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111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑΓΓΓΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ       

Η παρούσα αναφορά αντιστοιχεί στο παραδοτέο Π11: «Προσαρµοσµένο Protégé 

(λογισµικό + αναφορά προσαρµογών)» του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Περιλαµβάνει το 

λογισµικό και µια εκτενή αναφορά των προσαρµογών που έγιναν στο Protégé στα πλαίσια 

της Ενότητας Εργασίας 4: «Επεξεργασία Βιοϊατρικών Όρων και ∆ηµιουργία Οντολογίας». 

Στόχο της ΕΕ4, στην οποία εντάσσεται και το παρόν παραδοτέο, αποτελεί η ανάπτυξη της 

οντολογίας βιοϊατρικών όρων. Ένα βήµα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ένταξη της 

αρχικής ταξινοµίας βιοϊατρικών όρων (βλ. Παραδοτέα Π8 & Π12) στο εργαλείο Protégé. 

Προαπαιτούµενο του παραπάνω βήµατος, αλλά και της χρήσης του Protégé για την 

ανάπτυξη της οντολογίας των βιοϊατρικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, είναι οι προσαρµογές 

που έγιναν στο λογισµικό του Protégé, για τη  διευκόλυνση της επεξεργασίας και της 

απεικόνισης της οντολογίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε το λογισµικό “plug-in” του Protégé για την απεικόνιση µιας 

οντολογίας µε βάση τους όρους στην ελληνική γλώσσα, µε τίτλο «IatrolexiTab». Οι χρήστες 

(ερευνητές και µη) µε τη βοήθεια του plug-in  µπορούν να πλοηγηθούν στην οντολογία 

κάνοντας χρήση των ελληνικών όρων, αλλά και να αναζητήσουν όρους στα ελληνικά, 

δυνατότητες που δεν παρέχονται τουλάχιστον µέχρι σήµερα από το Protégé. Επιπλέον µε 

την ένταξη της αρχικής ταξινοµίας βιοϊατρικών όρων στο Protégé οι χρήστες µπορούν να 

επεξεργαστούν τους όρους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα επόµενα κεφάλαια, περιγράφονται το Protégé και το plug-in «IatrolexiTab» του Protégé 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Ο τρόπος περιγραφής που έχει 

επιλεγεί, περιλαµβάνει τρία βασικά τµήµατα για το Protégé και το plug-in αντίστοιχα: 

� Εισαγωγή: γενική περιγραφή.  

� Τεχνικά χαρακτηριστικά – εγκατάσταση: δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο 

τρόπος εγκατάστασης. 

� Εγχειρίδιο χρήσης: Περιγράφεται ο τρόπος χρήσης. 
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222    PPP RRR OOO TTT EEE GGG EEE       

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Protégé αποτελεί µια πλατφόρµα “ανοιχτού κώδικα” (open source) βασισµένη σε java 

που παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία για την µοντελοποίηση πεδίων γνώσης και την 

ανάπτυξη και επεξεργασία οντολογιών. Πρωτοεµφανίστηκε το 1988 και στην αρχή 

αποτελούσε απλώς ένα µέσο για τη δηµιουργία εργαλείων ανάκτησης γνώσης για έµπειρα 

συστήµατα. Σήµερα χάρη στις προσπάθειες του τµήµατος ιατρικής πληροφορικής του 

πανεπιστηµίου του Stanford (Stanford Medical Informatics – SMI, http://smi.stanford.edu/)  

το Protégé έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο µοντελοποίησης γνώσης. Η εφαρµογή 

αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς, µε την τελευταία της έκδοση “Protégé 3.3” να έχει 

κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2007. 

Το βασικό τµήµα του Protégé παρέχει ένα πλούσιο σύνολο από δοµές µοντελοποίησης 

γνώσης και λειτουργίες που υποστηρίζουν τη δηµιουργία, απεικόνιση και επεξεργασία 

οντολογιών σε µια πληθώρα τύπων αναπαράστασης. Το Protégé µπορεί να επεκταθεί 

κάνοντας χρήση της αρχιτεκτονικής των plug-ins και µιας προγραµµατιστικής διεπαφής 

(Application Programming Interface - API) βασισµένη στη Java που υποστηρίζει, για την 

ανάπτυξη εργαλείων και εφαρµογών επεξεργασίας οντολογιών. 

Μια οντολογία περιγράφει το σύνολο των ρητών προσδιοριστικών εννοιών και  συσχετίσεων 

που είναι σηµαντικές σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης, παρέχοντας ένα λεξικό για το 

πεδίο. Επίσης προσδιορίζει τη σηµασία των όρων που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο 

πεδίο και βρίσκονται στο λεξικό.  Τα τελευταία χρόνια οι οντολογίες απαντώνται σε αρκετές 

επιστηµονικές και επαγγελµατικές κοινότητες ως µέσο διαµερισµού, επαναχρησιµοποίησης 

και επεξεργασίας γνώσης σε συγκεκριµένα πεδία. 

Η πλατφόρµα του Protégé υποστηρίζει δυο βασικούς τρόπους µοντελοποίησης οντολογιών: 

� Η εφαρµογή «Protégé-Frames editor» που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

κατασκευάσουν και δηµοσιοποιήσουν οντολογίες που ακολουθούν το πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου Open Knowledge Base Connectivity (OKBC1) . 

                                                

1
 http://www.ai.sri.com/~okbc/ 
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� Η εφαρµογή «Protégé-OWL editor» που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

κατασκευάσουν οντολογίες για τον Σηµασιολογικό Ιστό (Semantic Web), και 

συγκεκριµένα για τη γλώσσα αναπαράστασης οντολογιών OWL2. 

2.1.1 Η Αρχιτεκτονική του Protégé 

Όπως στα περισσότερα εργαλεία µοντελοποίησης, η αρχιτεκτονική του Protégé είναι 

καθαρά χωρισµένη στο κοµµάτι του «µοντέλου» και στο κοµµάτι της «απεικόνισης». Το 

«µοντέλο» είναι ο µηχανισµός εσωτερικής αναπαράστασης για οντολογίες και βάση γνώσης. 

Ενώ τα εργαλεία της «απεικόνισης» παρέχουν ένα περιβάλλον για απεικόνιση και 

επεξεργασία του µοντέλου της γνώσης. 

Το «µοντέλο» του Protégé βασίζεται σε ένα απλό, αλλά ευέλικτο µετα-µοντέλο [11], το οποίο 

συγκρίνεται µε αυτό των αντικειµενοστραφών και βασισµένων σε πλαίσιο (frame-based) 

συστηµάτων. Γενικά µπορεί να αναπαριστά οντολογίες που αποτελούνται από κλάσεις, 

ιδιότητες (slots), χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων (όψης και περιορισµούς) και στιγµιότυπα. Το 

Protégé παρέχει µια ανοικτή προγραµµατιστική διεπαφή βασισµένη στη Java για να εκτελεί 

ερωτήµατα και να διαχειρίζεται τα µοντέλα. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το µετα-µοντέλο 

του Protégé αποτελεί το ίδιο µια οντολογία, µε κλάσεις που αναπαριστούν κλάσεις, 

ιδιότητες, κ.τ.λ. , κάτι που του δίνει τη δυνατότητα εύκολα να επεκταθεί και να προσαρµοστεί 

σε άλλες αναπαραστάσεις. 

Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της «απεικόνισης» του Protégé, οι σχεδιαστές οντολογιών 

δηµιουργούν κλάσεις, αναθέτουν ιδιότητες στις κλάσεις και περιορίζουν τα χαρακτηριστικά 

των ιδιοτήτων ορισµένων κλάσεων. “Φορτώνοντας” µια οντολογία το Protégé είναι σε θέση 

να παράγει επιφάνειες αλληλεπίδρασης µε το χρήστη που να υποστηρίζουν την δηµιουργία 

στιγµιότυπων. Για κάθε κλάση της οντολογίας δηµιουργεί µια φόρµα µε επεξεργάσιµα 

συστατικά (components) (widgets) για κάθε ιδιότητα αυτής. Οι φόρµες που δηµιουργούνται 

µπορούν επιπλέον να διαµορφωθούν µε το εργαλείο «Protégé forms editor», όπου οι 

χρήστες µπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά widgets. Εκτός από τα widgets που παρέχει η 

βιβλιοθήκη του Protégé, το Protégé έχει µια ευέλικτη αρχιτεκτονική που επιτρέπει στους 

προγραµµατιστές να αναπτύσσουν δικά τους widgets, τα οποία µπορούν να συνδεθούν µε 

το πυρήνα του συστήµατός του. Ανάλογα µπορούν να αναπτυχθούν πλαίσια επιφανειών 

                                                

2
 http://www.w3.org/TR/owl-features/ 
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αλληλεπίδρασης µε το χρήστη σε πλήρες µέγεθος (tabs) που µπορούν να περιέχουν 

διάφορα άλλα συστατικά (components). Εκτός από τη βασική συλλογή των tabs για τη 

συγγραφή των κλάσεων, ιδιοτήτων, φορµών και στιγµιότυπων, υπάρχει και µια βιβλιοθήκη 

µε επιπλέον  tabs για την εκτέλεση ερωτηµάτων, για την πρόσβαση στις αποθήκες 

δεδοµένων, για τη γραφική απεικόνιση οντολογιών και για τη διαχείριση των εκδόσεων των 

οντολογιών. 

2.1.2 Protégé-Frames 

Η εφαρµογή «Protégé-Frames editor» δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατασκευάζουν 

και να αποθηκεύουν οντολογίες που ανήκουν στο πεδίο µοντελοποίησης µε πλαίσια (frame-

based domain). Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρµόζουν τις φόρµες εισαγωγής 

δεδοµένων ανάλογα µε το πεδίο και να κάνουν εισαγωγή στιγµιότυπων στις οντολογίες. Το 

µοντέλο γνώσης που υλοποιεί είναι συµβατό µε το πρωτόκολλο Open Knowledge Base 

Connectivity (OKBC).  Σε αυτό το µοντέλο µια οντολογία αποτελείται από ένα σύνολο 

κλάσεων οργανωµένες σε ιεραρχία, ένα σύνολο χαρακτηριστικών των κλάσεων που 

περιγράφουν τις ιδιότητές τους και τις σχέσεις τους, και ένα σύνολο στιγµιότυπων των 

κλάσεων – υποδείγµατα των “αρχών” (concepts) που έχουν συγκεκριµένες τιµές για τις 

ιδιότητές τους. Στα χαρακτηριστικά του Protégé-Frames ανήκουν και τα εξής: 

� Ένα περιβάλλον εργασίας που µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να δώσει στους 

χρήστες τη δυνατότητα να µοντελοποιήσουν τη γνώση και να εισάγουν δεδοµένα µε 

φόρµες που να αντιπροσωπεύουν το εκάστοτε πεδίο. 

� Μια αρχιτεκτονική plug-in που επιτρέπει την ενσωµάτωση στοιχείων, όπως γραφικά, 

πολυµέσα, χρήση διάφορων τυποποιήσεων (π.χ. RDF3, XML, HTML), αλλά και 

πρόσθετων υποστηρικτικών εργαλείων για επεξεργασία ή απεικόνιση οντολογιών, 

εξαγωγής συµπερασµάτων, κ.α. 

� Μια προγραµµατιστική διεπαφή (API) βασισµένη σε Java που επιτρέπει στα plug-ins 

και σε άλλες εφαρµογές την πρόσβαση, χρήση και απεικόνιση οντολογιών που 

έχουν δηµιουργηθεί µέσω του Protégé-Frames. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές εικόνες των φορµών του Protégé-Frames: 

                                                

3
 http://www.w3.org/RDF/ 
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� Το «Classes Tab» µε το οποίο επεξεργαζόµαστε οντολογίες. 

 

� Το «Form Tab» µε το οποίο φτιάχνουµε τη φόρµα για την διαχείριση των 

στιγµιότυπων της οντολογίας βάσει του είδους τους. 
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� Το «Instances Tab» για την διαχείριση των στιγµιότυπων των κλάσεων της 

οντολογίας µε βάση τη γνώση. 

 

2.1.3 Protégé-OWL 

Η εφαρµογή «Protégé-OWL editor» είναι µια επέκταση του Protégé που υποστηρίζει την 

γλώσσα OWL. Μια οντολογία OWL µπορεί να περιέχει περιγραφές των κλάσεων, τις 

ιδιότητές της και τα στιγµιότυπά της. Σε µια τέτοια οντολογία ο σηµασιολογικός φορµαλισµός 

της OWL καθορίζει το πώς παράγονται τα λογικά συµπεράσµατα. Για παράδειγµα τα 

γεγονότα δεν καταγράφονται στη οντολογία, αλλά συνεπάγονται από τη σηµασιολογία. 

Αυτές οι συνεπαγωγές - ερµηνείες µπορούν να βασιστούν είτε σε ένα κείµενο είτε σε πολλά 

κατανεµηµένα κείµενα που συνδυάζονται µέσω του OWL µηχανισµού4. 

Η εφαρµογή «Protégé-OWL editor» επιτρέπει στους χρήστες: 

� Να φορτώνουν και να σώζουν OWL και RDF οντολογίες, 

� Να συντάσσουν και να απεικονίζουν κλάσεις, ιδιότητες και SWRL5 κανόνες. 

                                                

4
 http://www.w3.org/TR/owl-guide/ 

5
 http://www.w3.org/Submission/SWRL/ 
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� Να ορίζουν λογικά χαρακτηριστικά κλάσεων ως OWL παραστάσεις. 

� Να εκτελούν λογικούς συλλογισµούς, όπως τα description logic classifiers. 

� Να συντάσσουν την OWL µε στόχο την οικοδόµηση του Σηµασιολογικού Ιστού 

(Semantic Web). 

Η ευέλικτη αρχιτεκτονική του  Protégé-OWL κάνει εύκολη την εγκατάσταση και επέκταση της 

εφαρµογής. Το Protégé-OWL είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την πλατφόρµα Jena6 και έχει 

µια ανοικτή προγραµµατιστική διεπαφή (API) βασισµένη σε Java για ανάπτυξη ανεξάρτητων 

εφαρµογών ή υπηρεσιών του Σηµασιολογικού Ιστού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές εικόνες των φορµών του Protégé-OWL: 

� To «OWLClasses tab» για την επεξεργασία των κλάσεων της οντολογίας. 

 

 

� Το «Properties tab» για την επεξεργασία των χαρακτηριστικών των ιδιοτήτων. 

                                                

6
 http://jena.sourceforge.net/ 
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� Το «Individuals tab»  για την επεξεργασία των στιγµιότυπων. 
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� Το «OWLViz» για την γραφική απεικόνιση OWL οντολογιών. 

 

� Φόρµα για σύνταξη SWRL κανόνων. 
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το Protégé αποτελεί ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης και επεξεργασίας 

οντολογιών. Έχει αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραµµατισµού Java και διατίθεται στην ευρεία 

κοινότητα ως µια εφαρµογή ανοικτού λογισµικού υπό την άδεια ‘Mozilla Public License’ για 

ελεύθερη χρήση και ανάπτυξη.  

Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του από πολλούς χρήστες συγχρόνως µέσω του Protégé 

multi user mode7, αλλά και τη δυνατότητα υποστήριξης ενός περιβάλλοντος συνεργασίας για 

την ανάπτυξη οντολογιών µέσω του Collaborative Protégé8. Ακόµα διαθέτει το Graph 

Widget9, µια εφαρµογή που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την απεικόνιση δικτύων από 

στιγµιότυπα οντολογιών και των σχέσεων µεταξύ των στιγµιότυπων. 

Επιπλέον για την κοινότητα των προγραµµατιστών που αναπτύσσουν εφαρµογές που 

επεκτείνουν τις δυνατότητες του Protégé υπάρχει το Protégé Programming Development 

Kit10(PDK). Το Protégé PDK είναι ένα σύνολο από κείµενα και παραδείγµατα που 

περιγράφουν και εξηγούν πώς µπορούν να αναπτυχθούν και να εγκατασταθούν plug-in 

προεκτάσεις για το Protégé. Επίσης περιγράφουν το πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 

Protégé API για ανάπτυξη αυτόνοµων εφαρµογών που κάνουν χρήση του µοντέλου του 

Protégé. 

Χρήση του Protégé PDK έγινε και στην παρούσα φάση του έργου για την ανάπτυξη του 

plug-in του Protégé «IatrolexiTab» (βλέπε παρακάτω), το οποίο αποτελεί και την κύρια 

προσαρµογή που έγινε στο λογισµικό του Protégé στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου. 

2.2.1 Οδηγίες Εγκατάστασης Protégé 

Η τελευταία έκδοση του Protégé είναι το Protégé 3.3,  η οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 

2007. Για την εγκατάσταση “τρέχουµε” το αρχείο ‘install_protege.exe’  και ακολουθούµε τις 

οδηγίες εγκατάστασης. Το αρχείο βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα 

                                                

7
 http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?MultiUserTutorial 

8
 http://protege.stanford.edu/doc/collab-protege/ 

9
 http://protege.stanford.edu/doc/tutorial/graph_widget/ 

10
 http://protege.stanford.edu/doc/dev.html 
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αναφορά, αλλά επιπλέον µπορείτε να το βρει κανείς στην επίσηµη ιστοσελίδα 

http://protege.stanford.edu/  του Protégé. 

Κατά την εγκατάσταση του Protégé είναι πιθανόν να ζητηθεί να γίνει εγκατάσταση του 

περιβάλλοντος Java Runtime Environment (JRE), το οποίο είναι απαραίτητο για να τρέχει το 

Protégé. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να γίνει η εγκατάσταση του JRE 1.6.0 από το αρχείο 

‘jre-6u1-windows-i586-p’, το οποίο εµπεριέχεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την 

παρούσα αναφορά ή µπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση 

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. 

2.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Στην επίσηµη ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου του Stanford για το Protégé 

(http://protege.stanford.edu/) µπορεί κάποιος να βρει πληθώρα υλικού σχετικά µε τη χρήση 

των διαφόρων εργαλείων του  Protégé. Οι απλοί χρήστες µπορούν να κατεβάσουν υλικό 

από τη διεύθυνση http://protege.stanford.edu/doc/users.html, ενώ για αυτούς που 

ενδιαφέρονται για ανάπτυξη εφαρµογών επέκτασης του Protégé υπάρχει η διεύθυνση 

http://protege.stanford.edu/doc/dev.html. Επιπλέον οι χρήστες του Protégé προσφέρουν τις 

γνώσεις του σε µια on-line κοινότητα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl/ .  

Τέλος, υλικό σχετικά µε οδηγίες χρήσης του περιβάλλοντος του Protégé υπάρχει στο 

φάκελο ‘Protégé_Documentation’ στο οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα αναφορά. 
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333    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟ ΣΣΣ ΑΑΑΡΡΡΜΜΜΟΟΟ ΣΣΣΜΜΜΕΕΕ ΝΝΝΟΟΟ    PPP RRR OOO TTT ÉÉÉ GGG ÉÉÉ    –––    ∆∆∆ ΙΙΙ ΑΑΑ ΧΧΧ ΕΕΕ ΙΙΙ ΡΡΡ ΙΙΙ ΣΣΣ ΗΗΗ    
ΕΕΕ ΛΛΛ ΛΛΛ ΗΗΗΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της οντολογίας των βιοϊατρικών όρων στην ελληνική γλώσσα, 

αλλά και των ενεργειών της ένταξης της αρχικής ταξινοµίας βιοϊατρικών όρων (βλ. 

Παραδοτέο Π8 & Π13) στο εργαλείο Protégé, έγιναν κατάλληλες προσαρµογές στο 

λογισµικό του Protégé για τη διευκόλυνση του έργου των ερευνητών, των γλωσσολόγων, 

των ιατρών και των προγραµµατιστών.   

Στο Protégé  και στη φορµαλιστική γλώσσα OWL που τελικά επιλέχθηκε για την ανάπτυξη 

της οντολογίας των βιοϊατρικών όρων του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ονοµασίας των κλάσεων, αλλά και των στιγµιότυπων στα ελληνικά, αφού τα ονόµατα 

αποτελούν αναγνωριστικά της OWL και δεν επιτρέπονται ελληνικοί χαρακτήρες. Υπάρχει 

όµως η δυνατότητα χρήσης ελληνικών µέσω ετικετών (rdfs:label) και σχολίων-περιγραφών 

(rdfs:comment) στα ελληνικά που µπορούν να µπουν στις κλάσεις και στα στιγµιότυπα. Για 

παράδειγµα µια κλάση της οντολογίας του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ στην OWL µε ελληνική ετικέτα και 

ελληνικό σχόλιο  έχει ως εξής: 

    <owl:Class rdf:about="#Group"> 

    <rdfs:comment xml:lang="en">A conceptual entity referring to the classification of 

individuals according to certain shared characteristics.</rdfs:comment> 

<rdfs:comment xml:lang="el">Μια εννοιολογική οντότητα που αναφέρεται στην ταξινόµηση 

των ατόµων σύµφωνα µε ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά.</rdfs:comment> 

    <rdfs:label xml:lang="en">Group</rdfs:label> 

    <rdfs:label xml:lang="el">Οµάδα</rdfs:label> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:about="#ConceptualEntity"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

Βλέπουµε παραπάνω την ετικέτα <rdfs:label xml:lang="el">Οµάδα</rdfs:label>, όπου το "el" 

δηλώνει ότι είναι στην ελληνική γλώσσα. Κατά αντιστοιχία για το σχόλιο έχουµε 
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<rdfs:comment xml:lang="el"> Μια εννοιολογική οντότητα που αναφέρεται στην ταξινόµηση 

των ατόµων σύµφωνα µε ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά.</rdfs:comment>.   

Το Protégé µέχρι σήµερα δεν διαθέτει δυνατότητα µεµονωµένης διαχείρισης ετικετών και 

σχολίων στα ελληνικά. Ωστόσο µπορούµε να προσαρµόσουµε το Protégé, ώστε να 

εισάγουµε τους ελληνικούς όρους στην οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, προσθέτοντας ετικέτες 

και σχόλια στα οποία γράφουµε την ένδειξη “el” στο πεδίο “lang”. Σηµειώνουµε ότι η 

συγκεκριµένη ένδειξη δεν παρέχεται στις επιλογές που διαθέτει τα συγκεκριµένο πεδίο, αλλά 

µπορεί πολύ απλά να προστεθεί. Ένα παράδειγµα βλέπουµε στην παρακάτω εικόνα: 

 

Επιπλέον στα πλαίσια του προσαρµοσµένου Protégé και της διευκόλυνσης των ερευνητών 

αναπτύχθηκε το plug-in του Protégé «IatrolexiTab». Κάνοντας χρήση του IatrolexiTab οι 

χρήστες µπορούν να πλοηγηθούν στην οντολογία κάνοντας χρήση των ελληνικών ετικετών. 

Μπορούν επίσης να δουν τα ελληνικά σχόλια (δηλ. την ελληνική περιγραφή του όρου). 

Επιπλέον µπορούν  να αναζητήσουν όρους µε βάση την ελληνική ετικέτα. Μια πρώτη 

άποψη για τις δυνατότητες του IatrolexiTab µπορούµε να έχουµε από τις παρακάτω εικόνες: 
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Το IatrolexiTab παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. 
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444    III AAATTT RRR OOO LLL EEE XXX III TTTAAA BBB    

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη του plug-in «IatrolexiTab» αποτελεί τη βασική προσαρµογή που έγινε στο 

λογισµικό του Protégé στα πλαίσια της παρούσας φάσης του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Το 

IatrolexiTab ακολουθεί την αρχιτεκτονική των plug-ins του Protégé και αναπτύχθηκε πάνω 

στην λογική της επέκτασης του Protégé για καλύτερη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας 

κατά τη υλοποίηση και επεξεργασία µιας οντολογίας. 

Η αναγκαιότητα της επέκτασης του Protégé ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση µιας 

οντολογίας µε όρους στην ελληνική γλώσσα έγινε φανερή κατά τη χρήση του Protégé από 

την οµάδα του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ για την ανάπτυξης της οντολογίας των βιοϊατρικών όρων του 

έργου ενώ έγινε ακόµα πιο έντονη κατά την διαδικασία ένταξης της αρχικής ταξινοµίας 

βιοϊατρικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ στο Protégé. Συγκεκριµένα ενώ στο Protégé υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής όρων της οντολογίας στα  ελληνικά µέσω ετικετών και σχολίων στην 

ελληνική γλώσσα, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, αντίθετα δεν είναι δυνατή 

η πλοήγηση µέσω της ιεραρχία των κλάσεων της οντολογίας στην ελληνική γλώσσα. 

Επιπλέον δεν είναι δυνατή η αναζήτηση όρων της οντολογίας στην ελληνική γλώσσα.  

Για την κάλυψη των παραπάνω αδυναµιών του Protégé αναπτύχθηκε το IatrolexiTab. Μέσω 

αυτού είναι δυνατή η απεικόνιση και η πλοήγηση της ιεραρχία των κλάσεων της οντολογίας 

των βιοϊατρικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ στα Ελληνικά, όπως επίσης  η αναζήτηση όρων της 

οντολογίας στα ελληνικά. 

Το IatrolexiTab µπορεί να διαχειριστεί µόνο οντολογίες που είναι γραµµένες στη 

φορµαλιστική γλώσσα OWL, όπως είναι και η οντολογία των βιοϊατρικών όρων του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, κάτι που γίνεται σαφές στην επόµενη ενότητα του παρόντος παραδοτέου. 

4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το “plug-in” IatrolexiTab έχει υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραµµατισµού Java και 

συγκεκριµένα σε JDK 6. Έχει ακολουθηθεί πλήρως τόσο κατά την ανάπτυξή του, όσο και 

κατά τη διάθεσή του, η αρχιτεκτονική και οι κανόνες των plug-ins του Protégé. Συγκεκριµένα 

για την ανάπτυξη του  IatrolexiTab έχει γίνει χρήση του Protégé Programming Development 
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Kit (PDK), το οποίο αποτελεί το επίσηµο σύνολο εργαλείων που διαθέτει το Protégé για την 

ανάπτυξη επεκτάσεών του. 

Το IatrolexiTab για την επεξεργασία των οντολογιών βασίζεται στο µοντέλο του Protégé-

OWL. ∆ιαχειρίζεται οντολογίες που είναι γραµµένες στην φορµαλιστική γλώσσα OWL και 

απαιτεί την παρουσία του Protégé-OWL plug-in. Κατά τη λειτουργία του το IatrolexiTab κάνει 

χρήση του µοντέλου της οντολογίας που βρίσκεται στη µνήµη και που έχει φορτωθεί από 

την εφαρµογή του Protégé. Έχει υλοποιηθεί µηχανισµός ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν 

στο µοντέλο της οντολογίας από τα υπόλοιπα plug-ins ή άλλες εφαρµογές να γίνονται άµεσα 

αντιληπτές από το IatrolexiTab. 

Οι δυνατότητες που παρέχει το IatrolexiTab είναι οι εξής: 

� Απεικόνιση της ιεραρχία των όρων της οντολογία στην ελληνική γλώσσα σε δενδρική 

µορφή και πλοήγηση σε αυτήν. 

� Αναζήτηση όρων της οντολογία στην ελληνική γλώσσα και απεικόνιση της θέσης 

τους στην ιεραρχία της οντολογίας. 

� Επεξεργασία των όρων της οντολογίας κάνοντας άµεση χρήση του «Protégé-OWL 

editor». 

� Απεικόνιση της περιγραφής κάθε όρου. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει η ετικέτα του όρου της 

οντολογίας στην ελληνική γλώσσα, ο όρος απεικονίζεται µε το όνοµα (αναγνωριστικό). Η 

αναζήτηση στις αντίστοιχες περιπτώσεις είναι δυνατή βάσει του ονόµατος. Για την 

απεικόνιση της περιγραφής επιλέγεται µε σειρά προτεραιότητας η ελληνική περιγραφή και 

µετά η αγγλική περιγραφή. Αν δεν υπάρχει καµία από της δυο προηγούµενες, τότε 

εµφανίζονται οι περιγραφές σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες χωρισµένες µε κόµµατα. 

 

4.2.1 Οδηγίες Εγκατάστασης IatrolexiTab 

Η εγκατάσταση του IatrolexiTab µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε υπολογιστή έχει 

εγκατασταθεί προηγουµένως το Protégé και  το plug-in του Protégé-OWL. Οδηγίες για την 

εγκατάσταση των δυο παραπάνω δίνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του παραδοτέου όπου 

περιγράφεται το Protégé.  
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Αφού έχουν εγκατασταθεί τα παραπάνω, αρκεί να αποσυµπιέσουµε ένα από τα αρχεία 

‘cti.iatrolexitab.rar’ ή ‘cti.iatrolexitab.zip’ στο φάκελο των plug-ins του Protégé. Τα αρχεία 

βρίσκονται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα αναφορά µέσα στον φάκελο µε 

τίτλο ‘…/software/iatrolexitab’. Ο φάκελος των plug-ins του Protégé βρίσκεται στην θέση του 

δίσκου που έχει γίνει η εγκατάσταση του Protégé και έχει τίτλο ‘plugins’. Μετά την 

αποσυµπίεση θα δηµιουργηθεί στον φάκελο των  plug-ins ο φάκελος του IatrolexiTab µε 

τίτλο ‘IatrolexiTab’ όπου περιέχεται το εκτελέσιµο αρχείου του IatrolexiTab. Με την επόµενη 

φορά που θα ανοίξει η εφαρµογή του Protégé θα “φορτωθεί” αυτόµατα και το plug-in 

IatrolexiTab µαζί µε τα υπόλοιπα plug-ins του Protégé.  

4.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το IatrolexiTab επεξεργάζεται οντολογίες στη φορµαλιστική 

γλώσσα OWL. Εποµένως κατά την έναρξη της εφαρµογής του Protégé θα πρέπει να 

ανοιχθεί ένα owl-αρχείο ή ένα owl-project ή να δηµιουργηθεί ένα νέο project για τη 

δηµιουργία οντολογίας στην OWL γλώσσα, όπως βλέπουµε στις παρακάτω εικόνες. 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»  Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία 
εικόνων, ήχου και γλώσσας», 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

Π11: Προσαρµοσµένο Protégé  

  21   

 

 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»  Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία 
εικόνων, ήχου και γλώσσας», 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

Π11: Προσαρµοσµένο Protégé  

  22   

 

 

 

Για παράδειγµα, στην περίπτωση που θέλουµε να δούµε την αρχική ταξινοµία των 

βιοϊατρικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ αρκεί να ανοίξουµε το owl-αρχείο που την περιέχει. 

Αφού λοιπόν έχουµε ανοίξει στο Protégé ένα owl-project µπορούµε στη συνέχεια να 

«τρέξουµε» το IatrolexiTab πηγαίνοντας στο µενού του Protégé και να επιλέγοντας «Project-

>Configure…». Στη φόρµα που θα ανοίξει επιλέγουµε από τη λίστα των Tab Widgets το 

IatrolexiTab, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα: 
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Στην περίπτωση που το ανοιχτό project του Protégé δεν είναι συµβατό µε την επεξεργασία 

οντολογιών στη γλώσσα OWL, ή έκδοση του Protégé που τρέχει δεν διαθέτει το plug_in 

Protégé-OWL δεν θα είναι δυνατή η επιλογή του IatrolexiTab από τη λίστα των Tab Widgets, 

όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα. 
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Επιλέγοντας το IatrolexiTab από τη λίστα των Tab Widgets και πατώντας το ‘ok’, αυτόµατα 

«τρέχει» το IatrolexiTab και εµφανίζεται το ‘tab’ του µε τίτλο ‘IatrolexiTab’. Πατώντας πάνω 

στον τίτλο έρχεται στο προσκήνιο η φόρµα του IatrolexiTab. 
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Στο αριστερό µέρος της φόρµας µπορούµε να δούµε την ιεραρχική απεικόνιση της 

οντολογίας που βρίσκεται φορτωµένη στην µνήµη της εφαρµογής του Protégé σε δενδρική 

µορφή. Στο δέντρο εµφανίζονται οι ελληνικές ετικέτες των όρων της οντολογίας. Στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει η ελληνική ετικέτα εµφανίζεται το όνοµα (αναγνωριστικό) του 

όρου. Πατώντας µε το ποντίκι τα ‘+’ και ‘–‘ µπορούµε να περιηγηθούµε στην οντολογία. 
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Οι χρήστες µπορούν να επεξεργαστούν έναν όρο της οντολογίας επιλέγοντας τον όρο στο 

δέντρο απεικόνισης και στη συνέχεια πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Επεξεργασία’. Με αυτό 

το τρόπο εµφανίζεται η προεπιλεγµένη φόρµα επεξεργασίας του «Protégé-OWL editor» 

(οδηγίες χρήσης για την προεπιλεγµένη φόρµα επεξεργασίας βρίσκονται στο αρχείο 

ProtegeOWLTutorial.pdf το οποίο βρίσκεται στον οπτικό δίσκο µέσα στο φάκελο 

‘.../software/Protégé/documentation’, ή στην επίσηµη ιστοσελίδα του Protégé 

http://protege.stanford.edu/doc/users.html ).  
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To IatrolexiTab αυτόµατα ενηµερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στο µοντέλο της 

οντολογίας είτε από την προεπιλεγµένη φόρµα επεξεργασίας του «Protégé-OWL editor», 

είτε από κάποιο άλλο plug-in του Protégé. 

Επιπλέον στο IatrolexiTab υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης όρων της οντολογίας που 

απεικονίζονται στην ιεραρχία. Ο χρήστης µπορεί να βάλει το κείµενο της αναζήτησης στο 

επάνω δεξιά πεδίο της φόρµας του IatrolexiTab και να κάνει αναζήτηση πατώντας το κουµπί 

µε τίτλο ‘Αναζήτηση’. Κατά την αναζήτηση στη δεντρική απεικόνιση, ψάχνουµε τους όρους 

της οντολογίας οι οποίοι περιέχουν το κείµενο της αναζήτησης. Η λίστα των αποτελεσµάτων 

της αναζήτησης εµφανίζεται στον ειδικό χώρο κάτω από το κείµενο της αναζήτησης. 
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Κάνοντας µια επιλογή από τη λίστα των αποτελεσµάτων της αναζήτησης πλοηγούµαστε 

αυτόµατα στη θέση της ιεραρχικής απεικόνισης της οντολογίας στην οποία βρίσκεται ο όρος. 
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Στην κάτω δεξιά πλευρά της φόρµας εµφανίζεται η περιγραφή του όρου της οντολογίας που 

έχει επιλεχθεί κάθε φορά, αν βέβαια αυτή υπάρχει. Αν βρίσκεται σε περισσότερες γλώσσες 

επιλέγεται µε σειρά προτεραιότητας την ελληνική και µετά την αγγλική. Αν δεν υπάρχει καµία 

από τις δυο προηγούµενες, τότε εµφανίζει τις περιγραφές σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες 

χωρισµένες µε κόµµατα. 
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Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι για να αποθηκευτεί οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στην 

οντολογία µέσω του IatrolexiTab, θα πρέπει να «σώσουµε» όλο το project πριν κλείσουµε 

την εφαρµογή του Protégé, όπως συµβαίνει και µε τις αλλαγές που κάνουν τα υπόλοιπα 

plug-ins του Protégé. 
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Τέλος, αν θελήσουµε να κλείσουµε το IatrolexiTab αρκεί να πάµε στο µενού του Protégé. Να 

επιλέξουµε πάλι «Project->Configure…», όπως κατά την ενεργοποίηση, και να απο-

επιλέξουµε από τη λίστα των Tab Widgets το IatrolexiTab. Πατώντας το ‘ok’, το IatrolexiTab 

αυτόµατα απενεργοποιείται και η φόρµα του εξαφανίζεται. 
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Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει την αναφορά 

των προσαρµογών που έγιναν στο Protégé στα πλαίσια της παρούσας φάσης του έργου, 

καθώς και το λογισµικό αυτών των προσαρµογών. Μόλις εισαχθεί ο οπτικός δίσκος στη 

µονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή θα ανοίξει αυτόµατα ο φυλλοµετρητής µε την 

παρουσίαση του παραδοτέου. 

 

Στην πρώτη σελίδα παρουσιάζονται στοιχεία του έργου και του συγκεκριµένου παραδοτέου 

καθώς και δύο υπερσύνδεσµοι (links). Ο πρώτος οδηγεί στην αναφορά του παραδοτέου 

(παρούσα αναφορά) σε µορφή PDF και ο δεύτερος στο φακέλου του οπτικού δίσκου που 

περιέχει το λογισµικό του παραδοτέου. 
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