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Sammendrag:
Denne rapporten gir et sammendrag av de foreløpige resultatene fra prosjektet ”Nasjonalt korpus for språkteknologi – forprosjekt”. En fullstendig rapport vil bli framlagt i første halvdel av august 1999, og endelig rapport vil foreligge etter innhenting av uttalelser fra språkteknologiske miljøer i Norge.

Det foreslås etablert et nasjonalt korpus for språkteknologi, som skal være en felles ressurs for språkteknologisk forskning og utvikling.

En kartlegging av eksisterende språkteknologiske ressurser for norsk, viser at selv om det eksisterer en ikke ubetydelig mengde av data, må det en betydelig innsats til for å få etablert en norsk språkteknologisk korpus som er tjenelig for moderne språkteknologisk forskning og utvikling for norsk språk. Det anslås at en innsats tilsvarende 28 forskerårsverk og ca. 20 årsverk ”ufaglært” arbeid er nødvendig for å etablere en grunnleggende dataressurs. For å etablere en fullstendig nasjonalkorpus vil det kreve ytterligere 15 forskerårsverk og 12 årsverk ”ufaglært” arbeid. Det understrekes at anslagene på årsverk er beheftet med betydelig usikkerhet.

Rapporten framlegger en liste over eksisterende språkdata for norsk, og fremmer en prioritert liste over suppleringer til de eksisterende språkdata. Rettighetshaverne av de eksisterende språkdata er i prinsippet positive til å forhandle om å innlemme disse dataene i et nasjonalt korpus. 

Rapporten diskuterer også forvaltning, organisering og finansiering av et nasjonalkorpus. Det foreslås at det etableres en nasjonal forvaltning av de innsamlede data, og at tilgang til nasjonalkorpuset baseres på medlemsskap og evt. stykkpris for ikke-medlemmer. Lisenseringsbetingelser bør avhenge av innhold og tiltenkt bruk av innsamlede data. Det foreslås at nasjonalkorpuset organiseres i moduler, og at innsamling gjøres på modul-nivå, som prosjekter. Datainnsamlingen bør i hovedsak være offentlig finansiert. 
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	Innledning


”Nasjonalt korpus for språkteknologi” er et forprosjekt som utføres for Norges Forskningsråd av NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Sintef Tele og data, Telenor FoU og Nordisk språkteknologi. Prosjektets formål er å komme med anbefalinger til innhold, omfang og organisering av en språkteknologisk database som skal være en nasjonal ressurs for forskning og utvikling av språkteknologi.

Språkteknologi er både basert på tale (f.eks. automatisk talegjenkjenning, syntetisk tale, identitetsbestemmelse basert på stemmegjenkjenning, talekompresjon for effektiv overføring og lagring) og tekst (f.eks. teknikker for skrivestøtte, som stave- og grammatikkontroll og stilistisk støtte, maskinoversettelse og teksttolkning). 

Språkteknologien vil kunne forenkle bruk av datamaskiner generelt, og det vil ha stor språkpolitisk betydning at det eksisterer norske versjoner. Språkteknologiske hjelpemidler har spesielt stor betydning for mennesker med spesielle behov, som f.eks. blinde, hørselshemmede, bevegelseshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker.

Språkteknologien er av natur språkavhengig. Det betyr at det er et betydelig utviklingsarbeid forbundet med utviklingen av språkteknologiske  produkter og tjenester for alle språk. Skal vi ha norskspråklige produkter, er det nødvendig med et større arbeid for å utvikle disse, som forutsetter både teknologisk og lingvistisk kompetanse. 

Moderne språkteknologi er i høy grad avhengig av tilgang på store mengder språkdata, og tilgang på norske språkdata er en forutsetning for norske språkteknologiske produkter. Innsamling av språkdata er kostbart, og det norske markedet er lite. Internasjonalt er store mengder språkdata blitt samlet inn, stort sett med betydelig grad av offentlig finansiering, også for de store språkene. Siden utviklingskostnadene for språkteknologien er tilnærmet de samme for alle språk, vil framtida til norsk språkteknologi være avhengig av offentlige tilskudd, spesielt til innsamling av språkdata. Det vil da være en effektiv utnyttelse av offentlige ressurser å samle språkdata til et nasjonalt korpus, som vil være tilgjengelig for alle aktører innen språkteknologisk FoU, framfor å gi tilskudd til enkeltstående produktutvikling.

Norges Forskningsråd har igangsatt et forprosjekt som har hatt som formål å foreslå retningslinjer for et nasjonalt korpus for språkteknologi. Korpuset vil inneholde taledata, tekstdata og leksikalske ressurser. Korpusinnholdet skal være av generisk natur, dvs. at det vil være språkdata som har stor allmenn interesse for språkteknologisk forskning og utvikling som skal inkluderes, og at det vil bli lagt stor vekt på gjenbruksaspekter. Av de spørsmål forprosjektet har tatt sikte på å avklare er:

·	Hva slags data er det behov for å inkludere
·	Hvor store mengder av hver datatype er nødvendig
·	Hvilke standarder for innsamling og organisering av dataene bør følges
·	
Hva kan inkluderes av eksisterende data 
·	Hvilke opphavsrettslige forhold må avklares, og hvordan
·	Forvaltning, lisensbetingelser og videreutvikling av databasen

Forprosjektet er blitt gjennomført i perioden desember 1998 til juli 1999. Både teknologi og marked synes modent for norske språkteknologiske produkter, og det er ønskelig å starte arbeidet med innsamling av data snarest, dvs. høsten 1999 eller vinteren 2000.

Rapporten gir først en oversikt over kartlagte behov for språkdata av ulike typer (tale, tekst , leksikalske ressurser). Her vil man finne en oversikt over mengde og type av eksisterende data, og prioriterte lister over hva som gjenstår å samle inn. Deretter diskuteres spørsmål om forvaltning av et nasjonalt korpus for språkteknologi, samt finansiering og organisering av nasjonalkorpuset.


Taledatabaser i et nasjonalt korpus


Utvikling av talebaserte språkteknologi-produkter er i utgangspunktet helt avhengig av tilgang til store taledatabaser. Taledatabasene brukes hovedsakelig til å designe de to viktigste grunnmodulene innen slike produkter, nemlig talegjenkjenning og talesyntese. 

Blant de anvendelser/produkter som en ser som viktigst pr. i dag kan en nevne:

·	Diktering (gjenkjenning)
·	Kommandostyring, navigering (gjenkjenning)
·	E-post lesing (syntese) og generering (gjenkjenning)
·	Taleproteser (gjenkjenning, syntese)
·	Mobiltelefon i bil (gjenkjenning)
·	Telefonbaserte dialogsystemer (gjenkjenning, syntese)
·	Emnesøk i digitale multimedia-arkiver (gjenkjenning)

Etter konsultasjoner med norske kommersielle aktører og universiteter, samt forespørsler till utenlandske kommersielle aktører, har en kommet fram til en prioritert liste over nødvendige taledatabaser som bør inngå i et nasjonalt korpus. En del av disse databasene forekommer allerede på norsk, men langt fra i den kvantitet som er nødvendig. Tabellen nedenfor gir et estimat av behovene i prioritert rekkefølge. En vil sterkt påpeke at det angitte antall årsverk er kun veiledende. 


Prior.
kvalitet
OPPTAK
FORMÅL
Totalt
Behov (TIMER)
FINNES
(TIMER)
GJEN-STÅR
(TIMER)
ÅRS-VERK FAGLIG
ÅRS-VERK UKVAL.
1
Rom-
kvalitet
Manuskript
Diktering, modeller
210
10
200
5
10
2
Telefon
Manuskript
Modeller
180 
(300)
60
120 
(240)
3 
(5)
8 
(11)
3
Mobiltlf.
Manuskript
Modeller
60
16
44
1
2
4
Tlf. i bil
Manuskript
Diverse
70-80
0
70-80
2
4
5
Telefon
Spontan
Diktering
30
0
30
1
2
6
Rom-
kvalitet
Manuskript
Prosodi
(syntese)
5 ½
½
5
5
2 ½
7
Telefon
Spontan
Dialog
20-25
0
20-25
1
1
8
Telefon
Manuskript
Emnesøk
15
0
15
1/2
1/2
9
Audio
Spontan
Emnesøk
15
0
15
1/2
1
10
Rom-
kvalitet
Manuskript
Lyd-bibliotek
(syntese)
35
0
35
1½
1

Sum
årsverk





20.5 
(22.5)
32  
(35)


Under FORMÅL skiller en mellom anvendelser (diktering, emnesøk), design (av akustiske modeller, lydbibliotek), analyse (prosodi, dialogstrukturer) og diverse (både anvendelser og modeller). 
Under ÅRSVERK skiller en mellom faglig kvalifisert arbeidskraft (typisk universitets-utdannelse innen språkteknologi) og ukvalifisert arbeidskraft (studenter, timebaserte ansatte etc.). I vedlegget vil man finne et estimat av tilsvarende kostnader forbundet med de enkelte databasene.

En vil til slutt sterkt påpeke behovet for å følge standarder gitt av internasjonalt kjente og mye brukte databaser/database-produsenter (SpeechDat, Linguistic Data Corporation, ELRA) samt anbefalinger fra internasjonale komiteer som EAGLES.


Tekstkorpus

Anvendelser

Et stort tekstkorpus vil være en helt basal ressurs for utvikling av språkteknologiske ressurser. Metoder for talegjenkjenning krever statistiske språkmodeller. Med et stort tekstkorpus kan en for eksempel lage statistikk over to- tre- og flerordskombinasjoner, som inngår i slike modeller. Også talesyntese har behov for statistikk basert på et stort tekstmateriale.

De fleste språkteknologiske produkter har behov for elektroniske ordbøker eller leksikalske databaser. Med et stort tekstkorpus kan en foreta kontroll av et allerede eksisterende leksikon med hensyn til kvalitet og dekning og kunne tilpasse og utvide ordforrådet til språket slik det avtegner seg i praktisk bruk gjennom korpuset. Den leksikalske databasen kan også oppdateres med informasjon om hvorledes ordene brukes innen ulike teksttyper. En leksikalsk database er ikke en statisk base, den må vedlikeholdes og videreutvikles. Med våre to skriftspråk og stor variasjon i de tillatte former, vil et stort tekstkorpus kunne gi en oversikt over hvilke valgfrie former som aldri brukes. Dette vil kunne forenkle utviklingen av noen typer språkteknologiske produkter. 
Et annet felt hvor et stort tekstkorpus er helt nødvendig er i utviklingen av formelle grammatikker. Ordene i korpuset må da være grammatisk merket (tagget). Formelle grammatikker brukes av analyse- og genereringsprogrammer, som for eksempel programmer for grammatikkontroll, innholdstolking, maskinoversetting og automatisk sammendrag av tekst. Resultatene fra statistisk bearbeiding av et stort korpus vil også kunne inngå i en forbedring av systemer for dokumentsøk og søkemotorer for Internett.

Et tekstkorpus vil selvsagt også være en verdifull ressurs i den generelle språkforskningen. En må ikke undervurdere behovet for mer langsiktig grunnforskning. Det er fremdeles mange grunnleggende og teknologiske relevante forhold om språk og dets formaliserbarhet som vi ikke vet. I andre land har tilgjengeligheten av store tekstkorpus gitt ny fart i anvendelsesorientert grunnforskning.

Omfang og mengde

For at en statistisk språkmodell skal være pålitelig, må den være basert på minimum 100 millioner ord for hvert språk, både for bokmål og for nynorsk. Det må være en viss spredning mht. riksmål, moderat og radikalt bokmål, samnorsk og dialekt. Tekstene bør også ha god spredning etter forfatters hjemsted, kjønn og alder.

Tekstene må dekke et bredt spekter av teksttyper. Etter innhenting av spesifikasjoner fra brukere og opplysninger om hvorledes sammenlignbare utenlandske korpus som British National Corpus (BNC) er bygget opp, vil følgende hovedkategorier måtte inngå (med angivelse av ca. fordeling mellom hovedkategoriene):

	Aviser, media (20 %)
	Riksaviser
	Regionaviser

Tekst-TV
Teksting av nyhetsprogrammer
Fra aviser må en ta med alle typer stoff, også annonser. En velger ut tekst fra ca. 20 aviser.

	Skjønnlitteratur (25 %)
	Romaner

Noveller
Drama
Teksting av TV-serier og filmer
Tekstene må tas fra både bøker og ukeblad

	Sakprosa (50%)
	Bøker

Tidsskrifter, ukeblad
Lærebøker
Leksikon
Offentlig informasjon

	Upublisert materiale, småtrykk (5%)
	Reklame, bruksanvisninger, salgs og informasjonsmateriell

Forretningsdokumenter (notat og referat), korrespondanse (brev og e-post)

Innen hovedkategoriene må en bruke tilgjengelig statistikk for å foreta en videre oppdeling. I BNC har en for eksempel delt inn kategori C i 9 undergrupper. En har også en rimelig fordeling mellom tekst fra bøker og tidsskrifter.

Hele korpuset bør være grammatisk merket (tagget) og minimum 100.000 ord og helst 1 million ord må være manuelt kontrollert.

I eksisterende korpus brukes tekstutsnitt fra 2000 ord til 40.000 ord fra hver tekst. Lange tekstutsnitt gir færre tekster å administrere, mens kortere tekstutsnitt gir større bredde i utvalget. En størrelse på ca. 20.000 ord gir en passe avvegning mellom disse ytterpunkter. Dette gir 5.000 tekstutsnitt for et korpus på 100 millioner ord.

Materialet merkes (kodes) etter anbefalingene fra Text Encoding Initiative (TEI). Det betyr at hver tekst har en innledende del med opplysninger om tittel, forfatter, trykkested og år. Denne delen kan suppleres med ytterligere opplysning om forfatter og emneklassifikasjon av tekst. I tekstene kan en ha ulik detaljeringsnivå på markering av avsnitt, kapittel, overskrifter, fet og kursiv skrift etc.




Eksisterende materiale

Ved universitetene i Oslo og Bergen og ved SINTEF finnes det en del tekstmateriale. For å innlemme dette i et nasjonalt korpus vil det trengs reforhandling av de bruksavtaler en har for materialet. Materialet har ulik koding og må konverteres til et felles format. Totalt kan en bruke ca. 20 millioner ord av det eksisterende materialet.

Moduler og prioriteringer

Oppbygging av korpuset kan deles inn i moduler etter tekstkategori og etter bearbeidelsesgrad. 

En tekst må igjennom følgende trinn (fra høyest til lavest prioritering):


T1.	Utvalg av tekst, avtale med forfattere og tekstleverandører 
T2.	Maskinell behandling av tekst (lesing/overføring av maskinlesbar utgave, fjerning/konvertering av publiseringskoder i tekst)
T3.	Manuell behandling av tekst, innlegging av informasjon som alle tekster må ha (tittel, forfatter, publiseringssted, dato). En del av denne informasjonen kan komme maskinelt fra publiseringskodene.
T4.	Manuell behandling av tekst (innlegging av tilleggsinformasjon, stavekontroll, sjekk av koder).
T5.	Tagging av tekst, manuelle stikkprøver på tagging
T6.	Manuell sjekk av tagging

En tekst må minimum gå igjennom trinn T1-T3. For de tekster som allerede eksisterer vil deler av trinn T1, T2 og T3 være gjort.

En del tekster vil ikke finnes i maskinleselig utgave og T2 vil da inkludere OCR-skanning. En kan risikere at minst 5% av tekstene må OCR-skannes. T6 er svært arbeidsintensivt. En bør ha som mål å gjøre dette for 1% av tekstmaterialet.

De eksisterende tekstene er i hovedsak innen kategori A og B med noe fra C. Prioriteringen av tekstkategorier vil dermed bli i rekkefølge D, C, B og A for trinnene T1-T3. For T4-T6 vil prioriteringen mellom kategoriene være lik. En slik oppdeling vil gi 16 moduler for hvert språk. Om det ikke gjøres skille etter kategori vil en ha 4 moduler.

Kostnader

Følgende estimat på arbeidstid er basert på et prosjekt over 3 år og et automatisk tagget korpus på 100 millioner hvor 1 million ord er manuelt kontrollert og hvor 5% av tekstene er manuelt OCR-skannet.




Type
Omfang
Prosjektleder +T1
3.0 årsverk
T2-T3
1.0 årsverk
T2 OCR
2.0 årsverk
T4
6.0 årsverk
T5
0.5 årsverk
T6
1.0 årsverk
Programmerer
1.5 årsverk
Totalt
15 årsverk


Prosjektleder tilrettelegger opplegg for distribusjon og avtaler med brukere og står for dokumentasjon. Programmerer tilrettelegger programmer for konvertering og lignende og bruk av materialet via et passordbasert Web-grensesnitt. Et tilsvarende prosjekt for et nytt språk vil utgjøre ca. 13 årsverk, da deler av prosjektleders og det meste av programmerers arbeid er gjort i det første prosjektet.


Hva kan en ønske av leksikalske ressurser 

Korpusprosjektets hovedmål er å skaffe tilveie store mengder tekst og transkribert tale med lydopptak for å utvikle ulike språkteknologiske verktøy og produkter. Leksikalske ressurser som ordbøker, ordlister, tesaurer og morfosyntaktiske analyseprogram forutsetter ideelt eksistensen av et korpus. Det kan derfor virke noe selvmotsigende å snakke om leksikalske ressurser som skal leveres sammen med et korpus. De nevnte leksikalske ressursene er midlertid en forutsetning for å kunne få størst mulig nytte av det innsamlede tekst- og talemateriale. Det er dermed tale om en gjensidig avhengighet for å utvikle både korpus og leksikalske ressurser. 

Mye av de basale leksikalske ressursene er allerede på plass for både bokmål og nynorsk. Det finnes ordlister med systemer for fullformsgenerering og uttalemarkering samt morfosyntaktiske analyseprogrammer. I tillegg er det mulig å fremskaffe omfattende lister over person-, steds-, og firma-navn. Det er gjort en del for å spesifisere verbs argumentstruktur og neon med stilistisk merking. Det er imidlerid gjort lite på området dialekt- og ortografiske tesaurer, emnespesifikke semantiske tesaurer. 

Korpusprosjektet er tenkt slik at det i tillegg til de rent tekstlige og lydlige ressursene, skal etableres en samling med leksikalske ressurser av ulike slag. I tillegg til en leksikalsk database, vil det være nødvendig å ha tilgjengelig ulike typer analyseverktøy mot korpuset.
 
Leksikalsk database
Den leksikalske databasen vil bestå av følgende komponenter:

1)	Basale ordlister (allmennord, termer, navn etc.) med muligheter for fullformsproduksjon 
2)	Utaleleksikon
3)	Dialekt- og rettskrivings-tesaurer 
4)	Emne-tesaurer 

	Analyseverktøy mot korpus

Til bearbeiding av råmaterialet som inngår i korpuset, er det behov for automatiske analyseverktøy:

1)	Morfosyntaktiske analyse og markeringsprogrammer (taggere) 
2)	Avanserte søke og analyse-verktøy til bruk mot korpuset 



Mulige leverandører 

Det finnes en rekke mulige leverandører. For almennord med fullformsystemer er det universitetene og Lingsoft som har de største ressursene. Lingsoft vil ikke stille sitt materiale til disposisjon annet gjennom det å merke (tagge) de løpende ordene i tekstene. En kan likevel si at det er svært god dekning for ordlistesystemer for almennord. Det er også god dekning for personnavn, stedsnavn og firmanavn registrert i Norge. For utenlandske navn har vi ikke tatt med noen leverandører. Men eksempelvis Kunnskapsforlaget har gjennom sine leksikon og atlasdatabaser svært god dekning også her. Uttømmende navnelister er ikke en absolutt nødvendighet i et korpusprosjekt og må mer sees som en ønskelig ressurs. Men det bør finnes uttalelister for de mest sentrale navnene.

Ressursbehov

For de leksikalske  databasene er det behov for noe programmeringskompetanse. Ut over denne vil det til ordlisten være behov for personer med leksikografisk kompetanse og til uttalelistene vil det være behov for personer med fonetikk-kompetanse (e.g. hovedfagsstudenter). 

A.	A
Programmering/tilpassing	
1 årsverk
B
Utvikling av stavevarianter/basis dialektvarianter
2 årsverk
C
Utvikling av uttalebeskrivelse for navn
1 årsverk pr 40.000 ord
D
Utvikling av uttalebeskrivelse for dialekter 


1 årsverk pr definerte dialekt og målform
Et ønsket minimum vil være 4 årsverk for punkt A-C med 4 årsverk (for 4 dialekter) under punkt D som annen prioritet.

Forvaltning av nasjonalkorpuset

Innsamling av språkdata er viktig og nødvendig. Det er imidlertid en forutsetning for effektiv utnyttelse av de innsamlede data at det er en klar og framtidsrettet politikk med hensyn på forvaltning, lisensering og eventuell videre utvikling av nasjonalkorpuset.  

Lisensering

En forutsetning for konseptet med et nasjonalt språkteknologisk korpus har vært at de innsamlede språkdata skal bli tilgjengelig for alle aktører innen språkteknologisk forskning og utvikling på den norskspråklige arena. Tilgjengelighet er imidlertid ikke synonymt med fritt tilgjengelig, og den politkk som velges for lisensering er av betydning både for de opphavsrettslige spørsmål såvel som for tilgang på eksisterende data og for hvor attraktivt det vil være å gjøre arbeid med datainnsamling. Lisenseringspolitikken vil ha to hovedelementer – pris og eventuelle avgrensninger på bruken av databasen. Ulike alternativer vil kort bli diskutert under.

	Pris 

En har en rekke muligheter for prissettingen av bruk av korpusmaterialet:
1.	Gratis. Dette alternativet vil gi alle interessenter fri tilgang til det innsamlede korpusmaterialet. Alle kostnader, inklusive forvaltning, vedlikehold og distribusjon, vil bæres av den som finansierer selve innsamlingen. 
2.	Medlemsavgift. Med dette alternativet vil det bli fri tilgang til korpusmaterialet for de som betaler en årlig medlemsavgift. Nivået på medlemsavgiften kan være differensiert, dvs. at kommersielle medlemmer vil betale en vesentlig høyere medlemsavgift enn ikke-kommersielle aktører (som f.eks. universiteter). 
3.	Stykkpris. Dette alternativet innebærer at hver enkelt del av korpusmaterialet blir prissatt i henhold til produksjonskost og forventet nytteverdi. Leverandøren av datamaterialet vil ha sterk innflytelse på prissettingen i de tilfeller hvor datainnsamlingen er gjort helt eller delvis uten offentlig støtte. 
4.	Medlemsskap og stykkpris. Dette alternativet er en kombinasjon av alternativ 2 og 3. Medlemmer vil ha tilgang på en kopi av alt korpusmateriale som under punkt 2. Ikke-medlemmer vil kunne få tilgang på deler av materialet etter en stykkprisordning.

Hvis en ser på hva som er gjort internasjonalt, er alternativ 4 det valget som er gjort både i USA og i Europa gjennom henholdsvis Linguistic Data Consortium og ELRA. Dette alternativet har klare fordeler gjennom at det er mulig å til en viss grad dekke inn kostnadene til  en driftsorgansisasjon (og eventuelt også noe av grunnkostnadene). Prosjektgruppen vil anbefale dette alternativet.

	Avgrensninger på bruk

Det vil være nødvendig å ha klare retningslinjer og avtaler for bruken av de innsamlede språkdata. Dette er både på grunn av opphavsrettslige problemstillinger, dataloven og av konkurransemessige hensyn. For tekstdata vil det for eksempel trolig være uproblematisk å bruke tekstene til å finne statistiske sammenhenger til bruk i talegjenkjenning. Det kan være større problemer forbundet med bruk av leksikalske data, som eventuelt kan gjenbrukes til å utgi ordbøker dersom det ikke settes begrensninger på bruken. Likeledes vil det kunne være kurant å tillate spesifikke språkdata brukt i akademisk forskning, mens de samme data ikke vil kunne tillates benyttet til kommersiell virksomhet. 

Vi vil ikke her gå gjennom alle mulig alternativer. Gjennom prosjektgruppens arbeid er det blitt klart at det mest realistiske alternativet er å følge de samme valg som er gjort internasjonalt i LDC og ELRA. Dette alternativet går i korte trekk ut på at det vil være spesielle brukslisenser for hver enkelt korpuskomponent. I tillegg vil  lisensene for forskningsinstitusjoner og for kommersielle foretak generelt være ulike. Lisensavtalene er bygget opp over samme lest, med variasjoner for tilpasning til datainnhold og til eventuelle betingelser knyttet til innsamling og opprinnelig eier av databasen.

Forvaltning

Forvaltningen av nasjonalkorpuset er tett knyttet til innsamling av eksisterende og nye data. Uten en god forvaltning av de innsamlede ressursene, vil den investeringen som gjøres  være til liten nytte. Det vil også være en forutsetning for å kunne utnytte eksisterende data, og for å gjøre det attraktivt å bidra til å samle inn nye data, at det er en juridisk person med en forventet levedyktighet som får rett til å forvalte korpuset. Vi ser det derfor som meget ønskelig at forvaltningen av nasjonalkorpuset blir knyttet til en eksisterende institusjon.

Prosjektgruppen vil anbefale at en går inn for en nasjonal forvaltning av det norske korpusmaterialet framfor å overdra de innsamlede data til internasjonale organisasjoner som ELRA (European Language Resource Association) eller LDC (Linguistic data Consortium). Dette vil føre til at kontrollen med bruken av norske språkdata, som er samlet inn med nasjonal innsats og finansiering, forblir i Norge og at helhetssynet som er grunnleggende for et nasjonalkorpus beholdes. Dette vil ikke være til hinder for at man inngår avtaler med ELRA eller LDC om distribusjon av hele, eller deler av, databasen.

Dersom en nasjonal forvaltning velges, ser vi for oss noen alternativer:
1.	Det administrative ansvar for forvaltningen av nasjonalkorpuset legges til en eksisterende institusjon som allerede har et ansvar for norsk språk og språkdata, f.eks. Språkteknologiske sekretariat (Norsk språkråd) eller Nasjonalbiblioteket. Denne institusjonen blir eier av nasjonalkorpuset, forestår avtaleinngåelse med bidragsytere til korpuset, utarbeider brukslisenser og brukeravtaler og er ansvarlig for distribusjon av data. En styringsguppe bestående av representanter fra språkteknologiske FoU-miljøer har det faglige ansvar mhp. vedlikehold og videreutvikling av nasjonalkorpuset. Arbeid med videreutvikling og vedlikehold utføres på oppdrag for forvaltningsinstitusjonen.. 
2.	Som alternativ 1, men med en mer distribuert organisasjon. Den sentrale institusjonen har fortsatt eierskap, og er ansvarlig for det juridiske i forbindelse med avtaleinngåelse, brukerlisenser og prispolitikk. Vedlikehold og distribusjon av nasjonalkorpuset kan legges til ett eller flere fagmiljøer, for eksempel ved universitetene. Styringsgruppen blir som over.
3.	Hele forvaltningen legges til ett av universitetene. Eierskap kan fortsatt være hos en sentral institusjon, eller hos en egen enhet ved vertsinstitusjonen. 

Prosjektgruppen vil ikke på det nåværende tidspunkt prioritere mellom disse tre alternativene. En prioritering vil eventuelt inngå i sluttrapporten.
Finansiering og organisering av datainnsamling

Norge ligger etter de fleste andre vestlige land med hensyn på innsamling av språkressurser. Den eksisterende språkteknologiske infrastruktur i Norge er kjennetegnet av at det eksisterer relativt lite data som er tilrettelagt for språkteknologiske anvendelser, og at det som eksisterer er samlet inn på ad hoc basis, dvs. at språkressursene utgjør en temmelig heterogen datasamling, både med hensyn på innhold, format og formål.

Vi har imidlertid muligheten til å dra fordeler av å komme sent på banen. Hvis en ser på den datainnsamlingen som er blitt gjort internasjonalt, er også den preget av ad hoc hensyn. Et nasjonalt språkteknologisk korpus betinger en helhetstenkning som sikrer at de ulike innholdskomponenter tilsammen utgjør et fornuftig hele, og at har et gjennomtenkt og gjennomgående forhold til dataformater, organisering og innhold som sikrer at kost/nytteforholdet blir best mulig, også med tanke på korpusets levetid.

Organisering

Prosjektgruppen er av det syn at en etablering av et nasjonalt språkteknologisk korpus best gjøres ved en modularisering av den store helheten som det endelige korpuset vil utgjøre. Hver enkelt modul i korpuset skal være en frittstående datasamling, som har et stort anvendelsesområde i kraft av seg selv, men som inngår som en naturlig komponent i helhetssynet som skal prege nasjonalkorpuset.

Hvis en slik modulær oppbygning velges, vil det muliggjøre en gradvis, planmessig oppbygning av nasjonalkorpuset. Hver modul kan etableres separat, som egne prosjekter, og gjøres tilgjengelig etter hvert som de ferdigstilles. Innsamlingen kan derved foregå stegvis, etter en prioritert liste over komponenter, og det blir mulig å planlegge finansieringen av datainnsamlingen over en lengre periode.

Det bør gjøres et arbeid overfor rettighetshaverne til eksisterende språkdata med tanke på å innlemme allerede eksisterende språkdata i nasjonalkorpuset. Som beskrevet i kapitlene om tale, tekst og leksikalske ressurser, er det allerede betydelige mengder med språkdata på norsk, og rettighetshaverne har i utgangspunktet stort sett stilt seg positive til å inngå avtaler om å gjøre disse språkdataene tilgjengelige for et nasjonalt korpus. 

For å gjøre det attraktivt for rettighetshaverne av eksisterende data, vil det være nødvendig å føre forhandlinger med så mange som mulig av disse rettighetshaverne på et tidlig tidspunkt. Det vil være lite attraktivt å gjøre egne data tilgjengelige dersom man ikke har noen sikkerhet for at det blir andre data tilgjengelig innen overskuelig framtid. Jo mer data det er mulig å få forhåndstilsagn eller foreløpige avtaler på, jo større mulighet blir det for å få tilgang på mer av de eksisterende data.

Innsamling av nye data, eller tilrettelegging av eksisterende data, bør utføres på oppdrag fra det offentlige, f.eks. Forskningsrådet eller driftsorganisasjonen for Nasjonalkorpuset i henhold til en prioritert liste. Det bør være åpning for å komme med prosjektforslag fra enkeltinstitusjoner eller konsortier, men disse forslagene bør begrenses til å være innenfor innholdsspesifikasjonen for nasjonalt korpus.

Finansiering

Finansiering av nasjonalt språkteknologisk korpus bør etter prosjektgruppens mening i hovedsak være offentlig. Hovedårsakene til denne innstillingen er
·	Nasjonalkorpuset skal være av generisk art. De ulike modulene i korpuset vil generelt sett ikke være tilstrekkelig for produktutvikling, og dataenes art og organisering vil være valgt ut fra et ønske om bredest mulig bruk.
·	Innsamling av språkdata i Europa og i USA er gjort med en stor grad av offentlig finansiering (nasjonal og EU-finansiering i Europa, NIST etc. i USA). Graden av offentlig finansiering i et så lite språkområde som Norge bør være klart høyere enn for de store språkområdene hvis vi skal ha mulighet for å gjøre norsk språkteknologi levedyktig.
 
Graden av offentlig finanisering kan variere, f.eks. kan det være tenkelig å kreve høyere egenfinansiering for moduler som foreslås innsamlet utenfor normal prioriteringsrekkefølge.

Det bør være en mulighet for å gi en tidsbegrenset eksklusivitet for kommersiell utnyttelse av innsamlede data til de som utfører et innsamlingsoppdrag. Dette vil kunne være et incitament til å få utført datainnsamlingen.

Det bør tilstrebes at annen offentlig støtte til produktutvikling (f.eks. gjennom SND) som innebærer innsamling av språkdata normalt medfører en forpliktelse til å overføre språdataene til nasjonalkorpuset etter en viss tidsperiode. 

Et overslag over de individuelle ressursbehov for taledata, tekstdata og leksika er gitt i kapitlene som omhandler de respektive temaene. Et anslag for total arbeidsinnsats for å etablere et nasjonalt korpus for språkteknologi er ca 43 forskerårsverk og 32 årsverk ”ufaglært” innsats. For å etablere en korpus på linje med en minimumsanbefaling summeres tallene til 28 forskerårsverk og 20 årsverk ”ufaglært” innsats. Det vil være noe direktekostnader i tillegg, til opptaksutstyr, honorar for informanter, reiser osv., men disse kostnadene vil være relativt beskjedne.


