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документів, і це дозволяє ефективно використовувати операції 
порівняння. Атрибути та їх значення представлені на рис. 1. 

Після застосування редукції, система автоматизованої обробки 
різностильових документів автоматично виділяє задані елементи тексту і 
застосовує їх для побудови онтологій. 

Таким чином, застосування системи автоматизованої обробки 
різностильових документів сприяє: 1) подальшому розвитку методу 
рекурсивної редукції, оскільки основним його недоліком є те, що 
правила, які використовуються для задання шаблонів ідентифікації, 
представлені в предикативній формі, незручній для користувача, а 
побудувавши перетворення, яке приводить до предикативної форми 
онтологічно задані описи інформації, яку слід ідентифікувати, 
ефективність процесу створення бази правил значно підвищується; 2) 
інтегрованій взаємодії мережевих інформаційних ресурсів в рамках 
здійснення досліджень, що вимагають опрацювання як наукових так і 
законодавчих джерел.  
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To provide data management, it seems relevant to use metadata of each 
paper that contains data on publication.  Metadata can include contact 
information, year of publication, author details, instrument and protocol 
information, survey tool details and much more [1]. 

Reference management software maintains a database of articles and 
creates bibliographies and reference lists for the written works. This software 
partially simplifies the record of metadata. There are several popular reference 
management software, for example, Refworks, Mendeley, EndNote and Zotero 
[2–5]. All of these managers can save profiles, build a database of citations, 
save PDF files and extract metadata from them, import references from library 
catalogues, websites, and other citation managers [6–8]. 

However, metadata in these systems is not fully used. So, systems do not 
use metadata such as "Results," "Materials and methods," "References" etc. 
All of these systems do not provide a systematic approach they are not 
completely structured and hierarchical. 

One of the most perspective solution, in our opinion, is ontologies [9]. 
For example, we can use hierarchies with multi-criteria techniques during the 
classification of metadata of various articles. Ontologies aim to capture the 
domain knowledge in a general way and ensure a common understanding of 
the domain. 

We proposed to use the cognitive IT platform Polyhedron for this aim. 
The core of the Polyhedron [10–12] system consists of advanced and improved 
functions of the TODOS IT platform described in previous works. 

To create ontologies in cognitive IT-platform Polyhedron, Google Sheets 
were used to collect and structure the information (see example in figure 1). 
The sheets with study report data (structure file and numeric/semantic data file) 
have downloaded and saved in .xls format. The files have loaded to editor. 
stemua.science, the part of the cognitive IT platform Polyhedron. After that, 
the generation of the graph nodes (in .xls) with its characteristics using 
structure file have carried out. The obtained graphs have saved in .xml format 
and located in the database. The graphs have filled by semantic and numeric 
information for ranking or filtering.  

 
Fig. 1. Google sheet with data. 
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The parent node of the resulting graph is the "Scientific reports" 
node. In its structure, the ontological graph is complex because it has 
additional branches from child nodes. Child nodes are: "Reports on 
biotechnology" and "Reports on anaerobic digestion." From the child 
node "Reports on anaerobic digestion" are going the central sub-leaf 
nodes that reflect the basic principle of systematization of scientific 
works: "Results," "Materials and methods," "References". A separate 
node of Main Metadata was also additionally created. This node contains 
the central metadata: object, subject of study; practical significance, the 
scientific novelty of study; hypotheses; keywords; abstract, conclusions. 
The general view of the resulting graph is shown in Figure 2. 

 

 
Fig. 2. General view of the resulting ontological graph 

 
We have created a universal ontological solution that can provide 

systematization and structuration of any scientific studies. There are 
many advantages and potential scenarios of usage of our solution using 
ranking and auditing tools.  
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Пандемія коронавірусу у світі стала справжнім випробуванням для 
людства. Важко знайти сферу діяльності, яка не зазнала б її впливу. Для 
запровадження ефективних превентивних карантинних та інших заходів 
важливо вміти моделювати і прогнозувати поширення цієї пандемії, 
передусім, прогнозувати кількість підтверджених нових хворих на 
коронавірус, хоча б на рівні країн. В усьому світі велика кількість 
дослідників різних галузей займається прогнозуванням цього та інших 
показників, але задача ускладнюється рядом факторів, які суттєво 
проявляються і в Україні:  

- безсимптомність хвороби у багатьох людей та порівняно низька 
точність експрес-тестів; 

- мала частка охоплення тестами людей у багатьох країнах та 
відсутність системних досліджень контактних осіб тих, в кого виявлено 
вірус; 

- багатоденна затримка проявів хвороби у заражених людей; 
- поява нових штамів; 
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