
JEDNO ROZWIĄZANIE – DWIE TECHNOLOGIE
Rozwiązanie BTC Website Classification to kompleksowy proces szybkiej i skutecznej klasyfikacji stron WWW. Do analizy 
adresów URL wykorzystywane są dwie metody. Pierwsza z nich – machine learning analizuje treść na podstawie słów 
kluczowych. Deep learning analizuje całą stronę i jest w stanie zrozumieć kontekst, przez co zapewnia jeszcze efektywniejszą 
i skuteczniejszą klasyfikację stron WWW.

ZARZĄDZAJ JESZCZE EFEKTYWNIEJ
Analiza i monitorowanie stron WWW to sposób na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie. Klasyfikator dokładnie analizuje strony 
i sprawdza, czy ich kategoria jest produktywna. Poprzez monitorowanie aktywności pracowników można określić, czy 
podejmowane przez nich działania są efektywne i produktywne. 

POSTAW NA PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
Klasyfikacja stron WWW to realny wpływ na bezpieczeństwo organizacji. Dokładna analiza treści zapewnia automatyczne 
wykrywanie potencjalnych zagrożeń, dzięki czemu pojawia się możliwość szybszej reakcji na zbliżające się zagrożenie i zabez-
pieczenie organizacji przed celowym lub przypadkowym wyciekiem danych.

WYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA IT – SPRAWDŹ, CO ZYSKUJESZ:
      Automatyczne monitorowanie działań pracowników,

      nadzór nad przeglądanymi stronami WWW w czasie rzeczywistym,

      skuteczniejsze zabezpieczenie danych,

      zwiększenie efektywności i produktywności działań pracowników,

      optymalizację czasu administratorów IT,

      oszczędność kosztów.

DATASHEET

BTC WEBSITE CLASSIFICATION
- automatyczna klasyfikacja
- ocena bezpieczeństwa
- ocena produktywności
- blokowanie stron wg wybranych kryteriów

21 KATEGORII • Strony klasyfikowane są automatycznie w oparciu o ich rzeczywistą treść i przypisywane do jednej z 21 
kategorii.

SKUTECZNOŚĆ > 95% • Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz zbudowanej bazy wzorców słów 
kluczowych odpowiada za wysoką skuteczność.

API • Dla podmiotów zewnętrznych dostępne jest API.

52 JĘZYKI • Klasyfikator jest w stanie analizować strony internetowe aż w 52 językach.
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BTC WEBSITE CLASSIFICATION

O1

O4

O5

O6

O2 O3

Pobranie 
zawartości strony

Pobranie listy 
adresów URL
do skategoryzowania.

Identyfikacja słów 
kluczowych 
określających

charakter strony

Ocena nasilenia słów 
kluczowych 
zdefiniowanych
kategorii

Oczyszczenie kodu 
strony ze zbędnych 
informacji

Ustalenie klasyfikacji 
procesu

Zostaje uruchomiona 
procedura klasyfikacji 
procesu.

Kod strony zostaje 
pobrany w celu późniejszej 
jego analizy.

Kod strony zostaje 
oczyszczony ze 
zbędnych danych, 
takich jak powtarzające się 
wyrazy i znaczniki HTML.

Po oczyszczeniu kodu 
ze zbędnych składników 
zostaną wyrazy 
(słowa kluczowe), 
które określają 
charakter procesu.

Powtarzające się słowa 
kluczowe przypisywane są 
do kategorii na podstawie 
słownika oraz określana 
jest ilość (nasycenie) słów 
w ramach poszczególnych 
kategorii.

Strona zostaje
przypisana do kategorii
którą zidentyfikowano
jako najbardziej
prawdopodoną.

Jak działa sztuczna inteligencja w klasyfikacji stron internetowych?

OGRANICZAJ DOSTĘP DO STRON NIEBEZPIECZNYCH
BTC Website Classification zwraca bardzo szczegółowe informacje o analizowanym adresie URL. Możesz wzmocnić 
bezpieczeństwo IT, blokując strony według wybranych kryteriów:
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      język strony,

      certyfikat SSL,

      przekierowania,

      bezpieczna kategoria,

      lista CERT,

      lista stron hazardowych,
       lista stron zawierających złośliwe oprogramowanie.


