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111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑΓΓΓΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ       

Το παρών παραδοτέο αποτελεί το Π14: «Περιηγητής Οντολογίας» του έργου 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Πρόκειται για ένα λογισµικό που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενότητας 

Εργασίας 5, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εφαρµογών Ιστού», του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. 

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στο χρήστη την περιήγηση στους όρους της οντολογίας.  

 

Η τεκµηρίωση του εργαλείου αυτού, καθώς και των λοιπών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

της ΕΕ5, περιγράφεται στο σχετικό παραδοτέο Π18: Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού. 

 

Στο παρών, επισυνάπτεται οπτικός δίσκος (CD) στον οποίο περιέχεται το λογισµικό που 

αναφέρθηκε παραπάνω.  
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222    ΠΠΠ ΕΕΕ ΡΡΡ ΙΙΙ ΗΗΗ ΓΓΓ ΗΗΗ ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΟΟΟΝΝΝ ΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑΣΣΣ    

Στo πλαίσιo του έργου και της ενότητας εργασίας: «ΕΕ5. Υλοποίηση Εφαρµογών Ιστού» 

αναπτύχθηκαν µια σειρά από εφαρµογές ιστού ώστε να είναι δυνατή η διάχυση των 

αποτελεσµάτων στο ευρύ κοινό. Μια από αυτές τις εφαρµογές είναι ο «Περιηγητής 

Οντολογίας»  µέσω του οποίου ο χρήστης του Web µπορεί να περιηγηθεί εντός της 

οντολογίας των βιοϊατρικών όρων που αναπτύχθηκε στο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (βλέπε παραδοτέο 

Π13. Οντολογία Βιοϊατρικών Όρων). Ο περιηγητής βρίσκεται στο ιστοχώρο του έργου 

http://www.iatrolexi.gr/ και είναι άµεσα διαθέσιµος στους χρήστες του διαδικτύου: 

 

Οι δυνατότητες που παρέχει ο Περιηγητής είναι οι εξής:  

� Απεικόνιση των όρων της οντολογίας σε δεντρική µορφή και πλοήγηση σε αυτήν.  

� Αναζήτηση όρων της οντολογίας και απεικόνιση της θέσης τους στην ιεραρχία της 

οντολογίας.  
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� Απεικόνιση της αγγλικής µετάφρασης κάθε όρου.  

� Απεικόνιση του µονοπατιού κάθε όρου.  

� Απεικόνιση της περιγραφής κάθε όρου.  

� Εύρεση του επιλεγµένου όρου στη συλλογή κειµένων (corpus). 

Η εφαρµογή του περιηγητή συνδυάζει ένα σύνολο από τα αποτελέσµατα του έργου και 

παρουσιάζει την εφαρµογή αυτών στην πράξη σε µια ολοκληρωµένη εφαρµογή ιστού. 

Βασικό κοµµάτι του περιηγητή αποτελεί η ίδια η οντολογία των βιοϊατρικών όρων. Τέλος 

χρησιµοποιείται η µηχανή αναζήτησης (βλέπε παραδοτέο Π15) και η εφαρµογή του 

«Συλλογέα Λεξιλογικών Συνάψεων» (Concordancer) (βλέπε παραδοτέο Π4) ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στον χρήστη να βρει σε ποια κείµενα από τη συλλογή κειµένων (corpus) 

εµφανίζεται ο όρος που έχει επιλέξει και να διαβάσει το κείµενο που ίσως τον ενδιαφέρει. 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο περιηγητής έχει υλοποιηθεί κάνοντας χρήση των τεχνολογιών Enterprise JavaBeans 

(EJB) http://java.sun.com/products/ejb/ και JavaServer Pages (JSP) 

http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces/  για την ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. Η 

ανάπτυξη έγινε µέσω του περιβάλλοντος NetBeans IDE 5.5.1   http://www.netbeans.org/ και 

του πακέτου NetBeans Visual Web Pack 5.5 που διαθέτει για ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. 

Η γλώσσα προγραµµατισµού που έχει χρησιµοποιηθεί είναι η Java και συγκεκριµένα  το 

πακέτο JDK 6.  

Η οντολογία των βιοϊατρικών όρων έχει αναπτυχθεί στη φορµαλιστική γλώσσα OWL (βλέπε 

παραδοτέο Π13). Για τη διαχείρισή της οντολογίας έχει γίνει χρήση του Protégé 

Programming Development Kit (PDK) όπως στην περίπτωση του “plug-in” IatrolexiTab 

(βλέπε παραδοτέο Π11) και της εφαρµογής απεικόνισης οντολογιών IatrolexiOWLViewer 

(βλέπε παραδοτέο Π12).  

2.2 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ 

Η εφαρµογή του περιηγητή παρέχεται ως ένα συµπιεσµένο αρχείο τύπου WAR µε το όνοµα 

‘IatrolexiOWLSightseer.war’, το οποίο βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την 
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παρούσα αναφορά µέσα στον φάκελο µε τίτλο ‘…/software/webtools/iatrolexiowlsightseer’. 

Ο περιηγητής ως εφαρµογή ιστού προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εξυπηρετητή ιστού (web 

server) και ο  οποίος θα παρέχει την εφαρµογή του περιηγητή στους χρήστες του 

διαδικτύου. Εµείς προτείνουµε τον Tomcat 6, ο οποίος αποτελεί εφαρµογή ανοικτού κώδικα 

και είναι διαθέσιµος στο ευρύ κοινό. Το αρχείου εγκατάστασης του Tomcat είναι το ‘apache-

tomcat-6.0.14.exe’ το οποίο βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα 

αναφορά µέσα στον φάκελο µε τίτλο ‘…/software/tomcat/’. Πέρα από το υλικό που 

παρέχουµε για τον Tomcat, επιπλέον υλικό µπορείτε να βρείτε στη σελίδα 

http://tomcat.apache.org/. 

Αφού γίνει εγκατάσταση του Tomcat, στη συνέχεια το αρχείο ‘IatrolexiOWLSightseer.war’ 

πρέπει να µπει στο φάκελο ‘webapps’ στη θέση του δίσκου που έχει γίνει η εγκατάσταση του 

Tomcat και βρίσκονται οι σελίδες των εφαρµογών που ‘σηκώνει’ ο Tomcat. Πριν ξεκινήσει ο 

Tomcat θα πρέπει να αυξηθεί η µνήµη που χρησιµοποιεί η Java Virtual Machine του. Αυτό 

γίνεται µέσω της επιλογής ‘Configure Tomcat’  που υπάρχει στο µενού του Tomcat και 

ανοίγει τη φόρµα µε τίτλο ‘Apache Tomcat Properties’. Στο tab της Java βάζουµε την τιµή 

128ΜΒ στη θέση ‘Initial Memory pool’ και την τιµή 512ΜΒ στη θέση ‘Maximum Memory 

pool’. Η αύξηση της µνήµης είναι απαραίτητη για να διαχειριστούµε το owl αρχείο της 

οντολογίας.  

Τέλος θα πρέπει να δηµιουργηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει γίνει εγκατάσταση 

του Tomcat ένας φάκελος στον οπτικό δίσκο ‘c:’ µε τίτλο ‘IatrolexiOWLSightseer’ και µέσα 

σε αυτόν να µπει το owl αρχείο της οντολογίας µε τίτλο ‘ontology.owl’. ∆ηλαδή τελικά θα 

πρέπει να υπάρχει το αρχείο της οντολογίας στη θέση 

‘c:\IatrolexiOWLSightseer\ontology.owl’. To αρχείο της οντολογίας των βιοϊατρικών όρων του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα αναφορά στη θέση 

‘…/software/ontology/ ontology.owl’.  

Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω στη συνέχεια µε την έναρξη ή επανεκκίνηση του Tomcat η 

εφαρµογή του περιηγητή θα είναι πλέον διαθέσιµη στους χρήστες από τη διεύθυνση 

‘...../IatrolexiOWLSightseer/’. Η εφαρµογή τρέχει µέσω του web browser Mozilla 2 ή του 

Internet Explorer 6.  
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2.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο χρήστης µπαίνοντας στη σελίδα του «Περιηγητή Οντολογίας» του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βλέπει τη 

παρακάτω σελίδα: 

 

 

 

Στο αριστερό µέρος της σελίδας εµφανίζεται σε δενδρική µορφή η ιεραρχική απεικόνιση της 

οντολογίας των βιοϊατρικών όρων. Στο δέντρο εµφανίζονται οι όροι της οντολογίας στα 

ελληνικά. Αν δεν υπάρχει η ελληνική µετάφραση, τότε εµφανίζεται η αγγλική. Πατώντας τα 

εικονίδια µπροστά από τους όρου της δεντρικής απεικόνισης µπορούµε να προηγηθούµε 

στην οντολογία ανοίγοντας και κλείνοντας τους κόµβους του δέντρου, όπως φαίνεται και στη 

παρακάτω εικόνα. 
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Πατώντας  µε το ποντίκι πάνω σε έναν όρο από την δεντρική απεικόνιση αυτόµατα 

επιλέγουµε των συγκεκριµένο όρο και εµφανίζονται τα χαρακτηριστικά του στη δεξιά πλευρά 

της σελίδας, όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα. 
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Πιο αναλυτική τεκµηρίωση της εφαρµογής, περιλαµβάνεται στο σχετικό παραδοτέο: Π18. 

Τεκµηρίωση εφαρµογών Ιστού. 
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Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει το λογισµικό 

που υλοποιεί τον περιηγητή οντολογίας καθώς και την παρούσα αναφορά. 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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444    ΣΣΣ ΧΧΧ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ    ΛΛΛΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΣΣΣΜΜΜ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ    

Apache Software Foundation: http://www.apache.org/  

The source for Java developers: http://java.sun.com/  

MySQL: The world’s most popular open source database: http://www.mysql.com/  

Open Source Initiative: http://www.opensource.org/  

PHP language: http://www.php.net/  

Tomcat: http://tomcat.apache.org/. 

 

 


