
)API( سهلة  تطبيقات  برمجة  بواجهة  الخاصة  البيانات  يتميز حل مشاركة 
الخاص  الحماية  آمنة خلف جدار  أن تكون  لبياناتك  االستخدام والتي تسمح 

للحساب من خالل جهة أخرى من  يتم جعلها مكتشفة وقابلة  بك عندما 
اآللة. تعلم  على  تحليلها والتدريب 

الخفي الحساب 
للخصوصية  أولية  وإعدادات  رياضية  أساليب 

العمليات. من  كبير  بعدد  تُستخدم للقيام 

بديلة تطبيقات  برمجة   واجهة 
الخفية االفتراضية  للبيانات 

العمليات.  وإدارة  اآلمن  التوصيل  في  طريقتنا 

الخفية البيانات  أدوات 
االصطناعي،  الذكاء  بنماذج  الخاص  واالستنتاج  التدريب 

توزيعها تم  التي  الخاصة  البيانات  مجموعات  على 

خفي استعالم 
الكشف  بدون  البيانات  للتعلم من مجموعات  أدوات 

الخاصة عن البيانات 

الخفية االصطناعي  الذكاء  أدوات 
االصطناعي،  الذكاء  بنماذج  الخاص  واالستنتاج  التدريب 

توزيعها تم  التي  الخاصة  البيانات  مجموعات  على 

الخفية الخوارزمية  أدوات 
الحفاظ على  مع  النماذج  توزيع  بسهولة  تسمح 

الخاص بك  IP الرقابة الكاملة عبر عنوان 

 عمل
قية تفا ا

مع 
TRIPLEBLIND

 إعداد 
األذونات

في  المشاركة 
أي وقت

عامة نظرة 

قم بإلغاء قفل القيمة التجارية الخاصة بالبيانات 
والحفاظ على الخصوصية وتفعيل التوافق

 TRIPLEBLIND 
حل مشاركة البيانات الخاصة

النظام  اختراق  تم  لقد 
اليوم البنائي للبيانات 

باألعمال —  القيام  تكلفة  وأصبحت 
الجوانب سواًء في  مرتفعة من جميع 
والصعوبات،  واألشخاص،  الوقت، 

والموثوقية والمخاطر، 

الحساسة  البيانات  مع  التعامل  أصبح 
والمعقدة  الصعبة  األمور  من 

بالمخاطر والمحفوفة 

بعدم  المتعلقة  الجزاءات  أصبحت 
االلتزام حادة

غير  البديلة  التوجهات  أصبحت 
كافية تماًما

عمليات  تكون  أن  يمكن 
السهولة بهذه  البيانات 

المدمجة. التوافق  حماية  عناصر  باستخدام  من  المبسطة  االتفاقيات  معالجة 

قم بإدارة ما يمكن وما ال يمكن القيام به مع بياناتك. بمجرد أن تقوم بعمل 
تم  التي  العمليات  تتأكد من تشغيل  أن  يمكنك  األذونات،  االتفاقيات وتضع 

فقط. عليها  االتفاق 

بيانات  بإعدادها مرة واحدة فقط وأعد استخدامها في مقابل مجموعات  قم 
البيانات. إعداد  الفعلي، وتخلص من صعوبات  الوقت 

معنا  تواصل 
اليوم!  TripleBlind فريق  مع  تواصل 

.www 
tripleblind.ai

@contact 
tripleblind.ai

بذلك نقوم  كيف  تعلم 

https://tripleblind.ai/request-a-demo/


والدقة السرعة 
الخصوصية األسرع  TripleBlind حل  يعتبر 
التشغيل  إمكانية  مع  للتمديد  والقابل  دقة  واألكثر 

العالية. التفاعلي 

الفعلي الوقت  في  المعّرف  غير  الحساب 
PII القابل للحساب من خالل  قم بعمل أي نوع من 

الفعلي. الوقت  جهات أخرى في 

القيود توافق  بدون 
أو غير مهيكلة(،  البيانات )مهيكلة  أي نوع من 

أي خوارزميات.

خلف محمية  البيانات   تبقى 
بك الخاص  الحماية  جدار 

ال يتطلب األمر جهات خارجية موثوق بها 
للبيانات. أو أي نقل 

GDPR/HIPAA متوافق مع 
البيانات عبر  GDPR، وHIPAA، وإبقاء 
والكامنة   )API( تطبيقات  برمجة  واجهات 

التكنولوجيا. في 

فقط البرامج  نهج 
تبعيات أجهزة محددة. ال توجد 

المتجانس التشفير 

اآلمنة   المناطق 

لترميز ا

االصطناعية البيانات 

التفاضلية   الخصوصية 

الخارجية بالجهات  الخاص  التعلم 

بـ الخاصة  المميزة   العوامل 
TRIPLEBLIND

.HIPAA مع  والتوافق  للتمديد  قابلية  ولدينا  تنوًعا،  وأكثر  أسرع،  بأننا   نتميز 

األجهزة. حلول  عكس  على  البرامج،  وتحديثات  البيانات  مركزية  بعدم  حلولنا   تسمح 

للبيانات. إخفاء  تجزئة  أو  وبدون   100% إلى  تصل  دقة  مع  مرتفعة   دقة 

في  المفقودة  البيانات  عالقات  على  الفعلية  البيانات  في  الخاصة  العمليات  تحافظ 
عية. نات االصطنا لبيا ا

النتائج. على  تؤثر  قد  التي  البيانات  لمجموعات  تشويش  أي  نضيف   ال 

الذكاء  نماذج  على  للتدريب  الخصوصية  درجات  أعلى  الخفي  التعليم  لدى   يوجد 
ال  أنه  وتضمن  باالتصال،  عالقة  لها  أو  حسابية  محملة  ملفات  االصطناعي وأقل 

بالكامل. النموذج  توجد جهة ترى 

 الهاتف
280-4456 )816( +1

Email 
contact@tripleblind.ai

من  عاًما   30 مدار  على   TripleBlind بـ  الخاص  االبتكار  تحّسن  لقد 
البيانات  مشاركة  على  بالقدرة  المؤسسات  لتعزيز  بها  الموثوق  التقنيات 

نهجنا  يتوافق  خصوصيتها.  على  الحفاظ  مع  وتسويقها  وزيادتها  التنظيمية 
خصومك  أصولك  حماية  يضمن  والذي  الشرطي،  غير  األمان  متطلبات  مع 

محدودة. غير  حسابية  وموارد  زمنية  مدة  خالل 

تحسين بسيط 
خالل 30 عاًما 
من التكنولوجيا

خصوصية البيانات التي  تتميز بأولويتها على...

بذلك نقوم  كيف  تعلم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information-theoretic_security
https://tripleblind.ai/request-a-demo/

