
 

LIDER – I Linked Data come veicolo di contenuto multilingue 

e multimediale per le imprese europee

LLaa  ssffiiddaa  

LLaa  ccrreesscciittaa  eessppoonneennzziiaallee  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  vvoolluummee,,  

vveelloocciittàà  ddii  ddiiffffuussiioonnee  ee  vvaarriieettàà  ddeell  WWeebb  rriicchhiieeddoonnoo  llaa  

ddeeffiinniizziioonnee  ddii  nnuuoovvii  aapppprrooccccii  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddeeii  

ccoonntteennuuttii..  QQuueessttoo  èè  iill  pprreerreeqquuiissiittoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  ii  

pprroobblleemmii  ddii  aannaalliissii  ssuu  llaarrggaa  ssccaallaa  ee  

nneellll''iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddii  iinnssiieemmii  ddii  ddaattii  eetteerrooggeenneeii,,  

pprroovveenniieennttii  ddaa  ddiiffffeerreennttii  ssuuppppoorrttii  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  iinn  

ddiivveerrssee  lliinngguuee  ee  ddaa  ddiivveerrssee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii..  

TTuuttttaavviiaa,,  uunn  eelleemmeennttoo  cchhiiaavvee  mmaannccaannttee  èè  llaa  

ccoommpprreennssiioonnee  ee  ll''iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeeii  ccoonntteennuuttii,,  ssiiaa  aa  

lliivveelllloo  ddii  tteessttoo  nnoonn  ssttrruuttttuurraattoo,,  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  lliinngguuiissttiiccoo  

pprreesseennttee  nneell  ccoonntteessttoo  ddii  ddiivveerrssii  fflluussssii  mmuullttiimmeeddiiaallii..  

LLIIDDEERR  ccoossttrruuiirràà  uunn  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  

nnuuoovvoo  eeccoossiisstteemmaa  LLiinnkkeedd  OOppeenn  DDaattaa  ((LLOODD))  iinn  mmooddoo  

ddaa  ppeerrmmeetttteerree  ll’’aacccceessssoo  aa  rriissoorrssee  ddii  ttiippoo  lliinngguuiissttiiccoo  

sseemmaannttiiccaammeennttee  iinntteerrccoonnnneessssee  ((rraapppprreesseennttaazziioonnii  

““LLiinngguuiissttiicc  LLiinnkkeedd  DDaattaa””  ddii  ccoorrppoorraa,,  ddiizziioonnaarrii,,  

mmeettaaddaattii  lleessssiiccaallii  ee  ssiinnttaattttiiccii,,  eecccc..))  ee  ssuu  ddiiffffeerreennttii  

ssuuppppoorrttii  ((mmeettaaddaattii  ddii  iimmmmaaggiinnii,,  vviiddeeoo,,  eecccc..))..  LLIIDDEERR  

ssttuuddiieerràà  ccoommee  qquueessttee  rriissoorrssee  ppoossssoonnoo  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  tteeccnnoollooggiiaa  ppeerr  ll''aannaalliissii  ddii  

ccoonntteennuuttii  aazziieennddaallii  ssuull  WWeebb  iinn  ddiivveerrssee  lliinngguuee,,  iivvii  

ccoommpprreessii  ii  ccoonntteennuuttii  mmuullttiilliinngguuee  ddiissttrriibbuuiittii  ssuuii  vvaarrii  

mmeeddiiaa..  

LLIIDDEERR  ccoonnttrriibbuuiirràà  aa  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ccoommuunniittàà  aattttoorrnnoo  aall  

LLiinngguuiissttiicc  LLiinnkkeedd  LLiicceennsseedd  DDaattaa  ((33LLDD)),,  iinncclluuddeennddoo  

rriissoorrssee  lliinngguuiissttiicchhee  aappeerrttee  ee  rreeggoollaattee  ddaa  lliicceennzzee  nneell  

ffoorrmmaattoo  lliinnkkeedd  ddaattaa..  

  

LLIIDDEERR::  PPrriinncciippaallii  rriissuullttaattii  nneell  pprriimmoo  aannnnoo    

  RRaaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  ccoommuunniittàà,,  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  

ccaassii  dd’’uussoo  aazziieennddaallii..  LLIIDDEERR  hhaa  tteennuuttoo  qquuaattttrroo  

rrooaaddmmaappppiinngg  wwoorrkksshhooppss  aall  ffiinnee  ddii  rraaccccoogglliieerree  

mmaatteerriiaallee  ppeerr  ccaassii  dd’’uussoo  aazziieennddaallii  ee  rreeqquuiissiittii  ppeerr  ddaattii  

ccoolllleeggaattii  lliinngguuiissttiiccii..  II  wwoorrkksshhoopp  eerraannoo  rriivvoollttii  aa  qquuaattttrroo  

ggrruuppppii::  llaa  ccoommuunniittàà  ddeeii  ddaattii,,  llaa  ccoommuunniittàà  WWeebb  nneell  ssuuoo  

iinnssiieemmee,,  llaa  ccoommuunniittàà  ddeellllaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ee  llaa  

ccoommuunniittàà  ddeellll’’aannaalliissii  ddeeii  ccoonntteennuuttii..  SSoonnoo  ssttaattee  

ddaapppprriimmaa  rraaccccoollttee  ooppiinniioonnii  aattttrraavveerrssoo  iill  ggrruuppppoo  

LLDD44LLTT  ((““LLiinngguuiissttiicc  LLiinnkkeedd  DDaattaa  ffoorr  LLaanngguuaaggee  

TTeecchhnnoollooggyy””)),,  uunn  ggrruuppppoo  ddeeddiiccaattoo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  

WW33CC,,  ppooii  ddooccuummeennttaattee  nneeii  rreeppoorrtt  ddii  wwoorrkksshhoopp  eedd  

iinnffiinnee  iinnttrrooddoottttee  nneellllaa  rrooaaddmmaapp  ddii  LLIIDDEERR..  IInnoollttrree,,  

LLIIDDEERR  èè  ssttaattoo  pprreesseennttee  aadd  uunn  ggrraannddee  nnuummeerroo  ddii  

eevveennttii  ddii  rriicceerrccaa  ee  iinndduussttrriiaallii,,  hhaa  oorrggaanniizzzzaattoo  ttuuttoorriiaall  ee  

tteennuuttoo  pprreesseennttaazziioonnii  ssuu  ddaattii  ccoolllleeggaattii  lliinngguuiissttiiccii  ee  

ssuullll’’aannaalliissii  ddii  ccoonntteennuuttoo..    

  LLiinneeee  gguuiiddaa  ee  bbeesstt  pprraaccttiiccee..  LLIIDDEERR  ssii  èè  aavvvvaallssoo  

ddii  uunn  ggrruuppppoo  WW33CC  ddeeddiiccaattoo,,  cchhiiaammaattoo  BBPPMMLLOODD  

((““BBeesstt  PPrraaccttiicceess  ffoorr  MMuullttiilliinngguuaall  LLiinnkkeedd  OOppeenn  DDaattaa””)),,  

aall  ffiinnee  ddii  rraaccccoogglliieerree  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  

nnuuoovvee  rriissoorrssee  lliinnkkeedd  ddaattaa  mmuullttiilliinngguuaa..  SSoonnoo  ssttaattee  

iinnoollttrree  eeffffeettttuuaattee  ccoonnvveerrssiioonnii  ddii  rriissoorrssee  lliinngguuiissttiicchhee  ggiiàà  

eessiisstteennttii  iinn  lliinnkkeedd  ddaattaa..  IInn  pprriimmoo  lluuooggoo  ssii  èè  gguuaarrddaattoo  

ssoopprraattttuuttttoo  aaii  mmeettaaddaattii  ddii  rriissoorrssee  lliinngguuiissttiicchhee..  LLIIDDEERR  

hhaa  ccoollllaabboorraattoo  ccoossttrruuttttiivvaammeennttee  ccoonn  llee  ccoommuunniittàà  ddii  

MMEETTAA--NNEETT  ee  CCLLAARRIINN  ppeerr  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee,,  aall  ffiinnee  ddii  

aassssiiccuurraarree  uunn  llaarrggoo  ccoonnsseennssoo  ee  rriiuuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  sscchheemmii  

ddii  mmeettaaddaattii  ggiiàà  eessiisstteennttii..  IInn  sseeccoonnddoo  lluuooggoo,,  LLIIDDEERR  hhaa  

ddeessccrriittttoo  ddeellllee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  vvaarrii  ttiippii  ddii  rriissoorrssee  qquuaallii,,  

aadd  eesseemmppiioo,,  ddiizziioonnaarrii  bbiilliinngguuaa  ee  mmuullttiilliinngguuaa,,  ee  hhaa  

aavvvviiaattoo  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddii  aallttrree  rriissoorrssee,,  qquuaallii  ddaattii  

tteerrmmiinnoollooggiiccii  ((TTBBXX))  oo  ddaattii  pprroovveenniieennttii  ddaa  ccoolllleezziioonnii  

tteessttuuaallii..  

  AArrcchhiitteettttuurraa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee  rrooaaddmmaappppiinngg..  

LLIIDDEERR  hhaa  ccrreeaattoo  uunnaa  pprriimmaa  bboozzzzaa  ddii  uunnaa  aarrcchhiitteettttuurraa  

ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  ddaattii  ccoolllleeggaattii  lliinngguuiissttiiccii  ppeerr  ll’’aannaalliissii  

ddii  ccoonntteennuuttoo..  LL’’aarrcchhiitteettttuurraa  ddeeffiinniissccee  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  uunn  

mmooddeelllloo  ggeenneerraallee  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  sseerrvviizzii  

lliinngguuiissttiiccii  cchhee  ooppeerraannoo  aa  lliivveelllloo  ddii  lliinnkkeedd  ddaattaa  ee  

ddaallll’’aallttrraa  ddiivveerrssii  sscchheemmii  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  

aapppplliiccaazziioonnii  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddii  ccoonntteennuuttoo..  EEssssaa  iinncclluuddee  

aallttrreessìì  uunnaa  ppaannoorraammiiccaa  ssuuggllii  ssttrruummeennttii  ee  llee  iinniizziiaattiivvee  

rriilleevvaannttii..  

LLIIDDEERR  hhaa  aanncchhee  ccrreeaattoo  uunnaa  pprriimmaa  vveerrssiioonnee  ddii  uunnaa  



 

rrooaaddmmaapp  ppeerr  ddaattii  ccoolllleeggaattii  lliinngguuiissttiiccii  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddii  

ccoonntteennuuttoo..  NNeell  ccoonnccrreettoo,,  vveennggoonnoo  iinntteeggrraattee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  pprroovveenniieennttii  ddaa  vvaarriiee  ssoorrggeennttii::  aattttiivviittàà  ddii  

LLIIDDEERR  qquuaallii  ssuurrvveeyy  oo  rrooaaddmmaappppiinngg  wwoorrkksshhoopp,,  rreeppoorrtt  

vvaarrii,,  aaggeennzziiee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ee  vvaarriiee  ccoommuunniittàà  ddii  

rriicceerrccaa..  LLaa  rrooaaddmmaapp  èè  ffoorrmmuullaattaa  aattttoorrnnoo  aa  ttrree  aarreeee  ddii  

aapppplliiccaazziioonnee  cchhiiaavvee::  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  gglloobbaallee  ddeell  

cclliieennttee,,  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo  //  ssoocciieettàà  cciivviillee,,  iill  cciicclloo  ddii  vviittaa  

ee  llaa  ccaatteennaa  ddeell  vvaalloorree  ddii  lliinnkkeedd  ddaattaa  lliinngguuiissttiiccii..  PPeerr  

cciiaassccuunnaa  ddii  qquueessttee  aarreeee,,  llaa  rrooaaddmmaapp  ffoorrnniissccee  

nnuummeerroossii  ccaassii  dd’’uussoo  cchhee  iinncclluuddoonnoo  lliinneeee  tteemmppoorraallii,,  

pprreevviissiioonnii  ee  ffaattttoorrii  rriilleevvaannttii..    

  

II  pprroossssiimmii  ppaassssii    

LLIIDDEERR  vvaalliiddeerràà  ii  rriissuullttaattii  ddeell  pprriimmoo  aannnnoo  aattttrraavveerrssoo  

uunn’’iinntteerraazziioonnee  ccoonn  ll’’iinntteerraa  ccoommuunniittàà..  QQuueessttaa  

iinncclluuddeerràà  llaa  ccoonnvveerrssiioonnee  ddii  rriissoorrssee  lliinngguuiissttiicchhee  ee  ddeeii  

lloorroo  mmeettaaddaattii,,  ll’’aarrcchhiitteettttuurraa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee  llaa  

rrooaaddmmaapp  ssuu  lliinnkkeedd  ddaattaa  lliinngguuiissttiiccii  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddii  

ccoonntteennuuttoo..  IInnffiinnee,,  LLIIDDEERR  ssìì  aapprriirràà  aa  nnuuoovvii  ggrruuppppii  ddii  

uutteennttii  nnoonn  aannccoorraa  rraaggggiiuunnttii  nneell  pprriimmoo  aannnnoo,,  

ssppeecciiaallmmeennttee  nneellll’’aarreeaa  ddeellll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ddeell  sseettttoorree  

ppuubbbblliiccoo..  

  

CCoooorrddiinnaattoorree  

CCoonnttaattttoo::  PPrrooff..  DDrr..  AAssuunncciióónn  GGóómmeezz--PPéérreezz  

TTeell::++3344  991133336677441177    

EE--mmaaiill::  aassuunn@@ffii..uuppmm..eess  

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee::  UUnniivveerrssiiddaadd  PPoolliittééccnniiccaa  ddee  MMaaddrriidd  

((UUPPMM))    

  

PPaarrtteecciippaannttii  

––  UUnniivveerrssiiddaadd  PPoolliittééccnniiccaa  ddee  MMaaddrriidd  ((UUPPMM))    

––  TTrriinniittyy  CCoolllleeggee  DDuubblliinn  ((TTCCDD))    

––  GGeerrmmaann  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  ffoorr  AArrttiiffiicciiaall  IInntteelllliiggeennccee  

((DDFFKKII))    

––  IINNSSIIGGHHTT  NNaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  DDaattaa  AAnnaallyyttiiccss,,  

NNaattiioonnaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  IIrreellaanndd,,  GGaallwwaayy    

––  IInnssttiittuuttee  ffoorr  AApppplliieedd  IInnffoorrmmaattiiccss  ((IInnffAAII)),,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

LLeeiippzziigg    

––  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBiieelleeffeelldd    

––  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  ssttuuddii  ddii  RRoommaa  ““LLaa  SSaappiieennzzaa””  

––  WW33CC  //  GGeeiiee  EERRCCIIMM  

  

OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

DDuurraattaa::  2244  mmeessii  

IInniizziioo::  11  nnoovveemmbbrree  22001144  

FFiinnee::  3311  oottttoobbrree  22001155  

RReessppoonnssaabbiillee::  SSuussaann  FFrraasseerr    

PPrrooggeettttoo  661100778822,,  CCSSAA      

  

  

CCoommee  ccoonnttrriibbuuiirree  ee  ccoommee  eesssseerree  iinnffoorrmmaattii  ssuu  LLIIDDEERR::   

  

––  SSiittoo  WWeebb  ddeell  pprrooggeettttoo::  hhttttpp  ::////wwwwww..lliiddeerr--pprroojjeecctt..eeuu//    

––  PPoorrttaallee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà::  hhttttpp  ::////wwwwww..mmuullttiilliinngguuaallwweebb..eeuu//    

––  WW33CC  CCoommmmuunniittyy  GGrroouupp  ssuu  ““LLiinnkkeedd  DDaattaa  ffoorr  LLaanngguuaaggee  TTeecchhnnoollooggyy””::    hhttttpp::////wwwwww..ww33..oorrgg//ccoommmmuunniittyy//lldd44lltt//  

––  MMaaiilliinngg  lliisstt  lliiddeerr--ccoommmmuunniittyy@@lliissttaass..ffii..uuppmm..eess  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  ccoommmmeennttii  aannoonniimmii  ee  ppeerr  ootttteenneerree  iinnffoorrmmaazziioonnii  

––  UUttiilliizzzzaarree  hhttttpp  ::////wwwwww..lliiddeerr--pprroojjeecctt..eeuu//ggeett--iinnvvoollvveedd  ppeerr  ll’’iissccrriizziioonnee..  

––  NNeeii  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ttrraammiittee  hhaasshhttaagg  ##LLiiddeerrEEUU,,  ppeerr  eesseemmppiioo  ssuu  ttwwiitttteerr::  hhttttppss::////ttwwiitttteerr..ccoomm//mmuullttiilliinnggwweebb   

mailto:asun@fi.upm.es

