48. ALIADA proiektua
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ALIADAk liburutegien eta museoen datu-kudeatzaileek baliatutako datuak
modu automatizatuan argitaratuko ditu, datu estekatuen hodeian (Linked Open
Data Cloud).
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Proiektuaren deskribapen laburtua: helburu nagusiak eta garatu beharreko emaitzak, zer erronkari
erantzuten dion, ekonomian eta gizartean izan dezakeen inpaktua, eta abar.

ALIADAk liburutegien eta museoen datu-kudeatzaileek baliatutako datuak modu
automatizatuan argitaratuko ditu, datu estekatuen hodeian (Linked Open Data
Cloud). ALIADAk erakunde publikoetatik etorritako datu ireki eleanitzak berrerabiltzeko bizitza-ziklo osoa

eutsiko du, eta, helburu horrekin, datu multzoa aukeratzeko, argitaratzeko eta estekatutako datuen
lainoan estekatzeko lanak automatizatuko dituen kode irekiko erreminta bat egingo du. ALIADA datu
multzo propioak kudeatzen dituzten langileei zuzenduta dago; hain justu, ad hoc datuak erabili bai baina
datu estekatuak hodeian irekian argitaratzeko eskakizun teknikoak ez dituztenei, alegia.

ALIADAri esker, museoen eta liburutegien arteko elkarreragingarritasuna posible izango da; hala,
beren bildumak publikoarekin partekatu ahal izango dituzte, oro har, eta aurrerantzean erakundeek
historikoki blokeatu izan dituzten datuak eskuratzeko modua izango da. Horrez gain, lehendik diren
datu irekiak aberastuko dituzte, enpresek eta ETE berritzaileek datuok balia ditzaten aurrez ikusi
gabeko erabileretarako. Era berean, hari esker, erakunde txikiak baina balio izugarrikoak (lurralde, erkidego edo
kultura jakin bati atxikitako ondare kulturala kudeatzeko ardura dutelako, hain zuzen) ikusgarri egingo dira mundu
zabalean, itoko lituzkeen ahalegin ekonomiko handirik egin beharrik gabe. Hala, erakunde txiki horiek bisiten trafikoa
handituko dute; izan ere, kasu askotan, adierazle horixe hartzen baitute kontuan erakunde publikoek bizirik eusteko
horren beharrezko dituzten funtsak banatzeko garaian.

Hauexek dira ALIADAren helburu zientifiko eta teknologikoak:
• ALIADA ezartzea eta hainbat eratako garatzaileen eskura ipintzea (liburutegiak eta museoak
kudeatzeko sistemak saltzen dituztenak edota kultur erakundeak), haietan guztietan inpaktu handia
eragiteko.
• ALIADAren errendimendua probatzea eta erabilgarritasuna monitorizatzea eta hobetzea
• ALIADA liburutegi eta bildumak kudeatzeko sistemetan ezartzea (proiektuan parte hartzen duten
ETEek emandako sistemak)
• Estekatutako datuen hodeian irekitako datuen multzoak lotzea; proiektuan parte hartzen duten
museo publikoek emandakoak, alegia.
Proiektua 2016ko lehen hiruhilekoan amaituko da, eta ondoren SCANBITek ustiaketa-fasea egingo du, Tecnalia
bazkide teknologiko gisa duela.
Proiektuaren hasierako datuak GitHub plataforman daude eskuragarri:

