Конфіденційно

СЕМАНТИЧНИЙ АРХІВ
Інформаційно ‐ аналітична система
«Семантичний Архів»

Що таке ІАС «Семантичний Архів»

Семантичний Архів –
Програмне забезпечення
(комплекс програм), яке:
1. Шукає дані про об’єкти дослідження
за вказаними ознаками з:
• Мережі Інтернет;
• Відомчих та корпоративних Баз Даних;
2. Формує аналітичні звіти у заданому форматі
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«Семантичний Архів». Об’єкти досліджень та моніторингу

• Фізичні особи;
• Юридичні особи;
• Державні установи;

• Відгуки;
• Публікації;
• Статті;

• Події;
• Заходи;

• Факти;
• Території.

У контексті течії часу !
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Що таке ІАС «Семантичний Архів»
Інформаційно‐аналітична система «Семантичний Архів» («СА») є ефективним
інструментом створення інтегрованого сховища інформації з можливістю зберігання
досьє на об’єкти моніторингу, подіями, які відбуваються, а також текстових документів.
«СА» дозволяє зберігати інформацію, яка імпортована з різноманітних реляційних баз
даних та вводити інформацію з будь‐яких інших джерел: мережі Інтернет, засобів
масової інформації, баз даних, он‐лайн бібліотек та систем (Спарк, Інтергрум, Кронос,
т.і.), будь‐який документ, власні відомості аналітиків т.і. Це надає можливість об’єднання
інформації, яка міститься в різноманітних документах та базах даних різного формату.
Гнучко налагоджувальна модель даних дозволяє працювати з різними тематиками та
галузями діяльності. Сховище даних служить аналітикам для пошуку інформації,
додання власних конфіденційних даних, виявлення взаємозв’язків між об’єктами та
подіями, отримання аналітичних звітів, схем, графікив та мап.
«СА» має модульну структуру, що дозволяє легко підібрати та налагодити потрібну
конфігурацію системи. Система створена на C# з використанням .NET Framework. В
якості СУБД використається MS SQL Server 2008/2012. Для інтеграції із сторонніми
продуктами та підключення додаткових компонентів, створених сторонніми
розробниками, має SDK (із підробною документацією та прикладами). Також існує web‐
версія Системи.
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Що таке ІАС «Семантичний Архів»

Internet ‐ ресурси

Бази Даних
в Internet

Соціальні
Мережі

Корпоративні
Бази Даних

Відомчі
Бази Даних

Власна база знань
Семантичного Архіву
Аналітичні Звіти
Програмне забезпечення
Семантичний Архів
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Налаштування пошуку…

Налаштування
Шаблону модуля для
конкретного
Інтернет - ресурсу

Налаштування параметрів пошуку не потребує
залучення фахового програміста
6

Основна практична цінність «Семантичного Архіву»

Сприяння аналітикам в оперативному об’єктивному зборі та
консолідації інформації і формуванні аналітичних звітів;
Сприяння керівникам в оперативному прийнятті обґрунтованих
об’єктивних рішень.
«Семантичний архів» ‐ корисний інструмент для аналітиків та керівників державних установ, аналітичних
підрозділів, служб безпеки, міграційних служб, відділів кадрів та служб персоналу, виборчих штабів та комісій,
спеціальних служб, департаментів аналізу ризиків, департаментів маркетингу та продажів т.і.
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Джерела Інформації. Відкриті ресурси Інтернет

> 1 000 інформаційних сайтів
Вже під
Контролем
«СА»

> 35 000 000 блогів
В т.ч. Українськи:
• Korrespondent.net;
• Ukraine Daily;
• Україна кримінальна;
• UGMK;
• Багато інших…
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http://economics.lb.ua/telecom/2012/09/21/171510_nazvano_kolichestvo_ukrainskih.html

Джерела Інформації. Соціальні мережі

Соціальні мережі –
потужне джерело найрізноманітнішої інформації !
> 20 000 000 користувачів в Україні
> 6 000 000 користувачів в Україні
> 2 000 000 користувачів в Україні

Вже під
Контролем
«СА»

> 1 000 000 користувачів в Україні
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Джерела Інформації. Відомчі Бази Даних

«Семантичний Архів»
вже налаштований на роботу з
базами даних державних установ

Вже під
Контролем
«СА»

> 1 200 відомчих баз даних
> 120 баз даних Українських установ
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Джерела Інформації. Корпоративні Бази Даних

«Семантичний Архів» в процесі впровадження або експлуатації
налаштовується на роботу із специфічними базами даних
підприємств, таких як:
• Бази даних по персоналу;
• Бази даних по клієнтам;
• Інші…
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Чому «… Архів»
Повнота інформації залежить
не тільки від переліку джерел,
а й від тривалості її збору.
«СА» прив’язує факти до часу їх
виникнення і може
відображати шкалу часу в
аналітичних звітах.
В процесі тривалої автоматичної пошукової
роботи, «СА» створює власну базу знань
(структурований архів даних), яка:
•

Фіксує інформацію, яка з’являється на
деякий час і безповоротно виникає;

•

Оперативно використовується у наступних
дослідженнях;

•

Відстежує історію пошуків, запитів,
досліджень.
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«Семантичний Архів». Аналітичні Звіти

ЗВІТИ
«Семантичний Архів»
автоматично формує звіти в
найрізноманітніших форматах, у
вигляді:
•

Пояснювальних записок;

•

Текстових документів;

•

Досьє;

•

Графів;

•

Графіків;

•

Діаграм;

•

Гістограм.

Які легко імпортуються в офісні програми для
подальшого редагування.

Формат і вигляд звітів в оперативному режимі і зручно налагоджується за
допомогою дружнього інтерфейсу «СА», користування яким не потребує
спеціальних знань в галузі програмування. Для створення звітів немає необхідності
залучення фахівців‐програмістів.
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«Семантичний Архів». Аналітичні Звіти

ЗВІТИ
«Семантичний Архів»
Вміє розрізняти об’єкти
дослідження за різноманітними
семантичними ознаками.
Наприклад, поділяти події на:
•
•
•
•
•
•

Кримінал;
Корупція;
Надзвичайні ситуації;
Негативні відгуки;
Позитивні відгуки;
Та інші (згідно налагодженню системи);

Реалізована функція прив’язки
об’эктів дослідження до
різноманітних мап (в т.ч. Google т.і.)
«Семантичний Архів» має можливість генерувати чисельні показники із текстової
інформації та представляти їх в різноманітних формах.
Наприклад, є можливість сформувати графік покращення відношення населення Києва до УБОП.
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«Семантичний Архів». Ситуаційний Центр
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Досвід використання ІАС «Семантичний Архів»
Деякі інші державні установи на території СНД
• Міністерство внутрішніх справ РК
• Комітет Національної безпеки РК
• Міністерство внутрішніх справ РФ
• Рада безпеки РФ

• Федеральна служба безпеки РФ
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Досвід використання ІАС «Семантичний Архів»
Деякі інші установи
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Ключові особливості «Семантичного Архіву»
Надання засобів для
автоматизації ВСЬОГО
технологічного ланцюга
аналітичної служби:

1. Автоматизований пошук інформації в мережі Internet;
2. Наскрізний пошук по внутрішніх базам даних;
3. Автоматизований витяг об’єктів з текстових документів;
4. Єдиний архів досьє на фізичні та юридичні особи;
5. Візуалізація у вигляді семантичних схем;
6. Генерація найрізноманітніших звітів та налаштування звітів;
7. Можливість створення власних баз даних, в тому числі із зміною їх структури в
процесі роботи.
18

«Семантичний Архів». Основні Модулі
 Модуль «Моніторинг»
 МБФ (моніторинг блогів, форумів і
соціальних мереж)
 Утиліта «Наскрізний пошук»
 Універсальний конвертер
 АРМ «Оператор» (автоматизований
витяг знань з текстових документів)
 АРМ «Аналітик» (аналіз,
візуалізація інформації)
 Аналітик - Відеостена
 Пошук неявних зв’язків
 Web - Аналітик
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«Семантичний Архів». Принципи роботи

«Семантичний Архів» із заданою періодичністю збирає інформацію заданого характеру з
відкритих та закритих корпоративних та відомчих баз даних та з глобальної комп’ютерної
мережі Інтернет (соціальних мереж, відкритих та закритих Інтернет ‐ ресурсів). На
підставі великих обсягів зібраної інформації, «Семантичний Архів» створює звіти та досьє
про об’єкти аналітики у заданій формі (текстові, графічні, у вигляди графів, діаграм,
графіків т.і.) для аналітиків та керівників.
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«Семантичний Архів». Можливості
• Моніторинг та автоматичний збір інформації з відкритих та закритих
джерел мережі Інтернет (ЗМІ, аналітичних звітів, соціальних мереж, баз
даних, форумів, блогів, т.і.);
• Об’єднання різнорідних даних в єдину систему та пошук в ній інформації
про об’єкти аналітики (фізичні та юридичні особи, процеси, проекти, події,
заходи);
• Автоматична обробка інформації, виділення об’єктів аналітики та
пов’язаних з ними фактів;
• Повнотекстовий та об’єктний пошук за допомогою якого досягається висока
точність результатів;
• Швидке виявлення неявних зв’язків між об’єктами та пов’язаними з ними
фактами;
• Візуалізація аналітичних досліджень у вигляді дайджестів, досьє, довідок,
звітів, семантичних схем, графів, та інших видів звітності.

21

«Семантичний Архів». Що дає впровадження
•

Автоматичний моніторинг та пошук
інформації в мережі Інтернет;

•

Документарне сховище, в якому
зберігаються всі важливі статті ЗМІ та
внутрішні документи організації. Система
забезпечує миттєвий доступ до них за
допомогою функцій пошуку;

•

Ведення досьє по персонам, компаніям,
регіонам, крупним проектам, тендерам,
подіям, ситуаціям, т.і. Факти із досьє
підтверджуються джерелами
(документами, статтями) в
документарному сховищі;

•

Візуальний опис ситуації будь‐якої
складності. Формування багаторівневої та
багатоступінчастої картини, розвитку
ситуації;

•

Всі відносини між персонами та
компаніями (партнери, конкуренти,
афілійовані структури, замовники,
постачальники т.і.) наглядно представлені
на семантичній мапі.

•

Різноманітні звіти, мапи, графіки, графи,
дайджести, для керівництва та
менеджменту організацій.
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