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Στόχο της ΕΕ4, στην οποία εντάσσεται και το παρόν παραδοτέο, αποτελεί η
ανάπτυξη της οντολογίας βιοϊατρικών κειµένων.
Τρία είναι τα προκαθορισµένα βήµατα τα οποία οδηγούν στην επίτευξη του στόχου
αυτού:
Α) Το προσαρµοσµένο για την ελληνική γλώσσα Protégé το οποίο υποβοηθάει στην
ανάπτυξη της οντολογίας (βλ. Π11)
Β) Η αρχική ταξινοµία στην οποία θα βασιστεί η οντολογία, ενταγµένη στο Protégé
(OWL) και
Γ) Η ανάπτυξη της ίδιας της οντολογίας (βλ. Π13).
Το παρόν παραδοτέο αναφέρεται στο β’ βήµα, αυτό δηλαδή της ολοκλήρωσης της
αρχικής ταξινοµίας.
Το παρόν παραδοτέο Π12: Αρχική Ταξινοµία εντός Protégé περιλαµβάνει:
1. το αρχείο δεδοµένων σε µορφή OWL µε την αρχική ταξινοµία της οντολογίας
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ,
2. την Εφαρµογή Απεικόνισης Οντολογιών που δίνει τη δυνατότητα
πλοήγησης και αναζήτησης µε βάση τους όρους στην ελληνική γλώσσα. Το
εργαλείο αυτό είναι µια αυτόνοµη εφαρµογή και δεν απαιτεί την εγκατάσταση
του εργαλείου Protégé.
3. την παρούσα τεκµηρίωση.
Όλα τα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται στον επισυναπτόµενο οπτικό δίσκο.
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Στο παραδοτέο «Π8: Αρχική Ταξινοµία Βιοϊατρικών Όρων» περιγράφηκε ο τρόπος
και η διαδικασία κατάρτισης της αρχικής ταξινοµίας. Στο ίδιο παραδοτέο
περιλαµβάνεται το πρώτο (πάνω) επίπεδο της ταξινοµίας.
Στην παρούσα φάση η αρχική ταξινοµία αναπτύχθηκε πλήρως ακολουθώντας τη
διαδικασία που είχε προδιαγραφεί.
Πιο συγκεκριµένα για την κατάρτιση της αρχικής ταξινοµίας των βιοϊατρικών όρων
υιοθετήθηκε συνδυασµός της από πάνω προς τα κάτω (top-down) και της από κάτω
προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγισης:
1. Στο πλαίσιο της από πάνω προς τα κάτω (top-down) προσέγγισης
προσαρµόστηκαν στα ελληνικά από τους ειδικούς (ιατρούς - γλωσσολόγους)
οι κατηγορίες βιοϊατρικών εννοιών που περιλαµβάνονται στις δύο ιεραρχίες
του Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS, εργασία που ολοκληρώθηκε στο
πλαίσιο του παραδοτέου «Π8: Αρχική Ταξινοµία Βιοϊατρικών Όρων».
2. Στο πλαίσιο της από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγισης και για την
υλοποίηση του παρόντος παραδοτέου, η αρχική ταξινοµία εµπλουτίστηκε µε
ειδικότερες κατηγορίες εννοιών και όρων, που είτε απαντώνται στο Σώµα
Κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ είτε συλλέχθηκαν κατά την επεξεργασία
δίγλωσσων βιοϊατρικών λεξιλογίων στο πλαίσιο των Παραδοτέων «Π5:
Μονολεκτικοί όροι της Βιοϊατρικής» και Π7: «Πολυλεκτικοί όροι Βιοϊατρικής».
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ

Η αρχική ταξινοµία περιλαµβάνει δύο επιµέρους ιεραρχίες, όπως αυτές καθορίστηκαν
στο πακέτο Π8: την ιεραρχία των οντοτήτων (entities) και την ιεραρχία των
συµβάντων (events). Η ιεραρχία των οντοτήτων περιλαµβάνει 100 και η ιεραρχία των
συµβάντων 35 κατηγορίες εννοιών. Οι κυριότεροι κόµβοι των δύο ιεραρχιών
παρουσιάζονται σχηµατικά στα ακόλουθα σχήµατα:

Οντότητα

Φυσικό Αντικείµενο

Οργανισµός

Ουσία

Ανατοµική ∆οµή

Εννοιολ. Οντότητα

Εύρηµα

Ιδέα ή Έννοια
Κατασκ. Αντικείµ.

Ιδιότητα
Οργανισµού

Γλώσσα

Πνευµατικό
Προϊόν

Οργάνωση
Επάγγελµα ή
Γνωστι.τοµέας

Οµάδα
Χαρακτηριστικά
Οµάδας

Σχήµα 1. Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην Ταξινοµία των Οντοτήτων

Συµβάν

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία

∆ραστηριότητα

Τραυµατισµός ή
Συµπεριφορά

Μηχανική
∆ραστηριότητα

Καθηµερινή ή Ψυχαγωγική
∆ραστηριότητα

Φυσικό Φαινόµενο ή ∆ιεργασία

Επαγγελµατική
∆ραστηριότητα

∆ηλητηρίαση

Φαινόµενο προκαλούµενο από Άνθρωπο

Σχήµα 2. Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην Ταξινοµία των Γεγονότων
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Ανατοµία
Αντικείµενα
Γεωγραφικές
Περιοχές
Γονίδια και
Μοριακές
Ακολουθίες
∆ιαδικασίες
∆ιαταραχές
∆ραστηριότητες
και
Συµπεριφορές
Έµβια Όντα
Έννοιες και
Ιδέες
Επαγγελµατικοί
τοµείς
Οργανώσεις
Φαινόµενα
Φυσιολογία
Χηµικά και
Φάρµακα

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

Οι κατηγορίες εννοιών που περιλαµβάνονται στις δύο
ιεραρχίες µελετήθηκαν λεπτοµερώς από τους ειδικούς
του έργου και διαµορφώθηκαν µέσω των ακόλουθων
σηµασιολογικών οµάδων σε ένα λιγότερο πολύπλοκο
εννοιολογικό σχήµα, που αποτυπώνει µε συνοπτικό
τρόπο την εννοιολογική δοµή του πεδίου της βιοϊατρικής.

Οι παραπάνω ιεραρχίες, επεκτάθηκαν και εµπλουτίστηκαν «προς τα κάτω» µε την
ένταξη σε αυτές των µονολεκτικών και πολυλεκτικών όρων βιοϊατρικής όπως αυτοί
συλλέχθηκαν σε προηγούµενα παραδοτέα.
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Όπως περιγράφεται και στο Παραδοτέο Π2: Μοντέλο αναπαράστασης της
οντολογίας, για την αναπαράσταση της οντολογίας, κρίθηκε σκόπιµη η χρήση της
OWL-lite (βλ. Παράρτηµα για µια σύντοµη περιγραφή.
Αρχικά, µεταφέρθηκε η αρχική ταξινοµία σε OWL-Lite αναπαράσταση. Η µορφή της
όπως φαίνεται µέσα από έναν text editor είναι αυτή που αναπαρίσταται παρακάτω:

Με τη µορφή αυτή δεν είναι φυσικά εύκολα επεξεργάσιµη ούτε καν από
πληροφορικούς.
Για το σκοπό αυτό, (βλ. επόµενο κεφάλαιο) κατασκευάστηκε µια εφαρµογή
απεικόνισης οντολογιών. για την ευκολότερη περιήγηση και έλεγχο από τους
ειδικούς.
Παρακάτω φαίνεται η µορφή αυτή:
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AΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ

Όπως έχει ήδη τεκµηριωθεί και περιγραφεί και σε προηγούµενα παραδοτέα (βλέπε
και Π2, Π8) και µε το δεδοµένο ότι στόχος του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ είναι η δηµιουργία µιας
γενικής και ανεξάρτητης από εφαρµογές υποδοµής για την επεξεργασία της
βιοϊατρικής ορολογίας στα ελληνικά, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ως βασικό
µοντέλο αναπαράστασης των βιοϊατρικών εννοιών, µε τις ανάλογες προσαρµογές και
προσθήκες που θα προκύψουν κατά την επεξεργασία των ορολογικών δεδοµένων,
το µοντέλο αναπαράστασης και οι ιεραρχίες εννοιών και σχέσεων του
Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS, που αποτελεί την πιο εκτεταµένη από άποψη
όγκου και ποικιλίας δεδοµένων πηγή οντολογικής γνώσης για το θεµατικό πεδίο της
βιοϊατρικής.
Με βάση αυτό το µοντέλο, που αποτελεί το πρώτο επίπεδο της ταξινοµίας και
οριστικοποιήθηκε στο Παραδοτέο Π8, η εργασία που εκτελέστηκε στα πλαίσια του
παρόντος παραδοτέου ήταν:
α) η εισαγωγή της αρχικής αυτής ταξινοµίας στο Protégé και
β) η ανάπτυξη της ταξινοµίας προς τα κάτω, καθώς και η επιµέλειά της από τους
ειδικούς.
Όσον αφορά στην εισαγωγή της αρχικής ταξινοµίας στο Protégé, δεν ήταν κάτι
ιδιαίτερα χρονοβόρο µια και οι κατηγορίες εννοιών (κλάσεις) ήταν 100 στην
κατηγορία των οντοτήτων και 35 στην κατηγορία των γεγονότων, σχετικά λίγες
δηλαδή σε σχέση µε την ανεπτυγµένη ταξινοµία.
Όσον αφορά όµως την ανάπτυξη της ταξινοµίας, αυτή απεδέχθη µια ιδιαίτερα
επίπονη διαδικασία, όπου παρόλο που καταβλήθηκε µεγάλη προσπάθεια για να
µπορέσει να αυτοµατοποιηθεί, τελικά κόστισε ιδιαίτερα πολύ σε ανθρωποχρόνο,
κυρίως των ιατρών και των γλωσσολόγων της οµάδας.
Η διαδικασία µε την οποία υλοποιήθηκε το 2ο βήµα ήταν η παρακάτω:
Αρχικά η αρχική ταξινοµία αναπτύχθηκε µε βάση τους µονολεκτικούς και
πολυλεκτικούς όρους που έχουν συλλεγεί αντίστοιχα στα παραδοτέα Π5 και Π7. Για
όσους από τους όρους αυτούς, προέρχονταν από το MeSH η διαδικασία ήταν
σχετικά απλή, µια και το MeSH είναι από µόνο του µια ιεραρχία. Για όσους όµως
προέρχονταν από άλλες πηγές (σώµα κειµένων, λεξικά, κτλ.) η διαδικασία ήταν
ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα.
Μετά την ολοκλήρωση της προσθήκης των όρων στην ιεραρχία, ακολούθησε εκ νέου
ένας δεύτερος έλεγχος, στον οποίο βοήθησε πολύ τόσο το IATROLEXITab που
φτιάχτηκε στο παραδοτέο Π11, όσο και η αυτόνοµη εφαρµογή απεικόνισης
οντολογιών (βλέπε επόµενο κεφάλαιο) µέσω της οποίας οι χρήστες µπορούσαν να
δουν σε γραφικό περιβάλλον την ιεραρχία που είχε σχηµατιστεί και να την ελέγξουν.
Το σύνολο των κόµβων (κλάσεων) που περιλαµβάνει η ταξινοµία στην πλήρως
ανεπτυγµένη της µορφή, πλησιάζει τους 16.500.
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο της ταξινοµίας µέσω του
IatrolexiOWLViewer.
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4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την διαδικασία ανάπτυξης της οντολογίας των βοϊατρικών όρων του
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη µιας αυτόνοµης εφαρµογής µέσω της
οποίας θα είναι δυνατή η απεικόνιση της οντολογίας και η πλοήγηση σε αυτήν, θα
διευκόλυνε το έργο των ερευνητών. Έτσι πέραν από τις προσαρµογές που έγιναν
στο Protégé, η οµάδα του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ έκρινε σκόπιµο να υλοποιήσει και µια
αυτόνοµη εφαρµογή για την απεικόνιση οντολογιών µε λειτουργικότητα ανάλογη
αυτής του “plug-in” IatrolexiTab (βλ. Παραδοτέο Π11) που δεν θα απαιτεί την
εγκατάσταση της εφαρµογής του Protégé. Για το λόγο αυτό υλοποιήθηκε η εφαρµογή
µε τίτλο “ΙatrolexiOWLViewer”, η οποία υποστηρίζει την απεικόνιση µιας οντολογίας
στα ελληνικά.
Οι χρήστες µπορούν µέσω του IatrolexiOWLViewer να πλοηγηθούν σε µια οντολογία
που είναι γραµµένη στη φορµαλιστική γλώσσα OWL µέσω της δενδρικής
απεικόνισης της ιεραρχίας των κλάσεών της, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να
εγκαταστήσουν την εφαρµογή του Protégé. Όπως και στο IatrolexiTab αν υπάρχουν
ετικέτες στα ελληνικά, τότε οι όροι εµφανίζονται στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
εµφανίζεται το αναγνωριστικό όνοµα του όρου. Η διαφορά του IatrolexiOWLViewer
από το “plug-in” IatrolexiTab είναι ότι δεν παρέχει δυνατότητα επεξεργασίας της
οντολογίας, παρά µόνο δυνατότητα απεικόνισής της.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.2

Το IatrolexiOWLViewer έχει υλοποιηθεί στη γλώσσα προγραµµατισµού Java και
συγκεκριµένα σε JDK 6. Στην ανάπτυξή του έχει γίνει χρήση του Protégé
Programming Development Kit (PDK), όπως και στην περίπτωση του “plug-in”
IatrolexiTab. Βασίζεται στο µοντέλο του Protégé-OWL, το οποίο παρουσιάσαµε
εκτενώς στο κεφάλαιο του IatrolexiTab του παραδοτέου «Π11: Προσαρµοσµένο
Protégé της ΕΕ4». Απεικονίζει οντολογίες που είναι γραµµένες στη φορµαλιστική
γλώσσα OWL, αφού τις “διαβάσει” από το owl-αρχείο στο οποίο είναι αποθηκευµένες
και τις “φορτώσει” στη µνήµη.
Οι δυνατότητες που παρέχει το IatrolexiOWLViewer είναι οι εξής:


Απεικόνιση της ιεραρχίας των όρων της οντολογίας στην ελληνική γλώσσα σε
δενδρική µορφή και πλοήγηση σε αυτήν.



Αναζήτηση όρων της οντολογίας στην ελληνική γλώσσα και απεικόνιση της
θέσης τους στην ιεραρχία της οντολογίας.



Απεικόνιση της περιγραφής κάθε όρου.

Η εφαρµογή IatrolexiOWLViewer δεν χρειάζεται εγκατάσταση. “Τρέχει” σε
οποιοδήποτε υπολογιστή, αρκεί να έχει εγκατασταθεί προηγουµένως σε αυτόν το

11
Π12: Αρχική Ταξινοµία εντός Protégé

Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

Έργο 9:

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων,
ήχου και γλώσσας»

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

περιβάλλον Java Runtime Environment (JRE), µε το “τρέξιµο” του εκτελέσιµου
αρχείου της µε τίτλο “IatrolexiOWLViewer.jar”. To αρχείο βρίσκεται “συµπιεσµένο”
στα αρχεία ‘IatrolexiOWLViewer.rar’ και ‘IatrolexiOWLViewer.zip’ που βρίσκονται
στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα αναφορά µέσα στον φάκελο µε τίτλο
‘…/software/iatrolexiowlviewer’. “Αποσυµπιέζοντας” κάποιο από τα δυο αρχεία σε
µια θέση στον δίσκο δηµιουργείται ένας φάκελος στον οποίο περιέχονται το αρχείο
‘IatrolexiOWLViewer.jar’, το αρχείο ‘runIatrolexiOWLViewer.bat’ και ο φάκελος µε
τίτλο ‘lib’ µε τις απαραίτητες βιβλιοθήκες της εφαρµογής. Για να “τρέξει” το
IatrolexiOWLViewer θα πρέπει στην ίδια θέση του δίσκου να υπάρχει και ο φάκελος
µε τις βιβλιοθήκες. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ πως επειδή η αρχική ταξινοµία
περιέχει αρκετά µεγάλο αριθµό όρων θα πρέπει να αυξήσουµε την µνήµη που
χρησιµοποιεί η εφαρµογή του IatrolexiOWLViewer.jar και αυτό γίνεται τρέχοντας την
εφαρµογή µέσω του αρχείου ‘runIatrolexiOWLViewer.bat’.
Αν δεν έχετε εγκατεστηµένο το JRE µπορείτε να κάνετε την 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.

4.3

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Με την έναρξη της εφαρµογής IatrolexiOWLViewer ανοίγει η παρακάτω κεντρική
φόρµα:

Οι χρήστες θα πρέπει αρχικά να πληκτρολογήσουν ή να επιλέξουν το αρχείο που
περιέχει την οντολογία στο επάνω αριστερά πεδίο της κεντρικής φόρµας µε τίτλο
‘Αρχείο Οντολογίας’.
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Η επιλογή - εύρεση του αρχείου µπορεί να γίνει µέσα από τη φόρµα πλοήγησης στον
τοπικό δίσκο. Η φόρµα πλοήγησης εµφανίζεται πατώντας το κουµπί που έχει για
εικονίδιο έναν ανοικτό κίτρινο φάκελο και βρίσκεται στα δεξιά του πεδίου του αρχείου.

Αφού έχει συµπληρωθεί το πεδίο του αρχείου της οντολογίας, στη συνέχεια µπορεί
να “φορτωθεί” η οντολογία πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Φόρτωση Οντολογίας από
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το Αρχείο’. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης εµφανίζεται σε δενδρική µορφή η
ιεραρχική απεικόνιση της οντολογίας στο αριστερό µέρος της κεντρικής φόρµας.

Πατώντας µε το ποντίκι τα ‘+’ και ‘–‘ µπορούµε να περιηγηθούµε στην οντολογία.
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Στην επάνω δεξιά πλευρά της κεντρικής φόρµας υπάρχει η ενότητα της αναζήτησης
των όρων της οντολογίας που απεικονίζονται στην ιεραρχία. Ο χρήστης µπορεί να
βάλει το κείµενο της αναζήτησης στο επάνω δεξιά πεδίο της ενότητας και να κάνει
αναζήτηση πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Αναζήτηση’. Κατά την αναζήτηση ψάχνουµε
τους όρους της οντολογίας στην δενδρική απεικόνιση, οι οποίοι περιέχουν το κείµενο
της αναζήτησης. Η λίστα των αποτελεσµάτων της αναζήτησης εµφανίζεται στον
ειδικό χώρο κάτω από το κείµενο της αναζήτησης. Κάνοντας µια επιλογή από την
λίστα των αποτελεσµάτων της αναζήτησης πλοηγούµαστε αυτόµατα στη θέση της
ιεραρχικής απεικόνισης της οντολογίας στην οποία βρίσκεται ο όρος. Πρέπει να
αναφέρουµε πως ως αποτελέσµατα εµφανίζονται ξεχωριστά όλα τα δυνατά
µονοπάτια των γονέων κάθε όρου µέσα σε αγκύλες.

Στην κάτω δεξιά πλευρά της κεντρικής φόρµας εµφανίζεται η περιγραφή του όρου
της οντολογίας που επιλέγεται κάθε φορά, εφόσον βέβαια αυτή υπάρχει. Στην
περίπτωση που υπάρχει σε περισσότερες από µία γλώσσες εµφανίζεται, µε σειρά
προτεραιότητας, πρώτα στην ελληνική και µετά στην αγγλική. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σε καµία από τις δυο, τότε εµφανίζονται οι περιγραφές των όρων όλες τις
υπόλοιπες γλώσσες, χωρισµένες µεταξύ τους µε κόµµατα.
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Η εφαρµογή κλείνει πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Κλείσιµο’ που βρίσκεται στην κάτω
δεξιά πλευρά της κεντρικής φόρµας.

16
Π12: Αρχική Ταξινοµία εντός Protégé

Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

Έργο 9:

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων,
ήχου και γλώσσας»

55

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

Ο
Ο∆
∆Η
ΗΓΓΙΙΕ
ΕΣΣ Χ
ΧΡ
ΡΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΥ
Υ Ο
ΟΠ
ΠΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΥ
Υ ∆
∆ΙΙΣΣΚ
ΚΟ
ΟΥ
Υ

Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει την
αρχική ταξινοµία.
Μόλις εισαχθεί ο οπτικός δίσκος στη µονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή, θα
ανοίξει αυτόµατα ο φυλλοµετρητής µε την παρουσίαση του παραδοτέου (εικόνα 1).

Εικόνα 1: Στιγµιότυπο παρουσίασης του παραδοτέου.

Στην πρώτη σελίδα παρουσιάζονται στοιχεία του έργου και του συγκεκριµένου
παραδοτέου, καθώς και τρεις υπερσύνδεσµοι (links):
 Ο πρώτος υπερσύνδεσµος οδηγεί στην αναφορά του παραδοτέου (παρούσα
αναφορά) σε µορφή PDF.
 Ο δεύτερος υπερσύνδεσµος οδηγεί στην αρχική ταξινοµία οντοτήτων, η οποία
είναι σε µορφή OWL-lite, και µπορείτε να τη δείτε µε κάποιο πρόγραµµα
απεικόνισης αρχείων κειµένου.
 Ο τρίτος υπερσύνδεσµος οδηγεί στο λογισµικό του οπτικού δίσκου, στο οποίο
βρίσκεται το αρχείου owl της αρχικής ταξινοµίας και το εργαλείο απεικόνισης
οντολογιών.
Πρέπει να αναφέρουµε πως για την καλύτερη απεικόνιση της αρχικής ταξινοµίας,
αλλά και για την πλοήγηση σε αυτήν, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο
απεικόνισης οντολογιών IatrolexiOWLViewer. Οι οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης
του “IatrolexiOWLViewer” έχουν αναπτυχθεί εκτενώς στο αντίστοιχο κεφάλαιο του
παρόντος παραδοτέου.
Στην παρακάτω εικόνα µπορείτε να δείτε ένα στιγµιότυπο της ταξινοµίας
µέσω του IatrolexiOWLViewer.
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Η απεικόνιση της αρχικής ταξινοµίας µπορεί επίσης να γίνει µέσω της εφαρµογής
επεξεργασίας οντολογιών Protégé. Εκτενής αναφορά στο Protégé έχει στο
παραδοτέο «Π11. Προσαρµοσµένο Protégé».
Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ πως επειδή η αρχική ταξινοµία περιέχει αρκετά µεγάλο
αριθµό όρων θα πρέπει να αυξήσουµε τη µνήµη που χρησιµοποιεί η εφαρµογή του
Protégé. Αυτό γίνεται αλλάζοντας τη γραµµή:
⇒ lax.nl.java.option.java.heap.size.max=100000000
του αρχείου ‘Protege.lax’ σε
⇒ lax.nl.java.option.java.heap.size.max=512000000.
Το αρχείο βρίσκεται στη θέση του δίσκου στην οποία είναι εγκαταστηµένο το Protégé.
Στις παρακάτω εικόνες µπορείτε να δείτε κάποια ενδεικτικά στιγµιότυπα της
ταξινοµίας εντός του Protégé.
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IatrolexiTab:



OWL Classes:
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OWLVizTab:



TGVizTab:
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Jambalaya:
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6.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ (ΥΠΟ)ΓΛΩΣΣΑΣ OWL LITE

Η OWL-Lite χρησιµοποιεί µόνο ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών της OWL και
επιβάλλει περισσότερους περιορισµούς στη χρήση αυτών των χαρακτηριστικών από
ό,τι η OWL-DL ή η OWL-Full. Για παράδειγµα, στην OWL-Lite οι κλάσεις πρέπει να
έχουν ένα όνοµα (µοναδικό για την καθεµία). Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε σχέσεις
µεταξύ των κλάσεων µπορούν να οριστούν µόνο όταν σε αυτές συµµετέχουν
ονοµατισµένες κλάσεις.
6.1.1

Στοιχεία που η OWL-Lite δανείζεται από το RDF-S

• Class (Κλάση): Μια κλάση ορίζει ένα σύνολο από άτοµα που έχουν κάποιες

•

•

•

•

κοινές ιδιότητες. Οι κλάσεις µπορούν να οργανωθούν σε ιεραρχίες
χρησιµοποιώντας τη σχέση rdfs:subClassOf. Εξ ορισµού στην OWL, όλες οι
κλάσεις είναι εξειδικεύσεις (υπο-κλάσεις) της προκαθορισµένης κλάσης Thing
(Ον) και γενικεύσεις (υπερ-κλάσεις) της προκαθορισµένης κλάσης Nothing
(Μη-Oν). Στην κλάση Thing ανήκουν όλα τα άτοµα ενώ στην κλάση Nothing
δεν ανήκει κανένα άτοµο.
Individual (Άτοµο): Τα άτοµα αποτελούν πραγµατώσεις (ή στιγµιότυπα ή
αντικείµενα ή στοιχεία) των κλάσεων, για παράδειγµα η Ελονοσία και η
Ηπατίτιδα είναι άτοµα της κλάσης Ασθένεια. Τα άτοµα φέρουν ιδιότητες, για
παράδειγµα η Ελονοσία «έχει συνώνυµο» τη Μαλάρια και «έχει σύµπτωµα»
Υψηλό Πυρετό, ο Υψηλός Πυρετός «έχει τιµή» στο διάστηµα [39...43] και
«µετριέται σε» “βαθµούς Κελσίου”.
rdfs:subClassOf (υποΚλάσηΤης): Μέσω αυτής της σχέσης ορίζονται
ιεραρχίες κλάσεων. Για παράδειγµα, η κλάση Ασθένεια είναι υπο-κλάση της
κλάσης Παθολογική Λειτουργία, η οποία µε τη σειρά της είναι υπο-κλάση της
κλάσης Βιολογική Λειτουργία. Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης, µια µηχανή
συµπερασµού µπορεί να εξαγάγει το συµπέρασµα ότι εφόσον η Ηπατίτιδα
είναι Ασθένεια τότε η Ηπατίτιδα είναι και Βιολογική Λειτουργία.
rdf:Property (Ιδιότητα): Οι ιδιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
ορισµό σχέσεων µεταξύ ατόµων ή από άτοµα προς αλφαριθµητικές τιµές. Για
παράδειγµα, οι ιδιότητα «αποτελεί ένδειξη» µπορεί να συσχετίσει ένα άτοµο
της κλάσης Σύµπτωµα µε ένα άτοµο της κλάσης Ασθένεια (η ιδιότητα αυτή
είναι τύπου owl:ObjectProperty, δηλ. ιδιότητα µε τιµή από κλάση ατόµων) ενώ
η ιδιότητα «έχει θερµοκρασία» µπορεί να συσχετίσει ένα άτοµο της κλάσης
Φυσικό Αντικείµενο µε µια αριθµητική τιµή (η ιδιότητα αυτή είναι τύπου
owl:DatatypeProperty, δηλ. ιδιότητα µε τιµή από απλό τύπο δεδοµένων).
Τόσο το owl:ObjectProperty όσο και το owl:DatatypeProperty είναι υποκλάσεις (υποπεριπτώσεις) της RDF κλάσης rdf:Property.
rdfs:subPropertyOf (υποΙδιότηταΤης): Μέσω αυτής της σχέσης ορίζονται
ιεραρχίες ιδιοτήτων, όπου µια ιδιότητα είναι υπο-ιδιότητα µίας ή
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περισσότερων άλλων ιδιοτήτων. Για παράδειγµα, η ιδιότητα «αποτελεί
ένδειξη» είναι υπο-ιδιότητα της ιδιότητας «σχετίζεται λειτουργικά µε». Με τη
βοήθεια αυτής της σχέσης µια µηχανή συµπερασµού µπορεί να εξαγάγει το
συµπέρασµα ότι εφόσον ο Πυρετός «αποτελεί ένδειξη» Γρίπης τότε ο
Πυρετός «σχετίζεται λειτουργικά µε» τη Γρίπη.
rdfs:domain (πεδίο ορισµού): Το πεδίο ορισµού µιας ιδιότητας ορίζει ποια
άτοµα µπορούν να φέρουν την ιδιότητα αυτή. Αν το πεδίο ορισµού µιας
ιδιότητας είναι η κλάση Α, τότε οποιοδήποτε άτοµο φέρει αυτή την ιδιότητα
πρέπει να ανήκει στην κλάση Α. Για παράδειγµα, αν η ιδιότητα «αποτελεί
ένδειξη» έχει πεδίο ορισµού την κλάση Σύµπτωµα και ο Πυρετός φέρει την
ιδιότητα «αποτελεί ένδειξη» τότε ο Πυρετός πρέπει να ανήκει στην κλάση
Σύµπτωµα. Το πεδίο ορισµού, όταν καθορίζεται για µια ιδιότητα, αποτελεί
καθολικό περιορισµό· τότε η ιδιότητα µπορεί να αποδοθεί µόνο σε άτοµα που
ανήκουν στην κλάση του πεδίου ορισµού της.
rdfs:range (πεδίο τιµών): Το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας ορίζει από ποια
κλάση ατόµων ή από ποιο απλό τύπο δεδοµένων µπορεί να λάβει τιµές η
ιδιότητα αυτή. Αν το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας είναι η κλάση Β (ή ο τύπος
δεδοµένων Γ), τότε οποιαδήποτε τιµή λάβει αυτή η ιδιότητα πρέπει να ανήκει
στην κλάση Β (ή στον τύπο δεδοµένων Γ). Για παράδειγµα, αν η ιδιότητα
«αποτελεί ένδειξη» έχει πεδίο τιµών την κλάση Ασθένεια και λάβει την τιµή
Γρίπη, τότε η Γρίπη πρέπει να ανήκει στην κλάση Ασθένεια. Επίσης, αν η
ιδιότητα «έχει θερµοκρασία» έχει πεδίο τιµών το διάστηµα [36...43] και λάβει
την τιµή 38, τότε το 38 πρέπει να ανήκει στο [36...43]. Το πεδίο τιµών, όταν
καθορίζεται για µια ιδιότητα, αποτελεί και αυτό καθολικό περιορισµό· τότε η
ιδιότητα µπορεί να λαµβάνει τιµές που ανήκουν µόνο στο πεδίο τιµών της.
6.1.2

•

•

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

Ισότητα και Μη-ισότητα στο OWL-Lite

equivalentClass (ισοδύναµηΚλάση): Αν δύο κλάσεις Κ1 και Κ2 δηλωθούν
ως ισοδύναµες, τότε κάθε άτοµο που ανήκει στην Κ1 ανήκει και στην Κ2. Η
δήλωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οριστούν συνώνυµες κλάσεις.
Για παράδειγµα η κλάση Αρρώστια µπορεί να δηλωθεί ως ισοδύναµη της
κλάσης Ασθένεια. Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης µια µηχανή συµπερασµού
µπορεί, για παράδειγµα, να εξαγάγει το συµπέρασµα ότι εφόσον η Ηπατίτιδα
είναι άτοµο της κλάσης Ασθένεια, τότε είναι και άτοµο της κλάσης Αρρώστια.
equivalentProperty (ισοδύναµηΙδιότητα): Αν δύο ιδιότητες Ιδ1 και Ιδ2
δηλωθούν ως ισοδύναµες και κάποιο άτοµο φέρει την Ιδ1 µε τιµή Χ, τότε το
ίδιο άτοµο φέρει και την ιδιότητα Ιδ2 µε τιµή Χ. Η δήλωση αυτή µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να οριστούν συνώνυµες ιδιότητες. Για παράδειγµα, η
ιδιότητα «αποτελεί σύµπτωµα» µπορεί να οριστεί ως ισοδύναµη της ιδιότητας
«αποτελεί ένδειξη». Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης µια µηχανή
συµπερασµού µπορεί, για παράδειγµα, να εξαγάγει το συµπέρασµα ότι
εφόσον η ιδιότητα «αποτελεί ένδειξη» είναι υπο-ιδιότητα της ιδιότητας
«σχετίζεται λειτουργικά µε», τότε και η ιδιότητα «αποτελεί σύµπτωµα» είναι
υπο-ιδιότητα της ιδιότητας «σχετίζεται λειτουργικά µε».

23
Π12: Αρχική Ταξινοµία εντός Protégé

Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

Έργο 9:

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων,
ήχου και γλώσσας»

•

•

•

sameAs (ίδιοΜε): Αν ένα άτοµο Α1 δηλωθεί ότι είναι ίδιο µε ένα άτοµο Α2,
τότε το Α1 ανήκει στην ίδια κλάση που ανήκει το Α2 και φέρει τις ίδιες
ιδιότητες που φέρει το Α2. Η δήλωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
αποδοθούν περισσότερα του ενός ονόµατα στο ίδιο άτοµο. Για παράδειγµα,
το άτοµο Μαλάρια µπορεί να δηλωθεί ότι είναι το ίδιο µε το άτοµο Ελονοσία.
differentFrom (διαφορετικόΑπό): Χρησιµοποιείται για να δηλώσει ρητά ότι
δύο άτοµα είναι διαφορετικά. Η δήλωση αυτή είναι σηµαντική για γλώσσες
όπως η OWL (και το RDF), οι οποίες δε θεωρούν δεδοµένο ότι τα άτοµα
έχουν ένα και µόνο όνοµα. Για παράδειγµα, χωρίς τη δήλωση αυτή µια
µηχανή συµπερασµού δε θα θεωρήσει απαραίτητα ότι η Ελονοσία και η
Ηπατίτιδα είναι διακριτά άτοµα.
AllDifferent (Όλα∆ιαφορετικά): Χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι ένα
πλήθος ατόµων είναι µεταξύ τους διακριτά. Η δήλωση αυτή είναι ιδιαίτερα
σηµαντική στις περιπτώσεις συµπερασµού όπου πρέπει να γίνει χρήση της
παραδοχής ότι διακριτά ονόµατα αντιστοιχούν σε διακριτά άτοµα. Βέβαια, αν
δηλωθεί ότι τα άτοµα της κλάσης Αρρώστια είναι όλα διαφορετικά µεταξύ
τους, τότε δεν µπορεί να δηλωθεί ότι η Ελονοσία είναι ίδια µε τη Μαλάρια.
6.1.3

•

•

•

•

•

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

Οι Ιδιότητες των Κλάσεων στην OWL-Lite

6.1.3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ
inverseOf (αντίστροφηΤης): Αν η ιδιότητα Ιδ1 δηλωθεί ότι είναι αντίστροφη
της ιδιότητας Ιδ2 και το άτοµο Χ συνδέεται µε το άτοµο Υ µε την ιδιότητα Ιδ2,
τότε το άτοµο Υ συνδέεται µε το άτοµο Χ µε την ιδιότητα Ιδ1. Για παράδειγµα
αν η ιδιότητα «προκαλείται από» δηλωθεί ως αντίστροφη της ιδιότητας
«προκαλεί» και το Κάπνισµα «προκαλεί» Καρκίνο, τότε ο Καρκίνος
«προκαλείται από» το Κάπνισµα.
TransitiveProperty (ΜεταβατικήΙδιότητα): Αν µια ιδιότητα δηλωθεί ως
µεταβατική και η ιδιότητα αυτή ισχύει µεταξύ των ατόµων Α και Β καθώς και
µεταξύ των ατόµων Β και Γ, τότε ισχύει και µεταξύ των ατόµων Α και Γ. Για
παράδειγµα, αν η ιδιότητα «προκαλεί» δηλωθεί ως µεταβατική και το
Κάπνισµα «προκαλεί» Καρκίνο και ο Καρκίνος «προκαλεί» Θάνατο, τότε το
Κάπνισµα «προκαλεί» Θάνατο.
SymmetricProperty (ΣυµµετρικήΙδιότητα): Αν µια ιδιότητα δηλωθεί ως
συµµετρική και το άτοµο Α συνδέεται µέσω αυτής της ιδιότητας µε το άτοµο Β,
τότε και το άτοµο Β συνδέεται µέσω της ίδιας ιδιότητας µε το άτοµο Α. Για
παράδειγµα η ιδιότητα «είναι αδερφός του» µπορεί να χαρακτηριστεί
συµµετρική: αν ο Κώστας «είναι αδερφός του» ∆ηµήτρη, τότε και ο ∆ηµήτρης
«είναι αδερφός του» Κώστα.
FunctionalProperty (ΛειτουργικήΙδιότητα): Αν µια ιδιότητα δηλωθεί ως
λειτουργική, τότε µπορεί να λάβει το πολύ µία τιµή. Για παράδειγµα, η ιδιότητα
«έχει µητέρα τη(ν)» µπορεί να δηλωθεί ως λειτουργική. Βάσει αυτής της
δήλωσης µπορεί να αποτραπεί η σύνδεση ενός ατόµου µέσω της σχέσης
«έχει µητέρα τη(ν)» µε περισσότερα από ένα άτοµα.
InverseFunctionalProperty (ΑντίστροφαΛειτουργικήΙδιότητα): Αν µια
ιδιότητα δηλωθεί ως αντίστροφα λειτουργική, τότε η αντίστροφη ιδιότητα είναι
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λειτουργική, δηλ. η αντίστροφη ιδιότητα µπορεί να λάβει το πολύ µία τιµή. Για
παράδειγµα, η ιδιότητα «είναι µητέρα του/της» µπορεί να δηλωθεί ως
αντίστροφα λειτουργική. Βάσει αυτής της δήλωσης µια µηχανή συµπερασµού
θα εξαγάγει το συµπέρασµα ότι αν η Β «είναι µητέρα του/της» Α και η Γ «είναι
µητέρα του/της» Α, τότε η Β και η Γ είναι το ίδιο άτοµο.

6.1.3.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ
Η OWL-Lite επιτρέπει την επιβολή περιορισµών στον τρόπο µε τον οποίο οι ιδιότητες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα άτοµα µιας κλάσης. Οι περιορισµοί αυτοί
δηλώνονται µέσα σε ένα µπλοκ owl:Restriction. Η δήλωση owl:onProperty µέσα σε
αυτό το µπλοκ δηλώνει την ιδιότητα πάνω στην οποία επιβάλλεται ο περιορισµός.
Από τους περιορισµούς που παρουσιάζονται στη συνέχεια, οι δύο πρώτοι
αναφέρονται στο ποιες τιµές επιτρέπεται να λάβουν οι ιδιότητες και οι επόµενοι τρεις
αναφέρονται στο πόσες τιµές επιτρέπεται να λάβουν οι ιδιότητες:
• allValuesFrom (όλεςΤιςΤιµέςΑπό): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει ότι
όλες οι τιµές µιας ιδιότητας πρέπει να προέρχονται από ένα συγκεκριµένο
πεδίο τιµών. Έχει τοπικό χαρακτήρα και εφαρµόζεται µόνο στα πλαίσια της
κλάσης που έχει την ιδιότητα. Για παράδειγµα, έστω ότι κλάση Γυναίκα έχει
την ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» η οποία υπόκειται στον περιορισµό όλες οι τιµές
της να προέρχονται από την κλάση Άνδρας· αν η Γυναίκα Α «έχει γιο το(ν)»
Β, τότε ο Β πρέπει να ανήκει στην κλάση Άνδρας (χωρίς να σηµαίνει ότι για
οποιαδήποτε Γυναίκα πρέπει να ισχύει η ιδιότητα «έχει γιο το(ν)»). Ο
περιορισµός ισχύει µόνο για την κλάση Γυναίκα και όχι, για παράδειγµα, για
την κλάση Γάτα, η οποία έχει την ίδια ιδιότητα· στην ιδιότητα «έχει γιο το(ν)»
της κλάσης Γάτα θα πρέπει να τεθεί ο περιορισµός όλες οι τιµές της να
προέρχονται από την κλάση Γάτος.
• someValuesFrom (κάποιεςΤιµέςΑπό): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει ότι
τουλάχιστον µία τιµή µιας ιδιότητας πρέπει να προέρχεται από ένα
συγκεκριµένο πεδίο τιµών. Έχει τοπικό χαρακτήρα και εφαρµόζεται µόνο στα
πλαίσια της κλάσης που έχει την ιδιότητα. Για παράδειγµα, έστω ότι η κλάση
Υπολογιστής έχει την ιδιότητα «αποτελείται από» η οποία υπόκειται στον
περιορισµό να λαµβάνει κάποιες τιµές από την κλάση Επεξεργαστής·
οποιοδήποτε άτοµο της κλάσης Υπολογιστής θα πρέπει να σχετίζεται µέσω
της ιδιότητας «αποτελείται από» µε τουλάχιστον ένα άτοµο της κλάσης
Επεξεργαστής.
• minCardinality (ελάχιστοΠλήθος): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει το
ελάχιστο πλήθος τιµών που µπορεί να λάβει µια ιδιότητα, το οποίο στην
περίπτωση του OWL-Lite µπορεί να είναι 0 ή 1. Έχει τοπικό χαρακτήρα και
εφαρµόζεται µόνο στα πλαίσια της κλάσης που έχει την ιδιότητα. Ελάχιστο
πλήθος τιµών 0 για µια ιδιότητα σηµαίνει ότι η ιδιότητα είναι προαιρετική ενώ
ελάχιστο πλήθος τιµών 1 σηµαίνει ότι η ιδιότητα είναι υποχρεωτική. Για
παράδειγµα η ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» είναι προαιρετική για τα άτοµα της
κλάσης Γυναίκα (δεν έχουν όλες οι γυναίκες γιο) και άρα η ιδιότητα αυτή θα
πρέπει να έχει ελάχιστο πλήθος τιµών 0. Αντίθετα, η ιδιότητα «έχει µάνα
τη(ν)» για την κλάση Άνθρωπος είναι υποχρεωτική (δεν υπάρχει άνθρωπος
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χωρίς µάνα) και άρα η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλήθος τιµών
1.
maxCardinality (µέγιστοΠλήθος): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει το
µέγιστο πλήθος τιµών που µπορεί να λάβει µια ιδιότητα, το οποίο στην
περίπτωση του OWL-Lite µπορεί να είναι 0 ή 1. Έχει τοπικό χαρακτήρα και
εφαρµόζεται µόνο στα πλαίσια της κλάσης που έχει την ιδιότητα. Μέγιστο
πλήθος τιµών 0 σηµαίνει ότι η ιδιότητα αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί σε
κανένα άτοµο της κλάσης ενώ µέγιστο πλήθος τιµών 1 σηµαίνει ότι η ιδιότητα
είναι λειτουργική (βλ. FunctionalProperty, παραπάνω). Για παράδειγµα, η
ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» για τα άτοµα της κλάσης Στείρα Γάτα έχει µέγιστο
πλήθος τιµών 0, ενώ η ιδιότητα «έχει µάνα τη(ν)» για την κλάση Άνθρωπος
έχει µέγιστο πλήθος τιµών 1.
cardinality (πλήθος): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει ότι µια ιδιότητα, στην
περίπτωση του OWL-Lite, µπορεί να λάβει ελάχιστο και µέγιστο πλήθος τιµών
0 ή 1. Για παράδειγµα, η ιδιότητα «έχει µάνα τη(ν)» συνδέει κάθε άτοµο της
κλάσης Άνθρωπος µε ακριβώς ένα άτοµο της κλάσης Γυναίκα.

6.1.3.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ
Μέσω ιδιοτήτων και περιορισµών επί των ιδιοτήτων µπορούν να οριστούν
περιγραφικά άλλες κλάσεις. Για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί η κλάση Γονέας ως
υπο-κλάση κάποιας (ανώνυµης) κλάσης της οποίας τα άτοµα έχουν την ιδιότητα
«έχει παιδί το(ν)/τη(ν)» και η ιδιότητα αυτή υπόκειται στους περιορισµούς α) όλες οι
τιµές της να προέρχονται από την κλάση Άνθρωπος και β) να έχει ελάχιστο πλήθος
τιµών 1.

6.1.4

•

Τοµή Κλάσεων στην OWL-Lite

intersectionOf (τοµήΤων): ∆ηλώνει µια κλάση Κ3 µέσω της τοµής δύο
κλάσεων Κ1 και Κ2. Η Κ3 περιέχει τα άτοµα που περιέχονται τόσο στην Κ1
όσο και στην Κ2. Για παράδειγµα η τοµή των κλάσεων Γονέας και Γυναίκα
παράγει την κλάση Μητέρα.
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