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1. Організація простого та розширеного пошуку інформації у пошукових серверах
глобальної мережі Інтернет
Простий пошук - це пошук за одним або кількома ключовими словами. Причому більш
релевантним, безумовно, буде пошук за кількома словами, пов'язаними з необхідною темою.
Наприклад, за запитом «екстремізм» буде видано величезне число різноманітних посилань.
Додавання одного або двох ключових слів (наприклад, «екстремізм в іслам») значно
звузить область пошуку. При формуванні запиту кількість слів у групі не обмежується. При
простому пошуку можливе використання засобів контекстного пошуку. Якщо ключові слова
взяти в лапки, то пошукова система знайде документи, у яких дана фраза присутня дослівно.
Так можна знайти цитату з художнього твору, наукової праці тощо.

Розширений пошук – для спрощення завдання формування складних запитів
використовують спеціальні форми, за допомогою яких виконується розширений пошук. Для
більш швидкого й успішного пошуку в пошукових системах разом із ключовими словами
використовуються різні логічні оператори. Завдяки цьому можна сконструювати запит так, що
будуть знайдені не тільки сайти на тему, яка вас цікавить, а й конкретні сторінки й навіть
окремі документи. Правила складання складних запитів в одній пошуковій системі можуть
відрізнятися від таких в іншій, але в кожному разі будуть використовуватися такі основні
логічні оператори й синтаксичні вирази.
Логічні оператори й синтаксичні вирази які використовуються у пошуковій системі
Google:
Назва
І (АND)

Функція
Поєднує два або більше слів так,
щоб вони всі були присутні в
документі (часто
замість І використовують & або+)

АБО
(OR)

Забезпечує пошук за кожним зі
слів групи

Логічні
дужки

Управляє порядком
проходження логічних
операторів

НЕ
(NОТ)

Виключає яке-небудь ключове
слово з результатів пошуку

БЛИЗЬКО Дозволяє вказати, на якій
(NEAR)
відстані одне від одного можуть
розташовуватися слова в
документі

Лапки

Забезпечують дослівний пошук
виразу або словосполучення

Приклад використання
За
запитом інформаційне AND
забезпечення
будуть знайдені документи, що
містять і те, й інше слово
За
запитом освіта OR навчання
будуть знайдені документи, що
містять слово освіта або
слово навчання
За запитом Ломоносов OR
(Михайло AND
Васильович) будуть знайдені
документи, що містять
слово Ломоносов або
словосполучення Михайло
Васильович
За запитом Ссавці NОТ хижаки
будуть знайдені документи, що
містять слово ссавці і не
містять слово хижаки
За запитом музика NEAR
скачати безкоштовно будуть
видані документи, у яких ці
слова перебувають недалеко
одне від одного, тобто між
ними не повинно бути більше
десяти слів
За запитом "відношення долара
до євро" будуть видані
документи, у яких дослівно
міститься ця фраза

Додаткові команди Google дозволяють домогтися кращих результатів і звузити область
пошуку. З їх допомогою ви можете обмежити область пошуку, а також вказати машині, що не

потрібно переглядати всі сторінки. Дані команди дозволяють управляти пошуком по самій
сторінці, вказуючи, в якій саме її частині слід шукати.
Ці спеціальні команди записуються перед параметром, а перед деякими необхідно
вказувати символ - .
2. Використання метапошукових серверів глобальної
спеціалізованих метапошукових програмних комплексів

мережі

Інтернет

та

Кожен звичайний (назвемо його "традиційним") пошуковик має тільки свій власний,
обмежений своїми ресурсами перелік (індекс) документів, які доступні для пошуку. Жодна з
подібних систем не може охопити всіх ресурсів, які існують в мережі Інтернет. Тому може
виникнути ситуація, коли користувача не задовольняють результати пошукової видачі. В цьому
випадку користувач переходить на інший пошуковик і намагається знайти там, що йому
потрібно. Але цей вид пошуку займає досить багато часу, і потребує від користувача постійної
уваги в процесі проведення пошуку. Для вирішення цієї проблеми були створені так звані
метапошукові системи.
Метапошукова система (інша назва: метапошукова машина, мета пошуковий сервер,
метакраулер або мультипотокова система, машина) - це пошуковий інструмент, який посилає
Ваш запит одночасно на декілька пошукових систем і каталогів. Частина запитів надсилається в
так звану невидиму (приховану) павутину, що не проіндексована традиційними пошуковими
системами. Зібравши результати, метапошукова система видаляє дублюючі посилання і,
відповідно до свого алгоритму об'єднує та ранжує результати в загальному списку. На відміну
від класичних пошукових машин не має власної бази даних і власного пошукового індексу.
Найбільш популярні метапошукові системи:
DuckDuckGo (https://duckduckgo.com/) – це досить відома метапошукова система
з відкритим вихідним кодом. Сервери знаходяться в США. Крім власного робота, пошуковик
використовує результати інших джерел: Yahoo! Search BOSS, Google, «Вікіпедія», Wolfram |
Alpha.
Metabot (http://www.metabot.ru) – присутня можливість пошуку по російським і
світовим ресурсам, а також по MP3, відео файлів і серверів новин. Видається інформація про
стратегію пошуку, синтаксисі пошукової машини і опитуваних систем.
Debriefing (http://www.dogpile.com) Потужна метапошукова система Dogpile
використовує для метапошуку не тільки пошукові системи, але і FTP-сервери, а також новинні
сайти, котирування фондових бірж і навіть "жовті сторінки" Інтернету.
Ixquick (https://www.ixquick.com) - система метапошуку Ixquick працює з
десятьма зовнішніми базами. Це пошуковики Bing, Yahoo! Ask, All the Web, Cuil, Entire Web,
Gigablast, каталоги Qkport і Open Directory, а також Wikipedia. У списку баз відсутня Google,
однак охоплення альтернативних систем варто визнати досить широким. Підтримується пошук
на вісімнадцяти мовах, в тому числі російською.
Мetabear (http://www.metabear.com) - надає релевантні результати як з
міжнародних, так і з російських сайтів.
Search 66 [http://search66.com] - ця австралійська метапошукова система включає
пошук по 10 пошуковим серверам. Групує разом сторінки від одного і того ж домена.
Також особливої уваги потребують так звані пошукові утиліти (пошукові додатки
робочого столу). Це завантажуванні інструменти метапошуку, які шукають в численних
пошукових системах. Результати упорядковуються і ранжуються за релевантністю з
видаленням повторів. Це не безкоштовні системи, але у більшості з них є безкоштовна пробна
версія. Ціна - кілька десятків доларів. Найбільш яскраві представники цих програмних
комплексів виглядають наступним чином:
SiteSputnik;
PDS Поисковик;
Info Pilot
SiteSputnik - програмний комплекс, що дозволяє вести пошук і обробку результатів в
видимих і невидимих частинах Інтернету, використовуючи всі необхідні користувачу
пошуковики. Основне призначення: організація та автоматизація професійного пошуку і збору

інформації з відкритих джерел Інтернету, моніторинг появи нових посилань на задану тему.
Неофіційне найменування «програма для допиту Інтернету».
3. Пошук людей в глобальної мережі за допомогою он-лайн сервісів
Більшість особистих профілів, державних архівів і документів, пов'язаних з людьми,
зберігаються в базах даних, а не на статичних веб-сторінках, тому основна інформація про
людей просто "невидима" для регулярних пошукових систем. Нижче приведено список
найбільш ефективних он-лайн сервісів для пошуку людей (інформації про них) в мережі
Інтернет:
Pipl (https://pipl.com): пошук людей в "невидимому" Інтернеті: пошук по імені,
прізвищу, місті, штаті і країні.

Існує щось особливе в цьому пошуковому движку, хоча це лише інструмент для пошуку
людей, який знаходить інформацію в тій частині Інтернету, яка, як правило, не індексується
іншими великими пошуковими системами.
Запит в пошуковику Pipl допоможе знайти «невидимі» веб-сторінки, які не можна знайти
на регулярних пошукових системах. На відміну від типових пошуковиків, Pipl призначений для
отримання інформації з Deep Web. Його роботи вміють взаємодіяти з базами даних для пошуку
і вилучення фактів, контактних даних та іншої відповідної інформації з особистих профілів,
каталогів, наукових публікацій, протоколів судових засідань та інших численних джерел
"глибинної" Мережі.
Webmii (http://webmii.com): сайт відображає інформацію про людину, отриману з різних
соціальних мереж, сайтів і онлайн-документів. Кожна людина також має свій власний
PeopleRank (ранг популярності) який є оцінкою його видимості в Інтернеті.

WebMii дозволяє шукати людину з використанням імені, за ключовим словом, або
використовуючи розширений пошук. Якщо ім'я, яке потрібно знайти, поширене серед багатьох
людей, то Ви можете натиснути на теги для подальшого звуження результатів. WebMii

використовує такі різні сайти, як Facebook, Friendster, Google, Twitter і Yahoo для збору
інформації. Крім того, сайт містить посилання на Xing і Friendfeed.
Snitch.Name (http://snitch.name) : пошук людей в соціальних мережах. Це сервіс, який
дозволяє шукати людину на сайтах соціальних мереж за його ім'ям і прізвищем та видавати
результат пошуку в одному інтерфейсі. Замість того, щоб Ви йшли і окремо шукали когось на
Facebook, Twitter, Flickr або MySpace - сервіс надає Вам результати пошуку з цих сайтів в
окремих блоках на одній сторінці.

Сайт дозволяє знаходити людей на таких популярних соціальних мережах, як Facebook,
MySpace, Flickr, LinkedIn, Hi5, Twitter Google, WordPress.org блогах і відеосайтах, подібних
Vimeo.
PeekYou (http://www.peekyou.com) : сервіс індексації публічного інтернету про людей і
для людей. Пошуковий сервіс, орієнтований на індексацію загальнодоступного Інтернету про
людей. Основною метою сервісу є індекс людей з їх публічних веб-адрес.

4. Використання довідково-інформаційних баз даних вільного доступу (державних
реєстрів), “Інформаційні обліки МВС”
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр – автоматизована система обліку
інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою
реалізації своїх функцій. Державний реєстр ведеться уповноваженим органом держави з метою
накопичення, обробки інформації та надання певним відомостям офіційного визнання. Єдині та
Державні

реєстри

інформаційної мережі

Міністерства юстиції

України

створені та

функціонують відповідно до законодавства України, що складають закони України, акти
Кабінету Міністрів, відомчі нормативно-правові акти, а також інші документи правового
характеру. Адміністратором Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі Мін’юсту є
Державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України. Уся інформація

про правові підстави функціонування Єдиних та Державних реєстрів, умови надання доступу та
користування інформацією з баз даних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції є
відкритою та розміщена на web-сайтах Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) та ДП
«Інформаційний центр» (www.informjust.ua).
Список найбільш популярних Державних реєстрів та баз даних, які використовуються
співробітниками Національної поліції в рамках виконання своїх повноважень:
- Розшук МВС: Зниклі громадяни. Мобільні телефони. Транспортні засоби у розшуку.
Зброя у розшуку. Культурні цінності. Непізнанні трупи. Особи, які переховуються від органів
влади. Особи, що не можуть надати про себе відомостей внаслідок хвороби або
неповнолітнього віку:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
- Єдиний ліцензійний реєстр http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html
- Реєстр наукових організацій
- Дізнайся більше про свого бізнес-партнера http://sfs.gov.ua/businesspartner
- Електронні декларації чиновників та депутатів https://declarations.com.ua/
- Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua/
- Вся Україна - жителі http://www.nomer.org/allukraina
- Телефонний довідник України http://spravochnik109.link/ukraina
- Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords&us ertype=all
- База даних “Законодавство України” http://zakon4.rada.gov.ua/laws
- Поштові індекси та відділення поштового зв’язку.
http://services.ukrposhta.com/postindex_new

Пошук

поштового

відправлення

http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle
- Анульовані свідоцтва. Свідоцтво про встановлення батьківства.
Свідоцтво про зміну імені. Свідоцтво про народження. Свідоцтво про шлюб. Свідоцтво
про

смерть.

Свідоцтво

про

розірвання

шлюбу.

Свідоцтва

про

усиновлення

http://drsu.gov.ua/show/1034
- Перевірка документа про освіту. https://osvita.net/ua/checkdoc
- Реєстр наукових організацій.
http://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html
- Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції

http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk та пошук в офіційному списку
терористів Держфінмоніторингу http://www.expert-fm.com/blacklist/search
- Телефонний довідник України http://spravochnik109.link/ukraina
- Державний реєстр лікарських засобів. Державний реєстр медичної техніки і виробів
медичного призначення. Державний реєстр дезінфекційних засобів. Державний формуляр
лікарських засобів. Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_medicaltechnics
- Єдиний Реєстр медичних працівників та штампів http://umcbdr.com.ua/reyestri
- Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без
рецепта http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1948-12/paran13
- Зареєстровані ветеринарні препарати http://www.vet.gov.ua/taxonomy/term/32
- Державний реєстр телерадіоорганізацій http://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html
- Електронний

реєстр

суб'єктів,

які

надають

послуги,

пов'язані

з

ЕЦП

http://czo.gov.ua/ca-registry
- Реєстр

дозволів

на

міжнародні

перевезення

http://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html
- База даних підприємств харчової промисловості http://www.ukroliya.kiev.ua/industry
- Єдиний реєстр адвокатів http://www.unba.org.ua/erau
- Реєстр адвокатських об'єднань Києва http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednankieva
- Перевірка коду IMEI мобільних телефонів http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirkakodu-imei
- Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів)
суб’єктів владних повноважень http://email.court.gov.ua/search
- Державний

реєстр

потенційно

шкідливих

об’єктів

http://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html
- Єдина база тварин з чіпом http://www.tracer.com.ua/
- Державний

реєстр

небезпечних

факторів

Держсанепідемслужби

http://uhrc.gov.ua/registr
- Державний реєстр лікарських засобів http://www.drlz.kiev.ua/
- Державний

реєстр

дитячих

закладів

оздоровлення

та

відпочинку

http://drdz.mlsp.gov.ua/msm
- Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП.
Реєстри. Ліцензійні реєстри. Реєстри суб’єктів природних монополій. Реєстр об’єктів
електроенергетики (альтернативні джерела енергії) http://www.nerc.gov.ua/?id=11957
- База даних експортерів http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/…

- База

даних

інфраструктури

експорта

http://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/…
- Реєстр виданих ліцензій Держархбудінспекцією. Реєстр дозвільних документів на
виконання будівельних робіт. http://www.dabi.gov.ua/index.p…/reestr-dozvilnikh-dokumentiv
- Перелік експертних організацій, які відповідають Критеріям, встановленим наказом
Мінрегіону від 23.05.2011 №53, та можуть здійснювати експертизу проектів будівництва
http://www.minregion.gov.ua/…/content…/3099/Perelik_26_1.pdf
- Інформація

про

власників

істотної

участі

у

банках

http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article…
- Єдиний реєстр бюро кредитних історій. Державний реєстр
страхових та перестрахових брокерів та інші http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-tapereliki.html
- Державний реєстр фінансових установ http://kis.nfp.gov.ua/
- Єдиний реєстр нотаріусів http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx
- Система електронних торгів арештованим майном http://torgi.minjust.gov.ua/
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Електронний суд. Єдиний реєстр
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Система електронної
звітності арбітражних керуючих. https://kap.minjust.gov.ua/
- Реєстр адміністративних послуг http://poslugy.gov.ua/AdminService/List
- Перелік

організацій-виконавців,

які

заявили

право

на

податкові

пільги

http://www.me.gov.ua/Documents/List…
- Електронна система розкриття інформації учасників фондового ринку ЕСКРІН
http://smida.gov.ua/db
- Українська міжбанківська валютна біржа . Фондовий, товарний ринок, електронні
аукціони з продажу нафтопродуктів http://www.uice.com.ua/
- Фондовий ринок. Реєстри учасників фондового ринку. Рейтингові агентства.
Оперативні дані щодо стану фондового ринку. Реєстр аудиторських фірм НКЦПФР
http://www.nssmc.gov.ua/fund
- Діяльність НКЦПФР. Реєстрація емісій цінних паперів. Розпорядження стосовно
випусків ЦП. Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку
http://www.nssmc.gov.ua/activities
- Судна, сертифіковані Регістром судноплавства http://shipregister.ua/ism.html
-Перевірка оригінальності ідентифікаційного номеру малого судна в Регістрі
судноплавства http://shipregister.ua/cin/cin3.html
- Перевірка дійсності документа Регістра судноплавства. Реєстрова книга суден. Пошук
суден http://shipregister.ua/ships/index.html

- Список посвідчень громадських інспекторів з охорони навколишнього природного
середовища, які є недійсними http://www.menr.gov.ua/control/control1
- Реєстр

екологічних аудиторів

http://www.menr.gov.ua/…/268-reiestr-ekolohichnykh-

audytoriv
- Перелік

об'єктів,

які

є

найбільшими

забруднювачами

довкілля

http://www.menr.gov.ua/control/control4
- Державний

реєстр

пестицидів

і

агрохімікатів,

дозволених

до

використання

http://www.menr.gov.ua/control/control5
- Публічна кадастрова карта http://www.map.land.gov.ua/kadastrovakarta
- Пошук аукціона Держземагентства http://torgy.land.gov.ua/auction
- Реєстр організаторів державної експертизи у сфері технічного
захисту
інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
- Перелік

сертифікованих

засобів

криптографічного

захисту

інформації

http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
- Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення
технічного

захисту

державних

інформаційних

ресурсів

та

інформації

http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
- Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг
електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного
захисту інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
- Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту
інформації http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
- Електронна митниця http://sfs.gov.ua/…/mitne…/subektam-zed/elektronna-mitnitsya
- Довідники Державної фіскальної служби. Довідники пільг. Для банківських установ:
Довідник SPR_REG.DBF та опис його структури. Довідник кодів товарів згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності. Типи об’єктів оподаткування
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki- Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-- perelik/reestri/94929.html
- Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію
безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2016 році
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-- perelik/reestri/235648.html

- Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та
цигарок http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-- perelik/reestri/191577.html
- Реєстр cуб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним
і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/152383.html
- Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового,
спирту

етилового

ректифікованого

виноградного,

спирту

етилового

ректифікованого

плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
- Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-- perelik/reestri/94921.html
- Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу
тимчасового зберігання http://sfs.gov.ua/dovidniki-- reestri--perelik/reestri/94919.html
- Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri--perelik/reestri/94957.html
- Реєстр великих платників податків на 2016 рік http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri-perelik/reestri/214495.html
- Реєстри виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі
алкогольними

напоями

та

тютюновими

виробами

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--

perelik/reestri/167294.html
5. Інтелектуальна система кримінального аналізу в реальному часі – RICAS
Real-time Intelligence crime analytics system (RICAS)– це перша в системі Національної
поліції України інтелектуальна система кримінального аналізу даних, яка сумістила в єдиному
просторі відображення основних та найбільш передових методів та методики кримінального
аналізу та аналітичного пошуку у реальному часі, що дозволяють значно підвищити
ефективність та результативність розкриття злочинів за гарячими слідами та нерозкритих
раніше злочинів.
Функціональні особливості RICAS
1. Автоматична побудова взаємозв'язків:
- Особа - Події
- Особа - Подільники
- Подія - Особи
2. Ручне додавання взаємозв'язків:
- Подія - Інформація отримана оперативним шляхом
- Особа - Інформація отримана оперативним шляхом
3. Ретроспективний аналіз:
- Динамічна "Тимчасова стрічка" візуалізує послідовність подій, що відбуваються в
певній місцевості.
4. Пошук в радіусі: Відображення на карті в виділеної області сукупності необхідних
для аналізу даних:
- Особи, яким пред'явлено звинувачення
- Особи звільнені з колоній
- Відеокамери

- Власники зброї
5. Інтелектуальний контекстний пошук:
Пошуковий модуль дозволяє вибирати події по визначеним критеріям і ознаками.
6. Автоматичне виявлення і візуалізація зон концентрації вуличної злочинності
7. Автоматичне створення аналітичних звітів
Під час аналітичної роботи, в автоматичному режимі створюється аналітичний звіт, що містить
список:
- осіб
- подій
- взаємозв'язків
Також, на будь-яку особу створюється унікальне досьє, яке містить:
- поведінковий профіль
- фотографію
- список судимостей
- Адміністративні та кримінальні правопорушення
- Кримінальний "почерк"
- Наявність активного розшуку
8. Підключення даних із зовнішніх джерел:
- Камери зовнішнього відеоспостереження
- Розташування таксофонів
- Особи, звільнені з колоній
- Та ін.
9. візуалізація пересування патрулів оснащених GPS трекера:
- піші патрулі
- автомобільні патрулі
Проблеми можуть бути вирішені за допомогою RICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Збільшення рівня розкриття злочинів по гарячих слідах.
Автоматизація процесу розкриття злочинів.
Виявлення зон концентрації вуличної злочинності.
Збільшення швидкості реагування співробітників ОВС.
Підвищення ефективності профілактичних заходів.
Оптимізація маршрутів патрулювання.
Контроль за пересуванням і координація дій патрулів.
Підвищення довіри населення до діяльності органів внутрішніх справ

6. Веб-портал www.police.kh.ua
Веб-портал www.police.kh.ua забезпечує можливість переходу поліції до взаємодії з населенням
на абсолютно нових, сучасних, що відповідають європейським вимогам принципах

Портал забезпечує виконання трьох груп функцій :
1) інформування громадськості про стан злочинності в обслуговуваному регіоні (в даному
випадку - в Харківській області)
-

відображення на географічній карті місцевості всіх реєстрованих поліцією злочинів,
включаючи розкриті і нерозкриті, із забезпеченням можливості вибору: а) одного
або декількох видів злочинів; б) необхідного району (або районів) Харкова або
Харківській області; в) необхідного проміжку часу (за останній день, тиждень, місяць
та ін.)

-

відображення на географічній карті місцевості всіх доступних відеокамер з
можливістю перегляду в on-line-режимі ситуації в спостережуваному даною
відеокамерою (або декількома відеокамерами одночасно) ділянці місцевості

-

відображення на географічній карті місцевості розташування всіх дільничних
інспекторів з можливістю перегляду їх контактної інформації та зон їх
обслуговування (списку будинків)

-

можливість перегляду списку всіх злочинців, які перебувають в даний момент в
розшуку, а також осіб, зниклих без вести

-

можливість
будь-якому
громадянину
відправити
повідомлення
про
правопорушення, про який-небудь небезпечний предмет і ін. по Інтернету з
прикріпленням файлу з фотозображенням або відео описуваної події або предмета

2) реалізацію зворотного зв'язку з населенням
3) надання сервісних послуг

