Ogólnopolska akcja: „Diagnoza Polskiego Internetu”
Internet w Polsce, podobnie jak na całym świecie, trawi bardzo poważna choroba. Chod wiemy, że
stan „pacjenta” jest poważny, to nie jesteśmy świadomi ani tego, jak bardzo schorzenie jest
zaawansowane, ani skali szkód, które już zostały wyrządzone i mogą dad o sobie znad w każdej chwili.
Wyrywkowe badania pokazują, że ponad 50% wszystkich zdarzeo w sieci generowanych jest przez
maszyny (boty) – zatem ludzie w Internecie już dziś stanowią mniejszośd! Są to jednak szacunki.
Prawdziwa skala zjawiska pozostaje niezmierzona. Dlatego w okresie przedwyborczym – ważnym
społecznie, newralgicznym politycznie oraz bardzo narażonym na szerzenie szkodliwej i zaraźliwej
dezinformacji - proponujemy każdemu wydawcy treści, reklamodawcy, właścicielowi portalu,
instytucjom publicznym i prywatnym oraz sektorowi NGO:
Przyłącz się do akcji „Diagnozy Polskiego Internetu”! Daj się przebadad. Za darmo.
Jakie korzyści? Przez okres miesiąca otrzymasz – za darmo - kompleksową analizę ruchu sieciowego
na Twojej stronie lub portalu. Dowiesz się kim są oraz skąd pochodzą odwiedzający Was użytkownicy
oraz jaki procent z nich to maszyny (boty lub robo-trolle). W efekcie lepiej dostosujesz publikowane
treści oraz ocenisz możliwości potencjalnych zagrożeo. Reklamodawcy zaś będą pewni, że ich
kampanie i przekazy trafią do ludzi i że nie zmarnują swoich pieniędzy na pokazywanie reklam botom.
Czym jest ABT SHIELD? Technologia ABT SHIELD (Anti Bot and Troll Shield) wykorzystuje sztuczną
inteligencję i pozwala błyskawicznie określid, czy mamy do czynienia z wartościowym użytkownikiem
– człowiekiem – czy też ze zautomatyzowanym atakiem lub sztuczną aktywnością sieciową (botem).
Zaprojektowana z myślą o współczesnej architekturze stron i portali internetowych ma na celu
ograniczenie zagrożeo oraz negatywnego wpływu botów i trolli na doświadczenie czytelników,
rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji oraz na skutecznośd kampanii reklamowych.
Jak to działa? ABT SHIELD uczy się schematów działania i śledzi zachowanie botów i trolli na
podstawie analizy dużej ilości ruchu internetowego. Każdy nowy partner ABT SHIELD pomaga w
budowaniu szczelniejszej i doskonalszej tarczy przeciwko botom i trollom poprzez anonimowe
udostępnianie śladów groźnych połączeo. Dane pochodzące ze stron i portali poszczególnych
partnerów pozostają ich wyłączną własnością i nie są nigdzie udostępniane. Służą jedynie analityce.
Kto za to odpowiada? ABT SHIELD to w 100% polska technologia opracowana przez polskich
naukowców, analityków danych i informatyków. ABT SHIELD to produkt zaprojektowany przez firmę
EDGE NPD w ścisłej współpracy z wydawcami, reklamodawcami, środowiskiem akademickim, think
tankami i przedstawicielami instytucji UE.
Jak się przyłączyd? Proces technicznego włączenia się do projektu ABT SHIELD trwa kwadrans.
Wystarczy przesład maila z informacją o chęci przyłączenia się do akcji. Otrzymasz od nas instrukcję
działania i kod „wpięcia”. Napisz do nas: office@abtshield.com , z chęcią pomożemy.
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