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1. ARCHITEKTURA 

1.1. SILNIK KLASYFIKACYJNY 

1.1.1. WPROWADZENIE 
W niniejszym rozdziale przedstawiono zakres funkcjonalny systemu PFM oraz jego 
moduły funkcjonalne. Silnik PFM poprzez wykorzystanie API umożliwia integrację z 
bankowością mobilną oraz elektroniczną. System PFM korzysta z danych 
transakcyjnych o księgowaniach oraz blokadach pochodzących z systemów 
zewnętrznych. 
Modułowa budowa PFM oraz wsparcie wykorzystywanych technologii 
integracyjnych umożliwia wykorzystanie danych o skategoryzowanych 
transakcjach również poza systemami dedykowanymi klientom końcowym Banku. 
Możliwa jest integracja systemu z innymi procesami marketingowymi, 
produktowymi czy obsługowymi.  

1.1.2. PFM 
PFM jest system pozwalającym na przechowywanie, automatyczną klasyfikację 
(przyporządkowanie do określonych kategorii), pobieranie i analizę transakcji 
klientów Banku, wykrywanie określonych zdarzeń oraz innych istotnych procesów. 
Na podstawie otrzymanego od Banku drzewa kategorii, PFM automatycznie (w 
trybie online) kategoryzuje transakcje użytkownika na dwóch poziomach agregacji 
- kategorii i podkategorii. Użytkownik może manualnie dokonać zmiany 
automatycznie przypisanej kategorii, dokonać podziału transakcji oraz obejrzeć 
statystki dotyczące historii swoich operacji. System wspiera różne drzewa kategorii 
w zależności od potrzeb banku 
- kategorie dla klientów indywidualnych 
- kategorie dla klientów firmowych 
- kategorie wykorzystywane w wewnętrznej segmentacji klientów 
PFM rozróżnia przelewy między kontami użytkownika w tym samym banku, a 
także wspiera wykrywanie transakcji własnych pomiędzy różnymi Bankami. Jest 
uwzględniane przy wyliczaniu obrotów i kategoryzacji transakcji, umożliwiając tym 
samym użytkownikowi wyświetlenie wyników klasyfikacji dla wybranego konta lub 
dla wszystkich kont łącznie. 
Użytkownik może definiować własne reguły do klasyfikacji transakcji, oraz 
przypisać je do istniejących grup kategorii lub podkategorii.  
Użytkownik może dokonać zmiany przypisania Marki do transakcji, może również 
dodać własną markę.  

1.1.3. API  
Funkcjonalności PFM, z których mają korzystać bankowość elektroniczna, 
mobilna, hurtownie i inne systemu w banku udostępnione są poprzez API.  
API składa się z następujących grup funkcji: 

• zasilanie klasyfikatora transakcjami, 
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• edycja parametrów transakcji (w szczególności zmiana 
kategorii/podkategorii oraz podział transakcji), 

• pobieranie listy transakcji z filtrowaniem uwzględniającym warunki 
dotyczące zakresu dat, kwoty, typu operacji, kategorii/podkategorii, tagów 
oraz słów kluczowych, 

• pobieranie statystyk w podziale na kategorie (sumy obciążeń i uznań) z 
filtrowaniem jak wyżej. 

• Pozostałych funkcji opisanych w dalszej części dokumentu 
Wykorzystane API do PFM pozwala na wizualizację wyników dokonanej klasyfikacji 
poprzez interfejs webowy – w tym stworzenie widoku ogólnego (dashboard) oraz 
wizualizacji analiz dotyczących wydatków historycznych. Wizualizacja następuje w 
dedykowanych aplikacjach i nie leży w zakresie samego rozwiązania PFM.  

1.1.4. KONSOLA ADMINISTRACYJNA  
PFM udostępnia Konsolę administracyjną dla administratora biznesowego 
umożliwiającą między innymi zarządzanie regułami klasyfikatora, oraz  w 
szczególności wykonanie następujących czynności: 

• dodanie/ usunięcie/ modyfikacja reguł, 
• testowanie – uruchomienie reguły dla danego źródła danych, 
• priorytetyzację reguł, 
• zarządzanie parametrami systemu dotyczącymi klasyfikacji. 

 

 
Rysunek 1 – Konsola administracyjna – zarządzanie regułami i parametrami 

1.2. MODUŁY FUNKCJONALNE 

Modułowa budowa PFM sprawia, że jest to system łatwo rozszerzalny. Poniżej 
znajdują się opisy modułów systemu. 
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1.2.1. ANALIZA SALDA RACHUNKU W CZASIE   
Moduł analizy salda rachunku w czasie ukazuje graficznie oraz w tabeli 
zaplanowane przychody oraz wydatki na przyszły okres (w tym także zobowiązania 
stałe takie jak spłata kredytu) oraz terminy ich realizacji, poprzez manualne 
zatwierdzenie realizacji planów. W czytelny sposób porządkuje je i zamieszcza 
według dat na wykresie.  
Pozwala on na ciągłą kontrolę wydatków oraz określa dostępne środki w 
nadchodzących okresach.  
Możliwa jest prezentowanie ujęcia tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub 
rocznego. Prezentuje przychody i wydatki (przeszłe oraz przyszłe) w kontekście 
wybranego przez użytkownika konta bądź wszystkich kont łącznie.Dostępna jest 
również estymacji przyszłych przychodów i wydatków na podstawie średniej z 
ostatnich 12 miesięcy. 

1.2.2. LIMITY WYDATKÓW W KATEGORIACH ORAZ BUDŻETOWANIE 
Moduł limity wydatków w kategoriach oraz budżetowanie pozwala na ustalenie 
indywidualnych limitów w budżecie powiązanych z daną kategorią. Umożliwia on 
klasyfikację poszczególnych wydatków w grupy i przypisanie im wartości, która nie 
powinna zostać przekroczona. Możliwe jest ustalenie limitu dla każdej z kategorii i 
podkategorii lub zdefiniowanie ogólnej wartości limitu na wszystkie wydatki.  
Po przekroczeniu wyznaczonego limitu, PFM generuje zdarzenia, którego obsługa 
może np polegać na wywołaniu zewnętrznej usługi informację z alertem do 
właściciela konta poprzez wiadomość sms lub drogą mailową.  
Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania alertów uruchamianych po 
osiągnięciu określonej kwoty poniżej/ powyżej limitu 

1.2.3. CELE OSZCZĘDNOŚCIOWE 
Moduł cele oszczędnościowe poprzez indywidualne wyznaczenie początkowych 
parametrów, takich jak okres i cel oszczędzania, pozwala na ustalenie stałej kwoty, 
procentu od przychodu, lub reszty z wydatków (np. zaokrąglenie do 10PLN) która 
ma być automatycznie odkładana na rachunek oszczędnościowy, powiązany z 
kontem użytkownika. Różne cele i sposoby oszczędzania mogą być połączone ze 
zdarzeniami wydatków z różnych kategorii (np. przy zakupach spożywczych 
przelewam resztę do 10 pln na ogólne konto oszczędnościowe, ale przy wydatkach 
w restauracjach przelewam 50% wydanej kwoty na „studia dla dziecka”) 
W module PFM (na koncie) system umożliwia monitorowanie postępu 
oszczędności, dzięki prezentacji graficznej osiągnięć, informując przy tym o 
zaawansowaniu procesu oszczędności poprzez określenie procentowo kwoty 
brakującej do wyznaczonego poziomu oszczędności. 
W trakcie procesu możliwa jest zmiana sposobu gromadzenia oszczędności, jak 
również i dostosowanie kwoty do aktualnych potrzeb. 
W module tym możliwa jest także graficzna prezentacja danych o innych 
produktach oszczędnościowych, np. lokatach.  
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1.2.4. ANALIZY TYPU PEOPLE-LIKE-ME NA PODSTAWIE KRYTERIÓW 
DEMOGRAFICZNYCH I DOCHODOWYCH 
Moduł analizy typu people-like-me umożliwi użytkownikowi porównywanie swoich 
przychodów, wydatków w kategoriach oraz oszczędności do zanonimizowanych, 
średnich wyników osiąganych przez innych – podobnych do danego użytkownika 
- klientów Banku, na podstawie zdefiniowanych kryteriów demograficznych i 
dochodowych. 
Taka analiza, poprzez wykorzystanie mechanizmów gamifikacji, może zachęcać 
klientów do aktywnego wykorzystywania dodatkowych produktów bankowych (np. 
twój poziom oszczędności jest niższy niż przeciętna, spróbuj wykorzystać 
mechanizmy automatycznego oszczędzania, aby go zwiększyć itp.) 

1.2.5. PLANOWANIE WYDATKÓW I TRANSAKCJI PRZYSZŁYCH, WIDOK 
KALENDARZA, ALERTY 
Moduł planowanie wydatków i transakcji przyszłych ukazuje w widoku kalendarza 
zaplanowane transakcje oraz wydatki na przyszły okres (w tym także zobowiązania 
stałe takie jak kredyt). W czytelny sposób prezentuje przyszłe zobowiązania oraz 
dzięki funkcjonalności alertów przypomina o nadchodzącym terminie uregulowania 
zobowiązania, poprzez wysłanie informacji wraz z dokładnym terminem płatności i 
kwotą (do właściciela konta przez wiadomość sms lub drogą mailową).  
Klient samodzielnie może edytować definicje przyszłych wydatków i transakcji 
(zobowiązania stałe automatycznie pobierane), wraz z określeniem terminu ich 
płatności, które po zapisaniu prezentowane są w widoku kalendarza.  
W module użytkownik określi także na ile dni przed upływem terminu wysłane mu 
powinno zostać przypomnienie o konieczności opłacenia zobowiązania. 
W przypadku zaplanowanych transakcji do zdefiniowanych (zaufanych) odbiorców 
system dokonuje automatycznej spłaty zobowiązania. 
 

1.3. OPCJONALNE MODUŁY 

1.3.1. WYSZUKIWARKA SEMANTYCZNA 
PFM może zostać rozbudowany o wyszukiwarkę semantyczną. Wyszukiwarka 
semantyczna byłaby zintegrowana z PFM oraz udostępnianymi przez niego 
usługami dostępu do danych historycznych. 
Wyszukiwarka oferuje następujące funkcjonalności: 

• Rozpoznawanie znaczenia wyrażeń języka naturalnego specyfikujących 
warunki dotyczące atrybutów transakcji, np. „zakupy w maju większe niż 
500 pln”, „zakupy maj > 500 zł”, „zakupy od 1/5 do 31/5 od 500 pln” 
oznacza wyszukiwanie transakcji ze słowem kluczowym „zakupy” w okresie 
od 1 maja 2013 do 31 maja 2013 roku na kwotę większą równą 500 PLN. 
Rozpoznawana semantyka dotyczy w szczególności: 

o Kwot operacji 
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o Daty operacji 
o Typów transakcji 
o Rodzajów transakcji 
o Kategorii i podkategorii 
o Słów kluczowych występujących w opisie transakcji oraz nazwie 

partnera 
o Numerów rachunków bankowych 

• Przeszukiwanie historii transakcji przechowywanej w bazie PFM przy 
wykorzystaniu zinterpretowanych kwerend  

• Udostępnienie funkcji podpowiadania słów kluczowych (dotyczących 
specyfikacji warunków związanych z datami, kwotami, typami i rodzajami 
transakcji oraz kategoriami i podkategoriami) oraz słów które pojawiają się 
w opisach transakcji w historii danego użytkownika 

• Udostępnienie funkcji korekty słów kluczowych (tak aby użytkownik mógł 
wpisać omyłkowo np. listpad zamiast listopad) 

• Możliwość integracji z mechanizmem Speech-to-text oferowanym np. przez 
przeglądarki Chrome oraz Safari… 

 
1.3.2. TAGOWANIE TRANSAKCJI 

Użytkownik ma możliwość dodania własnego tagu. Znacznik taki może zostać 
przypisany do dowolnej transakcji zarówno kosztowej jak i przychodowej. 
Transakcja może mieć więcej niż jeden tag. Tagi biorą udział w wyszukiwaniu 
transakcji a także możliwe jest przygotowanie analizy i grupowań ograniczonych 
tylko do wybranych tagów. 

 

1.4. ARCHITEKTURA LOGICZNA 

Poniższy rysunek przedstawia architekturę logiczną PFM. 

 
Rysunek 2 – Architektura logiczna PFM 
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PFM jest systemem składającym się z następujących modułów logicznych: 
1. Preprocesor: 

a. Konwerter danych wejściowych 
b. Narzędzia językowe 

2. Silnik klasyfikacji: 
a. Globalny Klasyfikator Regułowy „Behawioralny” – oparty o 

parametryzowalne i zarządzalne reguły dotyczące zachowań 
użytkowników (opłaty za czynsz, edukację itp.) 

b. Globalny Klasyfikator Regułowy „Marki i nazwy własne” – oparty o 
parametryzowalne i zarządzalne reguły biorące pod uwagę ponad 1300 
marek konsumenckich oraz nazw własnych 

c. Globalny Klasyfikator Regułowy „MCC” – klasyfikator wykorzystujący 
informacje pochodzące z Merchant Category Code dla transakcji 
kartowych 

d. Globalny Klasyfikator Uczący się – klasyfikator wykorzystujący 
przygotowany zbiór treningowy oraz dane dostarczane przez 
użytkowników systemu 

e. Klasyfikator Regułowy Użytkownika – wykorzystujący reguły dodawane 
i edytowane przez użytkownika (do uruchomienia w kolejnej fazie 
projektu) 

f. Klasyfikator Uczący się Użytkownika – trenowany na zbiorze transakcji 
użytkownika, po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących 
liczby transakcji oraz zmian dokonywanych przez użytkownika 

g. Optymalizator wyników – moduł odpowiedzialny za sterowanie pracą 
poszczególnych klasyfikatorów oraz podjęcie decyzji dotyczącej 
końcowego wyniku klasyfikacji 

3. Konsola administracyjna (administracja biznesowa) 
4. Usługi 

a. Historia operacji 
b. Statystyki i dane behawioralne 
c. Sygnały i alerty 

Poszczególne moduły współpracują ze sobą a dostęp do wszystkich 
funkcjonalności realizowany jest zdefiniowane API. 
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1.5. DZIAŁANIE KATEGORYZATORA 

 
Rysunek 3 - Sposób działania klasyfikatora 

Wewnętrzny podział silnika PFM z trzech modułów 
1. Silnika regułowego – jest to zbiór reguł na podstawie, których silnik podejmuje 

decyzję o przypisaniu kategorii do danej transakcji. Definiowanie i utrzymywanie 
reguł wykonywane jest przy pomocy konsoli administracyjnej.  

2. Słownika merchantów (marek) – na jego podstawie silnik również podejmuje 
decyzję o przypisaniu słownik ten jest administrowany z wykorzystaniem 
konsoli. 

3. Silnik AI/ML. W pierwszej kolejności następują ekstrakcja cech, po której z 
wykorzystaniem modelu słownika języka polskiego oraz modelu 
semantycznego podejmowana jest decyzja o kategoryzacji.  

Z każdego powyżej wymienionego modułu transakcja może zostać 
skategoryzowana z jakimś poziomem pewności. Celem Modelu klasyfikacyjnego 
jest zebranie wszystkich składowych oraz podjęcie decyzji o finalnej kategoryzacji.  
Użytkownik ma możliwość poprawienia zaproponowanej kategorii transakcji. 
Wówczas PFM zapytuje się czy chodzi o poprawienie tylko jednej transakcji czy też 
z powinna zostać stworzona reguła tego konkretnego użytkownika, a jeśli tak, to 
czy dane powinny być kategoryzowane tylko w przeszłości, czy też powinny zostać 
również skategoryzowane transakcje historyczne. Tak stworzone reguły 
Użytkownika wchodzą w skład silnika reguł i jest im w przyszłości przypisywana 
odpowiednio duża waga tak by osiągnąć możliwe największą zgodność z 
oczekiwanym działaniem systemu.  
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1.6. Rozpoznawanie znaczenia wyrażeń języka 
natARCHITEKTURA FIZYCZNA  

PFM jest systemem centralnym wykonanym w technologii Python wykorzystującym 
relacyjną bazę danych. 
Zaproponowana architektura fizyczna zakłada zdublowanie wszystkich 
komponentów sprzętowych i programowych co oznacza zapewnienie wysokiej 
dostępności. W tym rozdziale opisujemy architekturę do wdrożenia w jednym 
ośrodku obliczeniowym.  
Zakłada się, że PFM będzie uruchomiony w dwóch ośrodkach (podstawowym i 
zapasowym) identycznych pod względem konfiguracji sprzętowej. 
Zakłada, że baza danych będzie synchronizowana pomiędzy ośrodkami na 
poziomie macierzy z wykorzystaniem sieci SAN.  
Na poniższym diagramie przedstawiono wzorzec architektury fizycznej PFM.  

  
Rysunek 4 – Wzorzec architektury fizycznej systemu PFM 

Diagram nie zawiera elementów architektury sieciowej (firewalle, routery, switche),  
Load Balancer 
Load Balancer zapewniający loadbalancing i failover dla wywołań do serwerów 
PFMx dla protokołu http i https. Dla wywołań do konsoli administratora Load 
Balancer powinien zapewniać sticky session. 
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Serwery PFM1, PFM2 
Serwery PFMx realizują funkcjonalności PFM. Serwery pracują w farmie i wymagają 
loadbalancingu dla usług udostępnionych w Banku i dostępu do konsoli 
administratora. 
Dla serwerów PFM1,  PFM2 zakłada się użycie oprogramowania Python.  
Baza danych 
Serwery DB1, DB2 pełnią rolę serwera bazy danych np. Z  oprogramowaniem 
Oracle database. W celu zapewnienia wysokiej dostępności minimalna instalacja 
składa się z serwera podstawowego i serwera standby. 
Uwagi:  
1. Baza danych dla PFM może zostać uruchomiona na nowej lub istniejącej 

wysokodostępnej infrastrukturze bazodanowej wykorzystującej Oracle Real 
Application Clusters (RAC). 

2. W przypadku wykorzystanie silnika bazy danych Oracle minimalna wersja 
Oracle Database to Standard Edition, ale baza PFM może zostać uruchomiona 
na wersji Enterprise Edition. 

1.7. WYMAGANIA POZAFUNKCJONALNE 

1.7.1. WYDAJNOŚĆ 
Silnik osiąga wydajność 150 kategoryzacji na sekundę na jeden core procesora. 
Wydajność ta skaluje się niemal liniowo wraz ze wzrostem corów lub procesorów. 
Na potrzeby dalszej analizy zakładamy następujące parametry wykorzystania 
systemu: 

• liczba jednoczesnych użytkowników korzystających z funkcjonalności PFM: 
10 000, 

• Zakładamy, że użytkownicy mogą generować zapytania do serwera średnio 
co 15 sekund podczas sesji. Przekłada się to na ponad 600 zapytań / 
sekundę. Zakładamy, że podczas normalnej pracy około 20% 
użytkowników będzie wykorzystywało funkcjonalność PFM. 

Przy powyższych założeniach czas odpowiedzi usług nie jest większy niż 250 dla 
90% wszystkich żądań. 

1.7.2. DOSTĘPNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ 
Architektura fizyczna PFM jest architekturą wysokiej dostępności. W 
szczególności: 

• serwery PFMx pracują w farmie, 
• dostępność bazy danych zapewniona jest dzięki pracy systemu 

bazodanowego w trybie active - standby 
1.7.3. SKALOWALNOŚĆ 

Proponowana architektura PFM zapewnia skalowalność pionową i poziomą 
rozwiązania. Zmiana wydajności systemu poprzez rozbudowę infrastruktury 
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technicznej nie wymaga zmian w kodzie programu – wymagane są tylko prace 
konfiguracyjne (lub zmiany w kodzie programu będą niewielkie). 
Skalowalność pozioma zapewniona jest przystosowana PFM do rozbudowy o 
dodatkowe maszyny w każdej z warstw systemu.  
Skalowalność pionowa osiągnięta może zostać poprzez rozbudowę serwerów o 
dodatkowe procesory/pamięć.  
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2. INFORMACJE O FIRMIE 
WEBSENSA jako partner dla biznesu i IT od lat realizuje projekty oraz dostarcza 
gotowe produkty w sektorze finansowym, reklamowym oraz telekomunikacyjnym. 
Firma została założona w 2010 roku. Spółka realizuje projekty w dwóch głównych 
nurtach: 
• Realizacja projektów rozwojowych oraz tworzenie własnych produktów. 

o Posiada ekspercką wiedzę oraz specjalizuje się w obszarach: 
przetwarzania i ekstrakcji danych, machine learningu, zagadnień 
sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Bazując na 
kompetencjach firmy wytwarza własne produkty, takie jak Ad Monitor, 
Visibility Score, Serwer PFM czy Semantic Search Engine, 

• Realizacja projektów komercyjnych na rzecz klientów zewnętrznych.  
o Działania w tym obszarze ograniczane są do projektów, których 

tematyka jest zgodna z obszarami specjalizacji z pierwszej ścieżki, w 
których firma wykazuje się wysoką efektywnością dostarczania 
rozwiązań. 

Spółka posiada zespół 50 pracowników i działając bezpośrednio lub jako 
podwykonawca z sukcesem zrealizowała projekty m.in. dla takich klientów jak 
Santander, Credit Agricole, Getin Bank, T-Mobile, Orange, Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Grupa Wirtualna Polska. 
W codziennej pracy wykorzystujemy doświadczenie wynikające z wielu 
zrealizowanych przedsięwzięć. Łączymy je z wiedzą naszych ekspertów 
branżowych w zakresie specyfiki sektora Klienta i praktyczną zdolnością 
biznesowego wykorzystania nowoczesnych technologii.  

2.1. WDROŻENIA PFM 

2.1.1. SANTANDER BANK POLSKA  
System PFM dla Banku Santander został wdrożony w 2014 roku we współpracy z 
firmą Infovide-Matrix S.A. Websensa odpowiedzialna była za wdrożenie gotowych 
modułów kategoryzatora PFM. W ramach projektu przeprowadzono 
parametryzację reguł i dopasowanie drzewa kategorii do specyfiki Banku. Od tego 
czasu WEBSENSA świadczy usługi rozwoju oraz utrzymania rozwiązania. W trakcie 
projekt projektu zapewniony został know-how i zarządzanie procesem uczenia 
klasyfikatora, potrzebne do optymalizacji i dopasowania do danych 
udostępnianych przez Bank 
 

2.1.2. GETIN BANK – SYSTEM PFM 
W okresie od października 2012 roku do  marca 2013 roku firma WEBSENSA Sp. z 
o.o. zrealizowała dla Getin-Noble Bank S.A. projekt wdrożenia modułu Klasyfikacji 
i Analiz dla rozwiązania Personal Finance Manager (PFM) - usługi systemu 
bankowości internetowej. 
Przedmiotem projektu było: 

• zdefiniowanie architektury rozwiązania i integracja z nowym modułem 
bankowości internetowej, 
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• wdrożenie Modułu Klasyfikacji i Analiz PFM, wykorzystującego klasyfikatory 
regułowe i uczące się, 

• prace związane z uczeniem i konfiguracją Modułu Klasyfikacji i Analiz PFM 
oraz przygotowaniem i strojeniem reguł, 

• udostępnienie interfejsu do systemów Banku (front- i back-office),  
• zainstalowanie Modułu Klasyfikacji i Analiz PFM w środowisku testowym 

Banku oraz wsparcie w testach i we wdrożeniu produkcyjnym. 
Zespół projektowy WEBSENSA przy współpracy z Bankiem zaprojektował, a 
następnie dostarczał kolejne wersje i rozszerzenia do systemu, w tym moduł GUI 
dla administratorów biznesowych systemu.  
  


