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În ultimii ani am fost martori la o creștere fără precedent a cantității de date de 
natură lingvistică disponibile în format electronic (texte, înregistrări sonore, filme, ori 
combinații). Fără enorm de mult material lingvistic nu e posibil progresul în 
tehnologiile limbajuluii. Acum câțiva ani, pe web puteau fi găsite relativ puține 
resurse electronice. Acum ele încep să se acumuleze. Dar lucrul acesta e departe de 
a rezolva problemele umaniștilor ori ale informaticienilor interesați de prelucrarea 
limbajului natural. Datele se adună, însă ele sunt codificate în formate diferite, se 
află, în general, în altă parte decât programele care ar trebui să le prelucreze și sunt 
dificil de căutat. O serie întreagă de inițiative europene recente au în vedere 
facilitarea accesului la resurse. Se creează consorții în care umaniștii lucrează alături 
de informaticieni. Să vedem câteva din ele.  

FLaReNet (Fostering Language Resources Network)ii este o coaliție europeană, 
funcționând din februarie 2009, care urmărește să dezvolte o strategie pentru 
consolidarea sectorului tehnologiilor lingvistice. Ea caută să realizeze un consens 
între jucătorii cei mai importanți ai domeniului, în privința priorităților pe termen 
scurt, mediu și lung, care ar trebui să se concretizeze în formularea unor 
recomandări asupra planurilor de acțiuni la nivelul CE, a organizațiilor naționale, a 
instituțiilor și a întreprinderilor care lucrează în domeniu. Activitățile în FLaReNet 
sunt, în principal, colaborative la nivel european, iar lărgirea comunității științifice 
este o prioritate. Printre obiectivele FLaReNet se numără: a) inventarierea resurselor 
lingvistice ale diferitelor limbi europene și a instrumentelor de prelucrare asociate 
lor; b) crearea de metode și modele de construire, ori de reutilizare, a resurselor 
lingvistice și de distribuire a lor; c) armonizarea formatelor și dezvoltarea de 
standarde pentru datele de natură lingvistică; d) definirea de protocoale de evaluare 
și de proceduri de validare a datelor lingvistice.  

FLaReNet numără în prezent 38 de parteneriiii, institute de cercetare, grupuri ori 
laboratoare universitare, întreprinderi private specializate în tehnologia limbajului 
(majoritatea din Europa, dar câteva și din America și Asia), precum și peste 350 de 
membri individuali răspândiți în toată lumea. Rețeaua menține un inventar de 
resurse lingvistice din diverse categorii (scrise, vorbite, vizuale, multimodale), 
precum și standarde aplicabile resurselor lingvistice și documentații.  

LREC (Language Resources and Evaluation Conference), pe care am amintit-o într-un 
număr precedentiv, este unul dintre evenimentele europene sprijinite de FLaReNet. 
Ultimul eveniment LRECv, petrecut în mai 2010 în Valletta, Malta, a instaurat regula 
ca lucrările să fie apreciate și din punctul de vedere al resurselor lingvistice raportate 
de autorivi. Această inițiativă plasează crearea de resurse într-un plan la fel de 
important ca și cel al creerii de modele și teorii. Iar când trimiterea unei lucrări la o 
conferință trebuie să fie dublată de contribuirea unei resurse, pentru a mări șansa de 
acceptare, atunci resursele se adună. Rămâne problema accesului la ele.  

CLARINvii (Common Language Resources and Technology Infrastructure) este un 
proiect orientat spre realizarea unei infrastructuri de facilități computaționale, 



integrate și interoperabile, care să răspundă nevoilor de cercetare în domeniul 
resurselor lingvistice și a tehnologiilor limbajului natural. Integrarea înseamnă 
utilizarea tehnologiei GRIDviii pentru interconectarea unei rețele de centre de calcul, 
plasate în diferite locuri din Europa, capabile să asigure capacități remarcabile de 
stocare și de prelucrare a informațiilor de natură lingvistică. Interoperabilitatea 
înseamnă o viziune unitară în privința formatelor datelor lingvistice, care să facă 
posibilă interconectarea unei diversități de instrumente de prelucrare a limbajului 
natural în lanțuri complexe. Proiectul are ca scop principal punerea la punct a 
instrumentarului tehnic care să ajute cercetătorii din științele umaniste și sociale să 
prelucreze date de natură lingvistică cu calculatorul. Resursele și serviciile făcute 
disponibile prin rețeaua astfel creată ar trebui să fie persistente în timp, accesibile 
prin intermediul internetului, ușor manevrabile de către nespecialiști informaticieni, 
ușor configurabile și extensibile.  

Prima fază a proiectului CLARIN, numită “de pregătire” și finanțată integral de CE, se 
va încheia în iunie 2011. Proiectul are o importantă componentă de politică a științei, 
pentru că la terminarea primei faze, CLARIN ar trebui să aibă deja statutul de ERICix, 
în așa fel încât afilierea partenerilor în organizație să fie reglementată la nivel de 
țară. În faza a doua, “de construcție”, tehnologiile proiectate ar trebui implementate 
(între 2011 și 2015). Un număr de centre de prelucrare a datelor purtând sigla 
CLARIN ar împânzi Europa. Ele ar permite ca în faza “de exploatare”, care s-ar derula 
după 2015, orice membru din rețeaua CLARIN să poată face prelucrări asupra 
colecțiilor de fișiere care înregistrează limbajul uman (în orice formă ar fi el), 
accesând o poartă de intrare în web. Interacțiunea cu tehnologia CLARIN ar trebui să 
se realizeze cu minime cunoștințe tehnice, în orice pas din prelucrare sistemul 
putând să ofere clarificări.  

În CLARIN se vorbește în termeni de donatori (providers), ca cei care pun la dispoziția 
comunității resurse și instrumente de prelucrare, și consumatori (users), ca cei 
interesați de date și prelucrarea lor. CLARIN este preocupată în cel mai înalt grad de 
problemele drepturilor de autor. Deși proiectul militează pentru gratuitate în folosul 
științei, oricine își poate proteja resursele așa cum crede de cuviință. Un număr de 
tipuri de licențe, parametrizabile după dorință, vin în ajutor donatorilor.  

O altă coaliție pe care o consider remarcabilă este cea din proiectul DARIAH (Digital 
Research Infrastructure for the Arts and Humanities)x. Misiunea ei constă în 
modernizarea cercetării care depinde de suportul digital, în domeniile umaniste și 
ale artelor. DARIAH este un proiect mai orientat spre cercetarea multidisciplinară 
decât CLARIN, dedicat mai mult devoltării tehnologiilor ajutătoare. DARIAH 
încurajează interdisciplinaritatea, stimulează căutarea de noi oportunități în 
metodologia cercetării, elaborarea de noi soluții la probleme vechi, prin exploatarea 
interconexiunilor între resurse digitale distribuite, cât și a celor de diferite tipuri, și 
oferă ajutor în construirea de parteneriate de cercetare.  

În fine, un alt exemplu de interrelaționare științifică este oferit de un proiect extrem 
de vioi în interacțiuni publice, META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance)xi. 
Scopul declarat este crearea unui fundament tehnologic care să facă posibilă în 
condițiile Societății Informaționale, o Europă care comunică nestingherit în oricare 



dintre limbile ei oficiale. Web-ul trebuie să fie reflectorul și promotorul 
interlingualității, nu frâna ei. Adică dorim un web esențial atașat ideii de diversitate 
lingvistică. Lucrul acesta presupune interacțiune, acces nelimitat, libertatea de a 
posta pe web materiale în limba mea natală, nu numai în engleză, și garanția că 
făcând acest lucru lumea va afla de ele.  

Așa cum spuneam, orice abordare de succes în domeniul tehnologiilor limbajului 
trebuie să plaseze la bază o viziune adânc ancorată în date de natură lingvistică. 
META-NET lucrează acum la dezvoltarea META-SHARE, o rețea de depozite de date 
asupra limbajului și de instrumente de prelucrare a acestora, de servicii web 
documentate, agregate în inventare centralizate și în care să fie posibilă căutarea 
printr-o diversitate de criterii.  

Iată așadar doar câteva dintre proiectele europene în exercițiu, care regândesc 
Europa diversității lingvistice, pentru a face față atât intereselor utilizatorilor simpli 
(cei care browsează curent web-ul în căutare de informații), cât și a lucrătorilor din 
domeniul limbii (traducători, interpreți, experți în localizarea softului și a 
conținutului paginilor web etc.) și, mai ales, a cercetătorilor aplecați asupra 
limbajului (teoreticieni ai limbii, lexicologi, lexicografi, specialiști în lingvistică 
computațională etc.)xii. Dar, așa cum vom vedea în numărul următor, tehnologiile 
limbajului pot inflența metodele de cercetare în domenii considerate până acum de 
esență strict umanistă.  

 

	
i Este notorie povestea evoluției domeniului traducerii automate. În 1966, după mai mult de 20 de ani 
de cercetări americane în traducerea automată (în principal pe perechea de limbi engleză-rusă, 
impuse de necesități ale războiului rece), ALPAC (Automatic Language Processing Advisory 
Committee) a declarat într-un raport rămas celebru că progrese notabile în domeniul traducerii 
automate nu pot fi realizate până nu se vor crea resurse de limbaj de o calitate foarte bună și în 
cantități semnificative. Raportul a produs o stopare a cercetărilor în acest domeniu pentru aproape 
două decenii, iar problema nu este nici azi total rezolvată. 
ii http://www.flarenet.eu  
iii http://www.flarenet.eu/?q=Partners  
iv Cyberspațiu, în Caiete Critice nr. 7, iulie 2010.  
v http://www.lrec-conf.org/lrec2010/  
vi Pentru fiecare resursă, autorii au trebuit să completeze: tipul, un nume, starea (dacă este completă 
sau în dezvoltare), modul în care a fost folosită, limba, dacă e disponibilă și cum anume, adresa unde 
poate fi găsită pe web și o scurtă descriere.    
vii http://www.clarin.eu   
viii Prin GRID se înțelege o configurație de calcul distribuit, în care resurse de calcul slab cuplate, 
heterogene și, de regulă, dispersate geografic sunt puse împreună pentru rezolvara unor probleme de 
natură diversă.  
ix European Research Infrastructure Consortium. V. 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=eric  
x http://www.dariah.eu  
xi http://www.meta-net.eu/  
xii O listă a unora dintre proiectele europene importante poate fi găsită în pagina care prezintă 
colaborările în proiectul META-NET, la http://www.meta-net.eu/collaborations. 


