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Το παρόν παραδοτέο περιλαµβάνει την οντολογία βιοϊατρικών όρων που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Ιατρολέξη» και ολοκληρώθηκε στην ενότητα
ΕΕ4.
Σύµφωνα µε το Τεχνικό Παράρτηµα του έργου, είχαν τεθεί οι παρακάτω
προδιαγραφές:

Μετά τον ορισµό του Μοντέλου Αναπαράστασης Οντολογίας (ΕΕ1,
Παραδοτέο 2), η ΕΕ4 θα ξεκινήσει υλοποιώντας το µοντέλο αυτό µε
προσαρµογή/επέκταση του περιβάλλοντος ανάπτυξης οντολογιών
Protégé. Στη συνέχεια, η Αρχική Ταξινοµία Βιοϊατρικών Όρων (ΕΕ3,
Παραδοτέο 4) θα εισαχθεί στο Protégé και πάνω σε αυτή θα
στηριχθεί η ανάπτυξης της οντολογίας. Η οµάδα εξειδικευµένων
γιατρών και έµπειρων γλωσσολόγων θα εξετάζει:
1) τους βιοϊατρικούς όρους που συλλέχθηκαν από τα κείµενα,
2) το περιβάλλον (context) που βρέθηκαν και κυρίως το
περιβάλλον που συνεµφανίστηκαν οι όροι.
3) αν οι υποψήφιοι όροι είναι παραλλαγές όρων της οντολογίας
ή νέοι όροι,
4) αν οι έννοιες που ορίσθηκαν στην οντολογία είναι επαρκείς
για τον εισαγωγή ενός όρου στην οντολογία ή πρέπει να
επεκταθεί η Οντολογία µε νέες έννοιες,
5) αν η συνεµφάνιση όρων σηµατοδοτεί κάποια σχέση που
πρέπει να εισαχθεί στην οντολογία.

Με βάση τα παραπάνω υλοποιήθηκε η οντολογία που περιλαµβάνεται στο παρόν
παραδοτέο. Πιο συγκεκριµένα το Π13: Οντολογία Βιοϊατρικών Όρων
περιλαµβάνει:
1. το αρχείο δεδοµένων της οντολογίας σε µορφή OWL (περιλαµβάνεται στον
επισυναπτόµενο οπτικό δίσκο),
2. την Εφαρµογή Απεικόνισης Οντολογιών (βλέπε παραδοτέο Π12) 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. Να σηµειωθεί εδώ ότι ο χρήστης, θα
µπορεί να περιηγηθεί στην οντολογία και µέσω του σχετικού περιηγητή ιστού
(Π14) που αναπτύσσεται στα πλαίσια της ΕΕ5 και θα αναρτηθεί στο site του
έργου,
3. την παρούσα τεκµηρίωση.
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Στο παραδοτέο «Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας» έγινε µια εις βάθος
ανάλυση σε σχέση µε τον ορισµό των οντολογιών και τις µεθοδολογίες ανάπτυξής
τους. Στο κεφάλαιο αυτό κάνουµε µια µικρή αναδροµή, δίνοντας έµφαση στις
απαιτήσεις του παρόντος παραδοτέου.

2.1

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ

Η ανάπτυξη του Παγκοσµίου Ιστού άλλαξε ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας των
ανθρώπων, τον τρόπο διάθεσης και ανάπτυξης της πληροφορίας καθώς και τον
τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη του
Παγκόσµιου Ιστού δεν θα ήταν τόσο ραγδαία αν δεν υπήρχαν οι µηχανές αναζήτησης
(π.χ. Google, Yahoo!, AltaVista) που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά. Παρ’ όλα αυτά
υπάρχουν κάποια προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση τους. Ένα από αυτά
είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα που επιστρέφουν είναι απλές ιστοσελίδες. Έτσι,
αν χρειαζόµαστε πληροφορίες οι οποίες είναι κατανεµηµένες σε ξεχωριστά έγγραφα,
θα πρέπει να εκτελέσουµε αρκετές αναζητήσεις µε διαφορετικές λέξεις-κλειδιά
προκειµένου να ανακτήσουµε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ένα εξίσου σηµαντικό
µειονέκτηµα των µηχανών αναζήτησης είναι η µεγάλη «ευαισθησία» τους στο
λεξιλόγιο. Αυτό σηµαίνει ότι πολύ συχνά δεν επιστρέφονται έγγραφα που σχετίζονται
µε τις λέξεις-κλειδιά για το λόγο ότι χρησιµοποιούν διαφορετική ορολογία. Αυτό δεν
είναι αποτελεσµατικό γιατί οι σηµασιολογικά όµοιες αναζητήσεις θα έπρεπε να
επιστρέφουν και ίδια αποτελέσµατα. Τη λύση στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
Παγκόσµιος Ιστός έρχεται να δώσει µια επέκταση αυτού, ο Σηµασιολογικός Ιστός.

2.1.1

Σηµασιολογικός Ιστός

Ο Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web, SW) είναι ένα όραµα και µια πρόταση για τη
µετεξέλιξη του διαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσµιου Ιστού. Ο στόχος του
Σηµασιολογικού Ιστού είναι να εξελίξει το σηµερινό διαδίκτυο έτσι ώστε οι
πληροφορίες που υπάρχουν και διακινούνται σε αυτό να είναι κατανοητές, και κατ’
επέκταση αυτόµατα επεξεργάσιµες από τους υπολογιστές.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός δεν είναι ένας νέος Παγκόσµιος Ιστός. Είναι µια επέκταση
και βελτίωση του σηµερινού ιστού στην κατεύθυνση, κυρίως, της δόµησης της
πληροφορίας έτσι ώστε να είναι προσπελάσιµη από προγράµµατα υπολογιστών. H
σηµερινή αναπαράσταση των κειµένων στις σελίδες του Ιστού που προορίζεται για
χρήση από ανθρώπους θα αντικατασταθεί από αναπαράσταση κατανοητή στους
υπολογιστές.
Ο Tim Berners-Lee, ο άνθρωπος που επινόησε τον Παγκόσµιο Ιστό το 1989 έχοντας
το όραµα ενός ιστού δεδοµένων που να είναι επεξεργάσιµα από µηχανές, έδωσε τον
ακόλουθο ορισµό για τον Σηµασιολογικό Ιστό:
“The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current
one, in which information is given well-defined meaning, better enabling
computers and people to work in cooperation."
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Ο Σηµασιολογικός Ιστός, που αποτελεί µια πρωτοβουλία της Κοινοπραξίας του
Παγκοσµίου Ιστού (World Wide Web Consortium – W3C), παρέχει µια διεθνώς
προσβάσιµη πλατφόρµα που επιτρέπει σε αυτοµατοποιηµένα εργαλεία αλλά και σε
ανθρώπους να επεξεργάζονται και να µοιράζονται δεδοµένα.
Το κλειδί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι τα µεταδεδοµένα (metadata)
ή, αλλιώς, η µεταπληροφορία. Τα µεταδεδοµένα κάνουν σαφή την πληροφορία που
είναι αόριστη και την εκθέτουν προς αναζήτηση, επεξεργασία και ενοποίηση
(integration). Τα µεταδεδοµένα είναι δεδοµένα που αναφέρονται σε άλλα δεδοµένα
(data about data). Συγκεκριµένα, περιέχουν µέρος της σηµασίας των δεδοµένων,
γεγονός που δικαιολογεί τη λέξη «σηµασιολογικός» µέσα στον όρο Σηµασιολογικό
Ιστό.
2.1.2

Η σχέση του Σηµασιολογικού Ιστού µε τον Παγκόσµιο Ιστό

Ο Παγκόσµιος Ιστός βασίζεται κυρίως σε έγγραφα γραµµένα σε HTML (Hypertext
Markup Language) [5], µια γλώσσα η οποία περιγράφει το σώµα ενός δοµηµένου
κειµένου δίνοντας έµφαση στην οπτική παρουσίαση, διανθίζοντάς το µε αντικείµενα
πολυµέσων, όπως εικόνες και φόρµες διαλόγου.
Για παράδειγµα, µε τη χρήση της HTML και ενός προγράµµατος πλοήγησης
µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να παρουσιάσουµε µια ιστοσελίδα που απαριθµεί
στοιχεία κάποιων προς πώληση βιβλίων. Όµως µε την HTML δεν µπορεί να γίνει
αντιληπτό ότι το στοιχείο “The Da Vinci Code” χαρακτηρίζει ένα βιβλίο αφού
αναφέρεται στον τίτλο του ή ότι το στοιχείο “€20” αναφέρεται στην τιµή του. ∆εν
υπάρχει επίσης κανένας τρόπος να εκφραστεί το γεγονός ότι αυτά τα κοµµάτια
πληροφορίας είναι αλληλένδετα στην περιγραφή ενός συγκεκριµένου στοιχείου
(δηλαδή ενός βιβλίου και µόνο), ευδιάκριτου από άλλα που ίσως απαριθµούνται στην
ίδια σελίδα.
Ο Σηµασιολογικός Ιστός αντιµετωπίζει την αδυναµία αυτή χρησιµοποιώντας γλώσσες
που περιγράφουν δεδοµένα και τη σχέση που έχουν αυτά µεταξύ τους. ∆ύο από
αυτές τις γλώσσες είναι η RDF (Resource Description Framework) και OWL (Web
Ontology Language) οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα 3.2.3 και 3.2.4 αντίστοιχα
και είναι κατανοητές από τους υπολογιστές.
2.1.3

Τα συστατικά του Σηµασιολογικού Ιστού

Ο Σηµασιολογικός Ιστός στηρίζεται από τις ακόλουθες γλώσσες και πρότυπα:
• XML (Extensible Markup Language) [9]: Είναι µια γλώσσα περιγραφής
δεδοµένων τα οποία είναι εύκολο να τα διαβάσουν και να τα επεξεργαστούν
τόσο οι άνθρωποι όσο και τα προγράµµατα. ∆εν επιβάλλει κανέναν
σηµασιολογικό περιορισµό στα δεδοµένα που περιγράφει.
• XML Schema [30]: Είναι µια γλώσσα η οποία περιορίζει τη δοµή των XML
εγγράφων.
• RDF: Είναι ένα µοντέλο περιγραφής και επεξεργασίας µεταδεδοµένων.
• RDF Schema: Είναι ένας µηχανισµός περιγραφής πόρων και των σχέσεων
ανάµεσα τους και αποτελεί σηµασιολογική επέκταση του RDF.
• OWL: Παρέχει έναν τρόπο περιγραφής όρων και σχέσεων γύρω από ένα
πεδίο ενδιαφέροντος, προσφέροντας πιο ισχυρό συντακτικό από τις RDF και
RDF Schema καθώς και πιο ισχυρή σηµασιολογία που βασίζεται στη λογική
(logic–based semantics).
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Οι οντολογίες, όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, αποτελούν το δοµικό
στοιχείο του Σηµασιολογικού Ιστού. Ωστόσο, χρησιµοποιούνται ευρέως και στον
τοµέα της Τεχνητής Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence), σε εφαρµογές που
σχετίζονται µε τη διαχείριση της γνώσης, στο ηλεκτρονικό εµπόριο, στην ανάκτηση
πληροφοριών, στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και σε πολλούς ακόµα
τοµείς. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των
οντολογιών.
2.2.1

Ορισµός της οντολογίας

Η οντολογία είναι µια έννοια που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους στην προσπάθειά τους να απαντήσουν σε κάποια
φιλοσοφικά ερωτήµατα σχετικά µε την ουσία και την ύπαρξη κάποιων πραγµάτων και
εννοιών.
Με τον όρο «οντολογία» εννοούµε την ακριβή περιγραφή πραγµάτων και εννοιών
καθώς και των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσά τους.
Ο πιο γνωστός ορισµός για την οντολογία, στην επιστήµη των υπολογιστών, πάνω
στον οποίο στηρίχτηκαν και άλλοι ορισµοί, δόθηκε από τον Gruber και είναι ο
ακόλουθος:

“An ontology is an explicit specification of a conceptualization.”
Παρακάτω αναφέρονται µερικοί ακόµα ενδεικτικοί ορισµοί που έχουν δοθεί για να
περιγράψουν την έννοια της οντολογίας:





Α logical theory which gives an explicit, partial account of a
conceptualization.
A set of logical axioms designed to account for the intended meaning of a
vocabulary.
An ontology is a hierarchically structured set of terms for describing a domain
that can be used as a skeletal foundation for a knowledge base.

Οι οντολογίες µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
α) Η µια κατηγορία περιλαµβάνει οντολογίες που αποτελούν απλές ταξινοµήσεις και
ονοµάζονται lightweight οντολογίες.
β) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι οντολογίες οι οποίες µοντελοποιούν έννοιες και
τις µεταξύ τους σχέσεις µε τη χρήση αξιωµάτων και περιορισµών. Οι οντολογίες που
ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία ονοµάζονται heavyweight οντολογίες.

2.2.2

Τα κύρια συστατικά των οντολογιών

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα κύρια συστατικά µιας οντολογίας µε χρήση των
Description Logics (DL). Ο όρος Description Logic αναφέρεται σε ένα υποσύνολο της
λογικής πρώτης τάξης (First Order Logic), στο οποίο στηρίχθηκαν οι γλώσσες του
Σηµασιολογικού Ιστού, όπως η OWL, και δεν υποστηρίζει την ύπαρξη ελεύθερων
µεταβλητών.
Μια DL οντολογία αποτελείται από τρία είδη συστατικών: κλάσεις (classes ή
concepts), σχέσεις (roles ή properties) και στιγµιότυπα (individuals ή instances).
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Οι κλάσεις αναπαριστούν έννοιες, είτε αφηρηµένες είτε συγκεκριµένες. Οι κλάσεις
είναι σύνολα από στιγµιότυπα και συνήθως είναι οργανωµένες σε µια ιεραρχία, η
οποία είναι γνωστή και ως ταξινοµία (taxonomy). Μπορούµε για παράδειγµα να
αναπαραστήσουµε µια ταξινοµία από τους φοιτητές ενός πανεπιστηµίου
(προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες κτλ.). Σε αυτήν την ταξινοµία η
κλάση «Προπτυχιακός Φοιτητής» είναι υποκλάση της κλάσης «Φοιτητής».
Οι σχέσεις αναπαριστούν δυαδικές συσχετίσεις ανάµεσα στα στιγµιότυπα των
κλάσεων. Οι σχέσεις µπορεί να έχουν ένα πεδίο ορισµού (domain) και ένα πεδίο
τιµών (range), ενώ συνδέουν στιγµιότυπα από το πεδίο ορισµού µε στιγµιότυπα από
το πεδίο τιµών. Το πεδίο τιµών µπορεί να είναι είτε µια κλάση είτε ένας τύπος
δεδοµένων. Ανάλογα µε το είδος του πεδίου τιµών, οι σχέσεις διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Relations: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σχέσεις που συνδέουν ένα στιγµιότυπο
µε ένα άλλο στιγµιότυπο.
• Attributes: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι σχέσεις που συνδέουν ένα στιγµιότυπο
µε έναν literal τύπο δεδοµένων (π.χ. αριθµητικό, συµβολοσειρά κτλ.).
Όπως και οι κλάσεις, έτσι και οι σχέσεις είναι δυνατόν να οργανωθούν σε ιεραρχίες.
Για παράδειγµα η σχέση “hasMother” αποτελεί υπο-σχέση (sub-property) της σχέσης
“hasParent”.
Οι στοιχειώδεις DL οντολογίες περιέχουν ατοµικές κλάσεις και ατοµικές σχέσεις. Είναι
όµως δυνατό να οριστούν σύνθετες κλάσεις µε τη βοήθεια των DL constructs.
Επίσης, οι DLs προσφέρουν αξιώµατα τα οποία περιγράφουν τον τρόπο µε τον
οποίο οι κλάσεις ή οι σχέσεις σχετίζονται µεταξύ τους.
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Η µεθοδολογία ανάπτυξης της βιοϊατρικής οντολογίας του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (βλ.
παραδοτέο «Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας») ήταν η ακόλουθη:

3.1

ΒΗΜΑ 1Ο : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ

Το βήµα αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια τόσο του παραδοτέου «Π8: Αρχική
Ταξινοµία Βιοϊατρικών όρων» όσο και στο παραδοτέο «Π12: Αρχική ταξινοµία Εντός
Protégé».

3.2

ΒΗΜΑ 2Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

∆εύτερο βήµα για την ανάπτυξη της οντολογίας αποτελεί η κατάρτιση της
µακροδοµής της, δηλαδή του συνόλου των όρων που αποτελούν πραγµατώσεις των
βιοϊατρικών εννοιών και απαρτίζουν το λεξιλόγιο της. Το βήµα αυτό υλοποιήθηκε στα
πλαίσια των παραδοτέων «Π5: «Μονολεκτικοί όροι βιοϊατρικής» και Π7:
«Πολυλεκτικοί όροι βιοϊατρικής». Η διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασίας των
όρων έχει περιγραφεί στις αναφορές των παραδοτέων Π5 και Π7 ως εξής:

Θα ακολουθηθούν δύο
συγκέντρωση των όρων:

αλληλοσυµπληρούµενες

διαδικασίες

για

τη

1. Επεξεργασία δίγλωσσων λεξιλογίων βιοϊατρικών όρων
(αγγλικών - ελληνικών): Στόχος αυτής της εργασίας είναι να
εντοπιστεί το βασικό λεξιλόγιο της ελληνικής βιοϊατρικής ορολογίας
που περιλαµβάνεται σε έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά. Πιο
συγκεκριµένα, για τον εντοπισµό του βασικού λεξιλογίου έχει
σχεδιαστεί η επεξεργασία περίπου 14.000 όρων που
περιλαµβάνονται στο ελληνικό MeSH (έκδοση 1996) και συνεχίζουν
να αποτελούν όρους της τρέχουσας έκδοσης του αµερικανικού
MeSH® (έκδοση 2006) και η σύγκρισή τους µε το λεξιλόγιο των
20.000 όρων του Λεξικού Βιολογικών και Ιατρικών Όρων της
Magenta και των 5.000 βιοϊατρικών όρων που περιλαµβάνονται στο
Μορφολογικό Λεξικό της Neurosoft. Ο εντοπισµός του βασικού
λεξιλογίου στο πρώτο στάδιο κατάρτισης της µακροδοµής αναµένεται
ότι θα προσφέρει ορολογικό υλικό για τις περισσότερες από τις
σηµασιολογικές κατηγορίες της οντολογίας.

8
Π13: Οντολογία Βιοϊατρικών Όρων

Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

Έργο 9:

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

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ»

2. Εξαγωγή όρων από ελληνικά βιοϊατρικά κείµενα : Το ορολογικό υλικό που
θα αντληθεί από υπάρχοντα λεξικά θα εµπλουτιστεί µε έννοιες και όρους που
θα εντοπιστούν σε ελληνικά βιοϊατρικά κείµενα. Για να καταστεί δυνατή η
αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη εξαγωγή όρων από αυτά έχουν προβλεφθεί οι εξής
εργασίες στο πλαίσιο του έργου:
o

o

Σχεδιασµός και κατάρτιση σώµατος βιοϊατρικών κειµένων, που
θα αποτελέσει την είσοδο σε µια σειρά υπολογιστικών εργαλείων
γλωσσικής ανάλυσης. Το σώµα βιοϊατρικών κειµένων θα
χρησιµοποιηθεί ως πηγή για την εξαγωγή µονολεκτικών και
πολυλεκτικών όρων, για τον εντοπισµό εναλλακτικών όρων για την
ίδια έννοια κτλ., ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί ως πηγή για την
τεκµηρίωση της χρήσης και της σηµασίας των όρων (βλ. Παραδοτέο 1
«Σχέδιο Συγκρότησης Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων»).
Κατασκευή και προσαρµογή εργαλείων γλωσσικής ανάλυσης
(π.χ. ληµµατοποιητής (lemmatizer), µορφοσυντακτικός χαρακτηριστής
(tagger, γραµµατική ιατρικών πολυλεκτικών όρων)), που θα
χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό και την αυτόµατη εξαγωγή
µονολεκτικών και πολυλεκτικών όρων από τα κείµενα.

Οι όροι που θα συγκεντρωθούν µε τις δύο προαναφερθείσες διαδικασίες θα τύχουν
περαιτέρω επεξεργασίας για την επιστηµονική τους εγκυρότητα και τη γλωσσική τους
ορθότητα από τους ειδικούς επιστήµονες του έργου, γιατρούς και γλωσσολόγους.

Όπως ακριβώς περιγράφηκε στο παραπάνω απόσπασµα από τη µελέτη, και
αναλύθηκε περαιτέρω στα παραδοτέα Π5 και Π7 η µακροδοµή της οντολογίας
αποτελεί συνδυασµό των όρων που εξήχθησαν από το MeSH µε αυτούς που
εξήχθησαν από τα βιοϊατρικά κείµενα. Τους όρους στη συνέχεια επιµελήθηκαν τόσο
οι ιατροί όσο και οι γλωσσολόγοι.
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ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Κάθε κόµβος/οντότητα της Οντολογίας αντιστοιχεί σε µια βιοϊατρική έννοια (concept),
η οποία πραγµατώνεται γλωσσικά µέσω ενός ή περισσότερων (συνώνυµων ή
ταυτόσηµων) βιοϊατρικών όρων.
Για την αποφυγή της αµφισηµίας/πολυσηµίας, η οποία είναι εγγενής στην έκφραση
των εννοιών µέσω των λέξεων, κάθε έννοια εκπροσωπείται µοναδικά από έναν
κωδικό (concept ID). Οι κωδικοί εννοιών της Οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ είναι σε πλήρη
αντιστοιχία προς τους κωδικούς εννοιών του Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS και
τους κωδικούς εννοιών του MeSH. Έτσι, οι κόµβοι που είναι κοντά στο ριζικό κόµβο
της Οντολογίας φέρουν κωδικούς εννοιών από το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο του UMLS
(κωδικοί που αρχίζουν από Α ή Β, π.χ. Α1.1.3, Β1.3), από το οποίο γίνεται φανερό
ότι η αρχική ταξινοµία (η ραχοκοκαλιά) της Οντολογίας βασίστηκε σε αυτό το ∆ίκτυο.
Από ένα βάθος και κάτω, οι κόµβοι της Οντολογίας φέρουν κωδικούς εννοιών από το
MeSH (κωδικοί που αρχίζουν από C, π.χ. C0004714), από το οποίο γίνεται φανερό
ότι η αρχική οντολογία επεκτάθηκε µε όρους του MeSH.
Αναλυτικά, κάθε κόµβος της Οντολογίας φέρει τις εξής πληροφορίες:
• Τον κωδικό έννοιας (µοναδικός για κάθε κόµβο)
• Ένα ή περισσότερα λεκτικά που αντιστοιχούν στην εκφορά της έννοιας µέσω
όρου ή όρων της Αγγλικής (όροι που αντλήθηκαν από το UMLS και το MeSH)
• Ένα ή περισσότερα λεκτικά που αντιστοιχούν στην εκφορά της έννοιας µέσω
όρου ή όρων της Ελληνικής (όροι που αντλήθηκαν από το σώµα κειµένων, το
ελληνικό MeSH και άλλα βιοϊατρικά γλωσσάρια ή λεξικά)
• Ένα λεκτικό στην Αγγλική που αντιστοιχεί στον ορισµό της έννοιας (από το
UMLS και το MeSH)
Οι σχέσεις που αναπαρίστανται µέσω της Οντολογίας είναι:
• Η σχέση υπαγωγής (is-a). Κάθε κόµβος Β που υπάγεται σε έναν κόµβο Α
αναπαριστά µια έννοια που αποτελεί εξειδίκευση της έννοιας που αναπαριστά
ο κόµβος Α. Κατ’ επέκταση, η έννοια που αναπαριστά ο κόµβος Α αποτελεί
γενίκευση της έννοιας που αναπαριστά οποιοσδήποτε κόµβος Β υπάγεται στον
Α.
• Η σχέση συνωνυµίας. Όταν ένας κόµβος περιέχει περισσότερα του ενός
λεκτικά όρων, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική, τότε αυτοί οι όροι είναι
συνώνυµοι µεταξύ τους.
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Όπως περιγράφεται και στο Παραδοτέο «Π2: Μοντέλο αναπαράστασης της
οντολογίας», για τις ανάγκες του έργου, κρίθηκε σκόπιµη η χρήσης της OWL-lite (βλ.
Παράρτηµα για µια σύντοµη περιγραφή) για την αναπαράσταση της οντολογίας.
Αρχικά µεταφέρθηκε η αρχική ταξινοµία σε OWL-Lite αναπαράσταση. Η µορφή της
όπως φαίνεται µέσα από έναν text editor είναι όπως φαίνεται παρακάτω:

Με τη µορφή αυτή δεν είναι φυσικά εύκολα επεξεργάσιµη ούτε καν από
πληροφορικούς.
Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε στα πλαίσια του παραδοτέου Π12 (βλ. σχετικά),
µια εφαρµογή απεικόνισης οντολογιών. Με την εφαρµογή αυτή η ταξινοµία
εµφανίζεται σε πολύ καλύτερη µορφή για περιήγηση και έλεγχο.
Παρακάτω φαίνεται η µορφή αυτή:
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 5 και ειδικότερα του Παραδοτέου
«Π14: Περιηγητής Οντολογίας» υλοποιήθηκε ο διαδικτυακός περιηγητής οντολογίας,
ο οποίος έχει «αναρτηθεί» στην ιστοσελίδα του έργου (και περιλαµβάνεται και στο
σχετικό παραδοτέο). Μέσω αυτού ο χρήστης µπορεί και διαδικτυακά, να περιηγηθεί
στην οντολογία.
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Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει την
οντολογία βιοϊατρικών όρων του έργου.
Μόλις εισαχθεί ο 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 οδηγεί στην αναφορά του παραδοτέου (παρούσα αναφορά) σε
µορφή PDF.
 Ο δεύτερος οδηγεί στην οντολογία, η οποία είναι σε µορφή OWL-lite, και
µπορείτε να τη δείτε µε κάποιο πρόγραµµα απεικόνισης αρχείων κειµένου.
 Ο τρίτος, οδηγεί στο λογισµικό του οπτικού δίσκου. Εκεί βρίσκεται το αρχείο
owl της οντολογίας και το εργαλείο απεικόνισης οντολογιών.
Πρέπει να αναφέρουµε πως για την καλύτερη απεικόνιση της οντολογίας, αλλά και
την πλοήγηση σε αυτήν, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εργαλείο απεικόνισης
οντολογιών “IatrolexiOWLViewer”. Οι οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του
“IatrolexiOWLViewer” έχουν αναπτυχθεί εκτενώς στο παραδοτέο «Π12. Αρχική
Ταξινοµία εντός Protégé».
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο της οντολογίας βιοϊατρικών
όρων µέσω του IatrolexiOWLViewer.

Η απεικόνιση της οντολογίας µπορεί επίσης να γίνει µέσω της εφαρµογής
επεξεργασίας οντολογιών Protégé. Εκτενής αναφορά στο Protégé υπάρχει στο
παραδοτέο «Π11.Προσαρµοσµένο Protégé».
Τονίζεται ότι επειδή η οντολογία περιέχει ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό όρων θα πρέπει να
αυξήσουµε την µνήµη που χρησιµοποιεί η εφαρµογή του Protégé. Αυτό γίνεται
αλλάζοντας την 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 στην θέση του δίσκου στην oποία είναι εγκαταστηµένο το
Protégé.
Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται κάποια ενδεικτικά στιγµιότυπα της
οντολογίας εντός του Protégé.
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 IatrolexiTab:

 OWL Classes:
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 TGVizTab:
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