
 
 

 

 

 

 

 
LIDER – Les dades enllaçades com a element clau per a facilitar l’anàlisi de continguts 

multimèdia i multilingüe a empreses d’Europa

RerafonsRerafons   

L’objectiu de LIDER és ocuparL’objectiu de LIDER és ocupar -- se dels se dels 
reptes que suposa el gran augment de reptes que suposa el gran augment de 
contingut mult i l ingüe i  mult imècontingut mult i l ingüe i  mult imè dia a la Web: dia a la Web: 
en volum, velocitat i  varietat, aquest en volum, velocitat i  varietat, aquest 
augment requereix noves formes i  avenços augment requereix noves formes i  avenços 
en el camp del seu anàlis i  de contingut. Per en el camp del seu anàlis i  de contingut. Per 
a aquest objectiu, la comprensió i  a aquest objectiu, la comprensió i  
interpretació del l lenguatge d’aquest interpretació del l lenguatge d’aquest 
contingut, tant com a contigut textual sensecontingut, tant com a contigut textual sense   
estructura, com a contingut l ingüíst ic present estructura, com a contingut l ingüíst ic present 
en diferents conjunts de dades de en diferents conjunts de dades de 
transmissions mult imèdia són de vital transmissions mult imèdia són de vital 
importància.importància.   
LIDER construirà un camí per l ’establ iment LIDER construirà un camí per l ’establ iment 
d’un nou ecosistema de Linked Open Data d’un nou ecosistema de Linked Open Data 
(LOD), dades enl laçades i  obertes, basat(LOD), dades enl laçades i  obertes, basat   en en 
els recursos l l iures, intervinculats i  els recursos l l iures, intervinculats i  
semànticament interoperables en el camp semànticament interoperables en el camp 
del l lenguatge (dades l l ingüíst iques del l lenguatge (dades l l ingüíst iques 
enl laçades que representen corpus, enl laçades que representen corpus, 
diccionaris, metadades de lèxica i  s intàctica, diccionaris, metadades de lèxica i  s intàctica, 
etc.. .)  i  dels media (metadades en imatges, etc.. .)  i  dels media (metadades en imatges, 
vídeos, etvídeos, et c.. .) .  LIDER estudiarà com aquests c.. .) .  LIDER estudiarà com aquests 
recursos poden servir com a tecnología que recursos poden servir com a tecnología que 
faci l i t i  l ’anàl is i  de contingut dins de la Web faci l i t i  l ’anàl is i  de contingut dins de la Web 
mult i l ingüe, inclòs el contingut mult i l ingüe mult i l ingüe, inclòs el contingut mult i l ingüe 
present en dades mult imèdia.present en dades mult imèdia.   
  

LIDER: Èxits durant el primer anyLIDER: Èxits durant el primer any   

ØØ   Apropament a diverses Apropament a diverses comunitats, i  comunitats, i  
definició de les millors pràctiques de definició de les millors pràctiques de 
negoci.negoci.   LIDER ha organitzat quatre tal lers LIDER ha organitzat quatre tal lers 
dedicats a l ’e laboració d’un ful l  de ruta, en dedicats a l ’e laboració d’un ful l  de ruta, en 
els que s´ha treballat conjuntament per tal els que s´ha treballat conjuntament per tal 
de recol l i r  idees sobre les mil lors pràctiques de recol l i r  idees sobre les mil lors pràctiques 
a l ’empresa, i  requisita l ’empresa, i  requisit s que les dades s que les dades 
l l ingüíst iques enl laçades deuen acomplir .  Els l l ingüíst iques enl laçades deuen acomplir .  Els 
tal lers anaven dir igits a quatre grups: els tal lers anaven dir igits a quatre grups: els 
professionals en matèria de dades, els professionals en matèria de dades, els 
professionals de la Web, els experts en professionals de la Web, els experts en 
local i tzació i  els experts en l ’anàl is i  de local i tzació i  els experts en l ’anàl is i  de 
dades. dades.   
Els comentaris i  opiEls comentaris i  opinions han estat recol l i ts nions han estat recol l i ts 
a través d’un grup de l ’unitat de LD4LT W3C a través d’un grup de l ’unitat de LD4LT W3C 
(“Linguist ic Linked Data for Language (“Linguist ic Linked Data for Language 
Technology”), han estat documentats a Technology”), han estat documentats a 
diferents informes dels workshops i  han diferents informes dels workshops i  han 
servit  de guia per als tal lers. A més, LIDER servit  de guia per als tal lers. A més, LIDER 
ha estat present en un grha estat present en un gran nombre an nombre 
d’esdeveniments de recerca científ ica i  del d’esdeveniments de recerca científ ica i  del 
sector empresarial,  en diferents tutorials, i  a sector empresarial,  en diferents tutorials, i  a 
presentacions sobre dades l inguíst iques presentacions sobre dades l inguíst iques 
enl laçades i  d’anàl is i  de contingutenl laçades i  d’anàl is i  de contingut   
  
ØØ   Establiment de directrius i bones Establiment de directrius i bones 
pràctiques.pràctiques.   LIDER ha comptat amb el grup LIDER ha comptat amb el grup 
dede   treball  BPMOLD (mil lors Pràctiques per a treball  BPMOLD (mil lors Pràctiques per a 



 

dades l inguíst iques enl laçades) del consorci dades l inguíst iques enl laçades) del consorci 
W3C, dedicat a recol l i r  direct ius i  bones W3C, dedicat a recol l i r  direct ius i  bones 
pràctiques a l´hora de crear fonts de dades pràctiques a l´hora de crear fonts de dades 
l ingüíst iques enl laçades. Aquestes directr ius l ingüíst iques enl laçades. Aquestes directr ius 
s´han fet servir en el disseny de mèts´han fet servir en el disseny de mètodes de odes de 
migració de recursos l ingüíst ics existents a migració de recursos l ingüíst ics existents a 
les dades enl laçades. En primer l loc, s´han les dades enl laçades. En primer l loc, s´han 
transformat les metadades dels recursos transformat les metadades dels recursos 
l ingüíst ics. LIDER ha treballat estretament l ingüíst ics. LIDER ha treballat estretament 
amb la comunitat de METAamb la comunitat de META--NET i CLARIN NET i CLARIN 
per a elaborar un model de descripcióper a elaborar un model de descripció   de de 
metadades l ingüíst iques i  així assegurar que metadades l ingüíst iques i  així assegurar que 
els esquemes de metadades ja existents els esquemes de metadades ja existents 
siguin reuti l i tzats. En segon l loc, LIDER ha siguin reuti l i tzats. En segon l loc, LIDER ha 
generat un conjunt de bones pràctiques per generat un conjunt de bones pràctiques per 
a generar dades l ingüíst iques enl laçades, a generar dades l ingüíst iques enl laçades, 
inclús diccionaris bi l igües o mult i l ininclús diccionaris bi l igües o mult i l in gües, i  gües, i  
ha preparat directr ius per a la migració de ha preparat directr ius per a la migració de 
còrpora i  de recursos terminològics (TBX).còrpora i  de recursos terminològics (TBX).   
ØØ   Disseny d’una arquitectura de Disseny d’una arquitectura de 
referència i proposta de full de ruta.referència i proposta de full de ruta.   
LIDER ha creat un primer borrador d’una LIDER ha creat un primer borrador d’una 
arquitectura de referència per a dades arquitectura de referència per a dades 
l ingüíst iquesl ingüíst iques   enl laçades per a l ’anàl is i  de enl laçades per a l ’anàl is i  de 
contingut, juntament amb el que proporciona contingut, juntament amb el que proporciona 
un resum de les eines i  in ic iat ives rel levants. un resum de les eines i  in ic iat ives rel levants. 
La mateixa arquitectura en defineix tant un La mateixa arquitectura en defineix tant un 
model general per a la construcció de model general per a la construcció de 
serveis sensible a les dades l ingüíst iques serveis sensible a les dades l ingüíst iques 
enl laçadenllaçades com a diversos patrons per al es com a diversos patrons per al 
disseny d’apl icacions d’anàlis i .disseny d’apl icacions d’anàlis i .   
  
Propers ObjectiusPropers Objectius   
LIDER presentarà els avenços aconseguits LIDER presentarà els avenços aconseguits 
durant el pr imer any de projecte als agents durant el pr imer any de projecte als agents 
interessats. En concret, es tractaran els interessats. En concret, es tractaran els 
aspectes relacionats amb la migració de aspectes relacionats amb la migració de 

recurecu rsos l ingüíst ics i  les seves metadades, rsos l ingüíst ics i  les seves metadades, 
l ’arquitectura de referència per a dades l ’arquitectura de referència per a dades 
l ingüíst iques enl laçades i  el seu ús en l ingüíst iques enl laçades i  el seu ús en 
l ’anàl is i  de continguts així com el ful l  de ruta l ’anàl is i  de continguts així com el ful l  de ruta 
per a l ’ús i  creació dels mateixos. A la per a l ’ús i  creació dels mateixos. A la 
vegada, LIDER s’aproparà a nous grups vegada, LIDER s’aproparà a nous grups 
d’usuard’usuar is, especialment als interessats en is, especialment als interessats en 
l ’apertura de dades en el sector públic.l ’apertura de dades en el sector públic.   
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