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

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

Π18: Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού 

  1   

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

ΠΡΑΞΗ 

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

στο πλαίσιο του  ΜΕΤΡΟΥ 3.3 

«Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας» 

 

ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 

Π18: Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού  

 

 

 

 

Ηµεροµηνία: 20.12.2007 

Έκδοση: Final 

Τύπος: Εµπιστευτικό 



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

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

Π18: Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού 

  2   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 

2 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5 

3 ΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 7 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 

3.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 

4 ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 22 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 22 

4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 22 

4.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 23 

5 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΤΗΣ ΙΣΤΟΥ 31 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 

5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31 

5.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 32 

6 ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ 37 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 

6.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 37 

6.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 38 

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 41 



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

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

Π18: Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού 

  3   

 

111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑΓΓΓΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ       

Η παρούσα αναφορά αντιστοιχεί στο παραδοτέο Π18 «Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού» 

του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Περιλαµβάνει το «εγχειρίδιο χρήστη» (“user’s manual”) του 

λογισµικού που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας 5 µε τίτλο: «Υλοποίηση 

Εφαρµογών Ιστού». 

Στην ΕΕ5 αναπτύχθηκαν τα εργαλεία ιστού του έργου και συγκεκριµένα: 

1) Περιηγητής Οντολογίας, ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη την περιήγηση στους όρους 

της οντολογίας.. 

2) Μηχανή Αναζήτησης στο σώµα βιοϊατρικών κειµένων, τα οποία έχουν ευρετηριαστεί 

επί τη βάσει σηµασιολογικών κατηγοριών από την οντολογία, αλλά και σε κείµενα 

του Παγκόσµιου Ιστού.  

3) Ορθογραφικός ∆ιορθωτής, ο οποίος ελέγχει την ορθογραφία ενός κειµένου ή λέξης 

χρησιµοποιώντας το πλούσιο Μορφολογικό Λεξικό βιοϊατρικών όρων που έχει 

δηµιουργηθεί.  

4) Μορφοσυντακτικός και Σηµασιολογικός Σχολιαστής, ο οποίος επισυνάπτει 

µορφοσυντακτικά (από το Μορφολογικό Λεξικό) και σηµασιολογικά (από την 

Οντολογία) σχόλια σε λέξεις/στοιχεία ενός κειµένου.   

Όλα τα εργαλεία που περιγράφονται παραπάνω βρίσκονται στο ιστοχώρο του έργου 

http://www.iatrolexi.gr/ και είναι άµεσα διαθέσιµος στους χρήστες του διαδικτύου: 
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Στα επόµενα κεφάλαια, αρχικά θα περιγραφεί ο τρόπος εγκατάστασης των υποσυστηµάτων 

ώστε αυτά να αποτελούν ένα ενιαίο σύστηµα που αλληλεπιδρά. Στη συνέχεια περιγράφονται 

τα υποσυστήµατα αυτά. Ο τρόπος περιγραφής που έχει επιλεγεί, περιλαµβάνει τρία βασικά 

τµήµατα για κάθε υποσύστηµα: 

� Εισαγωγή: περιγράφεται γενικά το εργαλείο – υποσύστηµα.  

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

τρόπος εγκατάστασης. 

� Εγχειρίδιο χρήσης: Περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του συστήµατος. 
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222    ΟΟΟ∆∆∆ ΗΗΗ ΓΓΓ ΙΙΙ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΕΕΕ ΓΓΓ ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ ΣΣΣ ΤΤΤΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    

Στα πλαίσια του έργου και της ενότητας εργασίας 5 «ΕΕ5. Υλοποίηση Εφαρµογών Ιστού» 

αναπτύχθηκαν µια σειρά από εφαρµογές ιστού ώστε να είναι δυνατή η χρήση αλλά και η 

διάχυση των αποτελεσµάτων στο ευρύ κοινό.  Οι εφαρµογές αυτές έχουν την δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, ώστε να πιο λειτουργικές και  οικίες στους χρήστες. Στη 

συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης των υποσυστηµάτων. 

Οι εφαρµογές ιστού προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός εξυπηρετητή ιστού (web server), ο  

οποίος θα δίνει στους χρήστες του διαδικτύου την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές. Εµείς 

προτείνουµε τον Tomcat 6, ο οποίος αποτελεί εφαρµογή ανοικτού κώδικα και είναι 

διαθέσιµος στο ευρύ κοινό. Το αρχείο 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 µπορεί να βρει κανείς στη σελίδα http://tomcat.apache.org/.  

Για να τρέξουν εφαρµογές ιστού, θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένο το περιβάλλον Java 

Runtime Environment 1.6.0 (το αρχείο jre-6u1-windows-i586-p το οποίο εµπεριέχετε στον 

οπτικό δίσκο που σας έχει δοθεί µέσα στον φάκελο µε τίτλο ‘…/software/jre/’ ή µπορείτε να 

το κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp). 

Αφού γίνει εγκατάσταση του Tomcat, στη συνέχεια o φάκελος µε τίτλο 

‘‘.../software/web_tools/webapps/iatrolexi/’ του οπτικού δίσκου της παρούσας αναφοράς θα 

πρέπει να αντιγραφεί µαζί µε τα περιεχόµενά του 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.  

Επιπλέον θα πρέπει να δηµιουργηθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει γίνει 

εγκατάσταση του Tomcat ένας φάκελος στο τοπικό του δίσκο και µέσα σε αυτόν να µπουν 

τα περιεχόµενα του  φακέλου του οπτικού δίσκου της αναφοράς µε τίτλο 

‘.../software/web_tools/data/’. Σε αυτόν τον φάκελο υπάρχουν τα λεξικά, η συλλογή 

κειµένων, το αρχείο της οντολογίας και διάφορα άλλα βοηθητικά αρχεία που 
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χρησιµοποιούνται από τις εφαρµογές ιστού και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να αλλάξουν τα paths µέσα στο αρχείο ‘.../webapps/iatrolexi/WEB-INF/ 

paths.properties’ στη θέση του δίσκου που έχει γίνει η εγκατάσταση του Tomcat, ώστε αυτά 

να συµφωνούν µε τον νέο φάκελο που δηµιουργήσατε στον τοπικό δίσκο. 

Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω µε την έναρξη ή επανεκκίνηση του Tomcat οι εφαρµογές 

ιστού θα είναι πλέον διαθέσιµες στους χρήστες από τη διεύθυνση ‘...../iatrolexi/’. Η 

εφαρµογή τρέχει µέσω του web browser Mozilla 2 ή του Internet Explorer 6. Σε περίπτωση 

που υπάρχει πρόβληµα µε τα ελληνικά θα πρέπει να αλλάξει το encoding του εξυπηρετητή 

σε ‘UTF-8’. Αυτό γίνεται στο configuration αρχείο ‘…/conf/server.xml’ του Tomcat 

προσθέτοντας τη παράµετρο ‘URIEncoding="UTF-8" ‘ στον εξυπηρετητή των HTTP 

σελίδων.  Για παράδειγµα: 

    <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"  

               connectionTimeout="20000" enableLookups="true" 

               redirectPort="8443"  

               URIEncoding="UTF-8" /> 
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333    ΠΠΠΕΕΕ ΡΡΡ ΙΙΙ ΗΗΗ ΓΓΓ ΗΗΗ ΤΤΤΗΗΗ ΣΣΣ    ΟΟΟΝΝΝ ΤΤΤΟΟΟΛΛΛΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑΣΣΣ       

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια από αυτές τις εφαρµογές ιστού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου 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.  

� 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. Εκτός 

όµως από την οντολογία  γίνεται επιπλέον χρήση του µορφοσυντακτικού αναλυτή, ώστε να 

είναι δυνατή η αναζήτηση των όρων σε όλους τους κλιτικού τύπους. Τέλος χρησιµοποιείται η 

µηχανή αναζήτησης (βλέπε παραδοτέο Π15) και η εφαρµογή του Συλλογέας 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. 

3.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο περιηγητής έχει υλοποιηθεί κάνοντας χρήση της τεχνολογίας JavaServer Pages (JSP) 

http://java.sun.com/products/jsp/  για την ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. Η γλώσσα 
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προγραµµατισµού που έχει χρησιµοποιηθεί για το application κοµµάτι της εφαρµογής είναι η 

Java και συγκεκριµένα  το πακέτο JDK 5. Για την ανάπτυξη των web σελίδων της 

εφαρµογής έχει γίνει χρήση της HTML, D-HTML και Javascript.   

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).  

Για την αναζήτηση των όρων µέσα στην ιεραρχική απεικόνιση της οντολογία, αλλά και στη 

συλλογή των κειµένου γίνεται χρήση των δυνατοτήτων της Μηχανής Αναζήτησης που έχει 

αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Συγκεκριµένα για την αναζήτηση των όρων σε όλους 

τους κλιτικούς τύπους γίνεται χρήση του ελεγκτή ορθογραφίας και των µορφοσυντακτικών 

λεξικών που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Αναλυτικά η ανάπτυξη και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του περιηγητής του έργου µπορείτε να τα βρείτε στο αντίστοιχο παραδοτέο. 

Η εφαρµογή του περιηγητή παρέχεται ως ένα σύνολο από αρχεία που αποτελούν τµήµατα 

των εφαρµογών ιστού του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ , το οποίο βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που 

συνοδεύει την παρούσα αναφορά µέσα στον φάκελο µε τίτλο ‘…/software/web_tools/’.  Τα 

αρχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µόνο µε τις web σελίδες της εφαρµογή του περιηγητή 

βρίσκονται στον φάκελο µε τίτλο ‘…/software/web_tools/webapps/ontology_browser/’. 

3.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

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

παρακάτω σελίδα (να σηµειωθεί εδώ, ότι η αρχική µορφή του περιηγητή όπως αυτή φαίνεται 

στο παραδοτέο Π14, τροποποιήθηκε στη συνέχεια για να είναι πιο οµοιογενής σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες εφαρµογές ιστού, αλλά και να αλληλεπιδρά µε αυτές): 
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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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Στην κάτω δεξιά πλευρά της σελίδας εµφανίζεται η περιγραφή του όρου της οντολογίας που 

έχει επιλεχθεί κάθε φορά, αν βέβαια αυτή υπάρχει, στην Ελληνική και στην Αγγλική. 

Επιπλέον εµφανίζεται το ‘µονοπάτι’ του όρου που αποτελείται από όλους τους όρους 

παρεµβάλλονται ανά επίπεδο µεταξύ του επιλεγµένου όρου και της ρίζας της οντολογίας. 

Τέλος εµφανίζεται η αγγλική µετάφραση του επιλεγµένου όρου. 

Η εφαρµογή ιστού του «Περιηγητή Οντολογίας» παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης όρων 

της οντολογίας. Ο χρήστης θα πρέπει να βάλει το κείµενο της αναζήτησης στο ειδικό χώρο 

επάνω δεξιά στη σελίδα και να πατήσει το κουµπί µε τίτλο ‘Αναζήτηση’. Τα αποτελέσµατα 

εµφανίζονται στο ειδικό χώρο κάτω από τη ετικέτα ‘Αποτελέσµατα Αναζήτησης’. Στα 

αποτελέσµατα δίπλα σε κάθε όρο εµφανίζεται ένα αριθµητικό αν αυτός ο όρος έχει 

περισσότερους από έναν πατέρες. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα αναζήτησης: 
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Κατά την αναζήτηση αναζητούνται οι όροι της οντολογίας που περιέχουν έστω µία λέξη του 

κειµένου αναζήτησης σε οποιοδήποτε κλιτικό τύπο. Στο κείµενο αναζήτησης ιδιαίτερη 

σηµασία έχουν οι χαρακτήρες " (εισαγωγικά), + (συν), - (πλην), ( (αριστερή παρένθεση) και ) 

(δεξιά παρένθεση) και οι λέξεις AND και OR (µε κεφαλαία): 

• ": Κλείνοντας σε εισαγωγικά δύο ή περισσότερες λέξεις για δηλώνετε ότι οι λέξεις 

αυτές συνιστούν φράση. Για παράδειγµα, στο κείµενο αναζήτησης "λέξη1 λέξη2" 

αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη2 αµέσως µετά τη λέξη1.  

• +: Βάζοντας ένα συν µπροστά από τη λέξη ή φράση πρέπει να περιέχεται 

οπωσδήποτε στο λεκτικό ενός όρου. Για παράδειγµα, στο κείµενο αναζήτησης 
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+λέξη1 λέξη2 αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει οπωσδήποτε τη λέξη1 

και πιθανόν τη λέξη2.  

• -: Βάζοντας ένα πλην µπροστά από τη λέξη ή φράση δεν πρέπει να περιέχεται στο 

λεκτικό ενός όρου. Για παράδειγµα, στο κείµενο αναζήτησης λέξη1 -λέξη2 

αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη1 και δεν περιέχει τη λέξη2. 

• AND: Συνδέοντας µε λογικό AND δύο εκφράσεις σε µια έκφραση αναζήτησης 

ικανοποιείται όταν και οι δύο εκφράσεις ικανοποιούνται. Για παράδειγµα, στην 

έκφραση λέξη1 AND λέξη2 αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη1 

και τη λέξη2. 

• OR: Συνδέοντας µε λογικό OR δύο εκφράσεις σε µια έκφραση αναζήτησης 

ικανοποιείται όταν µία από τις δύο εκφράσεις ικανοποιείται. Για παράδειγµα, στην 

έκφραση λέξη1 OR λέξη2 αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη1 ή 

τη λέξη2 ή και τις δύο. Το OR υπονοείται όταν δεν υπάρχει άλλος τελεστής (+, -, 

AND) ανάµεσα σε δύο λέξεις/φράσεις/εκφράσεις αναζήτησης, δηλ. η έκφραση 

αναζήτησης λέξη1 λέξη2 είναι ισοδύναµη µε την έκφραση λέξη1 OR λέξη2.  

• ( και ): Κλείνοντας σε παρενθέσεις δύο ή περισσότερες εκφράσεις αναζήτησης αυτές 

οµαδοποιούνται. Για παράδειγµα, στην έκφραση λέξη1 AND (λέξη2 OR λέξη3 OR 

λέξη4) αντιστοιχούν λεκτικά όρων που περιέχουν τη λέξη1 και τουλάχιστον µία από 

τις λέξη2, λέξη3 ή λέξη4. 

Ένα παράδειγµα δίνεται στις εικόνες παρακάτω: 
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Επιλέγοντας έναν όρο από τα αποτελέσµατα της αναζήτησης αυτόµατα ο όρος επιλέγεται 

και προηγούµαστε στην θέση που βρίσκεται  στην δεντρική απεικόνιση της οντολογία. Ένα 

παράδειγµα δίνεται παρακάτω: 
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Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης της εµφάνισης του επιλεγµένου όρου εντός των 

κειµένων της συλλογής κειµένων (corpus) του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ µέσω της Μηχανής Αναζήτησης 

του έργου. Αυτό γίνεται πατώντας στον τίτλο ‘Αναζήτηση στη Συλλογή Κειµένων...’, οπότε 

έχουµε και την εµφάνιση µιας λίστας µε τα αποτελέσµατα σε ένα νέο παράθυρο όπως 

φαίνεται παρακάτω:  
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Στη παραπάνω λίστα εµφανίζεται σε κάθε γραµµή η φράση από το κείµενο στο οποίο 

υπάρχει ο επιλεγµένος όρος. Πατώντας τώρα πάνω στο link (ο αριθµός µε το έντονο µπλε 

χρώµα που είναι υπογραµισµένος) που υπάρχει στην αρχή κάθε γραµµή ανοίγει αυτόµατα 

ολόκληρο το κείµενο και ο όρος εµφανίζεται µε έντονο µαύρο χρώµα, όπως και στη εικόνα 

παρακάτω: 
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Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να δει το µορφοσυντακτικό σχολιασµό του κειµένου 

πατώντας το link που υπάρχει επάνω δεξιά µε τίτλο ‘Μορφοσυντακτικός Σχολιασµός αυτού 

του κειµένου’ σε ένα νέο παράθυρο. Ο µορφοσυντακτικός σχολιασµός γίνεται µέσω της 

εφαρµογής του Μορφοσυντακτικού Σχολιαστή του έργου. Ένα παράδειγµα βλέπουµε 

παρακάτω: 

Επιπλέον εµφανίζεται µε έντονο µπλε χρώµα το link στο συγκεκριµένο σχετικό κείµενο. 

Πατώντας πάνω σε αυτό ανοίγει το κείµενο σε ένα νέο παράθυρο, όπως βλέπετε και 

παρακάτω: 
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Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να δει το µορφοσυντακτικό σχολιασµό του κειµένου 

πατώντας το link που υπάρχει επάνω δεξιά µε τίτλο ‘Μορφοσυντακτικός Σχολιασµός αυτού 

του κειµένου’ σε ένα νέο παράθυρο. Ο µορφοσυντακτικός σχολιασµός γίνεται µέσω της 

εφαρµογής του Μορφοσυντακτικού Σχολιαστή του έργου. Περισσότερες πληροφορίες για το 

Μορφοσυντακτικό Σχολιαστή υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας αναφοράς.  

Ένα παράδειγµα βλέπουµε παρακάτω: 
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Επιπλέον πρέπει να αναφέρουµε ότι πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Καθαρισµός’ αυτόµατα 

καθαρίζει το κείµενο της αναζήτησης και η λίστα µε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Τέλος 

υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης, οι οποίες εµφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα πατώντας το link 

µε τίτλο ‘Οδηγίες Χρήσης’. Η σελίδα µε τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζεται παρακάτω: 
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444    ΜΜΜΗΗΗΧΧΧ ΑΑΑΝΝΝΗΗΗ    ΑΑΑΝΝΝ ΑΑΑ ΖΖΖ ΗΗΗ ΤΤΤΗΗΗ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ       

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ραγδαία ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην 

συσσώρευση ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών, η διαχείριση του οποίου γίνεται ολοένα 

και πιο δύσκολη. Η δυσκολία αυξάνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι η πληροφορία αυτή δεν 

παραµένει στάσιµη, αλλά µεταβάλλεται καθηµερινά είτε µε την προσθήκη νέων σελίδων είτε 

µε την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων (περισσότερα από 600 GB κειµένου 

τροποποιούνται κάθε µήνα). Το ερώτηµα το οποίο συνάγεται από τα προηγούµενα είναι το 

πως θα µπορούν οι διάφοροι χρήστες να ενηµερωθούν για µια τεράστια ποικιλία θεµάτων 

που τους αφορούν χωρίς να διαθέσουν σηµαντικό κόπο, χρόνο ή χρήµα. 

Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε µια «µηχανή αναζήτησης»  

µέσω της οποίας ο χρήστης του µπορεί να αναζητήσει πληροφορία στη συλλογή 

βιοϊατρικών κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Η µηχανή αυτή, βρίσκεται στο ιστοχώρο του έργου 

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

4.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η µηχανή αναζήτησης του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ όσον αφορά το web κοµµάτι έχει υλοποιηθεί 

κάνοντας χρήση της τεχνολογίας JavaServer Pages (JSP) http://java.sun.com/products/jsp/  

για την ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. Η γλώσσα προγραµµατισµού που έχει χρησιµοποιηθεί 

για το application κοµµάτι της εφαρµογής είναι η Java και συγκεκριµένα  το πακέτο JDK 6. 

Για την ανάπτυξη των web σελίδων της εφαρµογής έχει γίνει χρήση της HTML, D-HTML και 

Javascript.  

Ο πυρήνας όµως της µηχανής αναζήτησης έχει αναπτυχθεί βασισµένος πάνω στην open 

source µηχανή αναζήτησης Lucene του Apache Group που έχει αναπτυχθεί σε Java. 

Πληροφορίες σχετικά µε τη µηχανή αναζήτησης Lucene υπάρχουν στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του project http://lucene.apache.org/. 

Για την αναζήτηση των όρων σε όλους τους κλιτικούς τύπους γίνεται χρήση του ελεγκτή 

ορθογραφίας και των µορφοσυντακτικών λεξικών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του 

έργου. 
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Η εφαρµογή ιστού της µηχανής αναζήτησης παρέχεται ως ένα σύνολο από αρχεία που 

αποτελούν τµήµατα των εφαρµογών ιστού του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ , το οποίο βρίσκεται στον 

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

‘…/software/web_tools/’.  Τα αρχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µόνο µε τις web σελίδες 

της εφαρµογή της µηχανής αναζήτησης βρίσκονται στον φάκελο µε τίτλο 

‘…/software/web_tools/webapps/search_engine/’. 

4.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο χρήστης µπαίνοντας στη σελίδα της «Μηχανής Αναζήτησης» του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βλέπει τη 

παρακάτω σελίδα: 

 

Βάζοντας µια λέξη ή φράση στον ειδικό πεδίο δίπλα στο κουµπί της αναζήτησης και 

πατώντας το κουµπί ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζήτήση την συγκεκριµένη λέξη ή 

φράση στη συλλογή των βιοϊατρικών κειµένων του έργου, αλλά και σε κείµενα του 

διαδικτύου. Το κείµενο της αναζήτησης ακολουθεί τους κανόνες Lucene, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη της µηχανής αναζήτησης. Αναλυτική παρουσίαση και 

πληροφορίες για τους συγκεκριµένους κανόνων µπορείτε να βρείτε στη σελίδα 

http://lucene.apache.org/java/2_3_0/queryparsersyntax.html.  

Συγκεκριµένα για την εφαρµογή της Μηχανής Αναζήτησης του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ κατά την 

αναζήτηση αναζητούνται οι όροι της οντολογίας που περιέχουν έστω µία λέξη του κειµένου 

αναζήτησης σε οποιοδήποτε κλιτικό τύπο. Στο κείµενο αναζήτησης ιδιαίτερη σηµασία έχουν 

οι χαρακτήρες " (εισαγωγικά), + (συν), - (πλην), ( (αριστερή παρένθεση) και ) (δεξιά 

παρένθεση) και οι λέξεις AND και OR (µε κεφαλαία): 
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• ": Κλείνοντας σε εισαγωγικά δύο ή περισσότερες λέξεις για δηλώνετε ότι οι λέξεις 

αυτές συνιστούν φράση. Για παράδειγµα, στο κείµενο αναζήτησης "λέξη1 λέξη2" 

αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη2 αµέσως µετά τη λέξη1.  

• +: Βάζοντας ένα συν µπροστά από τη λέξη ή φράση πρέπει να περιέχεται 

οπωσδήποτε στο λεκτικό ενός όρου. Για παράδειγµα, στο κείµενο αναζήτησης 

+λέξη1 λέξη2 αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει οπωσδήποτε τη λέξη1 

και πιθανόν τη λέξη2.  

• -: Βάζοντας ένα πλην µπροστά από τη λέξη ή φράση δεν πρέπει να περιέχεται στο 

λεκτικό ενός όρου. Για παράδειγµα, στο κείµενο αναζήτησης λέξη1 -λέξη2 

αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη1 και δεν περιέχει τη λέξη2. 

• AND: Συνδέοντας µε λογικό AND δύο εκφράσεις σε µια έκφραση αναζήτησης 

ικανοποιείται όταν και οι δύο εκφράσεις ικανοποιούνται. Για παράδειγµα, στην 

έκφραση λέξη1 AND λέξη2 αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη1 

και τη λέξη2. 

• OR: Συνδέοντας µε λογικό OR δύο εκφράσεις σε µια έκφραση αναζήτησης 

ικανοποιείται όταν µία από τις δύο εκφράσεις ικανοποιείται. Για παράδειγµα, στην 

έκφραση λέξη1 OR λέξη2 αντιστοιχούν όροι που το λεκτικό τους περιέχει τη λέξη1 ή 

τη λέξη2 ή και τις δύο. Το OR υπονοείται όταν δεν υπάρχει άλλος τελεστής (+, -, 

AND) ανάµεσα σε δύο λέξεις/φράσεις/εκφράσεις αναζήτησης, δηλ. η έκφραση 

αναζήτησης λέξη1 λέξη2 είναι ισοδύναµη µε την έκφραση λέξη1 OR λέξη2.  

• ( και ): Κλείνοντας σε παρενθέσεις δύο ή περισσότερες εκφράσεις αναζήτησης αυτές 

οµαδοποιούνται. Για παράδειγµα, στην έκφραση λέξη1 AND (λέξη2 OR λέξη3 OR 

λέξη4) αντιστοιχούν λεκτικά όρων που περιέχουν τη λέξη1 και τουλάχιστον µία από 

τις λέξη2, λέξη3 ή λέξη4. 

Παρακάτω παρουσιάζονται µια σειρά παραδειγµάτων: 
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Τα αποτελέσµατα των κειµένων τα οποία συµφωνούν µε το κείµενο της αναζήτησης 

εµφανίζονται ανά 20. Επάνω αριστερά στο χώρο των αποτελεσµάτων δίνετε ο συνολικός 

αριθµός των σχετικών κειµένων που βρέθηκαν. Επάνω αριστερά και κάτω δεξιά υπάρχουν 

βελάκια και αριθµοί που πατώντας επάνω ο χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στα υπόλοιπα 

αποτελέσµατα. Για κάθε σχετικό κείµενο εµφανίζονται ενδεικτικά κάποιες φράσης µέσα από 

το κείµενο που περιέχουν (έντονα µαύρα γράµµατα) όρους του κειµένου αναζήτησης. 

Επιπλέον εµφανίζεται µε έντονο µπλε χρώµα το link στο συγκεκριµένο σχετικό κείµενο. 

Πατώντας πάνω σε αυτό ανοίγει το κείµενο σε ένα νέο παράθυρο, όπως βλέπετε και 

παρακάτω: 
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Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να δει το µορφοσυντακτικό σχολιασµό του κειµένου 

πατώντας το link που υπάρχει επάνω δεξιά µε τίτλο ‘Μορφοσυντακτικός Σχολιασµός αυτού 

του κειµένου’ σε ένα νέο παράθυρο. Ο µορφοσυντακτικός σχολιασµός γίνεται µέσω της 

εφαρµογής του Μορφοσυντακτικού Σχολιαστή του έργου. Περισσότερες πληροφορίες για το 

Μορφοσυντακτικό Σχολιαστή υπάρχουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας αναφοράς. 

Ένα παράδειγµα βλέπουµε παρακάτω: 
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Τέλος υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης, οι οποίες εµφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα πατώντας 

το link µε τίτλο ‘Οδηγίες Χρήσης’. Η σελίδα µε τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζεται παρακάτω: 
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555    ΟΟΟΡΡΡΘΘΘΟΟΟ ΓΓΓ ΡΡΡΑΑΑΦΦΦ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ ΣΣΣ    ∆∆∆ ΙΙΙ ΟΟΟΡΡΡΘΘΘΩΩΩ ΤΤΤΗΗΗ ΣΣΣ    ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με δεδοµένη την εµπειρία των δύο φορέων σε εργαλεία ελέγχου της γλώσσας, σε 

συνδυασµό µε τον εµπλουτισµό του µορφολογικού λεξικού που έγινε στο πλαίσιο του έργου, 

η υλοποίηση ενός ορθογραφικού διορθωτή ιστού δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο. 

Υλοποιήθηκε λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να διορθώσει είτε ένα κείµενο είτε απλές 

λέξεις. Η λειτουργικότητα του συγκεκριµένου εργαλείου είναι ο έλεγχος της ορθογραφίας 

βιοϊατρικών όρων ή όρων της κοινής ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει η δυνατότητα 

διαφορετικών επιπέδων διόρθωσης. Επίπεδο ∆ιόρθωσης: 

• Φωνητική διόρθωση. Βρίσκει λέξεις που "ακούγονται" το ίδιο. 

• Επιφανειακή διόρθωση. Αγνοεί τον τόνο και τα κεφαλαία. 

• Απλή διόρθωση. Κατά την αναζήτηση στο λεξικό εκτελεί αντικατάσταση γραµµάτων, 

"παρεµβολή", κ.α.  

• Πλήρης διόρθωση. Συνδυασµός όλων των παραπάνω διορθώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε ένας «ορθογραφικός 

διορθωτής ιστού»  µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να ελέγξει την ορθογραφία ενός 

κειµένου. Ο ορθογραφικός διορθωτή βρίσκεται στο ιστοχώρο του έργου 

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

  

5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η ορθογραφικός διορθωτής ιστού του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ όσον αφορά το web κοµµάτι έχει 

υλοποιηθεί κάνοντας χρήση της τεχνολογίας JavaServer Pages (JSP) 

http://java.sun.com/products/jsp/  για την ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. Η γλώσσα 

προγραµµατισµού που έχει χρησιµοποιηθεί για το application κοµµάτι της εφαρµογής είναι η 

Java και συγκεκριµένα  το πακέτο JDK 6. Για την ανάπτυξη των web σελίδων της 

εφαρµογής έχει γίνει χρήση της HTML, D-HTML και Javascript.  
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Αναλυτικά η ανάπτυξη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ορθογραφικού διορθωτή του έργου 

µπορείτε να τα βρείτε στο αντίστοιχο παραδοτέο. 

Για την διόρθωση των όρων έχουν χρησιµοποιηθεί το µορφολογικό λεξικό που 

αναπτύχθηκε/συµπληρώθηκε στα πλαίσια του έργου. 

Η εφαρµογή ιστού του ορθογραφικού διορθωτή παρέχεται ως ένα σύνολο από αρχεία που 

αποτελούν τµήµατα των εφαρµογών ιστού του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ , το οποίο βρίσκεται στον 

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

‘…/software/web_tools/’.  Τα αρχεία που σχετίζονται αποκλειστικά µόνο µε τις web σελίδες 

της εφαρµογή του ορθογραφικού διορθωτή βρίσκονται στον φάκελο µε τίτλο 

‘…/software/web_tools/webapps/speller/’. 

5.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο χρήστης µπαίνοντας στη σελίδα του «Ορθογραφικού ∆ιορθωτή Ιστού» του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ 

βλέπει τη παρακάτω σελίδα: 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να  πληκτρολογήσει ή να αντιγράψει και επικολλήσει ένα 

κείµενο στον ειδικό χώρο και στην συνέχεια να ελέγξει την ορθογραφία του κειµένου 

πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Έλεγχος Ορθογραφίας. Αν στο κείµενο δεν υπάρχουν 

ορθογραφικά λάθη εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα: 
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Αν υπάρχουν λανθασµένες (ή άγνωστες) λέξεις, τότε αυτές εµφανίζονται µε κόκκινο. Ο 

χρήστης έχει την δυνατότητα να διορθώσει µια λέξη τοποθετώντας το ποντίκι πάνω της και 

επιλέγοντας µια εναλλακτική από τη λίστα µε τις προτεινόµενες λέξεις του ορθογράφου. 

Στην παρακάτω εικόνα δίνεται ένα παράδειγµα: 
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Πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Επεξεργασία’ το κείµενο επανέρχεται στην αρχική του 

κατάσταση. Πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Καθαρισµός’ , καθαρίζει η φόρµα και επανέρχεται 

στην αρχική της κατάσταση. Τέλος υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης, οι οποίες εµφανίζονται σε 

ξεχωριστή σελίδα πατώντας το link µε τίτλο ‘Οδηγίες Χρήσης’. Η σελίδα µε τις οδηγίες 

χρήσης παρουσιάζεται παρακάτω: 
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666    ΜΜΜΟΟΟΡΡΡΦΦΦΟΟΟ ΣΣΣ ΥΥΥ ΝΝΝ ΤΤΤΑΑΑΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ ΣΣΣ    ΚΚΚΑΑΑ ΙΙΙ    ΣΣΣ ΗΗΗΜΜΜΑΑΑΣΣΣ ΙΙΙ ΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓ ΙΙΙ ΚΚΚΟΟΟ ΣΣΣ    

ΣΣΣ ΧΧΧΟΟΟΛΛΛ ΙΙΙ ΑΑΑΣΣΣ ΤΤΤΗΗΗ ΣΣΣ    

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μορφοσυντακτικός και Σηµασιολογικός Σχολιαστής, είναι ένα λογισµικό που επισυνάπτει 

µορφοσυντακτικά σχόλια σε λέξεις/στοιχεία ενός κειµένου. Ο σχολιασµός πραγµατοποιείται 

µε τη χρήση επισηµειώσεων εκφρασµένων ως XML tags. 

Το εργαλείο αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον, αλλά και αυτό που εκµεταλλεύεται την 

υποδοµή που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Στην ουσία διατρέχει το κείµενο εισόδου, 

χωρίζει (αναγνωρίζει) µία - µία τις λέξεις (προσπαθεί µε βάση τους κανόνες που έχουν 

φτιαχτεί να αναγνωρίσει και πολυλεκτικούς όρους, και στη συνέχεια, εισάγει κάποια 

µεταδεδοµένα σε κάθε όρο, είτε µορφολογικά (π.χ. µέρος του λόγου, πτώση, κλπ), είτε 

σηµασιολογικά (αν είναι βιοϊατρικός όρος, κάποια ιδιότητά του, κλπ). 

Οπτικά αυτό παρουσιάζεται µε διαφορετικά χρώµατα σε κάθε αναγνωρισµένο λεκτικό 

στοιχείο, ενώ επιπρόσθετα ο χρήστης µπορεί να εκµεταλλευτεί και την xml µορφή που 

παράγεται. 

Με βάση τα παραπάνω και στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε ο  «µορφοσυντακτικός και 

σηµασιολογικός σχολιαστής»  µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να κάνει 

µορφοσυντακτική και σηµασιολογική ανάλυση ενός κειµένου. Ο µορφοσυντακτικός και 

σηµασιολογικός σχολιαστής βρίσκεται στο ιστοχώρο του έργου http://www.iatrolexi.gr/ και 

είναι άµεσα διαθέσιµος στους χρήστες του διαδικτύου. 

6.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο µορφοσυντακτικός και σηµασιολογικός σχολιαστής του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ όσον αφορά το web 

κοµµάτι έχει υλοποιηθεί κάνοντας χρήση της τεχνολογίας JavaServer Pages (JSP) 

http://java.sun.com/products/jsp/  για την ανάπτυξη εφαρµογών ιστού. Η γλώσσα 

προγραµµατισµού που έχει χρησιµοποιηθεί για το application κοµµάτι της εφαρµογής είναι η 

Java και συγκεκριµένα  το πακέτο JDK 6. Για την ανάπτυξη των web σελίδων της 

εφαρµογής έχει γίνει χρήση της HTML, D-HTML και Javascript.  

Αναλυτικά η ανάπτυξη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µορφοσυντακτικού και 

σηµασιολογικού σχολιαστής του έργου µπορείτε να τα βρείτε στο αντίστοιχο παραδοτέο. 
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Η εφαρµογή ιστού της του µορφοσυντακτικού και σηµασιολογικού σχολιαστή παρέχεται ως 

ένα σύνολο από αρχεία που αποτελούν τµήµατα των εφαρµογών ιστού του έργου 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ , το οποίο βρίσκεται στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα αναφορά 

µέσα στον φάκελο µε τίτλο ‘…/software/web_tools/’.  Τα αρχεία που σχετίζονται 

αποκλειστικά µόνο µε τις web σελίδες της εφαρµογή σχολιαστή βρίσκονται στον φάκελο µε 

τίτλο ‘…/software/web_tools/webapps/ annotator /’. 

6.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο χρήστης µπαίνοντας στη σελίδα του «Μορφοσυντακτικού και Σηµασιολογικού Σχολιαστή» 

του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βλέπει τη παρακάτω σελίδα: 

 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να  πληκτρολογήσει ή να αντιγράψει και επικολλήσει ένα 

κείµενο στον ειδικό χώρο και στην συνέχεια να δει το µορφοσυντακτικό και σηµασιολογικό 

σχολιασµό του κειµένου στο κάτω µέρος της φόρµας πατώντας το κουµπί µε τίτλο 

‘Σχολιασµός’. Πατώντας το κουµπί µε τίτλο ‘Καθαρισµός’, καθαρίζει η φόρµα και 

επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. Παρακάτω φαίνεται ένα παραδείγµατα σχολιασµού 

ενός κειµένου: 
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Όπως βλέπουµε από την παραπάνω εικόνα το σχολιασµένο κείµενο εµφανίζεται κάτω 

αριστερά και κάθε ‘όρος’ έχει διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε το ότι έχει αναγνωριστεί ότι 

είναι από το σχολιαστή. Η εφαρµογή ιστού του µορφοσυντακτικού και σηµασιολογικού 

σχολιασµού του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ αναγνωρίζει: 

• Τις προτάσεις 

• Τις περιόδους 

• Ελληνικές Λέξεις - είναι οι γνωστές ελληνικές λέξεις που βρίσκονται στο λεξικό του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. 

• Ξένες Λέξεις - είναι οι γνωστές ξένες λέξεις που βρίσκονται στο λεξικό του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. 
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• Άγνωστες ελληνικές λέξεις - είναι λέξεις στα ελληνικά που δεν βρίσκονται στο λεξικό 

του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ ή είναι γραµµένες λάθος. 

• Ελληνικούς Βιοϊατρικούς όρους - είναι όροι που αναγνωρίζονται ως όροι της 

οντολογίας των βιοϊατρικών όρων του έργου. 

• Σηµεία στίξης  

• Αλλα Σύµβολα – οτιδήποτε δεν έχει αναγνωριστεί ως κάτι από τα παραπάνω. 

Ο χρήστης πατώντας διπλό κλικ µε το ποντίκι πάνω σε έναν χρωµατισµένο όρο µπορεί να 

δει περισσότερες µορφοσυντακτικές και σηµασιολογικές πληροφορίες για τον συγκεκριµένο 

όρο. Επιπλέον ο χρήστης επιλέγοντας ή από-επιλέγοντας τις επιλογές κάτω από τη λέξη 

υπόµνηµα µπορεί να χρωµατίσει ή να αποχρωµατίσει τους αντίστοιχους αναγνωρισµένους 

όρους στο σχολιασµένο κείµενο. Τέλος πατώντας πάνω στο link µε τίτλο ‘Οδηγίες Χρήσης’ 

µπορεί να δει τις οδηγίες χρήσης της εφαρµογής του σχολιαστή σε ένα νέο παράθυρο. 
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777    ΣΣΣ ΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕ ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ       

Στην αναφορά αυτή, περιλαµβάνεται η «Τεκµηρίωση Εφαρµογών Ιστού» του έργου 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Το παραδοτέο αυτό, είναι αποτελέσµατα της Ενότητας Εργασίας 5, του έργου, 

µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ιστού». 

Σε αυτή την ενότητα αναπτύχθηκαν οι εφαρµογές ιστού του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Οι 

εφαρµογές αυτές, είναι ουσιαστικά οι εφαρµογές επίδειξης του έργου. 

Βασικό συµπέρασµα της ενότητας συνολικά είναι ότι η υλοποίηση των εργαλείων 

αποδείχθηκε περισσότερο δύσκολη και χρονοβόρα από ότι είχε προβλεφθεί. Ένας λόγος 

είναι ίσως ο γενικός νόµος που ισχύει στα έργα ανάπτυξης λογισµικού και τα φέρνει να είναι 

σχεδόν πάντα καθυστερηµένα σε σχέση µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα. Ένας δεύτερος 

λόγος είναι ότι επρόκειτο για τα τελικά εργαλεία που θα αποδείκνυαν την ορθότητα ή όχι της 

θεωρητικής βάσης, και αυτό µεγάλωσε την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασµό συνεπώς και 

µεγαλύτερο χρόνο συζητήσεων. Επιπλέον λόγω και της ιδιοµορφίας του έργου να είναι 

διεπιστηµονικό, οι αποφάσεις, όσον αφορά αποφάσεις τεχνικές ή/και λειτουργικότητας 

χρειάζονταν µια επί πλέον φάσης εξερεύνησης – συζήτησης µε όλη την οµάδα.  

Το αποτέλεσµα της υλοποίησης, νοµίζουµε ότι δικαίωσε τους αρχικούς στόχους και τις 

προσδοκίες του έργου. Τα υλοποιηµένα εργαλεία είναι ιδιαίτερα λειτουργικά, αρκούντως 

σταθερά και εύκολα στη χρήση. Επιπλέον έχουν ήδη θετική ανταπόκριση από όσους τα 

έχουν ήδη χρησιµοποιήσει. 


