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CLARIN
●
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●
●

User involvement

elosztott hálózati infrastruktúra szerte Európában
jelenleg 20 tag és 2 megfigyelő státuszú ország
tagok általában nemzeti konzorciumot alkotnak (mint a HunCLARIN esetében)
a CLARIN gerincét a központok alkotják
Tagok
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CLARIN Estonia

Finnország

FIN-CLARIN

Németország

CLARIN-D

Görögország
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CLARINO
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CLARIN.Sl
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CLARIN ERIC

Nagy hangsúly a felhasználók elérésén, munkájuk segítésén:
●
●
●
●
●
●
●
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mi a CLARIN, egyáltalán létezik ilyen gyűjtemény
mi a HunCLARIN
a meglévő erőforrásokat hogyan lehet használni
előadások
ául
mi pél
ze
ez
poszterek
workshopok
webináriumok
nemzeti konzorciumon belül és nemzetközi szinten

CLARIN 2017 éves konferencia
Budapesten

User involvement események támogatására a CLARIN nagy hangsúlyt fektet.
Pályázat UI események finanszírozására:
https://www.clarin.eu/news/call-clarin-user-involvement-event-proposals-2018

Mobility grant
Rövid tanulmányutak (általában max. 1 hét) támogatása a CLARIN hálózaton
belül kutatók és az erőforrások fejlesztői számára.
Célja:
● tudásmegosztás CLARIN központok és országok között
● CLARIN fejlesztők valamint a bölcsész- és társadalomtudományok kutatói közti
együttműködés támogatása
Kik pályázhatnak?
Kutatók és fejlesztők, akik:
● olyan országban dolgoznak, amely része a CLARIN ERIC-nek (pl.
Magyarország) ÉS
● az együttműködés a CLARIN infrastruktúra használatára vagy fejlesztésére
fókuszál

● 2012 óta: CLARIN ERIC (European Research Infrastructure
Consortium) az Európai Bizottság döntése alapján

Több info itt: https://www.clarin.eu/news/clarin-mobility-grants

Központtípusok

Mit nyújt ma a CLARIN?

● központ lehet minden olyan intézmény vagy nemzeti
konzorcium, amely megfelel a szigorú elvárásoknak
● Több központtípus:
○ Centre B - szolgáltatást nyújtó központ
■ ezek alkotják a CLARIN magját
■ állandó hozzáférést nyújtanak az általuk kidolgozott
és tárolt korpuszokhoz és eszközökhöz
○ Centre C - metaadatokat nyújtó központ
○ Centre A - infrastruktúra központ
○ Centre K - tudásközpont
○ Centre E - külső központ
A HunCLARIN célja, hogy Centre B lehessen.
● Központ cím elnyerése: szigorú követelmények
○ Assessment committee, assessment procedure
○ Security guidelines for servers
○ National identity federation
○ Adatrepozitóriumok tanúsítványa:
Core Trust Seal https://www.coretrustseal.org/
○ Component based metadata (CMDI= Component MetaData Infrastructure )
○ Harvestable via OAI PMH= Open Archive Initiative - Protocol for Metadata
Harvesting

● egyszerű és fenntartható hozzáférést a digitális nyelvi adatokhoz (írott,
beszélt vagy multimodális) HSS kutatóknak
● fejlett eszközöket a nyelvi adatok kutatására, elemzésére
● lehetőséget a nyelvi korpuszok és eszközök kombinálására,
összehasonlítására
● technikai háttér: nyelviadat-repozitóriumok, szolgáltató központok és
tudásközpontok, egy egyszerű single sign-on eléréssel a részt vevő
országok kutatói számára
● adatok és eszközök interoperabilitása megvalósult
● a CLARIN ma számos országban tökéletesen működik
● az újonnan jelentkező országokban segítik a rendszer kiépítését
● a meglévő korpuszok és eszközök fejlesztéséhez segítséget nyújtanak
● a clarin.eu oldalon elérhetőek a szolgáltatások

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az
esélyegyenlőségért
2018. október 19. Szeged
A rendezvény támogatói:

