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Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2005

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Обґрунтування принципів побудови та розробка адаптивних інтерфейсів користувачів повнотекстової 
інформаційно-пошукової системи, інтегрованої з базами даних юридичної та економічної інформації щодо 
антимонопольної проблематики, на базі застосування Інтернет-технологій

Початок етапу: 09-2005

Закінчення етапу: 12-2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрація

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

Телефон: 2399091

E-mail: infoserv@visti.net

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: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Обґрунтування принципів побудови та розробка адаптивних інтерфейсів користувачів повнотекстової інформаційно-
пошукової системи, інтегрованої з базами даних юридичної та економічної інформації щодо антимонопольної 
проблематики, на базі застосування Інтернет-технологій

Назва роботи (англ)

Substantiation of construction principles and development of users adaptive interfaces of the text-through information retrieval 
system integrated with the legal and economic information databases of a relative antimonopoly problematics, on the basis of 
use the Internet-technologies

Реферат (укр)

В результаті роботи розроблено комплекс адаптивних інтерфейсів користувачів для удосконалення робочих місць 
користувачів повнотекстової інформаційно-пошукової системи, інтегрованої з базами даних юридичної та економічної 
інформації; адаптовано розроблені технічні рішення щодо адаптивних інтерфейсів користувачів шляхом побудови моделі 
веб-сайту ЦКД; підключено бази даних юридичної та економічної інформації до моделі веб-сайту ЦКД

Реферат (англ)

As a result of work was developed the complex of users adaptive interfaces of the text-through informationretrieval system 
integrated with the legal and economic information databases; was adapted the developed technical decisions of users adaptive 
interfaces by construction of model a web-site of CCR; databases of the legal and economic information was connected to 
model a web-site of CCR

Індекс УДК: 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 14 грудня 2005 р. за договором № 4-10/1 від 1 вересня 2005 
р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 33

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: 

Григор'єв Олександр Миколайович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


