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Построяване на граф с правни знания за предоставяне на
интелигентни комплайънс услуги в многоезична Европа



ФАКТИ

• Грантово споразумение номер: 780602

• ICT14-2016-2017 / Иновативни действия / Хоризонт 2020

• Стълб: Промишлено лидерство

• Работна програма - година: H2020-2016-2017

• Работна програма - част: Информационни и комуникационни технологии

• Big Data PPP (Големи данни ПЧП)

междусекторна и кръстосана езикова интеграция и експериментиране

• Продължителност: 36 месеца
• Начална дата: 1 декември 2017 г.
• Проектни разходи: €3,638,065.00 

• Финансиране от ЕС: €2,959,247.52 

• Служител на ЕК, отговарящ за проекта: Йохан Боденкамп



КОЙ & КЪДЕ



КОНТЕКСТ

• МСП и големите корпорации са изправени пред множество 
ограничения за търговията в ЕС и за локализиране на техните 
продукти и услуги

• Причината се дължи главно на правните и езикови бариери в 
цяла Европа

• Европа е разпокъсана в правни силози и езикови острови 
(което се засилва, когато се излиза на световно равнище)

• Компаниите, които искат да оперират на нов пазар трябва:
> Да спазват приложимото законодателство (Европейско, 
национално, регионално, местно)
>> Да приложат различни стандарти (напр., ISO, AENOR, DIN)
>>> Да следват специфични за сектора практики

• По този начин, справянето с правните и регулаторни данни за 
спазване на изискванията е тромава задача, делегирана на 
експертни правни и консултантски фирми
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Рамка и рискове

Отговорност, роли, ресурси

Процеси, контролиране и управление

Комуникация и обучение

Мониторинг и докладване

Комплайънс означава съответствие с
приложимото право, договори и други
стандарти или политики.

1. Оценка на личното положение и
правните задължения.

2. Дефиниране на роли и отговорности
в организациите и заинтересованите
страни.

3. Предоставяне на необходимите
инструменти за контрол и
управление на прозрачен
комплайънс процес.

4. Уведомяване и информиране на
отговорните лица.

5. Непрекъснато наблюдение, 
записване и докладване.

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
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Адаптивен дизайн

Обработки на естествен език (NLP)

Свързани данни – графова база данни

Потребителски данни

(Коментари, етикети, маркери, линкове, …)

Потребителско съдържание

(Книжа, документи, договори, …)

Агрегирани правни

бази данни

(Законодателство, съдебна 

практика, вторично съдържание)

Голяма правна 

база данни

40 милиона линкове

11 милиона етикети

20 милиарда думи



ПОНАСТОЯЩЕМ

Институциите поддържат или публикуват техните документи и 
източници на данни

• в различни формати

• според различни критерии

• на различни езици



ЦЕЛИ

• Предоставяне на по-ефективни средства за достъп до огромни 
количества дигитални документи за съответствие с 
нормативната уредба – включително законодателство, съдебна 
практика, стандарти, индустриални норми и най-добри практики.

• Разработване на екосистема от услуги за интелигентни облаци 
въз основа на граф за правни знания, който интегрира и свързва 
хетерогенните източници на данни за съответствието.

• Осигуряване на възможности за интелигентно търсене, 
интелигентна помощ и интелигентно позоваване на съдебната 
практика, както и на технологии за изкуствен интелект и 
машинен превод на документи за съответствие с нормативните 
изисквания.

• Предоставяне на правна информация и знания за обслужване 
на едно гише.



ЗАДАЧИ

1. Придобиване

2. Интегриране

3. Използване



РЕШЕНИЕТО

Legal resources
International 

Standards
Language 
resources

Open
Data

Private 
documents

Vocabularies
Indexed documents

Legal Knowledge Graph

Smart Services for Compliance
search, linking, recommender, semantic annotation, extraction, translation, summarization, recommender

Annotation
Linking
Translation

data source specific importers

Pilot 1: Data protection

Pilot 2: Oil, gas, energy

Pilot 3: Labour law

Professional access
Specific access and data integration

Developer access
Freemium HTTP Rest API 

Public access
Open documents, simple interface

Публичен достъп

Отворени документи, прост интерфейс

Достъп за разработчиците

Freemium HTTP Rest API

Професионален достъп

Специфичен достъп и интеграция на данни

Правни 

ресурси

Международни

стандарти

Езикови

ресурси

Отворени

данни

Частни

документи

Анотиране

Свързване

Превод

Пилотно приложение 1:

Защита на личните данни

Пилотно приложение 2:

Нефт, газ, енергия

Пилотно приложение 3:

Трудово право

Интелигентни Услуги за Комплайънс
търсене, свързване, семантично анотиране, извличане, превод, резюмиране, препоръчване

специфични доставчици на източници на данни

Индексирани документи

Речници

Граф за Правни Знания
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ПРИДОБИВАНЕ
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ИНТЕГРИРАНЕ

Услуги за свързване Езикови услуги Услуги за извличане на
информация

Извличане Превод Интелигентно търсене

Анотиране Резюмиране Сравнение на документи

Свързване Услуга за даване на
препоръки и известяване

Снемане на двузначността

Legal resources
International 

Standards
Language 
resources

Open
Data

Private 
documents

Vocabularies
Indexed documents

Legal Knowledge Graph

Smart Services for Compliance
search, linking, recommender, semantic annotation, extraction, translation, summarization, recommender

Annotation
Linking
Translation

data source specific importers

Pilot 1: Data protection

Pilot 2: Oil, gas, energy

Pilot 3: Labour law

Professional access
Specific access and data integration

Developer access
Freemium HTTP Rest API 

Public access
Open documents, simple interface
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ИЗПОЛЗВАНЕ

Lynx платформа

Пилот за нефт, газ и енергия

Пилот за защита на данните

Пилот за трудово право

Бъдещи пилотиСвободен 

достъп

Достъп до отворени

документи от 

широката публика

Платен достъп

Друг професионален достъп

чрез нови интерфейси

Директен достъп до услуги 

за комплайънс от компании и 

професионалисти

Клиентска база от партньори, 

профитиращи индиректно от Lynx

Мултиплициращ ефект



CONTACTS

CONSORTIUM

Elena Montiel-Ponsoda

Lynx Coordinator
Ontology Engineering Group, UPM
+34-91-336-3670/7414
emontiel@fi.upm.es

КОНТАКТИ

КОНСОРЦИУМ


