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1. Γενικές οδηγίες 

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 (Annotator) και τα αντίστοιχα  δικαιώματα 

που μου έχουν δοθεί. 

2. Επιλογή project 

Επιλέγω Annotation. 

Εμφανίζεται ένα παράθυρο χωρισμένο στα δύο: στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται τα 

project στα οποία έχω πρόσβαση ως επισημειωτής (Annotator). Εάν επιλέξω ένα project 

https://inventory.clarin.gr/
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κάνοντας κλικ επάνω του, στη δεξιά πλευρά του παραθύρου εμφανίζονται τα αρχεία που 

ανήκουν στο project αυτό. 

 

Επιλέγω όποιο αρχείο με ενδιαφέρει κάνοντας κλικ πάνω του και πατάω Open 

(εναλλακτικά κάνω διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου). Ανοίγει μία καινούργια σελίδα στην 

οποία εμφανίζονται οι πέντε πρώτες προτάσεις από το κείμενο που επέλεξα. Η αρίθμηση 

των προτάσεων φαίνεται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου.  

 

3. Περιήγηση στο ανοιγμένο έγγραφο - Ρυθμίσεις 

Μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες για το αρχείο που έχω επιλέξει (όνομα, 

μορφότυπο, τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει) πατώντας πάνω στο κουμπί i, το οποίο 



 

 

Επισημειωτής (Annotator) - Εγχειρίδιο χρήσης  

 
 

5/ 10 

 

βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας (εναλλακτικά, μπορώ να πατήσω το βελάκι 

που βρίσκεται ακριβώς από πάνω). 

 

Μπορώ να αλλάξω τον αριθμό των προτάσεων που εμφανίζονται στο παράθυρο μου από 

τα Settings. Επιλέγω τον αριθμό των προτάσεων που θέλω να εμφανίζονται και πατάω 

Save. 

 

Από το βασικό μενού στο πάνω τμήμα της σελίδας μπορώ να περιηγηθώ είτε μέσα στο 

αρχείο που έχω ανοίξει είτε στα αρχεία που υπάρχουν στο project μέσα στο οποίο 

βρίσκομαι. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στοίχισης του κειμένου αριστερά (LTR) και δεξιά 

(RTL). Από το κουμπί Guidelines μπορώ να έχω πρόσβαση στις οδηγίες που έχουν 

συνταχθεί για τον τύπο της επισημείωσης που θα κάνω (σε περίπτωση που το αναδυόμενο 

παράθυρο είναι κενό, δεν υπάρχουν οδηγίες). 



 

 

Επισημειωτής (Annotator) - Εγχειρίδιο χρήσης  

 
 

6/ 10 

 

 

Στη δεξιά πλευρά της σελίδας υπάρχει το κουμπί Layer. Πατώντας το βέλος αναδύεται μία 

λίστα από την οποία μπορώ να επιλέξω το επίπεδο επισημείωσης που θέλω να κάνω. Η 

επιλογή μου γίνεται με κλικ πάνω στο όνομα. 

 

4. Έναρξη επισημείωσης - δυνατότητες 

Επιλέγω το τμήμα του κειμένου το οποίο θέλω να επισημειώσω. Στην δεξιά πλευρά της 

σελίδας κάτω από το Layer εμφανίζεται μέσα σε ένα καινούργιο παράθυρο το επιλεγμένο 

κείμενο και ακριβώς από κάτω το πεδίο value. Πατώντας το βέλος εμφανίζεται μία 

αναδυόμενη λίστα με ετικέτες από τις οποίες θα επιλέξω αυτή που θα προσαρτηθεί στο 

επιλεγμένο κείμενο. Φέρνοντας τον κέρσορα πάνω σε μία από αυτές βλέπω στο κάτω 

μέρος του παραθύρου μου την εξήγησή της. 
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Εφόσον επιλέξω την κατάλληλη ετικέτα, το επιλεγμένο κείμενο παίρνει την τιμή της. 

Μπορώ να διαγράψω την επιλογή μου κάνοντας διπλό κλικ στην ετικέτα που εμφανίζεται 

πάνω από το επιλεγμένο κείμενο και πατώντας στη συνέχεια Delete. Η επιλογή Clear 

εξαφανίζει τα κουτιά Text και value από την αριστερή πλευρά της σελίδας.  

 

Μπορώ να επιλέξω το ίδιο τμήμα κειμένου παραπάνω από μία φορές και να του 

προσαρτήσω διάφορες ετικέτες. 
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Η επισημείωση τμημάτων κειμένου που εκτείνονται σε περισσότερες από μία προτάσεις 

δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου tagset, και εάν το 

επιχειρήσω (όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ονόματος A.V.Lecumberri, προτάσεις 7-

9) ενημερώνομαι με μήνυμα: 

 

Σε περίπτωση που θέλω να αναιρέσω όλες τις επισημειώσεις που έχω κάνει σε ένα αρχείο, 

επιλέγω το κουμπί Reset στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας. Στο αναδυόμενο παράθυρο 

επιβεβαιώνω την επιλογή μου πατώντας Confirm και εισάγοντας το όνομα αρχείου στο 

κενό πεδίο. 
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Σε όλα τα στάδια της επισημείωσης ενός εγγράφου μπορώ να εξαγάγω το έγγραφο στο 

οποίο δουλεύω σε μορφότυπο της επιλογής μου, πατώντας το κουμπί Export, με ή χωρίς 

τις επισημειώσεις που έχω κάνει. 

 

Όταν έχω ολοκληρώσει την επισημείωση ενός εγγράφου επιλέγω Finish. Η επιλογή αυτή δε 

θα μου επιτρέπει την περαιτέρω επεξεργασία και για το λόγο αυτό στο αναδυόμενο 

παράθυρο πρέπει να επιβεβαιώσω την επιλογή μου, πατώντας Confirm. 

 

Από το κουμπί Open στο πάνω αριστερά μέρος της σελίδας, μπορώ να δω ξανά το σύνολο 

των αρχείων του project. Η χρωματική διαφοροποίηση διακρίνει αυτά που δεν έχω ανοίξει 

ακόμα (γκρι χρώμα), αυτά τα οποία έχω ανοίξει και επεξεργάζομαι (μπλε χρώμα) και αυτά 

στα οποία έχω ολοκληρώσει την επισημείωσή μου και έχω κλείσει (κόκκινο χρώμα). 
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5. Δημιουργία project επισημείωσης 

Για τη δημιουργία project επισημείωσης συμβουλευτείτε το αρχείο Guidelines for Project 

managers. 

6. 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. 

 

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