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111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑ ΓΓΓ ΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ    

Το έργο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ έχει στόχο τη δηµιουργία της κρίσιµης υποδοµής για την 

ελληνική γλώσσα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για εξελιγµένες εφαρµογές 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ) στο θεµατικό πεδίο της βιοϊατρικής, όπως 

ευρετηρίαση κειµένων (text indexing), εξαγωγή και ανάκτηση πληροφορίας 

(information extraction and retrieval), εξόρυξη δεδοµένων, συστήµατα 

ερωταποκρίσεων  κτλ.  

Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του έργου είναι εργαλεία που θα απευθύνονται 

στον τελικό χρήστη, όπως είναι ο ορθογραφικός διορθωτής ελληνικών βιοϊατρικών 
όρων, αλλά και εργαλεία που θα ενισχύσουν την επεξεργασία βιοϊατρικών κειµένων 

στα ελληνικά και θα βελτιώσουν την αναζήτηση και την ανάκτηση βιοϊατρικών 

δεδοµένων, όπως µορφοσυντακτικός σχολιαστής (morphosyntactic tagger) 

κατάλληλα προσαρµοσµένος στις ιδιαιτερότητες της βιοϊατρικής υπογλώσσας, και 

οντολογία της βιοϊατρικής ορολογίας, που θα χρησιµοποιηθεί ως τελικό προϊόν για 

αναζήτηση ορολογικών και εννοιολογικών πληροφοριών αλλά και ως ενδιάµεσος 

γλωσσικός πόρος, ως βάση γνώσης (knowledge base), για την τροφοδότηση ενός 

σηµασιολογικού σχολιαστή βιοϊατρικών κειµένων. 
 

Το παρόν παραδοτέο Π8: «Αρχική Ταξινοµία Βιοϊατρικών Όρων» περιλαµβάνει:  

1. αρχείο δεδοµένων µε την αρχική ταξινοµία της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ 

(περιλαµβάνεται στον επισυναπτόµενο οπτικό δίσκο),  

2. την παρούσα, σύντοµη τεκµηρίωση της αρχικής ταξινοµίας.  
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222    ΚΚΚ ΑΑΑ ΤΤΤ ΑΑΑ ΡΡΡ ΤΤΤ ΙΙΙ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΑΑΑ ΡΡΡ ΧΧΧ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΑΑΑ ΞΞΞ ΙΙΙ ΝΝΝ ΟΟΟ ΜΜΜ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο Παραδοτέο Π2 «Μοντέλο Αναπαράστασης της 

Οντολογίας», στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η οντολογία αποτελεί την τυπική 

περιγραφή της γνώσης του πεδίου της βιοϊατρικής, για την κατασκευή της 

οποίας υλοποιήθηκαν µέχρι στιγµής οι εξής υποεργασίες: 

 

1. Καθορισµός µοντέλου αναπαράστασης οντολογίας1: αφορά αφενός τον 

προσδιορισµό του θεωρητικού πλαισίου και των σηµασιολογικών µηχανισµών 

που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση, την περιγραφή και την οργάνωση 

των εννοιών του βιοϊατρικού τοµέα και αφετέρου τον προσδιορισµό των 

πληροφοριών που θα χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση των όρων που 

κατασηµαίνουν κάθε έννοια. Για την επιλογή του βασικού µοντέλου 

αναπαράστασης, εξετάσθηκαν µια σειρά από σχετικές οντολογίες – 

κωδικοποιήσεις (ICD10, MESH, Νόσοι – ∆ιαγνώσεις, UMLS). Κατόπιν 

µελέτης των µοντέλων αυτών τόσο από την ιατρική όσο και από τη γλωσσική 

πλευρά τους βασικό µοντέλο αναπαράστασης των βιοϊατρικών εννοιών του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ υιοθετήθηκε το µοντέλο αναπαράστασης του Σηµασιολογικού 

∆ικτύου του UMLS (http://umlsinfo.nlm.nih.gov/), που αποτελεί την πιο 

εκτεταµένη από άποψη όγκου και ποικιλίας δεδοµένων πηγή οντολογικής 

γνώσης για το θεµατικό πεδίο της βιοϊατρικής.  

 

2.  Κατάρτιση αρχικής ταξινοµίας: για την κατάρτιση της αρχικής ταξινοµίας 

των βιοϊατρικών όρων ακολουθήθηκε η από πάνω προς τα κάτω (top-down) 

και η από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση ανάπτυξης:  

 

• 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. 

• Στο πλαίσιο της από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγισης, η 

οποία θα εφαρµόζεται σταδιακά µέχρι και την ολοκλήρωση της 

οντολογίας, η αρχική ταξινοµία εµπλουτίζεται µε ειδικότερες 

κατηγορίες εννοιών, που είτε απαντώνται στο Σώµα Κειµένων του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ είτε αφορούν την ευκρινέστερη διάκριση των 

σηµασιολογικών τύπων του UMLS µε βάση τις ιεραρχικές σχέσεις 

“is_a” και “part_of”, δηλαδή των εννοιών που αναφέρονται σε είδη και 

µέρη, διάκριση που δεν εφαρµόζεται συστηµατικά στις 

κατηγοριοποιήσεις του Σηµασιολογικού ∆ικτύου και της υπάρχουσας 

αρχικής ταξινοµίας.  

 

                                                 
1
 Τα αποτελέσµατα αυτής της υποεργασίας καταγράφονται αναλυτικά στο Π2: «Μοντέλο 

Αναπαράστασης της Οντολογίας». 
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333    ΧΧΧ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΚΚΚ ΤΤΤ ΗΗΗ ΡΡΡ ΙΙΙ ΣΣΣ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΑΑΑ ΡΡΡ ΧΧΧ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΑΑΑ ΞΞΞ ΙΙΙ ΝΝΝ ΟΟΟ ΜΜΜ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    

ΕΕΕ ΝΝΝ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ    

Ευρύτητα ταξινοµικών κατηγοριών: Οι κατηγορίες εννοιών που συγκροτούν την 

αρχική ταξινοµία αφορούν ένα ευρύ φάσµα υποπεδίων της βιοϊατρικής (π.χ. 

ανατοµία, βιολογία, ασθένειες, συµπτώµατα, χηµικές ουσίες, φάρµακα κτλ.), γεγονός 

που εξυπηρετεί αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες ενός έργου υποδοµής όπως είναι το 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.  Επιπλέον, η ευρύτητα των κατηγοριών, εν αντιθέσει µε άλλες 

οντολογίες που είναι περιορισµένες σε ένα µόνο πεδίο της βιοϊατρικής (π.χ. GO2 ή 

FMA3), εξασφαλίζει συνοχή στη γνώση του σχετικού θεµατικού πεδίου, η οποία 

µπορεί να γενικευτεί και να επαναχρησιµοποιηθεί σε ποικιλία άλλων υποπεδίων.  

 

Επεκτασιµότητα γενικών σηµασιολογικών κατηγοριών:  Η τρέχουσα έκδοση της 

αρχικής ταξινοµίας περιέχει 135 σηµασιολογικούς τύπους και η ευρύτητά των 

περιγραφόµενων κατηγοριών επιτρέπει την αξιοποίησή της ως οντολογίας πυρήνα 

για την κωδικοποίηση εννοιών από διαφορετικά πεδία της βιοϊατρικής. Ωστόσο, 

επειδή η ιεραρχία των εννοιών δοµείται µέσω της σχέσης “is_a”, δηλαδή µέσω της 

σχέσης γένους-είδους, είναι δυνατή η εξειδίκευση των γενικών σηµασιολογικών 

κατηγοριών µέσω της καθιέρωσης πιο ειδικών εννοιών, χωρίς να ανατρέπεται ούτε η 

υπάρχουσα δοµή του µοντέλου ούτε το περιεχόµενο της αρχικής ταξινοµίας. Αυτό το 

χαρακτηριστικό επιτρέπει τον εµπλουτισµό των δύο ιεραρχιών µε ειδικότερες 

κατηγορίες, που µπορεί να απαντηθούν στο Σώµα Κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, για τη 

λεπτοµερέστερη περιγραφή εννοιών σε πεδία που το UMLS περιορίζεται σε γενικές 

κατηγοριοποιήσεις (π.χ. ανατοµία, ασθένειες κτλ.).  

 

Επεξεργασιµότητα από υπολογιστικά εργαλεία: Αν και το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο 

του UMLS δε θεωρείται ένα αυστηρά τυπικό µοντέλο αναπαράστασης οντολογιών 

που θα µπορούσε να στηρίξει άµεσα και χωρίς σχεδιαστικές προσαρµογές τη 

δηµιουργία µηχανών συµπερασµού, ωστόσο, η καθαρότητα και η απλότητα που 

χαρακτηρίζει τη δοµή των δύο ιεραρχιών του επιτρέπουν την εύκολη µεταφορά του 

σε σύγχρονους φορµαλισµούς αναπαράστασης (π.χ. OWL) και την επεξεργασία του 

από πλατφόρµες ανάπτυξης οντολογιών (π.χ. Protégé). 

                                                 

2
 http://www.geneontology.org/ 

3
 http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/AboutFM.html  
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444    ΚΚΚ ΑΑΑ ΤΤΤ ΗΗΗ ΓΓΓ ΟΟΟ ΡΡΡ ΙΙΙ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΕΕΕ ΝΝΝ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΑΑΑ ΡΡΡ ΧΧΧ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΑΑΑ ΞΞΞ ΙΙΙ ΝΝΝ ΟΟΟ ΜΜΜ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    

Η αρχική ταξινοµία περιλαµβάνει δύο επιµέρους ιεραρχίες: 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: 
 

 

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

 

 

 
 
 
Σχήµα 2. Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην Ταξινοµία των Γεγονότων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Οργανισµός 

    

    
 Ιδιότητα 

Οργανισµού 

     

  

  

   

  

Οντότητα 

Φυσικό Αντικείµενο Εννοιολ. Οντότητα 

Ανατοµική ∆οµή 

Ουσία 

 

    Κατασκ. Αντικείµ. 

Ιδέα ή Έννοια Εύρηµα 

Πνευµατικό 

Προϊόν 

Γλώσσα   Οργάνωση Οµάδα 

Επάγγελµα ή 

Γνωστι.τοµέας  

 

    

  

    

  
    

  

Συµβάν 

∆ραστηριότητα Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Επαγγελµατική 
∆ραστηριότητα 

Μηχανική 

∆ραστηριότητα        Φυσικό Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

 

           Τραυµατισµός ή    

           ∆ηλητηρίαση 

 

Συµπεριφορά 

 

         Φαινόµενο προκαλούµενο από Άνθρωπο 
Καθηµερινή ή Ψυχαγωγική 

∆ραστηριότητα 

  

Χαρακτηριστικά 
Οµάδας 
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Οι κατηγορίες εννοιών που περιλαµβάνονται στις δύο 
ιεραρχίες µελετήθηκαν λεπτοµερώς από τους ειδικούς 
του έργου και διαµορφώθηκαν µέσω των ακόλουθων 15 
σηµασιολογικών οµάδων σε ένα λιγότερο πολύπλοκο 
εννοιολογικό σχήµα, που αποτυπώνει µε συνοπτικό 
τρόπο την εννοιολογική δοµή του πεδίου της βιοϊτρικής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 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 
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555    ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΠΠΠ ΛΛΛ ΗΗΗ ΡΡΡ ΟΟΟ ΦΦΦΟΟΟ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    ΣΣΣ ΤΤΤ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΑΑΑ ΡΡΡ ΧΧΧ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    

ΤΤΤ ΑΑΑ ΞΞΞ ΙΙΙ ΝΝΝ ΟΟΟ ΜΜΜ ΙΙΙ ΑΑΑ ((( ΑΑΑ ΡΡΡ ΧΧΧ ΕΕΕ ΙΙΙ ΟΟΟ    ∆∆∆ ΕΕΕ ∆∆∆ ΟΟΟ ΜΜΜ ΕΕΕ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ )))    

Στο αρχείο δεδοµένων του Π8 (βλέπε επισυναπτόµενο οπτικό δίσκο αλλά και 
επόµενο κεφάλαιο), παρουσιάζονται υπό τη µορφή πίνακα η ταξινοµία των 
Οντοτήτων (Entities) και η Ταξινοµία των Γεγονότων (Events). 
 
Οι σχετικοί πίνακες περιλαµβάνουν τις εξής πληροφορίες: 
 

1. Στην αριστερή στήλη δίνεται ένας κωδικός µε βάση το αλφαριθµικό σύστηµα 
ταξινόµησης. Η Ιεραρχία των Οντοτήτων ξεκινά µε το γράµµα Α ενώ η 
Ιεραρχία των Γεγονότων µε το γράµµα Β και έπεται ακολουθία ψηφίων 
σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης (Α, Α1, Α1.1, Α1.2 … Β, Β1, 
Β1.1, Β1.2 κτλ.). 

2. Στη µεσαία στήλη δίνεται το όνοµα της έννοιας που αποτελεί τον εκάστοτε 
κόµβο της ταξινοµίας. 

3. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται σύντοµη περιγραφή της περιγραφόµενης 
κατηγορίας εννοιών. 

 
Οι δύο κατάλογοι διατάσσονται κατά ιεραρχική στάθµη, σε µορφή «κατά βάθος 
διάσχισης», δηλ. εµφανίζονται πρώτα οι διαδοχικά υποτασσόµενοι σηµασιολογικοί 
τύποι και στη συνέχεια οι παρατασσόµενοι κατά την αλφαριθµική τάξη του κωδικού 
τους. 
 
 
 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

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

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π8: Αρχική Ταξινοµία Βιοϊατρικών Όρων  
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Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει την 
αρχική ταξινοµία µε δυνατότητα πλοήγησης σε αυτή. 
 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 οδηγεί στην αναφορά του παραδοτέου (παρούσα αναφορά) σε 
µορφή PDF. 

� Ο δεύτερος οδηγεί στην ταξινοµία οντοτήτων και  
� Ο τρίτος, οδηγεί στην ταξινοµία γεγονότων. 

 
 
 


