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Bevezetés 
Annotáláson azt a folyamatot értjük, amely során a beszéd meghatározott 

részeihez jelölőelemeket (ang. label, tag) rendelünk. Az elemzés céljától füg-
gően ezek a jelölőelemek bármilyen beszédszeletre vonatkozhatnak a foneti-
kai szegmentumoktól kezdve a komplex frázisokig vagy akár még nagyobb 
egységekig. A jelölőelemek általában egy explicit, zárt elemtár tagjai, mint 
például a beszédhangok kategóriáinak jelölői (magánhangzók, mássalhang-
zók, fonetikus ábécé, intonációs jelölők stb.) vagy a nyelvészeti leírások jelö-
lői (mondatrészjelölők, morfológiai kommentárok). Ennek ellenére vannak 
olyan kutatási célok, amelyek nagyobb rugalmasságot kívánnak meg, és ahol 
a tulajdonságok mértékét (egy kontinuumon elfoglalt helyét) jelöljük, vagy 
olyan kategóriákat határozunk meg, amelyeknek elmosódottak a határaik. 
Ilyen például a beszéd emocionális aspektusainak a jelölése, ahol bizonyos 
köztes affektív állapotokat kívánunk megkülönböztetni a szélső értékek, pél-
dául az öröm és a szomorúság között. Az ilyen köztes állapotok számát az 
annotálók önkényesen határozzák meg. Ugyancsak problémaként merülhet 
fel, hogy néhány jelölő két- vagy többdimenziós, vagyis az értéke is csak 
többdimenziós térben adható meg. Ezért akár két vagy több értéket (jelölőt, 
taget) is tartalmazhatnak, amelyek különböző címkesorokon/rétegeken (ang. 
layer; a Praatban tier, vö. Boersma–Weenink 2014) jelennek meg. Ezért 
szükséges a jelölő(elem) (ang. tag) és a címke (ang. label) fogalmi elkülöní-
tése, amit Popescu-Belis (2005) javasolt. 
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Több, a beszéd annotálására szolgáló program (vö. pl. Garg et al. 2004) 
sok lehetőséget kínál, de ez a bőség olykor kevésbé áttekinthető felhasználói 
felületet és komplex működést eredményez. Néhányat ezek közül eredetileg 
eszközfonetikai elemzésekre hoztak létre, és csak kevés támogatja közvetle-
nül a nem kategorikus vagy a komplex annotációt. Az Annotation Pro kifej-
lesztésének fő motivációját egy olyan szoftver iránti igény adta, amely több-
szintű annotációt tesz lehetővé, különféle kategorikus és nem kategorikus 
minősítésekkel. A szoftver mind beszédakusztikai, mind percepciós alapú 
elemzésekre lehetőséget ad. Mivel minden típusú bemenetet egy annotációs 
fájlban tárol (.ant), könnyen kombinálhatók a kétféle elemzés adatai, így hoz-
záférhetővé válnak a köztük lévő lehetséges kapcsolatok és összefüggések. 

Kezdeti megfontolások és dizájn 
A paranyelvi és más nem kategorikus jegyek kihívást jelentenek a beszéd-

adatok annotálásában – mind a szoftver, mind a humán címkéző szempont-
jából. Az annotációs tér meghatározásának módja nagyban befolyásolja a ku-
tatási eredményeket. Annak is jelentősége van, hogy milyen típusú skálát vá-
lasztunk egy adott dimenzióra (lineáris, logaritmikus stb.). A paranyelvi 
jegyeket gyakran nehéz egyértelműen, világos és hozzáférhető terminusokkal 
definiálni. Ha verbális jelölőket (tag) alkalmazunk (pl. emocionális kategóri-
ák neveit, mint ingerült, aggódó), ezeknek a címkéző általi értelmezését erő-
sen befolyásolhatja e szavak mindennapi használata. Az ilyen és ehhez ha-
sonló problémák csak részben oldhatók meg, és a megoldások általában egy 
adott adattípusra vagy egy specifikus tudományos kutatásra alkalmazhatók. 

Az itt bemutatott programot a beszédcímkézés széleskörű alkalmazásaira 
fejlesztették ki, beleértve a szigorúan technológiaiakat (pl. beszédszintézis, 
automatikus beszélő- vagy beszédfelismerés) éppúgy, mint az alapvető fone-
tikai kutatásokat vagy a kommunikáció pszichológiáját. Ennek megfelelően 
elengedhetetlennek bizonyultak az alábbi funkciók és lehetőségek:  

– egyszerű és felhasználóbarát kezelőfelület, könnyű telepítés és konfigu-
rálás; 

– többszintű, szinkronizált annotáció precíz határelhelyezéssel; 
– a jegyterek különféle, állítható grafikai reprezentációi, valamint feltölthe-

tő képekkel elérhető skálák; 
– lehetőség arra, hogy a felhasználó a saját – képként reprezentált – tereit 

és skáláit használja;  
– komplex címkék (tagek) használata (pl. kétdimenziós jegyek); 
– plugin architektúra a program funkcióinak kiterjesztésére a felhasználó 

igényei szerint; 
– átjárhatóság: adatok importálása és exportálása más programokból/ba. 
Egy, a paranyelvi jegyek annotációjára alkalmas szoftver percepcióalapú 

kutatások kísérleti eszközeként is szolgálhat. A felülről lefelé haladó megkö-
zelítés, amely előre meghatározott kategóriákkal dolgozik az annotálásban, a 
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címkézőkét és a kutatókat is vakká teszi az új, korábban fel nem tárt jelensé-
gekre. Ezzel szemben az itt bemutatott eszköz több rugalmasságot enged meg 
a címkézőknek, és azáltal, hogy folytonos tér áll a rendelkezésükre, új felfe-
dezések tehetők, vagy új kategorizáció születhet meg. 

Implementáció és architektúra. Pluginok 
Az Annotation Pro C# programnyelv használatával, Visual Studio progra-

mozási környezetben készült, és (a jelen formájában) Windows operációs 
rendszeren futtatható. Más platformokhoz (pl. Linux) illesztése tervben van. 
A fő cél az volt, hogy olyan általánosan használható annotálószoftver jöjjön 
létre, amely különféle projektumokban alkalmazható, mind beszélt, mind 
írott (pl. morfológiai kommentár) forrásokon. Másrészről az architektúra le-
gyen kiterjeszthető és rugalmas, lehetővé téve a felhasználóspecifikus igé-
nyeknek való megfelelést. Ez a plugintechnológia alkalmazásával történik 
meg, amely a felhasználó számára lehetővé teszi, hogy saját funkciókat adjon 
hozzá a program főmenüjéhez. 

A plugintechnológia alkalmazása természetesen következik a fő cél meg-
valósításából: csak az általános, a legtöbb felhasználó által használt lehetősé-
gek vannak fixen beépítve, míg az összes olyan funkció, amely inkább pro-
jektum- vagy felhasználóspecifikus, a pluginmenün keresztül érhető el. A C# 
nyelvben jártas felhasználó létrehozhat bármilyen új funkciót a szoftver mű-
ködésének kiterjesztésére (pl. beszédelemzés, automatikus jegykinyerés a be-
szédjelből, szinkronizálás). Inicializáláskor a program beolvassa a felhaszná-
ló Documents/Annotation Pro/Plugins könyvtárának tartalmát, és frissíti a 
pluginok listáját ennek a könyvtárnak a tartalma alapján. A pluginok standard 
C# formátumot (*.cs) és megfelelő szerkezetet kívánnak meg, erre egy példa 
plugin fájl található az Annotation Pro Plugins könyvtárában. A plugin fájl 
(*.cs) fordítása és végrehajtása is futásidőben történik. A felhasználó korlát-
lanul hozzáférhet a felülethez, címkézhet rétegeket és adatokat (az architektú-
ra implementációjának további részleteiről: Klessa et al. 2013; példaalkalma-
zások a beépített lehetőségekhez, valamint elemzési célú pluginarchitektúra 
az időzítés jelenségéhez társalgási, illetve felolvasott beszédben: Klessa–Gib-
bon 2014; Yu et al. 2014; Karpiński 2014). 

Az annotálásra és a percepciós tesztelésre szolgáló felület 
A „hagyományos” többrétegű annotációs felületektől eltérően (ahol mind a 

hangszínkép, mind a hullámforma megjelenik, mint az 1. ábrán is látható), itt 
működik egy univerzális grafikus vezérlő, amely lehetővé teszi, hogy a jegy-
tér különböző grafikus reprezentációit használjuk az annotáció és a percepci-
ós tesztek alapjaként (lásd az ábra jobb felső sarkában). A grafikus reprezen-
tációk a programba beépített képek listájából is kiválaszthatók, vagy a fel-
használó is megtervezheti őket. Ez azt jelenti, hogy bármely kép használható 
grafikus elemként. A grafikus vezérlő képéhez tartozó síkot a szoftver koor-
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dináta-rendszerként értelmezi. Amikor a címkéző a képre kattint, az adott 
pont koordinátái eltárolódnak, és megjelennek pontként a képen, valamint 
számokként a hozzá tartozó címkesorban. Ennek eredményeként a koordiná-
ták halmazain különféle elemzések futtathatók, pl. klaszteranalízis (más gra-
fikus reprezentációkra lásd pl. Klessa et al 2012, ahol a FEELTRACE érze-
lemelemzővel (Cowie et al. 2000) történt összevetés is olvasható). 

Az annotációs felület percepciós tesztekhez is használható: tesztfuttatási 
módban lehet kísérletet tervezni. Lehetőség van a résztvevők adatainak keze-
lésére (a résztvevő neve vagy azonosítója, életkor, nem, nyelvjárás stb.). A 
percepciós teszt beállításai is rugalmasak, az adott feladatra szabhatók. A kí-
sérletvezető meghatározhatja a lehetséges válaszok számát, a stimulusok sor-
rendjét, az újra meghallgatás lehetőségét stb. Az eredeti fájlnév megjeleníthe-
tő vagy el is rejthető a teszt ideje alatt. A percepciós tesztek eredményei .csv 
fájlokban tárolódnak, velük együtt minden információ a kísérleti személy 
teszt közbeni cselekedeteiről (pl. a meghallgatások száma). 

 
1. ábra 

Az Annotation Pro felhasználói felülete 

Átjárhatóság és fájlformátumok 
Az Annotation Pro annotációs fájljai (.ant) XML formátumúak, és a prog-

ram más eszközökkel előállított XML-fájlokat is kezel (Klessa et al. 2013). 
Ezen kívül az Annotation Pro importál fájlokat a következő formátumokból: 
a Praat TextGrid-fájlja (Boersma–Weenink 2014), a Transcriber .trs fájlja 
(Barras et al. 2001), BLF (Breuer–Hess 2010), .txt (a forrás szövegfájl min-
den sorát különálló szegmentumként importálja) és .csv (konfigurálható im-
port, beleértve a Wavesurfer LAB-ját (Sjölander–Beskow 2000). 
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Konklúzió és tervek 
Az Annotation Prót eddig különféle kutatási projektumokban alkalmazták 

beszédadatok lejegyzésére és címkézésére. Ezek között szerepelt emocionális 
beszéd percepciós és produkciós elemzése, valamint időzítési sajátosságok 
elemzése mind társalgási, mind felolvasott beszédben. Ugyancsak használták 
szűkebb körben beszélt nyelvek korpuszainak annotálására és lejegyzésére 
nem standard betűtípusokkal és morfológiai kommentárokkal. Az eddigi 
visszajelzések alapján a szoftver elve világos, a felhasználói felület könnyen 
kezelhető és rugalmas. 

Az Annotation Pro további tesztelése és új pluginokkal való kiterjesztése 
folyamatban van. Mind az import/export és az elemzés lehetőségeit tovább-
fejlesztik a nagyobb átjárhatóság érdekében (pl. SPPAS, Bigi–Hirst 2013). 
Egyebek mellett tervben van a videóannotáció és a több-beszélős felvételek 
kezelése is. 

Az Annotation Pro kutatási célokra szabadon elérhető: annotationpro.org 
(kapcsolat: klessa@amu.edu.pl). 
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