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Εισαγωγή 

Το έργο ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ, είναι ένα ερευνητικό έργο, ενταγμένο στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-05194). 

Για την υλοποίησή του συνεργάζονται δύο φορείς: το ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) και η εταιρεία Neurocom A.E. 

Στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη προηγμένου, καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού 

περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές με 

σκοπό: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) την ανάπτυξη 

ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και τη γλώσσα γενικότερα, αλλά και το περιεχόμενο 

ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κ.α.). 

Το παρόν παραδοτέο, Π3.3: Χαρακτηρισμένο Γλωσσικό Υλικό, περιλαμβάνει το αποτέλεσμα (δεδομένα) 

της υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 3: «Επέκταση – χαρακτηρισμός του γλωσσικού υλικού των 

παιχνιδιών», το οποίο τεκμηριώνεται εκτενώς στο Παραδοτέο Π3.2: Αναφορά Τεκμηρίωσης.  

Το αποτέλεσμα της ΕΕ3, που περιλαμβάνεται στο παραδοτέο αυτό, είναι μια σύνθετη και εκτενής βάση 

γλωσσικών δεδομένων, από την οποία μπορεί να προκύπτει δυναμικά είσοδος για τα παιχνίδια που 

σχεδιάζονται/υλοποιούνται με τρόπο παραμετρικό, με παραμέτρους που θέτει είτε το ίδιο το παιχνίδι (με 

βάση τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του), είτε ο χρήστης (εκπαιδευτικός/μαθητής).  

Στα επόμενα, περιγράφονται τα περιεχόμενα του παραδοτέου, που εκτενώς τεκμηριώθηκαν στο Π3.2. 

Τμήμα του παρόντος περιλαμβάνεται και στο Π3.2, αλλά επαναλαμβάνεται και εδώ για λόγους περιγραφής 

και πληρότητας. Ειδικά σε σχέση με τα παραρτήματα, εδώ περιλαμβάνονται μόνο τμήματα, ενώ τα πλήρη 

περιλαμβάνονται στο Π3.2 που είναι η Αναφορά Τεκμηρίωσης. 
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1. Χαρακτηρισμένο Γλωσσικό Υλικό 

Το περιεχόμενο του Παραδοτέου Π.3.3: “Χαρακτηρισμένο γλωσσικό υλικό”, περιέχει το σύνολο του 

υλικού (δεδομένων και μεταδεδομένων) που έχει παραχθεί μέχρι στιγμής στο έργο. Στη συνέχεια 

Περιγράφονται τα περιεχόμενά του. Τα περιεχόμενα αυτά, βρίσκονται σε αντίστοιχους καταλόγους 

(folders) στην σύνδεση OneDrive. Προσοχή, ειδικά το περιεχόμενο του καταλόγου «BinaryLexicons-

WordEmbeddings» είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μέγεθος (~59GB). 

 

Αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων 

Για τις ανάγκες των παιχνιδιών, κατόπιν εστιασμένης επεξεργασίας των δεδομένων των πηγών που 

αναφέρθηκαν στο παραδοτέο Π3.2, έχουν παραχθεί σε μορφή αρχείων, μια σειρά από αποτελέσματα τα 

οποία αφενός αποτελούν την είσοδο σε συγκεκριμένα παιχνίδια και από την άλλη μπορούν να 

επεξεργαστούν/αξιολογηθούν από τον καθηγητή πριν την χρήση τους. Ενδεικτικά παραδείγματα 

παρατίθενται στη συνέχεια, ενώ το σύνολο των σχετικών αρχείων περιέχεται στο παραδοτέο Π3.3, κάτω 

από την ετικέτα (folder) «αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων». Η περιγραφή των σχετικών αρχείων, 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1.2.  

Ενδεικτικά, παρακάτω παρουσιάζονται τα: 

Πολυλεκτικοί όροι από τα βιβλία της γεωγραφίας 

Το συγκεκριμένο αρχείο (excel - ebooks_lemma_terms_with_wikipedia_info_v8.xlsx) περιέχει 

«Πολυλεκτικτούς όροους» από τα σχολικά βιβλία της Γεωγραφίας με ένδειξη για κύρια ονόματα. Έχουν 

αναζητηθεί στην Βικιπαιδεία και υπάρχει πληροφορία από αυτήν. Είναι συνδεδεμένοι με τις λέξεις - 

κλειδιά και περιέχουν πληροφορία για την συχνότητα εμφάνισής τους στα βιβλία. 

https://houtest-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/std095462_ac_eap_gr/EqtwhlZ_zIRHpz82ncvXtL8B34AmnYN-TM59VpVFM4iXeQ?e=ZgAdYR
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Προτάσεις με επιλεγμένη λέξη και συνώνυμα / αντίθετα / λάθη 

Το συγκεκριμένο αρχείο (excel - 

ebooks_lexicon_dimitikou_a_b_c_sample_sentences_antonyms_incorrect_answers_v1.xlsx) περιέχει 

προτάσεις από το Λεξικό Α-Β-Γ του δημοτικού, στις οποίες έχει επιλεγεί και αφαιρεθεί μια λέξη. Για τη 

λέξη αυτή, δίδεται το λήμμα, ενώ έχουν παραχθεί και συνώνυμα / αντώνυμα για αξιοποίηση στα 

παιχνίδια.  
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Λέξεις με προθήματα 

Το συγκεκριμένο αρχείο (excel - preposition_lexicon_lemma_v1.xlsx) περιέχει λέξεις με προθήματα από 

το μορφολογικό λεξικό, με μια σειρά από πληροφορίες στις επόμενες στήλες σε σχέση με τη γραμματική 

κατηγορία της λέξης, σχετικές λέξεις, σχετικές φράσεις, κτλ. 

 

Σημασία των προθημάτων στις λέξεις 

Το συγκεκριμένο αρχείο (excel - xtizo_lekseis_prefixes_v1.xlsx) περιέχει το πρώτο συστατικό σύνθετων 

λέξεων, με τη σημασία του, παραδείγματα χρήσεις αλλά και παραδείγματα λέξεων που ξεκινούν με αυτό. 

Το υλικό προέρχεται κυρίως από το «Χτίζω Λέξεις». 
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Επίθετα τριγενή και δικατάληκτα 

Το συγκεκριμένο αρχείο (txt - report.txt) περιέχει πληροφορίες για επίθετα τριγενή και δικατάλικτα, 

προερχόμενες κυρίως από το Θησαυρό. 
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Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων 

Πέρα από την επεξεργασία με μεθόδους ΕΦΓ (NLP) που έγινε και τα αποτελέσματα περιγράφονται στα 

παραπάνω, όπως περιγράφηκε και στο κεφ. 2.2 του Π3.2, έγινε και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

(και κυρίως των περιεχομένων των σχολικών βιβλίων). Τα βασικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτά 

δίνονται στο παρόν παραδοτέο (Π3.3) και καταγράφονται στο Σχετικό παράρτημα (1.2).  

Έτσι στο παρακάτω παράδειγμα, βλέπουμε το αποτέλεσμα εύρεσης πολυλεκτικών όρων σε βιβλίο της 

γεωγραφίας, όπου κατασημαίνεται η συχνότητα εμφάνισης του πρώτου όρου, του δεύτερου, αλλά και του 

συνδυασμού τους. 
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Βάση Δεδομένων 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση του χαρακτηρισμένου 

γλωσσικό υλικό. Η αποθήκευση του υλικού στη βάση δεδομένων το κάνει αυτόματα προσπελάσιμο στους  

χρήστες μέσω της πληθώρας εργαλείων που υπάρχουν στη αγορά. Η υλοποίηση της βάσης έγινε στην 

MySQL και περιέχει το σύνολο του υλικού (δεδομένων και μεταδεδομένων) που χρησιμοποιείται από τα 

παιχνίδια με εξαίρεση το υλικό των binary λεξικών του έργου. Το υλικό στα binary λεξικά είναι 

προσπελάσιμα μέσω των services της πλατφόρμας Mnemosyne.  

Οι κύριοι πίνακες της βάσης δεδομένων όπου είναι αποθηκευμένη η πληροφορία που χρησιμοποιούν τα 

παιχνίδια είναι οι εξής: 

• Πίνακας “term”: Στο πίνακα αυτό αποθηκεύονται όλα τα μεμονωμένα λεκτικά (term - όροι) που 

χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια. Αυτά μπορεί να είναι μονολεκτικά ή πολυλεκτικά. Π.χ. εδώ 

αποθηκεύονται οι λέξεις για το παιχνίδι της κρεμάλας ή οι επιλογές ενός κουίζ. 

• Πίνακας “clue”: Εδώ αποθηκεύονται προτάσεις που μπορεί να είναι ορισμοί, ερμηνεία, γρίφοι, 

ενδείξεις, γνωμικά κ.α. και συνδέονται με κάποια λεκτικά(terms - όρους). 

• Πίνακας “term_clues”: Συνδέει τα λεκτικά(terms) με τις προτάσεις(clues) 

• Πίνακας “quiz”: Εδώ αποθηκεύονται η πληροφορία για το ποια είναι η ερώτηση και ποια η σωστή 

απάντηση σε ένα κουίζ. 

• Πίνακας “quiz_question”: Εδώ αποθηκεύονται οι ερωτήσεις των κουίζ. 

• Πίνακας “quiz_incorrect_answer”: Εδώ αποθηκεύονται οι επιλογές λανθασμένων απαντήσεων 

(terms) στα κουίζ. 

• Πίνακας “property”: Εδώ αποθηκεύεται τα μεταδεδομένα και η πληροφορία για τον 

χαρακτηρισμό του υλικού. Κάθε χαρακτηριστικό(property) έχει ένα όνομα και μια τιμή.  

• Πίνακας “term_properties”, “clue_properties” και “quiz_properties”: Είναι οι πίνακες που 

συνδέουν τα χαρακτηριστικά με τα λεκτικά, τις προτάσεις και τα κουίζ. 

 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το σχήμα της βάσης. 
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Java EE Web RESTful API 

Για την ανάγκη, τόσο των παιχνιδιών, όσο και των απλών χρηστών και για να υπάρχει πρόσβαση στο 

χαρακτηρισμένο υλικό του έργου μέσω του web έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από RESTful Web Services 

σε τεχνολογίες Java. Αυτά τα Web Services συνθέτουν το Web API που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

έργου και μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα κάποιον J2EE application server όπως ο Tomcat, Jetty, JBoss 

κ.α. (folder weAPI). Η επικοινωνία με το API γίνεται με json μηνύματα. Οι χρήστες μπορούν να 

πειραματιστούν με το API μέσα από την υλοποίηση που έχει γίνει πάνω στο Swagger (https://swagger.io/).  

Το API διαθέτει μια σειρά από κλήσεις που φέρνουν τα properties με τα μεταδεδομένα και την πληροφορία 

για τον χαρακτηρισμό του υλικού. Κάθε χαρακτηριστικό (property) έχει ένα όνομα (mkey) και μια τιμή 

(value) και ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τα ονόματα των properties ξεχωριστά για τα terms, clues και 

quizzes ή να φέρει τις τιμές για ένα συγκεκριμένο property με βάσει το όνομα.  

Στο αρχείο api.json που βρίσκεται στο folder του API στο συμπιεσμένο αρχείο καταγράφονται όλες οι 

δυνατές κλήσεις του API. Επίσης στο ίδιο folder βρίσκεται το war αρχείο του API για την εγκατάστασή 

του στον application server. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές κλήσεις των web services του 

RESTful API με παραδείγματα μέσω του Swagger UI. 

https://swagger.io/
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κλήση του API για την αναζήτηση των τιμών του property με 

όνομα “ xtizo_lekseis_prefix_word_semantic ” όπου επιστρέφει τις ερμηνείες σύνθετων λέξεων. 
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Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται οι κλήσεις για τα clues. 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κλήση του API για την αναζήτηση clue που έχει property με όνομα 

“ clue_name” και τιμή “ebooks_lexicon_dimotikou_a_b_c_semantic_with_replacement” όπου επιστρέφει 

ένα clue με την ερμηνεία της λέξης “ΗΧΟΣ” από το λεξικό της Α-Β-Γ τάξης δημοτικού. 

 

 

Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται οι κλήσεις για τα quizzes. 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κλήση του API για την αναζήτηση quiz που έχει property με όνομα 

“ quiz_name” και τιμή “ orthography_common_mistakes_word_semantic ” όπου επιστρέφει ένα quiz με 

την ερμηνεία της λέξης “ΠΙΡΟΥΝΙ” ως σωστή απάντηση και με λανθασμένη επιλογή τη λέξη 

“ΠΗΡΟΥΝΙ”. 

 

 

Στη παρακάτω εικόνα φαίνονται οι κλήσεις για τα terms. 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κλήση του API για την αναζήτηση ενός λεκτικού που έχει property 

με όνομα “ xtizo_lekseis_prefix_comment_desc_word_mention” όπου επιστρέφει τη σύνθετη λέξη 

“ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ” με ένα παράδειγμα για την ερμηνεία της από το λεξικό “Χτίζω Λέξεις”. 
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BinaryLexicons-word embeddings 

Η δημιουργία του ελληνικού σώματος κειμένων από διαφορετικά ήδη πηγών όπως ειδησιογραφία, 

ηλεκτρονικά βιβλία, βικιπαίδεια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπότιτλοι κινηματογραφικών ταινιών και 

τηλεοπτικών σειρών, ιστολόγια, κ.α., μας έδωσε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν αριθμό από 

λεκτικές ενσωματώσεις (word embeddings) σε μορφή γλωσσικών πόρων. Η διαδικασία κατασκευής όπως 

περιγράψαμε είχε δύο φάσεις. Στην 1η φάση κατασκευάζουμε σε μορφή αρχείων κειμένου το λεξιλόγιο με 

τις συχνότητες εμφάνισης κάθε λέξεις καθώς και τα αρχεία που περιέχουν τα ανύσματα των λέξεων σε ένα 

πολυδιάστατο χώρο. Στην 2η φάση από το λεξιλόγιο και τα ανύσματα λέξεων κατασκευάζουμε λεξικά σε 

δυαδική μορφή με κατάλληλα ευρετήρια για αποδοτική αξιοποίηση τους. Τα σχετικά αρχεία βρίσκονται 

στον κατάλογο (folder) BinaryLexicon-WordEmbeddings.  

Oι λεξικολογικοί πόροι που δημιουργήθηκαν από την παραπάνω διαδικασία είναι: 

• vocab_w2v_nr.txt, cbow_300_nr.txt, grcorpus_cbow.dic όπου το vocab_w2v_nr.txt  περιέχει το 

λεξιλόγιο του σώματος κειμένων με τις συχνότητες των λέξεων. Κάθε σειρά του αρχείου έχουμε 

μία λέξη και την συχνότητα εμφάνισης χωρισμένη με κενό χαρακτήρα. Το w2v είναι ενδεικτικό 

του αλγόριθμου word2vec και το “nr” δηλώνει ότι οι λέξεις είναι κανονικοποιημένες (normalized) 

που σημαίνει ότι έχουν όλα τα γράμματα έχουν μετατραπεί σε κεφαλαία άτονα. Το 

cbow_300_nr.txt δημιουργήθηκε επίσης από το εργαλείο word2vec με εφαρμογή του αλγόριθμου 

“Continuous Bag Of Words”. Το 300 εκφράζει την διάσταση των ανυσμάτων και το. Το αρχείο 

grcorpus_cbow.dic έχει δημιουργηθεί από το εργαλείο DataCompiler του Mnemosyne και είναι το 

δυαδικό λεξικό που περιέχει ένα ευρετήριο των λέξεων του λεξιλογίου, την συχνότητα κάθε λέξης 

και το άνυσμα των 300 αριθμών για την κάθε λέξη. 

• vocab_w2v_nr.txt, skipgrm_300_nr.txt, grcorpus_skipgrm.dic είναι τα αρχεία ανυσμάτων για τον 

αλγόριθμο “Skip-Gram” του εργαλείου word2vec. Το λεξιλόγιο και οι συχνότητες των λέξεων 

είναι το ίδιο με αυτό του CBOW που αναφέραμε προηγουμένως. Το αρχείο grcorpus_skipgrm.dic 

είναι το δυαδικό λεξικό που ενσωματώνει το άνυσμα μαζί με το ευρετήριο όπου είδαμε στη 

προηγούμενη περίπτωση. 

• vocab_glove_nr.txt, glove_300_nr.txt, grcorpus_glove.dic είναι τα τρία αντίστοιχα αρχεία για τον 

αλγόριθμο GLOVE, δηλ. το λεξιλόγιο με τις συχνότητες, το αρχείο με τις ενσωματώσεις λέξεων 

όπως δημιουργήθηκε από το εργαλείο glove και το δυαδικό λεξικό που δημιουργήθηκε από το 

Mnemosyne (DataCompiler) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναλυτές του Mnemosyne. 

• vocab_grphrase_nr.txt, grphrase_cbow_300_nr.txt, grphrase_cbow.dic είναι τα αρχεία που 

δημιουργήθηκαν με την επεξεργασία φράσεων. Τα δύο πρώτα αρχεία, δηλ. το 

vocab_grphrase_nr.txt και το grphrase_cbow_300_nr.txt δημιουργήθηκαν από το εργαλείο 

word2vec με την επεξεργασία του σώματος για την εύρεση συχνών φράσεων και την διαχείρισή 

τους ως λέξεις. Στο λεξιλόγιο θα δούμε εγγραφές όπως οι «ΜΕΡΙΚΕΣ_ΦΟΡΕΣ 107070», 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ_ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 98337». Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο 

CBOW και το δυαδικό λεξικό που δημιούργησε το Mnemosyne έχει ως λέξεις τις φράσεις 

(ενωμένες με ‘_’ λέξεις) του λεξιλογίου. 

• vocab_grphrase_nr.txt, grphrase_skipgrm_300_nr.txt, grphrase_skipgrm.dic είναι τα αρχεία για 

τις φράσεις με τον αλγόριθμο του SKIPGRAM. Όπως και στην περίπτωση των απλών λέξεων τα 

λεξιλόγια των CBOW και SKIPGRAM για τις φράσεις είναι τα ίδια μιας και παρήχθησαν από το 

word2vec πριν την δημιουργία των ανυσμάτων.   
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GrammarChecker 

Ο Γραμματικός διορθωτής έδωσε δυο επιλογές/κατευθύνσεις στις απαιτήσεις/ανάγκες του έργου: 

Αρχικά, το σύνολο των κανόνων που έχουν περιγραφεί στον διορθωτή, προσαρμόστηκαν και 

αξιοποιήθηκαν και για τις ανάγκες των παιχνιδιών του έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι κανόνες 

(βλ. σχετικό Παράρτημα «Γραμματικός Διορθωτής»), αποτέλεσαν συμπλήρωμα των κατηγοριών λαθών 

που περιγράφηκαν στην Ενότητα Εργασίας 1. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια έκδοση του γραμματικού διορθωτή, που εντοπίζει τα γραμματικά λάθη 

που έχουν σχέση με τα «τριγενή και δικατάληκτα» επίθετα και τον λανθασμένο σχηματισμό ή χρήση τους. 

Οι σχετικοί κανόνες που αξιοποιήθηκαν, καταγράφονται και αυτοί στο ίδιο παράρτημα, ενώ 

περιλαμβάνονται στο παραδοτέο, κάτω από τον τίτλο (folder)  

«Grammar-checker» 
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2. Παραρτήματα 

1.1. Γραμματικός Διορθωτής 

Κανόνες περιγραφής λαθών 

Στο πλαίσιο του γραμματικού διορθωτή, έχουν καταγραφεί λάθη μιας σειρά κατηγοριών (Μορφολογικά, 
Συντακτικά, Λατινικά, Γνωμικά, κοκ), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του.  

Οι κατηγορίες και οι δομές αυτές, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν και για τα παιχνίδια του 
«Λεξιπαιγνίου». 

Παρακάτω φαίνεται μια εικόνα των κανόνων, αυτών, το σύνολο των οποίων περιλαμβάνονται στο 
παραδοτέο Π3.2. 
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Επιπλέον, στο πλαίσιο του γραμματικού διορθωτή, έχουν καταγραφεί μια σειρά από λάθη (με την 
αντίστοιχη ορθή «διόρθωση») – βλέπε επόμενη εικόνα, που και αυτά αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
Λεξιπαιγνίου. 
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1.2. Αποτελέσματα Επεξεργασίας Δεδομένων 

Στο παράρτημα αυτό, καταγράφονται τα αρχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων 

με σκοπό να αποτελέσουν την είσοδο για τα παιχνίδια που υλοποιούνται. Τα ίδια τα αρχεία 

περιλαμβάνονται στο υλικό που συνοδεύει την παρούσα αναφορά. 

 

Επεξηγήσεις για το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στο σχετικό αρχείο 

files_description_of_data_for_the_games_content.xlsx (βλέπε και επόμενη εικόνα). 
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Λεξιπαίγνιο: Π3.3 Χαρακτηρισμένο Γλωσσικό Υλικό 

 22 

1.3. BinaryLexicons-WordEmbeddings 

Οι πόροι που δημιουργήθηκαν βρίσκονται στο συγκεκριμένο folder (BinaryLexicons-WordEmbeddings) 

Και είναι οι παρακάτω: 

 

Τα txt αρχεία είναι αναγνώσιμα με κάποιον editor που θα επιλέξει ο χρήστης. Τα .dic αρχεία είναι binary 

αρχεία και μπορούν να προσπελαστούν μέσω των υποδομών που έχουν αναπτυχθεί (βλέπε 

Αποτελέσματα→ Υποδομές στο site του έργου) 
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Και συγκεκριμένα τη σημασιολογική ομοιότητα: 
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1.4. Αποτελέσματα Στατιστικής Επεξεργασίας 

Δεδομένων 

Στο παράρτημα αυτό, καταγράφονται τα αρχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδομένων 

με σκοπό να αποτελέσουν την είσοδο για τα παιχνίδια που υλοποιούνται. Τα ίδια τα αρχεία 

περιλαμβάνονται στο Παραδοτέο Π3.3, κάτω από το folder «Αποτελέσματα στατιστικής Επεξεργασίας 

Δεδομένων». 
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1.5. Βάση Δεδομένων 
Στο παράρτημα αυτό δίνονται τα sql scripts με τις εντολές για την δημιουργία των πινάκων της βάσης 

δεδομένων στη MySQL που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του για την αποθήκευση του χαρακτηρισμένου 

γλωσσικού υλικού. Επίσης υπάρχουν βοηθητικοί πίνακες οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να καλύψουν 

τις ανάγκες των παιχνιδιών. 

CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `lexipaignio_app` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */; 
USE `lexipaignio_app`; 
-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.6.10, for Win64 (x86_64) 
-- 
-- Host: localhost    Database: lexipaignio_app 
-- ------------------------------------------------------ 
-- Server version 5.6.10 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `clue` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `clue`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `clue` ( 
  `clue_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `text` longtext NOT NULL, 
  `text_normalized` longtext, 
  `characters_count` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`clue_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4053 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `clue_properties` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `clue_properties`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `clue_properties` ( 
  `clue_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL, 
  UNIQUE KEY `clue_property_ids_unique` (`clue_id`,`property_id`), 
  KEY `FKjs4dnaey0674u4k0u0ooajund` (`property_id`), 
  KEY `FKd04bcyekf9lv5mnpb7vnoh8pe` (`clue_id`), 
  CONSTRAINT `FKd04bcyekf9lv5mnpb7vnoh8pe` FOREIGN KEY (`clue_id`) REFERENCES `clue` (`clue_id`), 
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  CONSTRAINT `FKjs4dnaey0674u4k0u0ooajund` FOREIGN KEY (`property_id`) REFERENCES `property` (`property_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `game` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `game`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `game` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `title` varchar(255) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `groups` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `groups`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `groups` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `active` bit(1) NOT NULL, 
  `created_at` datetime(6) NOT NULL, 
  `description` varchar(255) NOT NULL, 
  `name` varchar(255) NOT NULL, 
  `creator_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FKjdwr03od1igxvnv8plt426cco` (`creator_id`), 
  CONSTRAINT `FKjdwr03od1igxvnv8plt426cco` FOREIGN KEY (`creator_id`) REFERENCES `user` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_clue` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_clue`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_clue` ( 
  `clue_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `characters_count` int(11) NOT NULL, 
  `text` longtext NOT NULL, 
  `text_normalized` longtext, 
  PRIMARY KEY (`clue_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_clue_properties` 
-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `instance_clue_properties`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_clue_properties` ( 
  `clue_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`clue_id`,`property_id`), 
  KEY `FK5l2ejbap75xys6em0h9i8myim` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FK5l2ejbap75xys6em0h9i8myim` FOREIGN KEY (`property_id`) REFERENCES `instance_property` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FKseoo6cnj7bc74a4qy8wu8noqx` FOREIGN KEY (`clue_id`) REFERENCES `instance_clue` (`clue_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_keys` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_keys`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_keys` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `uq_key` varchar(12) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `UK_rk0ajw1vjcffomhi7vht9d0p2` (`uq_key`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_property` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_property`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_property` ( 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `in_clue` tinyint(1) DEFAULT '0', 
  `in_quiz` tinyint(1) DEFAULT '0', 
  `in_term` tinyint(1) DEFAULT '0', 
  `value` longtext NOT NULL, 
  `mkey` varchar(190) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`property_id`), 
  KEY `FKi26fsg1jl1djev40l8c2jdg73` (`mkey`), 
  CONSTRAINT `FKi26fsg1jl1djev40l8c2jdg73` FOREIGN KEY (`mkey`) REFERENCES `property_keys` (`name`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=85 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz` ( 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `correct_answer_text` varchar(255) DEFAULT NULL, 
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  `quiz_question_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `correct_answer_term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`quiz_id`), 
  KEY `FKqtno8bcp9ypv8n9lhkyehdlwk` (`quiz_question_id`), 
  KEY `FKr4vpesa85q3x9pux3xvmfhgnj` (`correct_answer_term_id`), 
  CONSTRAINT `FKqtno8bcp9ypv8n9lhkyehdlwk` FOREIGN KEY (`quiz_question_id`) REFERENCES `instance_quiz_question` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKr4vpesa85q3x9pux3xvmfhgnj` FOREIGN KEY (`correct_answer_term_id`) REFERENCES `instance_term` 
(`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz_incorrect_answer` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz_incorrect_answer`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz_incorrect_answer` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `text` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FK26xpnvxqbh968js0qyv0d7jh` (`quiz_id`), 
  KEY `FKqwxefxkcfmelsng5452e7kosp` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FK26xpnvxqbh968js0qyv0d7jh` FOREIGN KEY (`quiz_id`) REFERENCES `instance_quiz` (`quiz_id`), 
  CONSTRAINT `FKqwxefxkcfmelsng5452e7kosp` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `instance_term` (`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=55 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz_properties` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz_properties`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz_properties` ( 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`quiz_id`,`property_id`), 
  KEY `FKnfo5oegarayfga2etbf8j0b58` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FKnfo5oegarayfga2etbf8j0b58` FOREIGN KEY (`property_id`) REFERENCES `instance_property` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FKt8btem0d2afnxahw3i1nvt6s2` FOREIGN KEY (`quiz_id`) REFERENCES `instance_quiz` (`quiz_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz_question` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz_question`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz_question` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `characters_count` int(11) NOT NULL, 
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  `text` longtext NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz_sets` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz_sets`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz_sets` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `created_at` datetime(6) NOT NULL, 
  `description` varchar(255) NOT NULL, 
  `title` varchar(255) NOT NULL, 
  `instance_key_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FK6uukmmpdi4k105txfudcpv60p` (`instance_key_id`), 
  KEY `FKobddcxkhysn4eyk6s9sr1kucv` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `FK6uukmmpdi4k105txfudcpv60p` FOREIGN KEY (`instance_key_id`) REFERENCES `instance_keys` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKobddcxkhysn4eyk6s9sr1kucv` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `user` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz_sets_groups` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz_sets_groups`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz_sets_groups` ( 
  `quiz_set_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `group_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`quiz_set_id`,`group_id`), 
  KEY `FKs3r76lcb9excexekfy3nauqgj` (`group_id`), 
  CONSTRAINT `FKmoetuml4qmdkvs4xe49603yuo` FOREIGN KEY (`quiz_set_id`) REFERENCES `instance_quiz_sets` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKs3r76lcb9excexekfy3nauqgj` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `groups` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_quiz_sets_quizzes` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_quiz_sets_quizzes`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_quiz_sets_quizzes` ( 
  `quiz_set_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`quiz_set_id`,`quiz_id`), 
  KEY `FKntt5ng09kyp3r5ewpjx0sbby3` (`quiz_id`), 
  CONSTRAINT `FK4w9yxdkgghffabj3v6bm5dykd` FOREIGN KEY (`quiz_set_id`) REFERENCES `instance_quiz_sets` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKntt5ng09kyp3r5ewpjx0sbby3` FOREIGN KEY (`quiz_id`) REFERENCES `instance_quiz` (`quiz_id`) 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_term` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_term`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_term` ( 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `characters_count` int(11) NOT NULL, 
  `text` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `text_normalized` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `words_count` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=77 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_term_clues` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_term_clues`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_term_clues` ( 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `clue_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`term_id`,`clue_id`), 
  KEY `FKsw2657b763h7k2vh5524kwtix` (`clue_id`), 
  CONSTRAINT `FK18o1x7sk2a44l8o71l6gs2wbr` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `instance_term` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKsw2657b763h7k2vh5524kwtix` FOREIGN KEY (`clue_id`) REFERENCES `instance_clue` (`clue_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_term_properties` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_term_properties`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_term_properties` ( 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`term_id`,`property_id`), 
  KEY `FK7jdpdci5ljc9nqfsgrd4o0a06` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FK7jdpdci5ljc9nqfsgrd4o0a06` FOREIGN KEY (`property_id`) REFERENCES `instance_property` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FKkxh8wvn822hc4m5kqi9lw5sl6` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `instance_term` (`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_term_sets` 
-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `instance_term_sets`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_term_sets` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `created_at` datetime(6) NOT NULL, 
  `description` varchar(255) NOT NULL, 
  `title` varchar(255) NOT NULL, 
  `instance_key_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FKdkbor2hrspncacytaujnh5jq` (`instance_key_id`), 
  KEY `FKnj6c110ilyptjw7o4d2brwhlj` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `FKdkbor2hrspncacytaujnh5jq` FOREIGN KEY (`instance_key_id`) REFERENCES `instance_keys` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKnj6c110ilyptjw7o4d2brwhlj` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `user` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_term_sets_groups` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_term_sets_groups`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_term_sets_groups` ( 
  `term_set_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `group_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`term_set_id`,`group_id`), 
  KEY `FKr8pbftb4ifyijbu3giq1maqco` (`group_id`), 
  CONSTRAINT `FK1fttrodojsa4u4uyd6g28wju9` FOREIGN KEY (`term_set_id`) REFERENCES `instance_term_sets` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKr8pbftb4ifyijbu3giq1maqco` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `groups` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_term_sets_terms` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_term_sets_terms`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_term_sets_terms` ( 
  `term_set_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`term_set_id`,`term_id`), 
  KEY `FKetfuc7gd8t237clp7oplt08n` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKetfuc7gd8t237clp7oplt08n` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `instance_term` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKi1c2iralrremyrbkneuqlb2dh` FOREIGN KEY (`term_set_id`) REFERENCES `instance_term_sets` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `instance_user_game_events` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `instance_user_game_events`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
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/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `instance_user_game_events` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `score` int(11) NOT NULL, 
  `timestamp` datetime(6) NOT NULL, 
  `game_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `instance_key_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FKlk3fa2a6fumgaha4bgrrchgbh` (`game_id`), 
  KEY `FKmv898s9bwopmghchunw5sf021` (`instance_key_id`), 
  KEY `FK8a5vsrchrykdrug5lmv2cux9l` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `FK8a5vsrchrykdrug5lmv2cux9l` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `user` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKlk3fa2a6fumgaha4bgrrchgbh` FOREIGN KEY (`game_id`) REFERENCES `game` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKmv898s9bwopmghchunw5sf021` FOREIGN KEY (`instance_key_id`) REFERENCES `instance_keys` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `property` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `property`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `property` ( 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `in_clue` tinyint(1) DEFAULT '0', 
  `in_quiz` tinyint(1) DEFAULT '0', 
  `in_term` tinyint(1) DEFAULT '0', 
  `mkey` varchar(190) NOT NULL, 
  `value` longtext NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`property_id`), 
  KEY `FKn27eyypqu7xqkljm1fyv1d2io` (`mkey`), 
  CONSTRAINT `FKn27eyypqu7xqkljm1fyv1d2io` FOREIGN KEY (`mkey`) REFERENCES `property_keys` (`name`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=24977 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `property_keys` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `property_keys`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `property_keys` ( 
  `name` varchar(190) NOT NULL, 
  `description` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `label` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `property_keyscol` bit(1) DEFAULT NULL, 
  `property_keyscol1` bit(2) DEFAULT NULL, 
  `property_keyscol2` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`name`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `quiz` 
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-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `quiz`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `quiz` ( 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `correct_answer_text` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `quiz_question_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `correct_answer_term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`quiz_id`), 
  KEY `FK4vd596knsnpmnekit5iqd8vwe` (`quiz_question_id`), 
  KEY `FKbw3ym2emnu5dyyewot2t8fufj` (`correct_answer_term_id`), 
  CONSTRAINT `FK4vd596knsnpmnekit5iqd8vwe` FOREIGN KEY (`quiz_question_id`) REFERENCES `quiz_question` (`id`) ON 
DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT `FKbw3ym2emnu5dyyewot2t8fufj` FOREIGN KEY (`correct_answer_term_id`) REFERENCES `term` (`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2823 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `quiz_incorrect_answer` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `quiz_incorrect_answer`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `quiz_incorrect_answer` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `text` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FKm9ne9wu1dbuoxxy1gl8avy7fx` (`quiz_id`), 
  KEY `FK29k998fv4eukwe1o6ml8vivqx` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FK29k998fv4eukwe1o6ml8vivqx` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `term` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKm9ne9wu1dbuoxxy1gl8avy7fx` FOREIGN KEY (`quiz_id`) REFERENCES `quiz` (`quiz_id`) ON DELETE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7690 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `quiz_properties` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `quiz_properties`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `quiz_properties` ( 
  `quiz_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `property_id` bigint(20) NOT NULL, 
  UNIQUE KEY `quiz_property_ids_unique` (`quiz_id`,`property_id`), 
  KEY `FKcne2a23dtoonnfimca0s1aleq` (`property_id`), 
  KEY `FKnndh4hnd75238u7lhd1pblres` (`quiz_id`), 
  CONSTRAINT `FKcne2a23dtoonnfimca0s1aleq` FOREIGN KEY (`property_id`) REFERENCES `property` (`property_id`), 
  CONSTRAINT `FKnndh4hnd75238u7lhd1pblres` FOREIGN KEY (`quiz_id`) REFERENCES `quiz` (`quiz_id`) ON DELETE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
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-- Table structure for table `quiz_question` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `quiz_question`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `quiz_question` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `characters_count` int(11) NOT NULL, 
  `text` longtext NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2804 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `term` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `term`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `term` ( 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `characters_count` int(11) NOT NULL, 
  `text_normalized` varchar(255) NOT NULL, 
  `words_count` int(11) NOT NULL, 
  `text` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10670 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `term_clues` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `term_clues`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `term_clues` ( 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `clue_id` bigint(20) NOT NULL, 
  UNIQUE KEY `term_clue_ids_unique_index` (`clue_id`,`term_id`), 
  KEY `FKb5620dgtmmmluddeey5nve2ll` (`clue_id`), 
  KEY `FKtib8g52m2164atmlurodsu5aq` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKb5620dgtmmmluddeey5nve2ll` FOREIGN KEY (`clue_id`) REFERENCES `clue` (`clue_id`), 
  CONSTRAINT `FKtib8g52m2164atmlurodsu5aq` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `term` (`term_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `term_properties` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `term_properties`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `term_properties` ( 
  `term_id` bigint(20) NOT NULL, 
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  `property_id` bigint(20) NOT NULL, 
  UNIQUE KEY `term_property_ids_unique_index` (`term_id`,`property_id`), 
  KEY `FKkiiqhprdjmtkdllg6q9fqg8ek` (`property_id`), 
  KEY `FKekpct848vku65ndc81c5cr90e` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKekpct848vku65ndc81c5cr90e` FOREIGN KEY (`term_id`) REFERENCES `term` (`term_id`), 
  CONSTRAINT `FKkiiqhprdjmtkdllg6q9fqg8ek` FOREIGN KEY (`property_id`) REFERENCES `property` (`property_id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `user` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `user`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `user` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `created_at` datetime(6) NOT NULL, 
  `enabled` bit(1) NOT NULL, 
  `password` varchar(255) NOT NULL, 
  `role` varchar(255) NOT NULL, 
  `username` varchar(255) NOT NULL, 
  `full_name` varchar(255) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `user_game_events` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `user_game_events`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `user_game_events` ( 
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `score` int(11) DEFAULT NULL, 
  `timestamp` datetime(6) DEFAULT NULL, 
  `game_id` bigint(20) NOT NULL, 
  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `FKk8fxoi50e0qw8lksl9w6wrm3g` (`game_id`), 
  KEY `FKc9h17owrepqc0g1tid5r60rhn` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `FKc9h17owrepqc0g1tid5r60rhn` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `user` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKk8fxoi50e0qw8lksl9w6wrm3g` FOREIGN KEY (`game_id`) REFERENCES `game` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `user_groups` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `user_groups`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `user_groups` ( 
  `group_id` bigint(20) NOT NULL, 



Λεξιπαίγνιο: Π3.3 Χαρακτηρισμένο Γλωσσικό Υλικό 

 36 

  `user_id` bigint(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`group_id`,`user_id`), 
  KEY `FKxgk67l5yp8458l39rog6nppe` (`user_id`), 
  CONSTRAINT `FKmrgahbb4w32n9wkjqbipttc87` FOREIGN KEY (`group_id`) REFERENCES `groups` (`id`), 
  CONSTRAINT `FKxgk67l5yp8458l39rog6nppe` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `user` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Dumping routines for database 'lexipaignio_app' 
-- 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 
-- Dump completed on 2021-09-22  9:20:36 

 


