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На підставі системи рівнянь (10) визначаємо 
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Приймаючи до уваги залежності (8), (9), (11), (12), знаходимо 
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Отримані результати дають можливість визначити закономірність зміни 
кількості інформації рmI I I  , що надходить в РЕС в умовах РЕП. Вони 

враховують закономірності збільшення кількості інформації у штатному режимі 
функціонування РЕС та закономірності втрат інформації.  

На підставі співвідношень (13), (14) можна оцінити особливості 
інформаційної динаміки РЕС в умовах інформаційного конфлікту та 
прогнозувати функціональні можливості РЕС в процесі їх модернізації або на 
початковому етапі розробки нових систем. 
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LATEX-ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ 

 
Зараз одною із необхідних вимог до провідних науковців стає публікація 

результатів наукових досліджень у виданнях, що входять до поважних науково-
метричних баз Scopus та аналогічних. У галузях знань, що пов’язані із 
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технічними, фізико-математичними та, частково, природничими науками – 
переважна більшість періодичних видань висувають вимоги до представлення 
наукових матеріалів у форматі TeX / LaTeX.   

Отже, випливає необхідність вивчення науковими авторами систем TeX / 
LaTeX для виконання редакційних вимог щодо статей. У зв’язку із цим, тематика 
тез доповідей, що подаються, є актуальною. 

У той же час, освоєння систем TeX / LaTeX створює низку перешкод для 
авторів на етапі підготовки рукопису, оскільки принципи роботи із самою 
системою зовсім не схожі із звиклими текстовими процесорами Microsoft 
Office, Open Office тощо. Розглянемо детальніше системи TeX / LaTeX. 

TeX – це система підготовки документів, що містить велику кількість формул 
та таблиць, яка була розроблена американським математиком Д. Кнутом, 
автором видатної книги «Мистецтво програмування» [1]. Систему TeX було 
портовано до платформи Unix програмістами Г. Трикеєм та П. Куртісом [2]. 

Сьогодні, оригінальна система TeX практично не використовується, а 
застосовуються її модифікації, наприклад LaTeX, яка призначена для спрощення 
взаємодії із TeX та являє собою пакет макропроцедур [2].  

Існує декілька LaTeX-редакторів, які автори проаналізували. 
Необхідно сказати, що використання жодного з редакторів не дає 

можливість буквального користування системою LaTeX. Для цього необхідно 
встановлення цілої низки компонентів, що включає у себе, наприклад, MikTeX 
(рекомендація авторів), що є дистрибутивом TeX, спеціально адаптованим для 
операційної системи Windows.  

Останній стабільний випуск MikTeX 2.9 займає близька 6-7 Гб вільного 
місця при повному розгортанні, але при досить вибірковому й ретельному 
обранні та відмови від зайвих компонентів (арабська, японські мови, іврит 
тощо) можна зупинитися на цілком задовільному значенні – 0,5 Гб. Що не 
можна сказати про головного конкурента – TeX Live, що є найбільшим 
кросплатформеним дистрибутивом TeX / LaTeX, який займає місце більше 10 
Гб при інсталяції за замовчуванням, але має головну перевагу – 
кросплатформність. 

Перейдемо до LaTeX-редакторів. Ціла низка складнощів виникає із 
русифікацією текстів, проте існує два виходи: перший – досить оригінальний – 
переважна більшість Scopus-видань публікує матеріали дослідження 
англійською мовою, тому питання щодо русифікації не актуальне. Другий – 
якщо все ж таки виникне необхідність публікації у російськомовному виданні – 
необхідно встановлювати русифікатор, наприклад, з того ж набору MikTex. 
Видань зі статтями українською мовою, що подано у системі LaTeX, автори, 
поки що (станом на січень 2019 р.), не зустріли. 

Один з найпопулярніших та найрекомендованіших редакторів серед 
користувачів Internet – це LyX 2.3.2.  
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LyX – це текстовий процесор, який (зі слів розробників) допомагає 
зосередитися на структурі та змісті документів замість того, щоб постійно 
відволікатися на їх форматування [3]. 

Як стверджує офіційне джерело: LyX поєднує у собі потужність та 
гнучкість TeX / LaTeX з простотою використання графічного інтерфейсу. Таке 
поєднання робить його унікальним інструментом для створення математичних 
робіт (в наявності зручний редактор формул) і структурованих документів, 
таких як наукові статті, дисертації і книги. Крім того, багато особливостей 
оформлення наукових робіт, такі як списки літератури і предметні покажчики, 
підтримуються в LyX [3]. 

Проте, після детального вивчення процесу експлуатації LyX 2.3.2, автори 
прийшли до висновків, що цей процесор, перш за все, призначено для 
створення LyX-файлів (*.lyx), а ні  LaTeX (*.tex) файлів. Звідки постає питання: 
навіщо нам взагалі цей різновид файлів, коли ми прийшли до його 
використання для створення tex-файлів?  

Так ось останні – створюються LyX достатньо формально – без 
можливості редагування складних формул та таблиць, а лише як простий текст 
– як найпростіший txt-редактор. Можливості простого підключення будь-яких 
розширень чи бібліотек автори цих тез не знайшли, хоча продукт подається із 
відкритим кодом та, можливо, розробники залишають шанс самим науковцям 
перезібрати систему із необхідними для них вимогами та додатками.  

На відміну від вищерозглянутого, редактор TeXstudio 2.12.14 – це LaTeX-
редактор із відкритим кодом, що здатен аналізувати та підключати тільки 
необхідні LaTeX-компоненти та класи.  TeXstudio – кросплатформовий 
редактор, що здатен виконувати перевірку правопису та швидкий перегляд 
результату трансляції tex-коду у віконному PDF-представленні. 

Крім того, розгорнутий варіант TeXstudio – займає до 100 Мб простору на 
жорсткому диску. 

Таким чином, при необхідності підготовки наукових текстів у системі 
LaTeX, автори рекомендують використовувати дистрибутив MikTeX 2.9 разом із 
редактором TeXstudio 2.12.14. 
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