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OM META-NET

META-NET er et Network of Excellence delvist finansi-
eret af EU-Kommissionen.Netværket består i øjeblikket
af 54 medlemmer fra 33 EU-lande. META-NET støt-
ter Multilingual Europe Technology Alliance (META),
et voksende EU-fællesskab af fagfolk og organisationer
som arbejder med sprogteknologi. META-NET under-
støtter det teknologiske grundlag for et flersprogligt in-
formationssamfund som:

‚ muliggør kommunikation og samarbejde på tværs af
sprogene;

‚ giver lige adgang til information og viden på ethvert
sprog;

‚ bygger på og fremmer funktionaliteter i netværksba-
seret informationsteknologi.

Netværket støtter visionen om et enkelt digitalt mar-
ked og informationsrum i Europa. META-NET stimu-
lerer og fremmer flersproglige teknologier for alle EU-
sprogene. Teknologierne giver mulighed for automa-
tisk oversættelse, generering af indhold, informations-
behandling og vidensstyring inden for en bred vie af
anvendelser og emneområder. De gør det også muligt
at lave intuitive sprogbaserede grænseflader til forskellig
slags teknologi, lige fra husholdningsmaskiner og biler
til computere og robotter.
META-NET startede 1. februar 2010 og har alle-
rede gennemført flere aktiviteter inden for dets tre
akser META-VISION, META-SHARE og META-
RESEARCH.
META-VISION understøtter en dynamisk og inflydel-
sesrig interessentgruppe som er samlet om en fælles vi-
sion og en strategisk forskningsdagsorden. Denne ak-

tivitets hovedmål er at opbygge et sammenhængende
europæisk fællesskab bestående af repræsentanter fra
yderst fragmenterede og forskelligartede interessent-
grupper inden for sprogteknologien. Denne hvidbogs-
serie dækker 30 forskellige sprog. Den fælles teknologi-
ske vision blev udviklet i tre visionsgrupper med hver sit
emneområde. META Teknologirådet blev etableret for
at diskutere og udarbejde en strategisk forskningsdags-
orden baseret på denne vision i tæt samarbejde med for-
skere, udviklere og brugere af sprogteknologi.

META-SHARE står for en åben distribueret infra-
struktur til udveksling og deling af resurser. Peer-to-peer
netværket vil indeholde sprogdata, værktøjer og web-
tjenester som er dokumenteret med metadata og or-
ganiseret i standardiserede kategorier. Det er nemt at
tilgå resurserne, og man kan anvende samme søgetek-
nik i dem alle. Resursesamlingen inkluderer gratis open-
sourcematerialer såvel somkommercielt tilgængelige re-
surser og værktøjer som kræver betaling.

META-RESEARCH bygger bro til relaterede tekno-
logiske områder. Denne aktivitet forsøger at udnytte
fremskridt inden for andre områder og at få det bedste
ud af den innovative forskning som kan gavne sprog-
teknologien. Fokus for aktiviteten er især at lede før-
ende forskning inden for maskinoversættelse, indsamle
data, klargøre sæt af data og sørge for sprogresurser til
evaluering. Aktiviteten inkluderer også udarbejdelse af
oversigter over værktøjer og metoder samt organisering
af workshopper og kurser for medlemmerne.

office@meta-net.eu – http://www.meta-net.eu
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