LIDER – Les dades enllaçades com a element clau per a facilitar l’anàlisi de continguts
multimèdia i multilingüe a empreses d’Europa
Rerafons

LIDER: Èxits durant el primer any

L’objectiu de LIDER és ocupar - se dels
reptes que suposa el gran augm ent de
contingut m ultilingüe i m ultim è dia a la W eb:
en volum , velocitat i varietat, aquest
augm ent requereix noves form es i avenços
en el cam p del seu anàlisi de contingut. Per
a
aquest
objectiu,
la
com prensió
i
interpretació
del
llenguatge
d’aquest
contingut, tant com a contigut textual sense
estructura, com a contingut lingüístic present
en
diferents
conjunts
de
dades
de
transm issions
m ultim èdia
són
de
vital
im portància.
LIDER construirà un cam í per l’establim ent
d’un nou ecosistem a de Linked Open Data
(LOD), dades enllaçades i obertes, basat en
els
recursos
lliures,
intervinculats
i
sem ànticam ent interoperables en el cam p
del
llenguatge
(dades
llingüístiques
enllaçades
que
representen
corpus,
diccionaris, m etadades de lèxica i sintàctica,
etc...) i dels m edia (m etadades en im atges,
vídeos, et c...). LIDER estudiarà com aquests
recursos poden servir com a tecnología que
faciliti l’anàlisi de contingut dins de la W eb
m ultilingüe, inclòs el contingut m ultilingüe
present en dades m ultim èdia.

Ø
Apropam ent a diverses com unitats, i
definició de les m illors pràctiques de
negoci. LIDER ha organitzat quatre tallers
dedicats a l’elaboració d’un full de ruta, en
els que s´ha treballat conjuntam ent per tal
de recollir idees sobre les m illors pràctiques
a l’em presa, i requisit s que les dades
llingüístiques enllaçades deuen acom plir. Els
tallers anaven dirigits a quatre grups: els
professionals en m atèria de dades, els
professionals de la W eb, els experts en
localització i els experts en l’anàlisi de
dades.
Els com entaris i opi nions han estat recollits
a través d’un grup de l’unitat de LD4LT W 3C
(“Linguistic Linked Data for Language
Technology”), han estat docum entats a
diferents inform es dels workshops i han
servit de guia per als tallers. A m és, LIDER
ha estat present en un gr an nom bre
d’esdevenim ents de recerca científica i del
sector em presarial, en diferents tutorials, i a
presentacions sobre dades linguístiques
enllaçades i d’anàlisi de contingut
Ø
Establim ent de directrius i bones
pràctiques. LIDER ha com ptat am b el grup
de treball BPM OLD (m illors Pràctiques per a

dades linguístiques enllaçades) del consorci
W 3C, dedicat a recollir directius i bones
pràctiques a l´hora de crear fonts de dades
lingüístiques enllaçades. Aquestes directrius
s´han fet servir en el disseny de m èt odes de
m igració de recursos lingüístics existents a
les dades enllaçades. En prim er lloc, s´han
transform at les m etadades dels recursos
lingüístics. LIDER ha treballat estretam ent
am b la com unitat de M ETA - NET i CLARIN
per a elaborar un m odel de descripció de
m etadades lingüístiques i així assegurar que
els esquem es de m etadades ja existents
siguin reutilitzats. En segon lloc, LIDER ha
generat un conjunt de bones pràctiques per
a generar dades lingüístiques enllaçades,
inclús diccionaris biligües o m ultilin gües, i
ha preparat directrius per a la m igració de
còrpora i de recursos term inològics (TBX).
Ø Disseny
d’una
arquitectura
de
referència i proposta de full de ruta.
LIDER ha creat un prim er borrador d’una
arquitectura de referència per a dades
lingüístiques enllaçades per a l’anàlisi de
contingut, juntam ent am b el que proporciona
un resum de les eines i iniciatives rellevants.
La m ateixa arquitectura en defineix tant un
m odel general per a la construcció de
serveis sensible a les dades lingüístiques
enllaçad es com a diversos patrons per al
disseny d’aplicacions d’anàlisi.
Propers Objectius
LIDER presentarà els avenços aconseguits
durant el prim er any de projecte als agents
interessats. En concret, es tractaran els
aspectes relacionats am b la m igració de

recu rsos lingüístics i les seves m etadades,
l’arquitectura de referència per a dades
lingüístiques enllaçades i el seu ús en
l’anàlisi de continguts així com el full de ruta
per a l’ús i creació dels m ateixos. A la
vegada, LIDER s’aproparà a nous grups
d’usuar is, especialm ent als interessats en
l’apertura de dades en el sector públic.
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