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Сделан обзор источников, посвященных применению 

програмного обеспечения для установки на персональные

компьютеры, которые интегрированы в компьютерные 

издательские системы и предложены рекомендации 

по их эксплуатации.

It was carried out the review of sources on the application soft;

ware to be installed to personal computers that are integrated 

in the computer publishing systems and proposed the recom;

mendations of their exploitation.

Постановка проблеми

Сучасні комп’ютерні видав�
ничі системи, для якісної і без�
перебійної роботи, вимагають
дотримання чітких правил кори�
стування та встановлення про�
грамного забезпечення. Причо�
му важливо не тільки правильно
встановити програмний пакет,
а і упевнитись у його якості та фун�
кціональності. Адже від якості
програмного пакету залежить
ефективність та коректність всьо�
го процесу підготовки до друку
накладу. У зв’язку з цим тема
роботи актуальна і потребує де�
тальних досліджень.

Аналіз попередніх 

досліджень

На даному етапі існують мате�
ріали, що надають рекомендації
до використання пакетів про�
грамного забезпечення у комп’ю�
терних видавничих системах,
які нині застарілі, так як викори�
стовують програмне забезпе�
чення 2000–2005 років і майже
не використовуються.

Темпи розвитку програмного
забезпечення нового покоління
потребують постійного онов�
лення як операційних систем так
і потужностей функціональних
блоків комп’ютера. Виходячи
з цього можна зробити виснов�
ки, що попередні дослідження
не в повному обсязі задовольня�
ють сучасних операторів комп’ю�
терної видавничої системи [1].

Результати проведених 

досліджень

Для додрукарської підготов�
ки видань у роботі було викона�
но вибір програмного забезпе�
чення,  що рекомендується
для встановлення на робочі комп’ю�
тери станцій обробки текстової
та графічної інформації. Тому де�
тально розглядалась комп’ютер�
на видавнича система (КВС)
та окремі її робочі станції.

КВС складається з декількох
видів робочих станцій: РСТ (ро�
бочі станції обробки текстової
інформації), РСГ (робочі станції
обробки графічної інформації),



РСВ (робочі станції верстання
видань), РССФ (робочі станція
із суміщенням функцій) та фай�
лового сервера ФС, що показа�
но на рис.

Для кожної з вищезгаданих
робочих станцій (рис.) створю�
ється власний пакет прикладних
програм, що виконує чіткі функ�
ції необхідні для правильної
та безперервної роботи стан�
ції [2].

Пакети видавничих програм
належать до професійного при�
кладного програмного забезпе�
чення, призначеного для вико�
нання практичних робіт під час
додрукарської підготовки ви�
дань у КВС.

Для повноцінного функціону�
вання робочої станції з суміще�
ними функціями для підготовки
півтонових брошур необхідне
наступне програмне забезпе�
чення: системне програмне за�
безпечення та прикладне про�
грамне забезпечення. До систем�
ного програмного забезпечення
відносяться: операційна багато�
функціональна система, в базо�
ву комплектацію якої також вхо�
дять драйвери для більшості
відомих марок периферійних
пристроїв. 

Драйвери периферійних при�
строїв. В нашому випадку такі
периферійні пристрої як ди�

сплей, сканер, принтер, клавіа�
тура та маніпулятор «миша»,
а також НЖМД та CD�RW забез�
печені драйверами, які ідуть в ба�
зовій комплектації з операцій�
ною системою.

До прикладного програмно�
го забезпечення КВС можна
включити такі наступні програ�
ми:

— Пакет офісних програм
Microsoft Office 2009;

— Програма обробки вектор�
ної графіки Adobe Illustrator CS4;

— Програма обробки рас�
трової графіки Adobe Photoshop
CS5;

— Програма для сканування і
розпізнавання тексту ABBYY
FineReader 8.0;

— Програма обробки раст�
рової графіки Corel PhotoPaint
13;

— Програма обробки вектор�
ної графіки CorelDraw 13;

— Пакет програм для перегля�
ду та модифікації файлів у фор�
маті PDF Adobe Acrobat.

Пакети видавничих програм
оброблення текстів складають�
ся із сукупності текстових ре�
дакторів, програм перевірки
правопису, програм перекладу
з однієї мови на іншу, програм
розпізнавання зчитаних сим�
волів тощо [3]. 
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Текстові редактори Microsoft
Word забезпечують набір текстів
на клавіатурі різними мовами,
автоматизовану перевірку ор�
фографії, виконання переносів,
а також форматування тексту
з вибором полів, гарнітури
шрифту і його накреслення, кег�
ля тощо. 

Крім введення з клавіатури,
останнім часом друковані текс�
ти часто вводять за допомогою
сканерів, використовуючи про�
граму оптичного розпізнавання
символів Fine Reader. Fіnereader
8.0 дозволяє побудувати біз�
нес�процеси компанії, орієнто�
вані на електронний документо�
обіг, організувати роботи зі збо�
ру, зберігання й подальшого ви�
користання інформації з різних
паперових джерел. 

В додрукарській підготовці
видань широко використовуєть�
ся Adobe Acrobat. За допомогою
цієї програми електронні і папе�
рові матеріали, включаючи веб�
сайти, інженерні креслення і елек�
тронні листи можна представи�
ти у вигляді PDF�файлів. Про�
грама допоможе налагодити
ефективний обмін важливими
документами [4].

Графічні редактори — це
прикладні програми, які дозво�
ляють вводити або створювати,
обробляти або виводити на друк
різноманітні графічні зображен�
ня — фото, малюнки, креслен�
ня, графіки, діаграми, тощо. 

Один з найвідоміших графіч�
них редакторів — Adobe Photo�
shop. Графічний редактор Adobe
Photoshop застосовують для ство�

рення фотореалістичних зобра�
жень, роботи зі сканованими ко�
льоровими зображеннями, ре�
тушування, кольорокорекції,
коллажування, трансформації
графіки, кольороподілу; має
в своєму розпорядженні всі ме�
тоди роботи з точковими зобра�
женнями, при цьому має мож�
ливість роботи з шарами і вико�
ристовує контури. 

Також використовується рас�
тровий графічний редактор
Corel PhotoPaint 13 та такі відомі
векторні графічні редактори
як CorelDraw 13 та Adobe Illu�
strator CS3.

На основі аналізу програмно�
го забезпечення для додру�
карської підготовки видань було
здійснено вибір програмного
забезпечення для ефективної
роботи станцій з обробки текс�
тової та графічної інформації,
що включає в себе поєднання
набору прикладних програм,
який здатен сприяти одержан�
ню високих показників якості
видань [5].

Висновки

У світі на даний період часу
існує безліч прикладних про�
грам для обробки та редагуван�
ня електронної інформації,
але більшість з них потребують
тестування на сумісність з опера�
ційною системою комп’ютера.

Тому через певні проміжки
часу необхідно проводити вибір
програмного забезпечення, яке
найбільш оптимальне для до�
друкарської підготовки видань. 

Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І  П Р О Ц Е С И

59



Як показали дослідження,
для забезпечення якості додру�
карської підготовки видань не�
обхідно ретельно та відповідаль�
но добирати програмні продук�
ти для обробки текстової та гра�

фічної інформації, зокрема, ре�
комендовано поєднання сучасної
операційної системи Windows 7
та програми обробки растрової
графіки Adobe Photoshop CS5
з пакетом допоміжних програм.
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