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Πίνακας 1: Ιστότοποι που περιέχουν βιοϊατρικά κείµενα.

2.1 ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ως προς τη µορφή, τα κείµενα που βρέθηκαν ήταν περιλήψεις άρθρων, πλήρη άρθρα,
κείµενα µε πολλά άρθρα σε ένα αρχείο και πρακτικά συνεδρίων. Τα περισσότερα από αυτά
περιέχουν εκτός από κείµενο και άλλα στοιχεία, όπως εικόνες, πίνακες, γραφικές
παραστάσεις κ.ά. Επιπρόσθετα, ένα µέρος από το πλήθος των κειµένων που συλλέξαµε
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περιέχει ελληνικά και αγγλικά (µετάφραση) κοµµάτια µε αποτέλεσµα να µας δίνεται η
δυνατότητα (στο µέλλον) για το σχεδιασµό ενός παράλληλου σώµατος κειµένων. Συνολικά,
βρέθηκαν 6.276 κείµενα από τα οποία, το 69,8% ήταν σε hypertext markup language (.htm)
και το 30,2% ήταν σε Portable Document Format (.pdf) µορφή (βλέπε πίνακα 2). Το
επόµενο στάδιο είναι η µετατροπή των κειµένων από την πραγµατική µορφή τους (HTML,
PDF) σε text µορφή.

Σύνολο Κειµένων

HTM

PDF

6.276

4380 / 69,8 %

1896 / 30,2 %

Πίνακας 2: Ποσοστά τύπων αρχείων που αποτελούν το σώµα κειµένων.
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33 Ο
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ΗΓΓΙΙΕ
ΕΣΣ Χ
ΧΡ
ΡΗ
ΗΣΣΗ
ΗΣΣ ΤΤΟ
ΟΥ
Υ Ο
ΟΠ
ΠΤΤΙΙΚ
ΚΟ
ΟΥ
Υ∆
∆ΙΙΣΣΚ
ΚΟ
ΟΥ
Υ
Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει τα κείµενα
που συλλέχτηκαν από το διαδίκτυο και αποτελούν το σώµα βιοϊατρικών κειµένων (corpus),
καθώς και µία παρουσίαση των παραπάνω. Τα κείµενα είναι στην µορφή µε την οποία
υπήρχαν στο διαδίκτυο. Είναι αποθηκευµένα σε φακέλους ανάλογα µε την πηγή από την
οποία προέρχονται. 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 δύο υπερσύνδεσµοι (links). Ο πρώτος οδηγεί στην αναφορά του παραδοτέου
(παρούσα αναφορά) σε µορφή PDF και ο δεύτερος στα περιεχόµενα των βιοϊατρικών
κειµένων. Τα περιεχόµενα αποτελούνται από έναν πίνακα µε 4 στήλες. Η πρώτη στήλη
περιέχει έναν αύξοντα αριθµό. Η δεύτερη στήλη περιέχει τα ονόµατα των φακέλων του
οπτικού δίσκου και πατώντας πάνω στο κάθε όνοµα µπορείτε να δείτε τα αρχεία που
περιέχει. Η τρίτη στήλη περιέχει µία σύντοµη περιγραφή της πηγής των κειµένων του
το οποίο είναι υπερσύνδεσµος
φακέλου και τέλος η τέταρτη στήλη περιέχει το εικονίδιο
και περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία βρίσκονται τα κείµενα στο διαδίκτυο.
Να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω υπερσύνδεσµοι ελέγχθηκαν και ήταν σωστοί µε
τελευταία επίσκεψη στις 30/1/2007.
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44 ΣΣΥΥΜ
ΜΠ
ΠΕ
ΕΡ
ΡΑ
ΑΣΣΜ
ΜΑ
ΑΤΤΑ
Α
Με βάση τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, συλλέχθηκε ένα σώµα
βιοϊατρικών κειµένων από το διαδίκτυο. Το παρόν παραδοτέο περιλαµβάνει το σώµα αυτό.
Είναι αποθηκευµένο σε οπτικό δίσκο και µπορεί κανείς να το προσπελάσει µε ένα
φυλλοµετρητή (browser).
Στο παραδοτέο Π10: Σχέδιο συγκρότησης βιοϊατρικών κειµένων, περιγράφεται εκτενώς
τόσο η διαδικασία για την υλοποίηση του σώµατος κειµένων όσο και τα σχετικά ποσοτικά
στοιχεία.
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