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В статье рассматриваются основные тенденции развития ком2
пьютерных издательских систем в Украине.
The article considers main tendences of development of computer2
assisted publishing in Ukraine.
Постановка проблеми
Друковані засоби інформації на
початку третього тисячоліття зали
шаються основним видом засобів
масової інформації суспільства, ста
новлячи приблизно 70 % серед усіх
інших. Під впливом сильної конку
ренції з боку електронних засобів
інформації, а також конкуренції все
редині галузі, видавничополігра
фічні виробництва неухильно вдос
коналюються, забезпечуючи покра
щення якості друкованих видань,
зменшення часу на їх підготовку і
виготовлення та зменшення собі
вартості друкованої продукції. Ос
таннім часом таке вдосконалення
відбувається переважно завдяки
використанню новітніх інформацій
них технологій на основі найсуча
снішої комп’ютерної техніки та ком
п’ютерних мереж. Вони спочатку
повністю змінили стадію додру
карської підготовки видань (Pre
press), а потім почали застосовува
тись на стадіях друкування тиражу
(Press) та післядрукарського об
роблення видань (Postpress) [1, 2].
У середині 80х років ХХ століття
були створені перші настільні ви
давничі системи (НВС), які запо
чаткували кардинальні зміни в тех
нології додрукарської підготовки
видань. Перші НВС створювались
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на основі одного персонального
комп’ютера, оснащеного необхід
ними периферійними пристроями
та пакетами видавничих програм.
Такі НВС забезпечували послідовне
виконання на одному робочому
місці всіх основних технологічних
операцій додрукарської підготовки
видань.
Згодом на початку 90х років ХХ
століття були створені більш по
тужні багатокористувацькі комп’юте
ризовані видавничі системи (КВС).
Вони складалися з кількох спеціа
лізованих робочих станцій (для об
роблення текстів, для оброблення
графіки, для верстання сторінок),
з’єднаних між собою з допомогою
комп’ютерної мережі. На таких КВС
завдяки одночасній роботі декіль
кох користувачівоператорів знач
но швидше виконувався повний
цикл додрукарської підготовки ви
дань. У КВС був повністю реалізо
ваний принцип WYSIWYG (What You
See is What You Get — що бачите, те
й отримаєте після друкування). Ре
дакційновидавнича діяльність за
своєю природою є колективною
діяльністю. Тому багатокористува
чеві КВС за структурою і принци
пом роботи виявилися для неї най
зручнішими засобами і досить
швидко замінили малопотужні НВС.
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Сучасні КВС являють собою
складні апаратнопрограмні ком
плекси для автоматизованого пе
ретворення авторських оригіналів
на видавничі оригінали з автома
тичним виготовленням фотоформ
або друкарських форм видань. За
стосування КВС забезпечує такі ос
новні переваги: покращення якості
підготовки видань за рахунок сер
вісів, забезпечуваних пакетами ви
давничих програм; значне скоро
чення термінів підготовки видань
за рахунок виключення коректур
ного обміну між видавництвом і ти
пографією та можливості одночас
ної підготовки декількох видань;
зменшення трудомісткості підго
товки видань за рахунок автомати
зації виконання більшості операцій;
загальне скорочення термінів виго
товлення друкованої продукції та
поліпшення її якості [2].
Cьогодні процеси подальшого
вдосконалення додрукарської під
готовки видань шляхом застосу
вання досконаліших КВС тривають,
і ця проблема не втрачає своєї ак
туальності.
Мета роботи
Сучасні КВС відносяться до кла
су відкритих комп’ютеризованих
систем, в яких можна застосовува
ти комп’ютерне і периферійне об
ладнання (в т.ч. спеціальні вивідні
поліграфічні пристрої) різних ви
робників та системне і прикладне
програмне забезпечення різних
розробників. Досить сильна конку
ренція в цій галузі забезпечує вели
ку різноманітність КВС та їх швидке
вдосконалення. Нові інформаційні
технології додрукарської підготов
ки видань, що базуються на вико
ристанні КВС, досить швидко і без
поворотно замінили в усьому світі
менш продуктивну і менш зручну
попередню «традиційну» техно

логію додрукарської підготовки.
Але процеси розвитку і викорис
тання КВС проходили в різних
країнах неодночасно і неоднаково.
Тому доцільно розглянути де
тальніше історію розвитку КВС в
Україні та виявити і оцінити сучасні
тенденції в порівнянні із світовими
процесами.
Результати проведеного
дослідження
В Україні перші спроби викорис
тання комп’ютерної техніки для до
друкарської підготовки видань бу
ли зроблені наприкінці 80х років
ХХ століття на поліграфічному комбі
наті «Преса України» (тоді «Радянсь
ка Україна») разом з НДІ «Принт»
(м. Київ). Тоді для додрукарської
підготовки текстових видань засто
сували комп’ютерну систему з ба
гатьма відеотерміналами. Ці робо
ти не дістали розвитку в такому на
прямку, але дозволили отримати
цінний досвід, який надалі придав
ся спеціалістам цього поліграф
комбінату.
Впровадження у поліграфічне
виробництво України перших НВС і
КВС на основі універсальних пер
сональних комп’ютерів можна від
нести до початку 90х років ХХ сто
ліття, коли їх почали практично ви
користовувати на передових полі
графічних підприємствах, зокрема
на поліграфкомбінаті «Преса Украї
ни» в м. Києві. Завдяки наявності в
Україні висококваліфікованих фахів
ців у галузі поліграфії та в галузях
обчислювальної техніки і комп’ютер
них мереж ці процеси почалися, а
потім поширилися в Україні досить
успішно. Слід відзначити, що Ук
раїна першою серед країн СНД з
початку 90х років почала підготов
ку спеціалістів для КВС за новою
спеціальністю «Комп’ютеризовані
технології та системи видавничо
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поліграфічних виробництв» спочат
ку на видавничополіграфічному
факультеті НТУУ «КПІ», а згодом —
у м. Львові та в м. Харкові.
Швидкому і успішному впрова
дженню КВС в Україні посприяло
також те, що інформація про
новітнє поліграфічне і комп’ютерне
обладнання, необхідне для КВС,
була цілком доступною. Напри
клад, слід відзначити позитивну
роль міжнародних виставок «Полі
графія», які відбуваються в м. Києві
щорічно з 1994 року. Активна участь
у цих виставках кращих фірм з
близького та далекого зарубіжжя
забезпечувала можливість ознай
омлення з передовим світовим
досвідом. Приблизно з цього часу
в Україні почали активно працюва
ти великі фірмипостачальники об
ладнання для КВС та іншого полі
графічного обладнання (торговий
дім MacHouse (м. Київ), Українська
поліграфічна група (м. Київ), VIP
Systems Ukraine (м. Київ) та інші),
які з часом поширили свою діяль
ність на всі регіони України.
Слід відзначити, що розвиток
КВС в Україні відбувався з відста
ванням на кілька років від техно
логічно розвинутих країн Європи і
Америки. Але таке відносно неве
лике відставання дозволило вико
ристовувати вже апробовані кращі
системні рішення, економити кош
ти та зменшувати ризик для інвес
тицій у цю галузь. Всі ці обставини
сприяли і продовжують сприяти
досить швидкому розвитку КВС в
Україні.
У 1991 році Україна стала неза
лежною державою, і в ній було за
сновано багато нових видань — га
зет і журналів різної періодичності.
Відповідно почала швидко збіль
шуватись кількість видавництв і ви
давничих організацій, які стали
займатись випуском газетножур
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нальної, книжкової, рекламної та
іншої друкованої продукції. Напри
клад, якщо у 1990 році випуск
книжкових видань здійснювало 29
державних видавництв, то у 2000 ро
ці цим займались понад 400 видав
ництв і видавничих організацій різ
них форм власності, а у 2002 році їх
кількість перевищила вже 1240 [3].
Новостворені видавництва та
редакції нових періодичних видань
одразу почали створювати власні
редакційновидавничі КВС на ос
нові новітньої комп’ютерної техніки
із застосуванням нових версій па
кетів видавничих програм. Ці нові
організації не були зв’язані із ста
рими «традиційними» поліграфіч
ними технологіями додрукарської
підготовки видань. Тому всі їхні зу
силля були спрямовані на освоєн
ня нових комп’ютеризованих тех
нологій і це дозволило їм досить
швидко вийти на сучасний рівень.
У той час більшість українських
видань були переважно монохром
ними (чорнобілими). Тому в Украї
ні спочатку отримала розвиток тен
денція створення КВС, на виході
яких виготовлялись фотоформи
зверстаних сторінок видань, виве
дені на лазерному принтері на ма
тову або прозору плівку. Потім такі
фотоформи передавались у дру
карню, де виконувався ручний
монтаж фотоформ у форматі дру
кованого аркуша з наступним виго
товленням друкарських форм. Ця
технологія, яку можна вважати по
чатковим етапом освоєння техно
логії «комп’ютер—фотоформа», в
другій половині 90х років ХХ сто
ліття поширилась в Україні (Київ,
Харків, Донецьк, Дніпропетровськ,
Львів, Одеса і інші центри галузі).
Згодом в Україні почали випус
катись перші повнокольорові ілюс
тровані журнали, рекламні видання
та перші кольорові газети. Суспіль
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ство швидко оцінило привабли
вість кольорових видань, а видавці
своєчасно відреагували на нові по
треби суспільства. В Україні почав
ся перехід до масового випуску ко
льорової газетножурнальної, рек
ламної та книжкової продукції. Та
кий перехід суттєво вплинув і на
технологію додрукарської підго
товки видань.
В цей час у технологічно розви
нутих країнах Європи і Америки на
бував поширення процес поділу
додрукарської підготовки видань
на дві підстадії: редакційновидав
ничу підготовку видань, яка вико
нувалась у редакційновидавничих
КВС, і поліграфічну підготовку ви
дань, яка виконувалась в автома
тизованих видавничополіграфіч
них комплексах [1, 2]. Українські
видавничополіграфічні організації
теж швидко сприйняли цю тенден
цію.
При її реалізації редакційнови
давничу підготовку видань само
стійно виконують видавництва, ре
дакції, рекламні агентства й інші
видавничі організації та окремі за
мовники. Їх робота закінчується
роздруківкою оригіналмакетів сто
рінок видань на лазерному прин
тері та записом відповідних файлів
на замінні диски, які потім переда
ються в автоматизовані видавни
чополіграфічні комплекси для по
ліграфічної підготовки видань.
Автоматизовані видавничополі
графічні комплекси (АВПК) призна
чені для реалізації прогресивних
технологій «комп’ютер—фотофор
ма» (Computer to Film — CtF) і «ком
п’ютер—друкарська форма» (Com
puter to Plate — CtP). Вони склада
ються із спеціалізованих робочих
станцій, серверів та підсистем ви
ведення, об’єднаних високошвид
кісною комп’ютерною мережею.
Такі АВПК створюють та експлуату

ють у спеціальних поліграфічних
репроцентрах та в спеціалізованих
підрозділах поліграфічних комбіна
тів та великих друкарень, де пра
цюють кваліфіковані фахівці своєї
справи, здатні забезпечити виго
товлення фотоформ та друкарсь
ких форм для кольорових видань
найкращої якості.
У перших АВПК спочатку вико
ристовувалась технологія «комп’ю
тер—фотоформа». Повноцінна тех
нологія «комп’ютер—фотоформа»
базується на використанні сучас
них фотоскладальних автоматів
(ФСА) (Imagesetters), які являють
собою високоточні автоматичні
пристрої для швидкісного запису
лазерним променем на фото
технічну плівку текстів і ілюстрацій
з метою отримання фотоформ у
форматі друкованого аркуша [1, 2,
4, 5]. Для кольорових видань на
ФСА послідовно виводять кольо
роподілені фотоформи, які відпо
відають кольоровій моделі CMYK.
Від якості запису і суміщення коль
ороподілених фотоформ залежить
якість друкованих видань. Для от
римання високоякісних фотоформ
ФСА повинен мати високу роз
дільну здатність, максимальну точ
ність і повторюваність запису кра
пок, високу оптичну щільність фо
тоформ.
Сьогодні в Україні технологія
«комп’ютер—фотоформа» вже доб
ре освоєна і є превалюючою техно
логією. Серед усіх КВС видавничо
поліграфічних організацій України
кількість спеціальних репроцен
трів і спеціалізованих підрозділів
поліграфкомбінатів і великих дру
карень, в яких працюють АВПК,
складає біля 20 % і вони добре
справляються зі своїми завдання
ми [6].
Прагнення до збільшення про
дуктивності АВПК і подальшого по
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кращення якості видань призвело
згодом до впровадження і розвитку
прогресивнішої технології «комп’ю
тер — друкарська форма», яка по
лягає в безпосередньому перене
сенні зображення спуску сторінок
із комп’ютера на друкарську фор
му, без етапу виготовлення фото
форм. Цей процес, який реалізу
ється з використанням лазера,
більш точний, бо друкарська фор
ма є першою оригінальною копією,
виготовленою з вихідних файлів.
Технологія «комп’ютер—друкарсь
ка форма» відома давно, але прак
тичне її впровадження почалося в
останні 10 років, коли з’явилися
необхідні технічні засоби, програм
не забезпечення та формні мате
ріали.
Впровадження технології «комп’ю
тер—друкарська форма» забезпе
чує такі основні переваги порівня
но з попередніми технологіями:
1) поліпшується якість зобра
жень на друкарських формах і
якість друкованих видань;
2) скорочується час техноло
гічного процесу виготовлення дру
карських форм та зменшується йо
го трудомісткість;
3) вилучаються з виробництва
ФСА, проявні машини, копіюваль
не обладнання;
4) поліпшуються екологічні умо
ви на поліграфічному підприємстві
завдяки вилученню хімічного об
роблення фотоплівок.
У сучасних АВПК, призначених
для виготовлення друкарських
форм, використовують лазерні ек
спонувальні пристрої, які назива
ють рекордерами CtP (Plateset
ters). У рекордерах CtP, призначе
них для виготовлення найбільш по
ширених офсетних друкарських
форм, використовують світлочут
ливі або термочутливі формні плас
тини. Моделі рекордерів CtР різних
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конструкцій мають однакове функ
ціональне призначення і галузі їх
використання значно перетина
ються. Вони характеризуються од
наковою або близькою сукупністю
параметрів, основними з яких вва
жаються формат експонування,
роздільна здатність, лініатура рас
тру, розмір крапок і лінійність, фор
мний матеріал, рівень автоматиза
ції.
Слід відзначити, що рекордери
CtР і формні матеріали для них ко
штують відносно дорого. Напри
клад, вартість високопродуктивних
широкоформатних рекордерів CtР
в комплекті з працюючою «в лінію»
проявною машиною може сягати
сотні тисяч американських дола
рів. Тому фахівці дуже уважно ана
лізують усю сукупність параметрів
рекордерів CtР при їх виборі. На
приклад, у статті [5] розглядаються
проблеми загальної оцінки різних
моделей ФСА та рекордерів CtР і
пропонуються комплексні критерії
ефективності для кількісної оцінки
та методики вибору кращих моде
лей.
Рекордер CtР є головним при
строєм у технології «комп’ютер—
друкарська форма». Але для виве
дення якісної друкарської форми
на рекордер потрібно виконати в
АВПК складну послідовність техно
логічних операцій, основними з
яких є: імпортування вхідних фай
лів зверстаних сторінок; конверту
вання їх у внутрішній формат; елек
тронний монтаж і спуск сторінок;
кольороподіл; трепінг; кольоропро
ба та проба розміщення спуску;
растрування зображень; експону
вання та проявлення друкарських
форм. Для виконання цих техно
логічних операцій в АВПК викорис
товують робочі станції імпортуван
ня файлів, сервери, робочі станції
редагування, робочі станції елек

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

тронного монтажу і спуску сто
рінок, процесори растрування зоб
ражень RIP, рекордери CtР і інше
апаратне обладнання, з’єднане ви
сокошвидкісною комп’ютерною
мережею.
Рекордери CtР працюють зав
жди разом з програмними растро
вими процесорами RIP, утворюючи
найважливіші в АВПК підсистеми
виведення RIPрекордер CtР, які
мають вирішальний вплив на про
дуктивність АВПК і якість друкарсь
ких форм. Роздільна здатність су
часних рекордерів CtР найчастіше
знаходиться в межах від 1200 до
3600 dpi і разом з RIP вони здатні
забезпечувати лініатуру від 120 до
360 lpi з достатньою кількістю пів
тонів для отримання високоякісних
ілюстрацій. Для поліпшення якості
ілюстрацій крім амплітудномоду
льованого растрування сучасні RIP
можуть виконувати також частот
номодульоване (стохастичне) раст
рування та комбіноване раструван
ня. При цьому підсистеми RIPре
кордер CtР в АВПК можуть досить
швидко виводити друкарські фор
ми (приблизно від 10 до 30 велико
форматних пластин за годину).
Для ефективного використання
всього обладнання АВПК різні фір
мивиробники фотоскладальних
автоматів і рекордерів CtР випус
кають складне комплексне про
грамне забезпечення реалізації
цифрових робочих потоків (work
flow). Під терміном «цифровий ро
бочий потік» розуміють автомати
зований або автоматичний процес
послідовного оброблення і пере
дачі файлів в АВПК при взаємоуз
годженій роботі комп’ютеризовано
го апаратного і програмного забез
печення для виготовлення фото
форм або друкарських форм ви
дань.

За особливостями реалізації в
АВПК розрізняють одноступеневі
та багатоступеневі цифрові робочі
потоки [1]. В одноступеневих робо
чих потоках користувачіоператори
самостійно запускають окремі тех
нологічні операції оброблення та
передачі файлів і послідовно орга
нізовують увесь процес полігра
фічної підготовки та виведення фо
тоформ або друкарських форм.
При використанні багатоступе
невих робочих потоків попередньо
складають робочі плани послідо
вності оброблення і передачі фай
лів у вигляді службових програм,
які додаються до файлів і викону
ють роль технологічних маршрут
них карт. Багатоступеневі робочі
потоки, які виконуються в автома
тичному режимі, завжди забезпе
чують вищу продуктивність у порів
нянні з одноступеневими. Прикла
дами багатоступеневих робочих
потоків можуть слугувати робочі
потоки Brisque (фірма Creo), Apo
gee (фірма Agfa), Fast Line (фірма
EskoGraphics), Prinerqy (фірми
Heidelberg i Creo).
У робочих потоках різних фірм
використовуються різні системні
підходи — наприклад, концепції
NORM, ROOM і інші. Ці концепції
мають багато різних переваг і недо
ліків, оцінити сукупність яких досить
непросто. Задача вибору певного
робочого потоку пов’язана також з
вибором обладнання із рекомен
дованого фірмою переліку. Отже,
перед видавничополіграфічними
організаціями України, в яких пла
нують застосування технології «ком
п’ютер—друкарська форма», по
стає задача непростого вибору,
який треба робити, виходячи з кон
кретних умов організації.
Відзначимо, що спочатку в Ук
раїні почали створювати більш
прості АВПК і використовувати в
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них звичайні одноступеневі робочі
потоки. Але незабаром виникла і
набуває поширення тенденція
створення складніших АВПК та ви
користання в них більш продуктив
них багатоступеневих робочих по
токів. Деякі видавничополігра
фічні організації в м. Києві і в інших
центрах галузі вже створили АВПК
та вибрали і впровадили багатос
тупеневі робочі потоки фірм Agfa,
EskoGraphics, Heidelberg i Creo та
інших і набули першого досвіду їх
експлуатації. В цілому вони пози
тивно оцінюють прогресивну тех
нологію «комп’ютер—друкарська
форма» і задоволені практичними
результатами, отриманими від ви
користання в АВПК багатоступене
вих робочих потоків. Отже, тепер

перед видавничополіграфічною
галуззю постала актуальна задача
поширення такого передового до
свіду на всю Україну.
Висновки
Автоматизація додрукарської під
готовки видань на основі комп’ю
терної та мережної техніки запо
чаткувала новий важливий етап
вдосконалення всього поліграфіч
ного виробництва. Наступне широ
ке впровадження комп’ютерної та
мережної техніки на всіх інших
стадіях дозволить реалізувати ком
плексну автоматизацію всього ви
давничополіграфічного процесу,
що забезпечить подальше зрос
тання його ефективності.
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