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Streszczenie kierownicze
Zawartość raportu i jego cele
Celem raportu jest przedstawienie przypadków użycia źródeł danych dostępnych w Internecie do wsparcia
procesów biznesowych, marketingowych oraz związanych z cyberbezpieczeństwem w sektorze bankowym.
Raport omawia podstawowe zagadnienia związane z technicznym pozyskiwaniem danych (np. opis wybranych
narzędzi), jak również ujęcie ekonomiczne (np. możliwe do uzyskania efekty skali, szacunkowe koszty
wykorzystania wybranych źródeł) i prawne (bieżące rozwiązania legislacyjne, licencje źródeł danych).

Wnioski
1.

Narzędzia do automatycznego pobierania treści ze źródeł internetowych są wysoce personalizowane (ściśle
dostosowane do wybranego źródła), decyzję o stworzeniu takiego narzędzia powinna więc poprzedzać
wnikliwa analiza potrzeb informacyjnych oraz struktury, charakterystyk i jakości możliwych do ich
zaspokojenia źródeł.

2.

Przegląd źródeł danych wykazał, że wiele ze źródeł związanych z sektorem bankowym ma postać
nieustrukturyzowaną lub półstrukturyzowaną, co utrudnia ich automatyczne przetwarzanie.

3.

Źródła związane z cyberbezpieczeństwem zawierają najczęściej dane nieustrukturyzowane: są to głównie
newsy na portalach branżowych lub komentarze na forach i w mediach społecznościowych. Widoczna jest
potrzeba stworzenia bazy zagrożeń związanych z sektorem bankowym (podobnej do baz gromadzących luki
bezpieczeństwa w oprogramowaniu, np. https://nvd.nist.gov/vuln/search).

4.

Agregacja danych pochodzących z różnych źródeł może umożliwić podwyższenie jakości gromadzonych
danych (np. dzięki weryfikacji tych danych w różnych źródłach lub uzupełnianiu brakujących elementów).

5.

Kluczowym ograniczeniem automatycznego pobierania danych z Internetu są przepisy prawa i licencje
obejmujące źródła.

6.

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi służących do budowania web scraperów. Są to często narzędzia
darmowe. Wybór konkretnego uwarunkowany jest (1) posiadanymi zasobami technicznymi i ludzkimi, (2)
rodzajem i strukturą źródła, z którego mają być pobierane dane.

7.

Ponieważ koszty opracowania i utrzymania narzędzi do automatycznego pobierania danych z wielu źródeł
będą rosły szybciej niż liniowo przy dodawaniu kolejnych źródeł (ze względu na konieczność integracji
danych z różnych źródeł będą rosły oraz ze względu na rosnące wymagania infrastrukturalne), może być
zasadne stworzenie narzędzia służącego do pozyskiwania, agregacji i dostarczania danych różnym
podmiotom z sektora bankowego. Pozwoliłoby to na uzyskanie efektów skali.
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Rozdział 1
Wstęp
Zjawisko globalizacji w połączeniu z rozwojem
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może być wykorzystywane również przez roboty
internetowe do identyfikowania treści określonego
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kwestii (patrz rozdział Błąd! Nie można odnaleźć

Po pierwsze, portale można klasyfikować pod
względem struktury technicznej stron. Pomimo
faktu, iż strony pozornie wydają się być zbliżone

źródła odwołania.).
Przykładowe portale branżowe znajdują się w
Tabela 1.

wyglądem, to ich struktura jest zupełnie inna.
Pobieranie z nich danych wymagałoby

więc

dostosowania scraperów i opracowania reguł
ekstrakcji pod konkretne źródło. Ma to swoje
uzasadnienie w działaniu scraperów, które zostało
opisane w dalszej części raportu (patrz Błąd! Nie
można odnaleźć źródła odwołania.).
Po drugie, format pobieranych danych może
okazać się trudny do dalszego przetwarzania.
Pozyskiwanie informacji z opisywanych portali
wymaga bowiem pobierania całych artykułów, czyli
ciągu tekstu, które następnie muszą zostać poddane
dalszej analizie, np. metodami przetwarzania języka
naturalnego (NLP). Niekiedy portale kategoryzują
publikacje, tak aby ułatwić ich wyszukiwanie, co
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Tabela 1 Przykładowe portale branżowe. Źródło: opracowanie własne.

Nazwa
Obserwator finansowy
(https://www.obserwatorfinansowy.pl/)

PwC
(https://www.pwc.pl/pl/branze/bankowoscubezpieczenia.html)
ale Bank
(https://alebank.pl/)

Potrzeby informacyjne
 trendy technologiczne w sferze finansów oraz ich
odbiór przez potencjalnych klientów;
 monitorowanie informacji o naruszeniach
bezpieczeństwa banków i ich klientów;
 nowe regulacje i przepisy prawne;
 trendy na rynku nieruchomości;
 informacje o klęskach żywiołowych, katastrofach oraz
epidemiach.
 trendy technologiczne w sferze finansów oraz ich
odbiór przez potencjalnych klientów;
 trendy na rynku nieruchomości;
 trendy technologiczne w sferze finansów oraz ich
odbiór przez potencjalnych klientów;
 nowe regulacje i przepisy prawne;
 trendy na rynku nieruchomości;

(https://cyberdefence24.pl/biznes-ifinanse/)

 trendy technologiczne w sferze finansów oraz ich
odbiór przez potencjalnych klientów;
 monitorowanie informacji o naruszeniach
bezpieczeństwa banków i ich klientów;

Forbes

 trendy w branży budowlanej

CyberDefence24

(https://www.forbes.pl/ryneknieruchomosci)
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