije pa imajo svoj začetek v 
elektroniki. Računalniki pri tem služijo le kot naprave, ki teoretične zamisli informatike omogočajo 
izvajati tudi v praksi.

Podatki so temelj sodobne človeške družbe. Brez njih bi bilo veliko težje ali celo nemogoče izumiti 
naprave, razviti zdravila, ustvarjati in deliti novo znanje ter hipno dostopati do njega s katerega koli 
kotička sveta, s katere koli naprave. Bolj kot so naše tehnološke rešitve kompleksne in dovršene, več 
podatkov potrebujemo, da iz njih ustvarimo novo znanje, s pomočjo katerega bomo te rešitve še iz-
boljšali ali našli nove. Platforma, ki nam pomaga zbirati vse več in vse podrobnejše podatke v čim 
krajšem času, jih v čim krajšem času posredovati zainteresiranim subjektom in nato v čim krajšem 
možnem času obdelati in iz njih pridobiti novo znanje, so ravno informacijske tehnologije. Tudi razvoj 
IT je sam vpet v neskončen cikel razvoja, ki ga hkrati omogoča.

Si lahko kdo predstavlja kupovanje avtomobila, računalnika, nepremičnine brez vseh informacij, ki so 
nam o predmetu nakupa na voljo preko interneta pravzaprav na podlagi nekaj klikov miške in nekaj 
vnesenih podatkov? Čase, ko nismo imeli dostopa do milijonov videov na portalih, kot je YouTube ali 
Netflix? Dopisovanje s pisanjem na papir in pošiljanje pisem po pošti namesto uporabe e-pošte? Pla-
čevanje v trgovinah brez bančne kartice ali spletnega bančništva? Vzdrževanje stikov z osebami, ki 
so nam lokacijsko zelo oddaljene, brez družbenih omrežij? Pisanje različnih nalog brez pisarniškega 
paketa MS Office ali Libre Office, Googla, Wikipedie in on-line zbirke diplomskih in magistrskih del? Bi 
preživeli brez brskanja po internetu preko pametnega telefona? Kako bi hranili in obdelovali fotografije 
brez povezovanja fotoaparata z računalnikom in uporabe programske opreme za obdelavo fotografij? 
Vodili poslovne knjige brez uporabe programskih rešitev, ki poenostavijo in avtomatizirajo delo? Izde-
lovali predstavitve na prosojnicah na grafoskopu namesto v PowerPointu preko projektorja? Izdelo-
vali in dostavljali vozila po meri kupca v le nekaj mesecih od dneva naročila? Si predstavljate, da ne bi 
vzpostavljali domačih omrežij za potrebe deljenja internetne povezave, datotek in igranja omrežnih 
iger?

Vse to in še mnogo več omogočajo informacijske tehnologije, ki standardizirajo, poenostavljajo in po-
hitrijo poslovne in delovne procese ter izmenjavo informacij. V prihodnosti lahko s pomočjo koncepta 
interneta stvari in (imitacije) umetne inteligence pričakujemo npr. samovozeča vozila, ki bodo znala ne 
le poiskati optimalne poti, temveč tudi ogreti ali ohladiti potniško kabino pred uporabo vozila, optimi-
zirati porabo energije, se izogibati prometnim nesrečam, najti parkirno mesto, ob tem pa omogočiti 
potniku prosti čas, ki ga lahko porabi za službene ali zasebne namene.

Informacijske tehnologije ne prinašajo samo prednosti in koristi, temveč tudi slabosti in nevarnos-
ti. Ustvarjanje osebnih in prometnih podatkov omogoča podrobno sledenje posamezniku, njegovim 
osebnim navadam in preferencam. Možnost oddaljenega nadzora in upravljanja z napravami omogo-
ča namerne in nenamerne napake, ki lahko škodujejo ljudem in premoženju. Ne le pravica do zaseb-
nosti, tudi pravica svobode govora in do varnosti sta ogroženi s strani iste tehnologije, ki naše življenje 
dela preprostejše, prijetnejše in produktivnejše.

1.2  VLOGA IN POMEN INFORMACIJ  
IN INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
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2. ZGRADBA RAČUNALNIKA

Računalnik je osrednji in najpomembnejši element informacijske tehnologije. Danes je prisoten v šte-
vilnih pripomočkih in napravah. Računalnik je očem skrit v ročni uri, televizorju, avtomobilu, pralnem 
stroju in drugih napravah. Prisoten je tudi v velikih podjetjih, bankah, državni upravi in drugje.

Poznamo več vrst računalnikov, ki so uporabni pri vsakem opravilu, kjer imamo opravka s podatki v 
digitalni obliki:
• pri igranju računalniških iger;
• kot pisalni stroj;
• za krmiljenje strojev in naprav;
• kot naprava za obdelavo in predvajanje zvoka in videa;
• za pošiljanje in prejemanje sporočil;
• pri načrtovanju zgradb, procesov, naprav;
• za arhiviranje in razmnoževanje podatkov itd.

Računalniki so se prvotno uporabljali izključno za izvajanje matematičnih izračunov. Danes je računal-
nik široko uporabna elektronska naprava za samodejno obdelavo podatkov. Računalnik je programi-
ran tako, da:
• sprejema podatke in jih shranjuje,
• shranjene podatke obdeluje in
• prikaže rezultate obdelav.

podatki

VHODNE ENOTE

Strojna oprema Programska oprema

RAČUNALNIK

obdelava

CPE

POMNILNE ENOTE
rezultati

IZHODNE ENOTE

Slika 1: Delovanje računalnika

Računalnik operira s podatki (angl. data), ki jih skozi ustrezen vmesnik vnese uporabnik (uporabniški 
vmesnik, angl. user interface ali UI) ali drug računalnik (aplikativni vmesnik, angl. application programing 
interface ali API) ali pa so že shranjeni v njegovem pomnilniku. Računalnik potrebuje navodila (pro-
gram), kaj naj počne z danimi podatki, ter posebne enote (strojno opremo), ki znajo ta opravila tudi 
izvesti. Računalnik je torej sestavljen iz strojne ter programske opreme.

Slika 2: Osnovna zgradba računalnika

Slika 3: Zgradba računalnika

2.1  STROJNA OPREMA
Računalnik izvaja štiri osnovna opravila:
• sprejema,
• shranjuje in arhivira,
• obdeluje podatke (pomen podatkov določi predvsem programer,  

v manjši meri tudi uporabnik računalnika) in
• prikaže rezultat.

Za vsako od teh opravil so v računalniku zadolžene posebne enote:
• na vhodnih enotah podatki vstopajo v računalnik,
• v pomnilniku se shranjujejo,
• v centralni procesni enoti (CPE) obdelujejo in
• na izhodnih enotah izstopajo iz računalnika.

Vse enote so združene v strojno opremo računalnika. Računalniška strojna oprema (angl. hardware 
oziroma HW) je torej računalnik kot celota, poleg njega pa tudi vse naprave, ki jih vanj vgrajujemo ali 
nanj priključujemo.

Osrednji del računalnika predstavljata obdelovalna (CPE) in pomnilna enota, ki sta elektronska sklopa 
in pripadata notranji zgradbi računalnika. Nanj je priključeno večje ali manjše število vhodnih in izhod-
nih enot (večinoma naprave, ki jih priključimo na računalnik od zunaj).
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Vhodne enote

Izhodne enote

Slika 4: Računalnik sprejema nove podatke s pomočjo vhodnih enot

Slika 5: Računalnik prikazuje podatke s pomočjo izhodnih enot

Vhodne enote omogočajo sprejemanje oziroma vnašanje podatkov v računalnik. Podatke pretvarjajo 
iz nam razumljive oblike v obliko, razumljivo računalniku.

Za sprejem (vnos, vhod) podatkov imamo na voljo različne vrste vhodnih naprav oziroma enot:

1. Ročni vnos podatkov:
a. tipkovnica,
b. miška,
c. igralna palica,
d. zaslon na dotik,
e. svetlobno pero (za vnos podatkov s pomočjo dotikanja po zaslonu) ipd.

2. Zajem slikovnega gradiva:
a. optični čitalnik (skener),
b. digitalni fotoaparat,
c. digitalna videokamera,
d. analogna videokamera z videokartico,
e. čitalnik črtne kode ipd.

3. Zajem zvoka: zvočna kartica z mikrofonom oziroma vhodnim priključkom, na katerega je mogoče 
priklopiti zvočne vire in drugo avdioopremo (npr. radijskim sprejemnikom).

4. Zajem različnih fizikalnih podatkov: senzorji za meritev temperature, relativne zračne vlage, 
hitrosti, pospeškov in pojemkov, teže, zaznave plinov ipd.

Izhodne enote so tiste, preko katerih računalnik svoje podatke prikazuje v obliki, ki jo razume človek. 
Izhod torej pomeni, da gredo podatki iz računalnika. Izhodne enote pretvarjajo podatke iz računalniku 
razumljive oblike v nam razumljivo obliko.

Izhodne enote so:
1. Prikaz slike:

a. grafična kartica z monitorjem (s katodno cevjo, LCD, plazma),
b. videoprojektor ali televizor,
c. tiskalnik (iglični, brizgalni, laserski),
d. digitalna videokamera,
e. risalnik ipd.

2. Predvajanje zvoka:
a. zvočniki,
b. predvajalnik MP3,
c. slušalke ipd

3. Izhod za različne krmilne podatke: izhodne kartice za krmiljenje motorjev, ventilov ipd.

Vhodno-izhodne enote

Vhodno-izhodne enote so tiste, ki opravljajo naloge tako vhodnih kot izhodnih enot.

Vhodno-izhodne enote so:
1. zvočna kartica,
2. mrežna kartica,
3. zaslon na dotik ipd.

Vhodno-izhodne enote

Vhodno-izhodne enote (angl. input/output devices ali I/O devices) omogočajo prenos informacij med 
zunanjim svetom ter CPE in pomnilnikom. Vhodno-izhodne naprave, ki jih imenujemo tudi periferne 
naprave, so pri večini računalnikov najvidnejši in fizično največji del računalnika.

VHODNE ENOTE

VHODNE ENOTE

CPE

CPE

POMNILNE ENOTE

POMNILNE ENOTE

IZHODNE ENOTE

IZHODNE ENOTE
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OPERACIJSKI SISTEM

• Naučili se bomo osnov in pomena operacijskega sistema za delovanje računalnika.

• Spoznali bomo, katere funkcije ter nastavitve omogoča operacijski sistem (Windows).

• Razločevali bomo med namenom uporabe posameznih varnostnih mehanizmov 
operacijskega sistema in aplikacij.

• Znali bomo upravljati z datotekami in mapami.

Kaj se bomo v tem poglavju naučili?

UVOD
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1. OPERACIJSKI SISTEM

Računalnik sam zase je le kup kovine, plastike in kablov. Svojo funkcionalnost dobi šele z uporabo 
ustrezne strojne in programske opreme. Programska oprema daje navodila strojni opremi računalni-
ka, kaj in kako naj izvrši, operacijski sistem pa je tisti, ki strojno in programsko opremo povezuje v delu-
joč in uporaben sistem. Uporabniku ni treba poznati strojnih značilnosti računalnika, saj je operacijski 
sistem tisti, ki poganja programe, razdeljuje procesorjev čas, dodeljuje programom pomnilnik, krmili 
naprave (diske, tipkovnico, miško ipd.) ipd.

Glavna naloga operacijskega sistema je torej vzpostavitev komunikacije med uporabniki, njihovimi 
programi in strojno opremo. Zažene se ob vklopu računalnika ter ves čas teče v ozadju tako dolgo, 
dokler računalnika ne izklopimo.

Spodnja slika prikazuje operacijski sistem in nekatere njegove najpomembnejše sestavne dele kot 
vmesnik med strojno opremo in uporabnikom oziroma uporabniško programsko opremo (aplikacijami).

Operacijski sistemi (OS), ki jih največkrat zasledimo na današnjih računalnikih, so:
• Microsoft Windows: najpogostejši OS na namiznih računalnikih, namenjen predvsem računalni-

kom, ki temeljijo na Intelovi in AMD-jevi arhitekturi (32-bitna x86 oziroma 64-bitna x64);
• OS X: razvija in trži ga Apple, temelji na OS Unixu; prednaložen je na vseh računalnikih Macintosh 

oziroma Mac;
• Linux: družina odprtokodnih OS-jev, ki temeljijo na jedru (kernelu) Linux (npr. Debian, RedHat, 

Fedora, Ubuntu, Chrome); kljub mnogim distribucijam ima majhen tržni delež na osebnih raču-
nalnikih (tradicionalno približno 1–2 %), pogosteje pa jih zasledimo kot strežniške OS-je (spletni 
in aplikacijski strežniki, požarni zidovi) ter kot vgradni OS (angl. Embedded OS; npr. na mobilnih 
telefonih – Android);

• Unix: OS in družina OS-jev, ki se najpogosteje uporabljata v okoljih, ki zahtevajo visoko stopnjo 
razpoložljivosti, zanesljivosti in visoko zmogljivega procesiranja (npr. vodenje logistike, distribuci-
je, bančni sistemi);

• BSD: podskupina družine Unix OS-jev; najpogosteje ga najdemo nameščenega na spletnih stre-
žnikih, redkeje pa na namiznih računalnikih.

1.1 NALOGE IN STORITVE OS-JA
Običajno pri delu z računalnikom uporabljamo več programov hkrati (npr. Raziskovalec, urejevalnik be-
sedila, program za elektronsko pošto, spletni brskalnik). Da lahko vsi programi oziroma procesi hkrati 
nemoteno delujejo, poskrbi operacijski sistem, in sicer tako, da:
• procesom dodeljuje vire (CPE, pomnilniški prostor, vhodno-izhodne naprave);
• časovno razporeja opravila, tako ima uporabnik občutek, da se hkrati izvaja več procesov;
• rešuje konfliktne situacije (npr. kadar želita imeti dva procesa dostop do istega vira);
• optimira in nadzoruje uporabo virov.

Naloga operacijskega sistema je prav tako omogočanje dela uporabnikom, npr.:
• povezuje računalnike in naprave v (lokalna) omrežja, nadzoruje ves promet v omrežju, dostope 

uporabnikov do virov (npr. do datotek v skupni rabi, tiskalnikov);
• skrbi za varnost (preverjanje in overjanje uporabnikov, prijave v sistem) in zaščito dostopa tako, 

da nadzira dostope programov in uporabnikov do virov računalniškega sistema;
• skrbi za trajno shranjevanje podatkov tudi potem, ko se izvajanje procesa že zaključi. To omogoči 

upravljavec datotečnih sistemov, ki opredeljuje predvsem to, kako so podatki na pomnilniškem 
nosilcu logično organizirani.

Uporabnik

Uporabniški vmesnik

Jedro

Strojna oprema

Namizje 
Prijava  
v sistem

Sistem 
oken 

Varnostni 
sistem 

Delovna 
mapa 

Delovno 
okno

Sistemski servis

Upravljanje 
z vhodno in 
izhodnimi 
napravami

Upravljanje z 
datotekami

Upravljanje 
grafike

Upravljanje 
pomnilnika

Upravljanje 
mikropro-

cesorja

Upravljanje 
procesov

Upravljanje 
sistema 
vstavi in 
uporabi

Upravljanje 
varnostnih 
sistemov

Upravljanje 
navidezne-
ga pomnil-

nika

Upravljanje 
oken

Posnetek strojne opreme

Slika 26: Najpomembnejši sestavni deli operacijskega sistema
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1.2 NASTAVITVE OPERACIJSKEGA SISTEMA  
MICROSOFT WINDOWS

Vsak operacijski sistem ima ob namestitvi vzpostavljene določene (privzete, angl. default) nastavitve 
(angl. settings), ki uravnavajo njegovo delovanje. Druge nastavitve operacijski sistem vzpostavi glede 
na strojno opremo, ki jo zazna (npr. gonilnike). Tako privzete kot tudi druge nastavitve so na voljo upo-
rabniku, da jih spreminja po potrebi. Sodobni operacijski sistemi ponujajo bogate možnosti podrobne-
ga nastavljanja njihovega delovanja. Nastavitve delimo predvsem na tri večja področja z vidika:
1. varnosti,
2. funkcionalnosti in
3. uporabniške izkušnje.

Do nastavitev operacijskega sistema Windows lahko pridemo na različne načine:
1. z desnim klikom na posamezne elemente uporabniškega vmesnika,
2. z uporabo nadzorne plošče (angl. Control Panel) in nastavitev (angl. Settings) v Windows 10 ter
3. v okolju Windows s spreminjanjem parametrov v registru (angl. Registry).

Nadzorna plošča
Ker desni klik na posamezne elemente uporabniškega vmesnika aktivira iste nastavitve, kot so na 
voljo preko nadzorne plošče oziroma nastavitev, obravnavamo samo pot preko slednjih.

Nadzorno ploščo (angl. Control Panel) uporabljamo za nastavitev okolja Windows, programske opre-
me in tudi strojne opreme. Odvisno od različice operacijskega sistema Windows lahko do nadzorne 
plošče dostopamo na različne načine.

Eden od načinov v okolju Windows 10 je v okviru začetnega menija – na spodnji zaslonski sliki vidimo 
nadzorno ploščo v razdelku Sistemska orodja, ki se odpre s klikom na meni v spodnjem levem kotu 
(znan tudi kot »Start meni«).

T. i. klasični pogled, ki temelji na uporabniškem vmesniku začetnega menija v okolju Windows 7, 
omogoča pogled na vse elemente na nadzorni plošči in izbor enega od sklopov nastavitev.

Ob kliku na ikono nadzorne plošče se nam odpre spisek sklopov posameznih nastavitev.

S spreminjanjem pogleda (»Prikaži po« oz. »View by« v angleški različici) lahko med seboj sorodne 
nastavitve uskupinimo po kategorijah.
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• Razumeli bomo vlogo in prednosti elektronskih dokumentov v vsakdanjem življenju.

• Spoznali bomo osnovna pravila, ki veljajo za uspešno pisanje dokumentov.

• Znali bomo izdelati, oblikovati in shraniti dokument.

• Ogledali si bomo ukaze, ki nam omogočajo učinkovitejše delo z urejevalnikom besedil.

Kaj se bomo v tem poglavju naučili?
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1. UREJEVALNIK BESEDIL

V primerjavi z dokumenti v papirnati obliki imajo elektronski dokumenti naslednje prednosti:
• lažje arhiviranje večjih količin dokumentov, saj zasedejo relativno malo prostora (v obliki ključka 

USB, trdega diska ipd.);
• lažje razmnoževanje (kopiraj in prilepi);
• lažje dostopni drugim uporabnikom (na internetu, preko elektronske pošte);
• varovanje okolja (npr. mnogo dokumentov ne potrebujemo v tiskani oziroma papirni obliki);
• v dokument lahko vstavljamo različne multimedijske elemente;
• lažje naknadno popravljanje in sledenje popravkov različnih avtorjev.

Slika 28: Shranjevanje elektronskih dokumentov je učinkovitejše.

Programi, ki omogočajo vnos besedila, se imenujejo urejevalniki besedil (angl. Text editor). Programe, 
ki poleg vnosa besedila omogočajo tudi obdelavo, oblikovanje besedila, vključevanje slikovnih in dru-
gih objektov, imenujemo oblikovalniki besedil (angl. Word processor). Za urejanje besedil je na voljo več 
različnih urejevalnikov in oblikovalnikov besedil, ki to omogočajo.

Urejevalnik/ 
oblikovalnik besedil Prednosti Slabosti

Preprosti

DOS Cena,
najpogosteje so že vključeni v paket 
operacijskega sistema.

Besedilo je neoblikovano, 
predstavlja le niz znakov v 
obliki ASCII.

Editor

Beležnica

Formatirni

TeX in LaTeX Cena (prosto dostopen program),
uporabnik lahko sam piše makre,
avtor se lahko posveti le vsebini 
dokumenta in ne oblikovanju.

Programsko okolje,ozko 
uporaben urejevalnik 
(namenjen predvsem fiziki, 
matematiki, računalništvu).

troff Cena. Namenjen operacijskemu 
sistemu Unix, namenjen 
naprednejšim uporabnikom 
(potrebno znanje ukazov 
`HTML).

Popolni

Microsoft Word Najbolj izpopolnjen uporabniški vmesnik,
zaradi njegove priljubljenosti ni težav z 
združljivostjo.

Cena.

Apache OpenOffice 
Writer/LibreOffice 
Writer

Urejen in domač uporabniški vmesnik,
večinoma združljiv z Microsoft Wordom,
brezplačen.

Združljivost z Microsoft 
Wordom pri uporabi 
naprednejših funkcij ni 100-%.

Google Docs Najpopularnejši spletni urejevalnik 
besedil, preprost uporabniški vmesnik, 
preprost za uporabo, za svoje delovanje 
potrebuje le spletni brskalnik in 
povezavo v omrežje, na isti datoteki 
lahko brez težav dela več uporabnikov. 
hkrati, brezplačen.

Omejen nabor dodatnih funkcij,
nujnost spletne povezave,
ni namiznega odjemalca.

Kingsoft Writer Združljiv z Microsoft Wordom, zmogljiv 
uporabniški vmesnik, tudi v obliki 
mobilne aplikacije, brezplačen.

Uporabniški vmesnik ne 
podpira slovenskega jezika.

Najpogosteje uporabljen ter najbolj priljubljen program za urejanje besedil je Microsoft (MS) Word, ki 
ga najdemo v paketu MS Office in katerega bomo opisali v učbeniku. Izmed brezplačnih alternativ je 
najbolj priljubljen LibreOffice Writer, ki je nastal iz programa OpenOffice Writer (oba se razvijata naprej 
vzporedno).
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1.1 KAKO PISATI DOKUMENTE

1.2 OSNOVNA OPRAVILA Z DOKUMENTOM

Poleg vnosa besedila v dokument je najpogostejše opravilo njegovo oblikovanje. Besedilo najlažje 
oblikujemo tako, da ga pred izbiro ukaza označimo z miško (s potegom, dvojnim klikom za označitev 
besede, trojnim klikom za označitev celotnega odstavka). Besedilo lahko označimo tudi s pomočjo 
tipkovnice s kombinacijo tipke shift1  in/ali ctrl (angl. control)2 ter smernimi tipkami.

Pri pisanju dokumentov je treba upoštevati nekaj osnovnih navodil, ki so našteta spodaj. Brez upošte-
vanja teh pravil bi bilo besedilo slabo urejeno. To bi bralca zmedlo, namesto da bi mu olajšalo preje-
manje informacij. Enaka navodila veljajo tudi pri pisanju elektronske pošte ter drugih besedil (npr. na 
spletnih forumih in v sporočilnih sistemih).

Namen dokumenta
Preden začnemo pisati dokument, moramo predhodno zbrati podatke ter vedeti, kakšen namen že-
limo doseči. Ali bomo poslali voščilo, vabilo, bo dokument uraden, želimo napisati seminarsko nalogo 
ipd. Glede na namen dokumenta bomo izbrali tudi način oblikovanja. Pomembno je namreč vedeti, 
kako razgibano besedilo želimo imeti ter kateri elementi bodo poudarjeni (npr. pri vabilu bosta poudar-
jeno besedilo (kraj ter datum) in povečana slika, v seminarski nalogi bo poudarek na samem besedilu, 
slike bodo vključene znotraj besedila).

Nov dokument odpremo ob zagonu programa, ki omogoča delo z dokumenti. Obstoječi dokument 
lahko odpremo z dvojnim klikom nanj.

Katere ikone bodo v vrstici za hitri dostop oziroma orodni vrstici, lahko prilagajamo svojim potrebam. 
Orodne vrstice, drsnike ter ravnilo lahko skrijemo, kadar želimo povečati delovno površino dokumenta.

Funkcije, ki omogočajo delo z dokumentom ali besedilom, so razdeljene po sklopih. V nadaljevanju 
učbenika si bomo ogledali primer, kako lahko dokument oblikujemo. Dokument bomo oblikovali po 
sklopih, ki so si med programi podobni, razlikujejo se samo v razvrstitvi nekaterih ukazov, njihova lo-
gika delovanja oziroma funkcionalnost pa je enaka.

Primer:
Uradno vabilo občanom.

VABILO
Vabimo vas na odprtje novega vrtca, ki bo 13. 1. 2019. Dogajanje bo popestril pester kulturni 

program, ki se bo odvijal pred novim vrtcem.

Vaš župan

Janez Novak

Vabilo, namenjeno otrokom, ki bodo obiskovali vrtec.

 1Slovensko: dvigalka     2Slovensko: krmilka

Priprava na delo
Preden začnemo pisati dokument, je priporočljivo, da določimo usmerjenost lista (pokončno ali leže-
če), velikost papirja (A1, A2 …) ter robove (odmik besedila od posameznih robov).

Uporaba slogov
Dokument je celota in takšno naj bo tudi oblikovanje besedila ter dodatnih elementov. To pomeni, da 
v celotnem dokumentu za isto vrsto besedila (naslov, poglavje, podpoglavje, naštevanje, osnovno be-
sedilo ipd.) uporabimo enako oblikovanje ali slog, ki smo ga izbrali na začetku. Zato preden začnemo 
pisati besedilo, uredimo sloge, ki jih bomo uporabljali v dokumentu (tip in velikost pisave, razmiki med 
vrsticami znotraj odstavka, med posameznimi naslovi ipd.). Šele na koncu lahko dokument oblikujemo 
podrobneje (posamezne elemente oziroma znake).

Osnovno oblikovanje besedila

Med pisanjem besedila vedno delamo presledke za ločili
Dokument je preglednejši, kadar za ločilom naredimo presledek. Prav tako moramo presledek narediti 
pred oklepajem ter za zaklepajem (pri pisanju besedila znotraj oklepajev), ne pa tudi za oklepajem in 
pred zaklepajem.

Nepravilno

Naloga vhodnih naprav je,da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki,naloga 
izhodnih naprav pa,da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki(ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo).Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

Pravilno

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki (ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo). Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

VABILO
Vabim te na otvoritev tvojega novega vrtca, ki bo 
13. 1. 2019 ob 17.00. Na obisk bo prišel tudi pravi 
cirkus. Se vidimo.

Tvoj župan 
Janez Novak
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Previdna uporaba tipke enter3 

V dobi pisalnih strojev je morala strojepiska vedno vrstico zaključiti ročno in se prestaviti v novo vrsti-
co. S sodobnimi urejevalniki tega ni smiselno početi. Besedilo znotraj odstavka pišemo neprekinjeno, 
saj bo program samodejno skočil v novo vrstico. Ob pritisku tipke enter urejevalnik besedila zazna ko-
nec prejšnjega ter začetek novega odstavka. Torej tipko pritisnemo šele takrat, ko zaključimo pisanje 
celotnega odstavka. Zakaj?

1. Lepša poravnava besedila
Z uporabo tipke enter nam nikoli ne bi uspelo doseči lepe poravnave na desni strani dokumenta. Za 
poravnavo besedila uporabimo ukaze, ki omogočajo različne poravnave ali ravnilo.

2. Lažje urejanje dokumenta
Ob vsaki spremembi besedila bi morali vse vrstice pregledati še enkrat ter na novo urejati skoke v 
novo vrstico. 

Nepravilno (uporaba tipke enter za skok v novo vrstico):

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v 
njemu razumljivi obliki, naloga izhodnih naprav pa, da izhodne 
podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako 
prejemajo podatke, kot jih tudi posredujejo.

Ob spremembi besedila (izbrisali smo besede »v njemu razumljivi obliki« ter povečali velikost znakov v 
delu besedila) bi morali za celoten odstavek preoblikovati skoke v novo vrstico.

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo  
računalniku, 
naloga izhodnih naprav pa, da izhodne 
podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako 
prejemajo podatke, kot jih tudi posredujejo.

Pravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v 
njemu razumljivi obliki, naloga izhodnih naprav pa, da izhodne podatke 
predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za poznejšo 
uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo 
podatke, kot jih tudi posredujejo.

Uporaba tiskanih črk predstavlja KRIČANJE ali zmerjanje, zato se je izogibajmo
Če želimo besedilo poudariti, ga raje poudarimo s krepkejšim tiskom, ga podčrtamo ipd.

Nepravilno

NALOGA VHODNIH NAPRAV je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, 
NALOGA IZHODNIH NAPRAV pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih 
shranijo za poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, 
kot jih tudi posredujejo.

Pravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

Ne uporabljajmo preveč različnih oblikovanj
Pri oblikovanju besedila ne smemo uporabljati preveč različnih oblikovanj (poševni tisk, krepki tisk, 
podčrtani tisk, različne barve ipd.). Različne oblike pisave, še posebej, če so uporabljene blizu druga 
drugi, zmedejo oči, možgani pa posledično iz besedila težje razberejo vsebino oziroma njegov sporo-
čilni del.

Nepravilno

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

Pravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

 3Slovensko: vnašalka

3. Lepše samodejno urejanje pri prelomih strani
Kadar želimo večji razmik med odstavki, tega ne smemo ustvarjati s pritiski na tipko enter, saj v tem 
primeru vstavimo dodatne prazne odstavke, s tem pa po nepotrebnem povečujemo število odstavkov 
v dokumentu. Namesto tega raje povečamo razmik med vsemi odstavki ali odstavki določenega sloga.
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Pravilna izbira pisave
Pri izbiri pisave moramo biti pozorni predvsem na to, ali je pisava čitljiva. Priporočljivo je tudi, da je 
znotraj posameznega dokumenta uporabljen samo en tip pisave, izjemoma dva tipa (npr. naslovi z 
drugo pisavo).

Nepravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi 

obliki, naloga izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razum-
ljivi obliki ali jih shranijo za poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika 
tako prejemajo podatke, kot jih tudi posredujejo.

Pravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

Pri oblikovanju besedila uporabljamo čim več avtomatizacije
Urejevalniki besedil nam lahko olajšajo delo, če znamo uporabljati njihove ukaze. Spodaj je naštetih le 
nekaj primerov, kako si olajšamo delo pri oblikovanju besedila:
• vstavljanje glave in noge, ki omogočata samodejno številčenje strani, izpis avtorja na vrhu strani 

ipd.;
• samodejno vstavljanje vsebinskega kazala, kazala slik, tabel ter grafikonov (poleg zamudnega 

prepisovanja naslovov ter iskanja številke strani, kje so naslovi, si skrajšamo čas tudi s samodej-
nim popravljanjem kazala ob spremembi strani v dokumentu);

• vstavljanje prelomov strani, saj si s tem zagotovimo, da bo npr. novo poglavje vedno na začetku 
nove strani ne glede na oblikovanje dokumenta pred tem poglavjem;

• kadar želimo besedilo podpisovati v stolpcih, ne smemo za razmike med stolpci uporabljati pres-
ledkov, saj so pri večini tipov pisav črke različne širine, s pomočjo presledkov pa bi nam le redko 
uspelo podpisati besedila v ravnem stolpcu. Namesto tega vedno uporabimo tipko tabulator, ukaz 
za oštevilčevanje seznamov ali ravnilo.

Nepravilno:

Vrste vhodnih naprav:                Vrste izhodnih naprav:
miška,                                             zaslon,
tipkovnica,                                     zvočnik,
optični čitalec,                                tiskalnik,
mikrofon.                                       slušalke.

Pravilna izbira razmikov med vrsticami in odstavki
Čitljivost besedila je boljša, če je med vrsticami več prostora. V nasprotnem primeru je besedilo videti 
stlačeno. Isto pravilo uporabljamo tudi pri odstavkih. Ker odstavki predstavljajo zaključene celote po-
sameznega besedila, jih kot take ločimo ne le s skokom v novo vrstico (s tipko enter), temveč tudi z 
razmiki pred in po odstavku.

Nepravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

Pravilno:

Naloga vhodnih naprav je, da podatke posredujejo računalniku v njemu razumljivi obliki, naloga 
izhodnih naprav pa, da izhodne podatke predstavijo v človeku razumljivi obliki ali jih shranijo za 
poznejšo uporabo. Vhodno-izhodne naprave od računalnika tako prejemajo podatke, kot jih tudi 
posredujejo.

Pravilno:

Vrste vhodnih naprav:  Vrste izhodnih naprav:
miška,    zaslon,
tipkovnica,    zvočnik,
optični čitalec,   tiskalnik,
mikrofon.    slušalke.
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• Znali bomo varno uporabljati internet.

• Razumeli bomo, zakaj moramo varovati gesla ter osebne podatke.

• Ogledali si bomo sestavo elektronskega sporočila.

Kaj se bomo v tem poglavju naučili?
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4. INTERNET

Računalniško omrežje je medsebojna povezava vsaj dveh računalnikov. Lokalno omrežje povezuje 
računalnike znotraj posamezne ustanove (npr. šole, podjetja) in omogoča skupno rabo datotek ter 
strojne opreme (npr. trdih diskov, tiskalnikov). Internet je omrežje, v katero se lahko vključijo računal-
niki in druge z internetom povezljive elektronske naprave (npr. pametni telefoni, televizorji, pametne 
ure, avtomobili) ali poljubna druga omrežja s celega sveta. Čeprav ne gre za enakovreden pojem, pa 
laična javnost za internet uporablja tudi izraz svetovni splet (angl. World-Wide Web) ali samo splet, ki 
pa označuje način dostopa do informacij (preko spletnega brskalnika) in je najpogostejši del naslovov 
spletnih strežnikov (www.*.*).

Ker je internet razširjen že v skoraj vsako gospodinjstvo, je tudi poslovanje preko interneta vse po-
gostejše. Vedno več se izobražujemo na daljavo, »gremo« po nakupih (spletne trgovine), poslujemo 
(spletno bančništvo), komuniciramo z javno upravo (davki, upravne enote, socialna služba) ipd. Ker 
pri tem preko interneta pošiljamo tudi velike količine osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, rojstni 
datum, številke kreditnih kartic ipd.), moramo poskrbeti za varnost računalnikov in svojih osebnih ter 
zaupnih podatkov.

4.1 VARNA UPORABA INTERNETA
Pri uporabi interneta lahko zaradi njegove razširjenosti naletimo na veliko nevarnosti, kot so:
• zloraba računalnika (prevzem nadzora nad njim, npr. ribarjenje, pharming, spam, vohunski progra-

mi, virusi, črvi, trojanski konji),
• spletne goljufije,
• nedovoljeno pridobivanje in zloraba osebnih podatkov,
• kraja gesel in njihova zloraba,
• škodljive in nezakonite spletne vsebine,
• pogovori z nevarnimi neznanci.

V nadaljevanju si bomo ogledali, kako varno uporabljati internet.

Varovanje gesel

Varovanje osebnih podatkov

Zaščita pred zlonamerno programsko opremoSkoraj pri vsaki dejavnosti na internetu potrebujemo uporabniško ime in geslo (uporaba forumov, 
spletnih učilnic, elektronske pošte, spletnega nakupovanja, spletnega bančništva ipd.). Vsaka kraja 
gesel ima lahko za nas hude posledice (npr. prevzem naše identitete preko elektronske pošte, uporaba 
spletne učilnice in s tem »očrnitev« našega imena pri učitelju, pisanje žaljivih komentarjev na forumih 
v našem imenu). Napadalci lahko odkrijejo gesla na različne načine:
• preko lažnih obrazcev (uporabniku na spletni strani v zameno za določeno storitev ponudijo obra-

zec, v katerem od njega zahtevajo uporabniško ime in geslo),
• s pomočjo prisluškovanja (kadar se gesla prenašajo v nešifrirani obliki, lahko napadalec prestreže 

uporabniško ime ter geslo in tudi druge podatke),

Zelo popularne so spletne strani, kot so Twitter, Facebook ter razne druge aplikacije, v okviru katerih 
objavljamo naše osebne podatke ter slike. Zavedati se moramo dejstva: kar je enkrat objavljeno na 
spletu, je za vedno objavljeno na spletu. Zagotovo ni dobro vsem javiti, da gremo naslednji teden na 
morje, v tem času pa bo hiša prazna in na voljo nepridipravom. Tudi fotografij, na katerih so druge 
osebe, brez njihovega dovoljenja ne smemo objavljati.

Nikakor ne smemo verjeti spletnim stranem ali elektronskim sporočilom, kjer obljubljajo »pravljice«, 
da smo npr. 1.000.000. obiskovalec spletne strani, po vnašanju naših osebnih podatkov ter številke 
kreditne kartice pa bo upravljavec strani »nakazal« denarno nagrado. Tudi elektronsko pošto, kjer nas 
banka zaradi preverjanja podatkov prosi, da ponovno vnesemo številko računa, geslo ter povezavo do 
spletne strani (primer lažnega predstavljanja oziroma zvabljanja (angl. phishing)), raje izbrišimo. Kadar 
vnašamo podatke preko spletnih obrazcev, se moramo prepričati, da je spletna stran varna (najbolje je 
njen naslov vpisati neposredno v za to namenjeno okno in ne preko spletne povezave z druge spletne 
strani ali iz elektronskega sporočila).

Z zlonamerno programsko opremo, kot so razni virusi, črvi, lahko zelo hitro okužimo računalnik ob 
brskanju po neznanih spletnih straneh ali odpiranju elektronske pošte. Z nepazljivim ravnanjem nam 
lahko takšna programska oprema uniči datoteke na računalniku, pregleduje njihovo vsebino, nadzoru-
je računalnik, vključi računalnik (kot t. i. zombija) v omrežje za izvajanje organiziranih spletnih napadov 
na druge sisteme ipd.

• z zlonamernimi programi (npr. trojanskimi konji, kjer napadalci pridobijo nadzor nad računalni-
kom in tako prebirajo, kakšna gesla vnašamo na posameznih straneh, razberejo številko kreditne 
kartice) in

• z ugibanjem gesel.

Da preprečimo zlorabe gesel:
• moramo biti prepričani, da je stran, na kateri vnašamo uporabniško ime in geslo, zaupanja vredna;
• prenašajmo zaupne podatke preko šifriranih povezav (https, ssh ipd.);
• uporabljajmo različna gesla za dostop do elektronske pošte, bančnega računa, forumov ipd.;
• izbirajmo gesla pametno (ne izbirajmo imen znancev, ljubljenčkov, rojstnih datumov ipd., geslo 

naj bo kompleksno, dolgo vsaj 8 znakov, naj bodo kombinacija velikih in malih črk, številk, drugih 
pisnih znakov ipd.), nekaj primerov varnih gesel: »V 2017 zacnem studirati!«, »4nze K0pit4r je 
c4r.«, »Tipka ESC je levo zgoraj.«;

• gesla redno menjujmo in jih nikomur ne zaupajmo.
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Kako se zaščitimo pred njimi?
• Ne prenašajmo in zaganjajmo neznanih programov na računalniku.
• Ne odpirajmo datotek ali elektronske pošte, o kateri vsebino dvomimo oziroma je v njej sumljiva 

priponka. Virusi se lahko skrivajo v datotekah s priponko .exe, .com, .bat, .cmd, programih, kjer 
lahko uporabljamo skriptne jezike, kot npr. .docx, .xlsx, .pdf, in celo slikovnih datotekah. Tudi kadar 
zaupamo pošiljatelju, je priporočljivo ob odpiranju datoteke onemogočiti zagon makrov (preprosti 
programi, ki predstavljajo več zaporednih posameznih ukazov znotraj aplikacije z namenom avto-
matizirati nekatere kompleksnejše ponavljajoče se postopke).

• Redno uporabljajmo ter posodabljajmo protivirusne programe.
• Namestimo požarni zid, ki omejuje nepooblaščene dostope iz omrežja oziroma v omrežje.
• Posodabljajmo operacijski sistem, ki ga uporabljamo.

Digitalno potrdilo
Digitalno potrdilo predstavlja enolično povezavo med imetnikom potrdila in javnim ključem. V primeru 
kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga izda za to pooblaščena javna agencija (izdajatelj), je javni ključ 
javno objavljen, kar omogoča ugotovitev ter preverjanje identitete podpisnika.

(Kvalificirano) digitalno potrdilo se uporablja predvsem v dva namena:
1. dokazovanje istovetnosti (identitete) uporabnika ali računalnika (strežniška potrdila) ob uporabi 

spletnih storitev, izmenjavi elektronskih informacij oziroma verodostojnosti elektronskega pod-
pisa ter

2. dokazovanje celovitosti elektronsko podpisanega dokumenta od trenutka izvedbe elektronskega 
podpisa.

Sistem digitalnih potrdil temelji na asimetrični kriptografiji, kar pomeni, da vsako digitalno potrdilo 
sestoji iz dveh ključev:
• zasebnega (angl. Private Key), ki je namenjen podpisovanju dokumentov in izkazovanju istovet-

nosti,in
• javnega (angl. Public Key), ki služi preverjanju veljavnosti potrdila in elektronskih podpisov, izvede-

nih s tem potrdilom.

Digitalno podpisovanje predstavlja neke vrste elektronski prstni odtis podatkov, ki je vedno unikaten – 
vsak dokument z digitalnim podpisom pridobi izključno en prstni odtis. Ko se dokument digitalno pod-
piše, se vhodni podatki pretvorijo z zgoščevalno (angl. hash) funkcijo, katere rezultat je nabor cifer in 
črk (prstni odtis), ki ga ni mogoče pretvoriti nazaj v vhodne podatke. Spremenjeno besedilo pravzaprav 
nikoli ne more imeti enake zgoščevalne funkcije kot prvotno besedilo, kar daje prejemniku zagotovilo, 
da je besedilo oziroma dokument, kot ga je poslal pošiljatelj, do njega prišel v povsem enaki obliki in 
med prenosom ni bilo spremenjen. Ko se ta prstni odtis šifrira z zasebnim ključem, nastane digitalni 
podpis dokumenta. Iz digitalnega podpisa ni mogoče razpoznati zasebnega ključa, četudi poznamo 
prstni odtis in digitalni podpis, kar preprečuje, da bi tretja oseba ustvarila kopijo zasebnega ključa in 
lažno podpisovala dokumente.

Veljavnost digitalnega potrdila se lahko vsakokrat preveri neposredno pri izdajatelju digitalnega po-
trdila (overitelju). Vsaka sprememba dokumenta (e-poštnega sporočila, Wordovega dokumenta ipd.) 
predstavlja spremembo vsebine dokumenta, kar povzroči spremembo v vrednosti hash, ki pa se ne 
ujema več z vrednostjo dokumenta pred spremembo. Digitalni podpis je tako razveljavljen in ni več 
povezan z izvirnim podpisovalcem – dokaz o celovitosti dokumenta in istovetnosti podpisovalca je 
prenehal obstajati.

Digitalno potrdilo vsebuje naslednje podatke: 
• enolično številčno oznako certifikata;
• javni ključ in identifikator algoritma, v katerem se ključ uporablja;
• ime agencije, ki je izdala certifikat;
• ime in priimek ter e-poštni naslov imetnika;
• datum izdaje in obdobje veljavnosti certifikata ter druge podatke.

4.2 ISKANJE NA INTERNETU
Poleg poslovanja ter komuniciranja preko interneta je njegova največja dodana vrednost nabor podat-
kov, ki so na voljo. Vendar moramo biti do podatkov, ki jih tam najdemo, zelo kritični. Na internetu je 
namreč zelo lahko objaviti podatke, ki so neresnični, izmišljeni, zavajajoči. Tako kot v fizičnem svetu je 
dobro vsak podatek preveriti na več mestih, če morda ne obstajajo njemu nasprotujoči. Čeprav inter-
net za svoje delovanje uporablja različne protokole, ki so namenjeni različnim vrstam prenosa podat-
kov, je za večino uporabnikov pomemben pravzaprav le eden: HTTP ali angl. Hypertext Transfer Protocol 
oziroma njegova varna različica https (angl. HTTPS over TLS, HTTPS over SSL oz. HTTP Secure). Ta 
protokol se uporablja za prenos podatkov, ki jih lahko sprejemamo preko spletnega brskalnika (angl. 
web browser), ki je program, ki omogoča uporabniku prikaz spletnih strani, uporabo spletnih aplikacij, 
vnos podatkov ipd.

Kadar na neki spletni strani najdemo podatek, ki ga iščemo, ga je dobro shraniti na pomnilniški nosilec, 
saj ni nujno, da bo ta spletna stran v prihodnosti še vedno delujoča. Lahko pa si spletne strani tudi 
označimo (dodamo med priljubljene ali bližnjice) in jih naslednjič hitreje najdemo.

Spletne strani, ki jih želimo obiskati, lahko na internetu poiščemo:
• z vpisom naslova spletne strani, če ga poznamo;
• v imenikih (imajo lastno bazo naslovov izbranih spletnih strani, ki so razvrščeni po različnih temah 

(npr. šport, zabava));
• najpogosteje pa z uporabo različnih spletnih iskalnikov (angl. web search engine; strani se uvršča-

jo ter izpišejo samodejno, razvrščene po merilih, ki jih vnese uporabnik).

Če ne iščemo spletnih strani, temveč točno določene podatke, jih lahko najdemo na več načinov:
• z uporabo že navedenih iskalnikov in
• z uporabo spletnih forumov glede na vsebino, ki jo pokrivajo (med.over.net za pretežno zdravstve-

ne nasvete, slo tech.com za nasvete in pomoč v zvezi s tehnologijami in napravami ipd.).
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Iskalnik nam pri iskanju ključnih besed običajno vrne mnogo različnih spletnih strani (t. i. zadet-
kov), skozi katere se le s težavo prebijamo in iščemo ustrezne. Število zadetkov lahko zmanjšamo z 
ustreznim vpisovanjem dodatnih meril:
• za iskanje slovenskih strani uporabimo slovenske iskalnike,
• namesto ene besede lahko vpišemo več ključnih besed,
• za iskanje niza besed uporabimo narekovaje (npr. »informatika s tehničnim komuniciranjem«),
• z uporabo logičnih operatorjev (+, −, *),
• z uporabo Boolovih operatorjev (AND, OR, NOT).

Uporaba 
matematičnih 
operatorjev

Janez Novak Janez+Novak Janez−Novak »Janez Novak«

Uporaba Boolovih 
operatorjev

OR AND NOT DOBESEDNO

Rezultat poizvedbe Strani, ki vsebu-
jejo vsaj eno od 
obeh besed.

Strani, ki 
vsebujejo obe 
besedi (Janez in 
Novak).

Brez strani, ki 
vsebujejo besedo 
Janez.

Strani, kjer piše 
Janez Novak. 
Strani, kjer je 
Janez Novak, ni 
med rezultati.

Tabela 1: Primerjava med uporabo matematičnih ali Boolovih operatorjev med iskanjem

Boolova logika oziroma algebra je pomembna tudi pri izdelavi različnih digitalnih logičnih vezij: mi-
kroprocesorjev, pomnilnikov D-RAM, pomnilnikov S-RAM, bliskovnih pomnilnikov ter pri programira-
nju (npr. v poizvedovalnih stavkih v programskem jeziku SQL). 

5. ELEKTRONSKA POŠTA

Med najbolj priljubljene storitve interneta sodi uporaba elektronske pošte, ki odpravlja pomanjkljivosti:
• telefonskih klicev (pošto odpremo in nanjo odgovorimo, kadar imamo čas, ali pa tudi ne odgovori-

mo) in
• navadne pošte (takojšnja »dostava«, zanesljiva, možnost pošiljanja iste vsebine več naslovnikom 

hkrati, možnost dodajanja priponk (glasbe, filmov, dokumentov ipd.), arhiviranje, možnost pošilja-
nja od kjer koli, kadar koli, kamor koli).

Slika 29: Funkcionalnost in preprostost uporabe e-pošte

Za prejemanje elektronske pošte ima vsak uporabnik interneta na svojem e-poštnem strežniku od-
merjen prostor (poštni predal), ki je dosegljiv preko elektronskega poštnega naslova. Elektronski na-
slov je sestavljen iz ime_naslova@ponudnik_predala.domena. Do elektronske pošte lahko dostopa-
mo preko:
• Odjemalca elektronske pošte: z njim lahko upravljamo z elektronskimi sporočili na strežniku ali 

jih s strežnika prenesemo na svoj računalnik. Najpogostejša protokola za dostop do e-poštnega 
strežnika in prenašanje pošte na lokalno nameščenega odjemalca sta POP3 (angl. Post Office 
Protocol 3) in IMAP (angl. Internet Message Access Protocol), za pošiljanje sporočil pa SMTP (angl. 
Simple Mail Transfer Protocol). SMTP je hkrati protokol, preko katerega si internetni e-poštni 
strežniki med seboj posredujejo e-poštno sporočilo, dokler ta ne prispe do tistega strežnika (npr. 
arnes.si), ki ga uporablja prejemnik.

• Vmesnika med strežnikom elektronske pošte ter strežnikom WWW, ki omogoča dostop uporab-
nika do poštnega predala preko spletnih strani (npr. google.com, arnes.si).

Našega naslova, tako službenega kot zasebnega, ne dajajmo vsakomur, še posebej pa ga ne vpisujmo 
na spletne strani ob raznih registracijah ter nagradnih igrah, saj to pomeni, da bomo na dan dobili ve-
liko reklamnih sporočil, ki nam bodo sčasoma začela presedati in nam bodo po nepotrebnem polnila 
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• Spoznali bomo pojem dokumentacija.

• Spoznali bomo elemente, ki sestavljajo tehnično risbo.

• Razumeli bomo vsebino tehničnih risb, narisanih v različnih prostorskih projekcijah.

• Znali bomo risati tehnične risbe z vsemi potrebnimi elementi.

Kaj se bomo v tem poglavju naučili?
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1. DOKUMENTACIJA

2. TEHNIČNA RISBA

Ko pomislimo na dokumentacijo, si pogosto predstavljamo uporabniški priročnik za uporabo npr. pral-
nega stroja, po možnosti v 20 različnih jezikih, ki ga potrebujemo ob namestitvi in ob prvih nekaj pra-
njih, nato pa ga pospravimo v predal do konca življenjske dobe stroja. Dokumentacije v praksi sicer ne 
potrebujemo vsak dan, zato si lahko zadamo vprašanje: Čemu nam dokumentacija sploh koristi?

Dokumentacija je obsežen pojem, saj vsebuje dokumente, ki so potrebni znotraj posameznega pro-
jekta in omogočajo njegov uspešen ter kakovosten zaključek. Od projekta pa je odvisno, katere doku-
mente potrebujemo ter kako obsežna je dokumentacija. 

Dokumentacija je načrtno zbiranje, obdelava, shranjevanje in uporaba dokumentov in je nujno pot-
rebna za kakovostno zasnovo in vzdrževanje izdelka, naprave, stavbe ipd., hkrati je dokumentiranje 
obvezen del tehničnih in drugih procesov v družbi. Vendar je kljub temu v praksi pogosto zanemarjena 
oziroma izvedena v minimalistični obliki, saj je dobro dokumentacijo težko ustvariti. Dokumentacija 
bi se morala pripravljati ter spreminjati sproti, kar je težko izvedljivo ter časovno zamudno ob večjem 
projektu. Kljub temu ji je vredno posvetiti več časa, kajti v primeru težav pri izvajanju projekta nam je 
lahko dobro pripravljena dokumentacija v veliko pomoč.

Dokumentiranje je torej pomembno, saj omogoča:
• kakovostno izdelavo izdelka;
• lažjo izmenjavo informacij med načrtovalci in uporabniki izdelka;
• lažje obvladovanje komunikacijskih šumov med naročnikom in izvajalcem;
• pomoč pri razumevanju danih rešitev;
• pravilno montažo, uporabo in vzdrževanje izdelka;
• lažje razreševanje težav pri delovanju;
• lažje načrtovanje sprememb;
• dosegljivost vsem v vsakem trenutku;
• evidentiranje ter sledenje dogodkom;
• formalni zapis informacije o pomembnih odločitvah deležnikov projekta;
• lažji prenos znanja in/ali dela na druge izvajalce;
• lažje ustvarjanje in interpretacijo poročil;
• trajno shranjevanje rešitev.

Vodenje dokumentacije
Med izvajanjem projekta (razvoj novega izdelka, informacijskega sistema ipd.) se ustvarja ogromna 
količina podatkov, ki jo je treba dokumentirati ter prenašati med izvajalci projekta. Preden se lotimo 
pisanja dokumentacije, si moramo odgovoriti na naslednja vprašanja:
• kako bomo dokumentacijo shranjevali (izdelati sistem označevanja dokumentov in s tem njihovo 

preprosto najdbo),
• v kakšni pojavni obliki bomo dokumentacijo shranjevali (v papirni ali elektronski obliki) in
• kje bomo dokumentacijo shranjevali (papirnato na primernih policah, elektronsko na strežnikih, v 

oblakih ipd.).

Tehnična risba predstavlja zahtevo po obliki predmeta in njegovih lastnostih. Je jasen, razumljiv pri-
kaz predmeta, stroja ali naprave in se uporablja na različnih področjih (gradbeništvo, elektrotehnika, 
strojništvo, arhitektura ipd.). Narisana mora biti po standardih (mednarodnih pravilih), saj je le tako 
razumljiva vsakemu tehnično izobraženemu človeku, ne glede na njegov sporazumevalni jezik.

Papirnato dokumentacijo shranjujemo v mape, ki morajo biti ustrezno označene ter spravljene v za 
to namenjene omare oziroma na police. Pri elektronski hrambi dokumentacije je treba vedeti, kako 
shraniti dokumente, da bodo varni in hitro dosegljivi.

Zaradi lažjega ter hitrejšega dostopa in zaradi vse večje skrbi za varstvo okolja se vse pogosteje upo-
rablja elektronska hramba dokumentacije. Podjetja za upravljanje dokumentacije uporabljajo speci-
alizirana računalniška orodja, ki omogočajo hrambo dokumentov in njihovo varnost ter organiziran 
pretok. 

Tehnično dokumentacijo sestavljajo dokumenti, ki so povezani s tehnološkimi postopki za praktično 
izvedbo. Sestavljajo jo:
• pisni dokumenti (opisi delovnih postopkov oziroma faz izvedbe, evidence dela, posnetki stanja, 

popisi sestavnih elementov in materialov, navodila, standardi ipd.) in
• grafični dokumenti (tehnične risbe, načrti, skice, diagrami, tabele ipd.).

Slika 30: Tehnična risba
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Standardi določajo splošno veljavna merila za izdelavo tehničnih risb oz. tehnične dokumentacije (npr. 
dogovore o obliki, velikosti, kakovosti, metodi preizkušanja, poimenovanju in podobnih dogovorjenih 
znakih ter veličinah za najrazličnejše izdelke). Omogočajo organizacijo množične proizvodnje, uved-
bo mehanizacije in avtomatizacije, kar poenostavlja proizvodne procese ter znižuje stroške, omejuje 
število vrst in velikosti delov, kar omogoča hitro in zanesljivo zamenjavo poškodovanih ali izrabljenih 
delov.

V Sloveniji uporabljamo predvsem naslednje standarde:
• SIST (slovenski standardi),
• ISO (mednarodni standardi za splošno tehnično področje),
• EN (evropski standardi),
• DIN (nemški standardi) in
• IEC (mednarodni standardi za področje elektrotehnike).

Tehnična risba mora biti:
• vsebinsko pravilna (predmet je narisan tako, da ga je mogoče brez težav izdelati in vgraditi na 

predvideno mesto) in
• oblikovno pravilna (nazorna in v skladu z dogovorjenimi pravili (standardi)).

Tehnične risbe morajo ustrezati pravilom tehničnega risanja, ki so določena s standardi. V nadaljevanju 
si bomo ogledali najpomembnejša pravila tehničnega risanja za:
• formate (oblike) risb,
• glavo risbe,
• merila in razmerja,
• črte na risbah,
• tehnično pisavo,
• prostorske projekcije,
• kotiranje ter
• prereze in šrafure.

2.1 RISALNI PRIBOR IN ORODJE
Tehnično risbo lahko rišemo na tri različne načine, to so:
• ročno risanje,
• računalniško podprto risanje in
• kombinacija ročnega risanja ter računalniškega.

Tehnična risba je pri računalniško podprtem risanju narejena s pomočjo računalnika ter ustrezne pro-
gramske opreme. Računalniško podprto 2D-risanje (2 dimenziji) je običajno vključeno v 3D-modeli-
ranje (3 dimenzije), ki ga poznamo pod imenom CAD (angl. Computer Aided Design). Narišemo jo torej 
na podlagi računalniškega modela – prostorskega, robnega ali ploskovnega –, v katerem lahko simu-
liramo tudi obremenitve ter premike elementov – CMS (angl. Computer Modeling and Simulation). Tak 
model je uporaben tudi za izdelavo s stroji CNC (numerično krmiljenimi stroji), saj simulacijo poti orodja 
naredimo kar v modelirniku (angl. Computer Aided Machining). Tehnična 2D-risba je v tem primeru ob-
vezen pripomoček na stroju.

Za ročno risanje potrebujemo kakovostno orodje. Med pribor za ročno risanje uvrščamo:

VRSTA 
PRIBORA

OPIS

Svinčnik Svinčnike in mine delimo po:
• debelini: 0,3 mm, 0,5 mm in 0,7 mm,
• trdoti: H (trdi), HB in B (mehki).

Pribor za 
tuširanje

Sem spadajo:
• pisala standardnih debelin (0,25 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm) − pri 

peresih debelino črte lahko naravnamo z regulirnim vijakom;
• nalivniki (grafos, rapidograf);
• šablone za tuširanje;
• radirka za tuš.

Radirka • Izberemo jo glede na uporabljeno mino,
• najboljše so kombinirane radirke (mehka-trda) in radirke v obliki svinčnika,
• biti mora vedno čista in ne sme puščati barve (sledov).

Šestilo Ločimo šestila za:
• risanje krogov in krožnih lokov (na enem kraku ima kovinsko konico, na drugem pa 

svinčnik ali tuš),
• prenašanje mer in odmerjanje (v obeh krakih ima kovinski konici) ter
• deljenje (za nastavljanje ima poseben vijak).

Trikotnik Najpogostejše oblike:
• prosojni,
• s posnetim robom,
• vsebuje milimetrsko skalo,
• z njimi lahko rišemo vse kote, ki so mnogokratniki števila 15 (15°, 30°, 45°, 60°, 

75° itd.).

Kotomer Uporabljamo ga za risanje kotov, ki jih ne moremo narisati s pomočjo dveh trikotnikov.
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