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QUANT A META-NET

META-NET és una xarxa d’exceŀlència creada per la
Comissió Europea. Actualment la xarxa està formada
per 54 centres d’investigació en 33 països europeus.
META-NET agrupa l’Aliança Europea de Tecnologia
Multilingüe (META en anglès), una comunitat creixent
d’organitzacions i professionals de les tecnologies del
llenguatge a Europa.META-NET fomenta les bases tec-
nològiques per establir i mantenir una societat de la in-
formació europea veritablement multilingüe que:

‚ fa possible la comunicació i la cooperació entre dife-
rents llengües;

‚ proporciona un accés a la informació i el coneixe-
ment en igualtat de condicions per a totes les llen-
gües;

‚ es fonamenta i estén funcionalitats de la tecnologia
de la informació en xarxa.

La xarxa dóna suport a una Europa que s’unifica en un
mercat digital i en un espai d’informació únics. META-
NET estimula i promou tecnologies multilingües per
a totes les llengües europees per permetre la traducció
automàtica, la generació de continguts, el processament
d’informació i la gestió del coneixement en una àmplia
varietat d’aplicacions i dominis. Aquestes tecnologies
també permeten realitzar interfícies intuïtives basades
en el llenguatge destinades a tecnologies que van des de
l’electrònica de la llar, maquinària i vehicles als ordina-
dors i els robots. META-NET es va posar en marxa l’1
de febrer de l’any 2010 i ha dut a terme vàries activitats
en les seves tres línies d’acció META-VISION, META-
SHARE i META-RESEARCH.

META-VISION agrupa una comunitat dinàmica i in-
fluent al voltant d’una visió compartida i una estratègia
de recerca comuna. El principal objectiu d’aquesta acti-
vitat és construir una comunitat estable al voltant de les
tecnologies del llenguatge a Europa posant en contacte
representants de grups diversos. Aquest llibre blanc s’ha
preparat conjuntament amb volums per 29 idiomesmés.
La visió comuna sobre la tecnologia es va desenvolupar
en tres «Grups deVisió» sectorial. Es va crear el «Con-
sell META Tecnologia» a fi de discutir i preparar una
agenda de recerca estratègica basant-se en una visió tec-
nològica comuna obtinguda en estreta relació amb tota
la comunitat de les tecnologies del llenguatge.
META-SHARE és una xarxa oberta per intercanviar i
compartir recursos. Aquesta xarxa contindrà un conjunt
de dades, eines i serveis web ben documentats i organit-
zats en categories estandarditzades, demanera que es po-
den trobar i accedir-hi de forma senzilla. Els recursos dis-
ponibles inclouen tant material gratuït i de codi obert,
com de pagament.
META-RESEARCH construeix ponts entre àrees tec-
nològiques similars. Aquesta activitat té per objecte ani-
vellar els avenços en altres camps i treure profit de la
recerca innovadora que pot beneficiar a la tecnologia
del llenguatge. En particular, la línia d’acció es centra
en la realització de recerca d’avantguarda en traducció
automàtica, recollida de dades, preparació de conjunts
de dades i l’organització recursos lingüístics per a fins
d’avaluació; en l’elaboració d’inventaris d’eines imètodes
i en l’organització de tallers i esdeveniments de capacita-
ció per als membres de la comunitat.

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