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У статті розглянуто інформаційні технології, що використовуються в поліграфії та 
видавничій справі. Проведено аналіз можливостей та перспектив застосування сучасних інфор-
маційних технологій у поліграфії та видавничій справі. 
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Вступ. Постановка проблеми та її ак-

туальність. Роль інформації як ресурсу ді-
яльності людини постійно зростає, що приво-
дить до перетворень практично в усіх сферах 
життя суспільства. Не оминули ці пере-
творення й поліграфічну галузь. Наразі в по-
ліграфії та видавничій справі спостерігається 
значне поширення інформаційних технологій. 

Актуальність роботи обумовлена все 
більшим впровадженням інформаційних тех-
нологій у виробничі та управлінські процеси 
виготовлення поліграфічної продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемами впровадження інформа-
ційних технологій у поліграфію та видавничу 
справу займається цілий ряд вчених, до яких 
можна віднести: Б. В. Дурняка, М. І. Сенків-
ського, Л. Я. Сікору, М. М. Луцківа, 
Ю. В. Кравченка, Ю. М. Романишина, 
О. А. Машкова, О. І. Огірко та ін. Результати 
наукових досліджень перелічених вчених 
знайшли застосування на поліграфічних під-
приємствах та фірмах, створено науково-
методологічну базу для подальшого вдоско-
налення та оптимізації цих технологій. 

Метою роботи є узагальнення та кла-
сифікація інформаційних технологій, що вже 
використовуються і мають перспективи впро-
вадження в поліграфічній галузі. 

Викладення основного матеріалу. 
Поліграфічне підприємство для аналізу про-
блем, що виникають, прийняття рішень, кон-

тролю операцій, створення нових продуктів 
або надання послуг потребує інформації. 
Процес збору, обробки, зберігання та ціле-
спрямованої передачі різноманітної інфор-
мації у вигляді даних, організованих на базі 
сучасних обчислювальних машин і систем, 
мережевих технологій, банків і баз даних і 
знань, різноманітного системного, приклад-
ного й проблемно-орієнтованого програмно-
го забезпечення, є невід’ємною частиною 
інформаційної технології. Спрощена схема 
інформаційної системи підприємства зобра-
жена на рис. 1. 

Для ефективного управління та скоро-
чення часу виготовлення і витрат інформацій-
на система підприємства повинна мати взає-
мозв’язки з усіма учасниками процесу виго-
товлення продукції. 

Впровадження сучасних інформаційних 
технологій дозволяє [1]: 

− перетворити підприємство на інфор-
маційно кероване; 

− сприймати підприємство як одне ціле; 
− керувати підприємством та процесами 

в режимі реального часу; 
− орієнтуватися на масових користувачів. 
У видавничій діяльності та на полігра-

фічному підприємстві інформаційні техноло-
гії використовуються в управлінських, інфор-
маційних і технологічних процесах [2]. 
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Рис. 1. Спрощена схема інформаційної системи підприємства 
 
Система управління сучасним полігра-

фічним підприємством – це [3]: 
− інформаційна система для ідентифіка-

ції і планування всіх ресурсів підприємства, 
які необхідні для здійснення закупівель, ви-
робництва, продажів, обліку в процесі вико-
нання клієнтських замовлень;  

− методологія ефективного планування і 
управління всіма ресурсами підприємства. 

На сьогодні, на ринку України та Росії 
представлено ряд систем керування полігра-
фічним підприємством. Найбільш розповсю-
дженими є Ад’ютант, АРМЕКС, Типографія, 
1С:Підприємство 8.0 Поліграфія, ASystem, 
DISO, HIFLEX, Logicprint, Prinect, PrintEffect. 
Основними функціями цих систем є: 
− оформлення та розрахунок поліграфічного 
замовлення; 
− підготовка виробничої документації; 
− планування і диспетчеризація виробництва; 
− розрахунок планової та фактичної собівар-
тості; 
− планування витрат матеріалів; 
− облік готової продукції; 
− аналіз досягнутих результатів; 
− контроль за проходженням замовлення в 
режимі online. 

Для підвищення ефективності, продук-
тивності та рентабельності процесів виробни-
чої діяльності підприємства використовується 
стратегія, що ґрунтується на впровадженні 
сучасних методів інформаційної взаємодії 
учасників життєвого циклу продукту, або її 
ще називають CALS-технологією. 

Життєвому циклу продукту притаманна 
велика різноманітність процесів, зображених 
на рис. 2. 

Сучасне поліграфічне підприємство на 
етапах закупівлі, експлуатації та утилізації 
пов’язане з підприємствами – постачальника-
ми обладнання в системі CALS таким про-
грамним забезпеченням: 

− CRM (Customer Relationship Manage-
ment) – керування взаємовідносин із замов-
ником; 

− SFA (Sales Force Automation) – авто-
матизація діяльності по продажах; 

− IETM (Interactive Electronic Technical 
Manuals) – інтерактивний електронний техніч-
ний паспорт обладнання; 

− PLM (Product Lifecycle Management) – 
керування даними життєвого циклу облад-
нання. 

 

 
 

Рис. 2. Етапи життєвого циклу виробу 
 
Для ефективного використання облад-

нання на поліграфічному підприємстві слід 
використовувати все зазначене програмне за-
безпечення, але найбільш цікавим з точки зо-
ру експлуатації є IETM. Використання IETM 
для поліграфічного обладнання дозволяє ви-
рішити такі задачі: 

− забезпечення користувача довідковим 
матеріалом про будову та принцип роботи 
обладнання; 

− забезпечення користувача правилами 
експлуатації, обслуговування та ремонту об-
ладнання; 

− забезпечення користувача довідкови-
ми матеріалами, що необхідні для експлуата-
ції обладнання, виконання регламентних робіт 
та ремонту; 

− забезпечення користувача інформа-
цією про технології виконання операцій на 
обладнанні; 
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− діагностика стану обладнання та по-
шук несправностей; 

− підготовка і реалізація автоматизова-
ного замовлення матеріалів і запасних частин; 

− планування і облік проведення регла-
ментних робіт; 

− обмін даними між користувачем та 
постачальником. 

IETM включає в себе базу даних і елек-
тронну систему відображення. Зазначені зада-
чі IETM вирішуються завдяки специфічним 
формам і методам організації баз даних і спо-
собам доступу до них. По своїй суті, IETM є 
своєрідною базою знань про обладнання і яв-
ляє собою інтелектуальний засіб підтримки 
експлуатації обладнання на післявиробничих 
стадіях життєвого циклу обладнання. Для 
створення і використання IETM застосовуєть-
ся спеціальне програмне забезпечення. 

Таким чином, використання CALS і, зо-
крема, IETM на поліграфічних підприємствах 
дасть можливість підвищити ефективність 
роботи підприємства за рахунок використання 
всіх його внутрішніх ресурсів, зокрема полі-
графічного обладнання при оптимальному 
проведенні його технічного обслуговування 
та ремонту. 

Іншим напрямком використання інфор-
маційних технологій у поліграфії та видавни-
чій справі є використання інформаційних тех-
нологій для технологічних процесів створення 
поліграфічного продукту. 

Сучасне поліграфічне виробництво ви-
користовує три форми цифрового коду[4]: 

− у формі вихідного матеріалу; 
− як інформації для налаштування об-

ладнання та управління ресурсами; 
− у формі продукту поліграфічного ви-

робництва. 
Область цифрової обробки в поліграфії 

визначає підготовку цифрового оригіналу, що 
містить всю інформацію про замовлення, 
включаючи змістовий і технологічний аспекти. 
Цифровий потік даних містить не тільки ін-
формацію, що потрібно надрукувати, але й ін-
формацію для електронного керування додру-
карськими, друкарськими та післядрукарськи-
ми процесами. З його допомогою здійснюється 
попереднє налаштування обладнання, задання 
виробничих параметрів, з’єднання машин одна 
з одною за допомогою мережі. На поліграфіч-
ному підприємстві ця технологія отримала на-
зву Digital Workflow (DWF). Digital Workflow 

слід розглядати як сукупність технічних засо-
бів і програмного забезпечення, що реалізують 
процеси перетворення вхідної інформації, ке-
рування технологічним обладнанням та плану-
вання і керування ресурсами фірми. 

Процес побудови Digital Workflow може 
бути здійснений двома способами: 

− використанням готових програмних 
пакетів підтримки робочого потоку; 

− використанням різноманітного про-
грамного і апаратного забезпечення для орга-
нізації окремих операцій. 

Для організації Digital Workflow вико-
ристовуються робочі станції, сервери та окре-
мі технічні пристрої, а також мережі та мере-
жеве обладнання.  

Digital Workflow базується на викорис-
танні технологій робочого потоку CIP3 і CIP4. 

Технологія CIP3 [4] спрямована на ор-
ганізацію найбільш важливих операцій полі-
графічної діяльності. У додрукарських проце-
сах вона охоплює проблеми розміщення мате-
ріалу, на стадії друкування – регулювання по-
дачі фарби, приведення, а на післядрукарській 
стадії – обрізання. Технологія орієнтована на 
досить великі, інтегровані виробництва, що 
спираються на мережеву підтримку. Безпосе-
редньо дані (специфікації) PPF-файлу призна-
чені для управління опису поліграфічним 
процесом. При цьому друкарська машина має 
інтерфейс формату CIP3 і сприймає масив да-
них PPF. Застосування цього стандарту пе-
редбачає наявність у друкарні мережі переда-
чі інформації. 

Застосування технології CIP3 дозволяє 
отримати такі переваги: збільшити заванта-
ження виробництва, поліпшити перевірку 
якості, прискорити підготовку до роботи, 
зменшити витрату паперу і фарби. PPF-файл 
містить: растрове зображення низького розді-
лення (для загального контролю), докладну 
інформацію про колір і відповідні команди 
налаштування фарбових апаратів, команди 
процедур для обрізування і фальцювання. 

Переваги цифрового технологічного по-
току проявляються в наступному: 

− скорочення часу налагодження машин, 
обумовлене комп’ютерними методами управ-
ління технологічними процесами; 

− економія матеріалів як за рахунок ско-
рочення кількості проміжних технологічних 
процесів, так і за рахунок зменшення виходу 
макулатурних аркушів; 
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− підвищення якості друку за рахунок 
точності відтворення тонопередачі, стандар-
тизації технологічного процесу, управління 
кольором у додрукарській обробці; 

− більш ефективне управління якістю, 
обумовлене можливістю виключення помилок 
у використанні формних матеріалів, реаліза-
цією вхідного і вихідного контролю даних за 
допомогою спеціалізованого програмного за-
безпечення; 

− можливість переходу до цифрових си-
стем одержання проби (струменевий прин-
тер), крім виготовлення кольороподілених 
фотоформ; 

− внесення коректурних змін без втрати 
матеріалу, за рахунок оперативної зміни змісту 
даних; 

− забезпечення збереження даних, що 
дає змогу виключити непродуктивні тимчасо-
ві й економічні витрати, з допомогою систем 
резервування (Backup), пристроїв захисту; 

− зменшення кількості ручних і допо-
міжних робіт, що потребують додаткової ро-
бочої сили;  

− підвищення вимог до кваліфікації пер-
соналу, який безпосередньо бере участь у ви-
робничому процесі (наприклад, з’являються 
нові професії в додрукарському процесі); 

− розвиток методів децентралізованої 
публікації за рахунок просторового розділен-
ня процесів виготовлення форм, експонуван-
ня, виготовлення проб, друку тощо на базі 
мережевих технологій. 

Мета технології CIP4 (Cooperation for 
the Integration of Process in Prepress, Press, 
Postpress) полягає в тому, щоб у розширеному 
вигляді описати специфікацію взаємодії полі-
графічних процесів. Новий формат файлу 
опису був названий JDF. Технологія поклика-
на стимулювати комп’ютерну інтеграцію всіх 
процесів, які можуть бути розглянуті в полі-
графії, і особливо специфікацію стандартів 
для формату JDF. Новий формат базується на 
використанні мови розмітки XML і концент-
рується на технологічних процесах виробниц-
тва друкованої продукції, він може служити 
для цілей електронної комерції і передачі 
економічної інформації на верхні рівні управ-
ління фірмою. 

Файли специфікації базуються на трьох 
головних взаємодіючих аспектах єдиного ро-
бочого потоку: 

− призначення продукції – визначає, 
що виробляти, з деталізацією опису самої ро-

боти (наприклад, особливості фальцювання 
кількох зошитів); 

− функціональні параметри, що визна-
чають процес виконання операції: порядок 
роботи, перевірка погоджень і готовності до 
переходу на виконання чергової операції; 

− спеціальні регульовані параметри та 
умови, що дають можливість реагувати на 
ситуації та пропонувати можливі рішення й 
алгоритми. 

Відповідні прикладні програми ще на 
додрукарській стадії створюють JDF-файл, 
який потім передається по корпоративних ме-
режах і веде робочий потік. Поряд з описом 
завдання він може містити й іншу виробничу 
інформацію. Пристрої, що використовуються 
у технологічному процесі, сприймають відпо-
відні дані файлу і передають їх як керуючу 
інформацію. Додаток Job Messaging Format 
(JMF) – частина технології CIP4, визначає 
структуру повідомлень, якими обмінюються 
окремі програми та пристрої при роботі з JDF-
файлом. 

Крім зазначених вище сфер застосуван-
ня, інформаційні технології в поліграфії та ви-
давничій справі також можуть застосовувати-
ся для специфічних задач, зокрема: 

− інформаційні технології стандарти-
зації в поліграфії [5]; 

− інформаційні технології рерайтингу 
у веб поліграфії [6]; 

− інформаційні технології безпекомет-
рії поліграфічного виробництва [7] тощо. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Отже, проведене дослідження 
показало значне поширення інформаційних 
технологій у поліграфії та видавничій справі. 
Виділяють три основні напрями застосування 
інформаційних технологій: 

− для управління поліграфічним під-
приємством; 

− для виконання виробничих процесів; 
− у системі технічного обслуговування 

та ремонту поліграфічного обладнання. 
Впровадження інформаційних техноло-

гій в усі ланки управління і виробництва дає 
змогу ефективно використовувати ресурси 
підприємства і, таким чином, підвищувати 
його конкурентоспроможність. Але для досяг-
нення поставленої мети потрібна модернізація 
як наявного устаткування, так і систем керу-
вання в цілому. Використання концепцій Digi-
tal Workflow та CALS-технології дозволяє 
впроваджувати сучасні інформаційні техноло-



ISSN 2306-4455 Вісник Черкаського державного технологічного університету 

 106 

гії у виробництво. В подальшому необхідно 
розвивати та розширювати сфери застосуван-
ня інформаційних технологій у поліграфії та 
видавничій справі. 
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

IN PRINTING AND PUBLISHING INDUSTRIES 
 

The role of information as a resource for human activity is constantly growing, leading to 
changes in almost all areas of society. Printing industry has also undergone these changes. Currently 
printing and publishing industries widely use information technologies. 

Any enterprise requires information to analyze urgent problems, make decisions, monitor opera-
tions and create new products or services. The process of collecting, processing, storage and trans-
mission of various information as data, organized on the basis of modern computer systems and ma-
chines, networking technologies, data and knowledge banks, various system, applied and problem-
oriented software is an integral part of information technology. 

To effectively manage and reduce the time of manufacturing and expenditures the information 
system of an enterprise must be connected with all participants of production process. 

The complexity and variety of technologies, the necessity to produce a large range of products 
need information coordination and management. Currently, the activity, based on information, consti-
tutes a significant part of a company’s activity. Only an integrated, modern information system can 
provide necessary cooperation for the entire enterprise. 

The modern market of printing services is developing; new technologies and the scope of their 
application emerge. To withstand a competition and ensure effective management printing companies 
have to keep up with modern trends of printing industry. This is possible due to the use of modern in-
formation technology. The analysis shows that the implementation of information technology at all 
levels of management and production enables efficient use of company’s resources thus increasing its 
competitiveness. But to achieve this goal existing equipment and control systems in general are to be 
modernized. The use of the concept of Digital Workflow and CALS-technology allows to implement 
modern information technologies in production. The application of information technologies in print-
ing and publishing industries need further research. 

Keywords: information technology, printing production, publishing industry, CALS-technology, 
Digital Workflow. 
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