bakgrund: språkresurser/språkteknologi
I

lång historia (från 1960-talet), många
forskargrupper
I

Bra (språk)(forsknings)datahantering
– vad är det?

I
I
I
I
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språkteknologi som forskningsredskap

Precis som vid gruvbrytning, kräver stora mängder
’informationsglest’ digitalt text- och talmaterial
effektiv teknik för sökning, korrelering och
korsindexering i det språkliga innehållet – även
mellan språk – för att forskningen ska få ut
användbara primärdata ur det.

I

svenska korpusar (Språkbanken [1975–], SUC,
GSLC, många inlärarkorpusar, . . . )
flerspråkiga korpusar (Uppsala, Linköping,
Göteborg, . . . )
taldatabaser (KTH, Telia Research, . . . )
resurser för informationsåtkomst (SICS, KTH, . . . )
lexikondatabaser (Språkbanken, KTH,
Språkrådet, . . . )
många olika verktyg för text och tal

I

men i huvudsak bedriven som korta
forskningsprojekt och fragmenterad

I

och i behov av harmonisering och integration

språkteknologi som forskningsredskap, 2

(”kulturomik” à la Michel et al. 2011)

språkteknologi som forskningsredskap, 3

I

utveckling av sofistikerade språkverktyg kräver
öppna licenser (Open Content) för text och
andra språkresurser (ordlistor, termbanker,
tesaurer, etc.)

I

språkteknologi som forskningsredskap, 4

I

det är ett oerhört slöseri med resurser att alltid
nyskapa träningsdata istället för att kunna
ackumulera dem

detta beror bland annat på att den
dominerande utvecklingsmetodologin bygger
på maskininlärning (”självlärande system”)

I

forskningens logik (verifierbarhet och
reproducerbarhet) kräver dessutom att
forskningsrådata alltid är åtkomliga

I

som kräver stora mängder träningsdata

I

I

(men även manuella ansatser bygger på
generalisering och abstraktion från språkliga
rådata)

öppna data skapar en god cirkel med ständigt
bättre redskap för informationsåtkomst
sprungna ur forskningen, som i sin tur kan dra
nytta av den högkvalitativare informationen

med andra ord:

(enbart) ”titthålsaccess” räcker inte

den som för det allmännas räkning digitaliserar
texter (i vid bemärkelse) och bygger databaser
(t.ex. om kulturarvsobjekt) måste alltid
(åtminstone) göra informationen i dess helhet så
fritt tillgänglig som lagen tillåter (d.v.s. fulltext,
kompletta databasdumpar, etc.)

I

gör jag inte forskarsamhället en tjänst om jag
strukturerar åtkomsten och tillhandahåller ett
sökgränssnitt och/eller ett API

I

(med licenser som CC0, CC BY eller CC BY-SA
som tillåter bearbetning och återdistribution)

I

(kanske byggt på öppna standarder)

I

I

allting annat är forskningshämmande

I

och hämmar i det långa loppet även annan
användning av informationen (man borde inte
förbjuda kommersiell användning reflexmässigt,
utan att ha ett konkret skäl)

(t.ex. till en digitaliserad brevsamling, en
språktypologisk, lexikalisk, bibliografisk eller
biografisk databas, geodata eller mina
forskningsdata)?

I

Språkbanken gör både och
I

jo, absolut!

I

men om jag gör enbart det,

I

är alla andra utlämnade till vad jag vet och kan
föreställa mig,

I

och jag stänger fler möjligheter än jag öppnar,

I

eftersom det inte går att förutse framtidens
forskningsfrågor och forskningsmetoder

I

och eftersom det blir svårt eller omöjligt att
kombinera/korrelera material från olika källor

I

eller generalisera över datamängderna (”data
mining” / ”text mining”)

vilka är hindren?
I

juridiska:
I
I
I

I

från kökkenmödding till infrastruktur

integritet (t.ex. inspelade samtalsdata)
sekretess (t.ex. patientjournaler)
upphovsrätt (”moderna” textdata,
teve/radioprogram): inget undantag för
forskning

ekonomiska/ideologiska/politiska/tekniska:
I
I
I

trög och bristfällig digitalisering
ovana (omedvetenhet)/ovilja att dela med sig
av forskningsdata
data-, metadata- och innehållsstandarder
under utveckling (”rörliga mål”)

infrastruktur

några aktuella integrationsinitiativ
I

META-NORD (META-NET, META-SHARE):
I
I
I
I
I

I

VINNOVA-finansierat projekt för att göra
Språkbankens lexikonresurser tillgängliga som
länkade öppna data

I
I

CLARIN: ESFRI-förberedelsefas 2008-01 – 2011-06

I

9 svenska medlemmar (varav 2 partners)

I

CLARIN ERIC startade 29/2 2012 med 9
medlemmar
mål för SWE-CLARIN (ansökan beviljad av VR)

I

1. bilda en svensk nod i CLARIN ERIC:
I
I
I
I
I
I

(SWE-)CLARIN:
I

I

I

LTLOD@SB
I

I

resursinventering
resursharmonisering
(ordnät, trädbanker, terminologibanker)
resurstillgängliggörande
för akademisk språkteknologiforskning
och produkt- och tjänsteutveckling i industri och
samhälle

SWE-CLARIN

I

språkteknologi och språkresurser
som forskningsinfrastruktur (e-vetenskap)
i humaniora och samhällsvetenskap

tack!

(Six Chix 23/8 2013, via Language Log)

Göteborgs universitet (Språkbanken, SND)
KTH
Linköpings universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Uppsala universitet
Språkrådet
DigiSam

2. bygga en basinfrastruktur för CLARIN i Sverige

