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Vázlat 

  A háttér 

  Célok 

  A konzorcium 

  Ütemezés 

  META-SHARE 

  A magyar hozzájárulás 

  Felhívás 

  Hasznos linkek 
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Háttér 
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Célok 

  A nyelvtechnológia népszerűsítése 

  Nyelvi erőforrások és eszközök szabványosítása 
és közreadása 

  Nyílt nyelvtechnológiai infrastruktúra (META-
SHARE) 

 

http://www.cesar-project.net 4 



Feladatok 

  MEGLÉVŐ erőforrások 

  javítása, bővítése, felújítása, 

  meta-adatokkal és egyéb dokumentációval való ellátása 

  jogi feltételek tisztázása, egységes liszensz alkalmazása 

  annotáció szabványosítása 

  interoperabilitás  
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CESAR a térképen 
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A CESAR emberei 

Par$cipant	  
no.	  

Par$cipant	  organisa$on	  name	   Par$cipant	  
short	  name	  

Country	  

1	  (CO)	   Nyelvtudományi	  Intézet,	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	   HASRIL	   Hungary	  

2	   BudapesG	  Műszaki	  és	  Gazdaságtudományi	  Egyetem	   BME-‐TMIT	   Hungary	  

3	   Sveuciliste	  u	  Zagrebu,	  Filozofski	  Fakultet	  –	  University	  of	  Zagreb,	  
Faculty	  of	  HumaniGes	  and	  Social	  Sciences	  

FFZG	   CroaGa	  

4	   Instytut	  Podstaw	  Informatyki	  Polskej	  Akademii	  Nauk	   IPIPAN	   Poland	  

5	   Uniwersytet	  Lodzki	   Ulodz	   Poland	  

6	   Faculty	  of	  MathemaGcs,	  University	  of	  Belgrade	   UBG	   Serbia	  

7	   InsGtut	  Mihajlo	  Pupin	   IPUP	   Serbia	  

8	   The	  InsGtute	  for	  Bulgarian	  Language	  Prof.	  Lyubomir	  Andreychin	   IBL	   Bulgaria	  

9	   Jazykovedny	  Ústav	  Ludovíta	  Stúra	  Slovenskej	  Akadémie	  Vied	   LSIL	   Slovakia	  
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Ütemezés 

  Szállítás három ütemben: 

  2011. dec. 1.  (12. hó)  
  2012. aug 1.   (18. hó) 
  2013. feb. 1.   (24. hó) 

  Felmérés három ütemben 

  2011. aug. 1.  (6. hó) 

  2012. feb. 1.  (12. hó) 

  2012. aug. 1. (18. hó) 
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1. ütem 

  Erőforrások: 

  „Hunglish” korpusz 
  Szeged NER korpusz 
  Szeged korpusz 
  “Szeged treebank” 
  Magyar webkorpusz 
  morphdb.hu  
  Magyar Wordnet 
  Mindentudás beszédkorpusz 
  Szószintű Magyar Beszéd Adatbázis 
  “BABEL” Tiszta, olvasott, magyar nyelvű beszédadatbázis  
  Magyar Hír Adatbázis 
  Sound Gesture Adatbázis 
  Érzelmes Beszéd Adatbázis 

  Eszközök: 

  hunalign 
  huntoken 
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2. és 3. ütem 

  Erőforrások: 
  Olvasottszöveg-adatbázis 
  Named entity lexikai adatbázis 
  Idős Beszéd Adatbázis 
  Gyermek Beszéd Adatbázis  
  Magyar Referencia Beszéd Adatbázis 
  Magyar Nyelvű Telefon Beszéd Adatbázis 
  Magyar Nyelvű Telefon Kliens Beszéd Adatbázis 
  Emotion database  
  Medical database  

 
  Magyar nemzeti szövegtár 

  Eszközök: 
  hunmorph 
  NooJ-eszköztár a magyar nyelvre  
  hunner 
  hunpars 
  hunpos  
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Felhívás   

  Várjuk  a jelentkezőket! 

  2011. dec. 12. pályázati kiírás 
űrlap:  www.cesar-project.net 

  2012. jan. 6. beadási határnap 

  2012. febr. 1.  eredményhírdetés 
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Hasznos linkek 

  www.cesar-project.net 

  www.meta-net.eu 

  www.meta-share.eu/ 

  www.meta-net.eu/meta-share/meta-share/
charter 

  http://www.meta-net.eu/meta-share/meta-
share/licenses 
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Köszönöm a figyelmet! 
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