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Систематизировано и рассчитано вес факторов, которые
влияют на качество создания электронного альбома
раритетных репродукций, произведена обработка
экспериментальных данных с помощью программных
продуктов Microsoft Excel и Mathcad.
Factors that affect the quality of electronic album of rare repro@
ductions were systematized. The weights of these factors were
calculated, processing of the experimental data using the soft@
ware Microsoft Excel and Mathcad was done.
Постановка проблеми
Розвиток електронного кни
говидання є однією з провідних
світових тенденцій сучасності.
В багатьох країнах Європи та
світу активно проводяться ро
боти по оцифруванню фондів
раритетних видань. Україна
тільки починає робити певні
кроки в цьому напряму. Зокре
ма держава приєдналася до
Хартії ЮНЕСКО про збереження
спадщини репродукцій. На сьо
годнішній день існує велика
кількість ілюстрованих книжок,
альбомів раритетних репро
дукцій, які мають велику
цінність, однак існують в обме
женому тиражі або навіть в оди
ничних екземплярах. Тому оче
видною є актуальність оцифру
вання таких видань.
В процесі створення елек
тронного альбому раритетних
репродукцій одним з важливих
питань є оцінка якості майбут
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нього видання. На якість ство
рення електронного альбому
раритетних репродукцій впли
ває багато чинників, які не
обхідно систематизувати та
визначити ступінь їх впливу на
якість майбутнього видання.
Аналіз чинників потребує визна
чення ваги того чи іншого пара
метру на основі об’єктивної об
робки експериментальних да
них з використанням матема
тичної залежності, яка найкра
ще чином описує експеримен
тальні значення та забезпечує
перерахунок відповідно до по
будованої залежності.
Аналіз попередніх
досліджень
На сучасному книжковому
ринку електронне книговидання
по праву зайняло свою нішу і
знайшло свого споживача.
Електронні книжки зручні і ма
ють порівняно з друкованими
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деякі переваги: мобільність,
зручність, економія часу і сил і
т. д.
В багатьох зарубіжних краї
нах активно проводиться робо
та по оцифруванню фондів,
особливо значні успіхи мають
європейські країни. Свідченням
є офіційне відкриття Євро
пейської цифрової бібліотеки —
Europeana [1], яка надаватиме
вільний та швидкий доступ до
європейської культурної спад
щини та шедеврів в єдиній ба
гатомовній віртуальній бібліот
еці. Україна робить певні кроки
в цьому напрямку. Зокрема,
держава приєдналася до Хартії
ЮНЕСКО про збереження циф
рової спадщини та прийнято
Закон України «Про основні за
сади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на
2007–2015 роки». Уряд своїм
розпорядженням схвалив кон
цепцію [2], а постановою за
твердив Державну цільову
національнокультурну програ
му створення єдиної інфор
маційної бібліотечної системи
«Бібліотека – XXI» [3]. Все це
свідчить про актуальність ство
рення електронних книг на сьо
годнішній день.
Аналіз впливу чинників на
якість електронного альбому
раритетних репродукцій шля
хом апроксимації кумулятивної
кривої за допомогою різних
програмних засобів розглянута
в ряді робіт науковців [4–8]. Так,
в статті Будишевського В. А. та
Череватського Д. Ю. розглянуті
апроксимація
кумулятивної
кривої поліномом 6го ступеня
за допомогою програмних за
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собів Microsoft Excel та метод
розривної регресії в програмній
оболочці Statistica, призначеній
для статистичного аналізу і об
робки даних, але не наведено
шляхів об’єктивного та до
стовірного визначення чин
ників, які впливають на якість
електронного альбому раритет
них репродукцій.
Мета роботи
Мета роботи полягає в сис
тематизації чинників та об’єк
тивному цифровому визначенні
ваги параметрів, що впливають
на якість електронного видання
раритетних репродукцій.
Результати проведених
досліджень
На якість майбутнього елек
тронного альбому раритетних
репродукцій впливають багато
чинників, основні — це ма
теріальна база, до якої відно
сяться друковані альбоми рари
тетних репродукцій, на яку в
свою чергу впливають їх
технічні та фізичні властивості,
та видання в електронному виг
ляді з відповідними технічними
вимогами. На якість також
впливає апаратне та технічне
забезпечення, вибір правильної
та ефективної технології ство
рення електронного альбому та
кваліфікація персоналу.
Аналіз чинників, що вплива
ють на якість формування елек
тронного альбому раритетних
репродукцій зображена на рис.
1 у вигляді причиннонаслідко
вої діаграми Ісікави. Згідно із
розробленою причиннонаслід
ковою діаграмою, системати

33

ТЕХНОЛОГІЧНІ
зовано чинники впливу на якість
електронного альбому раритет
них репродукцій за наступними
критеріями: матеріали, персо
нал, обладнання, технології. На
ведена діаграма дозволяє вста
новити можливі причини отри
мання неякісного видання,
аналіз та усунення яких дозво
лить покращити його якість та
мінімізувати кількість браку на
проміжних етапах (обробка
текстової чи графічної інфор
мації).
Систематизація
чинників
впливу на якість електронного
альбому раритетних репро
дукцій проведена за наступни
ми критеріями: матеріали (М),
персонал (П), обладнання (О),
технології (Т). Для визначення
ваги того чи іншого параметру,
що впливають на якість елек
тронного альбому раритетних
репродукцій, було використано
метод експертної розстановки
пріоритетів, а саме метод пар
них порівнянь. Побудована діаг
рама Парето (рис. 2), в якій
стовпчиками та кумулятивною
кривою демонструється визна
чена вага параметрів [8].
Представлена кумулятивна
крива демонструє ваги пара
метрів, що визначені експери
ментально. Для об’єктивної
оцінки проведено обробку екс
периментальних даних на ос
нові апроксимації значень, що
знаходяться на кумулятивній
кривій. Побудовано ряд ліній
тренда (рис. 3–5), на основі
яких є можливість прослідкува
ти формування функції з най
меншою похибкою (R2 — вели
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чина достовірності апрокси
мації). Так, найбільш точною
(R2 = 0,999) є поліноміальна за
лежність 4го ступеня (рис. 5),
яка має вигляд:
у = –7Е – 06х4 + 0,0004х3 –
– 0,0079х2 + 0,1204х – 0,0166.
Обробка експериментальних
значень на основі поліноміаль
ної залежності 4го ступеня ви
конувалась за допомогою про
грамного
пакету
Mathcad
(рис. 6, 7).
Таким чином, був виконаний
об’єктивний аналіз впливу
чинників на якість електрон
ного
альбому
раритетних
репродукцій (рис. 8), де визна
чено об’єктивні теоретичні
значення ваги кожного параме
тру, що впливають на якість
майбутнього електронного ви
дання.
Висновки
1. Систематизовано чинники
впливу на якість електронного
альбому раритетних репро
дукцій у вигляді причинно
наслідкової діаграми Ісікави,
яка дозволяє встановити мож
ливі причини отримання не
якісного видання, аналіз та усу
нення яких дозволить покращи
ти його якість, а також мінімізу
вати
кількість
браку
на
проміжних етапах, таких як об
робка текстової чи графічної
інформації.
2. На основі методу експерт
ної розстановки пріоритетів
(методу парних порівнянь) виз
начено коефіцієнти, що відо
бражають вагу кожного чинника

Рис. 1. Причиннонаслідкова діаграма визначення параметрів впливу на якість створення
електронного альбому раритетних репродукцій
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Рис. 2. Пріоритетні параметри, що впливають на якість електронного
альбому раритетних репродукцій, де: Я(Т) — якість технологічних опе
рацій, К(П) — кваліфікація персоналу; Пр(О) — працездатність облад
нання, ТХ(М) — технічні характеристики матеріалів, ПЗ(Т) — програмне
забезпечення, Д(М) — дефекти матеріалів, У(О) — умови експлуатації
обладнання, У(П) — умови праці персоналу, Ш(О) — швидкодія облад
нання, ТВ(М) — відповідність матеріалів технічним вимогам,
Ш(Т) — швидкодія оброблення інформації, П(П) — продуктивність праці
персоналу, П(О) — підготовка до роботи обладнання, А(Т) — автомати
зація технологій, ФВ(М) — фізичні властивості матеріалів,
ФЗ(О) — фізичне зношення обладнання, Т(Т) — тривалість процесу тех
нологічних операцій, Д(П) — дисципліна персоналу, О(П) — оплата праці
персоналу, В(М) — вид друкованого видання

на якість електронного альбому
раритетних репродукцій.
3. Проведена цифрова об
робка впливу чинників на
якість електронного альбому за
допомогою сучасних програм
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них засобів обробки експери
ментальних даних, що забезпе
чує об’єктивний аналіз чин
ників, які найбільше впливають
на якість раритетних репро
дукцій.
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Рис. 3. Апроксимація кумулятивної кривої Парето за допомогою полінома
2го ступеня в програмному пакеті Microsoft Excel

Рис. 4. Апроксимація кумулятивної кривої Парето за допомогою полінома
3го ступеня в програмному пакеті Microsoft Excel
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Рис. 5. Апроксимація кумулятивної кривої Парето за допомогою полінома
4го ступеня в програмному пакеті Microsoft Excel

Рис. 6. Лістинг програми для побудови поліноміальної залежності 4го
ступеня в програмному пакеті Mathcad
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Рис. 7. Поліноміальна залежність 4го ступеня в програмі Mathcad

Рис. 8. Перерахунок коефіцієнтів в програмному пакеті Mathcad, де k —
розраховані коефіцієнти відповідно до побудованої поліноміальної
регресії, k0 — початкові коефіцієнти, визначені експериментально
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