
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІГРАФІЇ 127 

/ Верхола М.І., Луцків М.М. // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – 1988. – Т2. – С.348–353. 
3. Тультяев А.К.  Matlab 5.2. Имитационное моделирование в среде Windows: практ. пособие / 
Тультяев А.К. – СПб.: Корона принт, 1999. – 288 с. 4. Луцків М. Визначення точності короткої 
фарбодрукарської системи послідовної структури при відтворенні растрової шкали / Луцків М., 
Косик М. // Комп’ютерні технології друкарства. – Львів: Укр. акад. друкарства. – 2010. – №23. – 
С.12–21. 5. Лозовий П.І. Визначення точності коротких фарбодрукарських систем при відтвооренні 
зображень / Лозовий П.І. // Комп’ютерні технології друкарства. – Львів: Укр. акад. друкарства. – 
2010. – №23. – С.35–44. 6. Мусійовська М.М. Статична точність коротких фарбодрукарських 
систем при відтворенні тонового зображення / Мусійовська М.М. // Поліграфія і видавнича 
справа. – 2011. – №1/53. – С.28–38. 7. Ярема С.М. Фарбові та зволожувальні апарати, ракелі 
та лакувальні пристрої друкарських машин / Ярема С.М., Мамут Б.Г. – К.: Ун-т “Україна”: ХК
“Бліц-Інформ”, 2003. – 191с. 8. Ярема С.М. Флексографія. – К.: Лебідь, 1998. – 310 с. 9. Czichon H. 
Formy fl eksodrukowe / Czichon H., Czichon M. – Warszawa: OW Politechniki Warszawskiej, 2006. – 
188 P.

ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКИХ 
КРАСКОПЕЧАТНЫХ СИСТЕМ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ 
КРАСКИ

Рассматривается задача аналитического определения, построения и анализа 
точностных характеристик флексографических краскопечатных систем для задан-
ного интервала тонопередачи.

ACCURACY OF THE CHARACTERISTIC FLEXOGRAPHIC PAINT-
PRINTING SYSTEMS WITH PARALLEL PAINT SUPPLY

The article considers the problem of analytical determination, construction and 
performance analysis accuracy of fl exographic paint-printing systems for pre-programmed 
tone reproduction.
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АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩ КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ 
НАСТІЛЬНИХ ВИДАВНИЧИХ СИСТЕМ

Сформовано критерії дослідження середовищ керування проектами (СКП). 
Обґрунтовано необхідність розроблення спеціалізованої СКП для поліграфії.

Середовище керування проектами, інформаційна технологія, настільне ви-
давництво

Сьогодні значна кількість галузей не може обійтися без інтеграції колек-
тивної діяльності для досягнення оптимальних результатів. Це, в свою чергу, 
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потребує структуризації виконуваних робіт (проекту) з реалізацією балансу 
між втілюваним задумом, вартістю, часом здійснення та якістю виконуваних 
робіт.

Область діяльності, у ході якої визначаються і досягаються чіткі цілі 
проектів при балансуванні між обсягом робіт, затратами, часом, якістю тощо, 
називатимемо середовищами керування проектами. Для поліпшення взаємоор-
ганізації технологічних процесів у поліграфії постає актуальна потреба в ана-
лізі розповсюджених систем керування проектами.

Конкретний клас завдань, вирішуваних відповідним середовищем, обу-
мовлює свої вимоги  до нього. Середовища керування проектами, з огляду на 
використовувані поліграфічно-орієнтовані методи, інструменти, компетенції, 
запропоновано оцінювати за такими критеріями:

1. Колективна робота.
2. Особливості керування.
3. Встановлення на свій хостинг.
4. Планування.
5. Підтримка розширень.
6. Відстежування проблем системи.
7. Завершення виконання.
Керування проектами [3] виділяє наступні функції: ініціювання, пла-

нування, реалізації, контролю, завершення. Функція ініціювання передбачає 
технічне й економічне обґрунтування та загальну оцінку проекту. Функція пла-
нування визначає цілі, конкретні дії, технологію, методи та рішення відповідно 
до певних завдань, ресурсів, відповідальних за виконання, часові вимоги, про-
гнозування, розроблення альтернативних варіантів та узгодження проектних 
дій з усіма учасниками проекту. Функція реалізації забезпечує найоптималь-
ніше  створення управлінської системи, здійснення контролю за використан-
ням наявних ресурсів та встановлення відповідальних за виконання. Функція 
контролю покликана встановити критерії, стандарти, проаналізувати й оцінити 
виконану роботу, виявити недоліки та порівняти досягнення із запланованими 
цілями. Метою функції завершення проекту є поліпшення управління майбут-
німи проектами, отримання незалежного та об’єктивного погляду на той чи 
інший проект.

Технологічні процеси в поліграфії, як і в будь-якій галузі колективної 
діяльності, у ході якої визначаються і досягаються чіткі цілі, потребують вза-
ємоорганізації в середовищі керування проектами (див. таблицю).

Наявні на вітчизняному ринку середовища [4]: ProjeLead, eGroupWare, 
Glasscubes, Launchpad, Vmproject — не підтримують планування, розширення, 
встановлення на свій хостинг, налагодженості колективної роботи. Для середо-
вищ GanttProject, ProjectSpaces, Teamwork, Worksection, Basecamp, Assembla, 
CodeSpaces, DevProm — властиві складне керування непідтримка розширення, 
встановлення на свій хостинг. Щодо Beesy і Clarizen, то в даному випадку не 
відстежуються проблеми системи, не підтримується розширення, встановлен-
ня на свій хостинг. 
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Типові середовища керування проектами [4]

Severa, PlanningForce, VisualProjet та OmniPlan характеризуються нена-
лагодженістю колективної роботи, складністю керування, непідтримкою роз-
ширення, встановлення на свій хостинг. При використанні ActiveCollab спо-
стерігається часткова підтримка керування.

Таким чином, виконані дослідження показали, що розповсюджені се-
редовища керування проектами орієнтовані переважно на менеджмент, кон-
троль та ведення кошторису. Однак етап виконання та впровадження проекту 
не реалізовано в жодній відомій системі. Зважаючи на ускладнені ліцензійні 
зобов’язання і негнучкість на закритість  наявних середовищ, доцільно спро-
ектувати спеціалізоване середовище керування проектами, орієнтоване на по-
ліграфію [1, 2], а також придатне для адаптації під довільні процеси і здатне 
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підтримувати певний діапазон процедур керування у своїй предметній області, 
в якому враховано недоліки типових середовищ.
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