
5

META-NET

META-NET on Euroopan komission rahoittama huip-
puosaamisen verkosto [1], joka muodostuu 54 tutki-
muskeskuksesta 33 Euroopan maassa. Nopeasti kasva-
va monikielisen Euroopan teknologiaverkosto META
koostuu kieliteknologian ammattilaisista ja organisaa-
tioista. Sen taustavoimana META-NET on sitoutunut
rakentamaan monikielisen tietoyhteiskunnan teknolo-
gista perustaa, joka:

‚ mahdollistaa vuorovaikutuksen ja yhteistyön kieli-
rajojen ylitse;

‚ varmistaa kaikkien kielten puhujille tiedon ja tietä-
myksen tasavertaisen saatavuuden;

‚ tarjoaa kaikkien eurooppalaisten saataville edistyk-
sellistä verkostoitunutta tietotekniikkaa.

META-NET edistää Euroopan yhdentymistä kaik-
kien kansalaistensa saavutettavaksi verkkokaupan
yhteismarkkina-alueeksi ja tietoavaruudeksi. META-
NET edistää myös monikielisten teknologiasovellusten
kehittämistä ja tuotteistamista kaikkia Euroopan kieliä
varten. Sovellukset mahdollistavat automaattisen kään-
tämisen, sisällöntuotannon sekä tiedon ja tietämyksen
hallinnan monissa erilaisissa järjestelmissä ja useilla eri-
koisaloilla. Niiden avulla voidaan luoda helppotajui-
sia kieleen pohjautuvia käyttöliittymiä erilaisiin tek-
nologisiin tuotteisiin kodinkoneista ja kulkuneuvoista
tietokoneisiin ja robotteihin. 1.2.2010 käynnistyneen
META-NET-hankkeen kolme toimintalinjaa, META-
VISION, META-SHARE ja META-RESEARCH,
ovat jo aktiivisia.

META-VISION edistää toimivan ja vaikutusvaltaisen
yhteisön syntymistä yhteisen tavoitteen ja tutkimusoh-
jelman (strategic research agenda, SRA) toteuttamisek-
si. Toimintalinjan tärkein tavoite on rakentaa Euroopan
kieliteknologiayhteisöstä yhtenäinen ja sitoutunut tuo-
malla yhteen toimijoita erilaisista ryhmistä. Tämä val-
koinen kirja on toteutettu myös 29 muulla eurooppa-
laisella kielellä. Näille yhteinen teknologinen tulevai-
suudennäkymä on syntynyt kolmen alakohtaisen visio-
ryhmän voimin. META-teknologianeuvosto perustet-
tiin valmistelemaan tulevaisuudennäkymään pohjautu-
vaa tutkimusohjelmaa läheisessä vuorovaikutuksessa ko-
ko kieliteknologiayhteisön kanssa.
META-SHARE luo avointa, hajautettua infrastruktuu-
ria resurssien vaihtamista ja jakamista varten. Tietova-
rastojen verkosto tulee sisältämään kieliaineistoja, työ-
kaluja ja verkkopalveluita, jotka on kuvattu laadukkaasti
ja luokiteltu sovittuja standardeja noudattaen. Resurssit
ovat helposti saavutettavissa ja yhtäläisesti haettavissa, ja
ne sisältävät kaikkea vapaista avoimen koodin materiaa-
leista rajoitettuihin kaupallisiin tuotteisiin.
META-RESEARCH rakentaa yhteyksiä toisiaan lähel-
lä olevien teknologisten alojen välille. Pyrkimyksenä
on hyödyntää eri alojen kokemuksia ja saavutuksia ja
panostaa näin innovatiiviseen kieliteknologiseen tutki-
mukseen. Toimintalinja keskittyy erityisesti huipputa-
son konekääntämisen tutkimukseen, tiedonkeruuseen,
tutkimusaineistojen valmistamiseen ja kielivarojen jär-
jestelyyn arviointia varten. Tietoja työkaluista ja mene-
telmistä kootaan hakemistoihin sekä järjestetään yhtei-
sön jäsenille työpajoja ja koulutustilaisuuksia.
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