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1. Тема проекту: «Проектування електронного видання "В.Михальчук "Лірика та переклади"" з 

детальним процесом оформлення титульних елементів» 

Керівник проекту Кушлик Богдан Ростиславович, доцент, к.т.н. 
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2. Строк подання студентом закінченого проекту 08 червня 2018 р. 

 

3. Вихідні дані до проекту: вихідними даними до розроблення проекту має бути аналіз 

сучасних технологій та напрямів розвитку створення електронних додатків, які забезпечують 

максимальне охоплення цільової аудиторії та гарантують доступність видання. Вибір 

апаратного і програмного забезпечення КВС для підготовки електронного додатку, науково-

технічна література за темою проекту. Результатом дипломного проекту має бути розроблений 

ефективний технологічний процес створення електронного видання для поширення його у 

мережі, слід звернути особливу увагу на оформлення заголовків видання. 

 

4. Зміст пояснювальної записки 

Провести аналіз сучасних технологій виготовлення електронних видань, визначити засоби та 

способи поширення видання серед цільової аудиторії. Визначити конструкцію електронного 

видання, та встановити його основні характеристики, враховуючи технічне завдання на 

необхідність особливого форматування заголовків. Провести аналіз можливих способів 

оформлення заголовків, програмного забезпечення для їх виконання та обрати найдоцільніші 

для даного типу електронного видання. Також студент повинна встановити пріоритетні 

параметри для створення електронного видання, і на їх основі розробити основні технічні 

характеристики та методи забезпечення можливостей його виготовлення. На основі 
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розроблених характеристик та методів створення, запроектувати відповідний технологічний 
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якості. 
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обладнання для створення продукції; детальну маршрутно-технологічну карту. 
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рисунок; план дільниці (приміщення) – 1 рисунок (обов’язково); функціональні та структурні 
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АНОТАЦІЯ 

Михальчук В. Проектування електронного видання "В.Михальчук "Лірика та 

переклади"" з детальним процесом оформлення титульних елементів»// 

Дипломний проект: рукопис. – 2018. – 92 с. 

В даному дипломному проекті представлено результати видавничого процесу 

комплексного інтерактивного електронного літературно-художнього видання.  

Методом експертних оцінок визначено пріоритетні параметри, якими є 

змістовність, приріст аудиторії та синхронізація, методом аналізу кореневих 

причин встановлено їх причинно-наслідкову комплексну взаємообумовленість на 

основі статистичної оцінки приросту аудиторії видання як динамічного ряду 

переглядів (числа прочитань) впродовж 1 місяця.  

Виходячи з диференційованості аудиторії видання та зважаючи на сучасні 

тенденції інформації обрано прикладний багатоформатний режим поширення 

синхронізованих версій, що забезпечило необмеженість тиражу, доступність та 

збереження якості пропонованих примірників зорієнтованих за режимами 

доступності.  

Використовуючи можливості сучасного ПЗ з метою глибшої передачі змістів 

поетичних текстів та почуттів автора запроектоване мультимедійне видання із 

системою навігації через гіперпосилання, аудіо-озвучення та Unicode-узгодженим 

шрифтовим оформленням втілює концепцію книги-подорожі, книжкової полиці, 

завдяки системі URL-, Magnet- та QR-синхронізації за концепцією «Семантичної 

павутини» поєднує принципи внутрішнього та зовнішнього кіберпростору.  

Детально вивчено процес розроблення титульних елементів із врахуванням 

мережевих (тегова система, назви файлів, оболонки, заголовки релізів). 

Розроблено технологічний процес видання, на основі якого запроектовано 

КВС прикладного типу з функцією torrent-поширення.  
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SUMMARY 

 

Myhalchuk V. Design process of the electronic edition "V.Myhalchuk "Lirics"" 

with a detailed process of title elements design / Vitalii Myhalchuk // Qualification 

project: manuscript. – 2018. – 86 p. 

This graduation project presents results of the publishing process of a complex 

interactive electronic literary volume. 

In the way of expert evaluations defines the priority parameters, wich are  

meaningfulness, increase the audience and synchronization, their causal complex 

interconnectedness based on the statistical estimation of the increase of the audience of 

the publication as a dynamic number of views (number of reads) within 1 month was 

obserwed with analyses of the main causes and determines. 

Becouse of the differentiation of the audience and basical current trends in 

information, the publication was designed as complex multi-format mode for the 

distribution of synchronized versions, which ensured the unlimited circulation, 

availability and preservation of the quality of the proposed copies of accessibility-

oriented regimes. 

A multimedia version with a navigation system through hyperlinks, audio-

pronunciation and Unicode-coordinated decoding was designed, useing the capabilities 

of modern software in order to deeper transfer of the content of poetry texts and feelings 

of the author. Edition implements the concept of a book-travel book shelf with the 

system of URL-, Magnet- and QR-synchronization on the concept of "Semantic Web" 

and in this way combines the principles of internal and external cyberspace. 

A detailed process of the title design was created, taking into account the network 

(tag system, file names, shells, release titles). 

The technological process of the publication was developed, on the basis of which 

an applied KPS with a torrent-distribution function was designed. 
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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка до дипломного проекту: 76 с., 23 рис., 16 табл., 15 

формул, 3 додатки, 54 джерела. 

Тема дипломного проекту – «Проектування електронного видання 

"В.Михальчук "Лірика та переклади"" з детальним процесом оформлення 

титульних елементів». 

Мета дипломного проекту – розробити технологічний процес актуальний для 

даного етапу поширення обраного видання та який відповідає тенденціям 

сьогоднішніх можливостей кібернетичного простору, забезпечує якісне 

довершення втілення концепції обраного видання та впровадження ідей розвитку 

глобального мережевого поширення літератури. 

В основу роботи покладено результати переддипломної практики (вивчені 

методики та технології проектування та розробки електронних видань), курсових 

проектів, а саме - готове видання, спроектоване в ході виконання проекту.  

В ході виконання роботи на основі аналізу вихідних даних та характеристик 

видання визначено вимоги до видання, за допомогою методу аналізу кореневих 

причин – фактори, що впливають на приріст аудиторії, розроблено концепції 

видання, складено макети сторінок видання, розроблено інтерактивну структуру 

видання та складники текстової, ілюстративної, та аудіоінформації, шляхом 

системного підходу вибрано технологічний процес, визначено варіант 

технологічного процесу за допомогою функціональної системи «чорна скринька», 

вибрано устаткування шляхом візуальної оцінки площі за пелюстковою 

діаграмою, описано та порівняно технічні характеристики обладнання, 

розроблено комплексний технологічний процес виготовлення видання, детально 

розроблено технологічний процес оформлення титульних елементів, розроблено 

локалізовану прикладну горизонтальну КВС видавничого процесу та роздачі 

torrent-архіва видання, складено алгоритм та технологічну карту детального 

процесу, комплексно вивчено приріст аудиторії видання на даному етапі 

поширення.  
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Результат курсового проекту – модель видавничого процесу видання, що 

забезпечує якісне, відтворення видання. 

Ключові слова: ІНТЕРАКТИВНЕ ВИДАННЯ, ПРИРІСТ АУДИТОРІЇ, 

КОНЦЕПЦІЯ «СЕМАНТИЧНОЇ ПАВУТИНИ», СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, 

НАВІГАЦІЯ, СИНХРОНІЗАЦІЯ, ТИТУЛЬНИЙ ЕКРАН, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

ПРОЦЕС, TORRENT-РОЗДАЧА, ЛІЦЕНЗІЯ «СУСПІЛЬНЕ НАДБАННЯ». 
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ABSTRACT 

 

Explanatory note to the diploma project: 86 pp., 24 pp., 12 pp., 15 formulas, 54 

sources. 

Theme of the diploma project - "Design process of the electronic edition 

"V.Myhalchuk "Lirics"" with a detailed process of title elements design". 

The aim of the degree project is to develop a production process for this current 

phase of distribution of selected publication, which areed with a present trends 

cyberspace capabilities and then ensure top quality implementation of the concept 

chosen publication and implementation of the ideas of a global network distribution 

literature. 

The work is based on the results of pre-diploma practice (studied techniques and 

technologies for the design and development of electronic publications), course 

projects, namely, a ready edition, designed during the implementation of the project. 

During the performance by analyzing data and characteristics publication defines 

the requirements for publication by the method of analysis of root causes - factors that 

affect the growth of the audience, the concept of publication drawn layouts edition of 

the interactive structure editions and components of text was developed, illustrative, and 

audio information, the technological approach was chosen with the system approach, 

the variant of the technological process was determined with the help of the functional 

system "black box", the equipment was selected by visual assessment area by radar 

chart are described and compared characteristics of equipment developed complex 

technological process of manufacturing edition, detailed workflow design cover 

elements developed localized application horizontal CPS publishing process and 

distribution of torrent-archive's publication, compiled algorithm and routing a detailed 

process, comprehensively studied the growth of the audience of the publication at this 

stage of distribution. 

The result of the course project - a model publishing process of the publication, 

which provides a high-quality reproduction of the publication. 
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Key words: INTERACTIVE ISSUES, AUDIT DEVELOPMENT, "SEMANTIC 

WEB", SYSTEM APPROACH, NAVIGATION, SYNCHRONIZATION, TITLE, 

TECHNOLOGICAL PROCESS, TORRENT-DISTRIBUTOR, “CREATIVE 

COMMONS” LICENSES.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАК ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ТО – технологічна операція; 

У – устаткування; 

Х – необхідні матеріали чи вихідна інформація; 

Y – вихідний продукт 

З – змістовність; 

Ч – читабельність; 

МІ - мультимедійна інформація; 

Н - навігація; 

Ш - шрифти; 

Е – естетичність; 

ОП – оперативна пам’ять; 

ОС – операційна система; 

ОЗП – оперативно-запам’ятовуючий пристрій; 

РС – робоча станція; 

Гц – герц; 

Гб – гігабайт; 

Мбайт – мегабайт; 

ПА – приріст аудиторії; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

МФА – Міжнародний фонетичний алфавіт;  

ІРА – International Phonetical Alphabet; 

ISO - International Organization for Standardization;  

IEC - International Electrotechnical Commission;  

URL - Uniform Resource Locator 
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ВСТУП 

 

Сучасний стан мистецтва та науки – визначальний полярний показник 

розвитку культури характеризує сучасне суспільство як комплексний феномен 

спільності людей «знакових систем». Тому компетентність у оперуванні 

знаковими системами є необхідною умовою повноцінності суспільної складової 

будь-якого рівня організації його структури, вимогою часу. 

Семантична концентрація змістів потребує спеціальних технік обробки 

інформації, що безперечно відбивається на всіх без виключення сферах 

діяльності. Обробка інформації, представлення, сприймання [1;2]. 

Матеріал пропонованої збірки потребує пізнавального підходу не тільки з 

графічної складності представлення (сучасний ступінь письма, в першу чергу 

семантично навантаженого, а в синтаксичному розумінні методологічно 

радикального та прогресивного: істина, зміст заради змістовності). Необхідне 

також відчуття переживання кожної тагмеми у відповідності її інформаційній 

сутності та гравітації в інформаційному просторі.  

Символічність літературного твору зрівноважена з сучасними тенденціями 

поширення інформації.  

Метою роботи є забезпечити найповнішу передачу авторського змісту 

проектованого видання, відповідно до вимог та можливостей сучасного 

кіберінформаційного простору.  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ДАНИХ ВИДАННЯ 

 

 

1.1. Визначення технологічних характеристик видання  

Пропоноване видання «Михальчук В. "Лірика та переклади"»
1
 презентує 

нову збірку поезій. Книга призначена для поціновувачів мистецтва, містить поезії 

автора (перша частина) та виконані ним переклади з французької та 

нідерландської (друга частина). Видання створене на основі рукописного 

електронного оригіналу. Інтерактивне видання включає мультимедійну (записи 

поезій, музичні вставки) та графічну (авторські абстракції, етюди, курйозні вірші, 

монограми) інформацію, що доповнює чуттєве сприймання збірки. Застосовано 

кілька передбачених шрифтів, їх комбінації та перетворення з метою 

підкреслення неявних деталей, поглиблення (перехід у візуальне - швидше 

сприйняття) передачі почуттів автора, образів, повного розкриття значень. Це 

необхідна умова забезпечення повного розуміння змістів. Всі елементи мають 

бути гармонійно поєднані та відображені в меню навігації (зміст) через 

гіперпосилання. Передбачено повернення до змісту через елемент сторінки 

(заголовок або колонтитул). Така побудова книги також дозволяє синхронізувати 

за допомогою навігації зміст та надає можливість пізнати авторське бачення 

змістових перетворень. Вільна структуризація сторінок та змісту довершує ідею 

створення збірки за принципом внутрішнього простору. Відповідність принципу 

зовнішнього (глобального кібернетичного) простору досягається шляхом 

розміщення електронних примірників у мережі Інтернет. Замикання версій 

видання відбувається через синхронізацію (за допомогою URL-гіперпосилань для 

електронного комплексу
2
 та за допомогою QR code для паперового відповідника) 

та пошуку (довершується автоматизовано на базі власних функцій мережі та 

налаштувань сервісів). 

                                                            
1 Тут і далі згідно видання від 18.03.2018 «В.Михальчук “Оз’яжливість”».[3] 
2 Мається на увазі весь комплекс видання – електронна презентація, мережевий примірник, локальний примірник 

(перегляди та завантаження), мобільна та альтернативні версії.  
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Зважаючи на диференційованість читацької аудиторії пропонується 

комплексне проектування видання: локальний примірник для завантаження на 

комп’ютер та відтворення в автономному режимі, мережевий примірник для 

розміщення у мережі Інтернет та ознайомлення в режимі онлайн (гіперпосилання 

включають адреси файлів записів, які вже наявні в мережі), а також мобільна 

версія для читання зі смартфонів та планшетів. Облік переглядів дозволяє оцінити 

читацьку аудиторію, оскільки поняття тиражу зважаючи на його необмежене 

значення стає неактуальним.  

Також передбачено функцію електронного автографу на основі поширення за 

допомогою електронної пошти, а також синхронізацію з мережевої копії онлайн-

презентації у соцмережі Facebook за допомогою URL-посилань на примірники на 

відео-порталі «YouTube». Завантаження локального примірника доступне в 

режимах безпосереднього завантаження файлу pdf, архіву rar з електронної 

бібліотеки «Чтиво» або міжнародного файлообмінника InternetArchives, або 

torrent-треку автоматично генерованого сервісом InternetArchives (у цьому 

випадку потрібна окрема кампанія підтримки треку – рій сідерів), або власноруч 

розміщеного на торрент-порталі «Толока-Гуртом».  

Отож, до складу комплексного електронного видання передбачається 

включити наступні складові. 

Мережевий примірник – мережевий файл, електронна копія видання, 

доступний для перегляду в мережі Інтернет. Призначений для ознайомлення з 

виданням або читанням в режимі он-лайн. 

Локальний примірник – електронна копія видання, призначена для 

завантаження на жорсткий диск та відтворення на ПК в стаціонарному режимі. 

Torrent-трек – архів-доріжка поширення файлу за протоколом BitTorrent. 

Дозволяє опимізувати завантаження файлу шляхом сумарного (рій сідерів) 

передавання його частин (роздачі) з різних IP-адрес. Реалізовано окремим релізом 

на торрент-порталі «Толока-Гуртом» (в роздачі), автоматично генерований файл 

електронною бібліотекою InternetArchives (неактивний).  
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Мобільна версія – варіант видання адаптований для завантаження, читання та 

перегляду з мобільних носіїв (смартфон, планшет). 

Альтернативна версія – варіант-аналог видання, розроблений в іншому ПЗ 

або конвертований у інший формат призначений для відтворення у ПЗ іншої 

технології завантаження, виконання або структури програмного коду.  

Такий комплекс забезпечує повноцінне поширення видання та відповідає 

сучасним тенденціям поширення і маргінальній ситуації формування 

гравітаційних адаптацій до вимог свободи кіберпростору. 

Використання видання регламентовано правилами ліцензії Некомерційного 

Суспільного Надбання Із зазначенням авторства (Creative Commons Attribution 

NonCommercial, Public Domain License 3.0). Згідно з цією ліцензією автор 

дозволяє: 

- поширювати — копіювати, передавати свій твір, 

- змінювати — переробляти, розвивати твір 

на наступних умовах: 

- забороняється використання твору з комерційною метою (Noncommercial), 

- збереження посилання на автора у визначеній формі (Attribution).[4] 

З метою синхронізації видання для паперового примірника було створено 3 

статичні QR коди 2 версії (25х25 модулів) за посиланнями на мережевий та 

локальний примірник, а також електронну презентацію. 

На рисунку 1.1 наведено знімок сторінки видання. 
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Рисунок 1.1. Сторінка видання на порталі Internet Archives 
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1.2. Визначення параметрів та ПЗ для проектування видання 

Інтерактивний документ PDF автоматично вбудовує аудіозаписи із 

оптимізацією об’єму файла. Таким чином об’єм кінцевого файла значно менший 

за сумарний об’єм файлів видання. У нашому випадку об’єм аудіоінформації 

становить 102 Мб (загальна тривалість 1:00:28). Після укладення видання об’єм 

локального примірника становив 63,9 Мб. Це значно менше у порівнянні з HTML-

версією, яка була розроблена як пробний варіант локального примірника. У цьому 

випадку загальний об’єм становив 189 Мб. Такий варіант розраховано на 

поширення на цифрових носіях (оптичний CD-R диск, портативний USB-

накопичувач). Сучасні тенденції поширення інформації тяжіють до уникнення 

одиничних копій документів на жорстких носіях і широкого застосування 

бібліотек змінних носіїв. Більшість виробників ПК в майбутньому розглядають 

вибір розвитку ліній безпривідних ноутбуків та мінімізацію жорстких зовнішніх 

носіїв даних малого об’єму, а автоматизовані системи управління даними - 

переходу в глобальний Internet-мережевий обмін інформації. HTML-версія 

розглядається як варіант для поширення за допомогою торрент-треку. Перевагою 

версії є безпроблемне відтворення аудіо за допомогою браузера в режимі 

перегляду видання. 

Зважаючи на це характеристика видання наводиться в трьох варіантах у 

п’яти формат-версіях (pdf, epub, html, exe, apk)
3
 з архівними, мережевими та 

апаратними інваріантами. (Див. Таблиця 1.1) Передбачається продовження версій, 

оновлення заміною основного файла архіву (торрент-треку) чи сторінки (в 

електронній бібліотеці), а також розробка альтернативних версій.[5] 

Ідея видання-полиці, яка включає багато конструктивно виділених частин, 

що досить актуально для поезії. Поряд з унікальними форматами сторінок кожної 

окремої поезії за стилічною ознакою (тексти, інтонеми, фонетичні вірші, курйозні 

вірші) конструктивно виділено другу частину як добірку перекладів різних 

(підкреслено конструктивно) авторів.  

                                                            
3Вивчаються також альтернативні версії для pdf – djvu, apk – ipa, epub-kindle, fb2. Альтернативна мова програмного 

коду html – JavaScript розглядається як перспективна для анімаційних перетворень змістів. 



 
 

Тблиця 1.1. Передпроектна характеристика комплексу версій видання за файловим форматом 

 Примірник, версія, формат 

Характеристика Мережевий Локальний Мобільна версія 

Формат pdf pdf, rar (torrent) html torrent exe torrent epub .apk  

Обєм, Мб 13,9 63,9  10,4 82,3  12,6 96,2 13,9 1,81 12,4 

Структура Динамічна, 

багатокомпонентна 

Динамічна, 

багатокомпонентна 

Мультимедійна 

Синхронізовані 

каталоги файлів 

та сторінок заг. 

зразка  

Виконуваний 

програмний файл 

Динамічна, 

спрощена 

Виконуваний файл 

мобільного 

застосунку 

Особливості 

верстки 

- ПЗ: 

 

- концепція: 

 

 

 

- методологія: 

 

 

 

Adobe InDesign 

Google Chrome 

 

 

Adobe InDesign 

μTorrent; 

 

 

Sublime Text, 

Google Chrome 

 

 

NeoBook 

 

 

 

Adobe InDesign 

 

 

 

Adobe AIR 

 

Інтеракт. документ з 

гіперпосиланнями; 

 

 

Інтеракт. документ з 

гіперпосиланнями та 

мультимед. інформ., 

torrent-архів; 

Каталог файлів 

та HTML-

сторінка 

 

Програмний 

продукт 

 

 

Мобільний 

примірник 

 

 

Мобільний 

продукт-застосунок 

 

 

Послідовне 

верстання 

інтерактивного 

документа та 

синхронізація за 

допомогою 

вбудованих 

гіперпосилань та 

мультимедіа 

Завантаження 

Автоматичне 

генерування torrent-

треку 

Додавання 

мультимедійної 

інформації та 

редагування 

мережевої версії 

документа, 

синхроніз. за доп. 

вбудов. гіперпосил.  

Завантаж. на зовн. 

ресурс 

Створення та 

підтримка роздачі 

torrent-треку 

Генерування  

програм. коду та 

компіляція 

динам. структ. 

HTML-сторінок, 

синхронізованих 

за допомогою 

CSS-директорію 

стилів  

Шляхом 

експортування  

Редагування та 

налагодження 

Перетворення 

HTML-видання   

Компіляція файлу 

на основі верстаних 

стильових даних 

Налагодження 

Редагування 

Створення та 

підтримка роздачі 

torrent-треку 

Експорт та 

редагування 

видання на 

основі 

мережевого 

примірника 

(фіксов. макет) 

Перетворення коду 

HTML-видання за 

налаштуваннями 

для виконання на 

моб. пристроях та 

відлагодження 

Генерування  Інтерактивний PDF-

файл на основі книг 

Інтерактивний PDF-

файл на основі книг  

HTML-сторінка 

на 

Виконуваний exe-

файл видання 

Електронна 

книга  

Виконуваний apk-

застосунок видання 
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Зміст 

-текст 

 

-графіка 

 

 

-аудіо 

 

-гіперпосилання 

 

Символи Unicode, 

TNR, BukyVedy, IPA 

 

Символи Unicode, 

TNR, BukyVedy, IPA 

 

TNR, BukyVedy, 

IPA, Сим. Unicode  

 

Символи Unicode, 

TNR, BukyVedy, IPA 

 

Символи 

Unicode, TNR 

 

Символи Unicode, 

TNR, BukyVedy, IPA 

Монограми, фігурні 

вірші, формули 

 

Монограми, фігурні 

вірші, формули 

 

 Монограми, 

фігурні вірші, 

формули 

 Монограми, 

фігурні вірші, 

формули 

- 

 

 

Монограми, 

фігурні вірші, 

формули 

На зовнішньому 

ресурсі 

Вбудоване 

 

Вбудоване 

 

Вбудоване 

 

На 

зовнішньому 

ресурсі 

Вбудоване 

 

Внутрішні, URL Внутрішні, URL HTML-внутр., 

каталогові, URL 

Внутрішні, URL Внутрішні, 

URL 
HTML-внутрішні, 

URL 

Навігація  Посторінкова, 

керована 

Посторінкова, 

керована 

HTML-зв’язана Синхронізована, 

програмна 

Посторінкова, 

закладки, 

гіперпосилання  

Синхронізована, 

програмна 

Вимоги до 

відтворення 

Наявність браузера 

типу 

Google Chrome або 

Internet Explorer 

Наявність читанки з 

функцією 

відтворення 

інтерактивних 

документів 

Acrobat Reader, 

мультимедійного 

програвача 

Adobe Flash  

Наявність 

браузера типу 

Google Chrome 

або Internet 

Explorer 

Windows 7, 10 

MacOS 

Наявність 

читанки типу 

E-Reader 

iPhone, iPad 

Android 

Режими 

відтворення 

Вбудов. прог.перегл. 

PDF у браузері 

Перегляд у  

Acrobat Reader 

Відтворення за 

доп. браузера 

Виконання 

програм. файлу ОС 

За допомогою 

читанки 

Завантаження 

програм. додатка 

Алгоритм 

завантаження 

- 

(мережевий перегляд 

за результатом 

переходу за URL) 

1) безпосереднє 

завантаження з 

файлообмінника за 

посиланням 

2) завантаження 

torrent-архіву 

завантаження 

torrent-архіву 

завантаження 

torrent-архіву 

та інсталяція 

програмного файлу 

Завантаження з 

файлообмінник

а 

Завантаження та 

інсталяція 

програмного 

застосунка 

 

 



 
 

З метою визначення основних характеристик було проведено облік зовнішніх 

файлів, які включено до видання та визначено орієнтовний об’єм збірки за видами 

інформації. Також визначено основні характеристики шрифтового оформлення. 

Характеристики проектованого видання наведено у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2. Загальна характеристики проектованого видання 

 

Характеристики Показники електронного видання-

проекту 

1. Автор та назва видання Віталій Михальчук. Лірика та переклади 

2. Формат видання 

- основний: 

-додаткові версії: 

 

PDF, +(torrent[pdf]), rar 

html, exe, epub, apk 

3. Призначення Для поціновувачів поезії 

4. Технологія розповсюдження Мережа Інтернет 

5. Тираж, тис. екз. Необмежений 

6. Друкований відповідник Передбачається на основі видання 

7. Тип основної інф., об’єм даних, Мб Текст, 0,198 Мб 

8. Тип додаткової інф., об’єм, Мб Графічна 32,6 Мб 

9. Тип додаткової інф., об’єм, Мб Аудіо 104,3 Мб  

10. Гарнітура основного шрифту Times New Roman 

11. Гарнітура додаткового шрифту Times New Roman 

12. Додаткові гарнітури шрифтів - Calibri 

- Arial 

- Bukyvede 

- Glagolytsia 

- TC Stone Sans Phonetic IPA 

- Cambria Math  
13. Кегель основного тексту, п.: 14 пт 

14. Кегль додаткового тексту, п.: 10 пт 

15. Кеглі додаткових гарнітур 

шрифтів: 

- 14 

- 14 

- 12 

- 14 

16. Міжрядковий інтервал тексту 

- основний 

- додатковий 

 

1.0 

1.5 

 

Перевагою pdf файлів є також зберігання оригінальних шрифтів, що в 

нашому випадку є дуже актуальним. При налагодженні формат-версій потрібне 
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ручне редагування програмного коду відносно форматування та введення даних 

Unicode-символів. 

Інструкція з завантаження в ахіві rar формат txt має об’єм 1,87Кб. 

В процесі створення даного видання ми керувалися загальноприйнятими 

вітчизняними та міжнародними стандартами укладання та оформлення, а саме 

ДСТУ 3017—95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», ДСТУ 

7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та 

вихідні відомості», ISO 19005-1:2005 «Document management — Electronic 

document file format for long-term preservation», ISO 24517 «Document management 

— Engineering document format using PDF», Unicode Standart 10.0, ISO 19005-

1:2005 «Information technology — Automatic identification and data capture 

techniques — Bar code symbology — QR Code», нормативно-правовими 

розробками поширення інформації, а також інструкціями розміщення файлів на 

Інтернет-порталах та електронних бібліотеках.[6;7;8;9;10;11;12;13;14]   

Оскільки сторінки видання матимуть визначені автором параметри, залежно 

від характеру та об’єму тексту, наведемо варіанти розкладки. Детальне 

проектування сторінок див. розділ 3.  

Таблиця 1.3. Орієнтовні варіанти сторінок та варіанти оформлення 

Характер тексту Формат 

сторінки 

Варіант 

оформлення 

Тексти 

 

Фонемічні поезії 

 

Переклади (друга частина) 

100х80 

70х80 

90х60 

 

220х140 

І 

 

І 

 

І 

 

Можливості сучасного видавничого ПЗ дозволяють не регламентувати чітку 

полосу набору, що сприятиме відтворенню книги в стилі самвидаву літературного 

андеграунду за якого тексти сприйматимуться у стані творчої гравітації. 
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Книгу буде зверстано в Adobe InDesign та збережено за допомогою функції 

експорту файлу в pdf-документ. Можливості цієї програми дозволяють зверстати 

сторінки, додати аудіофайли та гіперпосилання на зовнішні ресурси, а також 

створити навігацію. Перевагою InDesign також є її багатоформатна 

універсальність (можливість безпосереднього експортування у різні формати з 

мінімальними правками налаштувань, автоматично генерованого програмного 

коду та зняття текстового шару, зі збереженням концепції та перетворенням 

структури файлу), що є актуальним відповідно для продовження видання за 

вказаними версіями, подальше експортування та налагодження html та epub -

форматів за допомогою цього ж ПЗ.[15] 

У виданні передбачаються аудіофайли. Формат аудіофайлів mp3. Такий 

формат є найпоширенішим, відтворюється без проблем на більшості ОС. Згідно 

міжнародних стандартів аудіофайли потрібно підготувати відповідно до 

наступних вимог: частота звуку 22000 Гц 16 біт. Аудіо трьох видів: 

 записи голосу та музики; 

 змонтовані файли; 

 електронна музика. 

Для запису та обробки звукових файлів використаємо мікрофон i4 iPhone, з 

наступними характеристиками:  

 тип: динамічний, стерео; 

 чутливість 2 мВ/Па (-5 Дб);  

 направленість: ненаправлений;  

 стереозвук з імпульсно-кодовою модуляцією PCM,  

 формат AAC-LC  

 частота передачі до 160 кбіт/с, 48 кГц; 

 вихідний формат конвертованого файлу: mp3.[16] 

Всі аудіозаписи оброблятимемо в програмах Adobe Audition CC 2014 та 

Soung Forge Pro 11.0. Електронна музика створюємо та редагуємо в редакторах 

Magix Music Maker та Muse Score 2.0. Музичні файли та записи пропонуємо 
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зберегти або конвертувати в mp3, у зв'язку із достатнім рівнем якості цього 

формату, його широкою підтримкою мультимедійним ПЗ та безпроблемним 

відтворенням. Також використовуємо URL-посиланням на адресу наявних в 

мережі файлів аудіозаписів.[17]  

Шрифтове оформлення включає комплекс різних за призначенням алфавітів 

гліфів. Глаголичні Bukyvede (розробка WilliamVeder&SebastianKempgen 2008, 

версія 1.002) та Glagolytsia (монтаж за зображеннями Azaghal). Шрифт Bukyvede 

дозволяє передавати кириличне та глаголичне накреслення літер, а також надає 

можливість вибору традиційних знаків етнічної мови. За наявності Юнікоду версії 

Unicode 10.0.0 користувач зможе копіювати тексти та перетворювати їх для інших 

гарнітур також актуально для поширення за допомогою техніки copy-past 

(сучасний аналог «списків»). Шрифт Glagolytsia представляє повний набір 

глаголичних символів традиційного характеру. Його використання є необхідним в 

окремих випадках. В перспективі можлива підтримка цього шрифту з 

налагодженням та розвитком додаткових функцій.  

Фонетичні вірші містять символи Міжнародного фонетичного алфавіту, які 

передають узагальнені мовні звуки. Для їх відтворення застосовано шрифт TC 

Stone Sans Phonetic IPA, верстання текстів здійснюється в додатку i2speak.[18]  

Можливості надбудови Microsoft Equation 3.0 дозволяє задовольнити вимогу 

втілення складних семантичних перетворень в оригіналі авторського бачення за 

допомогою формульного верстання. За замовчуванням цей додаток  використовує 

шрифт Cambria Math для формул. 

При компіляції PDF-файлу шрифти, формули та об’єкти (зображення) 

вбудовуються і копія відтворюється без проблем на будь-якому ПК, а копія для 

друку – виводиться на тверду форму або папір будь-яким КРВП без суттєвих 

спотворень.  

Обов’язковими елементами сторінки є посилання на зміст та зовнішній 

ресурс файлу. Навігація сторінок загалом послідовна, тому посилання або кнопки 

для кожної наступної чи попередньої сторінки не потрібно. Область програвача 

задається мінімальними параметрами достатніми для управління аудіо. При 
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відтворенні програвач автоматично проявляється в режимі перегляду у 

встановленому місці.   

Сітка посилань створена так, щоб видання не просто розміщувалось в 

мережі, а стало її повноцінною складовою нижчого рівня організації. Електронне 

видання синхронізовано з паперовим відповідником за допомогою QR-коду 

прямого доступу. Таке комплексне представлення видання відкриває читачу місце 

літературного твору безпосередньо в реальному сучасному інформаційному 

просторі і доповнить ефект повноцінного сприймання в стані природної 

інформаційної гравітації.  

Актуальним (з врахуванням сьогоднішніх тенденцій) є прогнозування 

подальших перспектив поширення файлу-видання. Для користувачів смартфонів 

пропонується перетворення книги в epub-формат. Гадаємо з часом смартфони 

зможуть відтворювати оригінальний файл, але для цього слід буде виконати 

додаткові перетворення конструкції видання з врахуванням архітектури цих 

девайсів. Також слід взяти до уваги можливість програми Adobe InDesign у 

сукупності з додатковим ПЗ зверстати книгу для візуалізації в режимі віртуальної 

реальності або 3D.[17]  

1.3. Визначення основних параметрів видання 

У ході аналізу показників видання, було визначено такі пріоритетні 

параметри оцінки: 

– змістовність (З); 

– читабельність (Ч);  

– приріст аудиторії (ПА); 

– синхронізація (С); 

– логіка навігації (Н); 

– мультимедійна інформація (МІ); 

– шрифти (Ш); 

– естетичність (Е). 

Для порівняння вищевказаних параметрів між собою застосовується метод 

експертної розстановки пріоритетів. Визначаючи більш важливий параметр по 



26 
 

вертикалі, вносимо до відповідної комірки значення 1,5. Якщо якості мають 

однакову важливість - 1. Найбільш переважаючий параметр - 0,5. Оцінки 

визначаються за орієнтовними значеннями параметрів. Для визначення 

важливості кожного з параметрів шляхом парного порівняння було обрано оцінки 

трьох експертів. Середнє значення оцінки параметра заносимо до таблиці. 

Підбиваємо загальну суму оцінок. Визначаємо значення ваги параметру та частку 

його вагомості від абсолютного значення у відсотковому значенні. 

Таблиця 1.4. – Підсумкова таблиця  

 

З Ч Е МІ Н Ш С ПА Сума Вага 

З 

 

1 

 

0,9 1 

 

0,7 1 5,3 0,219917 

Ч 1 

     

0,7 1 3,7 0,153527 

Е 

   

0,5 

 

0,9 

 

0,5 1,9 0,078838 

МІ 0,9 

 

0,5 

   

0,5 0,5 2,4 0,099585 

Н 1 

     

1 

 

2 0,082988 

Ш 

  

0,9 

     

0,9 0,037344 

С 0,7 0,7 

 

0,5 1 

  

1 3,9 0,161826 

ПА 1 1 0,5 0,5 

  

1 

 

4 0,165975 

Сума 

        

24,1 

  

Результати аналізу експертних оцінок наведено на рис.1.2. 

 

 

Рисунок 1.2. Діаграма Парето за результатами аналізу експертних оцінок 

На рисунку видно, що вирішальними параметрами є змістовність, приріст 

аудиторії та синхронізація.[19] 
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У додатках Б - В наведено обґрунтування параметра ПА та причинно-

наслідковий аналіз факторів-показників видання, що впливають на ПА. 

 

Висновки до 1 розділу 

 

В цьому розділі на основі аналізу нормативного та методичного 

забезпечення, вимог до електронних видань було визначено характеристики 

проектованого видання, наведено обрані технічні параметри оформлення та 

складання (формати сторінок, шрифти, аудіо-інформація), обрано видавничо-

редакційне ПЗ для редагування та складання видання. 

У другій частині розділу наведено результати експертної оцінки 

пріоритетних параметрів. Визначено, що вирішальними параметрами якості цього 

видання є змістовність, приріст аудиторії та синхронізація.  

Також наведено результати причинно-наслідкового аналізу факторів впливу 

на приріст аудиторії. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ВИДАННЯ 

 

 

2.1. Розробка концепції видання 

У зв’язку з високим контрастом поетичних форм (малі та великі) 

передбачаємо розбіжності форматів сторінок. Деякі поезії принципово мають 

розміщуватися на одній сторінці. Але загалом формати поетичних сторінок 

матимуть два варіанти, наведені у першому розділі. 

Тексти плануємо розмістити на сторінках форматів у книжковому та 

альбомному вигляді. На першій сторінці тексту буде розміщуватись також 

передбачається поле для програвача та зручної роботи з ним. Колонцифри 

розміщуються наступних на сторінках, пропускаються на першій та останній 

сторінці. В читанках передбачено вказівник сторінок, тож читачу-користувачу по 

суті не потрібен номер, він відіграватиме більше декоративну або синхронізуючу 

функцію. Враховуючи автоматичне виведення номера сторінки при перегляді, як 

в онлайн-режимі так і в стаціонарному, в більшості номер сторінки пропущено. 

Він виконує декоративну, або синхронізуючу (внутрішнє гіперпосилання) 

функцію. Було розглянуто також ідею тематичної нумерації за розділами. 

Гіперпосилання на файл можна зберегти в назву, мініатюру або колонцифру. 

Також пропонуються прямі посилання. 

Макети сторінок наведено на рисунках 2.1-11. 
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Рисунок 2.1. – Макет та вигляд титульної та зворотної сторінок локального 

примірника в режимі перегляду PDF 

       

Рисунок 2.2 – Макет та вигляд титульної сторінки локального примірника в 

режимі перегляду PDF 



30 
 

 

            

Рисунок 2.3 - Макет вихідних відомостей друкованого відповідника видання. 

 

  

Рис. 2.4 – Зміст перекладів. Інтерактивні посилання  
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Рис. 2.5 – Розворот поезії «Оз’яжливість» із вбудованим Adobe Flash-плеєром та 

інтерактивним заголовком з гіперпосиланням на зміст. Спектрограма запису у 

середовищі Adobe Audition 
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Верстка фонетичних поезій передбачає генерування IPA-транскрипції з  

файлу звукового запису читання, редагування та представлення у спрощеному 

вигляді. На рис.2.6. представлено аналіз запису поезії «Наспів» за допомогою 

програми Praat та синтез запису за допомогою ехнології фонологічного 

розпізнавання (транскрибування) та генерування запису. Також передбачається 

верстка фонологічних поезій за допомогою додатка i2speak. Див.рис.2.6-2.7.[20]  

 

   

Рядок синтезований ІРА: 

˥o̝|z͜ʋ|b̠|m̝ǁ˥o|n̠|ʋ̈|˩lǁʊǁɬ̝|j̯|k̻|˨ɫ|ʀ̠|ɣǁχ|˩u̥|˩o̥|ʋ‿z ͜ mǁb̤|ʛ̝|ɖ|t̪|ʒ̝ǁ˧˦l̯↗ʋ̥ ̈ . 

Рисунок 2.6 – Верстання фонетичних поезій із аудіозапису 

   

 

Рисунок 2.7. - Верстка фонемічної поезії за допомогою додатка i2speak. 

 

Глаголичний шрифт Glagolytsa було згенеровано на основі пакету 

електронних оригіналів ескізів гліфів, завантажених з мережі.Див. рис.2.8.[21]   
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Рисунок 2.8. - Розробка глаголичного шрифту у середовищі Hight-Logic Font 

Creator  

 

Відмінність сторінок другої частини полягає у білінговій верстці по 

розворотах де на кожному розвороті зліва розміщений текст оригіналу, а справа – 

переклад. Слід також включити можливість приховати ліву частину і читати 

неперервно тільки власне переклад. Формати сторінок перекладів обрано за 

аналогією до оригінальних видань перекладених творів.(Див. Рис.2.9) 

Текст «Нічного Гаспара» Алоїзіуса Бертрана насичений власними назвами, 

колоритними словами та ідіомами, архаїзмами, жаргоном, що формують 

образність та символічність твору. Розуміння цього твору потребує 

розшифрування значень цих слів. Тому для цього перекладу було запроектовано 

варіант інтерактивного видання з візуалізованими примітками (випливаючими 

підказками), що містять зображення, пояснення та гіперпосилання на деталь. 

Розглянуто також проект інтерактивної карти з підказками. (Див. Рис. 2.10-11) 
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Рисунок 2.9 - Макет розвороту другої частини. Титульна сторінка та білінговий 

формат перекладу Р.Десноза. Режим перегляду InternetArchives (мережевий 

примірник) 
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А                                                                Б 

Рисунок 2.10 А – візуалізована текстова примітка (проект), Б – інтерактивна 

карта – підпис легенди з гіперпосиланням на текст (проект) 

 

До графічної інформації видання входять ілюстрації титульної та останньої 

сторінки, фігури, елементи оздоблення та структурування (лінії) та збережені у 

форматі JPEG графічні елементи (ініціали, графеми, монограми, літерні 

візерунки). Орієнтовний об’єм цієї інформації 32,6 Мбайт. Властивості графічних 

складових, згідно вимог до графічної інформації (JPEG ISO/IEC 10918-1 ITU-T 

Recommendation T.81) є наступними: 

- файл JPEG; 

- роздільна здатність 300 dpi; 

- якість зображення під час збереження після обробки в Photoshop зі 

ступенем 12; 

- система кольорів CMYK.[13] 

Аудіофайли підготовлені згідно обраних параметрів (Див.розділ 1) 

зберігаємо безпосередньо на відповідних сторінках. Приблизний обсяг аудіо-

інформації 104,3 Мбайт. Пропонуємо два варіанти синхронізації тексту зі звуком 

залежно від стилістичної та концептуальної доцільності: 1) безпосереднє 

відтворення при переході на відповідну сторінку з можливістю управління 
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аудіюванням (пауза, зменшення гучності доступні на випливаючому програвачі); 

2) відтворення при натисканні на відповідне поле, напис або об’єкт на сторінці. 

Більшість гіперпосилань вбудовані у титульні елементи, які конструктивно 

виділено. Тому виділяємо окремо тільки гіперпосилання, які вбудовані в текст 

(стандартний колір гіпертексту). 

Всі логічні частини (складові) верстаються окремо в Adobe InDesign та 

зберігаються окремими документами, а тоді синхронізуються за допомогою 

змісту та посилань і зберігаються в одну книгу, яка експортується в інтерактивний 

PDF-документ. Кожен логічний розділ має власну конструктивно виділену 

структуру та систему нумерації. Наприклад: фонемічні поезії – довільні розміри 

сторінок за складом, передмова – І-ІІІ; Українська молитва: А,Б,В…; тексти – 

1,2,3…; лірика – a,b,c… тощо.  

Текстова інформація становить 3,8 Мбайт. Загальна тривалість записів: 

1:00:48. Об’єм:63,4 Мб.[22]  

 

2.2. Розробка структури видання 

Структура видання містить динамічну систему навігації (варіативна 

послідовність читання), синхронізації вмісту (текст та аудіо) та зв’язків (URL-

посиланнями на зовнішні (мережеві) ресурси). Тираж видання вичерпується 

оригіналом, його відповідником – мережевим файлом, файлом завантаження та їх 

ідентичними електронними копіями, зокрема локальними. Видання вживлюється 

в мережеве (світове) дерево інформаційних зв’язків і таким чином займає 

відповідне місце в інформаційному (кібернетичному) просторі з усією 

функціональною потужністю (читання, завантаження, передавання, коментування 

та діалог, зв’язок з мистецтвом та культурою та місце в них) та статистичною 

інформативною оболонкою (кількість завантажень, активність читачів, ареал 

поширення, локальні точки завантажень тощо). Узагальнену схему видання 

представлено на рис.2.12.  

 

 



 
 

 

Рисунок 2.12 – Узагальнена схема структури видання (версії, зв’язки, режими доступності, синхронізація) 



 
 

Основну частину видання фактично формують зверстані в pdf-файл 

оригінали кінцевих чернеток поезій першої частини і цитати оригіналів та 

відповідні їм переклади. Гадаємо, слід також надати читачеві можливість 

приховувати за бажанням сторінки з текстом оригіналу, щоб читати 

неперервний перекладений текст. 

Читання локального примірника має логічну варіативність – це зв’язок зі 

змістом та визначена послідовність творів. Також цей примірник включає 

систему гіперпосилань та синхронізації. Мережевий примірник успадковує 

послідовність концепцію побудови оригіналу: послідовність порядку 

розташування творів та їх сторінок. До його складу також слід включити 

інформацію з посиланням на повний торент-файл видання або його 

розташування на зовнішніх ресурсах. 

Для відтворення друкованого еквівалента потрібно усвідомити подвійну 

сутність матеріальної копії. Такий примірник складатиметься з двох частин: 

друкована паперова книга та QR-посилання на віртуальну (комплексну 

кібернетичну) книгу. 

Мережевий режим завантаження, зберігання, читання та синхронізації (для 

паперового примірника за допомогою QR-коду) обрано у зв’язку з тенденцією 

до усунення копій на малих електронних носіях та актуалізації мережевих 

сховищ та віртуальних дисків. Більшість виробників користувацьких 

комп’ютерів сьогодні випускають продукцію без CD/DVD-приводів. Тому 

пощирення видання на оптичних CD-дисках не розглядаємо.[23] 

  

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Висновки до розділу 2 

У даному розділу наведено концепцію видання у формі сукупності 

креслень описаних структурних елементів, їхні властивості, обсяги та формат, 

здійснено огляд оригінальних аспектів верстки (глаголичні та фонетичні 

шрифти).  У другій частині розділу на основі аналізу вимог до електронних 

видань та їх компонентів, сучасних тенденцій розвитку концепції видання, 

засобів видавничо-редакційного ПЗ та досягнення визначеного вигляду 

складено комплексну проблемну схему проектованого видання, яка включає 

структуру видання (версії, формати, режими доступності), систему 

синхронізації та локалізації в мережі. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО  

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Обґрунтування вибору варіанту технологічного процесу 

Проектоване видання призначене для поціновувачів поезії. Сучасні 

можливості інформаційного простору дозволяють створити багатоступеневе 

рівневе динамічне поширення книги: віддалене читання локального 

примірника, мережевого примірника у режимі он-лайн та його завантаження, 

системи переходу-синхронізації паперового відповідника, презентації, мобільні 

та альтернативні версії.  

Умовою успішного доступу до видання в сучасному кібернетичному 

просторі є відповідність сучасним тенденціям пошукового механізму, що 

досягається шляхом створення якісного мережевого файлу, доступність завдяки 

системі пошуку та зручні механізми завантаження, диференційований комплекс 

альтернативних інфваріантів видання (форматів файлу). 

Видання має два види примірники (мережевий та локальний), систему 

зовнішніх пошукових зв'язків (прямі - URL, асоціативні - теги) та варіанти 

завантаження (пряме посилання на файл або torrent-завантаження), паперовий 

відповідник, передбачається розробка мобільних та альтернативних версій. 

Мережевий примірник також підходить для смартфонів та планшетів. 

Аналіз технологічних процесів оформлення заголовків за допомогою 

системи «чорна скринька» представлено на рис.3.1. 
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Рис. 3.1 – Система «чорна скринька» технологічного процесу оформлення 

титульних елементів  

Пояснення до рисунку 3.1: 

І, І1 — інформація, що вводитьcя (І) та виводиться (І1) системою, метод та 

вигляд її подання; Е, Е1 — енергія, яка необхідна для здійснення процесу (Е) та 

втрачена (Е1); М, М1 — матеріали до переробки (М) та після (М1) здійснення 

технологічного процесу; Т1.1...Тn — варіанти технологічного процесу; 

У1.1...Уn — варіанти використання устаткування (обладнання); М1.1...Мn — 

витратні поліграфічні матеріали; Р1.1...Рn — технологічні режими; 5 — 

фактори зовнішнього впливу на систему; 6 — нормативні умови роботи 

системи (ДСТУ, ГСТУ, інші нормативні документи).  

Для даного проекту: 

5: свобода кіберінформаційного простору, анонімність обміну даними. 

6: ДСТУ 3017—95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», 

ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні 

види та вихідні відомості», ISO 19005-1:2005 «Document management — 

Electronic document file format for long-term preservation», ISO 24517 «Document 

management — Engineering document format using PDF», Unicode Standart 10.0, 

ISO 19005-1:2005 «Information technology — Automatic identification and data 

capture techniques — Bar code symbology — QR Code; JPEG Standard (JPEG 

ISO/IEC 10918-1 ITU-T Recommendation T.81); Unicode Standart 10.0; ISO 



42 
 

17121:2000 «Cinematography – Work stations used for film and video production – 

Requirements for visual and audio conditions»; ISO Standards catalogue 33.160 – 

«Audio, video and audiovisual engineering»; ISO/IEC 10646:2017 «Information 

technology – Universal Coded Character Set (UCS)» 

Т1 – оформлення заголовків з переважаючою текстовою формою  

представлення 

Т1.1, У1.1, М1.1, Р1.1 – Т1.2, У1.1, М1.1, М1.2, Р1.1 – Т1.3, У1.1, М1.1, 

Р1.1 

Т1.1 – верстка тексту; 

Т1.2 – колірне та шрифтове редагування; 

Т1.3 – синхронізація зі змістом (створення гіперпосилання); 

У1.1 – комп’ютер LG P42, процесор Intel® Core i5-2410M CPU 2.30ГГц 4 

Гб 64-розрядна ОС Windows 7 SP 1, накопичувач жорсткий диск SSD Kingston 

HyperX Fury 120GB, ємність НЖМД 465 Гбайт, мобільна відеокарта NVIDIA 

GeForce GTX 760M, графічний процесор NVIDIA GK106 719 МГц, 2 Гб 

GDDR5, 4,0 ГГц, 64,1 ГБ/с, внутрішній інтерфейс PCI Express 3.0x16, 

підтримування DirectX 11.1, DirectCompute 5.0, GPU Boost 2.0, NVIDIA 3D 

Vision, ПЗ InDesign СС 2014; 

М1.1 – текстові рядки заголовків, макет збірки; 

М1.2 – TTF файли шрифтів; 

Р1.1 – звичайний режим, робочий простір [Інтерактивні функції для PDF], 

набір панелей «Інструменти» та «Управління», ручне налаштування 

мультимедійного змісту, форматування шрифтових та колірних параметрів;  

Т2 – оформлення титульних елементів з перевагою графічної форми 

представлення 

Т2.1, У2.1, М1.1, Р2.1 – Т2.2, У2.1, М1.1, Р2.2 – Т2.3, У2.2, Р2.3 – Т2.4, 

У2.2, Р2.3 – Т2.5, У2.2, Р2.3   

Т2.1 – створення монограм заголовків 

Т2.2 – редагування монограм заголовків  

Т2.3 – додавання заголовків до файлу збірки  
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Т2.4 – налаштування відтворення (з перегортанням сторінки) 

Т2.5 – синхронізація зі змістом (гіперпосилання) 

У2.1 – комп’ютер LG P42, процесор Intel® Core i5, ПЗ Photoshop CS 5; 

У2.2 – комп’ютер LG P42, процесор Intel® Core i5, ПЗ InDesign СС 2014; 

М1.1 – тексти рядків заголовків, чорнові ескізи монограм; 

М2.2 – макет збірки; 

Р2.1 – колірний режим: CMYK (8 біт), роздільна здатність: 72пікс/дюйм, 

колірний профіль: Photoshop 5 Default CMYK, піксельна пропорція: кв. пікселі;  

Р2.2 – колірний режим: RGB (8 біт), роздільна здатність: 72пікс/дюйм, 

колірний профіль: Adobe RGB (1998), піксельна пропорція: квадратні пікселі;   

Р2.3 – звичайний режим, робочий простір [Інтерактивні функції для PDF], 

набір панелей «Інструменти» та «Управління», ручне налаштування 

мультимедійного змісту, форматування шрифтових та колірних параметрів;   

Т3 – оформлення заголовків з перевагою звукової форми представлення 

Т3.1, У3.1.1, У3.1.2, Р3.1 – Т3.2, У3.2, М3.2, Р3.2 – Т3.3, У3.2, М3.3, Р3.3 – 

Т3.4, У3.3, Р3.4, М3.2, М3.3 – Т3.5, У3.3, М3.2, М3.3, М3.5, Р3.4 

Т3.1 – запис звукового варіанту заголовка; 

Т3.2 – запис фонової музичної картини; 

Т3.3 – редагування (дискретизація, нормалізація) та монтаж заголовка і 

фону; 

Т3.4 – редагування текстового або графічного варіанту-носія звуку; 

Т3.5 – синхронізація (звук + графіка/текст, гіперпосилання зі змісту); 

У3.1.1 – студійний набір Behringer PODCASTUDIO USB, динамічні, 

суперкардіоїдні, -70дБ, 50-15000Гц, 150 Ом, USB-аудіоінтерфейс, 2-полосний 

мікшер, навушники, мікрофон, кабель, штатив; 

У3.1.2 – комп’ютер LG P42, процесор Intel® Core i5-2410M, ПЗ Аdobe 

Аudition СС 2014; 

У3.2.1 – навушники Sven AP-860MV, напівзакриті, 20 – 22000 Гц, 32 Ом, 

118 дБ, динамічний мікрофон; 
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У3.2.2 – комп’ютер LG P42, процесор Intel® Core i5-2410M, ПЗ Magix 

Music Maker, Muse Score 2.0 

У3.3 – комп’ютер LG P42, процесор Intel® Core i5-2410M, ПЗ Soung Forge 

Pro 11.0, Аdobe Аudition СС 2014; 

У3.4 – комп’ютер LG P42, Intel® Core i5-2410M, ПЗ InDesign СС 2014; 

М3.2 – голосові записи в mp3-форматі, 128 кбіт/c, 22050 Гц;  

М3.3 – музичні композиції у форматі mp3, 128 кбіт/c, 22050 Гц; 

М3.5 – тексти заголовків, макет збірки; 

Р3.1 – режим «запис», Waveform Editor, Spectral View; 

Р3.2 – синтезатор Revolta 2, ручний вибір інструментів та редагування, 

режим введення нот; 

Р3.3 – функції Auto Trim/Crop (меню Process), Normalize, Bit-Depth 

Converter; 

Р3.4 – звичайний режим, робочий простір [Інтерактивні функції для PDF], 

набір панелей «Інструменти» та «Управління», ручне налаштування 

мультимедійного змісту, форматування шрифтових та колірних параметрів.[19] 

Для наочного порівняння варіантів технологічного процесу складено 

таблицю 3.1 із розрахунком часу на технологічні процеси відповідно до 

встановлених норм. 

  

Таблиця 3.1 – Розрахунок часу на технологічні процеси 

№ Група 

складності 

Характеристика 

обсягу 

Одиниця 

обліку 

Норма часу 

на процес, хв 

Час, 

хв 

Текст 

- верстка; 

- редагування 

1. ІІ 725 зн.ком. 119,6 зн/хв 9,2  6,06 

2. ІІ 725 зн.ком. 75 зн/хв 13,2 9,6 

Графіка 

- створення; 

- корекція  

3. RGB (8 біт) 475 см
2
 100 см

2
 42  38,5 

4. CMYK (8 біт) 450 см
2
 100 см

2
 42  41 

5. RGB (8 біт) 475 см
2
 100 см

2
 1,4 12,9 
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Закінчення таблиці 3.1. 

6. CMYK (8 біт) 450 см
2
 100 см

2
 1,4 12,9 

Аудіо 

- запис; 

- створення; 

- монтаж; 

- редагування 

7. mp3 (стерео) 123 с (1,2 Мб) 1 хв (1Мб) 42 52 

8. mp3 (стерео) 205 с (1,8 Мб) 1 хв (1Мб) 42 72 

9. mp3 (стерео) 205 с (2,1 Мб) 1 хв (1Мб) 54 35 

10. mp3 (стерео) 205 с (2,3 Мб) 1 хв (1Мб) 25 32 

Інтерактивна верстка pdf-файлу 

- створення заголовків; 

- додавання графіки; 

- додавання мультимедіа; 

- синхронізація; 

11. ІІІ 725 зн.ком. 91,6 зн/хв 10,9 7,9 

12. IV 925 см
2
 100 см

2
 15,4 14,8 

13. mp3 (стерео) 205 с (2,3 Мб) 1 хв (1Мб) 25 18 

14. Гіперпосилання 253 Кбайт 12Кбайт/хв 48 32 

 

За результатми аналізу технологічних процесів на рисунку 3.2. наведена 

складена порівняльна часова циклограма процесів. 

 

Рисунок 3.2 – Порівняльна часова циклограма процесів (діаграма Ґанта) 

Пояснення до рисунка 3.2 

0:07:12 0:28:48 0:50:24 1:12:00 1:33:36 1:55:12 2:16:48 2:38:24 3:00:00 3:21:36

1

А     2 

3

4

5

Б     6 

7

8

9

В   10 

11

12

13

Г   14 



46 
 

А – текстовий txt-формат заголовків для форматування і верстки, 

комп’ютер LG P42, процесор Intel(R) Core i5-2410M,  

1 – верстка Adobe InDesign CC 2014,   

2 – редагування у Adobe InDesign CC 2014 

Б – графічний формат заголовків у вигляді монограм, комп’ютер LG P42, 

процесор Intel(R) Core i5-2410M, ПЗ Photoshop CS 5,  

3 – створення багатошарового документу .psd,  

4 – корекція та збереження в jpeg-форматі,  

5 – додавання заголовків до файлу збірки, ПЗ Adobe InDesign CC 2014, 

6 – створення гіперпосилань; 

В – аудіо-варіант заголовків у mp3-форматі, студійний набір Behringer 

PODCASTUDIO USB, комп’ютер LG P42, процесор Intel(R) Core i5-2410M 

7 – запис голосового відтворення у mp3-форматі, ПЗ Аdobe Аudition СС 

2014,  

8 - створення фонових заставок, ПЗ Magix Music Maker, Muse Score 2.0,  

9 – монтаж готового файлу, ПЗ Soung Forge Pro 11.0,  

10 - додавання в pdf-файл, ПЗ Adobe InDesign CC 2014; 

Г - Інтерактивна верстка pdf-файлу, комп’ютер LG P42, процесор Intel(R) 

Core i5-2410M, ПЗ Adobe InDesign CC 2014, 

11 - створення заголовків у текстовому форматі,  

12 - додавання графіки, 

13 - додавання мультимедіа в pdf-файл, 

14 - синхронізація. 

При порівнянні варіантів обробки ілюстрацій окрім часу, що витрачається 

на процеси, відіграють роль також рівні автоматизації, комп’ютеризації та 

технологічності. 

Дані коефіцієнти розраховуються за формулами (1),(2),(3): 

Ккомп. =
Пкомп.

Пзаг.
;                                               (1) 

Кавтом. =
Павтом.

Пзаг.
;                                             (2) 
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Ктехнол. =
Птехнол.

У∙Пзаг.
.                                           (3) 

У кожному з варіантів усі операції виконуються за допомогою 

комп’ютерної техніки, тому рівень комп’ютеризації у всіх випадках 

дорівнюватиме одиниці. 

Кожен варіант містить автоматизовану операцію форматування заголовків. 

Другий варіант містить автоматизовані операції форматування тексту та 

растрування зображення. Третій варіант містить автоматизовані операції 

дискретизації сигналу, поділу на звукові канали, видалення шуму та 

нормалізації звукового потоку. Четвертий варіант містить автоматизовану 

операцію форматування переходів змісту і гіперпосилань.  

Автоматизовані операції обробки аудіоінформації здійснюються на 

студійному наборі звукозапису та на комп’ютері (дві одиниці устаткування). 

Отже, коефіцієнт комп’ютеризації системи для кожного варіанту 

становить: 

- для варіанту А 

Ккомп. =
2

2
=1;                                             (1.1) 

- для варіанту Б 

Ккомп. =
4

4
=1;                                             (1.2) 

- для варіанту В 

Ккомп. =
4

4
=1;                                             (1.3) 

- для варіанту Г 

Ккомп. =
4

4
=1.                                             (1.4) 

Коефіцієнт автоматизації системи становить: 

- для варіанту А 

Кавтом. =
1

2
=0,5;                                     (2.1) 

- для варіанту Б 

Кавтом. =
2

4
=0,5;                                     (2.2) 

- для варіанту В 
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Кавтом. =
4

4
=1;                                        (2.3) 

- для варіанту Г 

Кавтом. =
2

4
=0,5.                                     (2.4) 

Коефіцієнт технологічності системи: 

- для варіанту А 

Ктехнол. =
15,66

1∙(6,06+9,6)
=1;                       (3.1) 

- для варіанту Б 

Ктехнол. =
105,3

1∙(38,5+41+12,9+12,9)
=1;         (3.2) 

- для варіанту В 

Ктехнол. =
191

2∙(52+72+35+32)
=0,5;              (3.3) 

- для варіанту Г 

Ктехнол. =
72,2

1∙(7,9+14,8+18+32)
=1.              (3.4) 

З трьох варіантів варіант В є найбільш оптимальним за показниками 

комп’ютеризації, автоматизації, технологічності системи та трудомісткості. 

Отже для оформлення титульних елементів обрано аудіо-варіант у mp3 форматі 

з відтворенням при перегортанні сторінки та синхронізацією зі змісту за 

допомогою гіперпосилань.[24] 

3.2. Вибір устаткування 

Для реалізації обраних процесів проектування видання обрано обладнання 

за такими типами призначення: 

- для верстання тексту; 

- для створення та редагування ілюстрацій; 

- для запису, написання та редагування аудіо; 

- для укладання pdf-файлу видання, створення torrent-завантаження, 

URL-синхронізації та поширення в мережі інтернет. 

Обов’язковим для кожного процесу є робоча станція (комп’ютер). Для 

проектування видання обрано портативний комп’ютер LG P42 з процесором 

Intel(R) Core i5-2410M, додатково оснащений накопичувачем жорсткий диск 
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SSD Kingston HyperX Fury 120GB ємністю НЖМД 465 Гбайт, мобільною 

відеокартою NVIDIA GeForce GTX 760M та графічним процесором NVIDIA 

GK106. В таблиці 3.2 наведено характеристика даної робочої станції.[25;26;27]  

 

Таблиця 3.2. – Характеристики робочої станції LG P42 

№ 

п/п 

Параметр Характеристика 

1. Процесор Intel(R) Core i5-2410M 

2. Тактова частота 2.30ГГц 

3. Об’єм оперативної пам’яті 4 Гб 

4. Тип пам’яті DDR3-1333 

Закінчення таблиці 3.2 

5. Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 760M 

6. Графічний процесор NVIDIA GK106  

7. Тактова частота 4,0 ГГц 

8. Швидкість обміну даними 64,1 ГБ/с 

9. Об’єм відеопам’яті 4 Гб 

10. Внутрішній інтерфейс  PCI Express 3.0x16 

11. Підтримувані пакети DirectX 11.1, DirectCompute 5.0, GPU 

Boost 2.0, NVIDIA 3D Vision 

12. Накопичувач жорсткий диск SSD Kingston HyperX Fury 120GB 

13. Тактова частота 2,30 ГГц 

14. Об’єм оперативної пам’яті 2 ГБ 

15. Тип пам’яті SSD 

16. Ємність 120 ГБ 

17. Сумарна ємність НЖМД 465 Гбайт 

18. ОС Windows 7 SP 1 

19. Розрядність 64 

 

Для запису звуку було проаналізовано три студійні набори. 

Визначальними параметрами комплекту звукозапису є: чутливість мікрофона, 

діапазон частот, еквівалентний рівень шуму, опір та живлення. Характеристики 

обладнання наведено в таблиці 3.3., а на рисунку 3.2 за допомогою пелюсткової 

діаграми їх порівняльний аналіз за визначальними параметрами. 

 

Таблиця 3.3 – Характеристики студійного набору звукозапису 

№ 

п/п 

Параметр sE Electronics X1 

Vocal Pack 

Behringer 

PODCASTUDIO 

USB 

M-Audio Vocal 

Studio Pro II 

1. Призначення студійний студійний вокальний 

2. Тип комплект мікрофон комплект 

3. Вид Конденсаторні Динамічні Конденсаторні 
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Закінчення таблиці 3.3. 
4. Напрямленість Кардіоїдні Суперкардіоїдні Кардіоїдні 

5. Вхід XLR USB USB 

6. Комплектація 

- мікрофон 

- навушники 

- штатив 

- інтерфейс 

- додатково 

 

 

sE X1 

- 

- 

користувацький 

 

Behringer С1 

Sven AP-860MV 

+ 

USB, Audacity 

Двополосний 

мікшер 

 

 

+ 

студійні 

+ 

Двоканальний USB, 

аудіо 

M-Track  
 

8. Чутливість мікрофона  -32 дБ -70 дБ -53 дБ 

9. Діапазон частот, Гц 20-18000 50-15000 30-20000 

10 Еквівалентний рівень 

шуму 

15 дБ 8 дБ 22 дБ 

11. Опір 200 150 200 

12. Живлення 48 В ± 4 В Від USB 48 В 

13. З’єднання XLR-XLR USB USB, мікрофонний 

XLR, 2 лінійні 

1/4 "(6.35 мм) TRS, 

інструментальний 

1/4 "(6.35 мм) TS 
 

14. Антивібраційне 

оснащення 

Тримач Штатив Тримач 

15. Антишумове 

оснащення 

Металевий поп-

фільтр 

Металева сітка Металевий 

сітчастий фільтр 

  

 

Рисунок 3.3 – Порівняльна діаграма характеристик студійних наборів 

звукозапису 

За результатами порівняння характеристик студійних наборів обрано 

Behringer PODCASTUDIO USB.[28;29;30] 
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3.3. Обґрунтування технологічного процесу створення видання 

 

В ході видавничої реалізації видання можна виділити п’ять технологічних 

процесів. Виконання цих етапів є послідовним. Можливе паралельне виконання 

верстання, обробки та редагування текстової, графічної та запису звукової 

інформації. Процес верстання інтерактивного локального електронного 

видання, який включає додавання мультимедійної інформації і синхронізацію 

вмісту та процес поширення видання (генерацію torrent-файлу, розробка тегової 

сітки та налагодження дієвого пошукового механізму) слід виконувати 

послідовно. 

На рисунку 3.4 наведено детальну комплексну схему створення видання. 
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Рисунок 3.4 – Комплексна технологічна схема створення видання 
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Пояснення до рисунку 3.4. 

Х1 – Текстова інформація; 

Х2 – Ілюстративні оригінали, намальовані від руки; 

Х3 – Графічна інформація у вигляді елементів оформлення (ліній, фігур), 

файлів поезій у графічній формі представлення; 

Х4 – Аудіо інформація. 

Y1 – Макети ілюстрацій видання; 

Y2 – Аудіо mp3-файли; 

Y3 – PDF-документ; 

Y4 – torent-файл; 

Y5 – Інтерактивне літературно-художнє видання. 

ТО1 – вичитка та редагування рукопису; У1 - комп’ютер (робоча станція) 

LG P42, процесор Intel(R) Core i5-2410M CPU 2.30ГГц 4 Гб 64-розрядна ОП 

Windows 7 SP 1, накопичувач жорсткий диск SSD Kingston HyperX Fury 120GB, 

ємність НЖМД 465 Гбайт, мобільна відеокарта NVIDIA GeForce GTX 760M, 

графічний процесор NVIDIA GK106 719 МГц, 2 Гб GDDR5, 4,0 ГГц, 64,1 ГБ/с, 

внутрішній інтерфейс PCI Express 3.0x16, підтримування DirectX 11.1, 

DirectCompute 5.0, GPU Boost 2.0, NVIDIA 3D Vision; 

ТО2 – укладання рукопису; 

ТО3 – редагування текстової інформації,  

ТО4 - підготовка та налагодження шрифту Glagolytsa; 

ТО5 - транскрипція та верстання фонемічних поезій; У2 - патч-корд 

ATcom UTP 7м, комутатор TP-LINK TL-SF1005D 5 LAN 10/100 Mb, 

маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N, 802.11n, швидкість з’єднання Ethernet 

100 Мбіт/сек, ПЗ Google Chrome;  

ТО6 - верстання формально представлених фраз;  

ТО7 – повторна вичитка; 

ТО8 – редагування тексту; 

ТО9 – перевірка відтворення формул; 
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ТО10 – сканування ілюстративних оригіналів; У4 – планшетний сканер 

Epson Perfection V19; 

ТО11 – обробка зображень;  

ТО12 – створення макетів графічних елементів оформлення; 

ТО13 - верстання поезій з графічним варіантом збереження (монограм, 

ініціальних візерунків); 

ТО14 – складання остаточного варіанту текстової та графічної інформації; 

ТО15 – перевірка якості верстання; 

ТО16 - запис аудіоінформації; У5 - студійний набір Behringer 

PODCASTUDIO USB, динамічні, суперкардіоїдні, -70дБ, 50-15000Гц, 150 Ом, 

USB-аудіоінтерфейс, 2-полосний мікшер, навушники, мікрофон, кабель, 

штатив;  

ТО17 – написання композиційних фонових звукових мелодій; У6 - 

навушники Sven AP-860MV, напівзакриті, 20 – 22000 Гц, 32 Ом, 118 дБ, 

динамічний мікрофон; 

ТО18 - редагування аудіоінформації;  

ТО19 – вбудовування аудіоінформації у видання, налагодження параметрів 

відтворення; 

ТО20 – налаштування елементів керування та навігації; 

ТО21 – створення та налаштування посилань на зовнішні ресурси; 

ТО22 – перевірка якості створеного видання, відповідності налаштувань, 

зручності навігації; 

ТО23 – створення torrent-файлу видання; 

ТО24 – початок torrent-роздачі видання; 

ТО25 – завантаження видання для розповсюдження у мережі Інтернет на 

тестовий період; 

ТО26 – (періодично повторювана операція) статистичний аналіз 

поширення (кількість переглядів, динаміка завантажень та роздач, перевірка 

справності пошуку за ключовим набором слів, відповіді на коментарі); 
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ТО27 - (безстрокова операція) підтримка файлів на зовнішніх ресурсах, 

синхронізація та оновлення поширення, torrent-роздача видання. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі наведено порівняльний аналіз можливих технологічних 

процесів. На основі порівняння параметрів часових витрат, комп’ютеризації, 

автоматизації та технологічності систем обрано аудіо-варіант оформлення 

титульних елементів у mp3 форматі з відтворенням при перегортанні сторінки 

та синхронізацією зі змісту за допомогою гіперпосилань.  

Відповідно до системотехнічних вимог до робочих станцій опрацювання 

текстової, графічної та звукової інформації, а також посторінкового верстання 

видань обрано персональний комп’ютер та додаткові периферійні пристрої 

(принтер, сканер та студійний комплект звукозапису). Наведено детальні 

характеристики обладнання. 

Складено комплексну технологічну схему виготовлення видання, що 

містить паралельні операції опрацювання тексту, ілюстративної та звукової 

інформації, верстання та поширення видання (завантаження на зовнішній 

ресурс та забезпечення доступу, створення файлів завантаження, та організація 

torrent-роздачі). 
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РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ АВПК ТА ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

 

АВПК видавничого процесу пропонується на базі прикладної КВС. Така 

структура КВС є доцільною для видавничих систем, які призначені для видання 

художньої літератури в умовах сьогоднішньої кризової ситуації видавничої 

справи та впровадження ліцензії «Суспільного надбання».[31; 32; 33] 

4.1. Загальні вимоги до складу комп’ютеризованої видавничої системи 

КВС для реалізації запроектованого видавничого процесу будується на 

використанні можливостей глобальної мережі з метою оптимізації 

технологічних процесів.  

4.1.1. Принципові рішення щодо складу КВС та функцій РС 

Технологічний процес включає наступні операції: обробка текстової, 

графічної та звукової інформації, створення та редагування інтерактивного pdf-

документа ЕВ, форматування, відлагодження, тестування, поширення в мережі 

Інтернет, створення та роздача torrent-трека.  

Пропонуємо наступний склад КВС у відповідності до функцій РС: 

РСТ – для обробки текстової інформації;  

РСГ – для обробки графічної інформації;  

РСА – для обробки аудіо інформації;  

РСЕ – для створення інтерактивного pdf-документа ЕВ;  

РСВ – для відлагодження та редагування;  

РСР – для створення torrent-трека та завантження роздачі.  

Для обробки аудіо потрібне додаткове обладнання (студійний набір). Для 

обробки графічної інформації потрібен сканер (для сканування оригіналів 

намальованих від руки). Для створення прикладної мережі КВС необхідним є 

обладнання забезпечення доступу до глобальної мережі (маршрутизатори) та 

комутаційне обладнання (кабельні системи, комутатори). 

4.1.2. Технічне завдання на розроблення КВС 

Призначення системи: для створення та мережевого поширення 

інтерактивних літературно-художніх ЕВ. 
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Цілі АС: 

– розроблення ефективного технологічного процесу, який би забезпечив 

створення ЕВ відповідно до поставлених вимог; 

– створення інтерактивних ЕВ зручних та надійних у використанні; 

- забезпечення безперешкодного доступу та зручного пошуку видання за 

можливістю технології «Семантична павутина» (тегова система); 

– забезпечення ефективного завантаження архіву файлу видання за 

технологією поширення torrent-трека; 

забезпечення безпеки зберігання, обробки та обміну даними на 

прикладному рівні. 

Умови робочого місця: t=22
о
С, вологість повітря 60%, швидкість потоку 

повітря близько 0,1м/с, максимальний рівень шуму 38 дБ. Напруга 

електромережі змінного струму від 48 В. Швидкість з’єднання Ethernet 100 

Мбіт/сек. ОС Windows 7 SP 1, ПЗ Google Chrome. 

Система має довільний ступінь централізації системи, зважаючи на 

раціональність та можливість дистанційного обміну даними. Структура 

системи є горизонтальною (обмін даними p2p). Обов’язковими вимогами до 

робочих об’єктів системи є узгодженість версій ОС та ПЗ, з метою уникнення 

автоматичного пошкодження даних під час зберігання, обробки та обміну. 

Діагностика системи проводиться згідно вимог ОС та ПЗ на основі 

встановлених виробниками термінів та наборів оновлень. Обов’язковим є 

моніторинг проблем та помилок ПЗ. Слід аналізувати роботу ПЗ та надсилати 

розробнику звіт про помилки, що призводять до порушення функціонування 

(наприклад, збій компонента).  

Для реалізації проектованої видавничої системи передбачається потрібен 

персонал із трьох операторів РС. Оператор УРС1: верстальник 3-го розряду, 

графічний дизайнер. Завдання: вичитка, верстка, редагування тексту, обробка 

графічної інформації. Оператор РСА: редактор мультимедійних видань. 

Завдання: запис та редагування аудіоінформації. Оператор УРС2: технічний 

редактор, адміністратор мережі. Завдання: налагодження та адміністрування 
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мережі, консультування, редагування, форматування вихідних файлів, 

завантаження компонентів в мережу, створення torrent-роздачі, синхронізація.  

Обов’язковою вимогою до всіх є володіння ПК та навички роботи в мережі 

Інтернет на користувацькому рівні. Пропонується дистанційний режим праці з 

встановленням умов обсягів та часових норм виконання завдань. 

Методикою керування системою є горизонтальна взаємодія операторів. 

Оператор УРС2 зобов’язаний слідкувати за розвитком впроваджень ПЗ та 

приймати рішення щодо змін версій або розробників ПЗ у разі виникнення 

небезпек неузгодженості компонентів або завершення підтримки версій.  

Для виготовлення паперового відповідника передбачається співпраця з 

поліграфічними підприємствами.  

Показниками надійності даної КВС є: 

- ліцензійні ОС та ПЗ (редакційно-видавниче, антивірусне, мережеве, 

архівне); 

- підтримка та вчасне оновлення ПЗ виробником; 

- адміністраторський моніторинг тенденцій розвитку ПЗ та технологій 

обміну даними; 

- якісне апаратне забезпечення від надійних виробників; 

- професійне налаштування і адміністрування системи; 

- свобода обміну даними у кібернетичному просторі; 

- анонімність (IP-ідентифікація) обміну даними під час torrent-роздачі. 

До аварійних ситуацій, за якими регламентуються вимоги надійності є 

стихійне лихо, перепади напруги в електромережі, особиста недбалість 

оператора.[34] 

Зберігання резервних копій файлів завдяки системі відновлення даних 

Acronis Backup & Recovery забезпечує можливість уникнення втрати інформації 

на РС при відмовах систем живлення та апаратного забезпечення. Обмін 

робочими файлами через віртуальний диск GoogleDrive зі спільним доступом 

забезпечує автоматичне збереження і можливість відновлення при втраті даних 
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на РС, а також безпеку обміну в мережі, оскільки Google-профіль автоматично 

виявляє загрози при завантаженні. 

Синхронізація роботи персоналу відбувається через спільний Google-

профіль системи.  

Безпеку даних, дотримання авторства на вказаних умовах при роздачі 

torrent-архіва гарантує умова анонімності сідерів. Безпечне зберігання файлів, 

дотримання авторських прав у електронних бібліотеках InternetArchives та 

«Чтиво». Синхронізація профілів системи Google+ та YouTube, а також 

політика конфіденційності забезпечує збереження відео-релізів записів окремих 

поезій та презентації з дотриманням авторства на умовах порталу.[36;37;38;39]   

Таким чином система захисту інформації від несанкціонованого доступу 

реалізована на основі властивостей прикладного рівня обміну даними в мережі. 

У таблиці 4.1. наведено систематизацію регламентів реалізації та вимог до 

якості виконуваних функцій та завдань у відповідності до критеріїв надійності. 

Виконання завдань регламентується протоколами обміну даними, 

налаштуваннями безпеки ОС, факторами організації прикладного режиму 

обміну даними, якістю підключення до мережі. 

 

Таблиця 4.1. Вимоги до функцій (завдань), що виконує система. 

N 

п/п 

Функції та завдання 

системи 

Тимчасовий 

регламент реалізації 

Вимоги до якості Перелік критеріїв 

надійності 

1. Забезпечення обміну 

даними між РС 

TCP/IP, SMTP, 

політика 

конфіденційності 

Відправлення/ 

отримання даних 

Швидкість 

з’єднання та час 

обміну 

2. Зберігання даних на 

віртуальному диску 

Налаштування 

GoogleDrive Security 

Цілісність 

завантажених 

даних 

Умови GoogleDrive, 

запам’ятовування 

даних доступу 

3. Забезпечення 

цілісності даних 

Налаштування 

Acronis B&R 

Виконуваність та 

неушкодженість 

відновлених 

файлів 

Налаштування 

регулярного 

створення резервних 

копій робочих даних 

4. Безпека передачі 

даних 

Налаштування 

GoogleDrive Security 

Уникнення 

витоку інф., 

неушкодженість 

переданих даних 

Політика 

конфіденційності 

операторів РС 

5. Форматування 

вихідних файлів 

Комп’ютерно-

видавниче ПЗ  

Відповідність 

визначеному 

формату, ПЗ, 

Ліцензійне КВПЗ   
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безпомилкове 

виконання 

6. Роздача torrent-трека BitTorrent, DNS, 

IPv6 

Постійне 

завантаження 

Формування рою 

сідерів 

7. Забезпечення 

прикладного режиму 

доступності ЕВ 

TCP/IP, HTTP, 

HTTPS, DNS, DHCP, 

IPv6  

Зручність 

пошуку, 

виконуваність 

завантажених 

файлів 

Анонімність сідерів-

читачів, свобода 

кіберінформаційного 

простору 

 

Головною умовою функціонування системи є стабільність підключення до 

Інтернет-мережі. Забезпеченням цієї умови є вибір надійного провайдера 

доступу до глобальної мережі із регіональних мереж локалізації кожної РС. З 

цією метою проводиться попереднє тестування доступу до глобальної мережі 

кожної РС за параметрами швидкості з’єднання, стабільності та дотримання 

безпеки обміну даними за допомогою он-лайн тестера типу 2IP.[40]  

 

4.2. Вибір додаткового програмного забезпечення 

У зв’язку з потребою забезпечення функцій збереження та відновлення 

даних, забезпечення безпеки обміну даними в мережі та безпечною роботою на 

РС, в т.ч. безпека з’єднання, вважаємо необхідним забезпечення проблемно-

орієнтованого ПЗ для виконання цих завдань, а саме для створення резервних  

відновлення даних, виявлення загроз та захисту від несанкціонованого 

шкідливого впливу на систему. Вибір здійснено на основі критеріїв надійності 

та регламентів функціонування. Обране додаткове ПЗ наведено у табл.4.2. 

4.2.1. Визначення розміру ОЗП та ПЗП для робочих станцій 

Пропоновані параметри ОЗП проектованої системи визначаються 

вимогами ПЗ до системи, наведеними у табл.4.2. за даними 

[41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;54;52;53;55;56;57;58;59]. 

Таблиця 4.2 – Мінімальні системні вимоги для програмного забезпечення 

Програмне 

забезпечення 

Мікропроцесор, 

тактова частота, ГГц 

ОЗП, 

Гб 

НЖМД, 

Гб 
Дисплей 

Операційна 

система 

Системне ПЗ 

Windows 7 SP1 1 2 20 800 × 600 — 

Прикладне ПЗ 

Програми зв’язку та роботи в Internet 

μtorrent 3.5.3 0,08 0,02 0,01 800 × 600 Windows 
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Закінчення таблиці 4.2. 
Google Chrome 

66.0.3359.181 
0,5 0,512 0,350 800 × 600 Windows 7 

Програми обробки текстової інформації 

Microsoft Word 2010 1 2 3 1024 × 576 Windows 7 

Програми обробки ілюстраційної інформації 

Adobe Illustrator CC 2015 2 2 2 1024 × 576 Windows 7 

Adobe Photoshop CS 5 1,8 1,8 2,9 1024 × 768 Windows 7 

Програми для створення і роботи з шрифтами 

High-Logic Font Creator 1 0,512 0,02 1024 × 768 Windows 7 

Програми обробки аудіо інформації 

Аdobe Аudition СС 2014 2,3 2 4 1920x1080 Windows 7 

Magix Music Maker 2 1 7,5 1280x768 Windows 7 

Muse Score 2.0 1,5 2 0,125 800 × 600 Windows 7 

Soung Forge Pro 11.0 1 0,512 0,5 800 × 600 Windows 7 

Програми для створення інтерактивного документа 

Adobe InDesign CC 2014 2 2 2,6 1024x768 Windows 7 

Програми для архівування, створення та підтримання роздачі 

μtorrent 3.5.3 0,08 0,02 0,01 800 × 600 Windows 

Додаткове програмне забезпечення 

Антивірусні програми 

Eset Nod 32 Antivirus 11 0,9 0,128 0,92 800 × 600 Windows 7 

Програми зберігання та відновлення даних 

Acronis B&Ry 1 1 0,21 1024x768 Windows 7 

Програми перегляду PDF 

Adobe Acrobat RDС 18 1 1,2 0,22 1024x768 Windows 7 

Adobe Flash Player 19 2,33 1,6 0,512 1920x1080 Windows 7 

Архіватори 

WinRar 11 0,08 0,02 0,01 800 × 600 Windows 7 

Файлові менеджери 

Unreal Commander 1,2 0,8 0,08 800 × 600 Windows 7 

Програми для відстеження оновлень 

Driver Booster 5.4.0.832 1,2 0,8 0,7 800 × 600 Windows 7 

 

У таблиці 4.3. було розраховано вимоги ПЗ та ОС до резерву пам’яті ОЗП. 

 

Таблиця 4.3 – Розрахунок необхідного ОЗП та ПЗП для робочих станцій  

№ Програмне забезпечення ОЗП, Гб НЖМД, Мб 

Обов’язкові програми для всіх станцій 

1 Windows 7 SP1
4
 2 13600 

2 Adobe Acrobat Reader DC 18 1,2 264 

3 Adobe Flash Player 19 1,6 5,8 

4 μtorrent 3.5.3 0,08 0,02 

5 Google Chrome 66.0.5463.181 0,5 0,512 

6 Unreal Commander 1,2 79,1 

7 Driver Booster 5.4.0.832 1,2 0,01 

8 Eset Nod 32 Antivirus 11 0,128 122 

9 Acronis B&Ry 1,2 218 

10 WinRar 11 0,8 0,1 

                                                            
4 ОС встановлена на SSD з метою оптимізації роботи системи та економії пасивного вільного простору пам’яті. 
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Всього 2 14290,6 

РСТ 

11 Microsoft Word 2010 1 2 

РСГ 

12 Adobe Illustrator CC 2015 19.0.1 2 1006 

13 Adobe Photoshop CS 5 1,8 336 

14 High-Logic Font Creator 0,512 0,02 

Всього*
5
 2 15634,62 

РСД, РСВ, РСР 

15 Adobe InDesign CC 2014 2 775 

16 Microsoft Word 2010 1 83 

17 MathType 2.0 0,5 20,5 

Всього* 2 15169,1 

РСА 

18 Аdobe Аudition СС 2014 2 597 

19 Magix Music Maker 1 453 

20 Muse Score 2.0 2 164 

21 Soung Forge Pro 11.0 0,512 281 

Всього* 2 15785,6 

 

Необхідний об’єм ПЗП 16Гб, ОЗП 2 Гб.  

Характеристики ЕОМ для РС обрано на основі аналізу системотехнічних 

вимог ОС, ВП та ПЗ до ПК, наведених у таблиці 4.4.  

 

Таблиця 4.4 – Вибір характеристик ЕОМ для РС 

№ 

ряд

ка 

Джерело 

характеристик 

МКпроц., 

Такт. Част., 

МГц 

Ємн. 

ОЗП, 

Мбайт 

Ємн. 

НЖМД 

Гбайт 

Дисплей 

Операційн

а 

система 

Додаткові 

периферійні 

пристрої 

1. Мінімальні 

системотехнічні 

вимоги ОС до ПК 

1 2000 0,02 800Х600 Windows 7 

SP1 

 

2. Рекомендовані 

системотехнічні 

вимоги ОС до ПК 

1 2000 0,02 1240Х768 Windows 7 

SP1 

SSD 

3. Мінімальні 

системотехнічні 

вимоги ВП до ПК 

2 1000 16 1240Х768 Windows 7 

SP1 

 

4. Рекомендовані 

cистемотехнічні 

вимоги ВП до ПК 

2,33 2000 32 1920x1080 Windows 7 

SP1 

патч-корд, 

комп’ютерна 

миша 

5. Мінімальні 

системотехнічні 

вимоги ПЗ до ПК 

2 1000 16 1240Х768 Windows 7 

SP1 

 

6. Рекомендовані 

системотехнічні 

вимоги ПЗ до ПК 

2,33 2000 32 1920x1080 Windows 7 

SP1 

патч-корд, 

комп’ютерна 

миша 

                                                            
5 *з врахуванням обов’язкового ПЗ 
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7. Обрані 

характеристики 

ПК 

4 4 250 1240Х768 Windows 7 

SP1 

Блок живлення
6
,  

SSD, 

патч-корд, 

комп’ютерна 

миша 

 

Вибір ЕОМ для РС здійснюємо шляхом порівняння потужностей 

характеристик Lenovo V110-15ISK, LG 420p, HP 250 G6, які наведено у 

табл.4.5.[27;59;60] 

 

4.5. Характеристики ЕОМ для РС 

№ 

п/п 

Характеристика для 

порівняння 

Марка, модель обладнання 

Lenovo V110-

15ISK 

LG 420p HP 250 G6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

11. 

Процесор Intel Core  

Тактова частота, ГГц 

Діагональ екрана, дюймів  

Обсяг ОП, Гб 

Об'єм накопичувача, Гб 

Тип оперативної пам'яті, МГц  

Графічний адаптер  

 

Мережеві адаптери  

 

 

Роз'єми та порти введ./вивед.  

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики батареї  

Потужність або резерв 

i3-6006U  

2.0 

15.6  

4 

128 ГБ SSD 

DDR4-2133  

Intel HD Gr 520 

 

Wi-Fi 802.11ac, 

Bluetooth 4.1, 

Gigabit Ethernet 

1 x USB 3.0 / 1 

x USB 2.0 / 

HDMI / LAN 

(RJ-45) / 

комбінований 

аудіороз'єм для 

навушників / 

мікроф. / кард. 

4-осередкова,  

32 Вт*год 

i5-2410M   

2.30 

14 

 4 

465 HDD+120SSD 

GDDR5 

NVIDIA GeForce 

GTX 760M 

Wi-Fi 802.11ac, 

Bluetooth 4.1, 

Gigabit Ethernet 

1 x USB 3.0 / 1 x 

USB 2.0 / HDMI / 

LAN (RJ-45) / 

комбінований 

аудіороз'єм для 

навушників / 

мікрофона / 

кардридер 

6-осередкова,  

48 Вт*год 

i3-6006U  

2.0 

15.6 

4 

128 ГБ SSD 

DDR4-2133 

Intel HD Gr 520 

 

Wi-Fi 802.11, 

Bluetooth 4.2, 

Gigabit Ethernet 

2 x USB 3.1 

Gen 1/1 x USB 

2.0/VGA/HDMI 

1.4b/LAN (RJ-

45)/комбінован

ий роз'єм для 

навушників/мік

рофона/кард. 

3-елементна  

31 Вт*год 

 

Діаграму вибору наведено на рис. 4.1. 

                                                            
6 PA-1900-08R1 19v 4.74a 90W 
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Рисунок 4.1. Діаграма вибору ЕОМ 

 

За результатами вивчення характеристик ЕОМ та їх порівняння, було 

обрано LG420p для подальшого проектування РС. Характеристики обраного 

ПК: LG420p, процесор Intel(R) Core i5-2410M CPU 2.30ГГц 4 Гб 64-розрядна 

ОС Windows 7 SP 1, накопичувач жорсткий диск SSD Kingston HyperX Fury 

120GB, ємність НЖМД 465 Гбайт, мобільна відеокарта NVIDIA GeForce GTX 

760M, монітор 14'' HD LED LCD 1240Х768, графічний процесор NVIDIA 

GK106 719 МГц, 2 Гб GDDR5, 4,0 ГГц, 64,1 ГБ/с, внутрішній інтерфейс PCI 

Express 3.0x16, підтримування DirectX 11.1, DirectCompute 5.0, GPU Boost 2.0, 

NVIDIA 3D Vision, ПЗ InDesign СС 2014, блок живлення PA-1900-08R1, патч-

корд ATcom UTP 7м, комп’ютерна миша Sven RX-305 Wireless 

Суттєвою перевагою обраного ПК є безперебійна робота у разі 

несправності електромережі, ресурс 3-4 год. 

ОС РС Windows 7, пакет оновлень SP1. Забезпечує повноцінну 

синхронізацію роботи обраного ПЗ (підтримує продукти Adobe, Google, Word, 

Sony та їхні оновлення за вказаними вище версіями ПЗ). 
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4.2.2. Вибір периферійного обладнання 

До перифарійного обладнання даної КВС належить блок живлення, 

звукове обладнання (студійний набір та навушники) та сканер. 

Блок живлення входить до комплектації ЕОМ. Тому це обладнання обрано 

за рекомендацією та гарнтією виробника. 

Студійний набір Behringer PODCASTUDIO USB було обрано у 3 розділі на 

основі порівняльного аналізу характеристик студійних наборів. 

Обґрунтування вибору ЕОМ та АЗ для організації РС: 

 відповідність вимогам ПЗ розробки та поширення ЕВ за обраною 

технологією; 

 зручність експлуатації (налагодження, оновлення, адаптаційна 

гнучкість до модернізації та перспективність тенденційним 

впровадженням); 

 безвідмовна та безперебійна робота; 

 надійність, стійкість до негативних зовнішніх впливів (передбачені 

аварійні ситуації, негативні впливи). 

Вибір скануючого пристрою здійснюємо шляхом порівняння потужностей 

сканерів Canon CanoScan LIDE 220, HP ScanJet 200 та Epson Perfection V19. 

Див. табл.4.6.[61;62;63]  

 

Таблиця 4.6. Характеристики скануючого пристрою 

№ 

п/п 

Характеристика для порівняння Марка, модель обладнання 

Canon CanoScan 

LIDE 220 

HP ScanJet 200 Epson Perfection 

V19 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Роздільна здатність, dpi 

Глибина кольору, біт 

Швидкість сканування, с  

Інтерфейс  

Формат  

Функціональні можливості:  

4800 

48 

10 

USB 2.0 

A4 

1 

2400 

48 

21 

USB 2.0 

A4 

1 

4800 

48/24 біти 

10 

USB 2.0 

A4 

2 

 

На рисунку 4.2. представлена порівняльна діаграма характеристик 

сканерів. За результатами порівняння було обрано сканер Epson Perfection V19. 
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Рисунок 4.2. Радіальна діаграма порівняння сканерів 

 

Характеристики периферійного обладнання наведено у таблиці 4.7.[64:65] 

 

Таблиця 4.7 – Периферійне обладнання 

Основні характеристики Параметри 

Блок живлення PA-1900-08R1 

Живлення, В 19 

Опір, А 4.74 

Потужність, Вт 90W 

Довжина кабелю, м  3 

Сканер Epson Perfection V19 

Роздільна здатність, ppi 4800 

Глибина кольору 48/24 біт 

Тип скануючого елемента Контакний (CIS) 

Максимальна область сканування, мм 

(формат) 

А4 

Інтерфейс локального підключення до ПК  USB 2.0 

Студійний набір звукозапису Behringer PODCASTUDIO USB 

Комплектація 

мікрофон 

навушники 

штатив 

інтерфейс 

додатково 

 

Behringer С1 

Sven AP-860MV 

+ 

USB, Audacity 

Двополосний мікшер 

Чутливість мікрофона  -70 дБ 
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Діапазон частот, Гц 

Еквівалентний рівень шуму 

Опір 

Живлення 

З’єднання 

50-15000 

8 дБ 

150 

Від USB 

USB 

Навушники Sven AP-860MV 

Тип Напівзакриті 

Частотний діапазон, Гц  20-22000Гц 

Опір, Ом  32 Ом 

Довжина кабелю, м  2,5 

Вхід 3,5 мм (3 pin) 

 

4.3. Структура комп’ютеризованої видавничої системи та будова 

локальної мережі 

4.3.1. Структура КВС 

Пропонуємо наступне комплектування РС, нведене детально у табл.4.8: 

ЕОМ на базі обраного LG P42 з розширеною оптимізованою ОП за рахунок 

поділу SSD, підвищеною розрядністю за рахунок сумарної HDD та SSD, 

вбудованим графічним процесором NVIDIA GK106 719 МГц. Обов’язковий 

набір обраного ПЗ забезпечує стабільну роботу РС, захист та відновлення 

даних, редагування та перегляд інтерактивного pdf-документа, експорт та 

форматування файлів, тестування, роздача torrent-трека. 

АЗ та ПЗ робочих станцій обрано відповідно до їх спеціальних функцій. 

Для оптимізації результату об’єднаємо РСТ, РСГ та РСД для етапу верстання 

інформації та розробки документа, а РСД, РСВ та РСР для етапів редагування 

та роздачі torrent-архіва.  

 

Таблиця 4.8 – Склад КВС  

Програмне забезпечення Апаратне забезпечення 

Обов’язкові для всіх станцій 

Windows 7 SP1
7
 LG P42, процесор Intel(R) Core i5-2410M CPU 

2.30ГГц 4 Гб 64-розрядна ОП Windows 7 SP 1, 

накопичувач жорсткий диск SSD Kingston 

HyperX Fury 120GB, ємність НЖМД 465 Гбайт, 

мобільна відеокарта NVIDIA GeForce GTX 

760M, графічний процесор NVIDIA GK106 719 

МГц, 2 Гб GDDR5, 4,0 ГГц, 64,1 ГБ/с, 

внутрішній інтерфейс PCI Express 3.0x16, патч-

Adobe Acrobat Reader DC 18 

Adobe Flash Player 19 

μtorrent 3.5.3 

Google Chrome 66.0.5463.181 

Unreal Commander 

Driver Booster 5.4.0.832 

Eset Nod 32 Antivirus 11 

                                                            
7 ОС встановлена на SSD з метою оптимізації роботи системи та економії пасивного вільного простору пам’яті. 
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Acronis B&Ry корд ATcom UTP 7м, комутатор TP-LINK TL-

SF1005D 5 LAN 10/100 Mb, маршрутизатор TP-

LINK TL-WR841N, 802.11n, миша безпровідна 

оптична Sven RX-305 Wireless, Блок живлення 

PA-1900-08R1 

WinRar 11 

УРС1 

Microsoft Word 2010 Сканер Epson Perfection V19 

 Adobe Illustrator CC 2015 19.0.1 

Adobe Photoshop CS 5 

High-Logic Font Creator 

Microsoft Word 2010 

Adobe Illustrator CC 2015 19.0.1 

УРС2 

Adobe InDesign CC 2014  

Microsoft Word 2010 

MathType 2.0 

Adobe InDesign CC 2014 

Microsoft Word 2010 

MathType 2.0 

РСА 

Аdobe Аudition СС 2014 студійний набір Behringer PODCASTUDIO USB, 

2-полосний мікшер, мікрофон, кабель, штатив, 

навушники Sven AP-860MV  

 

Magix Music Maker 

Muse Score 2.0 

Soung Forge Pro 11.0 

Аdobe Аudition СС 2014 

Magix Music Maker 

 

 

4.3.2. Вибір мережного обладнання та будова локальної мережі 

Пропонуємо проектування прикладної мережі на базі локальних та 

регіональних провайдерських мереж. Такий варіант взаємодії дозволяє 

зекономити витрати на додаткове обладнання при збереженні швидкості 

Інтернет-з’єднання. Безпека обміну даними в такому випадку гарантується 

політикою конфіденційності операторів РС, технологією BitTorrent. Також 

враховуємо участь читацьких ПК у torrent-роздачі, за бажанням читача 

(віддалений режим). Див.рис.4.3. 
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Рисунок 4.3 - Загальна структура КВС 

Пояснення до рисунка 4.3: 

РСТ – робоча станція обробки тексту; РСГ – робоча станція обробки 

ілюстрацій; РСА – робоча станція обробки аудіоінформації; РСД – робоча 

станція створення інтерактивного pdf-документа ЕВ; РСВ – робоча станція 

відлагодження та редагування; РСР – робоча станція створення torrent-трека та 

завантження роздачі; Скан – сканер; Н – навушники; КОМ – комутатор 

10/100/1000 Base-T; Мод – Модем; Мік – мікрофон; МК – миша коп’ютерна; 

МА – мережний адаптер 10/100/1000 Base-T. ; УРС1 – універсальна робоча 

станція для введення та опрацювання текстової та графічної інформації, 

створення pdf-документа видання; УРС2 – універсальна робоча станція 
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редагування інтерактивного pdf-документа, вбудовування аудіоінформації, 

створення навігації та для роздачі torrent-трека. 

Вітруальний диск мережі – відіграє роль сховища даних. 

Читацький сід – користувацька ЕОМ, на якій реалізується torrent-роздача 

за участю читача, який завантажив видання. 

 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

В цьому розділі на основі аналізу даних для проектування видавничого 

процесу здійснено вибір апаратного та ПЗ, складено електричну структурну 

схему станції роздачі torrent-трека та побудовано узагальнену схему КВС 

прикладної мережі. 

Обрана технологія проектування та поширення літературно-художніх 

видань впроваджується на КВС прикладного типу із закритою системою 

зберігання робочих файлів та залученням читачів до анонімного обміну даними 

Bit-протоколу. 
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РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ОФОРМЛЕННЯ 

ТИТУЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Титульні елементи – це конструктивно виділені початкові елементи самого 

видання та його структурних частин. Титульні елементи сприяють розрізненню 

структурних частин видання та означають початок таких частин.[67] 

До титульних елементів видання належать титульна сторінка, шмуцтитул, 

фронтиспис, початкові сторінки частин, глав, розділів книги (якщо такі є). 

Титульними елементами електронного видання відповідно є титульні екрани 

видання, частин, розділів тощо. До титульних елементів слід також віднести 

заголовки вказаних об’єктів. 

У нашому випадку тегова система (ключові слова), URL(QR code), Magnet-

посилання, назви сторінок розміщення складових видання, назви записів, які 

наявні у мережі  теж розглядаємо як титульні елементи мережевого типу. 

Основними вимогами до титульних елементів є їх конструктивне, художнє 

та логічне виділення частин видання у його загальній структурі та доповнення 

функцій пошукового апарату.  

Отже, метою процесу оформлення титульних елементів є отримання 

титульних сторінок (екранів) видання, його частин, а також заголовків. Для 

досягнення такого результату потрібно обробити інформацію видання, 

структурувати її, створити концепцію, обрати стильові особливості 

оформлення. Проектувати титульні елементи можна окремим технологічним 

процесом після верстання основного тексту, ілюстративного матеріалу та іншої 

інформації або під час створення кожної частини видання окремо. 

Алгоритм детального процесу показано на рисунку 5.1. 

Маршрутно-технологічна карта представлена у таблиці 5.1. 
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Рисунок 5.1 - Алгоритм детального технологічного процесу (початок) 
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Рисунок 5.1 - Алгоритм детального технологічного процесу (закінчення) 



 
 

Таблиця 5.1. Маршрутно-технологічна карта 

 
№ 

п/п 

Найменування 

технологічної 

операції  

Устаткування  Технологічні режими.  

Програмне забезпечення  

Допуски та засоби 

контролю  

Технологічні 

розрахунки  

1. Підготовка 

робочого місця  

Робоча станція LG P42, процесор 

Intel(R) Core i5-2410M 

Патч-корд ATcom UTP 7м  

Комутатор TP-LINK TL-SF1005D 

5 LAN 10/100 Mb, Маршрутизатор 

TP-LINK TL-WR841N, 802.11n 

 

Умови робочого місця: t=22оС, 

Wпов.=60%, v=0,1м/с, 

максимальний рівень шуму 38 дБ. 

Напруга електромережі не менше 

48 В. 

Швидкість з’єднання Ethernet 100 

Мбіт/сек. 

ОС Windows 7 SP 1 

ПЗ Google Chrome 66.0.3359.181 

 

Термометр та 

психрометр для 

перевірки стану 

приміщення. 

Антивірусна 

програма ESET 

NOD32 Smart Sequrity 

для безпечної  

внутрішньої та 

мережевої роботи 

ОП 4 Гб 

НЖМД 240 Гб 

SSD 120 Гб 

швидкість з’єднання 

Ethernet 100 Мбіт/сек 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Створення 

титульної 

сторінки та 

сторінок 

відомостей про 

видання. 

 

Створення 

титульних 

елементів 

сторінок творів 

 

Створення назв 

файлів видання 

Робоча станція LG P42, процесор 

Intel(R) Core i5-2410M 

Оптична миша Sven RX-300 

Wireless, перемикач розширення 

600 / 1000 dpi, 2.4 ГГц USB-

наноприймач 

ОС Windows 7 SP 1 

ПЗ Adobe InDesign CC 2014 

звичайний режим, робочий 

простір [Інтерактивні функції для 

PDF], набір панелей 

«Інструменти» та 

«Управління»[67] 

Adobe Illustrator CC 2015, 

Колірні режими: CMYK (8 біт), 

RGB (8 біт)  

Якість: 300ppi,  

Колірний профіль: Default CMYK, 

Adobe Acrobat Reader 18.011.20040 

 

Формат сторінок 

згідно п.2.2 (розділ 2): 

1240x768пікс. (А4), 

600х800, 840х860. 

Поля 2 см. 

Діючі 

гіперпосилання. 

 

Напрямні, лінійки, 

функція 

«рецензування 

(Орфографія)» 

Чіткість контурів 

зображень, 

замкненість контурів. 

Інструмент для 

контролю: виділення, 

пряме виділення. 

Час верстання та 

редагування тексту 

третьої групи 

складності обсягом 

1,2 тис.зн-ком. 

(0,02Мбайт)  

0,23 год 

Час редагування 

графічної інформації 

обсягом 2,6 Мбайт 

(1050см
2
) 

Четвертої групи 

складності 

14,7 хв 
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Продовження таблиці 5.1. 

№ 

п/п 

Найменування 

технологічної 

операції  

Устаткування  Технологічні режими.  

Програмне забезпечення  

Допуски та засоби 

контролю  

Технологічні 

розрахунки  

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Створення 

мережевих 

титульних 

елементів 

 

Створення QR-

кодованих 

оболонок 

мережевих 

титульних 

елементів 

 

Тестування та 

налагодження 

створеної 

системи 

титульних 

елементів 

 

Збереження 

результатів 

 

Робоча станція LG P42, процесор 

Intel(R) Core i5-2410M 

Оптична миша Sven RX-300 

Wireless 

Патч-корд ATcom UTP 7м  

Комутатор TP-LINK TL-SF1005D 

5 LAN 10/100 Mb, Маршрутизатор 

TP-LINK TL-WR841N, 802.11n 

 

ОС Windows 7 SP 1 

ПЗ Adobe InDesign CC 2014 

ESET NOD32 Smart Sequrity 

μTorrent 3.5 [32-bit] 

Google Chrome 

GoogleDrive 

Acronis Backup & Recovery  

 

 

Torrent-файл 

завантаження, діючі 

гіперпосилання якоря 

і шляху, система тегів  

Можливість віднайти 

видання за 

ключовими словами в 

пошуку Google 

 

Можливість віднайти 

видання за 

ключовими словами в 

пошуку Google 

 

 

QR-код формату 

JPEG 330х330 

Теги: 

«В.Михальчук», 

«Оз’яжливість», 

«лірика», «поетична 

інженерія» 

 
 

  



 
 

На основі проектування процесу оформлення титульних елементів, за 

аналізом обраної технології (розділ 3) та будови КВС (розділ 4) було розроблено 

план відділу оформлення титульних елементів. Див. рис.5.2.[68] 

 

 

 

Рисунок 5.2. План відділу розроблення титульних елементів 

Пояснення до рисунка 5.2: 

УРС1 – робоча станція текствої, графічної обробки, УРС2 – робоча станція 

редагування pdf-документа та розробки синхронізації, К – комутатор. 

Оформлення титульних елементів здійснюється на УРС1 (верстка текстових, 

створення графічних титульних елементів) та УРС2 (верстка титульних сторінок, 

титульних елементів безпосередньо в pdf-файлі видання, вбудовування 

гіперпосилань, розробка і застосування тегової системи, URL, magnet- та QR-

синхронізації).    

Висновки до п’ятого розділу 

У п’ятому розділі було розглянуто детальний процес оформлення титульних 

елементів.  

Запроектований процес представлено за допомогою алгоритму виконуваних 

операцій. Також було складено маршрутно-технологічну карту обраного процесу. 

Процес запроектовано із врахуванням наявності мережевих титульних 

елементів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В першому розділі на основі аналізу нормативного та методичного 

забезпечення, вимог до електронних видань було визначено характеристики 

проектованого видання, наведено обрані технічні параметри оформлення та 

складання (формати сторінок, шрифти, аудіо-інформація), обрано видавничо-

редакційне ПЗ для редагування та складання видання. 

У другій частині розділу наведено результати експертної оцінки 

пріоритетних параметрів. Визначено, що вирішальними параметрами якості цього 

видання є читабельність, шрифти та естетичність.  

У другому розділу наведено концепцію видання у формі сукупності креслень 

описаних структурних елементів, їхні властивості, обсяги та формат. У другій 

частині розділу на основі аналізу вимог до електронних видань та їх компонентів, 

сучасних тенденцій розвитку концепції видання, засобів видавничо-редакційного 

ПЗ та досягнення визначеного вигляду складено комплексну проблемну схему 

проектованого видання.  

У третьому розділі відповідно до системотехнічних вимог до робочих 

станцій опрацювання текстової, графічної та звукової інформації, а також 

посторінкового верстання видань обрано персональні комп’ютери та додаткові 

периферійні пристрої (принтер, сканер та студійний комплект звукозапису). 

Наведено детальні характеристики обладнання. Складено комплексну 

технологічну схему виготовлення видання, що містить паралельні операції 

опрацювання тексту, ілюстративної та звукової інформації, верстання та 

поширення видання (завантаження на зовнішній ресурс та забезпечення доступу, 

створення файлів завантаження, та організація torrent-роздачі). 

У четвертому розділі на основі аналізу даних для проектування видавничого 

процесу здійснено вибір апаратного та ПЗ, складено електричну структурну схему 

станції роздачі torrent-трека та побудовано узагальнену схему КВС прикладної 

мережі. 
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Обрана технологія проектування та поширення літературно-художніх видань 

впроваджується на КВС прикладного типу із закритою системою зберігання 

робочих файлів та залученням читачів до анонімного обміну даними Bit-

протоколу. 

У п’ятому розділі було розглянуто детальний процес оформлення титульних 

елементів.  

Запроектований процес представлено за допомогою алгоритму виконуваних 

операцій. Також було складено маршрутно-технологічну карту обраного процесу. 

Процес запроектовано із врахуванням наявності мережевих титульних 

елементів. 

У додатках Б та В наведено аналіз приросту аудиторії запроектованого 

видання. 
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Додаток А 

Графічна частина 
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Додаток Б 

Вивчення параметра приросту аудиторії видання 

Дане видання є результатом курсової роботи та продовжує проектування 

поширення видання за отриманими результатами. За результатом проектування, 

створення та поширення було вивчено показник читацької аудиторії, який згідно з 

результатом вивчення експертних оцінок став одним з вирішальних.  

За вказаними файлами (сторінками) було проведено статистичне вивчення. 

Статистика включає показники приросту аудиторії за мережевими локаціями у 

наступних визначеннях параметра. «Толока» подає статистику в трьох 

координатах: кількість переглядів, завантажень та роздач (сідерів), а також оцінку 

та подяку за реліз. InternetArchives подає статистику переглядів книги за кількістю 

прочитань. Подано сумарну кількість переглядів видання за всіма версіями. 

Torrent-статистика треку подається за сумою зовнішніх переглядів. Facebook 

подає кількість переглядів та вподобань. Початковою точкою взято значення 

онлайн-аудиторії.  

  



 
 

 

   

 

Рисунок Б.1. Динаміка читання та завантажень збірки з 18.03.2018 по 29.04.2018. 
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Youtube подає кількісну та територіальну статистику переглядів та 

вподобань. На рисунку 1.1. показано динаміку читання збірки. Подано 

результуючу кількість переглядів
8
.[71] 

Розрахунки пов’язані із впровадженням концепції «Семантичної павутини». 

Такий розгляд видання (з погляду статистики пошукових систем) дозволяє 

оцінити актуальність, вивчити реальну аудиторію та спрогнозувати тенденцію 

розвитку видань такого характеру.[69]  

Технологія роздачі torrent-треку за властивостями протоколу та формату 

файлу виконує одночасно функції архівування, збереження та віднайдення URL-

адреси за геш-функцією безперервна оптимізована компанія завантажень і 

наявності файлу в мережі. Слід додати, що як архів .torrent зберігає цілісність 

файлу або цілого дерева файлів (у нашому випадку .pdf та .txt), як виконавчий 

файл протоколу BitTorrent – URL- та HTTP-адреси. Пошук здійснюється за 

інфогешем та теговою системою, які згідно концепції «Семантичної павутини» є 

основою розвитку кіберінформаційного простору.[70] 

Протокол геш-функції BitTorrent, діючи за принципом отримання суми 

обчисленого контрольного коду, який з погляду статистики є контрольною 

сумою, надає число завантажень файлу. Статистика велася за даними пошукової 

системи BTKitty[72].
9
 В основу діїі протоколу та обміну даними покладено 

принцип анонімності клієнтів. Рій сідерів створюється на умовах torrent-трекера, 

або попереднього формування з локальної мережі РС. Після завантаження torrent-

архіва μTorrent користувач (читач) може стати на роздачу, що теж забезпечує 

безперервне поширення.  

Перевагою мережевого поширення видання є також результат пошуку за 

назвою та автором, що реалізується завдяки автоматичному створенню тегової 

системи за назвами релізів та сторінок мережевих порталів, що доповнене ручним 

редагуванням та додаванням кодових слів пошуку та посилань. URN та DOI по-

                                                            
8 Враховуючи наявність кількох версій файлів, однаковий формат документа або архіва, наводиться сумарна 
кількість переглядів за цими версіями, що й власне є аудиторією збірки.  
9
 Також доступна статистика магнет-посилання за пошуковою системою btbit[73]. Однак враховуючи 

несуттєву різницю та невиключне значення цього перетворення архіву, ми не беремо до уваги цих 

результатів. 
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суті є аналогами УДК та ББК, якщо розглянути Всесвітню павутину як глобальну 

мережеву бібліотеку даних. Тому УДК та ББК збірки надається тільки для 

паперового відповідника збірки. URL (QRcode в паперовому примірнику) 

локалізує видання і є основним кодом пошукової класифікації. Перевагою  URL-

ідентифікації видання є точність миттєвість результату віднайдення видання.  

Перевагою torrent-протоколу є ідентифікація безпосередньо за інфогешем для 

архівованого файлу.  

Саме приріст аудиторії поряд з теговою системою стає одним з найбільш 

вичерпних параметрів характеристики видання сучасного періоду еволюції 

видавничої справи. 

Приріст аудиторії ЕВ – комплексний динамічний показник ознайомлення 

читачів із виданням. У статистичному розумінні – темп приросту ланцюгового 

ряду прочитань. Характеризує зростання інтересу та поширюваність видання.  

Читацькою аудиторією є ті хто читали книгу (перегортали на архівах або 

завантажили з torrent). Також до читачів відносимо тих, хто відвідав презентацію. 

Статистику аналізуємо за методом відстеження темпу приросту. Отриманий 

коефіцієнт або відсоток (для абсолютних значень) характеризує геометричну 

динаміку приросту. На першому етапі було розраховано темп зростання 

неоднорідно розподіленого інтервального базисного ряду за формулою (1): 

Тзр=Yі:Y1,                                                        (1) 

де Y – значення показника (кількість читачів) за обраний період. 

Далі вивчено динаміку темпу приросту ланцюгового ряду за формулою (2): 

Тпр= Yі:Yі-1                                                     (2) 

Динаміку ПА презентації наведено окремо для порівняння. Розраховано за 

формулою (2). [74] 

На рисунку 1.2. наведено графіки поведінки ПА побудовані за даними 

розрахунків. Було побудовано трендові прогностичні прямі, які демонструють 

медіальний переріз, що показує середній приріст та орієнтовний ПА через дві 

одиниці періоду (2 доби). За цими показниками розраховуємо результуючий ПА 

за формулою пбсолютного приросту (3): 
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Тпр.абс.= Yn':Y1'-1                                               (3) 

Здійснивши розрахунки за даними динамічних рядів, отримуємо наступні 

результати: 

- Загальний ПА відносно початкового: 

Тпр.абс.= 3,9:2,3-1=0,69 або 69,5% 

- Відносний ПА (періодична динаміка): 

Тпр.абс.= 1,6:1,1-1=0,45 або 45,5% 

- ПА презентації:  

Тпр.абс.=1,3:1,4-1=-0,071 або -7,1% (спадний). 

Такі показники можна характеризувати як відносно високі.  

Проте слід зауважити ряд факторів, які вплинули на такий розподіл та 

точність розрахунків. А саме: електронна бібліотека "Чтиво" не надає статистики 

читання, взято сумарні показники за всіма версіями локального примірника, які 

змінювалися в процесі ознайомлення (1 тиждень), відкриття статистики torrent-

треку у пошуковій системі BTKitty із запізненням на 2 тижні. Тому ці показники є 

орієнтовними.  

 

  



 
 

 

 

Рисунок Б.2. – Динаміка параметра приріст аудиторії (ПА) за період з 18.03 по 29.04.2018. Штрихова та суцільна лінії 

демонструють тенденцію до зростання ПА. Точкова лінія зображує поступове зменшення переглядів презентації 
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Додаток В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1. Фактори впливу на приріст аудиторії (діаграма Ісікави за результатами аналізу) 

Пояснення до Рис.В.1: 

 * - з концепції «Семантичної павутини»; напівпотовщеним шрифтом позначено вирішальні чинники (параметри); 
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Тема дипломного проекту – «Проектування електронного видання "В.Михальчук "Лірика та переклади"" з 
детальним процесом оформлення титульних елементів».[1] 
Мета дипломного проекту – розробити технологічний процес актуальний для даного етапу поширення 
обраного видання та який відповідає тенденціям сьогоднішніх можливостей кібернетичного простору, 
забезпечує якісне довершення втілення концепції обраного видання та впровадження ідей розвитку 
глобального мережевого поширення літератури. 
В основу роботи покладено результати переддипломної практики (вивчені методики та технології 
проектування та розробки електронних видань), курсових проектів, а саме - готове видання, спроектоване в 
ході виконання проекту.  
В ході виконання роботи на основі аналізу вихідних даних та характеристик видання визначено вимоги до 
видання, за допомогою методу аналізу кореневих причин – фактори, що впливають на приріст аудиторії, 
розроблено концепції видання, складено макети сторінок видання, розроблено інтерактивну структуру 
видання та складники текстової, ілюстративної, та аудіоінформації, шляхом системного підходу вибрано 
технологічний процес, визначено варіант технологічного процесу за допомогою функціональної системи 
«чорна скринька», вибрано устаткування шляхом візуальної оцінки площі за пелюстковою діаграмою, 
описано та порівняно технічні характеристики обладнання, розроблено комплексний технологічний процес 
виготовлення видання, детально розроблено технологічний процес оформлення титульних елементів, 
розроблено локалізовану прикладну горизонтальну КВС видавничого процесу та роздачі torrent-архіва 
видання, складено алгоритм та технологічну карту детального процесу, комплексно вивчено приріст аудиторії 
видання на даному етапі поширення.[2]  
Результат курсового проекту – модель видавничого процесу видання, що забезпечує якісне, відтворення 
видання. 
Ключові слова: ІНТЕРАКТИВНЕ ВИДАННЯ, ПРИРІСТ АУДИТОРІЇ, КОНЦЕПЦІЯ «СЕМАНТИЧНОЇ ПАВУТИНИ», 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД, НАВІГАЦІЯ, СИНХРОНІЗАЦІЯ, ТИТУЛЬНИЙ ЕКРАН, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, TORRENT-
РОЗДАЧА, ЛІЦЕНЗІЯ «СУСПІЛЬНЕ НАДБАННЯ». 

[1] Видання від 18.03.2018 «В.Михальчук “Оз’яжливість”» 
[2]Пояснювальна записка до дипломного проекту: 76 с., 23 рис., 16 табл., 15 формул, 3 додатки, 54 джерела. 
 



Вихідні дані проектування 
Характеристики видання Показники ЕВ 
1. Автор та назва видання Віталій Михальчук. Лірика 

та переклади 
1. Формат видання 

- основний: 
-додаткові версії: 

  
PDF, +(torrent[pdf]), rar 
html, exe, epub, apk 

3. Призначення Для поціновувачів поезії 
4. Технологія розповсюдження Мережа Інтернет 
5. Тираж, тис. екз. Необмежений 
6. Друкований відповідник Передбачається на основі 

видання 
7. Тип осн. інф., об’єм даних, Мб Текст, 0,198 Мб 
8. Тип додаткової інф., об’єм, Мб Графічна 32,6 Мб 
9. Тип додаткової інф., об’єм, Мб Аудіо 104,3 Мб  
10. Шрифти Times New Roman; Calibri; 

Arial; Bukyvede; Glagolytsia; 
TC Stone Sans; Phonetic IPA; 
Cambria Math  

Стандарти, норми, регламенти 
 

ДСТУ 3017—95 «Видання. Основні види. Терміни та 
визначення», ДСТУ 7157:2010 «Інформація та 
документація. Видання електронні. Основні види та вихідні 
відомості», ISO 19005-1:2005 «Document management — 
Electronic document file format for long-term preservation», 
ISO 24517 «Document management — Engineering document 
format using PDF», Unicode Standart 10.0, ISO 19005-1:2005 
«Information technology — Automatic identification and data 
capture techniques — Bar code symbology — QR Code», JPEG 
Standard (JPEG ISO/IEC 10918-1 ITU-T Recommendation T.81); 
ISO 17121:2000 «Cinematography – Work stations used for 
film and video production – Requirements for visual and audio 
conditions»; ISO Standards catalogue 33.160 – «Audio, video 
and audiovisual engineering»; ISO/IEC 10646:2017 
«Information technology – Universal Coded Character Set 
(UCS)» 

Сучасні тенденції розвитку кіберпростору 
Концепція “Semantic Web”, ліцензія “Creative Commons”, протокол BitTorrent 



Результати експертних оцінок 

З Ч Е МІ Н Ш С ПА Сума Вага 

З 1 0,9 1 0,7 1 5,3 0,21 

Ч 1 0,7 1 3,7 0,15 

Е 0,5 0,9 0,5 1,9 0,07 

МІ 0,9 0,5 0,5 0,5 2,4 0,09 

Н 1 1 2 0,08 

Ш 0,9 0,9 0,03 

С 0,7 0,7 0,5 1 1 3,9 0,16 

ПА 1 1 0,5 0,5 1 4 0,16 

Сума 24,1 

Вирішальні параметри  
 
• Змістовність 
• Приріст аудиторії 
• Синхронізація 



НАВІГАЦІЯ 
та макети сторінок 



Структура видання 

Інтернет-
презентація 

Локальний примірник  
в електронній бібліотеці 

Мережевий примірник  
в електронному архіві 

torrent-трек  
локального примірника 

Альтернативна версія 

Ліцензія  
«Суспільного  
Надбання» 

QR-код 



Шрифтове оформлення 

Unicode® 10.0.0 



Програмне забезпечення 

Операційна система              Windows 7 SP1 
Адміністративні програми   Unreal Commander, Driver Booster 5.4.0.832, WinRar 11 
Програми верстання тексту Microsoft Word 2010, MathType 2.0, i2speak 
Програми обробки аудіо      Аdobe Аudition СС 2014, Magix Music Maker, Muse Score 2.0, Soung Forge Pro 11.0 
Програми редагування графіки Adobe Illustrator CC 2015 19.0.1, Adobe Photoshop CS 5, High-Logic Font Creator 
Програми створення pdf-документа Adobe InDesign CC 2014 
Програми створення та роздачі torrent-аріхва     μtorrent 3.5.3 
Антивірусні програми                            Eset Nod 32 Antivirus 11 
Програми збереження та відновлення даних Acronis B&Ry 
Програми мережевої роботи               Google Chrome 66.0.5463.181 
Програми перегляду локального примірника Adobe Acrobat Reader DC 18, Adobe Flash Player 19 



Апаратне забезпечення 
Робоча станція  
ПК LG420p, процесор Intel(R) Core i5-2410M CPU 2.30ГГц 4 Гб 64-
розрядна ОС Windows 7 SP 1, накопичувач жорсткий диск SSD 
Kingston HyperX Fury 120GB, ємність НЖМД 465 Гбайт, мобільна 
відеокарта NVIDIA GeForce GTX 760M, монітор 14'' HD LED LCD 
1240Х768, графічний процесор NVIDIA GK106 719 МГц, 2 Гб GDDR5, 
4,0 ГГц, 64,1 ГБ/с, внутрішній інтерфейс PCI Express 3.0x16, 
підтримування DirectX 11.1, DirectCompute 5.0, GPU Boost 2.0, NVIDIA 
3D Vision, ПЗ InDesign СС 2014, блок живлення PA-1900-08R1, патч-
корд ATcom UTP 7м, комп’ютерна миша Sven RX-305 Wireless 

Периферійне обладнання 
Блок живлення PA-1900-08R1 
Сканер Epson Perfection V19 
Студійний набір звукозапису Behringer PODCASTUDIO USB 
Навушники Sven AP-860MV 



Х3 

ТО14,У1 

ТО10,У1,У4 

ТО11,У1 

ТО13,У1 

Х2 

ТО12,У1 

ТО1,У1 

ТО2,У1 

ТО3,У1 

ТО4,У1 

ТО5,У1,У2 

ТО6,У1 

ТО7,У3 

ТО8,У1 

ТО9,У1 

Х1 

Y1 

ТО15,У1 

ТО16,У1,У5 

Х4 

ТО17,У1 

ТО18,У1 

Y2 

ТО19,У1 

ТО20,У1 

ТО21,У1 

ТО22,У1 
Y3 

Y5 

ТО27,У1 

ТО23,У1 

ТО24,У1 

ТО26,У1 

ТО25,У1 
Y4 

Комплексна технологічна схема 
створення видання 

ТО14 – складання остаточного варіанту текстової та графічної інформації; ТО15 – перевірка якості 
верстання; ТО16 - запис аудіоінформації; У5 - студійний набір;  ТО17 – написання композиційних 
фонових звукових мелодій; У6 - навушники Sven AP-860MV; ТО18 - редагування аудіоінформації;  
ТО19 – вбудовування аудіоінформації у видання, налагодження параметрів відтворення; ТО20 – 
налаштування елементів керування та навігації; ТО21 – створення та налаштування посилань на 
зовнішні ресурси; ТО22 – перевірка якості створеного видання, відповідності налаштувань, 
зручності навігації; ТО23 – створення torrent-файлу видання; ТО24 – початок torrent-роздачі 
видання; ТО25 – завантаження видання для розповсюдження у мережі Інтернет на тестовий 
період; ТО26 – (періодично повторювана операція) статистичний аналіз поширення (кількість 
переглядів, динаміка завантажень та роздач, перевірка справності пошуку за ключовим набором 
слів, відповіді на коментарі); ТО27 - (безстрокова операція) підтримка файлів на зовнішніх 
ресурсах, синхронізація та оновлення поширення, torrent-роздача видання. 

Х1 – Текстова інформація; Х2 – Ілюстративні оригінали, намальовані 
від руки; Х3 – Графічна інформація у вигляді елементів оформлення 
(ліній, фігур), файлів поезій у графічній формі представлення; Х4 – 
Аудіо інформація. 
Y1 – Макети ілюстрацій видання; Y2 – Аудіо mp3-файли; 
Y3 – PDF-документ; Y4 – torent-файл; Y5 – Інтерактивне літературно-
художнє видання. ТО1 – вичитка та редагування рукопису; У1 - 
комп’ютер (робоча станція); ТО2 – укладання рукопису; ТО3 – 
редагування текстової інформації,  ТО4 - підготовка та налагодження 
шрифту Glagolytsa; 
ТО5 - транскрипція та верстання фонемічних поезій; У2 - патч-корд, 
комутатор; ТО6 - верстання формально представлених фраз;  
ТО7 – повторна вичитка; ТО8 – редагування тексту; 
ТО9 – перевірка відтворення формул; ТО10 – сканування 
ілюстративних оригіналів; У4 – планшетний сканер; 
ТО11 – обробка зображень;  ТО12 – створення макетів графічних 
елементів оформлення; ТО13 - верстання поезій з графічним 
варіантом збереження (монограм, ініціальних візерунків); 



КВС та локальна мережа 
РСТ – робоча станція обробки тексту;  
РСГ – робоча станція обробки ілюстрацій;  
РСА – робоча станція обробки 
аудіоінформації; РСД – робоча станція 
створення інтерактивного pdf-документа ЕВ; 
РСВ – робоча станція відлагодження та 
редагування; РСР – робоча станція створення 
torrent-трека та завантження роздачі; Скан – 
сканер; Н – навушники; КОМ – комутатор 
10/100/1000 Base-T; Мод – Модем;  
Мік – мікрофон; МК – миша коп’ютерна;  
МА – мережний адаптер 10/100/1000 Base-T. ; 
УРС1 – універсальна робоча станція для 
введення та опрацювання текстової та 
графічної інформації, створення pdf-
документа видання;  
УРС2 – універсальна робоча станція 
редагування інтерактивного pdf-документа, 
вбудовування аудіоінформації, створення 
навігації та для роздачі torrent-трека. 
Вітруальний диск мережі – відіграє роль 
сховища даних. 
Читацький сід – користувацька ЕОМ, на якій 
реалізується torrent-роздача за участю читача, 
який завантажив видання. 



Оформлення титульних елементів 
(концепція) 

Навігація 
 
 
 
 
 
 

Синхронізація 
 
 
 
 
 
 

Внутрішній простір Зовнішній простір 

Титульна сторінка 

Заголовки 

Зміст 

Тегова система 
URL 

Magnet  
 

QR 
 
 
Локальний примірник 
Мережевий примірник 
Альтернативна версія 

    мережа Інтернет 
    пошук 
    розміщення 
    torrent-завантаження 
 

 
 
 
Паперовий  
відповідник 



Блок-схема алгоритму детального процесу 
оформлення титульних елементів 



Динаміка параметра приросту аудиторії 

 

2,1 
2 

1,7 

2,5 2,5 

2,7 2,7 

3,5 

3,9 

3,2 

1,2 1,16 
1,07 

1,29 

1 1,05 1 

1,68 

1,44 1,49 

1,841 
1,74 

1,53 

1 

1,2 1,14 

1,4 
1,24 

1,6 

1,4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Тпрб 

Тзр 

Презентація 

Линейная (Тпрб) 

Линейная (Тзр) 

Линейная (Презентація) 



Фактори впливу на приріст аудиторії  

Естетичність Поширення 

Змістовність Концепція 

 

Семантична 

навантаженість 
Інформативність 

Диференційованість  
родів інформації 

Логічність 

Істиність* 

Відповідність  
категорії краси 

Цілісність 

Розвиток чуттєвого 

сприйняття 

Шрифти 

Якість аудіо 

Захищеність 

Безпека 

Синхронізація 

Доступність 

Завантаження 

Версії та режими 

Тегова система 

Мультимедійність 

Unicode та ОС 

сумісність 

Навігація 

Налаштування 

перегляду 

Структура 

Magnet  

* - з концепції «Семантичної павутини»; напівпотовщеним шрифтом позначено вирішальні чинники 
(параметри); потовщення ліній передає логіку ієрархічного формування наслідку 



Дякую за увагу! 


