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Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2003

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка та впровадження системи обміну науково-технічною, учбово-методичною, консультаційною та 
довідковою інформацією по каналах глобальних мереж. 2 етап - Створення інформаційно-аналітичної моделі контент-
моніторингу на базі Інтернет-технологій та системи обміну інформації Центру комплексних досліджень

Початок етапу: 04-2003

Закінчення етапу: 12-2003

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрацiя

Адреса: 03037, м.Київ-37, вул.М.Кривоноса, 2a

Телефон: 2399091

Інше: 

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23732935

Адреса: 03035, МСП - 680, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

Підпорядкованість: Антимонопольний комітет України

Телефон: 2120507

E-mail: tskd@amc.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук 
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка та впровадження системи обміну науково-технічною, учбово-методичною, консультаційною та довідковою 
інформацією по каналах глобальних мереж. 2 етап - Створення інформаційно-аналітичної моделі контент-моніторингу 
на базі Інтернет-технологій та системи обміну інформації Центру комплексних досліджень

Назва роботи (англ)

Development and introduction of the system of an exchange of the scientific and technical, educational, methodical, consulting 
and help information via channels of global networks. 2 phase - Creation of information-analytical model of kontent-monitoring 
on the basis of Internet - technologies and systems of an exchange of the information of the Centre of complex researches

Реферат (укр)

Розроблена інформаційно-аналітична модель забезпечує інтерактивний персоналізований доступ до оперативних та 
ретроспективних баз даних, створених на основі інформаційних масивів, які отримуються з мережі Інтернет. Модель 
містить розвинені засоби автоматизованого аналізу текстових масивів, а саме, побудови частотних словників, дайджестів, 
вагових гістограм окремих понять в електронних документах, таблиць взаємозв’язку понять тощо.

Реферат (англ)

The developed information-analytical model provides the interactive personalized access to operative and retrospective 
databases created on the basis of information files, received of the Internet. The model includes means of the automatic analysis 
of text files, namely, constructions frequency dictionaries, digests, weight histograms of separate concepts of electronic 
documents, tables of interrelation of concepts.

Індекс УДК: 025.4.03; 002.53:004.65, 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 20.23.21

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 19 грудня 2003 р. за договором № 13-08/2 від 10 квітня 2003 
р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 34

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості



Керівник організації: 
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