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1. Загальні відомості 
 

i2 OpenUA Search - рішення призначене для пошуку даних у 

відкритих джерелах даних України, добування інформації у вигляді 

об'єктів, атрибутів, зв'язків, і завантаження інформації на схеми IBM 

i2 Analyst's Notebook для подальшого аналізу. Основним 

призначенням рішення є отримання даних з відкритих джерел 

даних України для аналізу явних і прихованих зв'язків між різними 

об'єктами дослідження, що дозволяє визначити приховані 

спільноти, організовані групи і виявити ключові об'єкти і лідерів 

груп. 

Раніше користувачам IBM i2 Analyst's Notebook доводилося 

використовувати ручне введення даних і установлення зв'язку між 

ними, або використовувати сторонні рішення для отримання даних, 

а потім завантажувати дані в IBM i2 Analyst's Notebook. Основна 

відмінність i2 OpenUA Search від конкуруючих рішень - це повна 

інтеграція рішення з IBM i2 Analyst's Notebook, яка дозволяє 

проводити аналіз даних в режимі реального часу. Такий підхід 

скорочує навантаження на аналітиків, дозволяючи їм більш якісно 

вирішувати поставлені завдання. 

Час впровадження рішення на робочі місця Замовника не 

перевищує одного дня. З використанням i2 OpenUA Search аналіз 

даних з відкритих джерел в IBM i2 Analyst's Notebook стає швидким, 

зручним і красивим!  
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2. Відомості про функціональність 
 

Принципиальная схема решения i2 OpenUA Search  

представлена на рисунке ниже. 

Принципова схема рішення i2 OpenUA Search представлена на 

малюнку нижче. 

Для початку роботи з програмним засобом співробітник 

вводить інформацію для пошуку в спеціальну екранну форму i2 

OpenUA Search, натисканням кнопки «Відкриті дані», яка добавлена 

на основну панель. І в вікні вибирає параметри пошуку: 

- «Новий пошук» - здійснюється для нових даних. Коли 

необхідно додати дані, яких ще немає. 

- «Пов’язаний пошук» - для збагачення існуючих даних. 

Якщо на схемі є вже якісь дані і необхідно їх доповнити. 

Після введення вихідних даних програмний засіб виконує 

завантаження  інформації з відкритих джерел і зображення 

завантажених даних на активній схемі. 

Відображення завантажених об'єктів і зв'язків відбувається в 

режимі реального часу, а швидкість завантаження досить висока 

(залежить від швидкості інтернет-з'єднання і джерела відкритих 

даних України). 

Однак слід враховувати, що можуть бути накладені певні 

обмеження на допустиму кількість відповідей при запиті. 

Збереження всієї одержуваної інформації для повторного 

використання і об'єднання з раніше завантаженими даними 

можливо штатними засобами Analyst's Notebook після завершення 

завантаження даних. 
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Схема  i2 OpenUA Search 

 

 

 IBM i2 Analyst's Notebook 
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3. Пошук за джерелами, які є в базовій поставці 
 

Джерела даних, котрі використовуються при «Новий пошук»: 

3.1. База контрагентів «YouControl» - https://youcontrol.com.ua/ 

3.1.1. Пошук за текстом картки  

3.1.2. Пошук по ЄДРПОУ 

3.1.3. Експрес-аналіз по контрагенту (ExpressAnalysis) 

3.1.4. Пошук по судовим документам 

3.1.5. Історія змін по компанії (History) 

3.2. «Національне агентство з питань запобігання корупції» -  

https://public.nazk.gov.ua/ 

3.2.1. Пошук по базі даних реєстру декларацій  

3.3. «Верховна Рада України» -  https://www.rada.gov.ua/ 

3.3.1. Список народних депутатів України. 

3.3.2. API - https://data.rada.gov.ua/open/main/api 

3.4. Єдиний казначейський рахунок https://spending.gov.ua/new/ 

3.4.1. Публічні кошти. Топ 100 транзакцій по регіону  

(top 100) 

3.4.2. Публічні кошти. Запит транзакцій (page)  

 

 

Для джерела даних YouControl реалізовано 8 наборів завантаження 

даних при «Пошук пов`язаних даних»: 

1. YouScore. Пошук контрагентів (Contractors) 
2. YouScore. Дані платника податку за кодом ЄДРПОУ (Usr) 
3. YouScore. Автоматичне заповнення реквізитів клієнтів 

(CompanyInfo) 
4. YouScore. Історія змін по компанії (History) 
5. YouScore. Експрес-аналіз по контрагенту (ExpressAnalysis) 
6. YouScore. Судові документи (Court) 
7. YouScore. Пов’язані НПД (національні публічі діячі) та пов’язані з 

ними особи 

https://youcontrol.com.ua/
https://public.nazk.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://data.rada.gov.ua/open/main/api
https://spending.gov.ua/new/
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8. YouScore. Детальна інформація НПД (національного публічого 
діяча) 
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4. Пошук за даними, що отримуються через YouControl   
 

Рішення i2 OpenUA Search дозволяє в режимі реального часу 

здійснювати пошук інформації за вказаним текстом і виводити на схему 

IBM i2 Analyst's Notebook (у вигляді об'єктів і зв'язків між ними) 

наступну інформацію через YouControl: накопичена згрупована 

інформація по фізичним та юридичним особам з різних відкритих 

реєстрів, як в межах, так і за межами України. Ця інформація постійно 

накопичується, збагачується, розвивається і зберігається. 

Пошук  та єкспрес-аналіз за даними YouControl - повнотекстовий 

пошук та аналіз, який здійснюється за наступними  напрямками: 

- За  конкретним ЄДРПОУ. 

- По найменуванню. 

- Єкспрес-аналіз по контрагенту (ExpressAnalysis). 

- За судовими документами. 

- Історія змін по компанії (History) 
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5. Пошук за даними, що отримуються через НАЗК 
 

Рішення i2 OpenUA Search дозволяє в режимі реального часу 

здійснювати пошук інформації за вказаним текстом і виводити на схему 

IBM i2 Analyst's Notebook (у вигляді об'єктів і зв'язків між ними) 

наступну інформацію з НАЗК: інформація, що міститься в деклараціях. 

       Пошук здійснюється по базі даних реєстру декларацій. 
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6.  Пошук за даними, що отримуються через Єдиний 

казначейський рахунок 
 

Рішення i2 OpenUA Search дозволяє в режимі реального часу 

здійснювати пошук інформації за вказаним текстом і виводити на схему 

IBM i2 Analyst's Notebook (у вигляді об'єктів і зв'язків між ними) 

наступну інформацію з Єдиного казначейського рахуноку:   

- Публічні кошти. Топ 100 транзакцій по регіону; 
- Публічні кошти. Запит транзакцій. 
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7. Завантаження даних з сайту Верховної Ради України 
 

Рішення i2 OpenUA Search дозволяє в режимі реального часу 

завантажувати  дані: Верховна Рада. Перелік народних депутатів 

України (IX скликання). Виводити на схему IBM i2 Analyst's Notebook (у 

вигляді зображень, об'єктів, зв'язків між ними) наступну інформацію:   

- Партії; 
-  Посади в міжфракційних об’єднаннях; 
- Помічники народних депутатів; 
- Телефони, e-mail, сайти; 
- Фотографії народних депутатів. 
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8. Збагачення і деталізація даних 
 

        Інформація, отримана з різних джерел, представлених на вибір в 

меню, може взаємно доповнюватися, оскільки в списках спочатку 

надається обмежена кількість інформації. 

        Є можливість запросити детальну інформацію. Таким чином, 

відбираються об'єкти (наприклад, фірми), за якими необхідно отримати 

більш детальну інформацію. Підключається пов'язаний пошук. На 

виході отримуємо більш деталізовану інформацію, розібрану по 

об'єктах, атрибутам (номера телефону, адреси та ін.) 
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9. Системні вимоги 
 

Системні вимоги до i2 OpenUA Search не перевищують вимог до 

IBM i2 Analyst's Notebook 8 або новіше. Єдина додаткова вимога - 

наявність стійкого інтернет-з'єднання.  

На момент випуску додаток IBM i2 Analyst's Notebook підтримує 

такі операційні системи: 
 

9.1. Настільні операційні системи: 

9.1.1. Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate x86 (32-

розрядна) и x64 (64-розрядна). 

9.1.2. Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate x86 (32-

розрядна) и x64 (64-розрядна)  з  пакетом оновлення 1 чи 

вище 

9.1.3. Windows 10 Professional x86 (32-розрядна) и x64 (64- 

розрядна) з  пакетом оновлення 2 чи вище 

 

9.2. Серверні операційні системи для роботи з середовищами з 

тонкими клієнтами:  

9.2.1. Windows Server 2008 R2 x64 (64-розрядна) з включеними 

службами терміналу. 

9.2.2. Windows Server 2008 x86 (32- розрядна) и x64 (64- 

розрядна) з включеними службами терміналу. 
 

Додаток IBM i2 Analyst's Notebook дозволяє працювати з 

документами, створеними в зазначених нижче версіях пакета Microsoft 

Office: Office 2003 (всі версії), Office 2007 (всі версії) і Office 2010 (всі 

версії) або новіше. 
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10. Апаратна специфікація 
 

Нижче наведені мінімальні апаратні вимоги до настільного 

комп'ютера для роботи з IBM i2 Analyst's Notebook 8 або новіше. 

Мінімальні вимоги: 

1. Комп'ютер з процесором 1,4 ГГц. 

2. 512 МБ ОЗП. 

3. 500 МБ вільного місця на диску для встановлення і додатковий 

простір для зберігання даних схем (без урахування дискового простору 

для необхідних компонентів). 

4. Відеоадаптер, сумісний з XGA (роздільна здатність 1024 x 768, 

глибина кольору 16 біт); кольоровий монітор. Мыша або кульовий 

маніпулятор. 

5. Миша або кульовий маніпулятор. 

 

Для більш ефективної роботи, а також для використання 

додаткових програм компанії IBM i2 необхідні більш високі 

характеристики комп'ютера: 

Рекомендовані вимоги: 

6. 1. Комп'ютер з процесором не меньше 2 ГГц. 

7. Не меньше 2 ГБ ОЗП. 

8. Не менш 1 ГБ вільного дискового простору для встановлення, а 

також простір для зберігання даних схем (без урахування дискового 

простору для необхідних компонентів). Вимоги до загального обсягу 

вільного дискового простору залежать від кількості встановлюваних 

програмних продуктів i2. 

9. Відеоадаптер, сумісний з SXGA (роздільна здатність 1280 x 1024, 

глибина кольору 16 біт); кольоровий монітор. 

10. Миша або кульовий маніпулятор  

11. Дисковод CD-ROM або мережевий доступ (для встановлення). 

 

 


