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1. fejezet

Bevezetés

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után az egyre tudatosabban viselkedő
magyar állampolgárok tudatában kezdenek lenni annak, hogy joguk van a ny-
ilvános adatokoz, valamit általában az információhoz. Az internet nagymértékő
elterjedése után pedig kitárult előttünk a világ, megnőtt az információigényünk,
és egyre jobban tisztában vagyunk a jogainkkal. Amilyen mértékben igényt
tartunk a közérdekű adatokra, olyan mértékben fontos lett számunkra a
személyes adataink védelme is.

A statisztikai hivatalok hatalmas adatvagyonnal rendelkeznek, mégis en-
nek csak kevesebb, mint a fele, kerül nyilvánosságra. Ennek egyik fő oka
az adatvédelem. Az informatika óriási térnyerése következtében megnőtt az
adatfelfedés lehetősége. A statisztikai hivatalnak meg kell felelnie a törvényi
adatvédelmi kötelezettségeknek, és ezt annál is inkább meg kell tennie, mivel
egy esetleges adatfelfedés nagyban aláásná az adatszolgáltatói bizalmat, és
így a statisztikai tevékenységet. A kötelező adatvédelemmel szemben azon-
ban az információszabadság állampolgári joga áll.

A 831/2002/EK rendelet alapján Európai Uniós szinten jogilag meg-
nyílt a lehetőség a kutatók, tudományos élet képviselői előtt, hogy bizalmas,
egyedi adatokhoz férjenek hozzá. Egyetemek, felsőoktatási intézmények, tu-
dományos kutatással foglalkozó szervezetek, intézmények, hivatalok, számára
nyitott ez a lehetőség. Adatvédelmi intézkedések természetesen itt is van-
nak, az adatok kiadásakor eltávolítják a közvetlen azonosítókat, és a ren-
delkezésre álló legjobb eljárás alkalmazásával minimálisra csökkentik az érin-
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1.1 Definíciók 1. fejezet Bevezetés

tett statisztikai egységek közvetett azonosításának veszélyét. Szakdolgo-
zatom célja, hogy bemutassam az adatfelfedés elleni védelem statisztikai es-
zközeit.

1.1. Definíciók

Az adatközléseknél különbséget tehetünk aszerint, hogy azok egy konkrét
táblázatot tartalmaznak, ami vagy előre legyártott, vagy a felhasználó,
adatkérő közreműködésével egy állományból egyedi beállítás alapján lekérhető
adatokat tartalmaz. Az adatközlés másik típusa a mikroadat-állomány
közzététele, amely rekordsorosan tartalmazhat egy adatfelvételt vagy annak
egy részét.

Az előbbiekben használtuk a bizalmas adatok kifejezést. A következőkben
ismertetem a személyes adat, a bizalmas(érzékeny) adat és az azonosíthatóság
fogalmát, amelyek a téma szempontjából meghatározóak.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosítható-
nak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Bizalmas adat: a statisztikai célt szolgáló, a természetes és a jogi személy,
valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező adatszolgáltatóval kapc-
solatba hozható adat. Egyedi adat tehát az, ami a nemzetközi jo-
ganyagokban bizalmas vagy védett adat. Egyedi adat csak statisztikai
célra használható.

Azonosíthatóság: A gazdálkodó szervezet akkor tekinthető anonimnak, ha
elnevezése és telephelye, (neve és lakcíme), nincs feltüntetve. Egyetlen
kritérium van a statisztikai törvény végrehajtási rendeletében, amely a
közvetett azonosítást kívánja megakadályozni. Azt mondja a szabály,
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1.2 Az adatközlés problematikája 1. fejezet Bevezetés

hogy összesítve sem lehet nyilvánosságra hozni olyan adatot, amelynél
az adatszolgáltatók száma háromnál kevesebb.

1.2. Az adatközlés problematikája

Ha teljes mértékben megakadályoznánk az adatfelfedést, akkor ezzel elle-
hetetlenítenénk az adatközlés, az adatokhoz való hozzájutást. Ha egy adatot
még biztonságosabbá teszünk, egyre nagyobb védelemmel látjuk el, akkor az
elkerülhetetlenül együtt jár azzal, hogy egyre több és több adatot kell elzárni
a felhasználó elöl, míg végül használhatatlanná válnak az adatbázisok. A cél
és egyben a legnagyobb kihívás a felfedés elleni védekezésben az, hogy meg-
találjuk azt az optimális arányt az elrejtett, védett és a tájékoztatás révén
közölt adatok közt, amivel már biztonságosnak tekinthetőek az adatok, és a
felhasználók is hozzájuthatnak a megfelelő részletezettségű információkhoz.
Ehhez ismernünk kell, hogy milyen kockázat rejlik a különféle adatközlések-
ben, és kik lehetnek a felhasználók.

1.2.1. Felfedési lehetőségek és kockázatok

Az informatika nagyfokú elterjedtségének és technikai fejlődésének következtében
olyan új információ birtokába juthat egy külső, harmadik személy, amelyet az
adatközlőnek nem állt szándékában közölni. Az adatok kikövetkeztethetősége
az adatok egyedisége miatt kockázatossá válhat. Például:

• Ritka foglalkozások közlése (például: a budapesti agglomeráció egyik
kis településén élő operaénekesnő közölt adatai név nélkül egyértelmű
felfedést jelentenek).

• Egy átlagos foglalkozású (például bolti eladó) ember is azonosíthatóvá
válik, ha csak egy emberről van szó a területen.

• Ugyancsak védendőek bizonyos egyedi, ritka családi vagy egyéb körülmények
kis területre vonatkozó adatközlésben (például: 8 gyermekes család;
magas jövedelmű személy).
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1.3 Felhasználók és motivációk 1. fejezet Bevezetés

Gazdasági szervezeteknél a legkiemelkedőbb a dominancia problémája,
vagy a monopol pozíciójú szervezetek, cégek adatai. Azonos jellemzőkkel ren-
delkező, azonos adatszolgáltatói csoportba tartozó, azonos terméket gyártó,
azonos szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek adatai statisztikai öszszesítés
formájában bármikor közölhetők, ám amint valamelyik szervezet egyik mu-
tatója kiugró, domináns értékkel bír (például legmagasabb foglalkoztatotti
szám, legnagyobb bevétel, előállított egyedi termék stb.), akkor érzékennyé
válik az adat.

A kategóriák alacsony száma miatt is érzékennyé válhat egy táblázat,
vagy mikroadat, annak ellenére is, hogy az adatszolgáltatók száma magas.
Ugyanis, ha egy kényes dolog kérdesére például csak igennel, vagy nemmel
lehet válaszolni, és mondjuk mindenki igennel válaszolt, akkor ha felfedünk
valakit az adatbázisból, akkor olyan plusz érzékeny információhoz jutunk vele
kapcsolatban, aminek nem kellene tudtunkra jutnia. Az is lehetséges, hogy
ugyanazon adatbázisból táplálkozó kiadványok különböző adatközlése mi-
att a keresztinformációkból azonosíthatóvá válik egy adatszolgáltató. Ennek
megoldása a nagyon pontosan megtervezett és nyomon követett adatközlésen
múlik.

1.3. Felhasználók és motivációk

Fontos ismernünk a felhasználókat, hogy tudjuk kitől várható adatfelfedés.
Ilyen szempontból a felhasználk jól definiálható cssoportokra oszlanak:

"Farmerek" (szerződéses ügyfelek): Mindig ugyanarra a statisztikai ada-
tra, szolgáltatásra van szükségük, általában ciklikusan. Az adatok
közt nem válogatnak, csak olvassák azokat. Az igényeik kielégítése
védett lekérdezés biztosításával, gyors adatátadással (például e-mailen
keresztül), speciális információk előjegyzésével, valamint speciális for-
mák (általuk elkészített egyéni táblázatok) alkalmazásával történik. A
felhasználóknak ebbe a körébe tartoznak a pénzügyi szektor, a gazdálkodó
és egyéb szervezetek képviselői, akik a statisztikán keresztül általában
saját szakterületük alakulásá- ra kíváncsiak.

"Turisták" (alkalmi böngészők): Ezek a felhasználók általános statisztikai
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1.3 Felhasználók és motivációk 1. fejezet Bevezetés

adatokat igényelnek különböző területekről, témákról. Az adatok, doku-
mentumok könnyű, gyors elérésében érdekeltek. Mindenképpen szük-
séges számukra köznapi fogalmak és nyelvezet alkalmazásával mag-
yarázatot fűzni a számokhoz. Ők azok, aki csak "felnéznek" az Inter-
netre, és ők teszik ki a felhasználók mintegy 15 százalékát. Közéjük
tartoznak a köznapi emberek, a diákok, a sajtó mindenre kíváncsi
munkatársai.

"Bányászok" (szakértők): Mélyre ásnak az adatokban, igénylik a minél
részletesebb metszeteket. Vizsgálataikat sok és részletes információval,
bizonyítékkal szeretnék alátámasztani. Egyedi adatokra is szükségük
van, amelyekhez külön szerződés keretében hozzá is juthatnak. Első-
sorban a kutatók és a tervezők tartoznak közéjük.

Az adatfelfedés szempontjából a farmerek felől érkező támadás a leg-
valószínűtlenebb. A Bányászok csoportba sorolható egyre több és több rés-
zletes adatkérőt viszont már potenciális támadónak kell tekintenünk. A leg-
nagyobb - akár jó- vagy rosszindulatú -támadás a turisták, alkalmi böngészők
csoportja felől érkezhet. Ugyanis a diákok, egyetemisták akár véletlenül is
felfedhetnek bizalmas adatot, a média embere pedig szándékosan is kereshet
bizalmas, védendő adatot.

Az adatfelfedés hatása természetesen függ a behatoló céljától, a kísérlet
sikerétől vagy kudarcától. Legyen azonban szó akárcsak egy adatszolgáltató
személy azonosításáról, vagy egy gazdasági versenytárs adatainak megsz-
erzéséről, az adatbiztonság mindenképpen sérül. Egy adatfelfedési kísérlet
megtörténtének nyilvánosságra hozatala mindenképpen rontja a közhangula-
tot - akár sikeres volt a kísérlet, akár nem -, hiszen maga a tény, hogy egy
behatolás (azonosítás) véghezvihető, önmagában rontja a statisztikai szol-
gálat hitelét. Ennek eredménye végső soron az lehet, hogy megszűnik maga
a minőségi adatszolgáltatás.
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2. fejezet

Adatvédelem mikroadatokban

2.1. Bevezetés

A statisztikai adatvédelem során úgy módosítjuk a statisztikai adatokat, hogy
azokból ne legyenek azonosíthatóak a válaszadók. Az adatvédelem célja,
hogy ezt a módosítást úgy vigyük végbe, hogy az adatok részletessége és
pontossága csak minimálisan sérüljön. A mikroadatok védelmére szolgáló
eljárásokat gyakran maszkoló eljárásnak nevezik.

A működési elvek szempontjából az alábbi két kategóriába sorolhatóak a
módszerek:

Összezavaró: A mikroadatot eltorzítjuk a kiadás előtt. Itt az eredeti adat-
sorból eltűnhetnek egyedi értékek, és helyére újakat írunk az összezavart
adatsorban; ez hasznos a statisztikai azonosíthatóság miatt. Az össze-
zavaró eljárásokat úgy szabad csak végrehajtani, hogy az összezavart
adatsoron végzett statisztikai számítások ne különbözzenek sokban az
eredeti adatsoron végzettől.

Nem összezavaró: Itt nem módosítjuk az adatokat, csak kevésbé részlete-
sen közöljük az adatokat az eredetihez képest.

Az adatok típusa szempontjából pedig az alábbi két kategóriába sorolunk:

Folytonos: Egy változó folytonos, ha azzal számtani műveletek végezhetőek.
Például ilyen a jövedelem, vagy az életkor. Egy ilyen változó nem
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2.2 Maszkoló eljárások 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

feltétlenül vesz fel végtelen bármilyen értéket a számegyenesen, mint
az éltkor esetében sem.

Kategorikus: Egy változó kategorikus, ha egy véges halmazból vesz fel
értéket és az általános matematikai műveletek nem érvényesek rá. Ilyenek
például a hét napjai, vagy a szemszínek.

A változók típusait a következőképpen jelöljük: Tegyük fel, hogy a mikro-
adatokban rejlő információ megadható egy két dimenziós táblázattal, ahol
az egyik dimenzió a rekordok halmaza, (azaz elemek, egyének, személyek) a
másik a változók halmaza.
Így ez minden rekord-változó párhoz egy értéket rendel, amit az alábbi füg-
gvénnyel jellemezhetünk:

V: O→ D(V1) × D(V2) × . . . × D(Vm)

,ahol O jelöli a rekordok halmazát, D(V1), D(V2,). . ., D(Vm) a változók hal-
mazát, és D(Vi) a Vi változó értékkészletét.
Az eddigiek alapján az m-dimenziós V függvény az alábbiak szerint írható
le:

V(O)= (V1(O), V2(O), . . . Vm(O))

,ahol Vi(·):O→ D(Vi) egy egydimenziós függvény, ami a Vi változó egy értékét
rendeli hozzá egy adott rekordhoz.

2.2. Maszkoló eljárások

A fenti jelöléseket használva állítjuk, hogy a Statisztikai adatvédelem célja
egy olyan, az eredetihez hasonló V’ mikroadat fájl elkészítése, amelyben:

• az azonosíthatóság kockázata alacsony

• a statisztikai számítások V-n és V’-n megközelítőleg ugyan azt az ered-
ményt adják.

A továbbiakban olyan módszereket írunk le, amelyek V-ből V’-t konstruálják.
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2.2 Maszkoló eljárások 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

2.2.1. Összezavaró módszerek

Az összezavaró módszerekkel nyilvánosságra hozható a teljes mikroadatsor,
azonban az eredeti értékek helyett megváltoztatott értékek szerepelnek. Nem
minden összezavaró módszer alkalmazható folytonos adatsorokon, ezeket a
különbségeket az egyes módszereknél feltüntetjük. A legtöbb összezavaró
módszer, (például: hozzáadott zaj, adatcsere, mikroaggregálás, és PRAM)
mátrixokon végez műveleteket. Ha az eredeti mikroadat halmaz V volt, akkor
a maszkolt mikroadat halmaz V’ lesz, ami az alábbi módon szemléltethetünk:

V’ = AVB + C

,aholA egy rekord-transzformáló maszk, B egy változó-transzformáló maszk,
és C egy elmozdító maszk, (azaz a zaj).

Az alábbi táblázatban van felsorolva, hogy az egyes összezavaró mód-
szerek folyamatos, vagy kategorikus adattípus esetén használhatóak:

Módszer Folytonos Adat Kategorikus Adat
Hozzáadott zaj X
Adattorzítás az eloszlás alapján X X
Mikroaggregálás X
Mintavételi átlag X
Veszteséges tömörítés X
Rangcsere X X
Kerekítés X

Hozzáadott zaj

A hozzáadott zaj eljárás egy olyan véletlen zajt ad az adathalmazhoz,
ami megőrzi a korrelációt. Jelenleg ez az egyetlen módszer, ami képes erre.
Legyen vij=Vi(oj) az eredeti értéke a Vi változónak minden oj-re. Legyen
eij=Ei(oj) a zaj, amit vij-hez adunk hozzá, és legyen v′ij=vij+eij. Továbbá
legyen V=[vij] az a mátrix, aminek vij az elemei, és hasonlóan legyen E=[eij]
és V’=[v′ij]. A zaj várható értéke E(E) = 0 és a varianciája Var(E)=c*Var(V)
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2.2 Maszkoló eljárások 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

valamely c konstansra. A maszkolt adat varianciája Var(V’)=(1+c)Var(V).
Így az eredeti változók varianciája megkapható Var(V’)/(1+c)-ből. Így, a
konstans c az egyetlen paraméter amit változtatni lehet. Ez határozza meg
(növeli, vagy csökkenti) a véletlenszerű zajt.

Leggyakrabban a Gaussian, vagy más néven fehér zajt alkalmazzák:
Ha Vi folytonos és pozitív változó, szigorúan monoton csökkenő sűrűség-

függvénnyel, (mint például az exponenciális sűrűségfüggvény), amihez egy 0
körül szimmetrikus zajt adunk, (mint a Gaussian zaj), akkor:

E (Vi | V ′i=w) < w

, ahol V ′i a maszkolt Vi
A hozzáadott zaj eljárás nem alkalmas kategorikus adattípusokra. Azon-

ban folyamatos adattípusra nagyon jól alkalmazható, a következők miatt:

• Vi értéke lehet bármekkora (végtelen is)

• A hozzáadott zaj folytonos, amiben a 0 is értelmezve van, ami az ere-
deti folytonos adatsor szempontjából nagyon jó.

• Nem lehetséges teljes és pontos egyezés a közzétett adatállománnyal.
Ez függ a hozzáadott zaj mértékétől. Intervallumbeli egyezés lehet-
séges.

Adattorzítás az eloszlás alapján
Ez a módszer alkalmas folytonos és kategorikus változókra is. Az eljárás

három lépésből áll:

1. A bizalmas változók sűrűségfüggvényeinek meghatározása az adathal-
mazban, és megbecsülni a paramétereket a sűrűségfüggvények alapján.

2. Elváltoztatott értékhalmazt készítünk minden bizalmas változónak a
becsült sűrűségfüggvényből.

3. Kicseréljük a torzított értékhalmazt a bizalmas változók helyére.

Az 1. lépésben a bizalmas változó eredeti értékeiből ránézésre nem lehet
meghatározni, hogy melyik sűrűségfüggvény illik rá a legjobban, ( pl.: fizetések
esetében). Ilyenkor használhatjuk a Kolmogorov-Smirnov féle tesztet:
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2.2 Maszkoló eljárások 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

Feltétel: A próba csak folytonos valószínuségi változók esetén alkalmazható.
Két minta eloszlásának azonosságát általánosabban teszteli. A két eloszlást
F (x) és G(x)-el jelölve:

H0 : F (x) azonos G(x)

H1 : F (x) nemazonos G(x)

Ha a H0-t elvetjük, ez lehet a két eloszlás bármilyen tulajdonságának meg
nem egyezése miatt, lehet különböző a két eloszlás várható értéke, mediánja,
alakja, stb. A vizsgált statisztika a két empírikus eloszlásfüggvény közötti
maximális eltérés, azaz Dn = supn |F (x)−G(x)|. Ennek értékeinek eloszlását
Kolmogorov munkája alapján ismerjük, kvantiliseit táblázatba foglalták, il-
letve ki lehet számítani. A STATISTICA program segítségével történo számitás
szignifkancia szintet ad, nem pontos valószínuséget. A próba szignifikáns
volta esetén részletesebben érdemes vizsgálni a két minta tulajdonságait. Ha
a minta az G(x) eloszláscsaládból származik, akkor Dn 0 -hoz tart.
Vegyük a mintánk tapasztalati eloszlásfüggvényét, keressük azt a nevezetes
eloszlásfüggvényt, amire a Dn = supn |F (x)−G(x)| a legkisebb.

Ha megtaláltuk a megfelelő eloszlást, illeve sűrűségfüggvényt, akkor a 2.
lépésben az eloszlás becsült paramétereivel késítünk egy ugyanolyan nagyságú
mintát.
Az utolsó lépésben pedig egyenként kicseréljük az elváltoztatott változókat
az eredeti érzékeny változokra.

Az eljárást egy példán szemléltjük:
Egy eloszlás-felismerő programot használunk a sorba rendezett adatsoron
(Crystal Ball 2001). Az adatsor: 186, 693, 830, 1177, 1219, 1428, 1902,
1903, 2496, 3406. A program három próbát vizsgál az eloszlás
meghatározásához: Kolmogorov-Smirnov, χ2, és Anderson-Darling. Az első
kritérium szerint, az extrém érték eloszlás a legmegfelelőbb 1105,78 és
732,43 paraméterekkel; a Kolmogorov statisztika erre az egyezésre 0.1138.
Ezzel az eloszlással számolva a következő maszkolt adatsort kapjuk, amit az
eredetivel cserélünk ki: 425.60, 660.97, 843.43, 855.76, 880.68, 895.73,
1086.25, 1102.57, 1485.37, 2035.34.

Mikroaggregálás
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2.2 Maszkoló eljárások 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

A rekordokat legalább k méretű csoportokba gyűjtjük. Ahelyett, hogy
az adott rekord eredeti Vi változóját tennénk közzé, az egyes csoportok Vi

változóinak átlagát használjuk. A megkötés az, hogy minden csoportnak
legalább k elemszámúnak kell lennie, és nem lehet egyik csoportban sem
domináns elem. Annak érekében, hogy elkerüljük az adatvesztést, a cso-
portoknak a lehető leghomogénebbnek kell lenniük. A fix-méretű mikroagg-
regálásnál minden csoportnak pontosan k eleműnek kell lennie (legfeljebb egy
csoport lehet ennél kisebb, vagy nagyobb). A változtatható méretű mikroag-
gregálásnál viszont csak annyi van kikötve, hogy minden csoportnak legalább
k méretűnek kell lennie. Ez utóbbi a hatékonyabb, és ezt a következő ábrán
mutatjuk meg k=3 -ra.

A változtatható méretű csoportosításnál az elemek ilyen elrendezése mel-
lett homogén csoportokat hozhatunk létre. Azonban ha pontosan 3 elemű
csoportokat akarunk létrehozni, akkor mindenképpen lesz egy olyan csoport,
ami az elemek mindkét táborából tartalmaz értékeket, és így nem lesz ho-
mogén.
A mikroaggregálás problémájának megoldása - olyan maximálisan homogén
csoportosítást találni, ahol minden csoport elemszáma legalább k - NP-nehéz.
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2.2 Maszkoló eljárások 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

Heurisztikus eljárások születtek, ilyen a k -Ward algoritmus:
Először definiáljuk a következőket:

Definció Azt mondjuk, hogy egy P k -partíció jobb egy P’ k -partíciónál, ha
minden P-beli csoportot tartalmaz egy P’-beli csoport.

Definíció Egy P k -partíció minimális, ha nem létezik olyan P’ k -partíció,
hogy P 6= P ′ és P’ jobb P-nél.

Állítás Egy P k -partíció akkor és csak akkor minimális, ha olyan csoportok-
ból áll, amelyek elemszáma k ≤ és ≤ 2k.

Következmény minimális P k -partíció megoldása a mikroaggregálás prob-
lémájának.

Algoritmus 1. Alkossunk csoportot az első (legkisebb) k elemből és az
utolsó (legnagyobb) k elemből.

2. Futtassuk a Ward eljárást addig, amíg minden elem egy legalább k
nagyságú csoportba kerül; a Ward eljárás szerint, ha az adathal-
mazunk n elemű, akkor az első lépésben legyen n darab 1 el-
emű csoportunk. Minden lépésben az egymáshoz legközelebb levő
csoportok egyesüljenek, így dn/2e darab 2, vagy 1 elemű csopor-
tot kapunk. Fontos, hogy két, már legalább k méretű csoport ne
egyesüljön. Ezt folytatjuk addig, amíg minden csoport legalább k
elemű lesz. A csoportok közelségét, a fenti ábra alapján szemlél-
tethetjük, és a következőképp definiáljuk:

dij = d({Xi}, {Xj}) = ‖Xi −Xj‖2

, ahol a Xi a csoportokat jelölik, és értéke a csoport elemeinek
átlaga

3. Az olyan csoportokra, amelyek elemszáma nagyobb, mint 2k, al-
kalmazzuk a (b) pontban leírt Ward eljárást.

Állítás Az algoritmus véges számú lépésben véget ér.

Bizonyítás Az első lépésben elkülönítjük a legnagyobb és legkisebb ele-
mek halmazát, biztosítva, hogy ezek nem fognak keveredni. Mivel az
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adathalmazunk véges, és minden lépésben a csoportok száma nőni fog,
ezért véges számú lépésben elérjük, hogy minden csoport legalább k
elemszámú legyen. Ekkor a (c) lépés szerint a 2k -nál nagyobb csopor-
tokon (amiből véges sok van) is használjuk a Ward eljárást, ami szintén
véges lépésben lefut.

Ezzel a módszerrel egy olyan P k -partíciót kapunk, amiben a csoportok el-
emszáma k ≤ és ≤ 2k, tehát minimális a partíció.

Mintavételi átlag

Eredetileg a táblázatos adatok védelmére tervezték, ám a mintavétel
használható a mikroadatoknál is a következő módon. Legyen V egy eredeti
változó n darab rekorddal. Vegyünk V értékeiből t darab független n hosszú
mintát X1, . . . , Xt visszatevéses mintavételezéssel. Függetlenül rangsoroljuk,
valamely kritérium szerint a mintákat. Végül, j=1 -től n-ig legyen v′j a j-edik
rangsorolt minta érékeinek átlaga.
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Veszteséges tömörítés

Ez egy új eljárás és folytonos adatokhoz ajánlott. Az ötlete az, hogy
úgy tekintünk a mikroadat fájlra, mint egy képre, (ahol a rekordok a sorok,
a változók az oszlopok, és az értékek a pixelek szürkeszín árnyalat értékei).
Veszteséges tömörítést használunk a képen, és a tömörített kép lesz a maszkolt
mikroadat fájl. Egy ilyen ismert tömörítési eljárás a JPEG. A használt
veszteséges tömörítés algoritmusától függően, alkalmas leképezés szükséges
a változók értékkészletei és a színskála között. Az alábbi példa bemutatja a
veszteséges tömörítés működését. A táblázat felső része az eredeti adathal-
maz nyolc változóval, és nyolc rekorddal; az alsó rész pedig a védett adathal-
maz. A következő algoritmust használjuk: Először az eredeti értékeknek
új, egész értéket adunk a [0,255] intervallumból, ami a szürke árnyalatainak
az értékei; ez egy szürke árnyalatú képet ad. Másodszor, 80%-os minőségű
JPEG tömörítést-t végzünk a képen. Harmadik lépésben a tömörített kép
értékeit visszaírjuk, azaz az első lépés inverzét alkalmazzuk, és megkapjuk a
maszkolt adathalmazt. Érdemes megfigyelni a szürkeárnyalatú képen, hogy
ahol feltűnően világos, vagy sötét a kép, ott extrém értékek szerepelnek, és
a rekord védendő.

Rangcsere

Az eljárás olyan mikroadatokon használható, ahol egyszerre szerepelnek
folytonos és kategorikus változók. Először valamely Vi változó értékeit rang-
soroljuk. Ezután minden rekordot véletlenszerűen kicserélünk egy másik
értékkel egy megadott távolságon belül, (azaz két kicserélt elem rangjának
különbsége nem lehet nagyobb a teljes rangsor egy bizonyos p százalékánál.
Tehát ha a változónak 10 értéke van, azaz a rangsor 10 hosszú, és p=10%,
akkor minden elemet a mellette levőivel cserélhetünk ki véletlenszerűen), ezt
az összes Vi-re elvégezzük. A rangcsere működése az alábbi példán látható:
A táblázat bal oldalán látható az eredeti mikroadat halmaz, a jobb oldalon
pedig a rangcserélt változat. A táblázat négy változóból, és tíz rekordból
áll; a második változó értékei betűk, melyeket az ábécé szerint állíthatnánk
rangsorba. Kezdjük az eljárást azzal, hogy az első változó szerint rangsorba
állítjuk az értékeket. Ezek után minden változó értékeit véletlenszerűen ki-
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cseréljük, p=15% mellett.

Kerekítés

Ez az eljárás az eredeti értékeket kerekített értékekkel helyettesíti. Egy Vi
változóra, a kerekített értékeket kerekítési pontok egy halmazából választjuk,
amit kerekítési halmaznak nevezünk. Egy többváltozós eredeti adathalmazban
a kerekítést általában egyszerre egy változón végezzük. Ez az eljárás csak
folytonos adatokon végezhető. A működését az alábbi példán mutatjuk be:

Tegyük fel, hogy V folytonos változó. Ezek után meg kell határoznunk
a kerekítási pontok egy halmazát, legyen p1, . . . , pr. Egyik lehetőség, hogy
a kerekítési pontokat úgy választjuk meg, hogy azok egy b bázisérték több-
szörösei legyenek, azaz pi = i*b. A kerekítési pontok ’vonzáskörzetét’ a
következő intervallum adja: [pi − b/2, pi + b/2], (i = 2, . . . , r − 1); p1 és pr
esetén a ’vonzáskörzet’ [0, p1 + b/2] és [pr − b/2, V max], ahol Vmax a V vál-
tozó lehető legnagyobb értéke. Ezek után az eredeti V értéket a kerekített
értékkel helyettesítjük. Az eljárást a táblázatos adatoknál szemléltetjük.
A kerekítés során az adatok használhatósága úgy csökken, ahogy b növekszik.
A kerekítés problémája, az optimális b megtalálása. A kerekítést azért végez-
zük változónként, mert két változó értékei között nagyságrendbeli különb-
séget lehetnek, és használhatóság szempontjából nem ajánlatos ugyan azt a
b-t használni milliós és ezres értékekre.
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2.2.2. Nem összezavaró módszerek

Ez az eljárás nem az eredeti adatsor megváltoztatásán alapul, hanem azon,
hogy elnyomjuk az adatokat, vagy csökkentjük a részletességüket. Az alábbi
táblázatban vannak felsorolva a használatos módszerek, és eredményességük
folytonos illetve kategorikus adatokkal szemben:

Módszer Folytonos Adat Kategorikus Adat
Mintavétel X
Globális rögzítés X X
Átkódolás X X
Lokális elnyomás X

Mintavétel

Ahelyett, hogy az eredeti mikroadatsort tennénk közzé:

V: O→ D(V1) × D(V2) × . . . × D(Vm)

,a következőt publikáljuk:

V’: S→ D(V1) × D(V2) × . . . × D(Vm)

, ahol S ⊂ O, az eredeti rekordhalmaz egy részhalmaza, és V’ megegyezik
V -vel, megszorítva S -re.

Globális rögzítés

Vi kategorikus változók esetén, több kategóriát összevonunk, hogy kevéssé
speciális kategóriát alkossunk. Így kapjuk V ′i -t, ahol |D(V ′i )| < |D(Vi)|. Ez
az eljárás kategorikus adatok esetén a leghatékonyabb. Az alábbi példa szem-
lélteti az eljárást:

Ha egy városban csak egy balettcipő-készítő van, akkor érdemes összevonni
a cipőkészítővel. Ennek megfelelően a cipőkészítőt és a balettcipő-készítőt át
kell írni "Cipő- és balettcipő-készítő"-re, az alábbi módon:
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Foglalkozás Foglalkozás űzők száma Kereset
Cipőkészítő 6 110.000Ft
Balettcipő készítő 1 40.000Ft
Szabó 12 150.000Ft
Kalapkészítő 10 120.000Ft

Foglalkozás Foglalkozás űzők száma Kereset
Cipő- és balettcipő készítő 7 100.000Ft
Szabó 12 150.000Ft
Kalapkészítő 10 120.000Ft

Itt az összevonásban a folytonos adatok átlagát kell vennünk.

Átkódolás

Ez az eljárás a Globális rögzítés egy speciális esete, és csak olyan vál-
tozókon használható, amelyek rangsorolhatóak. Az ötlete az, hogy a leg-
nagyobb változók rekordjait (egy bizonyos határ fölött) összevonunk egy új
kategóriában, és ugyan ezt végezzük a legkisebb változók rekordjaival is (egy
bizonyos határ alatt). Az eljárás a fenti példán látszik, ha a Vi változó alsó
határát 5-re állítjuk, akkor az ennél kisebb értékek rekordját össze kell von-
nunk egy másik rekorddal. A összevonást végezhetjük úgy, hogy a határ
alá eső értékhez legközelebb érték rekordjával vonjuk össze, de végezhetjük
úgy is, hogy az érzékeny érték rekordjához heurisztikusan legközelebb levő
kategóriával vonunk össze, mint például a balettcipőkészítőt a cipőkészítővel.

Lokális elnyomás

A cellaelnyomás során egyes tulajdonságok "vészesen kevés számú" elő-
fordulásait kell kitörölni. A tulajdonságok vészesen kevés előfordulásai alatt
arra kell gondolni, hogy az adatbázis információi egyediek, így közvetlenül
beazonosítható az adatszolgáltató. A minőségileg egyedi és a mennyiségileg
kevés vagy kiugróan sok elemszám teszi kritikussá, azonosíthatóvá a rekor-
dot, és így az adatszolgáltatót is.
Használva a fenti táblázatot a következőt kapjuk az elnyomás után:
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Foglalkozás Foglalkozás űzők száma Kereset
Cipőkészítő 6 110.000Ft
Balettcipő készítő X X
Szabó 12 150.000Ft
Kalapkészítő 10 120.000Ft

A balettcipőkészítőnk keresetét nem feltétlenül kell elnyomnunk, de ezen
a speciális táblázaton ez is extrém értéket kpvisel a többi értékhez képest.

2.3. Információvesztés mércéi

A mikroadatok maszkolása során az eredeti táblázattól eltérő értékek, eltérő
részletességgel kerülhetnek közzétételre. A különböző adatvédelmi eljárá-
sok más és más mértékben csökkentik az adatok használhatóságát, így az
adatvesztés mértékének megállapítására, azt kell meghatároznunk, hogy a
maszkolt adathalmaz mennyire különbözik az eredetitől. Azt mondjuk, hogy
az adatvesztés csak kis mértékű, ha a maszkolt adathalmaz analitikus
szerkezete hasonló az eredetihez. Ehhez a következő két tulajdonságnak kell
teljesülnie:

• A mikroadathalmaz analitikusan megalapozott legyen:

– Átlag és kovariancia néhány részhalmazon

– A marginálisok az adatok néhány táblázatában

– Legalább egy jellegzetes eloszlás

• A mikroadathalmaz analitikusan érdekes, ha egy lényeges részhalmazon
legalább hat változó analitikusan megalapozott.

Bár eléggé pontatlan a fenti definíció, mégis az analitikus megalapozottság
nagyjából leírja, hogy mit jelent az adathalmaz szerkezetének védelme. Próbáljuk
meg néhány további módszerrel megvédeni az eredeti adathalmaz szerkezetét:

• Hasonlítsuk össze az adatokat a maszkolt és az eredeti adathalmazok-
ban. Minél hasonlóbb az adatvédelmi eljárás az identitáshoz, annál
kisebb a kár (, de nagyobb az közzétételi kockázat)
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• Hasonlítsunk össze néhány statisztikai számítást, amit a maszkolt és az
eredeti adathalmazból vettünk. Minél kisebb az eltérés a statisztikák
között, annál kisebb az adatvesztés mértéke.

• Elemezzük a használt adatvédelmi eljárást, hogy megállapítsuk a hatását
az eredeti adatsor szerkezetére.

2.3.1. Információvesztés mércéi folytonos adatokban

Legyen egy mikroadathalmaz n rekorddal I1, I2, . . . , In és legyen p darab
folytonos változó Z1, Z2, . . . , Zp. Legyen X az eredeti mikroadathalmaz mátrixa
(sorok a rekordok, oszlopok a változók); legyen X’ a maszkolt mikroadathal-
maz mátrixa. A következőkkel jellemezhetjük az információt, amit az adathal-
maz tartalmaz:

• Az X és X’ mátrixok

• A V és V’ kovariancia mátrixok

• Az R és R’ korrelációs mátrixok

Nincs olyan eljárás, ami egyedül tükrözné a szerkezetbéli különbségeket.
Ezért az információvesztés mértékét a fent felsorolt X,V,R mátrixok és X’,V’,R’,
mátrixok különbözőségéből fogjuk meghatározni.

Az alábbi három módon tudjuk meghatározni a mátrixok különbözőségét:

Átlagos négyzetes hiba: Vegyük a komponensenkénti különbségek négyzet-
összegét (a mátrixpárok között), és osszuk el az egyes mátrixok méreteivel.

Átlagos abszolút hiba: Vegyük a komponensenkénti különbségek abszolút
értékeinek összegét, és osszuk el az egyes mátrixok méreteivel.

Átlagos variáció: Vegyük a komponensenkénti különbségek abszolút értékének
hányadosát a komponens abszolút értékével, az eredeti mátrixban, és
osszuk el az egyes mátrixok méretével. Ennek az eljárásnak az az
előnye, hogy nem függ a változók arányától.

A következő táblázatban szemléltetjük a fenti számításokat:
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2.3.2. Információvesztés mércéi kategorikus adatokban

A fenti táblázat számításai nem működnek kategorikus adatokon. A következő
alternatívák használhatóak:

• A kategorikus adatok közvetlen összehasonlítása

• A kontingencia táblázatok összehasonlítása

• Entrópia alapú mérések
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A kategorikus adatok közvetlen összehasonlítása.

Ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani az X és X’ mátrixokat, definiálnunk
kell két kategorikus változó különbözőségét.

Nem sorbarendezhető V változóra, az egyetlen lehetőség az összehason-
lításra, az az egyenlőség vizsgálata. Ez a következő definíciót adja:

dv(c, c
′) =

{
0 ha c = c′

1 ha c 6= c′

, ahol c és c’ az eredeti és a maszkolt adathalmaz részei.
Ha a V változó sorbarendezhető, akkor legyen ≤ V a sorba rendezés

operátora D(V)-n. Definiáljuk c és c’ különbözőségét, mint a minimumuk és
maximumuk között levő távolság hányadosa az értékkészlet nagyságával:

dv(c, c
′) = |c′′:(c,c′)≤c′′≤max(c,c′)|

|D(V )|

A kontingencia táblázatok összehasonlítása.

Egy lehetőség a kategorikus változók közvetlen összehasonlítására, hogy a
kontingencia táblázataikat hasonlítjuk össze. Legyen adva F eredeti adathal-
maz és G maszkolt adathalmaz, továbbá t-dimenziós kontingencia táblázataik,
ahol t ≤ K. A következőképp definiáljuk a kontingencia táblázat alapján
mért információvesztést a változók egy W részhalmazára:∑

{Vj1, . . . , Vjt} ⊆ W

|{Vj1, . . . , Vjt}| ≤ K

∑
i1,...,it

|xFi1,...,it − x
G
i1,...,it

|

,ahol xFij és a xGij kontingencia táblázatok értékei. Mivel a kontingen-
cia táblázat függ a változó |W | számától, az egyes változók kategóriáinak
számától, és K dimeniószámtól, ezért a fenti kifejezés egy normalizált ver-
ziója szükséges. Ezt megkaphatjuk úgy, hogy a fenti kifejezést elosztjuk a
táblázatok méreteivel. A kontingencia táblázatok különbözősége adja meg
az információvesztés mértékét.

Entrópia alapú mérések.

24



2.3 Információvesztés mércéi 2. fejezet Adatvédelem mikroadatokban

Az entrópia alapú mérés a lokális elnyomás, és globális rögzítés eljárá-
soknál a legfontosabb. Az entrópia egy információelméleti mérték, de használ-
ható az adatvédelem gyakorlatában is. A közzétett érték ismeretében sze-
retnénk meghatározni az eredeti cellaértéket. Ezt a következő feltételes
valószínűségekkel tehetjük meg. Legyen V az eredeti adathalmaz változója,
és V’ a maszkolt adathalmaz változója. Legyen PV,V ′ = P (V ′ = j|V = i).
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Ezután V feltételes entrópiája V’=j esetén:

H(V |V ′ = j) = −
∑n

i=1 P (V = i|V ′ = j) logP (V = i|V ′ = j)

A valószínűséget a PV,V ′-ből számolhatjuk a Bayes formula segítségével.
Végül az eredményt úgy kapjuk, hogy összegezzük minden r ∈ G-re, ahol G
a maszkolt adathalmaz

EBIL(PV,V ′ , G) =
∑

r∈GH(V |V ′ = jr)

,és ahol jr a V’, r rekordnál levő értéke.

2.4. Mikroadatokban rejlő kockázat

Számos módszer kínálkozik adataink ellenőrzésére. A szakirodalom (Skinner−
Elliot[2002], Carlson,M.[2002]) alaposan tárgyalja ezeket a számítási mó-
dokat, ezek közül a legáltalánosabbat részletezzük. A módszer alapjául az
egyednek a sokaságban való elő- fordulási gyakorisága szolgál. Első lépésként
megvizsgáljuk minden egyes egyed gyakoriságát a sokaságban, kiszámítjuk az
egyes egyedek, rekordok kockázatát, majd ez után kiszámítható a teljes adat-
struktúra kockázata. Fontos betartani ezt a két lépcsős számítást, mivel az
egyes rekordokban rejlő esetleges alacsony kockázat nem jelenti automatiku-
san a teljes adatstruktúra biztonságosságát. Ennek az az oka, hogy a rekord-
szintű kockázati valószínűségek összeadódnak. Példa: U jelöli a teljes (véges)
sokaságot, X az azonosító változók lehetséges kombinációinak összességét, J
pedig a kombinációk számát. Ekkor az X például olyan elemekből fog állni,
hogy "Férfi-50éves-Fogorvos". Minden egyes ilyen (rész)sokaságnak meg kell
határozni a gyakoriságát, azaz hogy hány egyed tartozik ebbe a tulajdon-
ságkörbe. Fj a j-edik sokaság gyakorisága. I az indikátor függvényt jelöli.

Fj =
∑
i∈U

I(Xi = j), j = 1, . . . , J

Ebből már látható, hogy milyen gyakoriságúak az egyes sokaságok. Fontos
tudni azt is, hogy az egyes gyakoriságokból hány darab van, mivel ha kétszer
több egyelemű sokaság van, akkor kétszer nagyobb a felfedés kockázata is.
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Ha

Nr =
J∑
j=1

I(Fj = r), r = 1, 2, . . .

ami a gyakoriságok gyakoriságát jelöli, akkor ez alapján fel tudjuk írni a
felfedési kocká- zatot:

P =
N1

N
=

∑
j I(Fj = 1)

N

N a sokaság méretét jelöli. N1 került a számlálóba, mivel a felfedés leg-
nagyobb kockázata az egy elemű sokaságokban N1 rejlik. Ha N1 = 0 akkor a
következő legkisebb nemnulla részsokaság gyakoriságát kell tekintenünk. A
P meghatározza, milyen valószí- nűséggel fedhetőek fel az adataink. A rend-
szerünktől megkövetelt biztonságától függ, hogy mikor tekintjük ezt elfogad-
hatónak és mikor nem. Az alacsony elemszámú sokasá- gok megszűntetésével
természetszerűen csökkenthető a P értéke.
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3. fejezet

Adatvédelem táblázatos
adatokban

3.1. Bevezetés

Táblázatos adatoknál jelen vannak a lapszéli össszegek, vagy másnéven margi-
nálisok. Ezzel olyan lineáris összefüggés alakul ki a sorok és oszlopok között,
(háromdimenzióban szintek között is) amivel számolnunk kell az adatok mó-
dosítása során. A fejezetben a bemutatott módszereket megpróbáljuk alkal-
mazni 2, 3 és magasabb dimenziós táblázatokon. Ahhoz, hogy ismertessük az
adatvédelmi technikákat igénybe kell vennünk egy három dimenziós tábláza-
tot, ami legyen az alábbi 4x4x3 -as táblázat. A sorok indexei i=1,2,3,4,
az oszlopok indexei j=1,2,3,4, és a szintek k=1,2,3 lesznek. Képzeljük ezt
úgy el, mint egy téglatestet, ahol a lapokon helyezkednek el a kétdimenziós
marginálisok, a következő módon: IJ+ (az oszloponkénti sorösszegek), I+K (
a rétegenkénti sorösszegek), +JK ( a rétegenkénti oszlopösszegek). Az éleken
pedig a háromdimenziós marginálisok helyezkednek el, melyeket I++,+J+ és
++K -val jelölünk. Ezt a következőképp ábrázoljuk:
A vízszintes vonal feletti táblázatok a szintenkénti (I,J) táblázatok, míg a
vízszintes vonal alatti táblázat az IJ+ összeg.
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3.1 Bevezetés 3. fejezet Adatvédelem táblázatos adatokban

Ebben a táblázatban a hat darab 1-es és hat darab 2-es értékű cellák a többi
értékhez képest egyéni értéket képeznek, így ezeket érzékenynek tekintjük.

Az adatközlésnek két fő típusa van ebben a fejezetben: személyazonosság
közlése, illetve tulajdonság közlése. A személyazonosság közlése, akkor for-
dul elő, ha az adatokból kivehető a személy kiléte. A tulajdonság közlése,
akkor fordul elő, ha az adatokból kikövetkeztethető valamely válaszadó egy
tulajdonsága. A legtöbb statisztikai hivatal a személyazonosság közlésének
korlátozására fekteti a hangsúlyt, mivel az esetleg hanyagul közzétett ada-
tokból egyértelműen meghatározható a személy kiléte, míg egy tulajdon-
ság közlésénél nem egyértelműen következtethető ki a személyazonosság. A
következőkben bemutatunk egy vázlatot, ami segít megérteni az összefüg-
gést az adatvédelmi módszerek között. Feltételezzük, hogy az adathasználó
könnyebben kikövetkezteti a személyazonosságot olyan cellákból, ahol a cella
értéke alacsony. Két mennyiségi mércét állítunk fel a két fő tulajdonság
jellemzéséhez:

• Közzétételi kockázat (Risk): annak a kockázatnak a mércéje, hogy az
adathalász feltöri az adatokat.

• Adatok használhatósága (Utility): annak a mércéje, hogy egy legális fel-
használó számára mennyire értékes információt tartalmaz a kibocsátott
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adat.

Általában azt várjuk el az adatvédelmi módszertől, hogy úgy csökkentse a
közzétételi kockázatot tolerálható szintre, hogy ezzel egyidejűleg az adatok
használhatósága a lehető legnagyobb legyen. Ezt a problémát az alábbi ábrán
szemléltetjük:

Az Adat nélkül azt jelenti, hogy csak a marginálisokat publikáljuk, tehát
ebben az esetben a legnagyobb az adatvesztés. A statisztikai hivatalok fő
célja, hogy ezt a problémát optimalizája. Tehát olyan adatokat szolgál-
tatni, amelyek kielégítik a felhasználót, miközben megvédik azok személya-
zonosságát, akik tulajdonképpen az adatokat adják. A fent tárgyalt sz-
erkezetet R-U szerkezetnek nevezzük, az angol Risk (kockázat) és Utility
(használhatóság) szavakból.

3.2. Adatvédelmi módszerek

Ebben a részben számos adatvédelmi technikát megmutatunk. Ezek nagy
része a statisztikai irodalomban kétdimenziós táblázatokon jelent meg, de mi
megmutatjuk ezek használatát három- és magasabb dimenziós táblázatokon
is.
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Mintavétel

Az egyik legbiztosabb módja az adatvédelemnek az, ha csak egy bizonyos
részletét tesszük közzé az adathalmaznak (azt a részét, amelyikben nem szere-
pel érzékeny érték). Ezen alapul a mikroadatoknál tanult mintavétel eljárás.
Az eljárás előnye, hogy alacsony a közzétételi kockázat, azonban az adatok
használhatósága nagymértékben sérül. Az eljárás során a megkérdezettekből
valamely valószínűségi mintavételi eljárás alapján kiválasztunk egyéneket, és
csak az ő adataikat tesszük közzé. Ilyen mintavételi eljárás lehet a véletlen-
szerű mintavétel, amikor minden válaszadó azonos valószínűséggel kerül be
egy k elemű mintába. Gyakran használatos még a szisztematikus mintavé-
tel, amikor a válaszadókat valamely elv alapján sorba rendezzük és egyenlő,
k nagyságú csoportokra osztjuk őket. Minden ilyen intervallumból véletlen
mintavétellel kiválasztunk egy főt. A csoportok mérete általában
k=válaszadók száma/minta mérete.

Cella elnyomás

Az eljárás látszólag nagyon egyszerű. Ha egy táblázat olyan cellát tartal-
maz, amit érzékenynek vélünk, akkor elnyomjuk. Ezzel úgy tűnhet, hogy bár-
milyen értéket adhatunk egy érzékeny cellának, de figyelembe kell vennünk
a cellák és marginálisok közötti algebrai összefüggéseket. Az eljárás során
minden érzékeny cellát elnyomunk, és ezt elsődleges elnyomásnak nevezzük.
Ha lapszéli, vagy más táblázathoz köthető értéket is közzéteszünk, akkor
előfordulhat, hogy más cellákat is el kell nyomnunk, amit másodlagos elny-
omásnak nevezünk. Ez azért fontos, hogy az esetleges támadó ne tudja alge-
brai módon azonosítani az érzékeny cellákat. Az R-U szerkezet értelmében az
eljárás célja, hogy olyan másodlagos elnyomást találjon, ami maximalizálja az
adatok használhatóságát, miközben elégséges védelmet nyújt. Gyakran az el-
nyomott cellák száma adja a használhatóság mércéjét. Speciális körülmények-
től eltekintve a cella elnyomás eljárás NP-nehéz. Az algebrai kapcsolatok
felderítésének kétdimenziós táblázatokban, viszonylag gyors megoldási ruti-
nja van. Az elnyomandó cellákat kétféleképp rejthetjük el. Az egyik lehetőség,
hogy egyszerűen töröljük az érzékeny cellaértéket a közzétett táblázatból.
Matematikailag azonban érdekesebb számunkra a másik megoldás, amikor
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az elnyomott cellák (elsődleges és másodlagos) értékeinek egy-egy interval-
lumot adunk meg, ami összefügg a marginálisokkal, de nem számolható ki
algebrai úton a pontos cellaérték. A háromdimenziós táblázatunk k=2 szin-
tjére a következőképpen néz ki az eljárás:

2 3 2 76 83
0 4 59 3 66
2 3 2 76 83
0 3 1 0 4

4 13 64 155 236

Ebben a táblázatban az 1 és 2 értékű cellákat kell elrejtenünk, úgy hogy
a marginálisok ne sérüljenek. Az érzékeny cella értékeit egy intervallummal
helyettesítjük, úgy, hogy abból ne derüljön ki algebrai úton a cella eredeti
értéke. Az (1,1) és (3,1) cellákat helyettesíthetjük a [0,4] intervallummal,
sőt az (1,3) és (3,3) cellákat is (azért, mert ha az egyik cella 0-át vesz fel,
akkor a másiknak 4-et kell marginális miatt). Ezek elsődlegesen elnyomandó
cellák lesznek és itt nincs szükség másodlagosan elnyomandó cellákra. A
(4,3) cella elnyomásához használjuk az [1,4] intervallumot, azonban ekkor a
negyedik sor marginálisa miatt és a (4,2) cella értéke miatt egyértelműen
kikövetkeztethető a (4,3) cella értéke, így a (4,2) cellát másodlagosan el kell
nyomnunk. Használjuk ehhez a [0,3] intervallumot. Azonban ekkor a második
oszlopban szereplő értékek egyértelműen meghatározzák a másodlagosan el-
nyomott cella értékét, így még egy cellát is el kell nyomnunk, és legyen ez a
(3,2) cella, amely értékét a [3,6] intervallummal helyettesíthetjük. A kapott
táblázat a következő:

[0− 4] 3 [0− 4] 76 83
0 4 59 3 66

[0− 4] [3− 6] [0− 4] 76 83
0 [0− 3] [1− 4] 0 4

4 13 64 155 236

A cella elnyomás eljárásnál például az elsődlegesen és másodlagosan elnyo-
mandó cellákra egy olyan védelmi tartományt adunk meg, ami magában
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foglalja a cella értékét, a marginálisokkal összhangban áll, de elég bő ahhoz,
hogy abból a cella értéke ne legyen kikövetkeztethető. Egy marginálisokkal
megadott táblázat védelmi tartományának meghatározására lineáris programozást
(LP), vagy egészértékű programozást (IP) használhatunk. Az érzékeny cella
lineárisan függ a közétett celláktól. Így meg kell határoznunk az érzékeny
cella lehetséges értékeinek minimumát és maximumát, hogy kapjunk egy alsó
és egy felső határt a cella értékére. Ezek a határok alkotják a védelmi tar-
tományt. Ha több érzékeny cella is van egy táblázatban, akkor ezeket a
határokat minden cellára egyenként ki kell számolnunk:

x11 3 x13 76 83
0 4 59 3 66

x31 3 x33 76 83
0 3 1 0 4

4 13 64 155 236

Az x11, x13, x31, x33 cellák az elsődlegesen elnyomandóak. Ezekre az alábbi
feladatot írhatjuk fel:

Úgy kell felírnunk az egyenletet, hogy az érzékeny cellák összegei (soronként,
és oszloponként) megfeleljenek a marginálisok és a publikálható adatok különb-
ségének.

x11 + x13 = 4

x31 + x33 = 4

x11 + x31 = 4

x13 + x33 = 4

x11, x13, x31, x33 ≥ 0

maxx33

A lineáris programozási feladat megoldásaként megkapjuk az x33 cella védelmi
tartományának felső határát, (az alsó határt vehetjük 0-ra). Használhatjuk
a szimplex algoritmust, ami a maxx33 = 4 megoldást fogja adni, tehát a
(3,3) cellát közzétehetjük a [0,4] intervallummal. Az LP eljárásnak több
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nehézsége is van. Ha nagy táblázatokon használjuk, akkor nagyon sok szá-
molással jár. Szerencsére gyakran a táblázatok úgy vannak megadva, hogy
valamely szemlélet szerint szét lehet őket választani. Ha nem a teljes tábláza-
ton futtatjuk le a lineáris programozást, hanem a résztáblázatokon, akkor az
összes műveletigény csökkenni fog. Vegyük az alábbi példát. Legyen egy 8x8 -
as táblázat, összesen 64 darab cellával, és 16 darab marginálissal. Valamely
szemlélet szerint ezt mi fel tudjuk osztani négy darab 4x4 -es táblázatra,
melyeknek egyenként 16 darab cellája, és 8 darab marginálisa van. A legtöbb
lineáris programozási feladat köbös művelet igényű. Az eredeti táblázat
lineáris programozásának műveletigénye így (64 + 16)3, azonban a kisebb
táblázatok műveletigényeinek összege 4 ∗ (16 + 8)3, ami körül-belül 50%-kal
kevesebb. Ha az LP módszerként a szimplex-algoritmust használjuk, akkor
gyorsíthatunk a futási időn azzal, hogy minden lépésben a kapott szimplex
táblázatokban megnézzük, hogy más cellaértékek (nem az, amit maximali-
zálunk), elérték-e a maximumukat. Ha van ilyen, akkor arra a cellára már
nem kell lefuttatni az algoritmust.

A másik probléma az LP-vel kapcsolatban, hogy 3 és nagyobb dimenziós
táblázatokban nem garantált, hogy az optimum egész szám lesz. Két dimen-
zióban egész lesz, mert ha a kétdimenziós táblázatot egy folyamként kezeljük,
ahol a csúcsok a cellák, élek a szomszédos cellaértékek között húzódnak, a
kapacitások pedig a cellaértékek, akkor az elsődlegesen elnyomandó cellák
intervallmainak felső határa válaztható egésznek. Ugyanis a marginálisok
meghatározzák, hogy az adott soronoszlopon maximummennyi lehet a folyam-
érték, és mivel a marginálisok egészek, ezért a kapacitások is választhatóak
egésznek. Sajnos magasabb dimenzióban nem tudunk folyamként ábrázolni,
így az egészértékűség sem garantált. Ezért kell az egészértékű programozást
használnunk, bár ezt sokkal nehezebb számolni, mint az LP-t.

Kerekítés

Ahelyett, hogy egy érzékeny cella értékét elnyomnánk, módosítjuk azt a
következő módon. Vegyünk egy pozitív b számot, és kerekítsük az értéket
a b egy többszöröse körül. Ezt, a táblázat minden értékére elvégezzük. A
másik lehetőség a véletlen kerekítés, ahol a b értéke szintén rögzített, és p
valószínűséggel kerekítünk felfelé, és 1-p valószínűséggel lefelé. Ha például
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b=5, akkor a kerekítés valószínűségei a következők:

(i,j,k) b-vel való osztásának maradéka 0 1 2 3 4 5
0-ra való kerekítés valószínűségei, p= 1 4/5 3/5 2/5 1/5 0

1-re való kerekítés valószínűségei, 1-p= 0 1/5 2/5 3/5 4/5 1

A p-t tehát egyenletesen kell megválasztani a maradék és a b hánya-
dosaként. Ez biztosítja a rendszer torzítatlanságát, azazE((i, j, k)) = (i, j, k).
Az a nagy előnye az eljárásnak, hogy legalább nagyjából helyes értékeket ad
meg, és így az adatot használó nem téved nagyot a cella értékével kapcso-
latban. A hátrányai pedig, hogy azok a cellák is módosulnak, amelyek nem
voltak érzékenyek. Továbbá, ha többszörösen átfedő táblázatokat használunk,
amelyekben van olyan cella, ami közös, akkor amiatt, hogy az egyes tábláza-
tokat külön kerekítjük, a közös cella különböző értékeket vehet fel a külön-
böző táblázatokban. A kerekítés az alábbi módokon lehet kontrolálni, hogy
a táblázatok helyesek maradjanak:

• Az irányított kerekítés során a kerekített táblázat additív, azaz a sorok
és oszlopok kiadják a kerekített lapszéli összegeket.

• Nulla-korlátozottság továbbá megköveteli, hogy azok a még nem kerekített
értékek, amelyek már alapból b többszörösei, azok ne változzanak.

• Torzítatlanság pedig kiköti, hogy a kerekített cella várható értéke egyenlő
legyen a még nem kerekített értékével.

Az utóbbi két feltétel inkább a marginálisoknál lényeges.
Ezek az eljárások szintén az adatok legnagyobb használhatóságára töreked-

nek, miközben a közlési kockázat szintjét a minimumon tartják.
Egyszerű és bonyolultabb polinomiális idejű algoritmusok is születtek a kerekítési
eljárásokra, azonban egyik eljárás sem alkalmazható általánosan minden tí-
pusú, méretű és dimenziójú táblázatokra. Az alábbiakben bemutatjuk az
irányított kerekítés problémáját b=3 -ra.
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A kerekítés után kapott táblázat:

Láthatjuk, hogy módosultak a cella értékek, de nem maradtak érzékeny
cellák. Azonban a táblázat nem helyes, mert bár torzítatlan, nem felel meg
az irányított kerekítés többi feltételének, például a sorösszegek nem felel-
nek meg a marginálisoknak. Ha pedig a lapszéli összegeknek szeretnénk
megfelelni, akkor kerekítsük csak a belső értékeket, és utána a kerekített
értékeket summázzuk. A következő táblázatot kapjuk:
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Ebben, bár helyesek az összegek, mégis torzított értékeket kapunk. A
táblázat nem felel meg a nulla korlátozottságnak, mert például a k=1 szinten
az első sor marginálisa már a kiinduló táblázatban 3-nak többszöröse volt,
a kerekített táblázatban mégis új értéket kapott. Alkalmas változtatásokkal
el lehet érni, hogy a táblázat minhárom kritériumnak megfeleljen, azonban
nem létezik olxan algoritmus, amely minden fatájú, méretű és dimenziójú
táblázatra egyaránt alkalmazható lenne. Kelly, Assad és Golden 1990-ben
megmutatta, hogy az irányított kerekítés problémája NP-teljes.

Adatcsere

Dalenius és Reiss (1978) először egy olyan eljárást szolgáltatott, ahol a
cella értékekeinek egy részét véletlenszerűen cseréljük ki, úgy, hogy a marginálisok
megőrződjenek. Egy k -rendű cserében a p-dimenzós táblázat összes k -dimenziós
marginálisa megőrződik.
A háromdimenziós táblázatunkon ez a következőképpen néz ki:

A táblázatunk érzékeny cellaértékei szeretnénk módosítani, úgy hogy a
cella ’felett’, vagy ’alatt’ levő értékek egy részét elvesszük és hozzáadjuk az
érzékeny cellához, vagy elveszünk az érzékeny cellából, és azt egy alacso-
nyabb, vagy magasabb szintre visszük át. Két szintre ez a következőképpen
néz ki:
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Láthatjuk, hogy az (1,1,1) cellából vittünk át egy értéket az (1,1,2)
cellába, és a (2,2,2) cellából vittünk át a (2,2,1) cellába. Ezzel mindkét
táblázatban a kétdimenziós összegek megőrződtek, és két érzékeny cellát
megszüntettünk. Ismételjük ezt az eljárást addig, amíg nem marad több
érzékeny cella. Az eredmény a következő lesz:

Markov összezavarás

Az eljárás hasonló az adatcseréhez, itt is cellaértékeket mozgatunk, vi-
szont egy meghatározott átmeneti mátrix alapján. A táblázatunkból kiválasz-
tunk egy 2x2-es részt, és erre legyen a következő átmeneti mátrix, ami megadja
az egyes cella értékek mozgásának valószínűségeit:

P =

(
1−Θ Θ
r

1−rΘ 1− r
1−rΘ

)
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,ahol 0 ≤ Θ ≤ min[ (1−r)
r
, 1].

A mozgatásokat addig kell végezni, amíg nem marad érzékeny cella. Az
adatok eloszlása ezzel az átmeneti mátrixszal invariáns, mivel pP = p. Továbbá,
ha Θ = 0, akkor az átmeneti mátrix az egységmátrix, ami minden értéket
mozdulatlanul hagy. A következő kétdimenziós eseten megmutatjuk, hogyan
változnak a cellaértékek egy lépés alatt:

1 14 15
17 83 100
18 97 115

Láthatjuk, hogy az (1,1) cellát kell megvédenünk. A mozgatások során
a vizsgált cella M értéke nem lehet nagyobb 15-nél, a marginális miatt, és
a nemnegativitás miatt nem lehet kisebb 0-nál. Tehát ebből a cellából az
első lépésben (1) értéket vehetünk el, és (0) maradnia kell. Továbbá legyen
a bal alsó cella olyan, hogy abból (3) értéknek maradnia kell, mivel ha a bal
felső cella értéke a mozgatás után 15 lesz, akkor a 3-nak kell maradnia, hogy
az oszlopösszeg megfeleljen a marginálisnak. Ennek megfelelően a bal alsó
cellából (14) mozoghat. Egy lépés alatt az (1,1) cella értékeinek egy része
kikerül a cellából, és a bal alsó cella értékének egy része bekerül az (1,1)
cellába. A lépésenkénti cellaértéket a következő valószínűségi változó írja le:

M = 0 +Binom(1, 1−Θ) +Binom(14, r
1−rΘ)

, ahol r = 1/18, amivel megőrződik a stacionaritás, és 0 ≤ Θ ≤ min[ (1−r)
r
, 1].

A Θ paraméterrel lehet kontrollálni a védelem mértékét, minél nagyobb Θ-t
használunk, annál jobban lehet elfedni a cellaértékeket, azonban az adatok
használhatósága ezzel egyenes arányban sérül. Az Adatvédelmi Hivatal fela-
data az egyes táblázatokra az optimális Θ megtalálása, illetve el kell dönteni,
hogy ezt a Θ-t a táblázattal együtt közzéteszi-e vagy sem. Ugyanis a köz-
zétett Θ alapján kiszámolható az elfedett cella eredeti értékeinek eloszlását.
Ennek módszerét a következő bekezdésben le is vezetem.

M úgy tevődik össze, hogy vesszük azt, aminek a cellában maradnia kell
(0), hozzávesszük azt, ami ottmarad a cellában Binomiális eloszlás szerint,
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és hozzáadjuk még azt is, ami átjön a bal alsó cellából Binomiális eloszlás
szerint. Így a következő táblázatot kapjuk:

3 12 15
15 85 100
18 97 115

Ebben már nem szerepel érzékeny cella.
Nézzük meg azt is, hogy az adathalász a közzétett táblázatból hogyan

tudná meghatározni az (1,1) cella értékeinek eloszlását. Használjuk a fenti
táblázatokat. Ebben az (1,1) cella ω = 1 értéke volt érzékeny, és a közzétett
táblázatban ez M = 0 + Binom(1, 1 − Θ) + Binom(14, r

1−rΘ) = 3 értékkel
szerepel.
Az adatot feltörőnek a következő a látásmódja a bal felső celláról:

"Azt gondolom a közzétett M cellaértékről, hogy ez az összezavart cella
érték, és ez alatt lapul egy ω eredeti érték. Ki szeretném számolni az ω
lehetséges értékeinek valószínűségeit a közzétett táblázat alapján. Azonban
én csak az eredeti ω értékből tudom kiszámolni a lehetséges M értékek elos-
zlását, ami pont az ellenkező irány. Azonban használva a Bayes formulát,
meg tudom fordítani a feltételes valószínűségeket."

Nézzük, ez hogyan is működne:
Mivel a Markov összezavarás a marginálisokat sértetlenül hagyja, ezért kön-
nyen meg lehet határozni a bal felső cella lehetséges ω értékeinek halmazát.
Minden ilyen értékre először vegyük a P(Közzétett|Eredeti) feltételes valószínű-
séget. Vegyük például az ω = 1−et, (ami történetesen a valódi cellaérték, de
ugye ezt az adathalász nem tudja). Legyen az (1,1) cella értéke a következőképp
felírva: 3 = X + Y , ahol X = Binom(1, 1−Θ), és Y = Binom(14, r

1−rΘ).
Ezek után a likelihood függvény a ω = 1 esetén a következő:

P(Közzétett M=3|Eredeti ω = 1)=∑
P (X = x)P (Y = y)=∑ (

1

x

)
(1−Θ)xΘ1−x*

(
14

y

)
( r
1−rΘ)y(1− r

1−rΘ)14−y.
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Általánosan a likelihood függvény:

L(ω)=
∑

A

(
ω

x

)
(1−Θ)xΘω−x*

(
15− ω
y

)
( r
1−rΘ)y(1− r

1−rΘ)15−ω−y.

,ahol A = {(x, y) : x+ y = M ; 0 ≤ x ≤ ω; 0 ≤ y ≤ 15− ω} és r = ω
18
.

Ahhoz, hogy az adathalász ki tudja számolni ezt a likelihood függvényt,
ismernie kell, vagy legalább feltételeznie a Θ paraméter értékét. Ha az
Adatvédelmi Hivatal ezt a paramétert nem teszi közzé, akkor megnövekszik
az adatot feltörő hibaesélye, és csökken a közzétételi kockázat.

Megadott θ-kra a következő táblázat adódik a likelihood függvény értékeire,
az összes lehetséges ω értékre:

Feltételeznünk kell, hogy az adathalász rendelkezik egy eloszlás függvén-
nyel ω lehetséges értékeire. Legyen ez az apriori eloszlás. Feltehetjük, hogy
az adathalász az érzékeny értékeket tartja a legvalószínűbbnek. Így vegyünk
egy ilyen apriori eloszlásfüggvényt, és legyen ez a következő:

A Bayes-tétel használatával a következő posteriori eloszlásfüggvényt kapjuk
az ω lehetséges értékeire, és megadott θ-kra.

Látható, hogy minél nagyobb θ paramétert használunk, annál több érték
válik valószínűbbé, tehát a kockázat is csökken, azonban az adatok használ-
hatósága nagyobb mértékben sérül.
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3.3. Közzétételi kockázat

A közzétételi vizsgálat megadja, hogy egy adathalmaz mennyire támadható.
Azért, hogy ezt felmérjük az adatvédők gyenge pontokat keresnek. Fel kell
tennünk, hogy a támadónak megfelelő forrás áll rendelkezésére, hogy ezeket
a gyenge pontokat felismerje és kihasználja.
Általánosan elfogadott, ha egy cellában az érték 1 vagy 2, akkor az a cella
érzékenynek, veszélyeztetettnek számít, így nem tehető közzé az eredeti for-
mában. Azonban azokat a cellákat is érzékenynek kezelhetjük, amelyben ki-
ugróan magas az érték, vagy a cellaértéket szolgáltató válaszadók közül van-
nak dominánsak. Tehát mielőtt a fent tárgyal eljárások valamelyikét használ-
nánk meg kell állapítanunk, hogy melyek az érzékeny cellák.
A tájékoztatás szempontjából kétféle táblázatot különböztetünk meg. Az
egyik a gyakorisági, másik a értékösszeg tábla. A gyakorisági tábla tar-
talmazza az adatszolgáltatók számát, az értékösszeg tábla pedig az ezen
adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok összességét. A védendő adatok
feltérképezéséhez minden egyes tájékoztatásra kerülő táblához el kell készíteni
annak gyakorisági tábláját is. A következő példa ezt szemlélteti:

Természetesen a két tábla megegyezik abban az esetben, ha a tájékoz-
tatásra kerülő adataink pont az adatszolgáltatók számát jelöli.
Ha a két táblázat nem egyezik meg, és csak az értékösszeg táblát jelentetjük
meg, akkor az adatokból nem derül ki, hogy mely cellák rejtenek mindössze
1 vagy 2 adatszolgáltatót. Ez is jelent önmagában egy minimális védel-
met, de a védelem kialakításánál fel kell tételeznünk, hogy ezen információ
megszerzéséhez nem kell különösebb detektív képességgel rendelkezni, hiszen

42



3.3 Közzétételi kockázat 3. fejezet Adatvédelem táblázatos adatokban

például a gazdasági életben a cégek tudják, hány hozzá- juk hasonló van a
piacon. A példákban a sötéttel jelzett cellák értékei jelentik azokat az ada-
tokat, amelyeket nem közölhetünk. Az egyszerűség kedvéért az értékösszeg-
és gyakorisági tábla adatai egyértelműen megfeleltethetők egymásnak, és az
érzékenység kritériuma az 1 vagy 2 adatszolgáltató ténye. A cél tehát az,
hogy "megszüntessük" ezeket a cellákat.
Ahhoz, hogy felmérjük a közzétételi kockázatot, ismernünk kell a statisztikai
felvétel összes jellemzőjét: a sokaságot, az elemszámot, az esetleges mintát,
a mintavétel módját, a változókat, az adatokat, a főbb eloszlásokat. En-
nek ismeretében tudunk dönteni az egyes adatvédelmi technikák mellett,
és meghatározni az adatvédelmi stratégiát. Táblázatos adatoknál az egyes
cellák érzékenységének megléte, és mennyisége határozza meg a kockázat
mértékét. A gyakorlatban az alábbi három módszer terjedt el, hogy egy
celláról kiderítsük, szükséges-e védeni, vagy sem:

Jelölések:

n - az adott cellába tartozó adatszolgáltatók száma

z1 ≥ z2 ≥ · · · ≥ zn ≥ 0 - az adatszolgáltatóktól származó adatok nemnövekvő
rendszere

T - a cella értéke, azaz T =
∑n

j=1 zj

Ehhez kapcsolódóan definiálunk még három értéket:
tm =

∑m
j=1 zj,

rm =
∑n

j=m+1 zj,

Rl,m =
∑m+l

j=m+1 zj

,ahol 1 ≤ m ≤ n.

Küszöb szabály Ha az adatszolgáltatók száma egy meghatározott M küszöb-
értéknél kevesebb, akkor a cella érzékeny. A cella biztonságosnak tekinthető,
ha n ≥M .

Dominancia szabály Érzékenynek tekinthető a cella, ha az értéket adó z -
k közül m darab legnagyobb összegének a T -hez viszonyított aránya
meghalad egy k értéket (azaz dominánsak abban a cellában), ahol
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0 < k < 1. Az m és a k változtatásával alakíthatjuk rendszerünk biz-
tonságát: nagy m-mel és kicsi k -val nagy biztonság érhető el. Válasz-
tott m és k mellett a cella biztonságosnak tekinthető, ha tm

T
< k. Ez

az arány tulajdonképpen azt méri, hogy a legnagyobb elemek milyen
arányban szerepelnek a teljes összegben. Ha egy elem 99%-át adja egy
cella értékének, akkor ezt nyílván nem szabad közölni, mert nagyon kicsi
hibával lehet következtetni erre az értékre. A nemzetközi gyakorlatban
a két legnagyobb elem 80-85 százalékos részesedésénél már veszélyesnek
tekintik a cellát. Ez azt jelenti, hogy m=2, és k=0,8-0,85.

p-szabály Ez a szabály közvetlenül vizsgálja az egyes adatszolgáltatók adatainak
a részvételét a teljes értékösszegben és feltételezi, hogy a támadó személy
a cellát alkotó válaszadók közül kerül ki (zi). Függetlenül az n nagyságától
a T − zi-t tekinthetjük úgy is, hogy egy becslés minden zh-ra, (1 ≤ h ≤
n), azaz ẑh = T − zi. A felfedési kockázat mértéke ennek a becslésnek
a relatív hibája: ẑh−zh

zh
. Minél kisebb a zh, annál rosszabb a becslés.

Nyílván a T-hez legközelebb álló értékek (z1, z2) adják a legjobb becs-
lést, és ebben az esetben a legvalószínűbb is az adatfelfedés. Tehát ezt
alapul véve kell megállapítani a kockázatot: (h = 1, i = 2) : (T−z1−z2)

z1
.

A szabály megköveteli, hogy ez a relatív hiba nagyobb legyen, mint az
előre megadott p > 0 érték. Így biztonságosnak tekinthető egy cella,
ha: r2

z1
> p.

3.4. Becslés és Analízis

Ebben a részben megmutatjuk, hogy hogyan hasonlítsunk össze két adatvédelmi
módszert az R-U térkép segítségével. Ezt a 2x2-es táblázatunkon mutatjuk
meg, amit a Markov összezavarásnál használtunk:

1 14 15
17 83 100
18 97 115

A cella elnyomást fogjuk összehasonlítani a Markov összezavarással. Az
eljárás kiterjeszthető nagyobb táblázatokra, és más adatvédelmi módszerekre
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is. Mivel a táblázat (1,1)-es cellájában 1 az érték, ezért ezt tekintjük az
elsődlegesen elnyomandónak. Így a további másodlagosan elnyomandó cellák
szükségképpen a fennmaradó három cella lesznek. Tehát az egyetlen, amit
eredeti értékével közzé tehetünk, azok a marginálisok. A Markov összezavarás
esetén pedig a módszer leírásánál számított táblázatot tesszük közzé.

Ahhoz, hogy optimalizáljuk a közzétételi kockázatot és az adat használ-
hatóságát, speciális mércére lesz szükségünk. Ahhoz, hogy megbecsüljük a
közzétételi kockázatot az entrópia reciprokát vesszük:

R = 1/−
∑

(pω log pω)

, ahol pω annak a valószínűsége, hogy az (1,1) cella értéke ? (az adathalász
szerint). Ezért a közzétételi kockázat úgy csökken, ahogy az adathalász egyre
több lehetséges ? értéket tart valószínűnek. Használhatóság mércéje pedig a
következő lesz:

U = [
∑

ω pω(ω − 1)2]−1

, használva azt a tényt, hogy az ω eredeti értéke 1 volt. Ezekkel a mér-
cékkel a következőképpen ábrázolhatjuk a közzétételi kockázatot, és az ada-
tok használhatóságát:

Használhatóság Kockázat
Markov össszezavarás

Θ = 0, 05 .240 1.263
Θ = 0, 1 .232 0.969
Θ = 0, 2 .216 0.713

Cella elnyomás 0.159 0.255
Kerekítés 0.346 0.919

Eredeti Adat ∞ 2

A táblázatban a kerekítés eljárás kockázat/használhatóság analízise is
látható, ugyancsak a 2x2 -es táblázatokon. Az Adat Nélkül esetben (nem
szerepel a táblázatban) csak a marginálisokat tesszük közzé, így a kockázat és
használhatóság értékei egybevágnak a cella elnyomás értékeivel, hiszen ezen
a 2x2-es táblázaton minden értéket el kell nyomnunk. Ha az Adat nélkül
esetben a marginálisokat sem tesszük közzé, akkor minkét érték nulla.
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3.4 Becslés és Analízis 3. fejezet Adatvédelem táblázatos adatokban

Ez még nem jelenti azt, hogy az egyik eljárás univerzálisan jobb a másiknál;
az adatvédelmi módszereket külön meg kell vizsgálni az aktuális táblázatnál,
az aktuális környezetben. Minden adatra van egy közzétételi küszöb, ami
felett a közzététel túl kockázatos. A fenti ábrán láthatóak a különböző köz-
zétételi küszöbök, adatvédelmi módszerek, és paramétereik. Így tehát két
nagyon hasonló eljárás összehasonlításánál kaphatjuk akár a következő
R-U térképet, ahol a döntő tényező a közzétételi küszöb. Ahogy ez a küszöb
a metszéspont fölé emelkedik, már az 1-es eljárás tűnik jobbnak az adatok
használhatóságának szempontjából, ami miatt érdemes újragondolni a kocká-
zatokat is.
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4. fejezet

Számolás saját adattal

Ebben fejezetben az ELTE TTK hallgatóinak tanulmányi ösztöndíj-számítsi
táblázatát fogom maszkolni. A maszkolás után egy olyan mikroadatot fo-
gunk kapni, ami megőrzi a személyi adatok bizalmasságát, és használhatóság
szempontjából optimális. Két módszert is alkalmazok, és megmérem, hogy
melyik a jobb a használhatóság szempontjából.
Az eredeti táblázatom, amit nyílván nem tehetek közzé, 33203 rekrdot tar-
talmaz 9 változóra.

Először egy mintát kell vennem a táblázatból. Ezt a táblázatos adatoknál
megmutatott szisztematikus mintavételezési eljrással fogom tenni. A jobb
átláthatóság kevéért egy 10 elemű mintát fogok venni, tehát az első változó
szerint sorbarendezett eredeti rekordokat 33203

10
elemű csoportokra osztom,

és minden ilyen csoportból egyenlő valószínűség szerint választok egy elemet.
Ezt a mikroadatot már közzétehetem, mert a változók megfelelő részletessége
miatt nem derül ki egy személyről, hogy összesen mennyi ösztöndíj jár neki,
hanem csak az, hogy egy tanegységért mekkora a megítélt összeg.
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4.1 Maszkolás 4. fejezet Számolás saját adattal

Ebből látszik, hogy az adatom mikroadat jellegű, hiszen folytonos és kate-
gorikus változóka is tartalmaz.
Erre használjunk olyan összezavaró maszkoló eljárásokat, amelyek használ-
hatóak mindkét adattípus esetén. (Nem összezavaró módszert azért nem
hazsnálunk, mert maga a mintavétel is már egy nem összezavaró adatvédelmi
eljárás). Ebből kettő van, mégpedig az Adattorzítás az eloszlás alapján, és a
Rangcsere.

4.1. Maszkolás

Adattorzítás az eloszlás alapján.

A mikroadatom elfedni kívánt változója az első, az összegek oszlopa.
Ennek határozzuk meg az eloszlását a Kolmogorov-Smirnov féle teszt segt-
ségével.
A minta tapasztalati eloszlása:
P (X = 17) = 1/10, P (X = 520) = 1/10, P (X = 1110) = 1/10,

P (X = 1700) = 1/10, P (X = 2350) = 1/10, P (X = 2960) = 1/10,

P (X = 3440) = 1/10, P (X = 4050) = 1/10, P (X = 4500) = 1/10,

P (X = 5160) = 1/10

Ami alapján az eloszlásfüggvény a következőképp néz ki:
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4.1 Maszkolás 4. fejezet Számolás saját adattal

Használjuk az alábbi tesztet.

Dn = sup
n
|Fn(x)− F (x)|

Ez alapján az egyenletes eloszlás bizonyul a legjobbnak, a = 17 és b = 5160

paraméterekkel.
A maszkoló módszer második lépéseként meg kell becsülnünk az eloszlás
paraméterét. Használjuk a momentum módszert:

Eljárás:

1. Az eloszlás l. elméleti momentuma: µl = Eθ(X
l)

Felírunk annyi momentumot, ami meghatározza az eloszlás.

2. Kifejezzük az ismeretlen paramétereket a momentumok segítségével

3. Eθ(X l) helyébe 1
n

∑n
i=1 x

l
i-et írunk (ezek a tapasztalati momentumok).
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4.1 Maszkolás 4. fejezet Számolás saját adattal

Xi ∼ Egyenletes(a, b)

µ1 := Ea,b(X) = a+b
2
⇒ a+ b = 2µ1

µ2 := Ea,b(X
2) = D2

a,b(X) + Ea,b(X)2 = (b−a)2
12

+ (a+b
2

)2

(b−a)2
12

= µ2 − µ2
1 ⇒ b− a =

√
12(µ2 − µ2

1)

b = µ1 +
√

3(µ2 − µ2
1)

a = µ1 −
√

3(µ2 − µ2
1)

â = X̄ −
√

3( 1
n

∑
X2
i − X̄2)

b̂ = X̄ +
√

3( 1
n

∑
X2
i − X̄2)

Ezt kiszámolva azt kapjuk, hogy:

â = −277b̂ = 5437

Ezekkel a becsült paraméterekkel készítsünk torzított adatsort a mikroadat
első változójára.

Fa,b(x)=


0 hax < −277
x−a
b−a ha− 277 ≤ x ≤ 5437

1 hax > 5437

Ebből a torzított értékhlmazt a következőképp kapjuk:

Xi =
i ∗ (b− a)

10
+ a =

i ∗ 5714

10
− 277

Azaz: X1 = 294, 4, X2 = 865, 8, X3 = 1437, 2, X4 = 2008, 6, X5 = 2580, X6 =

3151, 4, X7 = 3722, 8, X8 = 4294, 2, X9 = 4865, 6, X10 = 5437.

Rangcsere.

A i = 1-től indulva mind a 8 Vi-re elvégezzük a következő eljárást. Vi

értékeit rangsoroljuk, a folytonos változókat növekvő sorrendbe, míg a kate-
gorikus változókat ábécé sorrendbe állítjuk, majd p = 10% mellett cseréljük
ki az adatokat. Ez azt jelenti, hogy minden rekordot a szomszédaival cserél-
hetünk ki, azonos valószínűséggel.
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4.2 Információvesztés 4. fejezet Számolás saját adattal

Az eredeti táblázat:

A rangcserélt táblázat:

4.2. Információvesztés

Mivel az érzékeny változónk folytonos értékeket tartalmaz, ezért a mikroada-
tunk folytonos változóin nézzük meg, hogy a használhatóság milyen mérték-
ben sérült.
Ehhez meg kell határoznunk az eredeti, és a maszkolt mikroadatok mátrixait,
kovariancia mátrixait, és korrelációs mátrixait:
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4.2 Információvesztés 4. fejezet Számolás saját adattal

Jelöljük a változókat rendre V1, V2, V3, V4-vel, a maszkolt változókat pedig
V ′1 , V

′
2 , V

′
3 , V

′
4-vel. Az egyes változók tapasztalati eloszlásai a követvekők:

F10,i(x) =
1

10

10∑
j=1

I(Xij = x)

Várható érték:

E(Xi) =
10∑
j=1

k ∗ P (Xij = k)

Tapasztalati szórásnégyzet:

S2(Xi) =
1

n

10∑
j=1

(Xij −Xi)
2

Ezek alapján a kovariancia és korrelációs mátrixok elemeit a következőképp
kapjuk:

Vij = Cov(XiXj) = E(XiXj)− E(Xi)E(Xj)

, ahol i, j = 1..4, és a V ′ij mátrix hasonlóan adódik.

Rij = Corr(XiXj) =
E(XiXj)− E(Xi)E(Xj)

D(Xi)D(Xj)
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4.2 Információvesztés 4. fejezet Számolás saját adattal

,ahol i, j = 1..4, R′ij mátrix hasonlóad adódik, és D(Xi) és D(Xj) szórások
helyén a tapasztalati szórást használjuk.

Innen pedig könnyen számolhatjuk az átlagos négyezetes hibát, az átla-
gos abszolút hibát, és az átlagos variációt, amik meghatározzák az informá-
ció veszteségét. A számoláshoz szükséges képleteket a 2.3.1-es részben, a
mikroadatok információvesztésének mércéi bekezdésben ismertettük.
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