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kulture. Razvoj današnjega mesta je bil ves čas tesno
povezan s številnimi odkritji in arheološkimi najdbami. Prvi
podatki o tem so znani iz druge polovice 15. stoletja,
arheološke raziskave so se pričele sredi 19. stoletja, posebej
intenzivne pa so bile v drugi polovici 20. stoletja.
Med pomembnejše najdbe v osrednjem delu mesta
spadajo ostanki mozaikov iz rimskih zgradb. Eno takšnih
najdišč je Turška mačka, ki je dobilo ime po starem
gostišču na Gledališki ulici, pod katerim so ob prenavljanju
odkrili ostanke rimskih hiš iz prvega stoletja (slika 1). Po
ostankih sklepamo, da so bile hiše pretežno pritlične, nekaj
pa je bilo tudi nadstropnih.

POVZETEK
Restavriranje stenskih poslikav iz fragmentov z arheoloških
najdišč je zahtevno zaradi množice fragmentov različnih
velikosti in oblik, poškodb fragmentov in manjkajočih
delov poslikav. V prispevku predstavljamo projekt razvoja
računalniške podpore za evidentiranje in podporo pri
sestavljanju fragmentov stenskih poslikav, ki bo olajšala in
pohitrila restavratorsko delo, ter prikazujemo zmožnosti
programske opreme, ki smo jo razvili v ta namen.
1. UVOD
Ena od dejavnosti Ateljeja za stensko slikarstvo
Restavratorskega centra, ki deluje v okviru Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije [1], je restavriranje
stenskih poslikav, pridobljenih z arheoloških najdišč v
obliki fragmentov. Atelje sprejema, evidentira in hrani
fragmente ter z njihovim sestavljanjem restavrira stenske
poslikave. Vsi postopki obravnave fragmentov so do sedaj
potekali ročno. Ker je fragmentov z določenega najdišča
ponavadi veliko in so lahko na različne načine poškodovani,
mnogi pa tudi manjkajo, je restavriranje stenskih poslikav iz
fragmentov zahtevno. Da bi ga olajšali in pohitrili, smo
razvili sistem za računalniško podprto evidentiranje in
sestavljanje fragmentov stenskih poslikav Pedius [2, 3].
Projekt razvoja računalniške podpore je obsegal
določitev ustreznega načina označevanja fragmentov in
zajemanja njihovih digitalnih posnetkov, specifikacijo baze
podatkov za evidentiranje fragmentov, razvoj programske
opreme za evidentiranje fragmentov in pomoč pri njihovem
sestavljanju ter njeno uvedbo v prakso.
V nadaljevanju predstavljamo arheološko nahajališče iz
rimske Celeie, bogato s fragmenti stenskih poslikav, katerih
načrtovano restavriranje je zaradi zahtevnosti spodbudilo
razvoj računalniške podpore, ter opisujemo postopke
označevanja fragmentov, zajema digitalnih slik fragmentov
in računalniško podprtega sestavljanja fragmentov v
poslikave.

Slika 1: Arheološko najdišče Turška mačka iz rimske Celeie
Izkopavanja na najdišču Turška mačka so potekala leta
1978. V podolgovatem prostoru velikosti 13 m × 4 m je bil
na tleh mozaik, stene pa so bile bogato okrašene s freskami.
Freske so bile raznih barv in so vsebovale veliko vzorcev in
motivov. Deli fresk, ki so jih po izkopu prenesli v
Restavratorski center, so zelo različnih velikosti in oblik
(slika 2). Zbranih fragmentov je preko 9000. Večinoma so
dobro ohranjeni, tako da bi z uspešnim sestavljanjem lahko
dobili lepe freske z rimskimi motivi.

2. ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE IZ RIMSKE CELEIE
Območje Celja se ponaša z bogatimi ostanki rimskega
mesta Celeie, ki potrjujejo navedbe kronistov in
zgodovinarjev o takratni urbanizaciji in visoki ravni bivalne
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s črtnimi kodami na fragmente, običajno na njihovo zadnjo
stran, zahteva pazljivost oziroma dodatno delo. Neravna
ometna podlaga namreč lahko povzroči težave pri
odčitavanju črtnih kod, zato je treba omet po potrebi
zbrusiti, da zagotovimo ravno podlago. To težavo lahko
omilimo z uporabo etiket manjših dimenzij. Po drugi strani
pa so večje etikete s kodo enostavnejše za odčitavanje, saj
pri tem ni potrebna tolikšna natančnost pri usmerjanju
laserskega žarka čitalnika na kodo.
Pri identifikaciji z radijskimi valovi (angl. Radio
Frequency Identification, RFID [5]) na predmet namestimo
majhno elektronsko vezje, imenovano RFID oddajnik, ki
omogoča identifikacijo oziroma sledenje predmeta.
Najpogosteje imajo RFID oddajniki obliko nekoliko
debelejše etikete, lahko pa so vgrajeni tudi v kartice, žetone
itd. Glede na napajanje se delijo na pasivne, ki nimajo
svojega napajanja, in aktivne, ki vsebujejo tudi baterijo za
napajanje. Signale RFID oddajnika sprejema RFID čitalnik,
kar omogoča identifikacijo predmeta oziroma RFID
oddajnika. Z brezžičnim čitalnikom lahko hitro in
učinkovito ugotovimo stanje inventarja, saj se je s
čitalnikom potrebno predmetom z RFID oddajniki le
približati in ga ne točno usmeriti vanje, kot je to potrebno
pri branju črtnih kod. Takšno označevanje tudi zmanjša
možnosti poškodb, saj fragmentov ni potrebno veliko
premikati. Identifikacija z radijskimi valovi tako nudi
številne prednosti v nadaljnjih postopkih obdelave
fragmentov, vendar je zaradi cene oddajnikov ter potrebne
strojne in programske podpore to najdražji način.
Eden od načinov označevanja fragmentov je pisanje na
fragmente s posebnimi snovmi. Če oznake fragmentov
zapisujemo na njihovo sprednjo stran (lice), mora biti
uporabljena barva taka, da jo je moč enostavno odstraniti
brez poškodovanja fragmenta. Ob pisanju na zadnjo stran
pa je možno oznake pisati neposredno na omet ali pa
najprej na omet nanesti pomožno plast, ki služi kot podlaga
za pisanje.
Po analizi možnih načinov označevanja fragmentov smo
izbrali označevanje s črtnimi kodami, ki glede na veliko
število
fragmentov
omogoča
ustrezno
stopnjo
avtomatizacije evidentiranja ob sprejemljivih stroških.
Izbrana velikost etiket s črtnimi kodami je 13 mm × 6 mm.

Slika 2: Primeri fragmentov antične freske
V preteklosti so že začeli s sestavljanjem fragmentov s
tega najdišča v freske, vendar se je delo brez računalniške
podpore zaradi velikega števila fragmentov izkazalo za
prezahtevno in je zastalo.
3. OZNAČEVANJE FRAGMENTOV POSLIKAV
Za potrebe evidentiranja, shranjevanja in restavriranja je
potrebno fragmente poslikav primerno označiti. Ob tem
vsakemu fragmentu dodelimo enolično oznako ali kodo.
Takšno označevanje kasneje ob ustrezni računalniški
podpori omogoča učinkovito shranjevanje in dostop do
podatkov o fragmentih, iskanje uskladiščenih fragmentov,
njihove primerjave v postopku sestavljanja poslikav ipd. Za
označevanje fragmentov imamo na voljo različne
tehnologije: papirne oznake, črtno kodo, identifikacijo z
radijskimi valovi in zapisovanje oznak na fragmente s
posebnimi snovmi.
Označevanje z oznakami, napisanimi na papir, ki se jih
priloži k fragmentu ali pritrdi nanj, je najpreprostejši in
najcenejši način označevanja fragmentov. V ta namen lahko
uporabljamo običajen ali dodatno zaščiten papir. Na
fragmente ga lahko pritrjujemo s sponkami ali z lepljenjem.
Glavna prednost takega označevanja je nizka cena, največja
pomanjkljivost pa časovna zahtevnost evidentiranja in
obdelave fragmentov ter možnost napak zaradi ročnih
postopkov. Ta način zato uporabljamo le v primerih
manjšega števila fragmentov oziroma v kombinaciji z
drugimi načini označevanja. Tako so na primer v projektu
Pylos pri restavriranju fresk z arheoloških najdišč na
Peloponezu fragmente označili s pisanjem na zadnjo stran s
posebno snovjo, zaboje, v katere so shranili tako označene
fragmente, pa z zapisi na papirju [4].
Označevanje s črtnimi kodami obsega tiskanje črtnih
kod na papirne etikete in njihovo pritrjevanje na fragmente.
Etikete so različnih velikosti in kakovosti. V primerjavi z
označevanjem s papirnimi oznakami je ta način dražji
zaradi potrebne strojne opreme, to je tiskalnika in čitalnika
črtnih kod, njegova prednost pa je, da omogoča
avtomatizacijo evidentiranja fragmentov. Nameščanje etiket

4. ZAJEM DIGITALNIH SLIK FRAGMENTOV
Osnovni namen označevanja fragmentov je poenostavitev
računalniškega evidentiranja in sestavljanja fragmentov v
originalne freske. Temelj tovrstnih restavratorskih projektov
je baza podatkov o fragmentih, med katerimi so
najpomembnejše slike fragmentov. Digitalni zapis slik
fragmentov omogoča programsko iskanje in primerjanje
fragmentov pri zlaganju v fresko. Šele, ko na ta način
ugotovimo, katere fragmente bomo združili, to opravimo z
dejanskimi fragmenti. Tako podprto restavriranje poslikav
je lažje, učinkovitejše, manjša pa je tudi možnost dodatnih
poškodb fragmentov.
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Metode za zajem digitalnih slik oziroma digitalizacijo
fragmentov se delijo v dve skupini glede na to, kaj
zajemamo: 2D slike lic fragmentov ali 3D posnetke
fragmentov. Od tega je odvisna tudi potrebna strojna
oprema. Za 2D slikanje fragmentov običajno uporabljamo
optične čitalnike in digitalne fotoaparate, za zajem 3D
posnetkov pa kombinacije optičnih čitalnikov in drugih
namenskih laserskih čitalnikov.
Za rekonstrukcijo freske so sicer najpomembnejša lica
fragmentov, a slikovna informacija o njih včasih ne
zadostuje. To zlasti velja za dele fresk brez izrazitih
vzorcev, ko so edine informacije, ki lahko pomagajo pri
sestavljanju fragmentov, oblika robov ter sestava in barva
ometa. Če imamo na voljo le 2D slike, si pri sestavljanju
pomagamo z obliko robov fragmentov, kar pa pogosto ni
zadostno, saj so robovi fragmentov pogosto okrušeni in se
zato ne prilegajo dobro. V takih primerih si lahko
pomagamo s 3D modeli fragmentov, ki poleg informacije o
robu lica fragmenta vsebujejo tudi informacije o obliki
pripadajočega ometa, njegovi debelini in grobosti materiala.
Ta pristop so uporabili npr. pri restavriranju fresk z najdišč
na Santorinu [6].
Po analizi prednosti in slabosti obeh načinov zajemanja
slik fragmentov smo izbrali zajemanje 2D slik lic
fragmentov. Ta način je cenejši, zajem slik je občutno
hitrejši in tudi razvoj in uporaba programske opreme sta
enostavnejša.
Zajemanje slik lic fragmentov poteka na dva načina. Pri
veliki večini fragmentov sliko lica fragmenta pridobimo z
optičnim čitalnikom, fragmente, ki so za optični čitalnik
preveliki, pa slikamo z digitalnim fotoaparatom. Na osnovi
podanega merila in ločljivosti sliki programsko spremenimo
velikost tako, da dobi lastnosti, kot jih imajo slike, dobljene
z optičnim čitalnikom.
S programskim modulom za evidentiranje fragmentov
stenskih poslikav (slika 3) dobljene 2D slike fragmentov
nato skupaj s pripadajočimi lastnostmi zapišemo v
podatkovno bazo. Slike fragmentov je potrebno pred
shranjevanjem v bazo računalniško obdelati, kot prikazuje
slika 4. Slika fragmenta, ki jo dobimo z optičnim čitalnikom

a)

ali digitalnim fotoapatatom, ima črno ozadje in poleg lica
fragmenta je običajno viden tudi omet. Razvita programska
oprema omogoča samodejno odstranitev ozadja, uporabnik
pa z dodatnimi orodji na sliki odstrani tudi vidne sledi
ometa. Rezultat te obdelave je slika, na kateri je le lice
fragmenta. Program nato izračuna površino fragmenta ter
vsebovanost in deleže barv na tem fragmentu. Uporabnik
poleg tega izbere še grafično in črtno predlogo, katerima
pripada fragment. Na osnovi teh podatkov je nato v fazi
sestavljanja možno iskanje podobnih fragmentov.

Slika 3: Programski modul za evidentiranje fragmentov
stenskih poslikav: glavno okno za obdelavo digitalnih slik
fragmentov
5 SESTAVLJANJE FRAGMENTOV
Osrednji modul razvite programske opreme podpira
sestavljanje fragmentov v originalno stensko poslikavo. Po
vnosu slik in ostalih podatkov o fragmentih v podatkovno
bazo se uporabnik lahko loti interaktivnega sestavljanja
fragmentov. Modul omogoča izvedbo tega postopka na
računalniškem zaslonu, ko pa je uporabnik s sestavljeno
stensko poslikavo ali njenim delom zadovoljen, fragmente
na enak način sestavi tudi fizično. Z računalniško podporo
se sestavljanje zelo pohitri, manj je tudi rokovanja s
fragmenti in s tem manj možnosti njihovih poškodb.

b)

c)

Slika 4: Računalniška obdelava digitalne slike fragmenta: a) izvirna slika z optičnega čitalnika, b) odstranitev ozadja,
c) odstranitev delov slike, ki predstavljajo omet
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Pred uvedbo računalniške podpore so restavratorji
fragmente sestavljali v poslikave v za to namenjenem
peskovniku. V njem je moč fragmente zložiti tako, da
njihova lica ležijo vodoravno in na isti višini. Tako
pripravljene fragmente je moč primerjati, prilegati in s
poskušanjem postopoma sestaviti v prvotno poslikavo. Z
razvito programsko opremo smo na računalnik prenesli
koncept peskovnika in ga nadgradili z novimi možnostmi, ki
so mogoče samo na računalniku. Osnovni potek dela obsega
iskanje fragmentov v podatkovni bazi, njihovo dodajanje
na delovno površino in manipuliranje na njej.
Učinkovito iskanje podobnih fragmentov je zlasti
pomembno, kadar imamo opraviti z velikim številom
fragmentov. Podobni fragmenti ponavadi na stenski
poslikavi sodijo skupaj. Da bi jih v veliki množici laže
našli, programski modul za podporo sestavljanja omogoča
iskanje po različnih kriterijih in njihovih kombinacijah.
Fragmente lahko iščemo glede na površino, ki jo
zavzemajo, barvo, delež določene barve ter grafične in črtne
predloge, ki jim fragmenti pripadajo.
Fragmente, ki so dodani na delovno površino, je možno
programsko premikati, jih obračati, spreminjati pogled na
delovno površino in s tem vplivati na podrobnosti, ki jih
vidimo, fragmente je mogoče tudi povezovati v skupine itd.
Ko za dva ali več fragmentov ugotovimo, da sodijo skupaj,
jih lahko programsko združimo in tako tvorimo nov
fragment. Ta fragment dobi svojo unikatno identifikacijsko
oznako in zanj se določijo tudi ostale lastnosti, enako kot za
izvorne fragmente. Tako virtualno združujemo fragmente,
cilj združevanja pa je postopno sestavljanje stenske
poslikave v celoto. Primer delno sestavljene poslikave s tem
postopkom prikazuje slika 5.

odsotnost vsakršnega vzorca ali drugih sprememb na licu
fragmenta, kar bi lahko pripomoglo k ugotavljanju
sosednosti fragmentov, manjkanje določenih fragmentov
ipd. Programsko je mogoče pripraviti več različnih
postavitev fragmentov ter jih nato med seboj primerjati.
Možno je tudi shranjevanje postavitev za nadaljnje delo,
kopiranje izbrane postavitve fragmentov v drugo postavitev
ter selektivno združevanje postavitev. Če restavrator v
nekem trenutku ni prepričan v postavitev, lahko poskuša z
več alternativnimi postavitvami, dokler ne ugotovi, katera je
najustreznejša.
6 ZAKLJUČEK
Razvoj in praktična uporaba računalniške podpore za
evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav
sta v času vsesplošne informatizacije temeljnega pomena za
nadaljnji razvoj restavratorske stroke. V okviru teh
prizadevanj smo za Restavratorski center v Ljubljani razvili
računalniški sistem Pedius z bazo podatkov za evidentiranje
in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav. Spodbuda za
razvoj sistema je bil zahteven projekt restavriranja antičnih
fresk iz rimske Celeie na osnovi preko 9000 najdenih
fragmentov.
Rrazvoj računalniške podpore je obsegal določitev
ustreznega načina označevanja fragmentov in zajemanja
njihovih digitalnih posnetkov, specifikacijo baze podatkov
za evidentiranje fragmentov, razvoj programske opreme za
evidentiranje in pomoč pri sestavljanju fragmentov ter njeno
predajo v uporabo. Začetni rezultati na omenjenem
zahtevnem restavratorskem projektu so spodbudni, v
nadaljnjem razvoju sistema pa nameravamo povečati
stopnjo avtomatizacije sestavljanja fragmentov.
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Slika 5: Z razvito programsko opremo delno sestavljena
stenska poslikava
Pomembna prednost računalniškega sestavljanja
fragmentov pred sestavljanjem v peskovniku pa je tudi
možnost sestavljanja alternativnih postavitev fragmentov.
Pogosto se namreč zgodi, da restavrator ni povsem
prepričan, kako najbolje sestaviti določene fragmente.
Razlogi za to so lahko poškodovanost robov fragmentov,
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