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Abstract- Nowadays, preserving the privacy of data is an important issue during data mining techniques. several
algorithms have been proposed to preserve the privacy of data. The most important problems with these
algorithms are their unprovable privacy, the low importance of considering the adversary’s background
knowledge and lack of dimensionality reduction process over the original data. In this paper, differential privacy
mechanism has been used to prove the privacy of vertical distributed data to be used for classification. In
differential privacy, it is no matter what background knowledge has an adversary about the published data. Also,
Haar wavelet transform has been used for dimension reduction of the original data. The privacy of data has been
proved mathematically and the accuracy of data measured using the K-NN algorithm. Finally, it has been
mathematically proved that the proposed algorithm adds noise with less standard deviation to the data than the
compared algorithm, resulting in higher classification accuracy. The result shows that our algorithm has more
secure compared to previous algorithms.
Keywords- Data Mining, Classification, Haar Wavelet Transform, Differential Privacy.
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چکیده -امروزه ،حفظ حريم خصوصي دادههاي منتشر شده ،از اهمیت زيادي برخوردار است .الگوريتمهاي مختلفي براي حفظ حريم
خصوصي دادهها ابداع شده است .مهمترين مشکالت اين الگوريتمها ،غیر قابل اثبات بودن حريم خصوصي آنها ،اهمیت کم در نظر گرفته
شده براي دانش پیشزمینه فرد متخاصم و عدم کاهش ابعاد دادههاي اولیه است .در اين مقاله ،براي اثبات حريم خصوصي دادهها از مفهوم
حريم خصوصي تفاضلي در انتشار دادههاي توريع شده عمودي و ردهبندي آنها استفاده شده است .در حريم خصوصي تفاضلي ،دانش
پیشزمینه فرد متخاصم در مورد دادههاي منتشر شده ،اهمیت ندارد .همچنین ،با استفاده از تبديل موجک هار ،ابعاد دادهها کاهش داده
شده است .در نهايت ،حريم خصوصي دادههاي منتشر شده به صورت رياضي اثبات شده است ،همچنین ،دقت دادهها ،با استفاده از
الگوريتم ردهبند «-Kنزديکترين همسايه» نیز اندازهگیري شده است و به صورت رياضي اثبات شده است که الگوريتم پیشنهادي،
خدشههايي با انحراف معیار کمتري را نسبت به الگوريتم مورد مقايسه ،به دادهها اضافه ميکند و در نتیجه دقت ردهبندي باالتري دارد.
نتايج به دست آمده نشان دهنده امنتر بودن الگوريتم ارائه شده نسبت به الگوريتمهاي مورد مقايسه است.
واژههاي کلیدي :دادهکاوی ،ردهبندی دادهها ،تبدیل موجک هار ،حریم خصوصی تفاضلی.

استخراج دانش به اهداف خود برسند .از طرفی ،انتشار دادهها ،باعث
فاش شدن اطالعات خصوصی و حساس بیماران خواهد شد که بر
اساس قانون ،دارندگان این دادهها (بیمارستانها و مراکز درمانی)
مجاز به این کار نیستند .پس باید به دنبال روشی جهت انتشار
دادهها باشیم که هم حریم خصوصی افراد نقض نشود و هم اینکه
پژوهشگران بتوانند از دادههای منتشر شده استفاده شایسته به عمل
بیاورند.

 -1مقدمه
مجموعه دادهای را در نظر بگیرید که شامل اطالعات خصوصی و
حساس افراد بوده که به نوبهی خود میتوانند ارزشمند باشند .فرض
کنید این داده ها اطالعات مربوط به یک سری بیماریهایی است که
منطقه به منطقه مشخص شدهاند .پژوهشگران با استفاده از این
اطالعات ،نتایج مهمی را میتوانند استخراج کنند .به عنوان مثال ،با
بررسی این اطالعات ،میتوان همهگیر شدن یک بیماری خاص را
پیشبینی کرد و با برنامهریزی دقیقتر ،جان انسانها را نجات داد یا
میتوان جهت توزیع بهتر تجهیزات پزشکی و دارویی در مراکز
درمانی ،از آنها استفاده کرد .از اینرو این دادهها باید در اختیار
پژوهشگران قرار داده شوند تا با استفاده از روشهای دادهکاوی و

جهت غلبه بر مشکل حفظ حریم خصوصی در دادهکاوی ،مفهوم
«داده کاوی با حفظ حریم خصوصی» (PPDM) 1ابداع شد و در حال
حاضر ،تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این زمینه در حال انجام
است .برای  ،PPDMراهها و روشهای گوناگونی پیشنهاد شده است.
انتشار دادههایی که قابلیت حفظ حریم خصوصی را داشته باشند2
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قویترین تعریفهایی است که تا کنون دربارهی حریم خصوصی
دادهها پیشنهاد شده است و از مبنای ریاضی قوی و محکمی
برخوردار است.

یکی از این روشها است که به اختصار  PPDPنامیده میشود
[ .]2 ,1تصادفیسازی دادهها ،]3[ 3گمنامی ]6, 5 ,4[ 4k-و
گوناگونی ]7[ 5l-از مهمترین الگوریتمهای  PPDPهستند .در
 ،PPDPبر روی ابداع الگوریتمهایی که باعث تغییر 6دادههای اصلی
میشوند ،فعالیت میکنند طوریکه دادهها را بعد از تغییر ،در اختیار
کاربران قرار داده و کاربران نیز با استفاده از روشهای مختلف
دادهکاوی ،از جمله ردهبندی ،به دنبال اطالعات مورد نظر خود می-
گردند .از این رو« ،حفظ حریم خصوصی در ردهبندی دادهها»7
( )PPCیکی از زیر شاخههای  PPDPاست .برای  ،PPCالگوریتمهای
مختلفی ارائه شده است .هر کدام از این الگوریتمها ،دادهها را طوری
تغییر داده و منتشر میکنند که امکان نقض حریم خصوصی
دادههای منتشر شده در اثر اعمال الگوریتمهای ردهبندی بر روی
آنها ،میسر نباشد .اکثر الگوریتمهای ارائه شده برای  ،PPCدو ایراد
اساسی زیر را دارند:
-

این الگوریتمها ،فرض میکنند که فرد مهاجم ،8اطالعات
پیشزمینهی 9کمی دربارهی دادههای منتشر شده دارند
[ .]2اما ،تشخیص اینکه یک فرد مهاجم چقدر اطالعات
پیشزمینه دربارهی دادههای منتشر شده در اختیار دارد
و به طبع آن ،شناسایی تمام روشهایی که منجر به کشف
اطالعات حساس دادههای منتشر شده میشوند ،بسیار
دشوار و شاید غیرممکن است .بنابراین اکثر الگوریتمهای
ارائه شده برای  PPCدر مقابل دانش پیشزمینهی کاربران
آسیبپذیر هستند .در [ ،]2انواع حمالتی که در اثر دانش
پیشزمینه ،بر روی دادههای منتشر شده قابل اعمال
هستند را به طور کامل توضیح داده است.

-

این الگوریتمها ،هیوریستیکمبنا 10بوده و حریم خصوصی
قابل اثبات ریاضی ،ندارند [.]8 ,2

در این مقاله ،حفظ حریمخصوصی دادههای منتشر شده در هنگام
ردهبندی آنها ( )PPCمورد بررسی قرار گرفته است .انگیزه اصلی ما
این است که الگوریتمی بر روی دادههای توزیع شده به منظور
ردهبندی آنها ارائه گردد که ( )1حریم خصوصی دادههای منتشر
شده حفظ گردد و با استفاده از یک مدل ریاضی ،قابل اثبات باشد و
( )2ابعاد دادههای اولیه را کاهش دهیم طوریکه کارآمدی
الگوریتمهای رده بندی افزایش پیدا کند و با سرعت باالتری دادهها
را در ردههای مربوطه قرار دهد.
بر این اساس ،الگوریتمی بر روی دادههای توزیعی ارائه شد .الگوریتم
ارائه شده ،مورد ارزیابی قرار گفت و به صورت ریاضی اثبات گردید
که خاصیت حریم خصوصی تفاضلی ϵ -دارد .همچنین ،با اجرای
الگوریتم پیشنهادی بر روی مجموعه دادههای مورد آزمایش ،میزان
کاهش ابعاد دادههای اولیه در جدولی مشخص گردید .در نهایت،
الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمی که بر روی دادههای متمرکز ارائه
شده است و دو مورد از خاصیتهای الگوریتم ارائه شده (یعنی)1( ،
حریم خصوصی تفاضلی و ( )2کاهش ابعاد دادهها) را دارد ( خاصیت
توزیعی بودن داده ها را ندارد) ،مورد مقایسه قرار گرفت و به صورت
ریاضی نشان داده شد که الگوریتم ارائه شده ،هم از نظر میزان حریم
خصوصی و هم از نظر دقت ردهبندی ،بهتر از الگوریتم مورد مقایسه
است.
ساختار مقاله به این صورت است .در بخش  ،2مفاهیم پایه توضیح
دااده شده است .در بخش  ،3کارهای مرتبط بیان شده است .در
بخش  ،4الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است .در بخش  ،5حریم
خصوصی تفاضلی الگوریتم پیشنهادی اثبات میگردد و مورد ارزیابی
قرار میگیرد  .در بخش  ،6نتیجهگیری ارائه میگردد.

برای غلبه بر مشکالت باال ،مفهوم «حریم خصوصی تفاضلی» 11ابداع
شد .در سالهای اخیر استفاده از حریم خصوصی تفاضلی گسترش
روزافزونی پیدا کرده است .هدف اصلی از حریم خصوصی تفاضلی
این است که تغییرات کوچک در دادههای ورودی ،باعث ایجاد
تغییرات کوچکی در خروجی الگوریتمی که روی دادهها اعمال
میشود ،گردد و معنی آن این است که خروجی الگوریتم ،وابسته به
هیچ کدام از دادههای ورودی نباشد .از نظر حریم خصوصی تفاضلی،
اینکه یک فرد مهاجم چقدر اطالعات کمکی در مورد یک داده خاص
در اختیار دارد ،مهم نیست .از طرف دیگر ،قابل اثبات بودن حریم
خصوصی دادههای منتشر شده با استفاده از مفهوم حریم خصوصی
تفاضلی ،یکی از مهمترین مزایای این مفهوم است .بنابراین یکی از

 -2مفاهيم پايه
در این بخش ،مفاهیم پایه توضیح داده میشود.
 -1-2تبديل موجک هار

موجک به معنای موج کوچک است بنابراین تجزیه تحلیل موجک
به معنای تجزیه و تحلیل یک سیگنال (با انرژی متناهی) در یک
بازهی کوچک است و منظور از متناهی بودن انرژی موج 𝑓 این است
∞+
∞ ∫−وجود دارد و با نماد )𝑅(  𝑓 ∈ 𝐿2نمایش
که 𝑡𝑑 |𝑓(𝑡)|2
∞+
میدهند که در آن }∞ < 𝑡𝑑 𝐿2 (𝑅) = {𝑓(𝑥) | ∫−∞ |𝑓(𝑡)|2
است .از طریق موجک ،سیگنالهای مورد مطالعه ،به شکلها و
12
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حالتهای مفیدتری تبدیل میشوند که این تبدیل را تبدیل موجک
میگویند.13

تعريف ( .]12[ )1مکانیزم  Aخا صيیت حریم خ صيو صيی تفا ضيلی(ϵ, δ)-

دارد هر گياه برای ت ميام مجمو عيه داده هيای  Tو ́ ( Tکيه فقط در یيک
م شييخ صييه با هم تفاوت دارند) و تمام مجموعه دادههای خروجی
)̂ ⊆ Range(A
 ،Dرابطهی زیر برقرار باشد:

جهت محاسبهی کارآمد تبدیالت موجک« ،تجزیه و تحلیل چند
تفکیکی» (MRA) 14توسط «ماالت و مایر» 15معرفی شد .با استفاده
از  ،MRAیک سیگنال یا یک داده ،بهصورت ترکیبی از دادههای با
آهنگ تغییر کند( 16آهسته) (دادههایی که به آهستگی تغییر پیدا
میکنند) و دادههای با آهنگ تغییر تند( 17دادههایی که در یک زمان
کوتاه به شدت تغییر پیدا میکنند) ،مشاهده میشود ،MRA .پلی
است که ارتباط بین تجزیه و تحلیل موجک یک سیگنال و فیلترینگ
آن سیگنال را برقرار میکند .با استفاده از  MRAو با انتخاب مناسب
سطح تفکیک ،تقریب خوبی برای داده به دست خواهد آمد.

̂ ]≤ eϵ .Pr[A(T́) ∈ D
̂ ]+δ
Pr[A(T) ∈ D

در حریم خصوصی تفاضلی ،ϵ-مقدار  δ = 0است.
در حریم خصوصی تفاضلی فرضی در مورد دانش پیش زمینهی کاربر
گرفته نمی شود به عبارت دیگر داشتن دانش پیش زمینه مهم
نیست .حساسیت 20𝐿1 -یکی از کلیدیترین مفاهیمی است که در
ساختن دادههای با خاصیت حریم خصوصی تفاضلی از آن استفاده
شده است و بهصورت زیر تعریف میشود:

در تبدیل موجک هار (غیر نرمال) ،فیلترهای پایین گذر و باال گذر
به ترتیب عبارتند از } {h0, h1و } {g0, g1که در آن ،h1=1/2 ،h0=1/2
 g0=1/2و  g1=-1/2است .مطابق با الگوریتم «ماالت و مایر»  ،با
اعمال فیلترهای پایینگذر ( باالگذر) بر روی مجموعه ضرایب تقریب
(موجک) در یک سطح ،مجموعه ضرایب تقریب (موجک) در سطح
پایین به دست خواهد آمد .این الگوریتم تا رسیدن به ضرایب سطح
صفر به صورت بازگشتی اجرا میشود.

𝑘

∗

تعريف ( .)2تابع 𝑅 → 𝑋  𝑓:را در نظر بگیرید .حساسیت 𝐿1 -تابع
𝑓 عبارت است از |)́𝑇(𝑓  𝑆(𝑓) = max́ |𝑓(𝑇) −به طوریکه
𝑇 𝑇,

مجموعه دادههای ́𝑇  𝑇 ,فقط در یک مشخصه با هم اختالف داشته
باشند.
برای ایجاد دادههایی با خاصیت حریم خصوصی تفاضلی ،راهها و
روشهای متفاوتی وجود دارند .مکانیزم الپالس یکی از آنها است.
در [ ]9مکانیزم الپالس به صورت زیر تعریف شده است:

 -2-2حريم خصوصي تفاضلي

تعريف ( .)3اگر 𝑘𝑅 → ∗ 𝑋  𝑓:یک تابع باشد ،مکانیزم الپالس

یکی از قویترین تعریفهایی است که توسط دیورك [ ]9دربارهی
حریم خصوصی ارائه گردید .این تعریف ،با در نظر گرفتن قدرت
محاسباتی فرد مهاجم ،حریم خصوصی دادهها را اندازهگیری میکند
[ .]10از طریق حریم خصوصی تفاضلی ،مطمئن خواهیم شد که
حذف یا اضافه کردن یک رکورد در مجموعهی دادهها ،تاثیری در
خروجی الگوریتمها نخواهد داشت .به عبارت دیگر ،از فاش شدن
اطالعات یک رکورد ،جلوگیری خواهد کرد.

بهصورت زیر تعریف میشود:
) 𝑘𝑦𝑀𝐿 (𝐷, 𝑓(. )) = 𝑓(𝐷) + (𝑦1 , 𝑦2 , … ,

)𝑓(𝑠(𝑝𝑎𝐿 انتخاب
که 𝑖𝑦 ها ،بهصورت مستقل از توزیع الپالس )
ϵ
میشوند.
قضیه  .]13[ 1اگر 𝐹 نشان دهندهی مجموعهی از توابع حقیقی با
حساسیت )𝐹(𝑆 باشد و اگر 𝐴 الگوریتمی باشد که به خروجی
هرکدام از این توابع ،خدشهی با توزیع الپالس که دارای میانگین
صفر و دامنهی 𝜆 هستند را اضافه کند در این صورت مکانیزم 𝐴

دو مجموعه دادهی 𝑇 18و́𝑇 که فقط در یک مشخصه 19با هم تفاوت
دارند ،را در نظر بگیرید .اگر𝑓 تابعی روی آنها باشد به طوری که
𝑥 = )𝑇(𝑓 و ́𝑥 = )́𝑇(𝑓 باشند در این صورت گفته می شود که
سیستم دارای خاصیت حریم خصوصی تفاضلی است اگر خروجی
های 𝑥 و ́𝑥 تقریباَ با هم برابر باشند .به عبارت دیگر ،کاربر متوجه
تغییرات صورت گرفته در مجموعه دادهی 𝑇 نباشد .از اینرو به
مکانیزمی مانند 𝐴 نیاز داریم تا ارتباط بین خروجی واقعی و درست
تابع 𝑓 و کاربر را برقرار کند .مکانیزم 𝐴 با دریافت خروجی تابع𝑓،
طوری آن را تغییر داده و در اختیار کاربر قرار میدهد تا کاربر متوجه
تغییرات صورت گرفته در𝑇 نباشد .یکی از این تغییرات ،اضافه کردن
توزیع الپالس در خروجی 𝑓 است .با کمی تغییر ،تعریف زیر را داریم

)𝐹(𝑆(» خواهد داشت.
خاصیت «حریم خصوصی تفاضلی) -
𝜆
 -1کارهاي مرتبط
دو روش کلی جهت حفظ حریم خصوصی دادهها در الگوریتمهای
دادهکاوی وجود دارند که عبارتند از [ 21 PBA : ]14و  .22 TBAدر
 ،PBAیک محیط توزیعی از دادهها در نظر گرفته میشود که در
آن ،مالکان داده تمایل دارند تا دادههای خود را بدون اینکه حریم
خصوصی آنها نقض گردد ،به منظور دادهکاوی در اختیار دیگران قرار
دهند .در این حالت ،فرضی در مورد نحوهی تقسیمبندی دادهها
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دادهها است .از اینرو ،دقت دادهکاوی به دلیل مخدوش نشدن
دادهها حفظ می گردد .الگوریتم ارائه شده در این روش ،روی تک
تک دادههای یک مجموعه داده اعمال میشود از اینرو ،یکی از
اشکاالت این روش ،زیاد بودن پیچدگی ارتباط بین کاربران است.

(افقی یا عمودی) در بین افراد یا سازمانها در نظر گرفته میشود و
معموالً ،الگوریتمهای شناخته شده موجود را طوری تغییر میدهند
که بتوان از آنها جهت حفظ حریم خصوصی دادهها ،استفاده کرد.
پروتکل های پیشنهاد شده (مانند «محاسبات چند جانبه امن»23
( ،)) SMCاطالعات ارسالی بین افراد یا سازمانها را طوری کنترل
میکنند تا از عدم انتشار اطالعات حساس مربوط به دادهها مطمئن
گردند .در  ،TBAضمن تبدیل دادههای اصلی به دادههای مخدوش
شده ،سعی میکنند تا شباهت بین دادههای اصلی و تبدیل شده
حفظ گردد .به عبارت دیگر ،عملگر تبدیل طوری انتخاب میشود تا
ضمن مخدوش شدن دادهها ،نتایج بهتری از دادهکاوی به دست
آورند .الگوریتمهای  PBAنسبت به الگوریتمهای  ،TBAنتایج
دقیقتری را در دادهکاوی دادهها به دست میآورند .در صورتی که
از الگوریتم  PBAدر دادهکاوی دادهها استفاده گردد ،امنیت دادهها
قابل اثبات خواهد بود [ .]15در حالت کلی ،الگوریتمهای  ،PBAبه
دلیل سربار زیاد پیامهای ارسال شده در بین کاربران ،از کارایی
کمتری برخوردار هستند.

نوع دیگری از مخدوشسازی اطالعات ،مخدوشسازی ضربی 34است.
این نوع مخدوشسازی بر پایه لم جانسون-لیندناشتراس ]20[ 35بنا
نهاده شده است .اگر دادههای با بعد باالتر را به دادههای با بعد
پایینتر نگاشت کنیم ،فاصله بین دادهها ،تقریباً حفظ شده و به دلیل
از دست رفتن برخی اطالعات در هنگام نگاشت از بعد باالتر به بعد
پایینتر ،بازیابی اطالعات اصلی با استفاده از دادههای با بعد پایینتر،
امکانپذیر نخواهد شد ،PCA .یکی از بهترین روشها جهت استفاده
در کاهش ابعاد دادهها است .با استفاده از این روش ،مشخصههای با
واریانس باالتر انتخاب (نسبت به سایر مشخصههای یک مجموعه
داده) و سپس ،دادهها را به این مشخصهها نگاشت میکنند.
پیچیدگی زمانی این روش )  𝑜(𝑛𝑑2 ) + 𝑜(𝑑3است که 𝑛 ،بعد
دادهی اصلی و 𝑑 ،بعد دادهی بهدست آمده از نگاشت است .به دلیل
باال بودن پیچدگی زمانی الگوریتم فوق برای دادههای با ابعاد باال،
در [ ]22 ,21روشی به نام «افکنش تصادفی» (RP) 36ارائه شدRP .
نسبت به  ،PCAاز دقت پایینتر برخوردار است ولی پیچیدگی زمانی
کمتری نسبت به آن دارد ،RP .را میتوان بهصورت 𝑀𝑋 = 𝑌 ،که
در آن 𝑋 ،مجموعه دادهی اصلی با بعد 𝑑 × 𝑛 و 𝑀 ،ماتریس تصادفی
با بعد 𝑒 × 𝑑 است ،نشان داد .درایههای ماتریس 𝑀 ،دارای «توزیع
مستقل و یکسان» 37هستند و𝑌 نیز ،ماتریس حاصل از نگاشت
دادههای با بعد 𝑛 به بعد 𝑒 است .انتخاب ماتریس تصادفی 𝑀 ،یکی
از مهمترین مسایلی است که در این الگوریتم مورد بررسی قرار
میگیرد [.]23

الگوریتمهای مختلفی بر اساس روشهای  PBAو  TBAارائه
شدهاند ..اولیویرا 24و زایانس ،]16[ 25الگوریتمی بر مبنای  TBAبرای
دادههای توزیع شدهی افقی ارائه کردند .در[ ،]17 ,16از «تبدیالت
هندسی» 26شامل انتقال ،27مقیاسپذیری 28و چرخش ،29جهت
مخدوش کردن دادههای اصلی استفاده شد .یکی از مشکالت
تبدیالت اقلیدسی ،آسیبپذیر بودن آنها در مقابل حمالت «ورودی-
خروجی شناخته شده» 30است .در این نوع حمله ،فرد مهاجم عالوه
بر داشتن تعدادی از دادههای مخدوش شده ،دادههای اصلی متناظر
با آنها را نیز در اختیار دارد ،]16[ .به منظور رفع این مشکل ،از
متغیرهای تصادفی یکنواخت یا نرمال استفاده کرد .به این ترتیب
که این متغیرها را به ارزش مقداری مشخصههای حساس هر رکورد
اضافه کرده سپس آنها را منتشر میکنند و میتوان آن را بهصورت
𝑖𝑟  𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 +نشان داد که 𝑖𝑥 ،نشان دهندهی مقدار اصلی و 𝑖𝑟
نشان دهندهی متغیر تصادفی یکنواخت یا متغیر تصادفی نرمال
است .این روش ،برای دادههای با وابستگی باال ،31مناسب نیست و
امکان آسیبپذیری آن از طریق روشهایی مانند  PCAو تحلیل بیز
وجود دارد .به این نوع حمله« ،حمله آنالیز-ویژه» 32گفته میشود.
[ ]18الگوریتمی جهت حل این مشکل ارائه کرد که در آن از
خدشههای دارای کوراریانس یکسان با دادههای اصلی استفاده شد.

الگوریتمهای فوق ،نه تنها هیوریستیکمبنا بوده و حریم خصوصی
قابل اثباتی ندارند بلکه در مقابل دانش پیشزمینه کاربران نیز آسیب
پذیر هستند .بنابراین ،امکان استفاده از حمالت «پیوند رکوردی»،
«پیوند مشخصهای»« ،پیوند جدولی» و «حمالت احتمالی» به
منظور آسیب رساندن به حریم خصوصی دادهها وجود خواهد داشت.
برای این منظور ،مفهوم «حریم خصوصی تفاضلی ]9[ »38برای غلبه
بر مشکل دانش پیشزمینه کاربران ابداع شد .در این مفهوم ،حذف
یا اضافه کردن یک مشخصه جدید در دادهها ،تاثیری در خروجی
الگوریتمهای دادهکاوی نخواهد داشت .الگوریتمهای مختلفی در
محیطهای تفاضلی ارائه شدهاند .در [ ]24و [ ،]25الگوریتمهایی به
منظور محاسبهی نقاط مرکزی الگوریتم  k-meansارائه شدهاند .پایه
39
و اساس الگوریتم ارائه شده در [ ،]24ساختاری به نام SULQ
است .در [ ]26از فرایندی به نام  40 GSBبه منظور انتشار امن نقاط

در [ ،]19دادهها به مشخصههای مختلفی تقسیم شده سپس بین
کاربران توزیع میگردد و در نهایت ،جهت حفظ حریم خصوصی
دادهها از پروتکل  SMCکه توسط یااو 33ارائه شده بود استفاده شد.
در این الگوریتم ،تمام محاسبات بر پایهی رمزگذاری و رمزگشایی
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از معایب اصلی الگوریتم ارائه شده در [ ]35این است که به منظور
افزایش کارایی دادههای ایجاد شده ،الگوریتم K-NN
( )K-Nearest Neighborرا تغییر داده است .در [ ]36الگوریتمی
برای حفظ حریم خصوصی در ردهبندی دادهها در محیط رایانش
ابری ارائه شده است و به منظور رسیدن به حریم خصوصی تفاضلی
دادهها از خدشههای الپالس استفاده شده است .در [،]38 ,37
الگوریتمهایی برای حفظ حریم خصوصی ردهبندی دادهها ارائه شده
است یکی از مهمترین مشکالت این الگوریتمها این است که یا حریم
خصوصی قابل اثباتی ندارند یا اینکه (در صورت استفاده از مفهوم
حریم خصوصی تفاضلی) همزمان ،قادر به کاهش ابعاد دادههای اولیه
نیستند .در مرجع [ ،]39الگوریتمی تفاضلی برای حفظ حریم
خصوصی دادهها در خوشهبندی ارائه شده است .ایراد این الگوریتم
این است که سطح توقف تجزیه دادهها به صورت خودکار مشخص
نمیگردد .اکثر این الگوریتمها در مقابل دانش پیشزمینه کاربران
آسیب پذیر هستند.

مرکزی الگوریتم  k-meansاستفاده شده است .از طریق ساختار
 GSBامکان انتشار امن تابعی مانند )𝑥(𝑓 بر روی مجموعه دادهی
𝑥 وجود خواهد داشت .در [ ]27ساختاری به نام  ( 41 PINQکه در
واقع یک ساختار توسعه پذیر برای تجزیه و تحلیل دادها است) به
منظور حفظ بی قید و شرط حریم خصوصی دادههای مورد نظر ارائه
شد .در [ ]27با استفاده از ساختار  PINQویرایش سادهای از
الگوریتم ( k-meansکه در مرجع [ ]24معرفی شده است)
پیادهسازی شده است .در [ ]28الگوریتمی به منظور ایجاد
ساختارهای هندسی مبتنی بر حریم خصوصی تفاضلی به نام Core-
 Setsمعرفی شد به این صورت که ابتدا ،الگوریتم فوق را بر روی
مجموعه داده اولیه 𝑇 اعمال کرده تا Core-Setsی به نام 𝐶 را ایجاد
نماید .سپس تمام الگوریتمهای خوشهبندی مبتنی بر k-medianبه
جای اجرا روی 𝑇 بر روی 𝐶 اجرا خواهند شد.
در [ ،]29الگوریتمی برای حفظ حریم خصوصی در «کاوش
دنبالههای متناوب »42مبتنی بر حریم خصوصی تفاضلی ارائه شده
است .این الگوریتم از دو مرحله تشکیل شده است .در مرحله اول،
پیش پردازشی روی دادهها انجام میدهد و در مرحله دوم ،عمل
کاوش روی دادهها را اجرا میکند .در مرحله پیشپردازش از
تقسیمبندی جدیدی برای تغییر در پایگاه دادها استفاده کرده است
تا از این طریق ،محرمانگی دادهها را ارتقاء دهد .در [ ،]30یک
الگوریتم مبتنی بر حریم خصوصی تفاضلی برای حل مشکل عدم
یکنواختی داده های چند رسانه ای 43دو بعدی ارائه داده است.
الگوریتم های معمولی حفظ حریم خصوصی  ،فضای داده های
مکانی 44را به شبکه تقسیم می کنند و سپس به هر شبکه در همان
مقیاس نویز می دهند .به منظور حل مشکل افزایش خطای نسبی و
کاهش دقت  ،یک الگوریتم تخصیص پویای خدشههای حریم
خصوصی تفاضلی پیشنهاد شده است .در [ ،]31با استفاده از
خدشههای الپالس ،الگوریتمی برای حفظ حریم خصوصی دادهها
ارائه شده است .در [ ،]32انتشار دادهها در شبکههای اجتماعی مورد
بررسی قرار گرفته است و الگوریتمی مبتنی بر حریم خصوصی
تفاضلی ارائه شده است که از طریق آن میتوان دادههای حساس را
در اختیار دیگران قرار داد .در [ ]33با استفاده از تبدیالت فوریه،
حریم خصوصی تفاضلی را در ردهبندی دادههای یک شبکه
هوشمند 45ایجاد کرده است .در [ ،]34از طریق اضافه کردن خدشه
به دادهها ،مجموعه دادههای تفاضلی را در یک محیط رایانش
لبهای ،46ایجاده کرده و با سایر افراد به اشتراك میگذارند .در [،]35
الگوریتمی برای ردهبندی دادهها معرفی شده است که پایه و اساس
آن ،اضافه کردن خدشههای الپالس (یکی از روشهای ایجاد
دادههای مبتنی بر حریم خصوصی تفاضلی) به دادهها میباشد .یکی

با توجه به مطالب گفته شده ،حفظ حریم خصوصی دادهها در
دادهکاوی ،یکی از مهمترین مسائلی است که پژوهشگران روی آن
کار میکنند .یکی از روشهای حفظ حریم خصوصی ،روش TBA
است .در این روش ،دادههای اصلی را طوری مخدوش میکنند که
شباهت بین دادههای اصلی و مخدوش شده حفظ گردد .الگوریتمها
مختلفی مبتنی بر  TBAارائه شده است .اکثر این الگوریتمها،
دادههایی را تولید میکنند که حریم خصوصی آنها با استفاده از مدل
ریاضی قابل اثبات نیست .برای رفع این مشکل ،مفهوم حریم
خصوصی تفاضلی ابداع شد .در حریم خصوصی تفاضلی ،دادههای
اصلی را با اضافه کردن خدشههایی مخدوش میکنند ولی تفاوت آن
با الگوریتمهای قبلی این است که حریم خصوصی این دادهها از
طریق مدل ریاضی قابل اثبات است .یکی دیگر از مشکالت در
دادهکاوی ،ابعاد باالی دادهها است .هر قدر ابعاد دادهها کاهش پیدا
کند به همان میزان دقت دادهکاوی کاهش پیدا میکند .از اینرو،
کاهش ابعاد دادهها باید طوری باشد که تعادلی بین کاهش ابعاد و
دقت داده کاوی برقرار گردد .تا کنون ،با جستجوهای صورت گرفته،
الگوریتمی که بتواند چهار مشخصه ( )1قابل اثبات بودن حریم
خصوصی دادهها با مدل ریاضی )2( ،کاهش ابعاد دادهها )3( ،اعمال
روی دادههای توزیع شده و ( )4ردهبندی را همزمان مورد بررسی
قرار دهد ،پیدا نشد .از اینرو در این مقاله ،الگوریتمی با استفاده از
مفاهیم «تبدیل موجک» و «حریم خصوصی تفاضلی» برای ارائه یک
راه حل قابل قبول برای این سه مورد پیشنهاد گردید.
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 -4الگوريتم پيشنهادي

 -3-4جزييات الگوريتم پيشنهادي

در این بخش الگوریتم پیشنهادی بر روی دادههای توزیعی عمودی
ارائه شده است.

به منظور طراحی الگوریتم برای دادههای توزیع شده به صورت
عمودی ،از خاصیت خطی تبدیالت موجک [ ]41استفاده میکنیم.
این خاصیت بیان میکند که اگر مجموعهی دادهی  Tرا به دو
مجموعه دادهی جدا از هم عمودی  T1و  T2تقسیم کنیم ( یعنی
)  ) T = (T1 , T2در این صورت رابطهی زیر را داریمHWT51( :
مخفف تبدیل موجک هار است)

 -1-4فرضيات مساله

فرضهای در نظر گرفته شده در این مقاله ،عبارتند از ( )1مجموعه
دادههایی که الگوریتمهای ارائه شده بر روی آنها اعمال خواهند شد
را بهصورت یک ماتریس دو بعدی  Tm×nدر نظر میگیریم .به عبارت
دیگر ،این ماتریس دارای 𝑚 سطر و 𝑛 ستون است که هر سطر
اطالعات مربوط به یک موجودیت خاص با 𝑛 مشخصه را نشان
میدهد )2( ،مقادیر مربوط به مشخصههای هر رکورد را بهصورت
یک دنبالهی عددی در نظر میگیریم و ( )3مقدار مثبت  TMaxچنان
وجود دارد که قدر مطلق تمام درایههای ماتریس  ،Tm×nکوچکتر یا
مساوی  TMaxاست.

()1

) HWT(T) = HWT(T1 ) + HWT(T2

رابطهی ( )1بیان میکند که اگر تبدیل موجک هار را بر روی تک
تک مجموعههای  T1و  T2اعمال کنیم و سپس آنها را با هم جمع
کنیم ،نتیجهی بهدست آمده همان نتیجهی حاصل از اعمال تبدیل
موجک هار بر روی مجموعه دادهی  Tاست .الزم به ذکر است که
اندیس مجموعه دادههای  T1و  T2در رابطهی )  ،T = (T1 , T2به
ترتیب برابر با  1و  2است .در تبدیل موجک هار ،اندازه هر مجموعه
داده باید توانی از دو باشد .از اینرو اگر اندازه هر مجموعه داده توانی
از دو نباشد باید به اندازه کافی عدد صفر به انتهای آن اضافه شود تا
به توان دو برسد .به منظور افزایش دقت ردهبندی و جلوگیری از
همپوشانی ضرایب تولید شده ،از روش زیر برای اضافه کردن عدد
صفر به انتهای مجموعه دادهها استفاده میشود:

 -2-4مدل تهديد

در الگوریتمهای توزیعی ،یکی از دو مدل ارتباطی زیر را در بین
سیستمها در نظر میگیرند [ )1 :]40مدل بدخواه )2 47مدل نیمه-
صادق .48در مدل بدخواه ،طرف بدخواه مجبور نیست تا قواعد در
نظر گرفته شده در پروتکل را رعایت کند و امکان دارد با استفاده از
دادههایی که از سایرین دریافت میکند ،شروع به سازمان دادن
حملههایی بر ضد افراد شرکت کننده نماید .ولی در مدل نیمه-
صادق ،فرض بر این است که شرکت کنندگان قابل اعتماد و کنجکاو
هستند .در این مدل ،افراد شرکت کننده ،قواعد در نظر گرفته شده
را رعایت کرده ولی ممکن است بخواهند اطالعاتی بیشتر از آنچه
برای یک فرد در نظر گرفته شده است را به دست آورند .در اکثر
الگوریتمهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوص دادهها ،از مدل
نیمه-صادق برای ارائه الگوریتم خود استفاده میکنند .در این مقاله
فرض میشود که افراد 49شرکت کننده در الگوریتم ،نیمه-صادق
هستند .همچنین از یک «طرف سوم» ،)TTP( 50به منظور کنترل
ارتباط بین افراد شرکت کننده در الگوریتم استفاده شده استTTP .
میتواند مستقل یا یکی از افراد شرکت کننده در مساله باشدTTP .
را هم به عنوان یک فرد نیمه-صادق در نظر میگیریم .همچنین
فرض میکنیم که سایتها با استفاده از یک سیستم رمزگذاری
عمومی ،اطالعات را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت میکنند.
به عبارت دیگر ،هر سایت دارای یک کلید عمومی و یک کلید

فرض کنید که تعداد سایتها برابر با  Gبوده و مجموعه دادهی  Tgبا
ابعاد  m × ngمتعلق به سایت  gباشد .ماتریس  Tgرا بهصورت
g

t1ng

) ⋮
g
t mng

⋯

g

⋱
⋯

⋮ ( =  Tgدر نظر بگیرید .واضح است که

t11
g

t m1

 1 ≤ g ≤ Gاست .همچنین فرض کنید که نماد |  |.نشان دهندهی
تعداد مشخصههای (اندازهی) یک مجموعه داده باشد .ترکیب کلی
عمودی  Tm×n = (T1 , … ,Tg , … , TG )m×nرا در نظر بگیرید که در
آن رابطه  n = ∑Gg=1 ngبرقرار است .واضح است که اندیس
(موقعیت)  Tgدر  Tبرابر با  gاست .کوچکترین عدد صحیح ́ nرا
طوری انتخاب میکنیم که بزرگتر یا مساوی  nبوده و توانی از 2
باشد .هر سایت  ،gمجموعه دادهی  R gبا ابعاد ) m × (ń × Gرا
طوری میسازد که درایههای آن برابر با صفر باشد .سپس ،درایهی
 tgijرا از ماتریس  Tgبرداشته و آن را در سطر  iام و ستون
) ((g − 1) × ń + jام ماتریس  R gکپی میکنیم .واضح است که
فاصلهی اقلیدسی دو رکورد از ماتریس  Tgبا فاصلهی اقلیدسی
رکوردهای متناظر با آنها در ماتریس  R gبرابر است .بنابراین ،بدون
از دست دادن اطالعات ،امکان استفاده از  R gبه جای  Tgوجود
خواهد داشت .از اینرو ،اگر رکوردهای ماتریس  R gرا در سطح اولیه

خصوصی است .همچنین ،TTP ،کلید عمومی تمام سایتها و تمام

سایتها نیز کلید عمومی  TTPرا میدانند.
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) ́ log (nدر نظر گرفته و تبدیل موجک هار را تا سطح  0بر روی
آنها اعمال کنیم ،به هیچ عنوان همپوشانی ضرایب تقریب در سطوح
مختلف اتفاق نخواهد افتاد و این باعث افزایش دقت ردهبندی خواهد
شد .برای مثال ،مجموعه دادهی کلی  Tبا یک رکورد و  6مشخصه
را بهصورت  (4, 2, 1, 3, 5, 1)1×6در نظر بگیرید .همچنین فرض
و
کنید که  Tبه دو قسمت عمودی T1 =(4, 2, 1)1×3
 T2 = (3, 5, 1)1×3تقسیم شده و در دو سایت مختلف پخش شده
باشند .بدون اینکه خللی در بیان مساله پیش بیاید فرض میکنیم
 T1در سایت  1و  T2در سایت  2قرار داده شدهاند .به منظور اعمال
تبدیل موجک هار بر روی مجموعه دادههای  T1و  ،T2طول
رکوردهای آنها باید توانی از  2باشد .در غیر اینصورت ،به تعداد
کافی صفر به تک تک رکوردهای این مجموعهها اضافه میشود تا
اندازهی هر رکورد توانی از  2باشد .در مثال فوق مقادیر ،G = 2
 m = 1 ،n1 = 3 ،n2 = 3 ،n = 6و  ń = 8است .جدول  ،1تجزیه
مجموعه دادههای متعلق به سایتهای  1و ( 2مثال فوق) را با
استفاده از روش گفته شده برای اضافه کردن صفر به مجموعه دادهها
را نشان میدهد .همانطوری که مالحظه میشود ،اگر از رابطهی ،1
برای محاسبهی ضرایب تقریب و ضرایب موجک مجموعه دادهی
ترکیبی کلی  Tاستفاده شود ،در این صورت هیچ گونه همپوشانی
در بین ضرایب تقریب و ضرایب موجک مجموعه دادههای متعلق به
سایتها اتفاق نخواهد افتاد.

دادهها تا رسیدن به شرط گفته شده در باال ادامه پیدا میکند .در
[ ]42نشان داده شده است که ضرایب تقریب به دست آمده یک
مجموعه داده که شرط انرژی گفته شده در آن برقرار باشد ،جایگزین
خوبی برای مجموعه دادههای اولیه خواهد بود.
شروع

اعمال تبدیل موجک بر روی مجموعه
دادهها در سطح 𝑙 و انتقال رکوردها به
سطح پایینتر 𝑙 − 1

محاسبه جمع مربعات ضرایب موجک
رکوردها (انرژی) در سطح 𝑙 − 1

𝑙 =𝑙−1
مقدار انرژی رکوردها در
سطح 𝑙 =< مقدار انرژی

بله

رکوردها در سطح 𝑙 − 1

خیر
بر اساس سطح توقف تجزیه رکوردها،

شکل  ،1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد .در محله
اول ،تبدیالت موجک روی مجموعه دادهها اعمال میشود .در مرحله
بعد ،انرژی رکوردها در سطح پایینتر با انرژی رکوردهای سطح باالتر
مقایسه شده و بر اساس آن ،سطح توقف تجزیه مشخص میگردد.
در نهایت با توجه به سطح توقف ،میزان خدشهها مشخص شده و به
مجموعه دادهها اضافه میگردد .همچنین ،شکل  ،2شبه کد الگوریتم
ارائه شده بر روی دادههای توزیع شده بهصورت عمودی را نشان
میدهد .خط  1و  2الگوریتم ،پیش پردازشی را بر روی مجموعه
داده اولیه به منظور اعمال روش گفته شده ،انجام میدهد .در بین
خطوط  3تا  ،10تبدیل موجک هار بر روی مجموعه داده اعمال
میشود تا آن را تجزیه نماید .در مرجع [ ،]42تبدیل موجک هار را
بر روی مجموعه دادههای اعمال کرده سپس مجموع انرژی مربوط
به ضرایب موجک تمام رکوردهای سطح جاری را با هم جمع کرده
و آن را با مقدار حاصل از جمع انرژی سطح قبلی (که قبالً محاسبه
کرده بود) مقایسه مینماید .اگر جمع انرژی سطح قبلی کمتر از
جمع انرژی سطح جاری باشد در این صورت پیغام «توقف تجزیه»
را به تمام سایتها ارسال کرده و سطح قبلی را به عنوان سطح توقف
تجزیه مشخص میکند .در غیر این صورت ،تبدیل موجک بر روی

مجموعه داده  Yو دامنه توزیع الپالس λ
را به دست بیار.

خدشههای دارای توزیع الپالس با میانگین صفر
و دامنهی  ،λرا به تک تک درایههای مجموعه
داده  Yاضافه کن و ردهبندی را آغاز کن

پایان

شکل  :1فلوچارت الگوريتم پیشنهادي

به منظور افزایش دقت ردهبندی ،احتمال اینکه در سطوح پایینتر
بتوانیم به یک مجموعه دادهای برسیم که کارایی خوبی داشته باشد،
وجود دارد .از اینرو در خط  ،11برا اساس دقت به دست آمده برای
مجموعه داده ،سطح مورد نظر برای توقف را انتخاب میکنیم .فرض
کنید شرط توقف تجزیه برای مقدار  Sبرابر با  2برقرار باشد .مطابق
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را به اندازهی  ηتغییر بدهیم .بدون اینکه خللی در اثبات قضیه وارد
𝛽𝛼) 𝑔𝑡(
درایهی
مقدار
کنید
فرض
شود،
( 𝑔𝑛 ≤ 𝛽 ≤  )1 ≤ 𝛼 ≤ 𝑚, 1به مقدار  (tg )αβ + ηتغییر پیدا کرده
باشد .مجموعه دادهی به دست آمده را  T́gمینامیم .واضح است که
با اجرای خطوط  1تا  13الگوریتم  PrivacyCLبر مجموعه داده ،T́g
فقط درایه  (yg )αθمربوط به مجموعه دادهی  Ygتغییر پیدا میکند

با خط  12الگوریتم  ،PrivacyCLمقادیر  𝑠𝑎2 ،𝑒𝑎1 ،𝑠𝑎1و  𝑒𝑎2به
ترتیب برابر با  5 ،2 ،1و  6محاسبه خواهند شد .از اینرو مقادیر 𝑑1
و  𝑑2برابر با  2خواهند بود .سپس ،ماتریسهای ) Y1 =(3, 0.5و
) Y2 =(4, 0.5بر اساس خط  13محاسبه میشوند .فرض کنید مقدار
متغیر  hasnegativevaluesبرابر با  falseباشد .در این صورت مقدار
 ϑبرابر با  1خواهد شد (خط  .)14با فرض  ،ϵ = 1ماتریسهای
تصادفی ) △1 =(0.03, -0.05و ) △2 =(0.39, -0.80را ساخته و
سپس) P1 =Y1 +△1 =(3.03,0.045و )P2 =Y2 +△2 =(4.39,-0.30
را محاسبه کرده و آنها را منتشر میکنیم .در خط  ،2به منظور غلبه
بر مشکل همپوشانی ضرایب تقریب در توزیع عمودی دادهها (که
باعث کاهش کارایی دادههای تولید شده میشود) ،از روشی که برای
اضافه کردن مقادیر صفر به مجموعه داده گفته شد ،برای اضافه
کردن صفر به مجموعه دادهی 𝑔𝑅 استفاده شده است .بنابراین،
صفرهایی را به سمت چپ و راست مجموعه دادهی 𝑔𝑅 اضافه
میکنیم .از اینرو ،بعد از توقف تجزیه در سطح 𝑆 ،ضرایب واقعی
سایت 𝑔 ،در بین اندیسهای 𝑔𝑎𝑠 و 𝑔𝑎𝑒 قرار خواهند گرفت.
بنابراین ،فقط ضرایب قرار گرفته در بین اندیسهای 𝑔𝑎𝑠 و 𝑔𝑎𝑒 در
مجموعه دادهی 𝑔𝑌 قرار داده میشود.

s

که در آن مقدار  θبرابر با  ⌊2 ń×β⌋ + 1است چرا که در تبدیل موجک
هار ،طول فیلترهای باالگذر و پایینگذر برابر با  2است و اگر تغییری
در یک مشخصه ایجاد شود در این صورت تغییر اعمال شده فقط به
یکی از ضرایب به دست آمده درهر سطح پایین منتقل میگردد.
الزم به ذکر است که در ارائهی الگوریتم  PrivacyCLاز حالت غیر
نرمال تبدیل موجک هار استفاده شده است .برای اندازهگیری مقدار
تغییر اتفاق افتاده در درایه  ،(yg )αθمراحل زیر را طی میکنیم:
در خط  2الگوریتم  ، PrivacyCLدرایههای  T́gبر عدد  TMaxتقسیم
میشوند .بنابراین اندازهی تغییر اتفاق افتاده در درایهای با سطر αام
و ستون βام مربوط به مجموعه دادهی  T́gنسبت به درایهی متناظر
آن در مجموعه دادهی  Tgبرابر با  ϑ = T ηخواهد بود .در خطوط
Max

 3تا  ،11تبدیل موجک هار تا سطح توقف  ،Sو بهصورت مستقل بر
روی رکوردهای  T́gاعمال میشوند .بنابراین تمام ضرایب تقریب به
دست آمده برای هر رکورد در سطح  ،Sحاصل جمع دو به دوی

 -5ارزيابي الگوريتم ارائه شده
در این بخش ،الگوریتم ارائه شده را بر اساس حریم خصوصی و دقت
ردهبندی ارزیابی میکنیم.

تقسیم شدهی درایههای همان رکورد درسطح اولیه بر  2ńsاست .از
اینرو مقدار  ϑدر سطح  Sبرابر با

2s ×ϑ
́n

=

ϑ
́n
)( s
2

است .الزم به ذکر

است که تبدیل موجک هار بهصورت مستقل بر روی رکوردها اعمال
درایهی (yg )αθ ∈ Yg
میشود .بنابراین ،به غیر از

 -1-5ارزيابي حريم خصوصي

ابتدا حریم خصوصی تفاضلی الگوریتم ارائه شده ،بررسی میگردد.
برای این منظور قضیه زیر را دارم.

s

( ،)θ = ⌊2 ń×β⌋ + 1هیچکدام از درایههای مجموعه دادهی  Ygتغییر
پیدا نخواهند کرد ( درایههای ماتریس  ،Ygهمان ضرایب تقریب
رکوردها در سطح توقف تجزیه ( یا  )Sهستند).

قضیه( :)2الگوریتم پیشنهادی  PrivacyCLخاصیت حریم
خصوصی تفاضلی ϵ-دارند.

(yg )αθ

طبق مطالب گفته شده در باال ،اندازهی تغییر درایهی
(نسبت به درایهی متناظر آن که از  Tgبه دست آمده است) برابر با

اثبات .فرض کنید مجموعه دادهی  Ygبا ابعاد 𝑔𝑑 × 𝑚 در اثر اجرای
خطوط  1تا  13الگوریتم ( PrivacyCLشکل  )2بر روی مجموعه
دادهی اصلی  Tgبه ابعاد  𝑚 × ngبه دست آمده باشد .همچنین
فرض کنید که فقط یکی از مشخصههای مجموعه دادهی اصلی Tg

s

 2 ń×ϑخواهد شد.

جدول  :1تجزيه مجموعه دادههاي متعلق به سايتها با استفاده از روش جديد اضافه کردن صفر
مجموعه دادهی متعلق به سایت 1

مجموعه دادهی متعلق به سایت 2

سطح

R 2 =(0,0,0,0,0,0,0,0,3, 5, 1,0,0,0,0,0)1×16

R 1 =(4, 2, 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)1×16

3

)𝑅2 𝑎𝑐2 = (0,0,0,0,4,0.5,0, 0) , 𝑅2 𝑤𝑐2 = (0, 0, 0, 0,-1,0.5,0,0

)R 1 ac2 =(3, 0.5, 0, 0,0,0,0,0) ,R 1 wc2 =(1, 0.5, 0, 0,0,0,0,0

2

)𝑅2 𝑎𝑐1 = (0,0,2.25,0) , 𝑅2 𝑤𝑐1 = (0, 0, 1.75, 0

)R 1 ac1 =(1.75, 0, 0, 0) , 𝑅1 𝑤𝑐1 = (1.25, 0, 0, 0

1

)𝑅2 𝑎𝑐0 = (0,1.125) , 𝑅2 𝑤𝑐0 = (0,1.125

)𝑅1 𝑎𝑐0 =(0.875, 0) , 𝑅1 𝑤𝑐0 = (0.875, 0

0
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الگوريتم پیشنهادي PrivacyCLبراي دادههاي توزيعي عمودي
 ورودي:•

ماتری سييی از تق سييیمات عمودی )  : 𝑇𝑚×𝑛 = (T1 ,T2 ,…,TGبه طوریکه ماتریس 𝑔𝑇 ( 𝐺 ≤ 𝑔 ≤  )1با ابعاد 𝑔𝑛 × 𝑚 ،متعلق به سييایت 𝑔 ا سييت .همچنین رابطهی 𝑛 =

𝑔𝑛 ∑𝐺𝑔=1

برقرار است.
•

𝑥𝑎𝑀𝑇  :قدر مطلق تمام درایههای مجموعه دادهی کلی 𝑛×𝑚𝑇 ،کوچکتر یا مساوی 𝑥𝑎𝑀𝑇 هستند .مقدار 𝑥𝑎𝑀𝑇 با همکاری تمام سایتها و  TTPمشخص میشود.

•

 : ϵپارامتر مربوط به میزان حریم خصوصی است.

•

𝑎  :دقت ردهبندی مورد نظر.

•

 : hasnegativevaluesکه م شييخص میکند آیا درایههای مجموعه دادهی 𝑛×𝑚𝑇 میتوانند مقادیر منفی دا شييته با شييند یا خیرا ( این مقدار با همکاری تمام سييایتها و TTP
مشخص میشود).

 خروجي :ماتریس مخيدوش شييدهی )  : 𝑃𝑚×𝑑 = (P1 , P2 ,…,PGبه طوریکه مانریس 𝑔𝑃 ( 𝐺 ≤ 𝑔 ≤  )1با ابعياد 𝑔𝑑 × 𝑚 ،مخيدوش شييدهی ماتریس 𝑔𝑇 ا سييت .همچنین رابطيهی𝑑 = 𝑔𝑑  ∑𝐺𝑔=1برقرار است.
هر سایت 𝑔 ،خطوط  1تا  11را اجرا میکند:
 )1کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی 𝑛 که توانی از  2باشد را پیدا کرده و آن را ́𝑛 بنامید ( .با همکاری تمام سایتها و  TTPمشخص میشود ).
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

𝑔

تمام درایههای ماتریس 𝑔𝑇 را بر 𝑥𝑎𝑀𝑇 تق سيیم کن و مجموعه دادهی دو بعدی 𝑔𝑅 با ابعاد )𝐺 × ́𝑛( × 𝑚 را طوری ب سياز که درایههای آن برابر با صيفر با شيد .سيپس ،درایهی 𝑗𝑖𝑡
را از ماتریس 𝑔𝑇 برداشته و آن را در سطر 𝑖 ام و ستون )𝑗  ((𝑔 − 1) × 𝑛́ +ام ماتریس 𝑔𝑅 کپی کن.
قرار بده ) ́𝑛( 𝑙 = logو ∞( .𝐸𝐻 = +تمام رکوردهای اولیه ،در سطح ) ́𝑛( logدر نظر گرفته میشوند).
مراحل  5تا  10را تا خارج شدن از حلقه ادامه بده
با استفاده از تبدیل موجک هار 𝑚 ،رکورد مجموعه دادهی 𝑔𝑅 را به طور مستقل تجزیه کن تا در سطح  𝑙 − 1قرار بگیرند.
( 𝑊𝐶𝑖𝑙−1ضرایب موجک رکورد 𝑖 ام در سطح  𝑙 − 1ام) و ( 𝐴𝐶𝑖𝑙−1ضرایب تقریب رکورد 𝑖 ام در سطح  𝑙 − 1ام ) را برای هر رکورد بهدست بیاور.
«جمع مربعات ضرایب موجک» یعنی  𝐸𝐿𝑔 = ∑𝑚(𝑊𝐶𝑚𝑙−1 )2را محاسبه کن و به  TTPارسال کن.

 ،TTPجمع انرژيهاي ار ساال دا ت سط سام مه سااي

ا را را محا ساهه م کن سا ساح مطر نرر براي سطف

سزييه ا ت ا م شاص

رر  .يعن مق ار 𝑔𝐿𝐸  𝐸𝐿 = ∑𝐺𝑔=1سط سام

 TTPمحاسهه م دط .
 )9اگر 𝐻𝐸 ≤ 𝐿𝐸 باشد آنگاه:
 )9-1قرار بده 𝐿𝐸 = 𝐻𝐸 و  𝑙 = 𝑙 − 1و برو به مرحله .5
 )10اگر 𝐻𝐸 > 𝐿𝐸 باشد آنگاه:
)10-1قرار بده 𝑙 = 𝐿𝑀 و برو به مرحله .11
 )11از بین سيطح های  0تا 𝐿𝑀 سطحی را پیدا کن که اگر الگوریتم ( K-NNبرای مقدار  )K=5را بر روی ضرایب تقریب در آن سطح ،به منظور ردهبندی ،اعمال کنیم در این صورت،
دقت ردهبندی بزرگتر یا مساوی 𝑎 باشد.
 )11-1در صورت پیدا شدن سطح مورد نظر با شرایط گفته شده:
 )11-1-1مقدار سطح پیدا شده را در متغیر 𝑆 قرار بده
در غیر این صورت:
 )11-1-2مقدار 𝐿𝑀 را در متغیر 𝑆 قرار بده.
) 𝑔𝑛2𝑠 ×(𝑛́ −

) 𝑔𝑛2𝑠 ×(𝑛́ −

́𝑛

́𝑛

 )12قرار بده ⌋ ،𝑠𝑎𝑔 = (𝑔 − 1).2𝑠 + 1

⌊  𝑒𝑎𝑔 = 𝑔.2𝑠 −و ⌋

⌊ .𝑑𝑔 = 𝑒𝑎𝑔 − 𝑠𝑎𝑔 + 1 = 2𝑠 −

 )13ماتریس 𝑔𝑌 با ابعاد 𝑔𝑑 × 𝑚 را ب سياز ،سيپس تمام ضيرایب تقریب سيطح 𝑆 ام رکورد 𝑖 ام مجموعه دادهی 𝑔𝑅 که اندیس آنها بین 𝑔𝑎𝑠 و 𝑔𝑎𝑒 ا سيت را به ترتیب از اندیس پایین تا
اندیس باال انتخاب کرده و آن را در رکورد 𝑖 ام ماتریس 𝑔𝑌 قرار بده.
 )14اگر 𝑒𝑢𝑟𝑡 = 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠𝑎 ℎباشد قرار بده  ϑ = 2وگرنه قرار بده .ϑ = 1
)15
)16
)17
)18

2𝑆 ×ϑ

قرار بده ́.λ = 𝑛×ϵ
ماتریس تصادفی 𝑔△ با ابعاد 𝑔𝑑 × 𝑚 را که درایههای آن ،متغیرهای تصادفی دارای توزیع الپالس با میانگین صفر و دامنهی  ،λهستند را بساز.
قرار بده 𝑔△ 𝑃𝑔 = 𝑌𝑔 +که در آن ماتریس 𝑔𝑃 از بعد 𝑔𝑑 × 𝑚 میباشد.
)  𝑃 = (P1 , P2 ,…,PGرا به خروجی ارسال کن.

شکل  :2الگوريتم  PrivacyCLبر روي دادههاي توزيعي عمودي

(تا رابطهی  |(tg )αβ + η| ≤ TMaxبرقرار گردد) .از اینرو،

مطابق با خط  ،14اگر فرض کنیم که درایههای ماتریس  Tgهم مثبت
و هم منفی میتوانند باشند ،در این صورت بیشینه قدر مطلق مقدار
 ϑبرابر با  2خواهد بود زیرا ،در بدترین حالت اگر = (t g )αβ
)  TMax (−TMaxباشد در این صورت طبق فرض در نظر گرفته شده
(که قدر مطلق تمام درایههای ماتریس  ،Tgکمتر یا مساوی TMax
هستند) ،بیشینه مقدار  ηمیتواند )  −2 × TMax (2 × TMaxباشد

|≤2

η
max

 |η| ≤ 2 × TMax ⇒ |ϑ = Tخواهد بود (طبق فرض در

نظر گرفته شده  |t αβ | ≤ TMaxاست) .اما اگر فرض کنیم که
درایههای ماتریس  Tgفقط مقادیر مثبت میتوانند اختیار کنند ،در
این صورت مطابق با توضیح باال ،بیشینه مقدار قدر مطلق  ϑبرابر با
37

حفظ حریم خصوصی در ردهبندی دادههای توزیع شده عمودی  .............................................................................محمدرضا ابراهیمی دیشابی
 1خواهد بود .بنابراین ،اندارهی تغییر درایهی  (yg )αθبرابر با
است که در آن مقدار  ϑبرابر با  2یا  1خواهد بود.

2s ×ϑ
́n

()4
بنابراین خواهیم داشت:

هر کدام از درایههای  (1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ dg ) (yg )ijدر
ماتریس  Ygرا میتوان به عنوان نگاشتی از یک تابع حقیقی 𝑗𝑖𝑓 در
نظر گرفت طوریکه 𝑗𝑖𝑓 مجموعه دادهی اولیه  Tgرا به 𝑗𝑖) 𝑔𝑦( نگاشت
𝑗𝑖) 𝑓𝑖𝑗 (Tg ) = (yg
دیگر
عبارت
به
کند.
()  )(1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ dgاست .از اینرو ،مجموعهای شامل
توابع حقیقی ،بهصورت }  F = {𝑓𝑖𝑗 |1 ≤ i ≤ m, 1 ≤ j ≤ dgرا در
نظر میگیریم طوریکه درایههای  Tgرا به درایههای  Ygنگاشت کند
( در واقع ،تابع حقیقی 𝑗𝑖𝑓 ،خطوط  1تا  11الگوریتم ،PrivacyCL
را بر روی درایهی 𝑗𝑖) 𝑔𝑦( اجرا میکند) .فرض کنید که فقط یکی از
درایههای ماتریس  ،Tgیعنی  ،(tg )αβرا به اندازهی  ηتغییر داده و
مجموعه دادهی جدید را  T́gبنامیم .اگر مجموعه توابع  Fرا به
طورمستقل بر روی  Tgو  T́gاعمال کنیم ،در این صورت،
ماتریسهای  Ygبه دست آمده برای  Tgو  ،T́gدر تمام درایهها به غیر

s

×ϑ
 λ = 2ń ×ϵباشد .سپس ،در خط ،17
با میانگین صفر و دامنهی
ماتریس △ را به ماتریس  Ygاضافه کرده و نتیجهی به دست آمده را
منتشر میکنیم .بنابراین ،الگوریتم پیشنهادی  ، PrivacyCLحریم
خصوصی تفاضلی ϵ-دارد∎.

 -2-5ارزيابي دقت ردهبندي

برای پیادهسازی الگوریتم ارائه شده ،از زبان برنامه نویسی
و سیستم مدیریت پایگاه دادهی  SQL SERVERاستفاده شده
است .پایه و اساس الگوریتم ارائه شده ،متغیرهای تصادفی هستند.
از اینرو در هر بار اجرای الگوریتم ارائه شدهی مورد نظر ،نتیجهی
متفاوتی را نسبت به نتیجهی حاصل از اجرای قبلی به دست خواهیم
آورد .بنابراین به منظور افزایش دقت نتایج ،الگوریتم ارائه شده را
 100بار بر روی یک مجموعه دادهی مورد نظر اجرا میکنیم و در
هر بار ،نتایج به دست آمده را در پایگاه دادهی SQL SERVER
ذخیره میکنیم .در نهایت با استفاده از دستورات  ،SQLنتایج ذخیره
شده را به دست آورده و آنها را بهصورت جدول بیان میکنیم.
الگوریتم پیشنهادی را بر روی هشت مجموعه دادهی واقعی و یک
مجموعه دادهی تصنعی )SCCTS( 52اجرا نمودیم .این مجموعه
دادهها از مرجع [ ]43به دست آمدهاند .جدول  ،2مشخصات این
مجموعه دادهها را بیان میکند.
C#.Net

s

با توضیحات باال ،مقدار تغییر به دست آمده برابر با  2 ń×ϑخواهد بود
که در آن مقدار  ϑبرابر با  1یا  2است .پس رابطه ( )2را خواهیم
داشت.

)(2

0

) 𝑔𝑇( 𝑗𝑖𝑓
|
|
) 𝑔́𝑇( 𝑗𝑖𝑓−

2𝑠 × ϑ
́𝑛 {

𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖 = α ,
2𝑠 × β
⌊=𝑗
⌋+1
́𝑛
)𝑎𝑛𝑑 (ϑ = 2 𝑜𝑟 ϑ = 1

به منظور ردهبندی دادهها ،الگوریتمهای مختلفی ارائه شدهاند .یکی
از مهمترین و شناخته شدهترین آنها ،الگوریتم  K-NNاست .این
الگوریتم ،در اکثر پژوهشهای ارائه شده در حوزهی ردهبندی ،به
عنوان استانداردی برای مقایسه بین الگوریتم ارائه شده و
الگوریتمهای موجود مورد استفاده قرار گرفته است .در این مقاله ،از
الگوریتم  K-NNبه منظور ردهبندی دادهها استفاده شده است.
الگوریتم ارائه شده ،خدشههایی را جهت ایجاد شرایط حریم
خصوصی تفاضلی به دادههای نهایی اضافه میکند .از اینرو ،بعد از
انتخاب ده درصد دادهها به عنوان «دادههای آزمون» ،هر آزمایش را
 100بار تکرار کرده ( 100بار الگوریتم  K-NNرا بر روی دادههای
نهایی اجرا میکنیم) و بیشینه «دقت ردهبندی» حاصل از اجرای
الگوریتم را محاسبه میکنیم .همچنین مقدار  ،ϵیک مقدار عمومی53

بنابراین با استفاده از رابطهی  2رابطه  3را خواهیم داشت داریم:
()3

2𝑠 × ϑ
,
́𝑛

2 ×ϑ
𝑛́ × ϵ

=λ

در خط  16الگوریتم  ،PrivacyCLماتریس تصادفی △ به ابعاد
 m × dgرا طوری میسازیم که درایههای آن دارای توزیع الپالس

s

=

𝑠

()5

از درایهی  θ = ⌊2 ń×β⌋ + 1مقادیر یکسانی را خواهند داشت .مطابق

𝑒𝑟𝑒𝑤ℎ
}𝑖 ∈ {1,2,…,m} − {α
} 𝑔𝑑𝑎𝑛𝑑 𝑗 ∈ {1,2,…,
2𝑠 × β
⌊{−
}⌋ + 1
́𝑛

)𝐹(𝑆
𝑆(𝐹) 2𝑠 × ϑ
=ϵ
=⟹λ
=
λ
ϵ
𝑛́ × ϵ

= |) 𝑔́𝑇( 𝑗𝑖𝑓 ∑ |𝑓𝑖𝑗 (𝑇𝑔 ) −
𝐹∈ 𝑗𝑖𝑓

𝑔𝑑 ≤ 𝑗 ≤ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 𝑎𝑛𝑑 1

از اینرو ،با استفاده از تعریف  ،2حساسیت L1 -مجموعه توابع  Fبرابر
s

با  S(F) = 2 ń×ϑخواهد شد .پس ،با استفاده ازقضیه  ،1اگر متغیرهای
تصادفی الپالس با میانگین صفر و دامنهی  λرا به خروجیهای هر
تابع حقیقی  𝑓 ∈ Fاضافه کنیم ،در این صورت ،الگوریتم
 PrivacyCLخاصیت حریم خصوصی تفاضلی ϵ-خواهد داشت که
در آن ،مقدار  λاز رابطهی زیر محاسبه میشود:
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کمتر از ابعاد ماتریس 𝑇 است ،ایجاد گردد .در قدم بعدی ،ماتریس
تصادفی 𝑑×𝑚△ که درایههای آن دارای توزیع نرمال هستند را ایجاد
کرده و آن را با ماتریس 𝑑×𝑚𝑌 جمع میکنیم تا مجموعه دادهی
𝑑×𝑚𝑃 به دست آید.

در نظر گرفته شده است ولی به نظر میرسد که مقادیر انتخاب شده
برای  ،ϵبهتر است بیشتر از عدد  1نباشد .در این مقاله ،مقدار  ϵرا
عدد یک در نظر گرفتهایم .همچنین مقدار پارامتر 𝑎 برابر با  0.85در
نظر گرفته شده است.
جدول  : 2مشخصات مجموعه دادههاي آزمايش
عنوان مجموعه داده
)breast cancer Wisconsin (B.C.W
chess
glass
)habermans survival (H.S
Ionosphere
iris
SCCTS
SPECTF

تعداد
مشخصه
31
36
10
3
35
4
60
45

تعداد
رکورد
569
3196
214
306
351
150
600
267

در نهایت ،ماتریس 𝑑×𝑚𝑃 را منتشر میکنیم تا کاربران از آن استفاده
نمایند.

تعداد
کالس
2
2
7
2
2
3
6
2

در [ ،]12ثابت شده است که الگوریتم
خاصیت«حریم خصوصی تفاضلی »(ϵ, δ)55 -دارد .در این قسمت
ثابت میکنیم که الگوریتم پیشنهای ،هم حریم خصوصی باالتر و هم
دقت ردهبندی بهتری نسبت به الگوریتم  PrivateProjectionدارد.
لم زیر در مورد الگوریتم  PrivateProjectionدر [ ]12اثبات شده
است:
PrivateProjection

جدول  ،3نتایج حاصل از اجرای الگوریتم  PrivacyCLرا بر روی 2
سایت نشان میدهد .در این جدول ،اعداد نوشته شده در ستونهای
 Par.1و  Par.2به ترتیب نشان دهندهی تعداد مشخصههای پخش
 ، Max-Acن ش ا ن د ه ن د ه
شده بر روی سایت  1و سایت  2است.

لم  .]12[ :1افکنش تصادفی 𝑑×𝑛𝑅 که درایههای آن دارای توزیع

نرمال با میانگین صفر و واریانس 𝑑 1⁄هستند را در نظر بگیرید .اگر
در الگوریتم  ،PrivateProjectionدرایههای ماتریس تصادفی △m×d
داری توزیع نرمال )  N(0, σ2باشند در این صورت
 PrivateProjectionخاصیت حریم خصوصی تفاضلی (ϵ, δ)-دارد
هرگاه روابط زیر برقرار باشند:

بیشینه مقدار «دقت ردهبندی» در  100بار آزمایش است، 𝑑𝑟 ، 𝑑𝑜 .
 D.P.#و 𝑥𝑎𝑀𝑇 نیز به ترتیب« ،تعداد مشخصه مجموعه دادهی اصلی»،
«تعداد مشخصهی مجموعه دادهی منتشر شده» و «تعداد مراحل تجزیه
توسط موجک هار» و «بیشینه مقدار موجود در مجموعه داده» است.

4
σ ≥ √ln(1⁄δ) , 𝑑 > 2(ln ( 𝑛) + ln(2⁄δ) ,
ϵ

همانطوریکه مالحظه میشود ،الگوریتمهای ارائه شده دقت
ردهبندی مناسبی را عالوه بر داشتن خاصیت حریم خصوصی
تفاضلی ،دارد .بر اساس جستجوهایی که انجام شد ،مشخص شد که
تا کنون ،الگوریتمی در محیطهای توزیعی برای تبدیل دادههای
اصلی به دادههای مبتنی بر حریم خصوصی تفاضلی (با هدف
ردهبندی دادهها) همراه با کاهش ابعاد دادههای منتشر شده ارائه
نشده است .اکثر الگوریتمهای ارائه شده در محیطهای توزیعی برای
 PPCهیوریستیکمبنا بوده و در مقابل دانش پیشزمینه کاربران
حریم خصوصی دادهها را نقض میکنند .با این حال ،در مرجع [،]12
الگوریتم متمرکزی به نام  PrivateProjectionارائه شده است که
هم خاصیت حریم خصوصی تفاضلی دارد و هم ابعاد دادههای اولیه
را کاهش میدهد .پایه و اساس الگوریتم PrivateProjection
تبدیالت جانسون-لیندناشتراس [ ]20است .الگوریتم
 PrivateProjectionبه این صورت اجرا میشود :مجموعه دادهی
اولیه 𝑛×𝑚𝑇 که درایههای آن مقادیر بولی  trueو ( falseبه جای
مقادیر  trueو  ،falseمیتوان از مقادیری که در بازهی ] [0, 1قرار
دارند استفاده کرد) هستند را در نظر بگیرید .ابتدا ،ماتریس افکنش54
تصادفی 𝑅 به ابعاد 𝑑 × 𝑛 را ایجاد کرده سپس آن را در مجموعه
دادهی 𝑇 ضرب میکنیم تا ماتریس 𝑑×𝑚𝑌 که ابعاد آن به مراتب

ϵ < ln(1⁄δ) ∎.

برای مقایسه الگوریتم ارائه شده با الگوریتم  ،PrivateProjectionلم
زیر را اثبات میکنیم.
لم  .2فرض کنید ماتریس 𝑔△ 𝑃𝑔 = 𝑌𝑔 +در اثر اعمال الگوریتم
 PrivacyCLبر روی مجموعه دادهی  Tgبه دست آمده باشد که در
آن ،درایه های ماتریس تصادفی 𝑔△ دارای توزیع الپالس با میانگین
s

×ϑ
 λ = 2ń ×ϵاست .در این صورت ،انحراف معیار
صفر و دامنه
خدشههای اضافهشده به ماتریس 𝑔𝑌 از رابطهی زیر پیروی میکنند:

√2
∎.
ϵ

39

≤σ
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جدول  :3نتايج حاصل از اجراي  PrivacyCLو  K-NNبر روي دو سايت (𝟏 = 𝛜)
بیشینه دقت ردهبندی در
 100آزمایش
Max-AC

D.P#

𝑥𝑎𝑀𝑇

́𝑛

dr
ر ر ساي

0.91

5

911320502

32

1

16

15

0.77

1

73

64

18

18

18

1.0

3

214

16

2

5

5

1.0

2

83

4

1

2

1

0.97

6

1

64

14

18

17

1.0

2

7.9

4

1

2

2

0.86

6

63.8281

64

1

30

30

1.0

6

89

64

1

23

22

اثبات :همانطوری که قبالً گفته شد ،به منظور اعمال تبدیل موجک
هار ،دادههای اصلی در سطح اولیه قرار داده میشوند .اما ،در سطح
اولیه ،هنوز تجزیهای صورت نگرفته است از اینرو ،در این سطح،
ضرایب تقریب را به جای ضرایب موجک مورد استفاده قرار خواهیم
داد .بنابراین ،جمع انرژی ضرایب موجک تمام رکوردها در سطح
پایینتر به مراتب کمتر از جمع انرژی ضرایب تقریب در سطح اولیه
(که همان دادههای اصلی هستند) خواهد بود .پس حداقل یک بار
عمل تجزیهی دادهی اصلی با استفاده از تبدیل موجک هار ،اجرا
شده و در بدترین حالت ،ابعاد دادهی تبدیل شده نصف ابعاد دادهی
اصلی خواهد بود .به عبارت دیگر  𝑆 ≤ 𝑙𝑜𝑔(𝑛́ ) − 1است (𝑆 نشان
𝑠

دهندهی سطح توقف تجزیه است) .بنابراین نامعادلهی  2𝑛́ ≤ 12را
خواهیم داشت .همچنین بیشینه مقدار متغیر  ϑبرابر با  2است.
𝑠

×ϑ
1
 λ = 2𝑛́ ×ϵخواهد شد .از طرفی ،واریانس توزیع الپالس
بنابراین ≤
ϵ
با میانگین صفر و دامنهی  λبرابر با  σ2 = 2λ2است .پس ،رابطهی
√2
ϵ

تعداد رکوردها در هر
سایت
Par.1 Par. 2

≤  σ = λ√2را به دست خواهیم آورد∎.

اکنون ،دو الگوریتم  PrivacyCLو  PrivateProjectionرا بر اساس
مقدار خدشهی اضافه شده به دادههای منتشر شده مورد مقایسه
قرار میدهیم .در الگوریتم  ، PrivacyCLمقدار  δبرابر با صفر است
و برای مقدار ثابتی از  ،ϵحداکثر مقدار  σبرابر با  √2ϵخواهد شد .در
صورتی که در الگوریتم  ،PrivateProjectionمقدار  σوابسته به
مقدار  δاست .مطابق با لم  ،1نامعادلهی ) σ ≥ 4ϵ √ln (1⁄δبرای
الگوریتم  PrivateProjectionبرقرار است .بنابراین ،اگر برای مقدار
ثابتی از  ،ϵمقدار  δبه سمت صفر میل کند( ،) δ → 0در این صورت

مزمطعه ا ت ا
Breast Cancer Wisconsin
)(do=31, s=0, λ = 0.03, ϑ =1
Chess
)(do=36, s=5, λ = 0.5, ϑ =1
Glass
)(do=10, s=1, λ = 0.125, ϑ =1
)Habermans survival (H.S
)(do=3, s=0, λ = 0.25, ϑ =1
Ionosphere
)(do=35, s=0, λ = 0.031, ϑ =2
Iris
)(do=4, s=0, λ = 0.25, ϑ =1
SCCTS
)(do=60, s=0, λ = 0.031, ϑ =2
SPECTF
)(do=45, s=0, λ = 0.015, ϑ =1

∞ →  σمیل خواهد کرد .به عنوان مثال ،فرض کنید که مقدار  ϵو
 δبه ترتیب برابر با  1و  0.1در نظر گرفته شوند .در اینصورت ،مقدار
 σدر الگوریتم  PrivacyCLحداکثر برابر با  √2خواهد شد در
صورتی که درالگوریتم  PrivateProjectionاین مقدارحداقل برابر
با  6.06خواهد شد .همچنین نامعادلهی چیبیشف ]44[ 56بیان
میکند که  0.75درصد از متغیرهای تصادفی ایجاد شده از یک
توزیع احتمالی ،در فاصله ی دو برابر «انحراف معیار» از مقدار
میانگین قرار میگیرند .بنابراین ،الگوریتم  PrivacyCLبه مراتب
خدشه ی کمتری را نسبت به الگوریتم  PrivateProjectionبه
دادههای منتشر شده اضافه خواهد کرد .از طرفی ،خدشهی کمتر
باعث تغییر کمتری در مقدار فاصلهی اقلیدسی خواهد شد .از اینرو،
دقت ردهبندی بهتری را ایجاد خواهد کرد .پس ،ردهبندی الگوریتم
 PrivacyCLبه مراتب بهتر از دقت ردهبندی الگوریتم
 PrivateProjectionخواهد شد.
حال دو الگوریتم  PrivacyCLو  PrivateProjectionرا بر اساس
درجه حریم خصوصی مقایسه میکنیم .بر اساس شکل  ،2در
الگوریتم  ،PrivacyCLاز متغیرهای الپالس با میانگین صفر و
دامنهی  ،λبه منظور ایجاد دادههای تفاضلی استفاده میگردد ولی
در الگوریتم  ،PrivateProjectionاز متغیرهای تصادفی نرمال برای
ایجاد دادههای تفاضلی استفاده میشود .اما ،متغیرهای الپالس،
حریم خصوصی دادههای منتشر شده را در بدترین فرضیات در نظر
گرفته شده برای نقض حریم خصوصی ،حفظ میکند در صورتی که
متغیرهای تصادفی نرمال ،حالت مالیمتری از فرضیات را در نظر
میگیرند .ثابت شد که الگوریتم  PrivacyCLخاصیت حریم
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rotation
known input-output
31
high correlation
32
Eigen-analysis attack
33
Yao
34
multiplicative perturbation
35
Johnson-Lindenstrauss
36
random projection
37
independent and identically distributed
38
differential privacy
39
sub-linear query
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generic sampling-based procedure
41
privacy integrated queries
42
frequent sequence mining
43
multi-media
44
spatial data space
45
smart grid
46
Edge computing
47
malicious model
48
semi-honest
49
party
50
third party
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Haar wavelet transform
52
synthetic
53
public
54
projection matrix
55
(ϵ,δ)-differential privacy
56
Chebychev’s inequality

Privacy Preserving Data Mining (PPDM)
Privacy Preserving Data Publishing
3
Randomization
4
K-Anonymity
5
L-Diversity
6
Transformation Methods
7
Privacy Preserving Classification
8
adversary
9
background knowledge
10
heuristic
11
differential privacy
12
wavelet analysis
13
wavelet transform
14
multi-resolution analysis
15
Mallat & Meyer
16
smooth background
17
fluctuation
18
data set
19
attribute
20
𝐿1-sensitivity
21
protocol-based approach
22
transformation-based approach
23
secure multi-party computation
24
Oliveira
25
Zaiance
26
geometric transformation
27
shift
28
scaling
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