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 Plan warsztatów

1. Instalacja i uruchomienie programu.
2. Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
3. Przeprowadzenie anotacji krótkiego nagrania wg omówionej 
wcześniej specyfikacji.
4. Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego. 
5. Opcje dla testów percepcyjnych; przykładowy test dotyczący 
oceny percepcyjnej mowy emocjonalnej.
6. Automatyzacja prac: pluginy (wtyczki).
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1. INSTALACJA
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 Instalacja i uruchomienie programu
www.annotationpro.org
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 Instalacja i uruchomienie programu
www.annotationpro.org/downloads
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2. JAK ZACZĄĆ?
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Okno programu
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?

Samouczek: 
http://annotationpro.org/documentation/quick-start/
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http://annotationpro.org/documentation/quick-start/


`

Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Audio
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Wspierany format pliku audio: wave 16bit
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Jakie pliki anotacji można otwierać?

1. Pliki programu Annotation Pro:

ANT – domyślny format zapisu anotacji w Annotation Pro *(plik .ANT 
to plik XML skompresowany zip; aby 'zajrzeć do środka', trzeba zmienić rozszerzenie na .zip i wtedy można 
podejrzeć zawartość; zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia osadzanie nagrania i innych plików w 
skompresowanym pliku .ANT)

ANTW – plik z informacjami o kolekcji plików “Workspace” *(w pliku 
.ANTW przechowywana jest informacja o lokalizacji plików anotacji wchodzących w skład kolekcji czyli Workspace

ANTx – dodatkowy format zapisu anotacji  *(plik .ANTx zawiera te same 
informacje, co plik .ANT, jednak ponieważ .ANTx to prosty plik XML, nie ma możliwości osadzania nagrania czy 
innych danych w tym formacie, za to dzięki temu że jest to format nieskompresowany, można go łatwiej integrować 
z innymi narzędziami, co wykonano już np. w przypadku SPPAS)
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http://sldr.org/SLDR_data/Disk0/preview/000800/index.html
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Jakie pliki anotacji można otwierać?

1. Pliki programu Annotation Pro:

ANT – domyślny format zapisu anotacji w Annotation Pro *(plik .ANT 
to plik XML skompresowany zip; aby 'zajrzeć do środka', trzeba zmienić rozszerzenie na .zip i wtedy można 
podejrzeć zawartość; zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia osadzanie nagrania i innych plików w 
skompresowanym pliku .ANT)

ANTW – plik z informacjami o kolekcji plików “Workspace” *(w pliku 
.ANTW przechowywana jest informacja o lokalizacji plików anotacji wchodzących w skład kolekcji czyli Workspace

ANTx – dodatkowy format zapisu anotacji  *(plik .ANTx zawiera te same 
informacje, co plik .ANT, jednak ponieważ .ANTx to prosty plik XML, nie ma możliwości osadzania nagrania czy 
innych danych w tym formacie, za to dzięki temu że jest to format nieskompresowany, można go łatwiej integrować 
z innymi narzędziami, co wykonano już np. w przypadku SPPAS)

11

http://sldr.org/SLDR_data/Disk0/preview/000800/index.html
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Przykładowe pliki
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1.Proszę pobrać pliki z przykładowymi nagraniami i 
anotacją TUTAJ, a następnie zapisac te pliki w 
dowolnym katalogu na dysku Państwa komputera, 
najlepiej w kat. Dokumenty, może to być też 
tymczasowy katalog np. na Pulpicie.

2.Proszę rozpakować .zip
3.Otworzyć plik Example_Emo_Workspace.antw w 

Annotation Pro *(otwieramy w ten sposób kolekcję plików (workspace), do których linki 
znajdują się właśnie w pliku Example_Emo_Workspace.antw)

http://katarzyna.klessa.pl/wp-content/uploads/2015/11/Anotacja_ParalinguaEmo.zip
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Jakie pliki anotacji można otwierać?

2. Pliki innych programów 
– za pomocą opcji Import

Np. pliki tekstowe TXT,
CSV, TextGrid, TRS, 
BLF, EAF, XRA
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje

● Odtwarzanie dźwięku (przycisk Play, spacja, CTRL+spacja)
● Zoom – kliknięcie na nagraniu lewym przyciskiem, a potem 

środkowy przycisk myszki (scroll)
● Przesuwanie nagrania/anotacji - pasek nawigacji, linijka
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3. ANOTACJA
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje

● Wstaw segment – Insert segment lub klawisz Insert na klawiaturze 
*(można wstawić segment o długości zaznaczenia na nagraniu)

● Wstaw warstwę – Add New Layer *(można też zduplikować warstwę, zielony przycisk 
Duplicate)
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje

● Zmodyfikuj segment / jego rozmiar, położenie – pociągnąć myszką 
za krawędź, ciągnąć myszką segment (lewy klawisz)

● Wypróbujmy te opcje, korzystając z pliku Asia_2_4195_0s_B 
(drugi na liście w workspace).

●  Na warstwie Phrases są błędy w położeniu granic segmentów, a 
także w tekście etykiet, proszę spróbować poprawić te błędy. 

● Ile fraz słyszą Państwo w tym nagraniu?
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje

● Opcje 
nawigacji i edycji
*(Zachowanie, wygląd 
segmentów i
nagrania podczas 
pracy, np. zapętlenie 
nagrania, przesuwanie 
się odtwarzanego  nagrania za 
kursorem, wyświetlanie na 
czarnym/białym tle, przyciąganie 
bliskich segmentów, 'przyklejenie' 
do sąsiedniego segmentu I in.)
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje

● Wstaw segment – Insert segment lub klawisz Insert na klawiaturze 
*(można wstawić segment o długości zaznaczenia na nagraniu)

● Wstaw warstwę – Add New Layer *(można też zduplikować warstwę, zielony przycisk 
Duplicate)
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Anotacja nagrania w Annotation Pro
 - Specyfikacja

1. Wybieramy z listy workspace plik Ewa_2_4195_0s_B
2. Spróbujmy stworzyć dla tego pliku 4 nowe warstwy anotacji, takie 

jak są widoczne dla pierwszego pliku z listy (Asia_2_3362_0s_A.). 
Niech warstwy nazywają się: Text, Spk, Phrases, Words.

3. Na warstwach odpowiednio należy wprowadzić następujące 
informacje:

● Text – zapis ortograficzny całej słyszanej wypowiedzi
● Spk – dźwięki mówcy inne niż mowa *(np. Fill -fillers, tzw. pauzy wypełnione, breath – 

wyraźnie słyszalny oddech, laugh - śmiech)

● Phrases – zapis ortograficzny z podziałem na frazy *(definicja frazy może być 
dyskusyjna, posłużmy się kryterium syntaktycznym i intonacyjnym)

● Words – zapis z podziałem na wyrazy w transkrypcji SAMPA; zob. 
Tutaj: https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/polish.htm. *(Uwaga: tzw. 
rozszerzona SAMPA: transkrypcja afrykat z wykorzystaniem znaku ^, np. t^S zamiast tS, d^z' zamiast dz', co umożliwia 
transkrybowanie bez spacji, koniecznych dla ujednoznacznanienia dla standard SAMPA , por. /dZem/ vs. /d^Zem/.
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4. EKSPORT
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Eksport danych z Annotation Pro do 
arkusza kalkulacyjnego i innych formatów

W programie Annotation Pro, z kolekcji plików 
Example_Emo_Workspace.antw 
proszę wybrać jeden plik, 
np.  Asia_2_3362_0s_A

Wypróbujmy przykładowe operacje eksportu danych dla anotacji 
tego pliku *(Aby dokonać eksportu warstwy, trzeba najpierw kliknąć na tej warstwie lewym przyciskiem myszki)

1. Eksport warstwy anotacji do arkusza kalkulacyjnego
2. Eksport warstwy Phrases do ANT & Audio
3. Eksport warstwy Syllables do TXT & Audio

Do czego mogą być przydatne tego typu formy eksportu danych?
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Eksport danych z Annotation Pro do 
arkusza kalkulacyjnego i innych formatów

Przykładowy arkusz kalkulacyjny otrzymany w wyniku eksportu 
pojedynczej warstwy (Phones):
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Eksport danych z Annotation Pro do 
arkusza kalkulacyjnego i innych formatów

 
Można również wyeksportować całą kolekcję (workspace) do 
jednego wspólnego arkusza lub do kolekcji arkuszy. 
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Eksport danych z Annotation Pro do 
arkusza kalkulacyjnego i innych formatów

Przykładowy arkusz kalkulacyjny otrzymany w wyniku eksportu:
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Tworzenie nowej kolekcji z plików 
wyeksportowanych jako ANT & Audio

Proszę wykorzystać pliki wyeksportowane z 
wykorzystaniem opcji Export → ANT & 
Audio i utworzyć nowy Workspace, np. o 
nazwie EMO_Asia_Phrases. 

1.Uruchamiamy Annotation Pro
2.Klikamy na zielony przycisk + (Add) nad 

panelem Workspace (po lewej stronie) i 
wybieramy pożądane pliki. Po 
zatwierdzeniu pojawią się one na liście.

3.Zapisujemy kolekcję, wybierając:       
menu File ->Workspace->Save As...
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5. TESTY
PERCEPCYJNE
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Ustawienia testu percepcyjnego

Menu Tools - > Options – zakładka Sessions
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Uruchomienie testu percepcyjnego

Klikamy ikonkę “człowieczka” nad listą plików w panelu 
Workspace i klikamy Start Session. Jeśli w ustawieniach 
wybraliśmy User Must Authorize, pojawi się formularz do 
wpisania danych uczestnika testu.
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Opcje testu percepcyjnego

Wyniki testu zapisywane są na warstwie anotacji. Program 
można wykorzystać zarówno do zadań opartych na “tradycyjnej” 
anotacji nagrań (wpisywanie tekstu jako etykiety segmentów), 
jak i na działaniach z użyciem graficznej reprezentacji 
przestrzeni cech (prawa górna strona okna programu).
 
Graficzna reprezentacja to albo jeden z wbudowanych 
obrazków, albo tzw. Custom image, czyli dowolny obrazek o 
rozszerzeniu JPG lub PNG stworzony na własne potrzeby przez 
użytkownika programu.
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Przykładowy test percepcyjny

1. Proszę pobrać paczkę z danymi TUTAJ, rozpakować ją do 
katalogu na dysku.

2. Ustawić obrazek emo_pic_kg jako Custom image (prawy 
górny róg okna programu, Feature space)

3. Dodać pobrane pliki do nowej kolekcji (workspace) w 
Annotation Pro, zapisać workspace jako test.antw

4. Ustawić następujące warunki testu percepcyjnego:
● Użytkownik musi podać dane
● Nazwy plików mają być anonimizowane
● Maksymalnie można odsłuchać nagranie 3 razy 

5. Uruchomić test percepcyjny *(Start Session, “człowieczek” nad listą)

6. Wykonać test wg podanej specyfikacji.
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Przykładowy test percepcyjny
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Grafika w Feature space z: Głowacka, K. Percepcyjna ocena afektu w głosie
na podstawie korpusu nagrań mowy imitowanej. Praca magisterska, UAM, 2016. 



6. WTYCZKI
(PLUGINY)
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Plugin: Feature space - odległość od środka 

Link do pluginu: 
http://katarzyna.klessa.pl/wp-content/uploads/2015/11/PluginDistance.zip

Plugin oblicza odległość punktu od środka układu współrzędnych na 
podstawie wzoru:

 

Wynik pluginu zapisywany jest jako Parameter 2 segmentu.

Zważywszy specyfikację testu percepcyjnego przeprowadzonego w 
poprzedniej części zajęć, gdzie odległość od środka oznaczała 
wzrost natężenia emocji, możemy wykorzystać ten plugin do 
wyliczenia tego natężenia na podstawie współrzędnych punktów, w 
które kliknęliśmy, oceniając emocje w głosie. 
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Plugin: Feature space – etykiety obszarów 

Link do pluginu:
http://katarzyna.klessa.pl/wp-content/uploads/2015/11/PluginPolygons.zip

Plugin wypisuje etykiety tekstowe dla wyznaczonych 
wcześniej obszarów o kształcie wielokątów (polygons). W  
wersji pluginu do użytku podczas obecnych zajęć wielokąty 
zdefiniowano tak, aby każdy z nich odnosił się do jednego 
kawałka “tortu” widocznego na graficznej reprezentacji 
przestrzeni cech.
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Jak użyć pluginu?

Aby można było skorzystać z pluginów, należy zapisać je w 
katalogu programu Annotation Pro → Plugins (automatycznie 
utworzonym przy instalacji w Documents). Po zapisaniu w tym 
folderze pluginy pojawią się w menu Plugins *(Folderu Plugins nie trzeba szukać na 
dysku, można go otworzyć z poziomu Annotation Pro, korzystając z menu Plugins → Open Plugins Folder. Jeśli chcemy 
uruchomić plugin dla listy plików, zaznaczamy Workspace Mode w menu Plugins, a potem zaznaczamy wybrane pliki na 
liście).
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Jak użyć pluginu?

Uruchamiamy pluginy dla całej naszej kolekcji (Plugins → 
Workspace Mode). 
UWAGA, kolejność uruchamiania jest ważna w naszym 
przypadku, najpierw uruchamiamy plugin który oblicza odległości 
(Distance), a potem ten, który wpisuje etykiety (Polygons). Wyniki 
widzimy na warstwie anotacji jako parametry etykiet, a po 
eksporcie pojawią się w odpowiednich kolumnach arkusza: 
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Eksport anotacji → wyników testu i pluginów

1. Proszę zaznaczyć wszystkie pliki na 
liście workspace test.antw

2. Klikamy prawym klawiszem na 
zaznaczonych plikach i wybieramy 
Export → Selected Files to One Big CSV

3. Otwieramy tak otrzymany plik CSV w 
programie Libre/Open Office lub 
Excel i zapisujemy jako arkusz 
kalkulacyjny *(separatory kolumn to TAB, dodatkowy 
separator to średnik)

→ Możemy już przeprowadzić analizy 
statystyczne wyników
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Dziękuję za uwagę!

klessa@amu.edu.pl
annotationpro.org

katarzyna.klessa.pl

mailto:klessa@amu.edu.pl
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