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UiB

 Konsortiumdeltager i CLARIN
 Bedt av NFR om å koordinere samarbeidet i NO-CLARIN
 Ekspertiseområder bl.a.:

 trebanker og datamaskinell grammatikk
 andrespråkskorpus
 terminologi
 leksikalsk semantikk



Aktuelle ressurser/prosjekter

(sammen med Uni Digital m.m.)
 Holbergprosjektet (e-utgivelse)
 COLA (multimediakorpus, spansk)
 KIAP ('comparable' corpus, norsk, engelsk, fransk)
 Navnesamlinger 
 Menota (Medieval Nordic Text Archive)
 ASK (andrespråkskorpus)



Aktuelle ressurser/prosjekter

INESS (Infrastructure for the Exploration of Syntax and 
Semantics)
 Ikke et forskningsprosjekt, men et infrastrukturprosjekt
 Skal lage en stor trebank for norsk
 Skal gjøre trebanker med avanserte søkemuligheter for 

norsk og andre språk lett tilgjengelige



Infrastrukturplaner

 Integrere INESS på europeisk nivå i CLARIN
 Tilby ASK til andre andrespråk gjennom europeisk 

samarbeid
 Konsolidere eksisterende samlinger gjennom 

kvalitetssikring og omkoding
 Koordinasjon av NO-CLARIN



Uni Digital

Ekspertiseområder:
 avanserte korpusverktøy
 tekstkoding og digitale utgivelser
 IDP (interactive dynamic presentation)
 samarbeidsomgivelser



Aktuelle verktøy/prosjekter

 CORPUSCLE: neste generasjonsplattform for korpus, mulig 
avløser for Corpus Workbench, mer effektive algoritmer, 
kraftigere søkespråk, kan brukes på veldig store 
datamengder

 TCA2: parallellstilling med GUI, i Java
 Oslo-Bergen-tagger





Aktuelle ressurser/prosjekter

 ICAME (engelsk)
 COLT (engelsk), COLA (spansk), multimedia
 WAB (Wittgensteinarkivet)
 NSPC (norsk-spansk)
 Norsk aviskorpus (norsk, >800 M ord)

Noen ressurser i eldre systemer trenger omkoding til nye 
systemer



Planer ifm. infrastruktur

 Tilby Corpuscle som nytt korpusplattform nasjonalt og 
internasjonalt, utvide til støtte for parallellkorpus, multimedia

 Tilby TCA2, videreutvikle med bl.a. egne moduler for 
parallellstilling på ordnivå og termekstraksjon

 Gjøre IDP tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt på alt TEI-
XML materiale (gjennom IDE-SONE)

 Aviskorpuset: konvertering, produksjon av n-gram, drift og 
brukerstøtte

 Tilby ICAME i Corpuscle som standard ressurs



NHH

Ekspertiseområder:
 Terminologi og fagspråk
 Oversettelse



Aktuelle ressurser/prosjekter

 NHH termbase
 KB-N parallellkorpus og termbase
 Termportalen, NOT-basen, RTT-materialet
 Translatørkorpus NHH (ikke ferdig)
 Norsk aviskorpus



Planer ifm. infrastruktur



Planer ifm. infrastruktur

 Integrering med EuroTermBank (Tilde; CLARA)
 Utvide termportalen til nasjonal og på sikt europeisk portal



Takk for oppmerksomheten!

NO-CLARIN has received funding from the Research Council of Norway
CLARIN has received funding from

the European Community's Seventh Framework Programme
under grant agreement n° 212230
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