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Τι είναι η οντολογία;

�Μια οντολογία είναι ένα λεξικό όρων που

διατυπώνονται µε µια τυπική σύνταξη και µε

τους γενικά αποδεκτούς ορισµούς τους. 

� Στόχος είναι η παραγωγή ενός λεξικολογικού ή

ταξινοµικού πλαισίου αναπαράστασης της

γνώσης ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται

από κοινού από τις διαφορετικές κοινότητες

πληροφορικών συστηµάτων. 



Μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών

Σύµφωνα µε τους Uschold, King και

Gruninger (1996) θα πρέπει να

ακολουθούνται τα ακόλουθα βασικά βήµατα : 

�προσδιορισµός του σκοπού της οντολογίας,

�κατασκευή της οντολογίας,

�αξιολόγηση της οντολογίας και

�τεκµηρίωση της οντολογίας



Μηχανισµοί ανάπτυξης της οντολογίας

� Η κάλυψη της γνώσης ενός θεµατικού πεδίου, που αποτελεί έναν
από τους βασικούς στόχους της ανάπτυξης µιας οντολογίας, 
συνίσταται στον προσδιορισµό και τον καθορισµό των βασικών
εννοιών και των σχέσεων µεταξύ των εννοιών στο πεδίο
ενδιαφέροντος. 

� Οι έννοιες δεν ορίζονται µε το χαρακτηριστικό τρόπο που
ακολουθείται στα λεξικά, αλλά χτίζονται, χρησιµοποιώντας
φιλοσοφικές έννοιες για την ανάλυσή τους, όπως είναι οι έννοιες της
κλάσης και της υπαγωγής (π.χ. το αυτοκίνητο είναι µια κλάση, που
µε τη σειρά της είναι µια υποκλάση του οχήµατος). 

� Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα ή συνδυασµένα
οι στρατηγικές του από πάνω προς τα κάτω (top-down) και του
από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) εµπλουτισµού, προκειµένου
για το συστηµατικό προσδιορισµό των εννοιών.



Οντολογία ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

� Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η οντολογία είναι
η τυπική περιγραφή της γνώσης του πεδίου της
βιοϊατρικής.

� Για την υλοποίησή της ακολουθήθηκαν διαδοχικά
βήµατα που αξιοποιούν συνδυασµένα τις
διαδικασίες της από πάνω προς τα κάτω και της
από κάτω από τα πάνω ανάπτυξης. 



Μεθοδολογία ανάπτυξης της

οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (1)

Βήµα 1ο:

Καθορισµός µοντέλου αναπαράστασης και αρχικής
ταξινοµίας.

Περιλαµβάνει δύο υποεργασίες: 

� Προσδιορισµό του θεωρητικού πλαισίου και των σηµασιολογικών
µηχανισµών που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση, την
περιγραφή και την οργάνωση των εννοιών του βιοϊατρικού τοµέα �

Μοντέλο αναπαράστασης εννοιών.

� Προσδιορισµό των πληροφοριών που θα χρησιµοποιηθούν για την
οργάνωση των όρων που κατασηµαίνουν κάθε έννοια � Μοντέλο
αναπαράστασης όρων.



Μεθοδολογία ανάπτυξης της

οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (2)

Βήµα 2ο:

Κατάρτιση της µακροδοµής της οντολογίας.

� Επεξεργασία δίγλωσσων βιοϊατρικών
ορολογίων/λεξιλογίων.

� Χειρωνακτική και ηµιαυτόµατη εξαγωγή όρων από ελληνικά
κείµενα βιοϊατρικής. Αυτή η εργασία προϋποθέτει:

�� ΣχεδιασµόΣχεδιασµό καικαι κατάρτισηκατάρτιση σώµατοςσώµατος βιοϊατρικώνβιοϊατρικών κειµένωνκειµένων

�� ΚατασκευήΚατασκευή καικαι προσαρµογήπροσαρµογή εργαλείωνεργαλείων γλωσσικήςγλωσσικής ανάλυσηςανάλυσης



Μεθοδολογία ανάπτυξης της

οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ (3)

Βήµα 3ο:

Εµπλουτισµός της οντολογίας µε νέες έννοιες
και νέους όρους. 
Πραγµατοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και αφορά:

� αφενός τη διεύρυνση του πυρήνα της οντολογίας µε
έννοιες που δεν έχουν προβλεφθεί από το µοντέλο, 

� αφετέρου την προσθήκη στο βασικό λεξιλόγιο όρων που
εντοπίζονται στο διαρκώς εµπλουτιζόµενο µε νέο υλικό
σώµα κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. 



Μοντέλο αναπαράστασης των όρων

� Βασικές αρχές σχεδιασµού:

� Η έννοια (concept) είναι η βασική µονάδα µιας ορολογικής εννοιακής εγγραφής
(terminological concept entry), εφεξής ορολογική εγγραφή. 

� Η ορολογική εγγραφή είναι η βασική µονάδα µιας συλλογής ορολογικών
πληροφοριών και αποτελείται από στοιχεία δεδοµένων (data elements). 

� Η αρχή της αυτονοµίας του όρου: όλοι οι όροι που τεκµηριώνουν µία έννοια
παριστάνονται ως ισοδύναµοι και καθένας από αυτούς περιγράφεται σε ξεχωριστό
ορολογικό στοιχείο (term element). Έτσι συνώνυµα, παραλλαγές και ισοδύναµα
στην ίδια ή σε άλλες γλώσσες αντιµετωπίζονται στα δικά τους ορολογικά στοιχεία
µε τις δικές του ο καθένας περιγραφές.

� Η αρχή της επαναληψιµότητας (repeatability): ικανότητα που έχει µια κατηγορία
δεδοµένων να χρησιµοποιείται περισσότερες από µία φορές σε µια ορολογική
εγγραφή (π.χ. µία ορολογική εγγραφή µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από
έναν όρους στην ίδια γλώσσα ή σε περισσότερες από µία γλώσσες).

� Η αρχή της συνδυαστικότητας (combinability): επιτρέπει να να συνδέονται µεταξύ
τους στοιχεία στενά σχετιζόµενα (π.χ. η γραµµατική κατηγορία συνδυάζεται µόνο µε
τον όρο και όχι µε άλλο στοιχείο). 



∆οµή ορολογικής εγγραφής



Σχεδιότυπο κωδικοποίησης

ορολογικής πληροφορίας (1)



Σχεδιότυπο κωδικοποίησης

ορολογικής πληροφορίας (2)



Επιλογή µοντέλου αναπαράστασης

οντολογίας

Ως βασικό µοντέλο αναπαράστασης επιλέχθηκαν οι

ιεραρχίες εννοιών και σχέσεων του Σηµασιολογικού

∆ικτύου (Σ∆) του UMLS, που αποτελεί την πιο εκτεταµένη

από άποψη όγκου και ποικιλίας δεδοµένων πηγή

οντολογικής γνώσης για το θεµατικό πεδίο της βιοϊατρικής. 



Κριτήρια επιλογής
� Γενικότητα και ευρύτητα: Καλύπτεται 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. 

� Ευελιξία και επεκτασιµότητα:  Η τρέχουσα έκδοση του Σ∆ περιέχει 135
σηµασιολογικούς τύπους και 54 σηµασιολογικές σχέσεις και η ευρύτητά τους
επιτρέπει την αξιοποίηση του Σ∆ ως οντολογίας πυρήνα για την κωδικοποίηση
εννοιών από διαφορετικά πεδία της βιοϊατρικής. Μέσω της σχέσης “is_a” είναι δυνατός
ο εµπλουτισµός των 2 ιεραρχιών µε ειδικότερες κατηγορίες.

� Επεξεργασιµότητα από υπολογιστικά εργαλεία: Η καθαρότητα και η απλότητα
που χαρακτηρίζει τη δοµή των ιεραρχιών του και την εφαρµογή των σχέσεων µεταξύ
των εννοιών επιτρέπουν την εύκολη µεταφορά του σε σύγχρονους φορµαλισµούς
αναπαράστασης (π.χ. OWL) και την επεξεργασία του από πλατφόρµες ανάπτυξης
οντολογιών (π.χ. Protégé). 

� Συµβατότητα µε διεθνή προϊόντα: 

� επιτυγχάνεται αφενός συµβατότητα µε ένα γλωσσικό πόρο που θεωρείται
οντολογία αναφοράς στη βιοϊατρική πληροφορική παγκοσµίως,

� καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις εννοιολογικές πληροφορίες µερικών
χιλιάδων βιοϊατρικών όρων, αφού το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο αποτελεί τη διεπαφή
για την κωδικοποίηση οντολογικής πληροφορίας σε περισσότερα από 100 
βιοϊατρικά λεξιλόγια



Μοντέλο αναπαράστασης εννοιών:

Οντότητες του γενικού µοντέλου

Έννοια: Για κάθε έννοια ορίζεται ένας Σηµασιολογικός Τύπος (ΣΤ) 
καθώς και άλλα είδη των πληροφοριών. Οι όροι που κατασηµαίνουν
τις ίδιες έννοιες στα ελληνικά και στα αγγλικά θα έχουν τον ίδιο
σηµασιολογικό τύπο. Για παράδειγµα, η έννοια «τροφική
δηλητηρίαση» θα λάβει το σηµασιολογικό τύπο «Τραυµατισµός και
δηλητηρίαση». 

� Σηµασιολογικός Τύπος (ΣΤ): Αντιστοιχεί σε έναν κόµβο στο
σηµασιολογικό δίκτυο του UMLS. 

� Σηµασιολογικές Σχέσεις (ΣΣ): Πρόκειται για τις συνδέσεις µεταξύ
των σηµασιολογικών τύπων και κατ΄επέκταση των εννοιών.

� Σχεδιότυπο: Μια σχηµατική δοµή που ο ειδικός θα χρησιµοποιεί για
να κωδικοποιήσει µια δεδοµένη έννοια. Παρουσιάζουν µε τυπικό
τρόπο την πληροφορία που θα πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε
σηµασιολογικό τύπο, όπως το θεµατικό πεδίο, τον υπερτασσόµενο
σηµασιολογικό τύπο, την επεξηγηµατική σηµείωση και πέντε γενικές
κατηγορίες σχέσεων µε βάση τις οποίες συχετίζονται οι έννοιες
µεταξύ τους. Ένα σύνολο 135 σχεδιοτύπων έχει προετοιµαστεί κατά
τη διάρκεια της φάσης των προδιαγραφών στο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. 



Ιεραρχίες Σηµασιολογικών Τύπων: 
Ιεραρχία Οντοτήτων



Ιεραρχίες Σηµασιολογικών Τύπων: 
Ιεραρχία Οντοτήτων



Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων

κόµβων στην ιεραρχία των Οντοτήτων



Ιεραρχίες Σηµασιολογικών Τύπων: 
Ιεραρχία Συµβάντων



Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων

κόµβων στην ιεραρχία των Συµβάντων



Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων



Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων (2)



Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων (3)



Ιεραρχία σηµασιολογικών σχέσεων (4)



Οργάνωση της οντολογίας µε βάση τα

σχεδιότυπα



Παράδειγµα σχεδιότυπου





Φορµαλισµοί αναπαράστασης

οντολογιών

� H OWL είναι µια φορµαλιστική γλώσσα αναπαράστασης
οντολογιών προερχόµενη από το World Wide Web 
Consortium (W3C). 

� Βασίζεται στην XML, στο RDF (και στο RDF Schema, 
RDF-S) και τα επεκτείνει, παρέχοντας επιπλέον λεξιλόγιο
και τυπικούς ορισµούς για την περιγραφή ιδιοτήτων και
κλάσεων µε στόχο τη διευκόλυνση της µηχανικής
ερµηνείας των πληροφοριών του Παγκόσµιου Ιστού.

� Ο τρόπος µε τον οποίο ορίζονται οι έννοιες στην OWL
είναι φορµαλιστικός και ταυτόχρονα περιγραφικός. 
Πολύπλοκες έννοιες µπορούν να οριστούν µε τη βοήθεια
απλούστερων εννοιών.



Γλώσσα αναπαράστασης της

οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Για τις ανάγκες του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ κρίθηκε σκόπιµη η χρήση της
υπογλώσσας OWL-Lite, για τους εξής λόγους:

� Το UMLS αποτελείται από µία απλή ιεραρχία εννοιών και ένα
σύνολο δυαδικών σχέσεων µεταξύ των εννοιών· για τις σχέσεις δεν
έχουν οριστεί περιορισµοί (όχι ότι δεν θα µπορούσαν να οριστούν). 
Έτσι, η εκφραστικότητα της OWL-Lite είναι αρκετή για την
αναπαράσταση του UMLS. Με δεδοµένη την υπολογιστική
απλότητα της OWL-Lite, η επιλογή αυτής και όχι κάποιας από τις
πιο εκφραστικές αλλά και πιο δύσκολες «αδελφές» της είναι
δικαιολογηµένη.

� Αν η πρόοδος των εργασιών στην Οντολογία που θα χτιστεί µε
πυρήνα το UMLS απαιτήσει πλουσιότερο λεξιλόγιο και πιο
πολύπλοκες δοµές για την αναπαράσταση των εννοιών, των
σχέσεων και των περιορισµών που διέπουν τις σχέσεις, τότε η
µετάβαση στην πιο εκφραστική OWL-DL µπορεί να γίνει µε µηδενικό
κόστος, αφού η OWL-DL είναι προέκταση της OWL-Lite.



Απόδοση οντολογικής πληροφορίας

στους όρους του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ



Απόδοση οντολογικής πληροφορίας

στους όρους του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ


