Тези доповідей ІІІ Міжнародної НПК «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії»
ваним товарам. Так, за допомогою шрифтів складного малюнка з округлими контурами букв і контрастними штрихами можна підкреслити легкість, витонченість виробу, про який йдеться в тексті. Шрифти
більш простого рисунка з прямокутним контуром
букв підходять для набору текстів, в яких рекламується простота форми, міцність, надійність предмета.
Жирні важкі шрифти доречно застосовувати для реклами пральних машин, холодильників, електричних
натирачів підлоги, а легкі – для реклами парфумерних, ювелірних виробів, мережив тощо [2].
Людське око сприймає не окремі букви, а групи букв або слів. Ця властивість ока охоплювати
групи букв, їх форму, а також певну довжину рядків
є чинником, що прискорює або уповільнює читання.
Тому, крім малюнка шрифту, не менш важливо правильно вибрати його розмір, відстань між буквами,
рядками, довжину рядків і розташування тексту на
сторінці або аркуші друкарської продукції.
Велику роль в сприйнятті тексту грає колір,
яким написаний текст. В рекламних засобах, що
містять досить великі тексти, слід надавати серйозну

увагу розбірливості відтиснення на кольоровому
фоні. Правильний підбір кольорів необхідний для
посилення емоційної дії рекламного тексту на читача. Колір шрифту і фону завжди повинні бути контрастними – чим різкіше виділяється шрифт на фоні,
тим він легше читається і сприймається.
Висновки. Усестороння комплексна оцінка
властивостей шрифтів та розробка системи підтримки рішень, що полегшувала б вибір шрифтів для
рекламних посилань є затребуваними завдяки їх
здатності поліпшити якість створюваних ескізів та
макетів рекламної продукції. Необхідно продовжувати дослідження з метою їх поширення на інші види поліграфічної продукції.
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СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ДОДРУКАРСЬКИМ РОБОЧИМ ПОТОКОМ
В результаті аналізу сучасного стану автоматизації
додрукарського
етапу
видавничополіграфічного процесу було встановлено, що незважаючи на те, що кожне робоче місце має досить
потужні інструменти (так наприклад, художникиілюстратори мають Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, верстальники – InDesign), робота
майже не автоматизована у тому сенсі, що значна
кількість операцій, які б мали виконуватися автоматично на основі вже існуючих даних о замовленні,
виконуються вручну. Це призводить до значних витрат часу як на виконання самої операції, підвищує
імовірність виникнення помилок та, як наслідок,
потребує ретельної перевірку результатів.
Саме тому метою даної роботи стало розробка
структури автоматизованої системи управління додрукарським робочим потоком.
Структурна модель автоматизованої системи
управління додрукарським робочим потоком представлена на рис. 1.
Розроблена структурна модель автоматизованої
системи управління додрукарським робочим потоком складається з чотирьох рівнів.
1. Рівень спеціалізованих робочих місць. На даному рівні знаходяться робочі станції і спеціалізовані
програмно-апаратні засоби, необхідні для виконання
окремих технологічних операцій, що вимагають без156

посередньої участі людини. Окремо слід виділити
автоматизоване робоче місце менеджера, основними
функціями якого є: збір первинної інформації про
замовлення та формування «квитка завдання», під
яким розуміється XML-документ, представлений в
визначеному на підприємстві форматі, що містить
необхідну і достатню інформацію для виконання технологічних операцій робочого потоку.
2. Рівень «гарячих папок» (Hot folder), документів і «квитка завдання» (Job Ticket). Даний рівень
призначений для зберігання проміжних результатів
технологічного процесу та обміну ними між окремими робочими місцями. Кожна «гаряча папка» має
власне призначення, пов'язана з певними робочими
місцями і має специфічні права доступу. Реалізація
даного рівня здійснюється на основі файлової системи і визначається вимогами та специфікою роботи
окремого підприємства.
3. Рівень бізнес-логіки (сценаріїв). Призначенням рівня є автоматична обробка документів, що
знаходяться у «гарячих папках», відповідно асоційованими з ними правилами, реалізованими у вигляді сценаріїв (скриптів).
4. Рівень системи управління додрукарським
робочим потоком. Реалізацію функціональності даного рівня здійснює сервер управління додрукарським робочим потоком, основними функціями якого

Секція 4. Інформаційні технології в виробничо-поліграфічній галузі
є: 1) перевірка стану «гарячих папок» на наявність
необроблених квитків завдань; 2) ініціалізація виконання правил обробки документів, що містяться в
гарячих папках; 3) маршрутизація робочого потоку,
тобто переміщення квитків завдань і прикріплених
до неї документів з однієї гарячої папки в іншу.
Запропонована структура АСУ додрукарським

робочим потоком забезпечує можливість автоматизації значної кількості технологічних операцій за
рахунок введення електронного «квитка завдання»
та системи управління, яка дозволить автоматично
виконувати окремі операції, що призведе до скорочення загального часу проходження додрукарської
стадії.
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Рис. 1. Структурна модель автоматизованої системи управління додрукарським робочим потоком
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАЗ ДАННЫХ WEB 2.0
Объемы данных, циркулирующие в социальных сетях, заставляют веб программистов отходить
от использования традиционных архитектур БД.
Новые реализации СУБД, непосредственно
ориентированные на использование в онлайновых
сервисах с высоким объемом трафика, генерируемого пользователями зачастую объединяют под названием NoSQL СУБД.
В первую очередь разработками таких систем
занялись специалисты компаний, непосредсвенно
заинтересованыые в их использовании Google с
СУБД BigTable (используется сервисами Google
Search, Google Earth, Google Maps, Google Finance,

Google Print, Orkut, YouTube, Blogger), Amazon
(Amazon Simple Storage Service, Amazon SimpleDB,
Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Dynamo).
Недавно такими разработками занялась и компания Oracle, анонсировавшая Oracle NoSQL
database. Как и большинство NoSQL систем (за исключением Google СУБД BigTable) Oracle NoSQL
использует архитектуру key-value, хранилища, где
все данные сведены к обычной паре ключ -данные, а
собственно БД представляет собой список ключей и
сопоставленных с ними строк данных ограниченным
набором
операций
–
CRUD
(create/read/update/delete).
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