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Створення інформаційно-аналітичної системи підтримки 
екологічних досліджень дозволить значно підвищити ефективність 
процесу підготовки екологічних досліджень і обробки їх результатів. 

 
 
 

DECISION-MAKING SYSTEM FOR TECHNOLOGICAL 
PROCESSES BASED ON TODOS IT PLATFORM 

 
Tarasenko R.A., Shapovalov V.B., Shapovalov Ye.B.  

 
(National Center «Junior Academy of Sciences of Ukraine», 

gws0930191302@gmail.com) 
 

The implementation of automated information systems can improve the 
efficiency of technological processes. In today's world, information 
technology plays an increasingly important role. One of the fields where 
information technology can increase economic profit is the industry. This is 
due to the fact that markets are dynamic systems where prices are constantly 
changing. Therefore, the availability of up-to-date information technology 
that will take into account the dynamics is important for production. That is 
why the development and improvement of decision-making systems have 
become increasingly relevant in recent times. 

One of the approaches which can be useful to provide data management 
in the industry is TODOS IT-platform. Previously, it was proposed to provide 
information management using ranging instruments of TODOS IT-platform 
in the field of resources management and management of science data [1, 2]. 
However, the proposed method does not fit to provide quick response 
decision-making system related to dynamical changes in the market.  
Therefore, this work aims to develop the decision-making system based on 
the TODOS IT-platform for the industry [1]. 

To achieve this goal, a ranking algorithm [3] was used and modified. To 
provide it, the peculiarities of technological processes of production were 
taken into account.  For example, utilization of wastes by anaerobic digestion, 
like any other industrial process, can be characterized by a number of static 
indicators, such as the quantity of products, raw materials consumed for 
production, and dynamical indicators, such as their prices [4].  

The basic approaches for managing ammonia were constructed according 
to the names of ontological nodes. Due to the fact that the production of 16.9 
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kg of diammonium phosphate, 2.65 kg of ammonium and 7.95 kWh of 
electricity is possible during anaerobic digestion of chicken manure [3], 
corresponding quantitative static data were added to each ontological node. 
The constructed graph has been saved. The constructed ontology graph was 
attached to the TODOS IT-platform ranking tool.  

The user of the obtained decision-making system on nitrogen containing 
materials production must input data on the price of these product types, in 
the input interface of the ranking system. Then click on «processing» (in 
Ukrainian «Опрацювати») button in the ranking input interface.  After 
processing the information, the system issues a list of decisions on the degree 
of profit from the sale of these products. The general view of the input system 
interface in an ontological graph is shown in the figure. - 1. Example of one 
the possible the results of such ranking are shown in Figure 2. 

 
 

Figure - 1. General view of the input system interfaces. 
 

Figure - 2. Ranking results 
 

Therefore, the TODOS information system allows an obtaining system of 
decision-making for specific technological processes. 
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Метою роботи є представлення варіантів реалізації адаптивного 

алгоритму для пошуку несистематизованої та/або 
слабкоструктурованої інформації, а також різноманітних растрових 
зображень невисокої якості, необхідної для наповнення веб-порталу 
інформацією, яка стосується теми дослідження тритію, що 
представлена в мережі Інтернет та друкованих джерелах. 

Веб-портал проекту «Тритій на планеті Земля» є ініціативною 
розробкою і передбачає систематизацію та структурування даних щодо 
одного з найменш досліджених радіоізотопів водню – тритію. Для 
реалізації проекту було зареєстроване доменне ім’я tritium.earth, а сам 
веб-портал одночасно повинен виконувати функції інформаційно-
довідкової системи для зовнішніх користувачів інформації та 
інформаційно-пошукової системи для учасників проекту «Тритій на 
планеті Земля». Однією з головних технічних ідей реалізації веб-
порталу було поєднання дослідників з порталом для роботи в он-лайн 
режимі через програму «Випадкова точка» [1] для передачі отриманих 
даних під час робіт з метою оновлення інформації на порталі в режимі 
реального часу зі зберіганням функції живучості інформаційно-
пошукових (ІПС) та інформаційно-довідкових систем (ІДС). 

За основу для розробки технічного завдання були взяті положення 
[2], а також враховані особливості, виявлені при тестування програми 
«Випадкова точка».   
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