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1. Γενικές οδηγίες 

Χρησιμοποιώντας το περιβάλλον WebAnno μπορώ να κάνω επισημείωση ατομικά ή 

ομαδικά (ορίζοντας ομάδα συνεργατών-επισημειωτών). Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει 

να δημιουργήσω το σχετικό project μέσα από το περιβάλλον. Παρακάτω δίνονται οδηγίες 

για όλα τα 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 ή Annotator) και τα 

αντίστοιχα  δικαιώματα που μου έχουν δοθεί. 

 

 

 

https://inventory.clarin.gr/
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2. Δημιουργία Project Επισημείωσης 

Επιλέγω Projects. 

 

Επιλέγω Create. 

 

Στην καρτέλα Details που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης, μου δίνεται η δυνατότητα να 

περιγράψω το project επισημείωσης που επιθυμώ να δημιουργήσω. Συμπληρώνω 

υποχρεωτικά τα πεδία Name και Project type (με κόκκινο χρώμα). Προαιρετικά, προσθέτω 

μία περιγραφή (Description) για το annotation project μου ή/και δηλώνω την κατεύθυνση 

γραφής (Script Direction). 



 

 

Συντονιστής Project Επισημείωσης (Project 

Μanager) - Εγχειρίδιο χρήσης  
 

 

5/ 14 

 

 

Στο πεδίο Name συμπληρώνω το όνομα που επιθυμώ να δώσω στο project μου. 

Για να συμπληρώσω το πεδίο Project type πατάω πάνω στο βελάκι και από την 

αναδυόμενη λίστα (annotation, automation, correction) επιλέγω annotation. 

 

Αφού ολοκληρώσω την περιγραφή του project μου επιλέγω το κουμπί Save που βρίσκεται 

δεξιά κάτω. 
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3. Μεταφόρτωση αρχείων 

Κάθε project πρέπει να περιλαμβάνει τα αρχεία που πρόκειται να επισημειωθούν. Δίπλα 

στο αρχικό tab (Details) εμφανίζονται νέα tabs: Documents, Users, Layers, Tagsets, CAS 

Doctor, Guidelines, Constraints και Export. Για να μεταφορτώσω τα αρχεία μου, επιλέγω το 

tab Documents και στη συνέχεια το κουμπί Browse. Μεταφέρομαι στον υπολογιστή μου 

και επιλέγω ένα ή περισσότερα αρχεία που επιθυμώ να επισημειώσω στα πλαίσια του 

project που μόλις δημιούργησα. 

 

Συμπληρώνω το πεδίο Format πατώντας επάνω στο βελάκι και επιλέγοντας τον μορφότυπο 

στον οποίο βρίσκεται το αρχείο μου. Επιλέγω Plain text (εκτός αν το αρχείο μου έχει 
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διαφορετικό μορφότυπο συμβατό με κάποιον από τους προτεινόμενους) και πατάω 

Import. 

 

Το αρχείο που επιλέγω να εισαγάγω εμφανίζεται κατά κανόνα στο παράθυρο των 

Documents. Η εισαγωγή των αρχείων μπορεί να γίνει και μαζικά. Εάν θέλω να καταργήσω 

κάποιο από τα αρχεία, το επιλέγω και στη συνέχεια πατάω το κουμπί Delete που βρίσκεται 

δεξιά κάτω. Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη, επιβεβαιώνω για άλλη μία 

φορά την επιλογή μου πατώντας Confirm. Το αρχείο διαγράφεται. 
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4. Διαχείριση χρηστών 

Ο Project manager είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηστών-επισημειωτών και 

πρέπει να γνωρίζει τα ονόματα των χρηστών (usernames) με τους οποίους θα συνεργαστεί 

στα πλαίσια ενός project επισημείωσης.  

Κατά τη χρήση του WebAnno μέσα από την υποδομή CLARIN:EL, είναι απαραίτητο οι 

επισημειωτές  να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της Υποδομής CLARIN:EL. Για να μπορέσω,  

επομένως, να ορίσω τους επισημειωτές (annotators) του project μου, πρέπει εκείνοι να 

έχουν κάνει register & login στην υποδομή CLARIN:EL και να μου έχουν κοινοποιήσει το 

username τους, καθώς επίσης και να έχουν κάνει τουλάχιστον μία είσοδο στο webanno. 

Επιλέγω το tab Users. Συμπληρώνω το username του χρήστη (ακριβώς όπως είναι, χωρίς 

κενά) και μου εμφανίζεται η πρόταση που γίνεται από το σύστημα. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης έχει κάνει academic login το username του είναι το email του (π.χ. 

user1@ilsp.athena-innovation.gr), ενώ όταν έχει κάνει non-academic login το username 

του είναι το όνομα που έχει επιλέξει (π.χ. user1). Επιλέγω τον χρήστη και πατάω το κουμπί 

Add. 

 

Ο χρήστης που προσθέτω παίρνει αυτόματα τον ρόλο του επισημειωτή (Annotator) και τα 

αντίστοιχα δικαιώματα. Οι δικαιοδοσίες του κάθε χρήστη παρατίθενται δίπλα στο όνομά 

του μέσα σε αγκύλες. Για να τις τροποποιήσω αρκεί να πατήσω πάνω στο όνομα του 

χρήστη και αυτόματα στην δεξιά πλευρά της οθόνης μου έχω τη δυνατότητα να επιλέξω τις 

δικαιοδοσίες στις οποίες θέλω να του δώσω πρόσβαση ή να του την αφαιρέσω. 

mailto:user1@ilsp.athena-innovation.gr
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Για να τροποποιήσω τα δικαιώματα αυτά, αρκεί να τα επιλέξω ή να τα καταργήσω και να 

πατήσω Save. 

 

Εάν θέλω να αφαιρέσω κάποιον χρήστη από το project, καταργώ όλα τα δικαιώματα που 

έχει. 
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Μόλις πατήσω Save ο χρήστης δεν εμφανίζεται πλέον. 

 

5. Προσθήκη οδηγιών 

Εάν επιθυμώ να υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα οδηγίες για την επισημείωση των 

κειμένων, μπορώ να δημιουργήσω σχετικό αρχείο και να το ανεβάσω από το tab 

Guidelines. Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή της μεταφόρτωσης αρχείων. 



 

 

Συντονιστής Project Επισημείωσης (Project 

Μanager) - Εγχειρίδιο χρήσης  
 

 

11/ 14 

 

 

6. Διαγραφή Project 

Εάν θέλω να διαγράψω το project που έχω δημιουργήσει, το επιλέγω από την λίστα 

projects που βρίσκεται στα αριστερά και πατάω το κουμπί Delete. Προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η ενέργεια, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο πρέπει να συμπληρώσω το 

όνομα του project (ΠΡΟΣΟΧΗ: χωρίς κενά μετά το όνομα) και να πατήσω το κουμπί 

Confirm. Το project δεν εμφανίζεται πλέον στην λίστα με τα project μου. 

 

7. Monitoring (Παρακολούθηση της προόδου επισημειώσεων) 

Από το αρχικό μενού επιλέγω Monitoring. 
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Εμφανίζεται ένα παράθυρο χωρισμένο στα δύο: στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται τα 

project μου και στην δεξιά πλευρά η πρόοδος που έχει σημειωθεί από το σύνολο των 

επισημειωτών.  

 

Εάν επιλέξω ένα project κάνοντας κλικ επάνω του, στη δεξιά πλευρά της οθόνης μου 

ανοίγουν τρία παράθυρα.  

 

Το πρώτο δείχνει στον κάθετο άξονα τους επισημειωτές και στον οριζόντιο τον αριθμό των 

αρχείων. Η μπάρα δείχνει για πόσα αρχεία ο κάθε επισημειωτής έχει ολοκληρώσει τη 

διαδικασία επισημείωσης. Το δεύτερο δείχνει την πρόοδο κάθε επισημειωτή στο σύνολο 

των αρχείων ενός project. 
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Το τρίτο παράθυρο δείχνει αναλυτικά για όλα τα έγγραφα και τους επισημειωτές ενός 

project σε ποιο στάδιο επισημείωσης βρίσκονται. Η ένδειξη New σημαίνει ότι ο 

επισημειωτής δεν έχει ακόμη ανοίξει το έγγραφο, η ένδειξη    ότι το έγγραφο είναι υπό 

επεξεργασία, ενώ η ένδειξη  ότι η επισημείωση στο έγγραφο έχει ολοκληρωθεί και το 

έγγραφο έχει κλείσει. 

 

Ο project manager μπορεί να αλλάξει το status ενός εγγράφου για έναν ή περισσότερους 

επισημειωτές (π.χ. να ανοίξει ένα κλειστό έγγραφο) κάνοντας κλίκ πάνω στα εικονίδια. Η 

διαχείριση χρηστών (προσθήκη, αφαίρεση, αλλαγή δικαιωμάτων) γίνεται από την επιλογή 

Projects του αρχικού μενού (βλ. Guidelines for project managers/ Διαχείριση χρηστών).  

 

https://inventory.clarin.gr/webanno_manual/1/
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8. 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. 


