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Oris delavnice
 predavanje (15:00 – 15:45)

‐ glavne značilnosti

‐ primeri uporabe

‐ dostop do orodja

 prikaz (15:45 – 16:30)

‐ načini označevanja

‐ pregledovanje

‐ priprava projekta

 vaje (16:45 – 17:30)

‐ označevanje

‐ pregledovanje

‐ slovenski tviti



Označevanje korpusov
 analitični vidik

‐ analiza v kontekstu

‐ kvantitativna analiza

‐ empirična validacija teoretičnih izhodišč

‐ povratna informacija glede težavnih mest kategorizacije

 tehnološki vidik
‐ razvoj označevalnih aplikacij

‐ učna množica za strojne označevalnike

‐ samodejna izdelava leksikonov

 praktični vidik
‐ lažje iskanje in priklic

‐ hitrejša vizualizacija

‐ dolgoročna uporabnost



WebAnno
 https://webanno.github.io/

 večnamensko spletno orodje za (jezikoslovno) označevanje korpusov

 razvoj v okviru CLARIN-D (F-AG 7):
‐ 2012-2013: Implementation of a web-based annotation platform

‐ 2012-2013: Development of guidelines and best practices for annotation of non-
standard varieties of German

‐ 2014-2016: Semantic Annotation for Digital Humanities (WebAnno 3)

https://webanno.github.io/


Glavne značilnosti
 Prilagodljivost

‐ večinivojsko označevanje
‐ poljuben nabor oznak
‐ različni načini označevanja
‐ označevanje (ne)označenih besedil

 Skupinsko delo
‐ en ali več označevalcev istega korpusa / besedila
‐ delitev vlog in pooblastil

 Spletni dostop
‐ preprost dostop, brez namestitev programske opreme
‐ sprotno shranjevanje

 Odprta koda
‐ skupinsko delo
‐ dobra podpora in odzivnost



Delotok označevanja

Priprava projekta

Označevalci Množica

Označevanje dokumentov
Potrjevanje

Nadziranje
Uvoz dokumentov
Priprava navodil
Opredelitev oznak

Dodelitev dela
Spremljanje napredka
Ocena kakovosti

Primerjava anotacij
Združevanje anotacij
Popravljanje anotacij

Projektni vodja Kurator

IZVOZ
OZNAČENEGA
KORPUSA



Tipi označevanih pojavov (layers)
 nizi (span)

‐ označevanje
‐ znakov, besed ali besednih zvez
‐ npr.: morfemska analiza, oblikoslovne lastnosti, frazeologija, imena, časovni 

izrazi, zaznamovanost besedišča, prevodne ustreznice itd.

 relacije (relation)
‐ povezovanje
‐ npr.: odvisnostna skladnja, glagolska vezljivost, semantična razmerja

 verige (chain)
‐ nizanje
‐ npr.: koreferenčni nizi



Primer: imenske entitete

Benikova et al. (2014): NoSta-D Named 
Entity Annotation for German: 
Guidelines and Dataset. Proceedings 
LREC 2014, Reykjavik, Iceland



Primer: nestandardna nemščina

Dipper et al. NoSta-D: A corpus of 
German non-standard varieties. Non-

Standard Data Sources in Corpus-
Based Research (2013): 69-76. 



Primer: semantična razmerja

Benikova 2015: Multilingual Contextual 
Annotation and Analysis of Classical 
Semantic Relations between Nominals. 
MA Thesis, Ling/LT, TU Darmstadt



Primer: razčlenjevanje oglasov za delo 

Tobias Krönke (2013): Job Ad Parsing for 
Applicant Qualification Prediction,  MA 
Thesis, LT, TU Darmstadt, Sept. 2013



Še nekaj primerov
 pomensko označevanje glagolov in samostalnikov (danščina, Pedersen et al. 2014)

 različne ravni označevanja govorjenih besedil (nemščina, Lüdeling 2013)

 stalne besedne zveze v spletni tehnični pomoči (portugalščina, Querido et al. 2015)

 govorna dejanja v pogovorih na Twitterju (nemščina, Zarisheva in Scheffer 2015)

 biomedicinski izrazi (angleščina, Yimam et al. 2015)



Kako dostopamo
 brskalnik Chrome ali Safari

 3 prostodostopne "različice"

preizkušanje, novosti

CLARIN.SI
http://nl.ijs.si/webanno/

info@clarin.si

DEMO
(nemška inštalacija)

guest / guest

samostojno označevanje in 
skupinski projekti z več 

označevalci,
tehnična podpora

STANDALONE
(samostojna aplikacija)

admin / admin

samostojno označevanje

http://nl.ijs.si/webanno/


DEMO



Glavni meni
 [način 1] Označevanje neoznačenega besedila ali 

pregledovanje predhodno označenega besedila

 Primerjava in usklajevanje anotacij več označevalcev

 [način 2] Potrjevanje in popravljanje predhodno 
označenega besedila

 [način 3] Označevanje s sprotnim učenjem

 Priprava projekta

 Delitev dela in spremljanje napredka

 Dodajanje uporabnikov



Glavni meni

ADMINISTRATOR

VODJA PROJEKTA

KURATOR

OZNAČEVALEC



Odpiranje dokumenta

Izbira projekta in 
dokumenta za 
označevanje.

Črna: neodprto
Modra: v teku
Rdeča: končano



Navigacija
Premikanje med 

dokumenti.

Izvoz trenutno 
označenega dokumenta

Premikanje po 
dokumentu

Ogled navodil za 
označevalce

Zaključek označevanja 
dokumenta

Vklapljanje in izklapljanje 
nivojev označevanja

Poljubna nastavitev števila 
naenkrat prikazanih povedi

Nastavitev možnosti samodejnega 
premikanja in barvanja oznak



Klasično označevanje (Annotation)

V besedilu kliknemo ali označimo niz 
(morfem, besedo ali besedno zvezo), ki 

mu želimo pripisati oznako.

Izbira nivoja označevanja

Izbira ali vpis oznake

Potrditev oznake (tudi ENTER).



Pregledovanje (Curation)
Izbira enega ali več označevalnih 

nivojev za primerjavo

Rdeče obarvane povedi kažejo 
na neujemanje označevalcev.

Okno s končnimi oznakami

Okno z oznakami označevalcev
Sivo: ujemanje

(samodejni prenos v zgornje okno)
Modro: neujemanje

(s klikom izberemo pravo oznako)

Zaključek pregledovanja 
dokumenta



Pregledovanje (Curation)

Po izbiri ene izmed neujemajočih
se oznak se pravilna oznaka 

obarva zeleno, napačna pa rdeče.

Možnost dodajanja novih oznak.



Označevanje s popravljanjem (Correction)

Okno s potrjenimi oznakami

Okno s predlaganimi oznakami
S klikom se predlagana (modra) oznaka 

prenese v zgornje okence in obarva 
sivo. Če je predlagana oznaka napačna 
in jo spremenimo, se ta obarva rdeče.



Označevanje s sprotnim učenjem (Automation)

Okno za označevanje

Okno s sprotno posodoboljenimi predlogi
Z vsako vneseno oznako v okno za označevanje 

sistem posodobi svoje znanje in predlaga oznake 
naslednjih podobnih pojavitev. Predlagane 

(modre) oznake v spodnjem okencu v zgornje 
okence prenesemo s klikom.



Nastavitve projekta (Projects)

Urejanje že obstoječih projektov

Začetek novega projekta

Uvoz zunanjih projektov

Pri vnosu novega projekta 
določimo način označevanja, ki ga 
pozneje ne moremo spreminjati.



Dodajanje uporabnikov

Dodajanje sodelavcev s 
seznama vseh 

registriranih uporabnikov

Določitev vlog in pooblastil
user: označevalec
curator: kurator (potrjevalec)
admin: vodja projekta



Uvoz dokumentov

Izbira formata enega ali več 
uvoženih dokumentov projekta. 



Specifikacija nivojev označevanja

Urejanje obstoječih nivojev
zeleno: privzeti nivoji
modro: nivo po meri
rdeče: izklopljen nivo 

Uvoz zunanjih nivojev

Priprava novega nivoja po meri

1. določitev tipa nivoja
(niz, povezava, veriga)

2. določitev omejitev nivoja

3. določitev enega 
ali več tipov oznak

4. določitev vnaprej 
definiranega nabora oznak
(sicer NONE)



Zamejitev nabora oznak

Urejanje obstoječih naborov

Uvoz zunanjega nabora

1. Priprava novega nabora

2. vnos posameznih 
oznak v danem naboru



Izvoz projekta

Izvoz projekta v izbranem formatu
Izvozijo se vse  oblike dokumentov projekta, 

vključno z začetnimi besedili, anotacijami
posameznih označevalcev in končnimi združenimi 

anotacijami. Izvozijo se tudi vse nastavitve projekta, 
kot so nastavitve nivojev, nabori oznak ipd.



Spremljanje (Monitoring)

Število in delež 
dokončanih dokumentov 

označevalcev projekta

Čas zadnje prijave

Dodeljevanje in spremljanje 
statusa dokumentov

new: neodprto
puščica: v teku
kljukica: zaključeno
ključavnica: onemogočeno

Ujemanje med označevalci za 
opazovani nivo (kappa)



Povzetek
 spletni dostop

 en ali več nivojev označevanja

 poljubne ali vnaprej opredeljene oznake

 različni načini označevanja

 preprosta priprava projekta

• jezikoslovna in nejezikoslovna raba

• samostojno označevanje ali označevalni projekt



Podpora
 spletna stran

https://webanno.github.io/

 priročnik za uporabnike
https://webanno.github.io/webanno/releases/2.3.0/docs/user-guide.html

 video predstavitve
https://www.youtube.com/user/webanno

 poštni seznam
https://groups.google.com/forum/#!forum/webanno-user
https://github.com/webanno/webanno/issues

 CLARIN.SI
info@clarin.si

 publikacije

https://webanno.github.io/
https://webanno.github.io/webanno/releases/2.3.0/docs/user-guide.html
https://www.youtube.com/user/webanno
https://groups.google.com/forum/#!forum/webanno-user
https://github.com/webanno/webanno/issues
mailto:info@clarin.si


VAJE



Normalizacija nestandardne slovenščine

vaja 1: označevanje (Annotation)
‐ vpis v sistem

‐ projekt tutorial-annotation

‐ dva dokumenta po 7 tvitov

‐ nivo Normalisation

‐ prilagoditev vmesnika

‐ označevanje

‐ zaključek



Npr.



Normalizacija nestandardne slovenščine

vaja 2: pregled tretjega označevalca (Curation)
‐ zavihek Curation

‐ nivo Normalisation

‐ projekt tutorial-annotation

‐ izbira dodeljenega besedila

‐ pregled in potrditev končnih oznak

‐ izvoz in zaključek


