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111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑΓΓΓΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ       

Το παρών παραδοτέο αποτελεί το Π3: «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και 

Εξαγωγής Ορολογίας» του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Πρόκειται για ένα λογισµικό (στην 

πραγµατικότητα µια σειρά εργαλείων) που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ∆ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και 

Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». 

Τα εργαλεία αυτά έγιναν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των γλωσσικών πόρων του 

έργου, αλλά και την ολοκλήρωση των τελικών στόχων του.  

Τα εργαλεία που ολοκληρώθηκαν δεν υλοποιήθηκαν όλα από την αρχή. Με δεδοµένο ότι οι 

δύο φορείς διαθέτουν µακράν εµπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, 

κάποια αναπτύχθηκαν εκ του µηδενός, κάποια βασίστηκαν πάνω σε ήδη υπάρχοντα 

προπλάσµατα και κάποια εµπλουτίστηκαν. Πιο συγκεκριµένα στα πλαίσια της παρούσας 

ΕΕ, ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω συστηµάτων: 

1) Αποθήκη Εγγράφων (Document Warehouse): είναι ο χώρος αποθήκευσης των 

κειµένων αλλά και των παραγόµενων από αυτά µεταδεδοµένων. Υλοποιήθηκε µε 

βάση την open source βάση δεδοµένων MySQL. 

2) Προσκοµιστής Εγγράφων (Crawler): διατρέχει συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους 

και προσκοµίζει τα κείµενα προς επεξεργασία. Υλοποιήθηκε σε Java (JDK 6.0). 

3) Μετατροπέας Εγγράφων σε απλό κείµενο (Document Converter): µετατρέπει τα 

έγγραφα HTML ή PDF που προσκοµίζει ο Crawler σε έγγραφα TXT (δηλ. σε απλό 

κείµενο). Υλοποιήθηκε σε Java (JDK 6.0). Το εργαλείο αυτό δεν είχε προβλεφθεί 

αρχικά µια και είχε γίνει η εκτίµηση ότι θα βρεθούν έγγραφα έτοιµα σε µορφή 

κειµένου, κάτι που όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν σωστό. 

4) Αναγνωριστής Στοιχείων (Tokenizer): κερµατίζει ένα κείµενο σε µία σειρά στοιχείων 

(tokens: λέξεις, σηµεία στίξης, αριθµοί, σύµβολα κτλ.) µε τα οποία τροφοδοτούνται οι 

επόµενες φάσεις επεξεργασίας του κειµένου. Για την υλοποίησή του εξελίχθηκε ένα 

πρωτόλειο σχετικό σύστηµα που είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν για ερευνητικούς 

σκοπούς. 

5) Μορφοσυντακτικός Σχολιαστής (Morphosyntactic Tagger): επισυνάπτει 

µορφοσυντακτικά µεταδεδοµένα (µέρος του λόγου, γένος, αριθµός πτώση, κλπ.) σε 

κάθε λέξη του κειµένου (που έχει αναγνωρίσει ο Tokenizer). Αυτό πραγµατοποιείται 

µε τη βοήθεια του Μορφολογικού Λεξικού. Υλοποιήθηκε σε Java (JDK 6.0). 
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6) Μορφολογικό Λεξικό. Η Neurosoft Α.Ε. έχει αναπτύξει µορφολογικό λεξικό της 

Ελληνικής µε περίπου 90.000 λήµµατα, το οποίο περιέχει και περιορισµένο αριθµό 

βιοϊατρικών όρων. Το λεξικό αυτό εµπλουτίστηκε µε τις άγνωστες λέξεις-όρους 

(περίπου 7.250) που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ3. Το υπάρχον σύστηµα 

περιγραφής της κλίσης των ληµµάτων καλύπτει τον ορισµό της µορφοσυντακτικής 

πληροφορίας µονολεκτικών όρων.  

7) Μηχανισµός Κλίσης Πολυλεκτικών Όρων. Στην ΕΕ3 επεκτάθηκε ο µηχανισµός 

κλίσης µονολεκτικών όρων ώστε να υποστηρίζει τον ορισµό πολυλεκτικών όρων. Για 

την υποστήριξη του µοντέλου αυτού, αναπτύχθηκε σχετική εφαρµογή, που παρέχει 

στο χρήστη τη δυνατότητα εύκολου ορισµού της κλίσης πολυλεκτικών όρων.  

8) Αναγνωριστής Όρων. Αναπτύχθηκε σχετικό σύστηµα το οποίο συµβουλεύεται το 

Μορφολογικό Λεξικό, καθώς και τους κανόνες που περιγράφουν τη σύνταξη 

πολυλεκτικών όρων και αναγνωρίζει τους όρους αυτούς σε κείµενα, σε όποια κλιτική 

µορφή κι αν βρίσκονται.  

Σχεδόν όλα τα παραπάνω εργαλεία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα. 

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη και ευκολότερη χρήση τους από τρίτους (ερευνητές ή µη) 

ολοκληρώθηκαν (εκτός του crawler) κάτω από ένα κοινό περιβάλλον που καθοδηγεί το 

χρήστη σε διαδοχικές ενέργειες/βήµατα.  

Στο παραδοτέο Π4: Εγχειρίδιο χρήσης, περιγράφονται αναλυτικά  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. 

 

Τέλος στο ίδιο παραδοτέο (Π4), περιγράφεται και ένα επιπλέον εργαλείο που αποφασίστηκε 

να υλοποιηθεί µε βάση τις απαιτήσεις των ειδικών (ιατρών – γλωσσολόγων): Ένας 

Συλλογέας Λεξιλογικών Συνάψεων (Concordancer), που όταν χρησιµοποιηθεί µε βάση τη 

συλλογή κειµένων, δίνει πολύ καίρια και σηµαντικά στοιχεία στον επιστήµονα σε σχέση µε 

τη λεξικογραφία ενός όρου. 
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Στο παρών, επισυνάπτεται οπτικός δίσκος (CD) στον οποίο περιέχεται το λογισµικό που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Η διαδικασία εγκατάστασης και κάθε σχετική πληροφορία για το 

λογισµικό, περιλαµβάνεται στο παραδοτέο Π4. 
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222    ΣΣΣ ΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕ ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜ ΑΑΑΤΤΤΑΑΑ       

Το παραδοτέο αυτό (Π3) περιλαµβάνει το «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και 

Εξαγωγής Ορολογίας» του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Το παραδοτέο, είναι αποτελέσµατα της 

Ενότητας Εργασίας 2: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ∆ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων 

και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». 

 

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 η απαίτηση της ανάπτυξης εργαλείων από δύο φορείς, τα οποία στη συνέχεια 

έπρεπε να συνεργάζονται και να λειτουργούν συνεκτικά. Τέλος ένας ακόµα λόγος είναι το 

γεγονός ότι κάποιες απαιτήσεις για το λογισµικό και τις λειτουργίες του, έρχονταν από τους 

γλωσσολόγους και τους ιατρούς της οµάδας εργασίας, µόνον όταν οι τελευταίο, έπαιρναν 

µια πρόγευση (χρησιµοποιούσαν) των εργαλείων. 

 

Συµπερασµατικά τα εργαλεία που υλοποιήθηκαν πέτυχαν το στόχο τους: να βοηθήσουν 

στην ανάπτυξη των υποδοµών του έργου. Πιστεύουµε και ευελπιστούµε ότι θα 

ικανοποιήσουν και τον τελικό σκοπό τους: Την επίτευξη των τελικών στόχων του έργου! 
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3.2  ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

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/  

Ritmark FS (Filesystem Storage Engine for MySQL): http://www.ritmark.com  


