
Sigles emprades pels autors

ACM Association for Computing Machinery
AESLA Asociación Española de Lingüística Aplicada
CPNL Consorci per a la Normalització Lingüística
CSV comma-separated values (‘valors separats per comes’)
DEM Diccionari enciclopèdic de medicina (Enciclopèdia Catalana)
DIEC Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans)
DRAE Diccionario de la lengua española (Real Academia Española)
EMNLP empirical methods in natural language processing (‘mètodes empírics en el

processament de llengües naturals’)
FLINS fuzzy logic and intelligent technologies in nuclear science (‘lògica difusa i

tecnologies intel·ligents en la ciència nuclear’)
GDLC Gran diccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana)
HITS hypertext induced topic selection (‘selecció de temes a partir de l’hipertext’)
HTML hypertext markup language (‘llenguatge d’etiquetatge d’hipertext’)
HTTP hypertext transfer protocol (‘protocol de transferència d’hipertext’)
IDF invers document frequency (‘freqüència inversa de document’)
IEC Institut d’Estudis Catalans
IMS Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung
IRI internationalized resource identifier (‘identificador internacionalitzat de

recursos’)
IULA Institut Universitari de Lingüística Aplicada
IULACT corpus textual de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada
MP3 Moving Picture Experts Group-1 audio layer-3 (‘capa d’àudio-3 del Grup

d’Experts en Imatges en Moviment-1’)
MIT Massachusetts Institute of Technology
OPAC online public access catalog (‘catàleg en línia d’accés públic’)
OWL ontology web language (‘llenguatge web d’ontologies’)
PC personal computer (‘ordinador personal’)
PDA personal digital assistant (‘organitzador personal digital’)
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PDF portable document format (‘format de document portàtil’)
PIM personal information manager (‘gestor d’informació personal’)
PLN procesamiento del lenguaje natural (‘processament del llenguage natural’)
RDF resource description framework (‘marc de descripció de recursos’)
RDFS resource description framework schema (‘esquema de marc de descripció de

recursos’)
RI recuperación de información (‘recuperació d’informació’)
RIF rule interchange format (‘format d’intercanvi de regles’)
SCATERM Societat Catalana de Terminologia
SEO search engine optimization (‘optimització dels motors de cerca’)
SEPLN Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
SIGDAT special interest group on linguistic data and corpus-based approaches to

natural language processing (‘grup d’interès especial en dades lingüístiques i
en l’aproximació al processament del llenguatge natural basat en corpus’)

SIGIR special interest group on information retrieval (‘grup d’interès especial en
la recuperació d’informació’)

SPARQL simple protocol and RDF query language (‘llenguatge d’interrogació de
protocol simple i marc de descripció de recursos’)

TF term frequency (‘freqüència de terme’)
TVE Televisión Española
UB Universitat de Barcelona
UPC Universitat Politècnica de Catalunya
UPF Universitat Pompeu Fabra
URI uniform resource identifier (‘identificador uniforme de recursos’)
URL Universitat Ramon Llull
UVic Universitat de Vic
VLC very large corpora (‘corpus molt llargs’)
W3C WorldWideWeb Consortium
WWW World Wide Web (‘Web’)
XML extensible markup language (‘llenguatge extensible de marcatge’)
XSL xtensible stylesheet language (‘llenguatge de fulls d’estil extensible’)
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