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1. Γενικές οδηγίες 

Η δυνατότητα δημιουργίας layer ή/και tagset προσφέρεται στο χρήστη που έχει 

δικαιώματα Project manager. Ο Project manager δημιουργεί νέο layer ή/και tagset στην 

περίπτωση που δεν τον καλύπτουν τα ήδη υπάρχοντα για την επισημείωση κειμένων. Μία 

τέτοια περίπτωση είναι τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα που περιέχουν ειδικά σύμβολα 

όπως είναι το σύμβολο της επίσυρσης (::). 

Για να προσθέσω layer ή tagset ακολουθώ τα παρακάτω βήματα. 

Κάνω login στην Υποδομή CLARIN:EL. 

Πατάω πάνω στο κουμπί annotate που βρίσκεται δεξιά πάνω στο κεντρικό μενού και από 

την αναδυόμενη λίστα επιλέγω WebAnno. 

 

Μεταφέρομαι στο περιβάλλον του WebAnno. Εκεί βλέπω το αρχικό μενού, το οποίο 

διαμορφώνεται ανάλογα με το ρόλο που έχω (Project manager) και τα αντίστοιχα 

δικαιώματα που μου έχουν δοθεί. 

https://inventory.clarin.gr/
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2. Δημιουργία επιπέδου επισημείωσης (Layer) και ετικετών 
επισημείωσης (Tagsets) 

Από το αρχικό μενού επιλέγω Projects. 

 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο στην αριστερή πλευρά του οποίου εμφανίζονται τα project στα 

οποία έχω ρόλο Project manager. Επιλέγω ένα project κάνοντας κλικ επάνω του, και στην 

δεξιά πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται τα εννέα tabs που περιέχουν πληροφορίες 

ή/και ενέργειες για το project αυτό: Details, Documents, Users, Layers, Tagsets, CAS 

Doctor, Guidelines, Constraints, Export. 

3. Παραδείγματα ενεργειών 

3.1  Τροποποίηση υπάρχοντος Tagset 

Μπορώ να τροποποιήσω υπάρχον tagset εάν οι ετικέτες (tags) που περιλαμβάνει δεν 

καλύπτουν τις ανάγκες μου ή θέλω μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας κατά την 

επισημείωση. Για παράδειγμα, το Named Entity tagset περιλαμβάνει τις τιμές LOC 

(τοποθεσία), ORG (οργανισμός), PER (πρόσωπο) και OTH (για οτιδήποτε δεν εμπίπτει σε 

μία από τις προηγούμενες κατηγορίες) αλλά και τις τιμές *deriv (για όλα τα παράγωγά 

τους) και *part (για τις περιπτώσεις που στο όνομα υπάρχει παύλα). Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν ετικέτες για τις συντομογραφίες (abbreviation). Αν το επιθυμώ, μπορώ να 

τροποποιήσω το tagset προσθέτοντας τις ετικέτες LOCab, ORGab, PERab και OTHab. 

Επισκόπηση υπαρχόντων tagset 
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Επιλέγοντας το tab Tagsets εμφανίζονται στην οθόνη μου όλα τα tagsets που έχουν 

δημιουργηθεί και οριστεί ήδη από τους δημιουργούς του Webanno. 

 

Εάν κάνω κλικ πάνω σε ένα από αυτά, εμφανίζονται δύο καινούργια παράθυρα στα δεξιά 

της οθόνης μου που περιέχουν πληροφορίες γενικά για το tagset και ειδικά για κάθε 

ετικέτα, καθώς και ενέργειες που μπορούν να γίνουν. 
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Επιλέγοντας το format που θέλω (JSON ή TAB-sep) και πατώντας το βέλος   μπορώ να 

καταφορτώσω (download) το ήδη υπάρχον tagset. Μπορώ επίσης να δώσω τη δυνατότητα 

στους επισημειωτές να προσθέσουν τις δικές τους ετικέτες επιλέγοντας το κουτί δίπλα 

στην φράση Annotators may add new tags και πατώντας Save.  

Για να πάρω περισσότερες πληροφορίες για κάθε ετικέτα του υπάρχοντος tagset, κάνω κλικ 

πάνω στο όνομά της και στο καινούργιο παράθυρο που ανοίγει μπορώ να δω το όνομα της 

ετικέτας καθώς και μία περιγραφή γι’ αυτήν, εφόσον υπάρχει. 

 

 

Προσθήκη ετικετών σε υπάρχον tagset 

Εάν επιθυμώ να προσθέσω ετικέτα στο ήδη υπάρχον tagset (π.χ. στο Named Entity tagset) 

επιλέγω Create και στο κενό παράθυρο που αναδύεται συμπληρώνω το όνομα και μια 

περιγραφή, εάν θέλω.  

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάω Save. Η καινούργια ετικέτα έχει αποθηκευτεί και 

εμφανίζεται στη λίστα. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Η καινούργια ετικέτα εμφανίζεται πλέον στο υπάρχον tagset για επισημείωση 

Ονοματικών Οντοτήτων (Named Entity tags) MONO στο συγκεκριμένο project και όχι σε 

κάθε named entity tagset όλων των project που διαχειρίζομαι. 

3.2 Δημιουργία νέου Layer και Tagset 

Η διαδικασία δημιουργίας ενός καινούργιου tagset παρουσιάζεται σύμφωνα με το εξής 

σενάριο χρήσης: ο Project manager θέλει να δημιουργήσει ένα project που θα 

περιλαμβάνει παραμύθια προκειμένου να επισημειωθούν οι διαφορετικοί χαρακτήρες που 

εμφανίζονται σε αυτά σύμφωνα με την τυπολογία του Βλάντιμιρ Προπ (Vladimir Propp). Τα 

ήδη υπάρχοντα επίπεδα (layer) επισημείωσης δεν τον καλύπτουν. Επομένως πρέπει να 

δημιουργήσει ένα καινούργιο layer. Για την επισημείωση των χαρακτήρων θα χρειαστεί να 

δημιουργήσει και δύο καινούργια tagset: ένα για το φύλο του χαρακτήρα με πεδίο τιμών 

{female, male, neutral, uknown} και ένα για τον τύπο του με πεδίο τιμών που ακολουθεί 

την τυπολογία του Προπ {Dispatcher, Donor, FalseHero, Helper, Hero, PRI, Villain}. 

Βήμα 1: Δημιουργία layer 

Για να δημιουργήσω ένα tagset πρέπει πρώτα να ορίσω το επίπεδο (Layer) της 

επισημείωσης. Από το αρχικό μενού projects επιλέγω το project που με ενδιαφέρει. Κάνω 

κλικ πάνω στο όνομά του και από τα tabs που ανοίγουν επιλέγω το Layers. Σε αντίθεση με 

την τροποποίηση tagset (που επιτρέπεται), η τροποποίηση των layer δεν είναι επιτρεπτή. 
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Για το λόγο αυτό, εάν επιλέξω ένα από τα ήδη υπάρχοντα layer, το κουμπί create στα 

features είναι απενεργοποιημένο. 

 

Για να δημιουργήσω το δικό μου layer επιλέγω το κουμπί Create κάτω από τη λίστα των 

ήδη υπαρχόντων. Στα παράθυρα που ανοίγουν στη δεξιά πλευρά της οθόνης μου 

συμπληρώνω κάποια στοιχεία για την περιγραφή του layer. Όλα τα υποχρεωτικά 

μεταδεδομένα είναι με κόκκινο χρώμα. Στο παράθυρο με τίτλο Properties δίνω το όνομα 

που θέλω (π.χ. FTchar) και, αν το επιθυμώ, μία περιγραφή. Στο παράθυρο με τίτλο 

Technical Properties πρέπει να επιλέξω τον τύπο (Type) της επισημείωσης από την 

αναδυόμενη λίστα: 

● Span: χρησιμοποιείται για επισημείωση τμημάτων κειμένου, όπως για την 

επισημείωση των μερών του λόγου (πράσινες ετικέτες στο παράδειγμα που 

ακολουθεί). 

● Relation: χρησιμοποιείται για την επισημείωση σχέσεων μεταξύ ήδη 

επισημειωμένων τμημάτων κειμένου, όπως για την επισημείωση συντακτικών 
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δομών/dependency (κόκκινες και κίτρινες ετικέτες στο παράδειγμα που 

ακολουθεί). 

 

● Chain: χρησιμοποιείται για την επισημείωση τμημάτων κειμένου και σχέσεων 

μεταξύ τμημάτων, όπως στην περίπτωση συναναφοράς/coreference (βλ. μπλε 

ετικέτες στο παράδειγμα που ακολουθεί). Αυτού του τύπου η επισημείωση 

επιτρέπει να συνδέονται τμήματα κειμένου που ανήκουν σε διαφορετικές 

προτάσεις. 

 

Βήμα 2: Ορισμός των χαρακτηριστικών (features) του layer 

Στο παράθυρο με τίτλο Behaviors μπαίνουν αυτόματα τιμές σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του layer. Στο παράθυρο με τίτλο Features μπορώ να προσθέσω τα 

χαρακτηριστικά που θέλω να έχει το συγκεκριμένο Layer. Πρώτα επιλέγω να προσθέσω ως 

χαρακτηριστικό το Gender πατώντας το κουμπί Create. 
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Εμφανίζεται ένα καινούργιο πλαίσιο στο οποίο γράφω το όνομα του χαρακτηριστικού και 

ορίζω από την αναδυόμενη λίστα τον τύπο του, δηλαδή τι είδους συμπλήρωμα θα δέχεται 

(π.χ. string, integer, POS κτλ.).  Η επιλογή String δηλώνει ότι το gender θα δέχεται ως τιμή 

τμήμα/τα κειμένου. 

 

 

Βήμα 3: Ορισμός tagset για το feature που δημιούργησα 
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Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει να ορίσω tagset για κάθε feature που έχει το layer 

μου. Εν προκειμένω, το gender θα έχει ένα tagset με τις ακόλουθες ετικέτες: female, male, 

neutral, unknown. Για να γίνει αυτό, επιλέγω το tab tagset και στο τέλος της υπάρχουσας 

λίστας επιλέγω το κουμπί create. Μόλις το πατήσω, εμφανίζεται στα δεξιά ένα νέο 

παράθυρο στο οποίο θα περιγράψω το tagset μου. Μόλις πατήσω το κουμπί save 

εμφανίζεται τόσο το όνομα του νέου tagset στην ήδη υπάρχουσα λίστα στα αριστερά, όσο 

και η επιλογή για δημιουργία νέων ετικετών. 

 

Μπορώ να δημιουργήσω όσες ετικέτες θέλω επιλέγοντας το κουμπί create στο παράθυρο 

tags. Κάθε ετικέτα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ένα όνομα και προαιρετικά μία περιγραφή.  

Μετά από την περιγραφή κάθε ετικέτας, πατάω το κουμπί Save και αυτόματα εμφανίζεται 

στο παράθυρο Tags. Για να προχωρήσω στην δημιουργία της επόμενης ετικέτας, επιλέγω 

ξανά Create. Έτσι διαδοχικά ορίζω το σύνολο των ετικετών που επιθυμώ.  
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Βήμα 4. Σύνδεση του tagset με το feature  

Για να συνδέσω το tagset που δημιούργησα με το feature  πρέπει να μεταβώ στο tab Layers 

να επιλέξω ξανά το layer FTChar και από εκεί το feature Gender. Στο παράθυρο Feature 

Details επιλέγω το tagset Gender και πατάω Save. 

 

Εφόσον επιθυμώ να προσθέσω και άλλα χαρακτηριστικά στο layer επαναλαμβάνω την 

διαδικασία πατώντας το κουμπί Create στο παράθυρο Features. Έτσι, μπορώ να ορίσω ως 
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νέο χαρακτηριστικό το Character το οποίο θα δέχεται ως συμπλήρωμα τμήμα/τα κειμένου 

(string).  

 

Μεταβαίνω ξανά στο tab Tagsets. Εκεί, δημιουργώ αρχικά ένα καινούργιο Tagset που το 

ονομάζω Character και ορίζω μία μία τις ετικέτες που θέλω να εμφανίζονται γι’ αυτό 

(Dispatcher, Donor, FalseHero, Helper, Hero, PRI, Villain). 
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Αφού έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω, μεταβαίνω στο tab 

Layers και επιλέγω ξανά το layer FTChar και από εκεί το feature Character. Στο παράθυρο 

Feature Details επιλέγω το tagset Character και πατάω Save. 

Όταν έχω ολοκληρώσει τις αλλαγές στα συγκεκριμένα Tagsets και το Layer μου είναι 

έτοιμο, επιστρέφω στο tab Layer και κάνω κλικ στο κουμπί Enabled που βρίσκεται στο 

παράθυρο Properties. Τώρα το Layer FTChar είναι πλέον ενεργό και για το λόγο αυτό 

αλλάζει χρώμα στη λίστα και από κόκκινο γίνεται μπλε. Αποθηκεύω τις αλλαγές μου 

πατώντας το κουμπί save στο παράθυρο layer details. 

 

Βήμα 5: Επισημείωση με τις νέες ετικέτες που δημιούργησα 

Εάν θέλω να δω πώς γίνεται επισημείωση με το καινούργιο layer/tagset που δημιούργησα, 

μεταβαίνω στο αρχικό μενού. Επιλέγω Annotations και στη συνέχεια το project. Ανοίγω 

ένα έγγραφο και από το κουμπί Layer επιλέγω FTchar. 
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Επιλέγω ένα τμήμα κειμένου και αυτόματα μου εμφανίζονται στην δεξιά πλευρά της 

οθόνης δύο παράθυρα στα οποία πρέπει να καθορίσω μία τιμή για το Gender και μία για 

το Character. Όταν από την αναδυόμενη λίστα φέρω τον κέρσορα πάνω σε μία τιμή, μου 

εμφανίζεται παράθυρο με την επεξηγηματική περιγραφή που έχω βάλει. 

 

Αφού επιλέξω τιμή για το πρώτο Feature, επιλέγω και για το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο και 

το αποτέλεσμα της επισημείωσης εμφανίζεται πάνω από το επιλεγμένο τμήμα κειμένου 

αλλά και στην δεξιά πλευρά της οθόνης μου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα καινούργια Tagsets εμφανίζονται ΜΟΝΟ στο συγκεκριμένο Layer που έχει 

οριστεί για το συγκεκριμένο project και όχι σε όλα τα project που διαχειρίζομαι ή/και που 

έχω δημιουργήσει. 

3.3 Χρήση νέου layer και σε άλλα project 

Αν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα layer που έχω ήδη δημιουργήσει και σε άλλο project, 

πρέπει να το κάνω import στο νέο project. 

Από το αρχικό μενού επιλέγω Projects και στη συνέχεια το project στο οποίο θέλω να κάνω 

αλλαγές. Εφόσον έχω δημιουργήσει ένα Layer με Tagsets και το έχω αποθηκεύσει σε 

μορφή *.json ή tab separated μπορώ να το μεταφορτώσω σε όποιο project επιθυμώ. 

Επιλέγω το αρχείο και πατάω Import. Το νέο Layer εμφανίζεται στη λίστα με τα ήδη 

υπάρχοντα ενώ στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται νέα παράθυρα με τα 

χαρακτηριστικά του layer. 
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4. Επιστροφή στην αρχική σελίδα του WebAnno 

Για να γυρίσω πίσω στην αρχική σελίδα του WebAnno επιλέγω το κουμπί Home στο πάνω 

αριστερά μέρος της σελίδας. Αντίστοιχα, για να γυρίσω πίσω στην Υποδομή CLARIN:EL 

επιλέγω το λογότυπο στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας. 

 


