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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, Π4.2: Περιβάλλον δημιουργίας παιχνιδιών, εντάσσεται στην Ενότητα Εργασίας 4 

(ΕΕ4): Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος παραγωγής εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Πιο 

συγκεκριμένα, στην ΕΕ4 αρχικά υλοποιήθηκε μελέτη/σχεδιασμός για τον προσδιορισμό των 

λειτουργικών απαιτήσεων του περιβάλλοντος δημιουργίας εκπαιδευτικών παιχνιδιών,  και στη συνέχεια 

υλοποιήθηκε το περιβάλλον δημιουργίας παιχνιδιών καθώς και το περιβάλλον χρήσης τους. Στο παρόν 

παραδοτέο παραδίδεται το λογισμικό που υλοποιήθηκε, ενώ παράλληλα, στην αναφορά αυτή που 

συνοδεύει το λογισμικό, γίνεται μια εκτενής περιγραφή τόσο του περιεχομένου (λογισμικού), όσο και του 

τρόπου εγκατάστασης και χρήσης. 

Έτσι στα παρακάτω κεφάλαια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περιγραφή των παραδοτέων του 

έργου, παρουσιάζονται: τo περιβάλλον και οι υποδομές της δημιουργίας παιχνιδιών, καθώς και ένα 

παράρτημα στο οποίο αναφέρεται το λογισμικό και ο τρόπος που μπορεί κάποιος να το μεταφορτώσει. 
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1. Περιβάλλον Δημιουργίας Παιχνιδιών 

Στο παραδοτέο αυτό, παραδίδεται το Περιβάλλον δημιουργίας παιχνιδιών και χρήσης του συστήματος 

για την αυτοματοποιημένη παραγωγή παιχνιδιών που απευθύνεται στους χρήστες (κυρίως εκπαιδευτικούς 

που θα παράγουν τα παιχνίδια, αλλά και γενικότερα σε όσους ενδιαφερθούν να εγκαταστήσουν τις 

υποδομές για να παράξουν, για οποιοδήποτε λόγο – εκπαιδευτικό, επιστημονικό, κ.α. – εκπαιδευτικά 

παιχνίδια). Συνοδευτικά με το λογισμικό που παραδίδεται, έχει ετοιμαστεί και η παρούσα αναφορά, που 

εξηγεί τι περιλαμβάνεται στο λογισμικό και πως εγκαθίσταται (αλλά σε μεγάλο βαθμό, και πώς φτάσαμε 

εδώ). 

Για την δημιουργία των παιχνιδιών, στις προηγούμενες ΕΕ, ολοκληρώθηκε μια υποδομή, στην οποία 

βασίστηκε η ΕΕ4: «Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος παραγωγής εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών». Η ΕΕ4, δίνει δύο τυπικά παραδοτέα: 

Α) Π4.1: Αναφορά σχεδιασμού, όπου περιγράφονται σε μεγάλη ανάλυση, τα εκπαιδευτικά ζητήματα που 

προσεγγίστηκαν, τα είδη των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που επιλέχθηκαν, δίνονται δείγματα ασκήσεων, 

και αναλύονται σχέδια για την υλοποίηση των μικρών παιγνίων (mini games).  

Β) Π4.2: Περιβάλλον Δημιουργίας Παιχνιδιών (το λογισμικό που υλοποιήθηκε, μαζί με την παρούσα 

αναφορά που το περιγράφει). 

Επιπλέον, τονίζεται ότι και το Παραδοτέο Π3.2: Αναφορά Τεκμηρίωσης των υποδομών, περιγράφει με 

μεγάλη ανάλυση τις υποδομές που υλοποιήθηκαν (αλλά και αυτές που προϋπήρχαν) και που πάνω τους 

βασίστηκε η παρούσα ενότητα εργασίας (αλλά και συνολικά η εξέλιξη του έργου). 

Στο παρακάτω σχήμα (βλ. επόμενη εικόνα) παρουσιάζονται παραστατικά το σύνολο των τμημάτων 

(modules) που περιλαμβάνει η ανάπτυξη του έργου «Λεξιπαίγνιο». 

Πιο συγκεκριμένα,  

• στο «δεξί» τμήμα του σχήματος, αποτυπώνονται οι «Εξωτερικές/αρχικές/προϋπάρχουσες» 

υποδομές:  

o εξωτερικές είναι πηγές από τις οποίες αντλούνται δεδομένα και περιεχόμενο (π.χ. 

Φωτόδεντρο, Σχολικά βιβλία (ebooks), Βικιπαίδεια, κ.α.), αλλά και πλατφόρμες που 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου (Π.χ. Knime). 

o Προϋπάρχουσες είναι αυτές που είχαν οι συνεργαζόμενοι φορείς ήδη αναπτύξει πριν την 

υλοποίηση του έργου (π.χ. Mnemosyne, Ιφιγένεια) 

• στο αριστερό τμήμα του σχήματος, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του έργου με 

διαφοροποίηση/κατηγοριοποίηση σε: 

o Υποδομές του έργου: γλωσσικές υποδομές (Εμπλουτισμένα Λεξικά, Θησαυροί, μοντέλα, 

αναλυτές, κ.α.), γλωσσικοί πόροι (Σώμα κειμένων βιβλίων, corpus ελληνικών κειμένων, 

γραμματικός διορθωτής, κ.α.), Βάση δεδομένων (που οργανώνει το σύνολο της 

πληροφορίας), καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων modules (Knime workflows, 

Word embeddings) για τις πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν. 

o Application Programming Interfaces (APIs) που υλοποιήθηκαν για χρήση στις 

εφαρμογές (Restful API, Mnemosyne API). 
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o Εφαρμογές Χρήστη για την υλοποίηση των παιχνιδιών αλλά και για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του ίδιου του έργου (Web παιχνίδια/mobile apps, Η5P/Moodle, Φόρμες 

παρουσίασης περιεχομένου, Γλωσσικές Εφαρμογές). 

 

Στη συνέχεια του παραδοτέου περιγράφονται τα βασικά τμήματα των υποδομών που υλοποιήθηκαν, με 

αναφορές και στα προηγούμενα παραδοτέα, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 
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2.  Υποδομές δημιουργίας παιχνιδιών 

2.1. Βάση Δεδομένων 

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων (σε MySQL) η οποία χρησιμοποιείται για 

την αποθήκευση και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό χωρίζεται σε δύο βασικές 

κατηγορίες. Η πρώτη αφορά αυτό που είναι αποτέλεσμα γλωσσικών αναλύσεων μέσα από εξειδικευμένα 

εργαλεία (σε υλικό και προέρχεται από το σώμα κειμένων ή από άλλες πηγές), ενώ η δεύτερη αφορά το 

υλικό το οποίο μπορεί να εισάγει ένας χρήστης. 

Η δομή της βάσης δεδομένων που έχει κατασκευαστεί, μας επιτρέπει την αποθήκευση και διαχείριση 

περιεχομένου το οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, το είδος 

αυτού του υλικού μπορεί να αποτελεί μέρος εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα οποία συμπεριλαμβάνεται η 

απάντηση κάποιας ερώτησης (quiz) ή η εύρεση κάποιου λεκτικού όρου (term). Έτσι, το κάθε κουίζ που 

εισάγεται στη βάση δεδομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ερώτηση καθώς και από δύο ή 

περισσότερες πιθανές απαντήσεις (με μία από αυτές να είναι η ορθή!). Αντίθετα, οι λεκτικοί όροι είναι 

λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι δυνατόν να συνοδεύονται από κάποιο στοιχείο (clue) που λειτουργεί ως 

βοηθητικό κατά την προσπάθεια εύρεσής τους. Τα κουίζ, οι λεκτικοί όροι καθώς και τα στοιχεία που 

λειτουργούν ως βοήθεια μπορούν επίσης να συνοδεύονται από ένα σύνολο ιδιοτήτων (μεταδεδομένων) οι 

οποίες δηλώνουν κάποια χαρακτηριστικά τους π.χ. την εκπαιδευτική βαθμίδα για την οποία 

προορίζονται, το γλωσσικό φαινόμενο στο οποίο ανήκουν κοκ. 

Τέλος, η βάση δεδομένων παρέχει δυνατότητες διαχείρισης χρηστών του συστήματος και ομαδοποίησης 

αυτών καθώς και παρακολούθησης της βαθμολογίας τους στα διάφορα παιχνίδια. Ο κάθε χρήστης έχει 

ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό τα οποία του δίνουν πρόσβαση στα παιχνίδια που έχουν 

κατασκευαστεί για το έργο. Υπάρχουν τρεις προκαθορισμένοι ρόλοι που ορίζουν και τα δικαιώματα του 

κάθε χρήστη στο σύστημα. Αυτοί είναι οι ADMIN, COORDINATOR και USER. Επίσης, η βάση 

δεδομένων υποστηρίζει τις ομάδες χρηστών καθώς και την αποθήκευση της βαθμολογίας τους στα 

διάφορα παιχνίδια. 

Η δημιουργία και εισαγωγή (import) της βάσης δεδομένων προϋποθέτει την εγκατάσταση MySQL 5.7. 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αρχείο docker-compose.yaml που συμπεριλαμβάνεται μέσα 

στο REST API Project (lexipaignio-refstful-ws) το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε MYSQL 

και phpmyadmin χρησιμοποιώντας το docker με την εντολή “docker-compose up”.  

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα κενή βάση δεδομένων με όνομα “lexipaignio_app” όπου 

θα πρέπει να φορτωθούν όλοι οι πίνακες που έχουμε κατασκευάσει μαζί με τα δεδομένα 

χρησιμοποιώντας το αρχείο .sql το οποίο έχουμε συμπεριλάβει. Παρακάτω παραθέτονται οι εντολές για 

τη παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιώντας τον root λογαριασμό της MySQL. 

CREATE DATABASE lexipaignio_app  

CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci; 

mysql -u root -p lexipaignio_app < [path/to/file.sql] 
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2.2. Restful API υποδομής Λεξιπαιγνίου 

Γενικό API 

Το REST API που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του έργου έχει ρόλο ενδιάμεσου μεταξύ της βάσης 

δεδομένων, η οποία περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό, και των παιχνιδιών του συστήματος. Το API αυτό 

παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών και επιτρέπει στα παιχνίδια αυτά να αλληλεπιδρούν με τη βάση 

δεδομένων. Οι υπηρεσίες που παρέχει το συγκεκριμένο API μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές 

κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία υπηρεσιών που παρέχει το API αφορά την τροφοδοσία των παιχνιδιών με το 

εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων. Μετά από σχετικό αίτημα που 

κάνει ένα παιχνίδι, το API είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση αυτού του αιτήματος, πραγματοποιώντας 

τα απαραίτητα ερωτήματα στη βάση δεδομένων. Στην συνέχεια ανακτά την απαιτούμενη πληροφορία και 

την παραθέτει ως απάντηση στο αίτημα αυτό. 

Η επόμενη κατηγορία υπηρεσιών αφορά την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού από έναν χρήστη του 

συστήματος. Το σχετικό αίτημα που γίνεται στο API θα πρέπει να συνοδεύεται από ολόκληρη την 

απαιτούμενη πληροφορία σε μορφή JSON. Το API, για να εξυπηρετήσει αυτό το αίτημα κάνει όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι η πληροφορία αποθηκεύεται με το σωστό τρόπο. 

Κάποιες επιπλέον λειτουργίες που παρέχει το API είναι ο έλεγχος ταυτότητας και η εξουσιοδότηση των 

χρηστών κατά την είσοδο τους στο σύστημα. Όταν γίνεται ένα αίτημα στο API ελέγχεται αν τα username 

και password του χρήστη είναι σωστά καθώς και αν ο χρήστης έχει την απαραίτητη άδεια να στείλει 

αίτημα στην συγκεκριμένη υπηρεσία, πράγμα που ορίζεται από τον ρόλο που κατέχει. 

Το REST API είναι μία εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Java και βασίζεται 

στο Spring Βoot και το Maven. Η σύνδεση με τη βάση δεδομένων γίνεται με JDBC ενώ έχουν 

κατασκευαστεί και τα κατάλληλα JPA Entities, κλάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν δεδομένα που 

μπορούν να αποθηκευτούν ή να ανακτηθούν από αυτήν. Η αλληλεπίδραση της εφαρμογής με τη βάση 

δεδομένων γίνεται μέσω του Hibernate και του Spring Data JPA. Η χρήση του Spring Data JPA 

διευκολύνει αυτή τη διαδικασία καθώς μας παρέχει τις υλοποιήσεις των μεθόδων για εισαγωγή, 

ανάκτηση, διαγραφή και ενημέρωση εγγραφών στη βάση δεδομένων. Επιπλέον, υπάρχουν και πιο 

σύνθετα ερωτήματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί με το HIbernate Criteria API. Ο έλεγχος ταυτότητας και η 

εξουσιοδότηση των χρηστών κατά την είσοδο τους στο σύστημα έχει υλοποιηθεί με το Spring Security. 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του REST API έχουν κατασκευαστεί διάφοροι controllers, οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για την επεξεργασία των εισερχόμενων αιτημάτων και την επιστροφή της πληροφορίας που 

δίνεται ως απάντηση σε μορφή JSON.  

Ένα μέρος αυτών εξυπηρετούν τα αιτήματα των παιχνιδιών και επιστρέφουν κουίζ, λεκτικούς όρους, 

καθώς και στοιχεία που λειτουργούν ως βοήθεια σε αυτούς, με βάση κάποιες παραμέτρους. Μερικές από 

αυτές τις παραμέτρους μπορεί να είναι η τυχαιότητα, το μέγεθος και οι ιδιότητες που θέλουμε να έχουν 

τα αποτελέσματα ενώ κάποιες άλλες είναι ανάλογες με το είδος της πληροφορίας που ζητείται και 

επιστρέφεται. Για παράδειγμα σε ένα ερώτημα που αφορά λεκτικούς όρους μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε αριθμό γραμμάτων και λέξεων που θέλουμε να έχουν τα αποτελέσματα που θα 

επιστραφούν. 

Επιπλέον, υπάρχουν οι controllers που εξυπηρετούν την εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού από έναν 

χρήστη του συστήματος, όπως και την διαχείριση αυτού. Ένας χρήστης μπορεί να εισάγει ένα σύνολο 
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από κουίζ ή λεκτικούς όρους τα οποία μπορεί να συνοδεύονται από ιδιότητες που δηλώνουν κάποια 

χαρακτηριστικά τους. Μόλις γίνει η αποθήκευση του υλικού στη βάση δεδομένων του συστήματος 

παράγεται ένας μοναδικός κωδικός με βάση τον οποίο μπορεί αργότερα να ανακτηθεί από αυτήν. Εκτός 

από τη λειτουργία της εισαγωγής και ανάκτησης με διάφορους τρόπους, το REST API υποστηρίζει 

επίσης την ενημέρωση και τη διαγραφή αυτού του υλικού από τη βάση δεδομένων. 

Τέλος, υπάρχουν οι controllers που εξυπηρετούν αιτήματα σχετικά με τη διαχείριση, ομαδοποίηση και 

βαθμολογία των χρηστών. Όσον αφορά τους χρήστες και τις ομάδες χρηστών, οι controllers παρέχουν τις 

λειτουργίες της δημιουργίας, ανάκτησης, ενημέρωσης και διαγραφής αυτών από τη βάση δεδομένων. 

Επίσης, στο κομμάτι της βαθμολογίας των χρηστών υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της 

βαθμολογίας του χρήστη που αφορά συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως και η ανάκτηση ιστορικού 

βαθμολογίας που αφορά κάποιον χρήστη ή κάποιο παιχνίδι. 

Για την ανάπτυξη του REST API έχει χρησιμοποιηθεί το Intellij IDEA. Οι Spring Boot εφαρμογές 

συμπεριλαμβάνουν έναν pre-configured embedded web server ο οποίος βοηθάει να τις τρέχουμε εύκολα. 

Συγκεκριμένα, όταν τρέχουμε την εφαρμογή μέσα από το περιβάλλον του Intellij, η προεπιλεγμένη 

συμπεριφορά είναι να παράγεται ένα .jar αρχείο το οποίο στην συνέχεια τρέχει σε αυτόν τον embedded 

web server ο οποίος ξεκινά. Μια άλλη επιλογή είναι να παράγουμε έναν ανεξάρτητο .war αρχείο το οποίο 

μπορούμε να τρέξουμε σε έναν εξωτερικό server δικής μας επιλογής π.χ. Apache Tomcat. Αυτό 

μπορούμε να το πετύχουμε ακολουθώντας τα τρία παρακάτω βήματα: 

1. Ορίζουμε το dependency του embedded web server ως “provided” στο pom.xml 

  <dependency> 

   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

   <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId> 

   <scope>provided</scope> 

  </dependency> 

2. Αρχικοποιούμε το Servlet που απαιτείται από τον Tomcat στην Main Class κάνοντας extend την κλάση 

SpringBootServletInitializer. 

@SpringBootApplication 

public class LexipaignioRestfulWsApplication extends SpringBootServletInitializer { 

    public static void main(String[] args) { 

        SpringApplication.run(LexipaignioRestfulWsApplication.class, args); 

    } 

} 

3. Τρέχουμε “mvn clean package” είτε από command line, είτε από το παράθυρο Maven του Intellij ώστε 

να παράγουμε το .war file στο φάκελο target/[my-exported-file.war]. 

Τέλος, για τις ανάγκες του documentation και του testing του REST API χρησιμοποιήθηκε το Swagger 

UI. Αυτό το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε με όλα τα http endpoints που 
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υπάρχουν στο REST API και να δούμε documentation που έχει γραφεί για αυτά. Το Swagger UI είναι 

διαθέσιμο μέσα από το path: /lexipaignio-swagger-ui.html. 

API Χρηστών  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το API υποστηρίζει τη δημιουργία και τη διαχείριση χρηστών (users) 

και ομάδων χρηστών (groups) στα οποία μπορούν να ανήκουν οι χρήστες. Κάθε χρήστης έχει έναν ρόλο 

(role) και μπορεί να είναι ADMIN (διαχειριστής του συστήματος) – COORDINATOR (συντονιστής) – 

USER (απλός χρήστης).  

Στο παρόν έργο ο καθηγητής μπορεί να είναι ένας χρήστης με τον ρόλο COORDINATOR ώστε να 

μπορεί να φτιάξει μαθητές (USERS) και τάξεις (GROUPS) όπου προσθέτει τους μαθητές. Οι καθηγητές 

θα πρέπει να φτιάχνονται μόνο από τους διαχειριστές και οι καθηγητές θα μπορούν να φτιάξουν μόνο 

μαθητές. Θα μπορούσε να υπάρχει μια φόρμα όπου ένας χρήστης θα μπορεί να δει τους χρήστες που έχει 

κάνει και να σβήσει ή να φτιάξει ένα νέο π.χ ένας απλός πίνακας με τα στοιχεία αν χρήστη και με +/-.  

Αντίστοιχα να κάνει για τα groups. Στα groups θα πρέπει να έχει επιπλέον την επιλογή να προσθέσει ή να 

αφαιρέσει έναν χρήστη από ένα group. 

Ο καθηγητής COORDINATOR μπορεί να προσθέσει δικά του σύνολα(sets) από κουιζ (API-User defined 

quiz sets) ή λέξεις με clues (API-User defined term sets) ως υλικό στην βάση. Για κάθε ένα τέτοιο 

σύνολο που βάζει παίρνει και ένα κλειδί(key) για αυτό. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί μέσω του 

συγκεκριμένου κλειδιού(key) να έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο υλικό για να το χρησιμοποιήσει για 

ένα παιχνίδι. Για την προσθήκη αυτών των συνόλων από τους καθηγητές θα μπορούσε να γίνει ένα απλό 

button “Αποθήκευση” στις φόρμες αναζήτησής για την εισαγωγή και  ένα dropbox  με τα keys για 

αναζήτηση ή διαγραφή. 

ROLE – ΡΟΛΟΣ 
SELECT distinct role FROM user; 

ADMIN 

COORDINATOR 

USER 

JSON – USER 
{ 

  "username": "teacher1", 

  "password": "123", 

  "enabled": true, 

  "role": "COORDINATOR", 

  "full_name": "Teacher" 

} 

JSON - GROUP 
{ 

  "id": 10, 

  "name": "Class A", 

  "description": "Test Class A", 

  "active": true, 

  "creator": { 

    "id": 13, 

    "username": "teacher1", 



Π4.2 Περιβάλλον Δημιουργίας Παιχνιδιών 

 

 12 

    "enabled": true, 

    "role": "COORDINATOR", 

    "full_name": "Test Teacher", 

    "created_at": "2021-12-13 14:56:19" 

  }, 

  "users": [ 

    { 

      "id": 14, 

      "username": "student_1", 

      "enabled": true, 

      "role": "USER", 

      "full_name": "Test student 1", 

      "created_at": "2021-12-13 14:58:30" 

    } 

  ], 

  "created_at": "2021-12-13 15:04:45" 

} 

Δημιουργία User 

curl -X 'POST' \ 

  'http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/users/role=USER' \ 

  -H 'accept: application/json' \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -d '{ 

  "username": "student_1", 

  "password": "123", 

  "enabled": true, 

  "role": "USER", 

  "full_name": "Test student 1" 

}' 

Δημιουργία Group 

http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/groups 

{ 

  "name": "Class A", 

  "description": "Test Class A", 

  "active": true, 

  "creator": { 

    "id": 13 

  } 

} 

Προσθήκη User σε Group 

http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/groups/10/add-user?user_id=14 

Αφαίρεση User από Group 

http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/groups/10/remove-user?user_id=14 
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Δημιουργία συνόλου λέξεων με clues (API-User defined term sets) 

curl -X 'POST' \ 

  'http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/instances/term-sets' \ 

  -H 'accept: application/json' \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -d '{ 

  "title": "test_term_set_1", 

  "description": "test_term_set_1", 

  "user": { 

    "id": 13 

  }, 

  "terms": [ 

    {     

      "text": "σπίτι", 

      "text_normalized": "ΣΠΙΤΙ", 

      "length": 5, 

      "words_count": 1, 

      "properties": [],       

      "clues": [ 

        { 

          "text": "Μένουμε μέσα σε αυτό.", 

          "text_normalized": "ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ", 

          "length": 20, 

          "properties": [] 

        }, 

      {     

      "text": "ομπρέλα", 

      "text_normalized": "ΟΜΠΡΕΛΑ", 

      "length": 5, 

      "words_count": 1, 

      "properties": [],       

      "clues": [ 

        { 

          "text": "Το κρατάμε όταν βρέχει.", 

          "text_normalized": "ΤΟ ΚΡΑΤΑΜΕ ΟΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ.", 

          "length": 23, 

          "properties": [] 

        } 

      ]       

    } 

  ] 

}' 

Επιστρέφει:  

Response body 

{ 

  "id": 18, 
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  "key": "aSbrRYjj5D" 

} 

Προσοχή: 

 Χρειάζονται τα «      "properties": [],      »  κενά στο json. Σε επόμενη έκδοση θα το διορθώσουμε 

Αναζήτηση με key του συνόλου λέξεων με clues (API-User defined term sets) 

http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/instances/term-sets/key=aSbrRYjj5D 

Αναζήτηση με username τις λίστας των συνόλων λέξεων με clues (API-User defined term sets) που έχει 

φτιάξει ο συγκεκριμένος χρήστης 

http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/instances/term-sets/username=teacher1 

Διαγραφή του συνόλου λέξεων με clues (API-User defined term sets) 

Διαγραφή του set με id=6 

http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/instances/term-sets/6 

Update ενός συνόλου λέξεων με clues (API-User defined term sets)  

Update του set με id=7 

curl -X 'PUT' \ 

  'http://localhost:8080/lexipaignio-restful-ws/api/instances/term-sets/7' \ 

  -H 'accept: application/json' \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -d '{ 

    "id": 7, 

    "title": "test_term_set_1", 

    "description": "test_term_set_1", 

    "user": { 

      "id": 13, 

      "username": "teacher1", 

      "enabled": true, 

      "role": "COORDINATOR", 

      "full_name": "Test Teacher", 

      "created_at": "2021-12-13 14:56:19" 

    }, 

    "key": { 

      "id": 15, 

      "key": "vWmZKrOfcr" 

    }, 

    "terms": [], 

    "groups": [], 

    "created_at": "2021-12-23 16:46:15" 

  }' 
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2.3. API Mnemosyne 

Το περιβάλλον ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ (Mnemosyne) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας 

φυσικής γλώσσας, το οποίο ενσωματώνει υψηλής ποιότητας γλωσσικούς πόρους και υπολογιστικά 

εργαλεία με στόχο την αυτόματη εξαγωγή δομημένης πληροφορίας από μη δομημένα ψηφιακά έγγραφα. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για την αυτόματη επεξεργασία ελεύθερων κειμενικών εγγράφων. 

Το περιβάλλον αυτό, είχε αναπτυχθεί από την εταιρεία Neurocom πριν από την έναρξη του έργου και 

περιγράφεται αναλυτικά στο Παραδοτέο Π3.2.  

Για την επικοινωνία του Mnemosyne με τις υπόλοιπες υποδομές, έχει αναπτυχθεί ένα σχετικό API, όπως 

περιγράφηκε στο κεφ. 1 του παραδοτέου Π3.2.    

Έτσι η εγκατάσταση μιας σύνθετης εφαρμογής όπως το Mnemosyne απλοποιείται με την ενσωμάτωσή 

της σε ένα κιβώτιο (container) και την λειτουργίας του ως docker. Η επικοινωνία με εξωτερικές 

εφαρμογές πραγματοποιείται μέσα από RESTful1 Web Services και μηνύματα με μορφή Json. Όλες οι 

παραπάνω λειτουργίες προσφέρονται από περιβάλλοντα όπως το Spring Boot2 που έχουν χρησιμοποιηθεί 

στο Mnemosyne. Τόσο η διαδικασία της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών όσο και η δημιουργία και 

υλοποίηση διεπαφών με πρωτόκολλα http και μηνύματα json είναι απλοποιημένες και απαιτούν ελάχιστη 

επιβάρυνση σε κώδικα. Η δημιουργία του docker image ώστε να τρέχει μέσα σε ένα container γίνεται από 

εξωτερικά εργαλεία που τρέχουν στο περιβάλλον κτισίματος και εγκατάστασης εφαρμογών Maven3. 

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το Mnemosyne API από το link ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ - Λογισμικό 

(cti.gr). 

Το Mnemosyne API τρέξει ως microservices μέσω ενός εκτελέσιμου αρχείου *.bat (για Windows) ή *.sh 

(για Linux) που καλεί το java αρχεία mnemoweb.jar που βρίσκεται στον φάκελο …/mnesyne/bin. 

Παρακάτω δίνονται δυο παραδείγματα κλήσεων του mnemoweb.jar: 

@echo off 

set MHOME=E: \mnemosyne 

set JAVA=E:\Programs\Amazon Corretto\jdk11.0.9_12\bin\java.exe 

set OUTPUT=%MHOME%\out.txt 

set CP="%MHOME%\bin\mnemoweb.jar"%CLASSPATH% 

cd %MHOME% 

set jcmd="%JAVA%" -Duser.dir=%MHOME% -Xms8g -Xmx14g -classpath "%CP%" -jar "%MHOME%/bin/mnemoweb.jar" -
lf monitor/log4j.xml -exec mnemoweb  

echo %jcmd% 

echo Running ... 

%jcmd% 

 

set CP= 

cd %MHOME%/bin 

#!/bin/bash 

                                                      
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer 
2 https://spring.io/projects/spring-boot 
3 https://maven.apache.org 

http://lexipaignio.cti.gr/apotelesmata/logismiko
http://lexipaignio.cti.gr/apotelesmata/logismiko
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case "$OSTYPE" in 

  solaris*) ROOT_PATH= ;; 

  darwin*)  ROOT_PATH=/System/Volumes/Data ;;  

  linux*)   ROOT_PATH= ;; 

  bsd*)     ROOT_PATH= ;; 

  msys*)    echo "WINDOWS" ;; 

  *)        echo "unknown: $OSTYPE" ;; 

esac 

export NLP_HOME=${ROOT_PATH}/projects/NLP 

export MHOME=${NLP_HOME}/mnemosyne 

export E2DATA_HOME=${ROOT_PATH}/projects/e2data 

if hash free 2>/dev/null; then 

    MEM=`awk '/^Mem/ {printf("%u", $2/1024);}' <(free -m)` 

else 

    MEM=7 

fi 

export JAVA=${JAVA_HOME}/bin/java 

export OUTPUT=${MHOME}/out.txt 

export ARGUMENT=${MHOME}/bin/Commands 

if test "$#" -eq 1; then  

  export ARGUMENT=${ARGUMENT}/$1 

fi 

echo ARGUMENT=${ARGUMENT} 

export 
CP="${MHOME}/bin/lib/*.jar":"${MHOME}/bin/mnemolex.jar":"${MHOME}/bin/mnemonlp.jar":"${MHOME}/bin/mnemot
ornado.jar":"${MHOME}/bin/mnemoweb.jar":${CLASSPATH} 

cd ${MHOME}/ 

export jcmd="${JAVA} -Duser.dir=${MHOME} -Xmx${MEM}g -Xms${MEM}g -classpath ${CP} -jar 
${MHOME}/bin/mnemoweb.jar -lf monitor/log4j.xml -exec mnemoweb "  

echo ${jcmd} 

echo Running ... 

${jcmd} 

 Στο έργο έχουν υλοποιηθεί ένα σύνολο από υπηρεσίες μέσω του Mnemosyne API οι οποίες 

περιγράφονται στην συνέχεια του παρόντος παραδοτέου. 

Ορθογραφικός Έλεγχος 

Μια από τις υπηρεσίας που υλοποιήθηκα στο Mnemosyne API κάνει χρήση του μορφολογικού λεξικού 

και των αλγορίθμων «διόρθωσης λαθών» του Mnemosyne για να δώσει «παραπλήσιες λέξεις» με βάση 

τη λέξη που θα δοθεί στην είσοδο. Σε περίπτωση που δοθεί μια λανθασμένη ορθογραφικά λέξη, θα 

προταθούν παραπλήσιες ορθές από το λεξικό. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα κλήσης: 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/spell/word?word=θετικος 

Επιστρέφει το json: 
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{ 

    "offset": 0, 
    "length": 7, 

    "found": false, 

    "type": "NrwWltFconw", 
    "suggestions": [ 

        "θετικός", 

        "θετικώς", 
        "θετικό", 

        "θετικούς", 

        "θετικής", 
        "θεϊκός", 

        "θεοτικός", 

        "θετικές", 
        "θετικοί", 

        "θετικού", 

        "δετικός", 
        "θειικός", 

        "θετικών", 

        "θετική", 
        "μέτοικος", 

        "βαΐτικος" 

    ] 
} 

Θησαυρός 

Στο Mnemosyne API έχει υλοποιηθεί κλήση για το λεξικό του θησαυρού που διαθέτει το Mnemosyne 

όπου για μια λέξη(word) επιστρέφει λήμματα συνωνύμων και  αντωνύμων, με τα παραδείγματα χρήσης 

ανά περίπτωση. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα κλήσης: 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/thesaurus/word?word=θετικός 

Επιστρέφεται το json, όπου hw είναι το λήμμα, pos το μέρος του λόγου, syns τα συνώνυμα, ants τα 

αντώνυμα και exams τα παραδείγματα: 

{ 

    "offset": 0, 

    "length": 7, 

    "found": true, 
    "lemmas": [ 

        { 

            "hw": "θετικός", 
            "pos": "επίθ", 

            "meanings": [ 

                { 
                    "syns": [ 

                        "καταφατικός" 

                    ], 
                    "ants": [ 

                        "αρνητικός", 

                        "αποφατικός" 
                    ], 

                    "exams": [ 

                        "θετική απάντηση" 

                    ] 

                }, 
                { 

                    "syns": [ 

                        "βέβαιος", 
                        "αδιαμφισβήτητος" 

                    ], 

                    "ants": [], 
                    "exams": [ 

                        "θετικές ενδείξεις" 

                    ] 
                }, 
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                { 

                    "syns": [ 

                        "λογικός", 

                        "συνετός" 
                    ], 

                    "ants": [], 

                    "exams": [ 
                        "θετικός χαρακτήρας" 

                    ] 

                }, 
                { 

                    "syns": [], 

                    "ants": [ 
                        "θεωρητικός" 

                    ], 

                    "exams": [ 
                        "θετικές επιστήμες" 

                    ] 

                }, 

                { 

                    "syns": [ 

                        "ευνοϊκός" 
                    ], 

                    "ants": [ 

                        "δυσμενής" 
                    ], 

                    "exams": [ 
                        "θετικός αντίκτυπος" 

                    ] 

                }, 
                { 

                    "syns": [ 

                        "καλός" 
                    ], 

                    "ants": [], 

                    "exams": [ 
                        "θετικά στοιχεία" 

                    ] 

                } 
            ] 

        } 

    ] 
} 

 

Φωνητική Ομοιότητα 

Στο Mnemosyne API υλοποιήθηκε κλήση η οποία παίρνει ως είσοδο (json) μια λέξη και ένα σύνολο από 

λέξεις, και επιστρέφει την πιο κοντινή λέξη του συνόλου σε σχέση με την λέξη της εισόδου. Η εύρεση 

της κοντινής λέξης γίνεται μέσω των αλγορίθμων διόρθωσης που διαθέτει τοMnemosyne. Συγκεκριμένα 

υπάρχει η δυνατότητα για τα παρακάτω επίπεδα διόρθωσης: 

• 0 - αναζητά παρόμοιες λέξεις αγνοώντας τους τόνους και την χρήση κεφαλαίων 

• 1 - αναζητά φωνητικά παρόμοιες λέξεις (καλώς, καλός) (προτεινόμενη τιμή) 

• 2 - αναζητά λέξεις χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες μεθόδους 

• 3 - Συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα κλήσης: 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/spell/choose 

{ 

    "word" : "ασφαλείς", 



Π4.2 Περιβάλλον Δημιουργίας Παιχνιδιών 

 

 19 

    "locale" : "gr_monotonic", 

    "fuzzyLevel" : "1", 

    "candidates" : ["ασφαλής", "ασφαλούς", "ασφαλή", "ασφαλών", "ασφαλές"] 
} 

Επιστρέφεται η λέξη «ασφαλής». 

 

Μορφολογία Λέξης 

Στο Mnemosyne API υλοποιήθηκε κλήση η οποία παίρνει ως είσοδο (json) μια λέξη και επιστρέφει τη 

μορφολογία της λέξης σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Mnemosyne. Συγκεκριμένα επιστρέφει (βλ. 

json) το λήμμα("name": "LEXY"), τα μέρη του λόγου("name": "LEXY"), την 

ορθογραφία("name": "ORTHO"), μια κανονικοποίηση("name": "TTEXT") σε κεφαλαία, και επίσης 

κάνει και stemming("name": "STEM").  

Για την κωδικοποίηση της ορθογραφίας ισχύει: 

• Ξεκινά με κεφαλαίο - FcWrd 

• Ξεκινά με σύμφωνο - FconWrd 

• Ξεκινά με φωνήεν - FvolWrd 

• Όλα κεφαλαία - AcWrd 

• Όλα σύμφωνα - AconWrd 

• Όλα φωνήεντα - AvolWrd 

• Μόνο γράμματα - NrWrd 

• Με ψηφία - WthDgts 

• Με γράμματα - WthLtrs 

• Με σύμβολα - WthSmbs 

Για την κωδικοποίηση για τα μέρη του λόγου ισχύει: 

• Αιτιατική - ACC 

• Ενεργητική_φωνή - ACT 

• Επίθετο - ADJ 

• Επίρρημα - ADV 

• Αόριστος - AOR 

• Άρθρο - ART 

• Μεγεθυντικό - AUGM 

• α'πρόσωπο - A_P 

• β'πρόσωπο - B_P 

• Ασθενής_τύπος - CLIT 

• Συγκριτικός - COMP 

• Σύνδεσμος - CONJ 

• γ'πρόσωπο - C_P 

• Δοτική - DAT 

• Διαλεκτικός_τύπος - DIALECT 

• Υποκοριστικό - DIM 

• Θηλυκό - FEM 

• επίσημοι_μορφ.τύποι - FORMAL 

• Γενική - GEN 

• Προστακτική - IMPERAT 

• Παρατατικός - IMPERF 
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• απρόσωπο - IMPERS 

• Οριστική - IND 

• Ακλιτο - INDEC 

• Απαρέμφατο - INF 

• ανεπίσημοι_μορφ.τύποι - INFORMAL 

• ανεπίσημος_ενικός - INFORMAL_SING 

• Επιφώνημα - INTERJ 

• μόνο_σε_φράση - IN_PHRASE 

• λόγιο_ύφος(ως_προς_την_κλίση) - LEARNED 

• Λογοτεχνικό - LIT 

• Αρσενικό - MASC 

• Ουσιαστικό - N 

• Ουδέτερο - NEUT 

• Ονομαστική - NOM 

• όχι_παραθετικά - NO_COMP_SUP 

• Αριθμητικό - NUM 

• παρωχημένο(για_καταλήξεις_καθαρεύουσας) - OLDFASH 

• Παλιά_γραφή - OLDSPELL 

• Προφορικός_λόγος - ORAL 

• Μετοχή - PART 

• Μόριο - PARTICLE 

• Παθητική_φωνή - PASS 

• Παρακείμενος - PERF 

• Πληθυντικός - PLUR 

• λαϊκότροπο - POPUL 

• Πρόθεση - PREP 

• Ενεστώτας - PRES 

• Αντωνυμία - PRON 

• Σπάνιο - RARE 

• σπάνιο_ενεργητικό - RARE_ACT 

• σπάνιο_θηλυκό - RARE_FEM 

• σπάνιες_γενικές - RARE_GEN 

• σπάνια_γεν.πληθ. - RARE_GEN_PLUR 

• σπάνιο_αρσενικό - RARE_MASC 

• σπάνιο_ουδέτερο - RARE_NEUT 

• σπάνιο_παθητικό - RARE_PASS 

• σπάνιος_πληθυντικός - RARE_PLUR 

• σπάνιος_ενικός - RARE_SING 

• σπάνια_κλητική - RARE_VOC 

• Δασεία - ROUGHT 

• Ενικός - SING 

• Υποτακτική - SUBJ 

• Υπερθετικός - SUP 

• Άγνωστο - UNK 

• Ρήμα - V 

• Κλητική - VOC 

Η υπηρεσία ξεκινά και σταματά με τις κλήσεις: 
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http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/synthesis/start?project=lexipaignio&synthesis=extract_tokens_

web&args=catalog.record.def@web_stream_extract_tokens,dumper.stream.queue_name@webstream 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/synthesis/stop?project=lexipagnio&synthesis=morpho_lemma_t

ag_web 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα κλήσης: 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/synthesis/record/exec?project=lexipaignio&synthesis=extract_to

kens_web 

{ 

   "fields" : [ "1", "τρελάθηκε"] 
} 

 

Επιστρέφεται το json: 

 { 

                        "name": "PrePosTokens", 
                        "spans": [ 

                            { 

                                "offset": 0, 
                                "length": 9, 

                                "contents": "τρελάθηκε", 

                                "annotations": [ 
                                    { 

                                        "name": "TSEQNO", 
                                        "class": "class java.lang.String", 

                                        "value": "0" 

                                    }, 
                                    { 

                                        "name": "ORTHO", 

                                        "class": "class java.lang.String", 
                                        "value": "NrWrd+WthLtrs+FconWrd+Style1" 

                                    }, 

                                    { 
                                        "name": "TTEXT", 

                                        "class": "class java.lang.String", 

                                        "value": "ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ" 
                                    }, 

                                    { 

                                        "name": "TOSSEQNO", 
                                        "class": "class java.lang.String", 

                                        "value": "0" 

                                    }, 
                                    { 

                                        "name": "LSENTOK", 

                                        "class": "class java.lang.String", 
                                        "value": "true" 

                                    }, 

                                    { 
                                        "name": "STEM", 

                                        "class": "class java.lang.String", 

                                        "value": "ΤΡΕΛΑΙΝΩ" 
                                    }, 

                                    { 

                                        "name": "LEXY", 
                                        "class": "class java.lang.String", 

                                        "value": "{τρελαίνω,AOR+C_P+IND+PASS+SING+V,}" 

                                    }, 
                                    { 

                                        "name": "SSEQNO", 

                                        "class": "class java.lang.String", 
                                        "value": "0" 

                                    }, 
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                                    { 

                                        "name": "FSENTOK", 

                                        "class": "class java.lang.String", 

                                        "value": "true" 
                                    } 

                                ] 

                            } 
                        ] 
                    } 

 

Εντοπισμός λέξεων σε κείμενο με καθορισμένα μέρη του λόγου 

Στο Mnemosyne API υλοποιήθηκε κλήση η οποία παίρνει ως είσοδο (json) ένα κείμενο και 3 μέρη του 

λόγου, και εντοπίζει τις λέξεις αυτές που έχουν και τα 3 αυτά μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά.  

Η υπηρεσία ξεκινά και σταματά με τις κλήσεις: 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/synthesis/start?project=lexipaignio&synthesis=lexipaignio_mor

pho_lemma_tag_web&args=catalog.record.def@web_stream,dumper.stream.queue_name@webstream 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/synthesis/stop?project=lexipagnio&synthesis=morpho_lemma_t

ag_web 

Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα κλήσης: 

http://127.0.0.1:10001/v1/mnemosyne/synthesis/record/exec?project=lexipaignio&synthesis=morpho_l

emma_tag_web&name=doc1 

{ 
   "fields" : [ "2", "Άμα την είδε αυτός, τρελάθηκε από την ομορφιά της. Bλέπει και το πέπλο που είχε κεντήσει κι ήταν το καλύτερο απ' όλα, και 

είπε να την πάρει και αυτή αποκρίνεται πως είναι παντρεμένη μ' έναν ψαρά.", "N", "N", "FEM"] 
} 

 

Η κωδικοποίηση για τα μέρη του λόγου είναι η ίδια με αυτή που περιεγράφηκε προηγουμένως στην 

υπηρεσία «Μορφολογία Λέξης». Δίνονται πάντα 3 μέρη του λόγου: πχ για μόνο "Ουσιασικό"="N" 

δίνονται 3 "N", "N", "N", ενώ με το "N", "N", "FEM" ζητάμε ουσιαστικά που να είναι θηλυκά="FEM". 

Αν θέλουμε η λέξη να μην έχει ένα χαρακτηριστικό, τότε προσθέτουμε το "ΝΟΤ_" μπροστά από αυτό το 

χαρακτηριστικό πχ. Όχι_Θηλυκό=NOT_FEM. 

Παρακάτω δίνονται τμήματα από το json που επιστρέφει το παραπάνω παράδειγμα και στο οποίο 

εντοπίζεται η λέξη «ομορφιά». Για την λέξη επιστρέφεται επιπλέον η θέση(offset-length) στο κείμενο, 

το λήμμα(lemma-lemmaNorma) και μια κανονικοποίηση(inputNorma) με κεφαλαίο. Τέλος 

επιστρέφεται το κείμενο με κενά (REPLACED_TEXT) στη θέση των λέξεων που έχουν εντοπιστεί: 

                                "annotation": { 

                                    "name": "tag", 

                                    "offset": 38, 

                                    "length": 7, 

                                    "rule": "TAG_MORPHO_LEMMA_1_1", 
                                    "expression": "ομορφιά", 

                                    "fields": [ 
                                        { 

                                            "id": "input", 

                                            "expression": "ομορφιά" 
                                        }, 

                                        { 

                                            "id": "inputNorma", 
                                            "expression": "ΟΜΟΡΦΙΑ" 

                                        }, 
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                                        { 

                                            "id": "lemma", 

                                            "expression": "ομορφιά" 

                                        }, 
                                        { 

                                            "id": "lemmaNorma", 

                                            "expression": "ΟΜΟΡΦΙΑ" 
                                        } 

                                    ] 

                                } 
{ 

                                    "name": "REPLACED_TEXT", 

                                    "value": "Άμα την είδε αυτός, τρελάθηκε από την __________ της. Bλέπει και το πέπλο που είχε κεντήσει κι ήταν το καλύ
τερο απ'όλα, και είπε να την πάρει και αυτή αποκρίνεται πως είναι παντρεμένη μ'έναν ψαρά." 
                                } 

 

Διερεύνηση Λεξικών Μηχανικής Μάθησης 

Στο έργο αναπτύχθηκαν μια σειρά από λεξικά Μηχανικής Μάθησης για τη μοντελοποίηση της ελληνικής 

γλώσσας. Για τον υπολογισμό των ανυσμάτων «ενσωμάτωσης λέξεων» (word embeddings) το 

Mnemosyne χρησιμοποιεί τα πρωτότυπα προγράμματα των κατασκευαστών. Το συγκεντρωτικό αρχείο 

του σώματος κειμένων της ελληνικής γλώσσας είχε μέγεθος ~17G και είχε ~1.6G λέξεις. Τα μοντέλα που 

δημιουργήθηκαν ήταν 300 διαστάσεων και το μέγεθος του λεξιλογίου ~4.5M λέξεις. Τα μοντέλα που 

παράγουν τα προγράμματα word2vec είναι σε μορφή κειμένου όπου η κάθε γραμμή έχει μία λέξη από το 

λεξιλόγιο ακολουθούμενη από 300 πραγματικούς αριθμούς. Για την αποδοτική αξιοποίηση των μοντέλων 

κτίζονται πολυμορφικά λεξικά συχνοτήτων όπως παρουσιάσαμε στο παραδοτέο Π3.2. Για την μέτρηση 

της εγγύτητας (proximity) των διανυσμάτων έχουν αξιοποιηθεί δυο τεχνικές: η Ευκλείδειος απόσταση 

(Euclidean distance) και η ομοιότητα συνημίτονου (cosine similarity).  

Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκε κατάλληλο API μέσω του Mnemosyne για την διερεύνηση και 

χρήση των παραπάνω λεξικών. Το API  δέχεται μια λέξη ως είσοδο και επιστρέφει έναν αριθμό 

«κοντινών» λέξεων. Παρακάτω περιγράφονται οι δυο σχετικές κλήσεις του: 

1. close 

http://localhost:10001/v1/mnemosyne/w2v/close?model=cbow&word=ΠΑΝΙΔΑ&K=3&method=cosine  

 

Επιστρέφονται λέξεις(word) που έχουν παρόμοια χρήση με τη λέξη που δίνεται στην παράμετρο word 

μαζί με τη συχνότητα(frequency) και το βάρος(weight) που έχουν στο λεξικό: 

{ 

    "frequency": 3063, 
    "description": null, 

    "neighbors": [ 

        { 
            "word": "ΧΛΩΡΙΔΑ", 

            "frequency": 3453, 

            "weight": 0.7791578808078908 

        }, 

        { 

            "word": "ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ", 
            "frequency": 3230, 

            "weight": 0.6751555223926844 

        }, 
        { 

            "word": "ΒΛΑΣΤΗΣΗ", 

            "frequency": 7285, 
            "weight": 0.6323652532715436 

        } 

    ] 
} 
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Η λέξη στην  παράμετρο word θα πρέπει να είναι άτονη  και κεφαλαία και οι λέξεις που επιστρέφονται 

είναι επίσης άτονες και με κεφαλαία 

Στην παράμετρο Κ δίνουμε τον αριθμό των λέξεων που θέλουμε να μας επιστρέψει. 

Η παράμετρος method παίρνει τιμές cosine ή euclidean και έχει να κάνει με τον τρόπο υπολογισμό της 

εγγύτητας των λέξεων. Euclidean είναι η κλασική απόσταση δυο σημείων , ενώ η cosine της γωνίας 

δείχνει και προς την ίδια κατεύθυνση στο χώρο 

Η παράμετρος model  παίρνει τιμές cbow ή skipgram για τα λεξικά με μια λέξη και αντίστοιχα για 

cbowphr ή skipgramphr για τα λεξικά με φράσεις των 2 λέξεων. 

Στο μοντέλο cbow κωδικοποιείτε η μεσαία λέξη σε μια n-άδα λέξεων, οπότε οι λέξεις που μας επιστρέφει 

στην πράξη έχουν την ίδια χρήση(σημασιολογία)  με αυτή τη λέξη  στο μέσο κοινών φράσεων. 

Στο μοντέλο skipgram κωδικοποιείτε η μια λέξη που κολλάει δίπλα σε μια n-άδα λέξεων, οπότε οι λέξεις 

που μας επιστρέφει στην πράξη έχουν την ίδια χρήση με αυτή τη λέξη που γειτνιάζει με κοινές φράσεις. 

Όταν χρησιμοποιηθεί cbowphr ή skipgramphr για τα λεξικά με φράσεις των 2 λέξεων τότε στη word 

μπορεί να δωθεί μια λέξη ή 2 ενωμένες με '_'. 

πχ.http://localhost:10001/v1/mnemosyne/w2v/close?model=cbowphr&word=ΝΟΣΤΙΜΟ_ΦΑΓΗΤΟ&K=

10&method=cosine 

 

2.outlier 

http://localhost:10001/v1/mnemosyne/w2v/outlier?model=cbow&group=ΓΑΛΛΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ,ΓΕΡΜΑΝ

ΙΑ,ΙΤΑΛΙΑ,ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ&method=cosine 

 

Επιστρέφεται το json: 

{ 
    "frequency": 0, 

    "description": null, 

    "neighbors": [ 
        { 

            "word": "ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ", 

            "frequency": 0, 
            "weight": 0.0 

        } 

    ] 
} 

 

Αυτή η κλήση επιστρέφει τη λέξη(word) που είναι λιγότερο κοινή, δηλαδή έχει την λιγότερα κοντινή 

χρήση(σημασιολογία)  με τις λέξεις που δίνονται στην παράμετρο group. Για τις άλλες παραμέτρους 

ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και στη περίπτωση του close. 
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2.4. Υποστηρικτικά εργαλεία (ΚΝΙΜΕ) 

Η πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού KNIME4 χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο του έργου για την 

διαχείριση/επεξεργασία των δεδομένων (κυρίως κειμενικών) που αξιοποιήθηκαν στο έργο.  

Η πλατφόρμα KNIME - Konstanz Information Miner5, είναι μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ανάλυσης, 

παραγωγής αναφορών και ολοκλήρωσης δεδομένων. Το KNIME ενσωματώνει διάφορα στοιχεία για 

μηχανική μάθηση και εξόρυξη δεδομένων μέσω της αρθρωτής έννοιας "Building Blocks of Analytics" 

(δομικά στοιχεία ανάλυσης). Μια γραφική διεπαφή χρήστη και η χρήση του JDBC επιτρέπουν τη 

συναρμολόγηση κόμβων που συνδυάζουν διαφορετικές πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 

προεπεξεργασίας (ETL: Extraction, Transformation, Loading), για μοντελοποίηση, ανάλυση δεδομένων 

και οπτικοποίηση χωρίς καθόλου ή με ανάγκη ελάχιστου προγραμματισμού. 

Από το 2006, το KNIME χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική έρευνα, στην ανάλυση δεδομένων πελατών 

(CRM), στην επιχειρηματική ευφυΐα, στην εξόρυξη κειμένου και στην ανάλυση χρηματοοικονομικών 

δεδομένων.  

Στο πλαίσιο του Λεξιπαιγνίου, η πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε (και χρησιμοποιείται) για την εξόρυξη, 

την επεξεργασία και την συναρμογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Για το σκοπό αυτό, ήταν 

απαραίτητο να κωδικοποιηθούν κάποιες ροές εργασιών (workflows) ώστε να αυτοματοποιηθεί κατά το 

δυνατόν η επεξεργασία αυτή. Μια πρώτη περιγραφή του, έχει δοθείς το παραδοτέο Π3.2, αλλά στη 

συνέχεια θα περιγραφούν οι ροές δεδομένων (work flows) που ετοιμάστηκαν για τις ανάγκες του 

Λεξιπαιγνίου.  

 

 

Tα workflows ομαδοποιούνται με βάσει το τι εξυπηρετούν ως εξής: 

                                                      
4 https://www.knime.com/  
5 https://centaur.reading.ac.uk/6139/1/2006_DiFatta06-MASS-ISC.pdf  

https://www.knime.com/
https://centaur.reading.ac.uk/6139/1/2006_DiFatta06-MASS-ISC.pdf
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• Crawling: Το αυτόματο κατέβασμα δεδομένων από τις πηγές που αξιοποιήθηκαν για το έργο και 

την αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων. 

• PDF text extraction: Την εξαγωγή του κειμένου από τα pdf αρχεία του σώματος κειμένου. 

• Kanon Results extraction: Την επεξεργασία των xml αρχείων με τα αποτελέσματα των κανόνων 

“Kanon” της πλατφόρμας Mnemosyne για το σώμα κειμένων. 

• Wikipedia: Τη χρήση των web services της Βικιπαιδείας από όπου αντλήθηκε υλικό μέσω του 

κατάλληλου parsing των δεδομένων που επιστρέφου αυτά. 

• Using Mnemosyne web services: Τη χρήση των web services της πλατφόρμας Mnemosyne για 

την επεξεργασία και χαρακτηρισμό των δεδομένων. 
• ETL: Για τις διάφορες ανάγκες επεξεργασίας τύπου ETL (Extract, Transform, Load) στο έργο 

και κυρίως το φόρτωμα στη βάση δεδομένων του υλικού για τα παιχνίδια. 

 

Στην συνέχεια ακολουθεί μια αναλυτική καταγραφή των workflows που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τη 

παραπάνω ομαδοποίηση. 

Crawling Workflows 

Μέσω αυτών των workflows κατέβηκε το υλικό από πηγές με ηλεκτρονικές σελίδες στο διαδίκτυο όπως 

το εκπαιδευτικό υλικό στα αποθετήρια6 του φωτόδεντρου, τα ebooks7 σχολικά βιβλία του φωτόδεντρου, 

το λεξικό Τριανταφυλλίδη8 και  την τράπεζα κειμένων για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας9. 

PhotodentroCrawler.knwf 

To workflow κατεβάζει και αποθηκεύει στην βάση δεδομένων υλικό από το εκπαιδευτικό υλικό στα 

αποθετήρια του φωτόδεντρου. Συγκεκριμένα διατρέχει όλη την λίστα των αποθετηρίων και για κάθε 

σελίδα αποθηκεύει το url, τον τίτλο, την περιγραφή, τις λέξεις κλειδιά, την εκπαιδευτική βαθμίδα, το 

τυπικό εύρος ηλικίας, την θεματική περιοχή και τον τύπο του μαθησιακού αντικειμένου στην βάση. Ο 

χρήστης χρειάζεται να ρυθμίσει μόνο τα στοιχεία σύνδεσης στην βάση δεδομένων του. Παρακάτω 

δίνεται μια εικόνα που δείχνει το υλικό από την πηγή και μια από τη βάση στο όποιο αποθηκεύεται 

τελικά. 

                                                      
6 http://photodentro.edu.gr/aggregator/  
7 http://ebooks.edu.gr/ebooks/  
8 https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=  
9 https://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/index.html  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=
https://www.greek-language.gr/certification/dbs/teachers/index.html
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Crawler_ebooks.knwf 

To workflow κατεβάζει και αποθηκεύει σε excel sheets όλες τις παραγράφους ενός μαθήματος από τα 

ebooks σχολικά βιβλία του φωτόδεντρου ακολουθώντας την δομή της html σελίδας του κάθε μαθήματος. 

Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν τα workflows για τα εξής βιβλία: 

• EbookLexiconCrawler.knwf (Λεξικό Α-Β-Γ Δημοτικού) 

• crawler_ebooks_Anthologio_G-D-Dimotikou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Glossa_D-Dimotikou_html.knwf  

• crawler_ebooks_Glossa_E-Dimotikou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Glossa_G-Dimotikou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Glossa_ST-Dimotikou_html.knwf 
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• crawler_ebooks_Grammatiki-Neas-Ellinikis-Glossas_A-B-G-Gymnasiou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Gymnasiou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_B-Gymnasiou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_G-Gymnasiou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Neoelliniki-Glossa_A-Gymnasiou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Neoelliniki-Glossa_B-Gymnasiou_html.knwf 

• crawler_ebooks_Neoelliniki-Glossa_G-Gymnasiou_html.knwf 

Για κάθε βιβλίο ο χρήστης θα πρέπει να τροποποιήσει κατάλληλα τα xpath queries στους XPath κόμβους 

του workflow σύμφωνα με την δομή της html σελίδας. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα στιγμιότυπο ενός 

XPath κόμβου με queries για το μάθημα των κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου. 

 

 

clues_excel_orthography_triantafyllides.knwf 

To workflow για κάθε λέξη μιας λίστας κάνει μια κλήση στο λεξικό Τριανταφυλλίδη για να πάρει την 

περιγραφή της σημασίας της. Π.χ για την λέξη «συνδυάζω» έχουμε: 

https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=συνδυάζω 

Και κάνοντας επεξεργασία των αποτελεσμάτων γράφει τις καθαρές προτάσεις σε ένα excel sheet.  

Π.χ. η πρόταση «δημιουργώ τις προϋποθέσεις για να συνυπάρξουν στοιχεία που θεωρούνται 

αντίθετα» βγήκε από επεξεργασία του παρακάτω xpath query: 

https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=συνδυάζω
https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=συνδυάζω
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crawler_greek_proficiency_certification.knwf 

To workflow κατεβάζει και αποθηκεύει σε excel sheets  τα κείμενα και τα μετα-δεδομένα τους, τα οποία 

περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο, από την τράπεζα κειμένων για την πιστοποίηση της 

ελληνομάθειας ακολουθώντας την δομή της html σελίδας.  

Η τράπεζα κειμένων συνιστά πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των διδασκόντων, αφού αποτελεί μια πλούσια 

πηγή ενδεικτικών κειμένων ποικίλου περιεχομένου που έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα κριτήρια για 

μαθητές διαφορετικών γλωσσικών επιπέδων και ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

κειμενικών ειδών, καθώς τα κείμενα είναι άρθρα, δοκίμια, επιστολές, οδηγίες, συνεντεύξεις, 

ραδιοφωνικές εκπομπές, κλπ. Τα κείμενα είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το επίπεδο της γλωσσικής 

τους δυσκολίας και ανάλογα με τη δεξιότητα για την οποία προτείνονται. Τα επίπεδα ελληνομάθειας 

είναι τα ακόλουθα: Α1 (για παιδιά), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 και Α2 για 

ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ οι δεξιότητες είναι κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση 

προφορικού λόγου, χρήση γλώσσας (μόνο για τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2). Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 

μεγάλο αριθμό γραπτών και προφορικών κειμένων με πλούσια και ποικίλη θεματολογία. Τα κείμενα 

έχουν επισημανθεί με πρόσθετες πληροφορίες, όπως (α) λέξεις-κλειδιά, (β) τύπο δραστηριοτήτων και 

εξεταστικών θεμάτων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν, (γ) θεματικό πεδίο (προσωπικό, δημόσιο, 
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επαγγελματικό, εκπαιδευτικό), (δ) είδος κειμένου (άρθρο, δοκίμιο, λογοτεχνικό, ιστορικό, θεατρικό, 

περιγραφικό, λαογραφικό, κτλ.), (ε) επίπεδο ύφους (φιλικό ή τυπικό) και (στ) έκταση του κειμένου. 

Όλη η παραπάνω πληροφορία αποθηκεύεται στις στήλες του excel sheet με τα εξής ονόματα: title, text, 

level, skill, dexterity, exercise_type, href, source, activity, todo, type, keywords, categories, html_text. 

Παρακάτω δίνονται δυο εικόνες με παραδείγματα από την σελίδα της τράπεζας κειμένων: 
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PDF text extraction workflows 

Μέσω του workflow read_pdf_books.knwf γίνεται η εξαγωγή του κειμένου από τα pdf αρχεία του 

σώματος κειμένου του έργου. Για την εξαγωγή του κειμένου χρησιμοποιείτε ο κόμβος PDF Parser10, ο 

οποίος εξάγει το  πλήρες κείμενο του PDF χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τη δομή του. Συγκεκριμένα ο 

κόμβος για την εξαγωγή κειμένου χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη PDFBox11. 

Kanon Results extraction workflows 

Μέσω του workflow ebooks_texts_read_synonums_kanon_results_from_xmls.knwf η επεξεργασία 

των xml αρχείων με τα αποτελέσματα των κανόνων “Kanon” της πλατφόρμας Mnemosyne από τον 

εντοπισμό λεκτικών σε προτάσεις στο σώμα κειμένων των ebooks. Αρχικά τα αρχεία διαβάζονται από 

τον κόμβο XML Reader12 και στην συνέχεια μέσω του κόμβου XPath γίνονται τα κατάλληλα xpath 

queries για να εξαχθεί η ζητούμενη πληροφορία. 

                                                      
10 

https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.ext.textprocessing/latest/org.knime.ext.textprocessing.n

odes.source.parser.pdf.PDFDocumentParserNodeFactory  
11 http://pdfbox.apache.org/  
12 

https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.xml/latest/org.knime.xml.node.filehandling.reader.XM

LReaderNodeFactory2  

https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.ext.textprocessing/latest/org.knime.ext.textprocessing.nodes.source.parser.pdf.PDFDocumentParserNodeFactory
https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.ext.textprocessing/latest/org.knime.ext.textprocessing.nodes.source.parser.pdf.PDFDocumentParserNodeFactory
http://pdfbox.apache.org/
https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.xml/latest/org.knime.xml.node.filehandling.reader.XMLReaderNodeFactory2
https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.xml/latest/org.knime.xml.node.filehandling.reader.XMLReaderNodeFactory2
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Wikipedia workflows 

Τα workflows αυτά χρησιμοποιούν τα web services της Βικιπαιδείας για να αντλήσουν πληροφορίες από 

αυτήν. Υλοποιήθηκαν τα workflows ebooks_lemma_get_info_from_wikipedia.knwf  και 

ebooks_multiwords_get_info_from_wikipedia.knwf  που αναζητούν πληροφορίες για τα λήμματα και 

τα πολυλεκτικά αντίστοιχα που έχουν εξαχθεί από τα κείμενα των ebooks. Για το σκοπό αυτό κάνουν 

κλήση στο url βάζοντας τα λεκτικά που ψάχνουν στη θέση του «<λεκτικά>»: 

https://el.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=<λεκτικά>&limit=3&forma

t=xml 

Επιπλέον υλοποιήθηκε  το workflow wikipedia_get_subcategories.knwf το οποίο κατεβάζει όλες τις 

υποκατηγορίες της κατηγορίας Γεωγραφία μέσω του sparql query: 

prefix mediawiki: <https://www.mediawiki.org/ontology#>  

 

SELECT ?out ?depth WHERE { 

    service <https://query.wikidata.org/bigdata/namespace/categories/sparql> { 

        SELECT ?out ?depth WHERE {     

            SERVICE mediawiki:categoryTree { 

                 bd:serviceParam mediawiki:start <https://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Γεωγραφία > . 

                bd:serviceParam mediawiki:direction "Reverse" . 

                bd:serviceParam mediawiki:depth 50 .               

            } 

        } 

    } 

} ORDER BY ASC(?depth)   

 

Using Mnemosyne API workflows 

Τα workflows αυτά χρησιμοποιούν τα web services του Mnemosyne API για την επεξεργασία και 

χαρακτηρισμό των δεδομένων. Έχουν υλοποιηθεί τρία workflows που κάνουν κλήση στο RestFul API 

του Mnemosyne που επιστρέφει την μορφολογία μιας λέξη για τα λεκτικών των όρων στη βάση 

δεδομένων του έργου και προσθέτουν την πληροφορία σε αυτήν ως εξής: 

• db_normalize_text.knwf: προσθέτει την κανονικοποιήμενη μορφή με κεφαλαία άτονα  

• οrpho_db_update.knwf: προσθέτει την πληροφορία για την ορθογραφία 

• morpho_db_update.knwf: προσθέτει τα μέρη του λόγου και το λήμμα 

Επίσης έχει υλοποιηθεί το workflow difficulty_level.knwf που κάνει κλήση στο RestFul API του 

Mnemosyne που επιστρέφει για μια λέξη έναν αριθμό «κοντινών» λέξεων μαζί και τη 

συχνότητα(frequency) της ίδιας της λέξης στο λεξικό της μηχανικής μάθησης που αναπτύχθηκε στο έργο 

για την μοντελοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Με βάση αυτή τη συχνότητα που μας δείχνει το πόσο 

συχνή είναι αυτή η λέξη στην ελληνική γλώσσα υπολογίζεται μια τιμή για το επίπεδο δυσκολία: «Πολύ 

Δύσκολο» για συχνότητα ίση με μηδέν, «Δύσκολο» για συχνότητα μικρότερη του ~600, «Μέτριο» για 

συχνότητα μεγαλύτερη του ~600 και μικρότερη του ~4900, και «Εύκολο» συχνότητα μεγαλύτερη του 

~4900. 

ETL workflows 

Στο έργο υλοποιήθηκαν μια σειρά από workflows του Knime για την κάλυψη των διάφορων αναγκών 

επεξεργασίας τύπου ETL(Extract, Transform, Load). Παρακάτω δίνεται μια λίστα από αυτά: 

https://el.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=%3cλεκτικά%3e&limit=3&format=xml
https://el.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=%3cλεκτικά%3e&limit=3&format=xml
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• ebooks_education_level.knwf: υπολογίζει την εκπαιδευτική βαθμίδα των λεκτικών των όρων 

στη βάση δεδομένων του έργου με βάσει σε ποια κείμενα των ebooks του σώματος κειμένων του 

έργου εντοπίζονται. 

• quiz_db_orthography.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων το υλικό για τα 

quizzes που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο της ορθογραφίας των λέξεων. 

• clues_db_orthography.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων το υλικό για τις 

ερωτήσεις που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο της ορθογραφίας των λέξεων. 

• quiz_db_multiwords.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων το υλικό για τα 

quizzes που σχετίζονται με τα πολυλεκτικά της Γεωγραφίας. 

• clues_db_ multiwords.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων το υλικό για τις 

ερωτήσεις που σχετίζονται με τα πολυλεκτικά της Γεωγραφίας. 

• clues_db_ebooks_lexicon_dimotikou_a_b_c.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση 

δεδομένων το υλικό για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο της σημασίας 

των λέξεων από το ebook λεξικό του δημοτικού. 

• clues_db_xtizo_lekseis_prefixes.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων το υλικό 

για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο της σημασίας των λέξεων με α’ 

συστατικά από το λεξικό «Χτίζω Λέξεις». 

• clues_db_xtizo_lekseis_suffixes.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων το υλικό 

για τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο της σημασίας των λέξεων με β’ 

συστατικά από το λεξικό «Χτίζω Λέξεις». 

• millionaire_db_ebooks_lexicon_dimotikou_a_b_c_antonyms.knwf: υπολογίζει και φορτώνει 

στη βάση δεδομένων το υλικό για τα quizzes που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο των 

αντωνύμων των λέξεων από το ebook λεξικό του δημοτικού. 

• millionaire_db_xtizo_lekseis_antonyms.knwf: υπολογίζει και φορτώνει στη βάση δεδομένων 

το υλικό για τα quizzes που σχετίζονται με το γλωσσικό φαινόμενο των αντωνύμων των λέξεων 

από το λεξικό «Χτίζω Λέξεις». 
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2.5. Υποστηρικτικά εργαλεία (H5P) 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης και άλλων πλατφορμών (και τεχνολογιών) ανάπτυξης παιγνίων που θα 

στηρίζονται στην υποδομή ΕΦΓ (επεξεργασίας φυσικής γλώσσας) που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό 

αυτό, εξετάστηκε και η HP5. Η επιλογή αυτή είχε δύο πλεονεκτήματα: α) η όλο και αυξανόμενη 

δημοφιλία της HP5 για την ανάπτυξη μικρών εκπαιδευτικών παιχνιδιών13, και β) την εύκολη 

ενσωμάτωσή της στο Moodle14 με βάση το οποίο, μπορεί να υποστηριχθεί η ηλεκτρονική μάθηση μιας 

παραδοσιακής τάξης. Στα παρακάτω περιγράφονται τόσο οι πλατφόρμες αυτές όσο και η προσπάθεια που 

έγινε για την ανάπτυξη των παιχνιδιών σε HP5. 

 

H5P 

Το H5P (https://h5p.org) είναι ένα πακέτο λογισμικού δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου 

ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα που βασίζεται σε JavaScript.  

Το H5P είναι μια συντομογραφία του πακέτου HTML5 και έχει ως στόχο να διευκολύνει τους χρήστες 

του να δημιουργούν, να μοιράζονται και να επαναχρησιμοποιούν διαδραστικό περιεχόμενο HTML5.  

Διαδραστικά βίντεο, διαδραστικές παρουσιάσεις, κουίζ, διαδραστικά χρονοδιαγράμματα και άλλα έχουν 

αναπτυχθεί και κοινοποιηθεί χρησιμοποιώντας το H5P στο H5P.org.  

 
 

Το H5P χρησιμοποιείται από χιλιάδες web sites και διατίθεται ως πρόσθετο στοιχείο για πλατφόρμες  

Drupal,  WordPress, Tiki και Moodle. 

Έχει σχεδιαστεί για να έχει ελάχιστο κώδικα για κάθε πλατφόρμα και ελάχιστο κώδικα υποστήριξης. Το 

μεγαλύτερο μέρος του κώδικα είναι JavaScript.  

Ο διαδικτυακός επεξεργαστής είναι από προεπιλογή ικανός να προσθέσει και να αντικαταστήσει αρχεία 

πολυμέσων και περιεχόμενο κειμένου σε όλα τα είδη τύπων περιεχομένου και εφαρμογών H5P (content 

type plugins). Επιπλέον, ένας τύπος περιεχομένου μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένα γραφικά στοιχεία 

                                                      
13 “Development of e-learning content with H5P and iSpring features”, L N Amali et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 

1387, 012019. 
14 https://moodle.org/?lang=el  

https://h5p.org/
https://moodle.org/?lang=el
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για τον επεξεργαστή, επιτρέποντας κάθε είδους δυνατότητες και εμπειρίες επεξεργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επεξεργασίας What You See Is What You Get (WYSIWYG) 

ολόκληρου του τύπου περιεχομένου. Το H5P.org είναι ο ιστότοπος μιας κοινότητας όπου μπορούν να 

μοιραστούν οι βιβλιοθήκες, οι εφαρμογές και οι τύποι περιεχομένου H5P μεταξύ των χρηστών και όχι 

μόνο. Οι εφαρμογές H5P και οι τύποι περιεχομένου λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις 

ιστοσελίδες συμβατές με το πρόσθετο H5P. 

Το H5P έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ελάχιστο κώδικα συγκεκριμένης πλατφόρμας και ελάχιστο 

κωδικό για το back-end κομμάτι. Το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα είναι σε JavaScript. Ο στόχος είναι να 

διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του H5P και σε άλλες, νέες πλατφόρμες. 

 

Δοκιμάστηκε τέλος η ενσωμάτωση του νέου H5P content type σε νέα εγκατάσταση LUMI αλλά και σε 

Moodle με εγκατεστημένο H5P με επιτυχία δίχως να επηρεάζεται η λειτουργία των υπολοίπων 

εγκατεστημένων λειτουργιών του H5P. 

Ως πρόσθετο στοιχείο στο Moodle, το H5P όντας open source, είναι πλήρως και σχετικά εύκολα 

τροποποιήσιμο, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις λειτουργίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

που έχει ενσωματωθεί.  

Έτσι, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις ανά παιχνίδι τροποποιήθηκε το περιβάλλον σχεδίασης 

περιεχομένου H5P ώστε τα πεδία ερωτήσεων και απαντήσεων να «γεμίζουν» με περιεχόμενα μέσω REST 

calls στο API των παιχνιδιών. Επίσης προστέθηκαν λειτουργίες ανανέωσης περιεχομένου μέσω κουμπιών 

επιλογής. 
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2.6. Υποδομές παρουσίασης 

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκαν εκτός των άλλων και κάποιες διαδικτυακές εφαρμογές (φόρμες) 

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων αλλά και κάποιες γλωσσικές υποδομές σε επίπεδο παρουσίασης 

(θησαυρός – γραμματικός διορθωτής). Πιο συγκεκριμένα: 

Παραπλήσιες Λέξεις 

Η εφαρμογή αυτή βασίζεται στο λεξικό και στους αλγορίθμους «διόρθωσης λαθών» και μας δίνει 

«παραπλήσιες λέξεις» με βάση την είσοδο που θα δώσει ο χρήστης. Η είσοδος του χρήστη μπορεί να 

είναι οποιαδήποτε ακολουθία ελληνικών χαρακτήρων (έγκυρη λέξη ή όχι). Σε περίπτωση που δοθεί μια 

λανθασμένη ορθογραφικά λέξη, θα προταθούν παραπλήσιες ορθές από το λεξικό. 

 

Σημασιολογική ομοιότητα 

Στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες μηχανικής μάθησης 

(machine learning) και διανύσματα (vectors), αξιοποιούνται τεχνικές για την μέτρηση της εγγύτητας 

(proximity) των διανυσμάτων. Δυο τέτοιες τεχνικές είναι η Ευκλείδειος απόσταση (Euclidean distance) 

και η ομοιότητα συνημίτονου (cosine similarity). 

Η εφαρμογή αυτή δέχεται μια λέξη ως είσοδο και επιστρέφει έναν αριθμό «κοντινών» λέξεων (με βάση 

μια συλλογή Ελληνικών κειμένων).  



Π4.2 Περιβάλλον Δημιουργίας Παιχνιδιών 

 

 37 

Ακολουθούν εικόνες των αποτελεσμάτων για τον όρο «ΟΜΟΡΦΟΣ» και με διαφορετικά μοντέλα και 

τεχνικές. 
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Αναζήτηση Σύνθετων Λέξεων 

Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αναζητήσει σύνθετες λέξεις, επιλέγοντας ως κλειδί 

αναζήτησης, είτε το Α’ είτε το Β’ συστατικό. Με βάση την επιλογή, εμφανίζονται σε μια αναπτυσσόμενη 

λίστα, οι δυνατές τιμές, από τις οποίες πρέπει να επιλέξει ο χρήστης αυτήν που τον ενδιαφέρει. Στα 

αποτελέσματα, παρουσιάζεται το μήκος της λέξης, η σημασία του Α’ συνθετικού, καθώς και η συχνότητα 

εμφάνισης στο σώμα κειμένων που έχει συγκροτηθεί. 
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Θησαυρός Συνωνύμων - Αντιθέτων 

Η εφαρμογή του Θησαυρού (συνωνύμων – αντιθέτων), βασίζεται στην σχετική υποδομή και επιστρέφει 

συνώνυμα, αντίθετα και κάποιες εκφράσεις, για τις λέξεις που υπάρχουν ήδη στο θησαυρό. Η λέξη που 

θα εισάγετε πρέπει να είναι γραμμένη με πεζούς Ελληνικούς χαρακτήρες, και σωστά τονισμένη. 

 

 

Γραμματικός Διορθωτής 

Στον Γραμματικό Διορθωτή που προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του Λεξιπαιγνίου, έγινε προσπάθεια να 

διερευνηθεί το είδος των «λαθών» που απαντούν στην κλίση των τριγενών και δικατάληκτων επιθέτων 

(ης, -ης, -ες) αλλά και της χρήσης του επιθέτου «πολύς».  

Έγινε συστηματική περιγραφή των λαθών που γίνονται τόσο στην κλίση όσο και για τη λανθασμένη 

μορφολογική παραγωγή τους σε ονοματικές φράσεις. Η ομαδοποίηση των λαθών αυτών έγινε μέσα από 

σώματα κειμένων στο διαδίκτυο.  

Με βάση αυτή την πληροφορία περιγράφηκαν σε κανόνες αυτές οι αποκλίσεις, με τη χρήση του 

Mnemosyne και προέκυψε το αποτέλεσμα που φαίνεται στη συνέχεια: 
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3. Παράρτημα: Μεταφόρτωση Λογισμικού 

Όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή του κειμένου, το παρόν παραδοτέο, περιλαμβάνει το λογισμικό που 

υλοποιήθηκε για την δημιουργία των παιχνιδιών. Επικουρικά, γράφηκε και η παρούσα αναφορά που 

εξηγεί τα διάφορα τμήματα (modules) του λογισμικού αυτού.  

Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται τα διάφορα τμήματα του λογισμικού καθώς και η 

θέση/φάκελός τους στο χώρο στον οποίο βρίσκονται: https://ctigr-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-

4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi .  Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα 

μεταφορτώσει και να τα εγκαταστήσει για δική του χρήση. 

Υπενθυμίζεται ότι το λογισμικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, καθώς και κάθε άλλο 

παραδοτέο (αναφορές, άρθρα, περιεχόμενο, κ.α.) διατίθεται με άδεια Creative Commons «Αναφορά 

Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές » (βλέπε και http://lexipaignio.cti.gr/politiki-xrisis). Όλα 

τα παραπάνω, μπορεί κανείς να τα βρει στην ιστοσελίδα του έργου (http://lexipaignio.cti.gr/).  

 

Λογισμικό Όνομα  Θέση/Φάκελος 

Βάση δεδομένων lexipaignio_app_db.zip, 

lexipaignio_ebooks.zip 

…/Databases/ 

API Λεξιπαιγνίου (executables) lexipaignio-restful-ws-exec.zip …/Lexipaignio_API/executables/ 

API Λεξιπαιγνίου (sources) lexipaignio-restful-ws-src.zip …/Lexipaignio_API/sources/ 

API Mnemosyne (executables) mnemosyne/* …/Mnemosyne/executables/ 

API Mnemosyne (sources) workspace_lexipaignio_v2.zip …/Mnemosyne/sources/ 

KNIME knime_workflows.zip …/Knime/ 

Υποδομές Παρουσίασης Parousiasi.zip … 

 

Σημείωση : Στο παραπάνω πίνακα το «…» θα πρέπει να αντικατασταθεί με «https://ctigr-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-

4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi» 

Το σύνολο του λογισμικού βρίσκεται στη θέση: http://lexipaignio.cti.gr/apotelesmata/paradotea της 

ιστοσελίδας του έργου, και συγκεκριμένα στο παραδοτέο Π4.2. 

 

 

 

  

  

https://ctigr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi
https://ctigr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi
https://ctigr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://lexipaignio.cti.gr/politiki-xrisis
http://lexipaignio.cti.gr/
https://ctigr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi
https://ctigr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi
https://ctigr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vagelat_cti_gr/EvRhs40B-4xJk3XCyUSVzcUBqCNJBPwBpQZmDhCvCiToPQ?e=xsugzi
http://lexipaignio.cti.gr/apotelesmata/paradotea
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4. Παράρτημα: Οδηγίες Εγκατάστασης 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η δημιουργία και εισαγωγή της βάσης δεδομένων προϋποθέτει την εγκατάσταση του MySQL 

Community Server 5.7.32 ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο 

https://downloads.mysql.com/archives/community/.  

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που έχουμε εγκαταστήσει το Docker (https://docs.docker.com/get-docker/) 

μπορούμε να κάνουμε χρήση του εργαλείου docker-compose (https://docs.docker.com/compose/install/) 

και του αντίστοιχου αρχείου “docker-compose.yaml” το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στο REST API 

Project (lexipaignio-refstful-ws). Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, με μια εντολή, να τρέξουμε MYSQL και 

phpmyadmin χρησιμοποιώντας το Docker. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να μεταβούμε από μια 

γραμμή εντολών στο φάκελο τον οποίο βρίσκεται το αρχείο “docker-compose.yaml” και να 

πληκτρολογήσουμε την εντολή “docker-compose up”. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα κενή βάση δεδομένων με όνομα “lexipaignio_app”, 

όπου θα φορτωθούν όλοι οι πίνακες που έχουν κατασκευαστεί μαζί με τα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο .sql το οποίο παρέχεται. Παρακάτω παραθέτονται οι εντολές 

που πρέπει να πληκτρολογήσουμε μέσα από μια γραμμή εντολών για να κάνουμε την παραπάνω 

διαδικασία χρησιμοποιώντας τον root λογαριασμό της MySQL. 

CREATE DATABASE lexipaignio_app  

CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci; 

mysql -u root -p lexipaignio_app < [path/to/file.sql] 

 

ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ REST API 

Το REST API είναι μία εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού Java και βασίζεται 

στο Spring Βoot και το Maven. Για την ανάπτυξη του έχει χρησιμοποιηθεί το IntelliJ IDEA Community 

Edition, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο 

https://www.jetbrains.com/idea/download/.  

Η ανάπτυξη Java εφαρμογών απαιτεί την εγκατάσταση ενός Java Development Kit (JDK). Για την 

ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το OpenJDK 8 το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα 

από τον παρακάτω σύνδεσμο https://openjdk.java.net/install/. 

Το IntelliJ IDEA έχει ενσωματωμένη υποστήριξη για το Maven. Μέσα από το περιβάλλον εργασίας του 

μπορούμε να προβούμε στην εκτέλεση ενός Maven phase από το Maven window και να δούμε τα 

αποτελέσματα στην ενσωματωμένη κονσόλα του IntelliJ IDEA. Αντίθετα, εάν θέλουμε να εκτελέσουμε 

κάποιο Maven phase μέσα από μια εξωτερική γραμμή εντολών, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το 

Maven (https://maven.apache.org/download.cgi). 

 

Μέσα από το περιβάλλον εργασίας του IntelliJ IDEA μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε το REST API 

Project (lexipaignio-refstful-ws). Αρχικά θα πρέπει να επιλέξουμε το άνοιγμα ενός νέου project (File-

https://downloads.mysql.com/archives/community/
https://docs.docker.com/get-docker/
https://docs.docker.com/compose/install/
https://www.jetbrains.com/idea/download/
https://openjdk.java.net/install/
https://maven.apache.org/download.cgi
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>Open ή Open) και στη συνέχεια να πλοηγηθούμε στον κατάλληλο φάκελο στον οποίο βρίσκεται. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα το IntelliJ IDEA να φορτώσει το project και να κάνει λήψη όλων των 

απαραίτητων dependencies, σε περίπτωση που αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να κάνουμε λήψη των dependencies χειροκίνητα εκτελώντας το compile ή το 

package phase του Maven. 

Εφόσον πραγματοποιηθεί η φόρτωση του project και η λήψη όλων των απαραίτητων dependencies, θα 

πρέπει να ανοίξουμε το αρχείο application.properties (src/main/resources/application.properties) και να 

βεβαιωθούμε ότι τα στοιχεία σύνδεσης με τη βάση δεδομένων μας(spring.datasource.url, 

spring.datasource.username, spring.datasource.password) είναι σωστά. Στο συγκεκριμένο αρχείο 

μπορούμε επίσης να ορίσουμε και σε ποιο port (server.port) θα γίνει deploy η εφαρμογή μας. 

Στη συνέχεια μπορούμε να τρέξουμε την εφαρμογή μας μέσα από το περιβάλλον του IntelliJ IDEA, 

πατώντας το κουμπί Play/Run ή τρέχοντας την κλάση LexipaignioRestfulWsApplication, η οποία 

περιέχει τη main() μέθοδο. Το Spring Boot Maven Plugin το οποίο χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση για το πακετάρισμα και την εκτέλεση της εφαρμογής μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε 

την εφαρμογή μέσα σε έναν pre-configured embedded web server. Η διαδικασία περιλαμβάνει το 

πακετάρισμα της εφαρμογής σε ένα .jar ή .war αρχείο (ρυθμίζεται στο pom.xml) το οποίο στην συνέχεια 

γίνεται deploy σε αυτόν τον embedded web server ο οποίος ξεκινά. 

Τέλος, για τις ανάγκες του documentation και του testing του REST API χρησιμοποιήθηκε το Swagger 

UI. Αυτό το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε με όλα τα http endpoints που 

υπάρχουν στο REST API και να δούμε documentation που έχει γραφεί για αυτά. Το Swagger UI είναι 

διαθέσιμο μέσα από το URL: http://[server]:[port]/lexipaignio-swagger-ui.html. 

 

 


