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∗Feina parcialment finançada per l’U.S. Bureau of the Census a través del projecte OBLIG-2000-29158-0-0 i per la Comissió
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Introducció

Introducció

Existeix una tensió entre:

♥ La necessitat de publicar dades estad́ıstiques per part d’agències governamentals o

d’intercanviar-ne per part d’empreses.

♥ El dret a la privacitat dels individus que contesten les enquestes o participen en les

transaccions que generen les dades.
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Introducció

Necessitat de publicar i d’intercanviar

♠ La publicació de dades estad́ıstiques per part de les agències governamentals es

fonamental per a planificar l’activitat econòmica i poĺıtica.

♠ L’intercanvi de bases de dades relatives a consumidors es vital per al desenvolupament

del comerç electrònic.1

Exemple. Encara que no contingui identificadors, la publicació d’un registre amb les

variables “Estat civil = vidu”, “Edat=18”, “Ingressos=20000 euros” porta probablement

a revelar la identitat del responent (vars. Estat civil i Edat) i els seus ingressos. Si els

ingressos són exactes (no distorsionats), es produeix llur revelació exacta.

1Per exemple, un banc pot desitjar compartir la informació relativa a les compres amb tarja de crèdit amb la seva filial
d’assegurances.
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Introducció

El dret a la privacitat

♣ El dret a la privacitat dels individus que responen les enquestes d’estad́ıstica oficial es

reconegut per les lleis de la funció estad́ıstica i s’anomena secret estad́ıstic:

• Llei d’Estad́ıstica de Catalunya (23/98)

• Llei Estad́ıstica espanyola.

• Lleis similars a la majoria de päısos.

♣ La informació individual que un banc o empresa acumula sobre els seus clients es troba

subjecta a la Llei Orgànica sobre Tractament Automatitzat de Dades (LORTAD, 5/92)

i les seves homòlogues autonòmiques o d’altres päısos.

♣ Mes enllà de la protecció legal, hi ha el pragmatisme:

• Si els responents no senten protegida llur privacitat, deixaran de respondre i

col·lapsaran el sistema estad́ıstic (!).

• Si els consumidors veuen violada llur privacitat, canviaran de provëıdor. (!)
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Introducció

La solució?

♦ El control de la revelació estad́ıstica (statistical disclosure control o SDC), també

anomenat control d’inferència, mira de trobar un comproḿıs entre la necessitat

d’informació i el dret a la privacitat.

♦ Els mètodes de SDC pretenen impedir que la informació publicada (taules, dades

individuals) reveli la contribució de responents concrets (persones o empreses).

♦ Els mètodes de SDC han de mantenir el risc de revelació acceptablement baix i no

malmetre la utilitat de les dades que protegeixen.
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Introducció

Esquema de la conferència

Visió panoràmica de l’SDC:

• SDC de microdades (dades individuals)

1. Mètodes

2. Avaluació de la pèrdua d’utilitat

3. Avaluació del risc de revelació

• SDC de dades tabulars

1. Mètodes

2. Avaluació de la pèrdua d’utilitat

3. Avaluació del risc de revelació

• Conclusions
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SDC de microdades

Mètodes de SDC per a microdades

Classificació segons el principi operatiu:

Pertorbatius Les microdades són distorsionades abans de publicar-se

No pertorbatius Supressions parcials o reducció de detall

Classificació segons les dades que tracten:

Continus P.e. ingressos, edat

Categòric P.e. dia de la setmana, color dels ulls
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SDC de microdades

Mètodes pertorbatius

Mètode Dades cont́ın. Dades categ.

Soroll additiu X

Distorsió per distr. prob. X X

Microagregació X

Remostratge X

Compressió amb pèrdua X

Imputació múltiple X

Camuflatge X

PRAM X

Intercanvi de rangs X X

Arrodoniment X
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SDC de microdades

Mètodes no pertorbatius

Mètode Dades cont́ın. Dades categ.

Mostratge X

Recodificació global X X

Codificació superior i inferior X X

Suppressió local X
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SDC de microdades

Pèrdua d’utilitat en SDC de microdades

♥ Strictu sensu, la pèrdua d’utilitat depèn de l’ús espećıfic que vol fer-se de les dades.

♥ Com que els usos potencials són molt diversos i és fins i tot dif́ıcil d’identificar-los a

priori, és desitjable que el protector de dades tingui mesures genèriques del dany que

un mètode SDC fa a les dades.

♥ Les mesures genèriques comparen l’estructura anaĺıtica de les dades originals i les

protegides. Un conjunt de microdades es considera anaĺıticament vàlid si preserva2:

• Mitjanes i covariàncies en un conjunt petit de subdominis

• Valors marginals d’algunes tabulacions de les dades

• Almenys una caracteŕıstica distribucional

2Winkler (1999) “Re-identification methods for evaluating the confidentiality of analytically valid microdata”, in Statistical
Data Protection, ed. Domingo-Ferrer, Office for Official Pubs. of the EC, pp. 50-69.
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SDC de microdades

Mesures genèriques de pèrdua d’utilitat (dades cont́ınues)

Si el conjunt de dades original X i protegit X ′ tenen n individus i p variables, considerem:

• Matrius de covariància V (per a X) i V ′ (per a X ′)

• Matrius de correlació R, R′

• Matrius de correlació RF , RF ′ entre variables i factors CP PC1, · · · , PCp
• Vectors de coincidència C, C ′ entre variables i la primera comp. principal3.

• Matrius de coeficients de puntuació F and F ′4.

3Coincidència: % de cada variable explicat per PC1 (or PCi).
4 Factors que haurien de multiplicar cada variable a X per obtenir la seva projecció sobre cada component principal.
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SDC de microdades

Mesures genèriques de pèrdua d’utilitat (dades cont́ınues)

• La pèrdua d’utilitat és proporcional a les discrepàncies entre les matrius X, V , R,

RF , C, F i X ′, V ′, R′, RF ′, C ′, F ′.

• La discrepància entre matrius es pot mesurar de tres maneres5:

1. Error quadràtic mitjà

2. Error absolut mitjà

3. Variació mitjana

5Cf. Domingo-Ferrer, Mateo-Sanz and Torra (2001) “Disclosure protection methods and information loss for microdata”, in
Confidentiality, Disclosure and Data Access, North-Holland/U.S. Bureau of the Census, pp. 91-110.
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SDC de microdades
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SDC de microdades

Mesures genèriques de pèrdua d’utilitat (dades categòriques)

La pèrdua d’utilitat pot mesurar-se mitjançant6:

1. Comparació directa de valors categòrics

2. Comparació de taules de contingència

3. Mesures basades en l’entropia

6 Cf. Domingo-Ferrer and Torra (2001) “Disclosure protection methods and information loss for microdata”, in Confidentiality,
Disclosure and Data Access, North-Holland/U.S. Bureau of the Census, pp. 91-110.
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SDC de microdades

Risc de revelació en SDC de microdades

Es mesura emṕıricament amb tècniques d’enllaç de registres:

• Suposem que, de les d variables a protegir, l’intrús té accés als valors originals de

i < d variables.

• Suposem que el protector de dades coneix la correspondència entre registres del fitxer

original i del fitxer protegit. Si no és aix́ı, una opció es fer correspondre a cada registre

protegit el registre original que és més proper tenint en compte totes les d variables (és

convenient estandarditzar les variables per evitar problemes d’escala).

• Una tècnica d’enllaç aparella els registres del fitxer protegit amb els del fitxer original

basant-se només en les i variables conegudes per l’intrús.

• El percentatge de parelles enllaçades que són en realitat parelles corresponents

(reidentificacions) mesura l’èxit de la tècnica d’enllaç i, per tant, el risc de revelació

RR.
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SDC de microdades

Tècniques d’enllaç de registres

Basada en la distància Cada registre del fitxer protegit s’enllaça amb el registre del

fitxer original que es troba a menor distància i-dimensional.

• Convé estandarditzar les variables per calcular la distància.

• Fa suposicions impĺıcites o expĺıcites sobre el pes relatiu de les variables.

Probabiĺıstica Es fa servir un model lineal d’assignació de sumes per aparellar els

registres7.

• Només cal especificar fites superiors de la probabilitat de fals enllaç o de fals

no-enllaç.

• No cal estandarditzar les variables, funciona per variables numèriques i no numèriques

i no requereix suposicions sobre el pes de les variables.

• És costós en càlcul.

7Jaro (1989), “Advances in record linkage methodology as applied to matching the 1985 Census of Tampa, Florida”, JASA,
vol. 84, 414-420.
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SDC de microdades

Revelació aproximada

♣ Pot passar que l’intrús no s’acontenti d’aparellar registres originals i protegits

(reidentificació), sinó que vulgui trobar un interval al voltant de cada valor del registre

protegit tal que contingui el valor original corresponent (revelació aproximada).

♣ Com mesurar el risc de revelació aproximada?

1. Ordenem cada variable independentment

2. Definim un interval de rangs al voltant del valor que la variable pren per al registre

protegit r. El centre de l’interval és el rang que pren la variable al registre r i

l’interval comprèn els rangs que difereixen entre ells menys de p% del no. de

registres total8.

3. Convertim el intervals de rangs en intervals de valor.

4. La proporció de valors originals que cauen a l’interval centrat al voltant del

corresponent valor protegit és una mesura de risc.
8p és un paràmetre fixat pel protector de dades.
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SDC de taules

Mètodes de SDC per a taules

Supressió de cel·les Se suprimeixen les cel·les sensibles de la taula a publicar (supressió

primària). Si es publiquen els marginals, cal també fer supressions secundàries.

Arrodoniment Es tria una base d’arrodoniment b i totes les cel·les de la taula

s’arrodoneixen a un múltiple de b.

Redisseny de taula Es recodifiquen les categories usades en la tabulació en categories

diferents (sovint més generals).

Mostratge Es refà la taula a partir d’una mostra de les microdades subjacents.

Intercanvi S’intercanvien les unitats de manera que la taula resultant encara preserva

tots els marginals k-dim de la taula original.

Simulació Es tria a l’atzar una taula sintètica entre totes les que tenen els marginals

k-dim iguals que els de la taula original.
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SDC de taules

Pèrdua d’utilitat en SDC de taules

♥ De nou, la pèrdua d’utilitat depèn de l’ús espećıfic que vol fer-se de les dades.

♥ Se sol emprar alguna de les mesures genèriques següents:

• Per a supressió de taules, nombre cel·les suprimides o suma dels valors de les cel·les

suprimides.

• Per altres mètodes, error quadràtic mitjà entre la taula original i la taula publicada
9.

9Duncan, Fienberg et al. (2001), “Disclosure limitation methods and information loss for tabular data”, in Confidentiality,
Disclosure and Data Access, North-Holland/U.S. Bureau of the Census, pp. 135-136.
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SDC de taules

Risc de revelació SDC de taules

Avaluació del risc a priori amb regles de sensibititat:

• Dominància (n, k). Una cel·la s’anomena sensible si n o menys responents

contribueixen una fracció k o més del valor de la cel·la.

• Regla pq. Abans de la publicació, cada responent pot estimar la contribució dels altres

amb precisió de q%. Una cel·la es considera sensible si, després de la publicació, la

precisió augmenta a p%.

• Regla p%. Cas especial de la regla pq amb q = 100.
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SDC de taules

Cŕıtica a les regles de sensibilitat en ús

• Hem demostrat10 que, si es confabulen un o més contribuents i es comporten com

intrusos, publicar una cel·la declarada no sensible per les regles anteriors pot implicar

més risc de revelació que publicar una cel·la declarada sensible.

• Proposem una regla de sensibilitat basada en la concentració de les contribucions que

evita aquesta contradicció.

10Domingo-Ferrer and Torra (2002), “A critique of the sentitivity rules usually employed for statistical data protection”, Intl.
Journal of Uncert., Fuzz. and Knowl. Bas. Syst (en premsa)
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SDC de taules

Cŕıtica de la regla de dominància

Suposem que una cel·la X en una taula pren un valor x format per N contribucions, és a

dir,

x = x1 + x2 + · · ·+ xN

Lema 1. Per a tot enter n i k ∈ (0, 1], existeixen un enter N i r ∈ [0, 1) tals que

f(r) =
rn − 1

rN − 1
= k (1)
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SDC de taules

Construcció d’una cel·la no sensible (dominància)

1. Preneu r ∈ [0, 1) i N segons el Lema 1. Llavors

k =
rn − 1

rN − 1
=

n∑
i=1

ri(r − 1)

rN+1 − r
(2)

2. Sigui Ri := ri(r − 1)/(rN+1 − r).

3. Considereu una cel·la Xns les N contribucions relatives de la qual siguin

xi/x =


Ri for i = 1, · · · , n− 1 and i = n+ 2, · · · , N
Rn − ε for i = n
Rn+1 + ε for i = n+ 1

on ε := (Rn − Rn+1)/3. Amb aquesta tria de ε, encara tenim xn/x > xn+1/x.

4. Segons l’Expressió (2), les n contribucions relatives més grans x1/x, · · · , xn/x sumen k − ε. Per
tant, no hi ha cap subconjunt de n contribucions que sumi k, amb la qual cosa Xns és clarament no
sensible segons la regla de dominància.
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SDC de taules

Construcció d’una cel·la sensible (dominància)

1. Preneu els mateixos valors N , n and k usats per a Xns.

2. Considereu una cel·la Xs les contribucions relatives de la qual són

xi/x =

{
Ri for i = 1, · · · , n
(1− k)/(N − n) for i = n+ 1, · · · , N

3. Per construcció, la suma de les n contribucions relatives x1/x, · · · , xn/x és k. Per

tant, Xs és declarada sensible per la regla de dominància (n, k).
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SDC de taules

Contradicció (dominància)

Teorema 1. Siguin n i k els paràmetres de la regla de dominància. Suposem que una

coalició dels n segons contribuents més grans volen afitar superiorment la contribució més

gran. Per a qualssevol n i k, si N es pren prou gran, la coalició obté una fita superior

proporcionalment més precisa per a Xns que per a Xs.

Exemple. Per a n = 1, k = 0.369 i N = 3, tenim r = 0.9. La contribució relativa més

gran es x1/x = 0.369 tant per a Xs com Xns. La cua de les N −n− 1 = N − 2 = 1

contribucions relatives més petites és 0.298893 per a Xns i 0.315498 per a Xs.
11

11La cua és l’error que comet el segon contribuent en estimar la contribució més gran x1 com a x− x2.
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SDC de taules

Cŕıtica de les regles p% i pq

♠ Per simplicitat, considerarem la regla p% (el raonament per a pq és anàleg).

♠ Una manera alternativa d’expressar la regla p% és que una cel·la és sensible si el segon

contribuent més gran pot estimar la contribució més gran x1 amb una precisió d’una

proporció de p de x1, és a dir, quan

x− x2 − x1 ≤ px1 (3)

on x2 és la segona contribució més gran i x és el total de la cel·la.
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SDC de taules

Construcció d’una cel·la no sensible (p%)
1. Preneu r ∈ [0, 1) tal que

g(r) :=
rN − r2

r − 1
= p (4)

Per a N ≥ 3 i r ∈ [0, 1), g és una funció creixent la imatge de la qual inclou tot l’interval [0, 1). Per
tant, per a tot p ∈ [0, 1) , pot trobar-se r tal que g(r) = p.

2. Preneu el total de la cel·la com x := rN+1−r/(r−1) i considereu una cel·la Xns amb contribucions

xi =


r for i = 1

r2 − ε for i = 2

r3 + ε for i = 3

ri for i = 4, · · · , N

on ε := (r2 − r3)/3. Amb aquesta tria de ε, encara tenim x2 > x3.

3. De la primera condició a l’Expressió (4),

rg(r) = r
3

+ r
4

+ · · ·+ r
N

= x− r − r2
= pr (5)

és a dir x − x1 − x2 = x − r − r2 + ε > px1 = pr amb la qual cosa la cel·la és clarament no
sensible segons la regla p%.
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SDC de taules

Construcció d’una cel·la sensible (p%)

1. Preneu els mateixos valors p, r,N i x usats per a Xns.

2. Considereu una cel·la Xs amb contribucions

xi =


r for i = 1

r2 for i = 2
pr/(N − 2) for i = 3, · · · , N

Noteu que les contribucions a Xs sumen x, perquè

N∑
i=1

xi = r + r
2

+ pr = x (6)

on la darrera igualtat s’obté de l’Equació (5).

3. De l’Equació (6),

x− x2 − x1 = x− r − r2
= pr = px1

Per tant, Xs és declarada sensible per la regla p%.
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SDC de taules

Contradicció (p%)

Teorema 2. Sigui p el paràmetre de la regla p%. Suposem que una coalició dels dos

segons contribuents més grans volen afitar superiorment la contribució més gran. Per a tot

p, si N es pren prou gran, la coalició obté una fita superior proporcionalment més precisa

per a Xns que per a Xs.

Exemple. No cal que N sigui gaire gran. Per a p = 0.4375 and N = 5, tenim

r = 0.5. La contribució més gran és x1 = 0.5 tant per a Xs com Xns. La cua de les

N − 3 contribucions relatives més petites és 0.09677 per a Xns i 0.145833 per a Xs.
12

12La cua és l’error que comet la coalició del segon i tercer contribuents en estimar la contribució més gran x1 com a
x− x2 − x3.
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SDC de taules

Nova regla basada en l’entropia

La regla següent té en compte la concentració de les contribucions i és lliure de les

contradiccions anteriors 13:

1. Sigui el paràmetre t ∈ [0, 1] un llindar de sensibilitat

2. Donada una cel·la X amb N contribucions, calculem

H(X) := −
N∑
i=1

(xi/x) log2(xi/x)

3. Si H(X)/ log2N < t declarem X sensible; altrament, declarem X no sensible.

13Cf. Domingo-Ferrer i Torra (2002), op. cit.
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Conclusions

Conclusions

♣ El control de la revelació estad́ıstica (SDC), també conegut com control d’inferència,

intenta trobar un comproḿıs entre la necessitat leǵıtima d’informació i el dret a la

privacitat.

♣ Hem sobrevolat el paisatge actual de l’SDC tant per a dades individuals com tabulars.

♣ Hem tractat:

• Mètodes principals

• Mesures d’utilitat

• Mesures de risc de revelació

• Problemàtica de les mesures tabulars de risc de revelació

♣ Ens hem deixat: SDC en bases de dades en ĺınia, avaluació emṕırica del risc en taules,

etc.14

14Un bon llibre de referència és Willenborg and De Waal (2001), Elements of Statistical Disclosure Control, Springer, 2001.
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