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 Plan kursu

1. Instalacja i uruchomienie programu. Podręcznik użytkownika.

2. Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro? Panel audio.

3. Podstawowe operacje na warstwach anotacji. Przeprowadzenie 
anotacji krótkiego nagrania wg omówionej wcześniej specyfikacji.

4. Opcje dla testów percepcyjnych; przykładowy test z 
wykorzystaniem procedury „taki sam / różny”.

5. Pomiar wartości f0. Wyświetlenie konturu f0 i eksport wyników 
pomiarów oraz anotacji do arkusza kalkulacyjnego.

6. Automatyzacja prac: wtyczki („pluginy”, rozszerzenia).

 

Link do strony internetowej z materiałami: tutaj.
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http://katarzyna.klessa.pl/?page_id=2152%20


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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http://www.annotationpro.org/downloads


2. JAK ZACZĄĆ?



Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Okno programu
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Okno programu: ćwiczenie
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Ćwiczenie jest przeznaczone dla osób, które mają już program na 
komputerze i miały okazję skorzystać z niego przed obecną edycją 
warsztatów:

● Proszę przyjrzeć się zdjęciom okna programu przedstawionych na 
dwóch kolejnych slajdach. 

● Czy potrafią Państwo określić przeznaczenie przedstawionych tam 
elementów okna programu? W jakich przypadkach mogłyby one 
być przydatne?

● Proszę podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi 
uczestnikami warsztatu, spróbować wspólnie wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości.



Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Okno programu
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Link do zdjęcia w większej rozdzielczości: tutaj

http://katarzyna.klessa.pl/wp-content/uploads/2017/01/AnnoTationProWindow.png
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Okno programu
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 Instalacja i uruchomienie programu
Podręcznik użytkownika
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?

Samouczek (Quick Start) i pomoc programu: 
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http://annotationpro.org/documentation/quick-start/
http://annotationpro.org/wp-content/uploads/2013/07/Annotation-Pro-Enhancing-Annotation.pdf
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Audio
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Wspierany format pliku audio:
 
● Głębia bitowa wave 16bit, 
● Różne częstotliwości próbkowania 

(częste w nagraniach mowy to 44100Hz 
i 16000kHz, ale zdarzają się też inne),

● Nagrania mono/stereo.

Więcej o tych parametrach audio np. tutaj:

https://www.csun.edu/~lg48405/sed618/assignments/audio_format.html
http://zakamarkiaudio.pl/2012/12/czestotliwosc-probkowania-i-glebia-bitowa-fakty-i-mity.html

https://www.csun.edu/~lg48405/sed618/assignments/audio_format.html
http://zakamarkiaudio.pl/2012/12/czestotliwosc-probkowania-i-glebia-bitowa-fakty-i-mity.html
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Audio
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1.Różne możliwości wyświetlania spektrogramu (Smith, W.S., 1997)

2.Spektrogram wąskopasmowy a szerokopasmowy. Kiedy bardziej 
przydaje się jeden, a kiedy drugi z nich? (zob. też np. Ladefoged, P., 2001)

http://www.dspguide.com/pdfbook.htm
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Jakie pliki anotacji można otwierać?

1. Pliki anotacji 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 zwykły plik XML, to 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 i TypeCraft)
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http://sldr.org/SLDR_data/Disk0/preview/000800/index.html
https://typecraft.org/tc2wiki/Main_Page
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Jakie pliki anotacji można otwierać?

1. Pliki anotacji 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 zwykły plik XML, to 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 i TypeCraft)
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http://sldr.org/SLDR_data/Disk0/preview/000800/index.html
https://typecraft.org/tc2wiki/Main_Page
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
 - Jakie pliki anotacji można otwierać?

1. Pliki ANT, ANTx
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?
 - Przykładowe pliki .ANT, .WAV i .ANTw
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1. Proszę pobrać pliki z przykładowymi nagraniami (.WAV) i 
anotacją (.ANT), a następnie zapisać te pliki w dowolnym 
katalogu na dysku Państwa komputera.

2. Proszę rozpakować paczkę Anotacja.zip
3. Proszę otworzyć plik Anotacja.antw w Annotation Pro 

(w rzeczywistości otwieramy w ten sposób kolekcję plików (workspace), plik  Anotacja.antw zawiera tylko 

informację o położeniu właściwych plików z anotacją, czyli plików ANT), a następnie otworzyć 
plik Evita.ant (dwuklik na nazwie)
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje dotyczące dźwięku

Pytanie do osób, które miały już okazję korzystać z programu 
Annotation Pro:

- Większość niżej wymienionych czynności można wykonać w 
programie na kilka różnych sposobów. Ile z tych sposobów Państwo 
pamiętają? Które? 

● Odtwarzanie dźwięku?
● Powiększenie („zoom”)? 
● Przesuwanie nagrania/anotacji? 
● Wstawienie nowego segmentu na warstwę anotacji?

19
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Jak rozpocząć pracę w Annotation Pro?
- Podstawowe operacje dotyczące dźwięku

1.Odtwarzanie dźwięku (przycisk Play, spacja, CTRL+spacja)
2.Powiększenie – kliknięcie na obrazie nagrania lewym przyciskiem 

myszki, a potem użycie środkowego przycisku myszki (scroll), 
przyciski In/Out, Selection, Full.

3.Przesuwanie nagrania/anotacji - pasek nawigacji na środku okna 
programu, pełniący też funkcję powiększania/zmniejszania (między 
obrazem sygnału a anotacją), suwak u dołu okna programu, linijka.

20



3. ANOTACJA
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Podstawy anotacji nagrań w Annotation Pro

● 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 istniejącą warstwę, w tym celu 
zaznaczamy warstwę, którą chcemy powielić i naciskamy zielony przycisk Duplicate)

22
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Podstawy anotacji nagrań w Annotation Pro

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

● Wypróbujmy te opcje, korzystając z pliku 
Dialog_zadaniowy_1.ant

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

23
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Podstawy anotacji nagrań w Annotation Pro

● Opcje 
nawigacji i edycji

Zachowanie, wygląd segmentów i nagrania 
podczas pracy, np.:

● zapętlenie nagrania
● przesuwanie się odtwarzanego 

nagrania za kursorem
● wyświetlanie obrazu sygnału audio na 
      czarnym lub białym tle
● przyciąganie bliskich segmentów, 

automatyczne 'przyklejenie' do 
sąsiedniego segmentu segmentami)

● Kombinacja klawiszy CTRL + Q – 
podział segmentu w miejscu 
ustawienia kursora

● Jeśli anotacja ma zbyt wiele warstw, 
możliwe jest zminimalizowanie lub 
całkowite ukrycie tych, które aktualnie 
nie są nam potrzebne

● ...

24
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Podstawy anotacji nagrań w Annotation Pro
 - ćwiczenie

1. Proszę otworzyć plik Dialog_zadaniowy_2.ant
2. Spróbujmy stworzyć dla tego pliku trzy nowe warstwy anotacji, 

podobne do tych widocznych w pliku Dialog_zadaniowy_1.ant. 
Niech te trzy utworzone warstwy nazywają się: Frazy, Wyrazy, 
Inne.

3. Na warstwach odpowiednio proszę wprowadzić następujące 
informacje:
● Frazy – zapis ortograficzny całej słyszanej wypowiedzi, z 

podziałem na frazy;
● Wyrazy – segmenty odpowiadające wyrazom dla jednej-dwóch 

wybranych fraz;
● Inne – dźwięki inne niż mowa.
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Dodawanie pliku do kolekcji (Workspace)
 - ćwiczenie dodatkowe

Zadanie polega na tym, by dodać nowy plik do istniejącej 
kolekcji. 

● Dodajmy plik Dialog_zadaniowy_3.wav do kolekcji 
Anotacja.antw

● Wskazówki: 
● do kolekcji można dodawać wyłącznie pliki .ANT, a zatem naszym 

pierwszym krokiem powinno być utworzenie takiego pliku,
● aby program automatycznie skojarzył  plik  .ANT z plikiem 

dźwiękowym, należy nadać obu plikom identyczne nazwy (jedyna 
różnica będzie dotyczyła rozszerzenia: odpowiednio .ANT i .WAV)
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Anotacja nagrań w Annotation Pro
 - dalsze kroki?

Kolejnym krokiem w pracy nad anotacją nagrań jest najczęściej 
konwersja zapisu ortograficznego na fonetyczny.

W przypadku większych zbiorów danych warto rozpatrzyć 
automatyzację tego etapu prac (dostępne są darmowe narzędzia 
wspomagające automatyzację, np. SPPAS)

W narzędziach komputerowych często stosuje się format 
transkrypcji SAMPA (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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http://www.sppas.org/
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/polish.htm
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Anotacja nagrania w Annotation Pro
 - Zimels i Saule

Z tą wielowarstową anotacją 
oraz odpowiadającym jej 
nagraniem można zapoznać 
się bliżej po otwarciu pliku 
Evita.ant

28



5. TESTY
PERCEPCYJNE
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Graficzna reprezentacja przestrzeni cech

Obrazy do wykorzystania zarówno do zaznaczania odpowiedzi w 
ramach testów percepcyjnych, jak i podczas anotacji.
 
1.Obrazy wbudowane
2.Obrazy  użytkownika (tzw. Custom image, dowolny obraz 

o rozszerzeniu JPG lub PNG stworzony na własne potrzeby 
przez użytkownika programu).
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Ustawienia testu percepcyjnego

Menu Tools →  Options → 
  zakładka Sessions.

Przed uruchomieniem 
testu najlepiej jest zapisać 
zbiór plików jako 
workspace.

31
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Uruchomienie testu percepcyjnego

Aby uruchomić test, 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.

32



`

Opcje testu percepcyjnego – zapis wyników

1. Wyniki testu zapisywane są na warstwie anotacji, w zwykłych segmentach. 
2. Klikając na obrazie, użytkownik tak naprawdę zaznacza punkt na 

płaszczyźnie układu współrzędnych XY o rozmiarach 100 na100 punktów ze 
środkiem (0) w środku obrazu. Kliknięcie punktu daje w efekcie dwie 
współrzędne, informujące o lokalizacji tego punktu w układzie. 
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Przykładowy test percepcyjny 
- instrukcja

1.  Proszę pobrać folder skompresowany Test_percepcyjny_dane.zip, 
a następnie rozpakować go w katalogu na dysku.

2.  W polu graficznej reprezentacji przestrzeni cech powinien 
wyświetlać się obraz Same-Different-Discrete, jeśli tak nie jest – 
proszę go wybrać, zaznaczając odpowiednią pozycję na liście.

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

4.  Ustawić następujące warunki testu percepcyjnego (session):
1. użytkownik musi podać dane identyfikacyjne,
2. nazwy plików mają być anonimizowane,
3. maksymalnie można odsłuchać nagranie 10 razy.

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

6. Wykonać test wg podanej ustnie specyfikacji.
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Przykładowy test percepcyjny
- skale ciągłe czy dyskretne?
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Przykładowy test percepcyjny
- objaśnienia założeń testu
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Przykładowy test percepcyjny
- NeuroPerKog
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Materiały użyte w teście powstały w ramach projektu NeoroPerKog (NCN). Zob. też film popularyzujący informacje o projekcie: 
http://bydgoszcz.tvp.pl/17376876/pracuja-nad-zabawka-do-nauki-jezykow 

http://bydgoszcz.tvp.pl/17376876/pracuja-nad-zabawka-do-nauki-jezykow


4. POMIAR f0



Pomiar wartości f0
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Pomiar wartości f0 
- metoda Probability YIN (PYIN)
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https://www.eecs.qmul.ac.uk/~simond/pub/2014/MauchDixon-PYIN-ICASSP2014.pdf
 

http://audition.ens.fr/adc/pdf/2002_JASA_YIN.pdf 

https://www.eecs.qmul.ac.uk/~simond/pub/2014/MauchDixon-PYIN-ICASSP2014.pdf
http://audition.ens.fr/adc/pdf/2002_JASA_YIN.pdf


Ekstrakcja f0 - ćwiczenie

41

Dokonajmy pomiaru f0:

(1)   dla trzech nagrań wypowiedzi z kolekcji wykorzystanej w 
teście percepcyjnym zrealizowanych jako IDS 

(2)   oraz dla trzech zrealizowanych jako ADS. 

Wyniki pomiaru zapisały się na warstwie anotacji. Aby więc 
przyjrzeć się ich wartościom w arkuszu kalkulacyjnym i 
przeprowadzić ewentualne analizy statystyczne, wystarczy 
wyeksportować anotację do formatu tabelarycznego, np. 
.CSV, co będzie naszym kolejnym zadaniem. 



5. EKSPORT 
DO ARKUSZY

KALKULACYJNYCH
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Eksport danych z Annotation Pro do 
arkusza kalkulacyjnego i innych formatów

Wyeksportujmy do arkusza 
kalkulacyjnego wyniki 
pomiarów f0.
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Eksport danych z Annotation Pro do 
arkusza kalkulacyjnego i innych formatów

Fragment arkusza kalkulacyjnego otrzymanego w wyniku eksportu 
plików z wynikami pomiaru f0:

44

Wartości średnie, minimalne i 
maksymalne f0 dla badanego materiału 
– obserwowane tendencje.
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Opcje testu percepcyjnego – inny rodzaj 
eksportu: raport Session management

Wyniki testu percepcyjnego są zapisywane także w pliku Session management. 
W tym pliku rejestrowane są wszystkie modyfikacje anotacji wykonane przez 
użytkownika w trybie testu, zarówno ostateczne decyzje, jak i te dokonywane 
przed ostatecznym zapisem wraz z informacją o czasie ich dokonania. 

45



`

Test percepcyjny 2016 - komentarz
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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. AUTOMATYZACJA 
WTYCZKI („PLUGINY”)
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Jak użyć pluginu?

Aby można było skorzystać z 
pluginów, należy zapisać je 
w katalogu Annotation Pro → 
Plugins (automatycznie 
utworzonym przy instalacji w 
katalogu programu). 

Po zapisaniu w tym folderze 
wtyczki pojawią się w menu 
Plugins. 

W menu dostępna jest także 
opcja Plugin Manager, po 
której kliknięciu mamy 
możliwość pobrania 
ogólnodostępnych wtyczek 
ze strony 
http://annotationpro.org/plugins/ 

48

http://annotationpro.org/plugins/
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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: 

49
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Przykład użycia automatycznych metod 
eksploracji anotacji 

Wróćmy na chwilę do 
pliku Evita.ant

W ramach prac nad 
anotacją tej wypowiedzi 
wykorzystano kilka 
różnych wtyczek, np.
Annotation Pro + TGA.

50
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Przykład użycia automatycznych metod 
eksploracji anotacji 

Przykładowy wykres 
wartości zmian czasu 
trwania segmentów (i 
tempa) uzyskany za 
pomocą pluginu 
Evita.ant

51
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Wykresy w Annotation Pro – program R

Aby generować wykresy w Annotation Pro konieczne jest zainstalowanie 
dodatkowego narzędzia, darmowego programu R, dostępnego do pobrania pod 
tym adresem: https://www.r-project.org/  
Znajmość R nie jest konieczna, należy go jedynie zainstalować i ustawić ścieżkę 
dostępu (Tools-Options-General). Od tej pory Annotation Pro sam będzie 
korzystać z funkcji wykresów.

52

https://www.r-project.org/


Zaproszenie na konferencję: gespin.amu.edu.pl
Poznań 25-27.08.2017

http://gespin.amu.edu.pl/


Dziękuję za uwagę!

klessa@amu.edu.pl
annotationpro.org

katarzyna.klessa.pl

mailto:klessa@amu.edu.pl
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