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  چكيده
ها با فراهم آوردن امكانات  گرچه اين سرويس. هاي محاسبات فراگير هستند هاي محبوب در محيط  مبنا يكي از سرويس-هاي مكان سرويس

هاي  ه رخنهاند كه ممكن است ب هاي جديدي ايجاد كرده پذيري اند اما آسيب پيشرفته راحتي بيشتر را براي كاربران خود به ارمغان آورده
هاي مختلفي از حريم خصوصي دارند، از اين رو مدلي الزم است كه در  در عمل افراد مختلف برداشت. امنيتي و حريم خصوصي منجر شوند
در اين . ها وجود داشته باشد هاي حريم خصوصي خود را بيان كنند و ساز و كارهايي براي اعمال آن آن كاربران مختلف بتوانند نيازمندي

اين راهكار در . شود له بعد از معرفي چارچوبي براي بيان ترجيحات حريم خصوصي كاربران، راهكاري براي اعمال اين ترجيحات ارائه ميمقا
بندي  كنند كه آن نيز با اعمال يك الگوريتم گروه ارسال مي) كننده گمنام(هاي خود را براي يك موجوديت واسط  ابتدا كاربران درخواست

هاي حريم خصوصي همه  كند كه در هر گروه نيازمندي بندي مي اي گروه آوري شده در يك بازه زماني معين را به گونه جمعهاي  درخواست
كننده سرويس ارسال  هاي هر گروه را در قالب يك درخواست عمومي براي فراهم كاربران عضو آن گروه برآورده شود و سپس درخواست

ها و در نتيجه كاهش  ل هيلبرت روشي براي كمينه كردن مساحت متوسط نواحي عمومي درخواستهمچنين با استفاده از تبدي. كند مي
   .ها ارائه شده است هزينه ارتباطي و پردازشي و افزايش دقت پاسخ

  كليدي واژه هاي
 kمرتبه -سازي، گمنامي مبنا، شخصي-، حريم خصوصي، سرويس مكانℓ مرتبه-تنوع

  

 مقدمه  -1

هاي سيار هستند كه از  گروهي از سرويسمبنا -هاي مكان سرويس
گيرد و موقعيت  توانايي تعيين موقعيت دستگاه سيار بهره مي

هاي  دستگاه صادركننده درخواست را به عنوان بخشي از داده
هاي  امروزه اين سرويس. دهند ورودي خود مورد استفاده قرار مي

ني، بازيابي  رسا راهبري، اطالع: اند از جمله كاربردهاي مختلفي يافته
  ....اطالعات مربوط به منابع عمومي دور و بر، رديابي و 

و يا (مبنا بر مبناي موقعيت -هاي مكان از آنجا كه سرويس
شوند، نگراني شديدي  كاربر ارائه مي) برخي اطالعات حساس ديگر

. ها وجود دارد  كاربران اين سرويس1در مورد تهديد حريم خصوصي
 شده اطالعات حساس موجود در از اين رو افشاي كنترل

  .شود ها محسوب مي اي حياتي در اين سرويس ها مسئله درخواست
هاي مختلفي از حريم خصوصي  در عمل افراد مختلف برداشت

ممكن است فردي نخواهد زماني كه در مسافرت است . دارند
همكارش به موقعيت او پي ببرد و ممكن است از ديد فردي ديگر 

: سوال كليدي در حريم خصوصي اين است. باشداين مسئله مهم ن
تواند به چه اطالعاتي و تحت چه شرايطي دسترسي  چه كسي مي
در واقع مدلي الزم است كه در آن همه كاربران . داشته باشد
  حريم خصوصي خود را بيان كنند و ساز و كارهايي برايترجيحات 
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 . ها وجود داشته باشد اعمال آن
هاي موجود براي حفاظت از حريم خصوصي روي يك  روش

هاي متفاوت كاربران  روش عمومي كه بدون توجه به نيازمندي
ها تأمين  مختلف سطح يكساني از حريم خصوصي را براي همه آن

كند تمركز دارند كه پيامدش اين است كه ممكن است برخي  مي
صوصي ناكافي رنج ببرد در حالي كه براي برخي كاربران از حريم خ

ديگر كنترل حريم خصوصي بيش از حد نياز باشد و منجر به پايين 
  . ها شود آمدن كيفيت سرويس براي آن

به بيان كلي، از كنار هم قرار گرفتن هويت واقعي كاربر 
صادركننده درخواست و اطالعاتي كه از ديد او خصوصي محسوب 

 اطالعات . [2]گيرد  حريم خصوصي شكل ميشود، يك تهديد مي
هاي مالي، اطالعات  خصوصي شامل اطالعات پزشكي، داده

آوري شده توسط  هاي زمينه جمع زماني كاربر يا داده/مكاني
حسگرها است كه ممكن است به عنوان بخشي از درخواست 

  .سرويس منتقل شوند
حل متداول براي حفاظت از حريم خصوصي در  يك راه

مبنا تعميم موقعيت دقيق كاربر به يك ناحيه - هاي مكان سرويس
هاي حريم خصوصي او است  مكاني برآورده كننده نيازمندي

محاسبه اين ناحيه معموالً مبتني بر مفهوم . 1)پوشش مكاني(
- ها گمنام يك مجموعه از درخواست.  استk2 [3]مرتبه - گمنامي
ن شود كه  است، اگر براي هر پرس و جوي معين تضميkمرتبه 

تركيبي از - شناسه پرس و جو يك حمله مبتني بر مقادير شبه
كه ... برخي صفات غيرحساس، مانند سن، موقعيت مكاني و 

تواند جهت برقراري ارتباط با دانش خارجي براي  مقاديرشان مي
كند يا محدود  ها ارجاع مي بازشناسي كساني كه اطالعات به آن

تواند با   نمي-[3]رود   كار هاي كانديد به كردن مجموعه طرف
1احتمالي بيشتر از 

k كاربر صادركننده پرس و جو را از k-1 
 كاربر غيرقابل تمايز از نظر kمجموعه . كاربر ديگر تميز دهد

 3)ارزي يا يك كالس هم (kمرتبه - شناسه، يك گروه گمنام شبه
  . شود ناميده مي

 تنها kمرتبه - اره شده است، گمنامي اش[4]همانطور كه در 
قادر است جلوي تهديدات افشاي شناسه را بگيرد و در جلوگيري 

به عنوان نمونه اگر ميزان تنوع در . از افشاي صفت ناتوان است
مقادير صفات حساس ركوردهاي يك گروه گمنام كم باشد مهاجم 

 4جانسحمله ت(ها را حدس بزند  تواند مقدار آن به احتمال زياد مي
حل براي مواجهه با اين مشكل استفاده از مفهوم  يك راه). [4]
حصول اطمينان از اين كه از :  استℓ5 [4]مرتبه - تنوع
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هاي صادر شده توسط كاربران واقع در هر گروه گمنام  درخواست
  . مقدار مختلف براي اطالع خصوصي قابل استنتاج باشدℓحداقل 

 مناسب بسيار (ℓ) و سطح تنوع (k)تعيين سطح گمنامي 
 براي كاربري k=100به عنوان مثال . وابسته به شرايط محيط است

كه در يك استاديوم شلوغ قرار دارد، يك ناحيه كوچك را در بر 
در حالي كه براي كاربري كه در بيابان قرار دارد، ناحيه . گيرد مي

برآورده كننده همين سطح گمنامي يك ناحيه بسيار بزرگ را در 
 مناسب نيز متأثر از ℓبه طور مشابه تعيين (د گرفت بر خواه

مكاني -در مثال اول ناحيه پوشش از تنوع). شرايط محيط است
كافي برخوردار نيست، چرا كه در هر حال اين واقعيت كه كاربر در 

همچنين در مثال دوم يك ناحيه . رود يك استاديوم قرار دارد لو مي
زشي باال و دستيابي به پوشش خيلي بزرگ منجر به سربار پردا

 دو پارامتر [5]براي رفع اين مسائل، در . شود نتايج نادقيق مي
جديد براي بيان نيازمندي حريم خصوصي هر كاربر معرفي شده 

ناحيه حداقل و ناحيه حداكثر كه، به ترتيب، عبارتند از : است
تعيين ناحيه حداقل و . حداقل و حداكثر مساحت ناحيه پوشش

  .ر، به ترتيب، درنواحي چگال و خلوت سودمند استناحيه حداكث
 مروري بر كارهاي مرتبط در حوزه 2در ادامه، دربخش 

مبنا - هاي مكان حفاظت از حريم خصوصي كاربران در سرويس
 مفاهيم مورد استفاده در اين مقاله 3در بخش . صورت گرفته است

  سناريوي مرجع در اين مقاله كه يك4در بخش . مرور شده است
مبنا - هاي مكان سناريوي متداول براي به كار گيري سرويس

شود بررسي و همچنين چارچوبي براي بيان ترجيحات  محسوب مي
حريم خصوصي كاربران براساس چهار پارامتر، سطح گمنامي، 

 5در بخش . سطح تنوع، ناحيه حداقل و حداكثر، ارائه شده است
ز حريم خصوصي بندي براي حفاظت ا يك راهكار مبتني بر گروه

 نحوه عملكرد راهكار 6در بخش . كاربران مختلف ارائه شده است
در پايان در .  در يك سناريوي نمونه بررسي شده است5بخش 
گيري از بحث و ارائه پيشنهاداتي براي كارهاي   به  نتيجه7بخش 

  . آتي پرداخته شده است

  كارهاي مرتبط -2
هاي مؤثر  د روشمبنا مشروط به وجو- هاي مكان موفقيت سرويس

براي حفاظت از حريم خصوصي است، از اين رو، بخش قابل 
ها به مسئله حريم  توجهي از تحقيقات مرتبط با اين سرويس

  . خصوصي كاربران اختصاص داشته است
- سازي گمنامي هاي پوشش ارائه شده بر برآورده اكثر روش

.        [9-6]اند   با ايجاد يك ناحيه پوشش كوچك تأكيد داشته kمرتبه 
B. Gedik يك الگوريتم پوشش به نام [6] و همكارانش 

اند كه نوعي گراف براي برقراري   ارائه داده6»سازي گروهي پنهان«
ارتباط بين كاربران داراي نيازمندي حريم خصوصي مشابه تشكيل 
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هاي همبند اين گراف يك گروه گمنام  هر يك از زيرگراف. دهد مي
شود كه در صورت صدور درخواست توسط  از كاربران محسوب مي

ها، ناحيه دربرگيرنده همه كاربران گروه به عنوان  هر يك از آن
 و C.Y. Chow.  شود موقعيت صادركننده درخواست ارسال مي

هاي سيار ارائه   يك الگوريتم پوشش براي محيط[7]همكارانش 
ده  كاربر در حول و حوش كاربر صادر كننk-1اند كه بدنبال  داده

ها  گردد و يك ناحيه پوشش دربرگيرنده آن پرس و جو مي
 با استفاده از يك [8] و همكارانش M.F. Mokbel. سازد مي

ساختار هرمي مبتني بر شبكه روشي براي ساخت ناحيه پوشش 
 يك [9] و همكارانش G. Ghinitaدر نهايت، . اند ارائه كره

ديل هيلبرت براي اند كه از مقادير تب الگوريتم پوشش ارائه داده
هر چند اين . كند كمينه كردن مساحت ناحيه پوشش استفاده مي

ها يك ايراد اساسي دارند كه داللت بر اين نكته دارد كه  الگوريتم
 براي حفاظت از حريم خصوصي كاربران kمرتبه - گاهي گمنامي

كند؛ به عنوان مثال اگر تنوع در مقادير صفات حساس   كفايت نمي
تواند با مرتبط كردن  وه گمنام كم باشد، دشمن مياعضاي يك گر

حمله (يك فرد به آن گروه، مقدار صفت حساس او را بفهمد 
 براي حل اين [4]  و همكارانش A. Machanavajjhala). تجانس

اش اين  اند كه الزمه  را معرفي كردهℓمرتبه - مشكل مفهوم تنوع
نمايش داده - خوب« مقدار ℓاست كه هر گروه گمنام شامل حداقل 

نمايش داده - مفهوم خوب.  براي مقدار صفت حساس باشد1»شده
يك برداشت . [4]توان به طرق مختلفي تفسير كرد  شده را مي

 مقدار مختلف ℓمتداول اين است كه در هر گروه گمنام حداقل 
  . ℓ(2 مرتبه - تنوع مجزاي(براي صفت حساس وجود داشته باشد 

ينه، مفهوم تنوع از سه جنبه هاي آگاه از زم در حوزه سرويس
، تنوع در [10]تنوع در پرس و جو : مورد توجه گرفته است

 و تنوع در مقادير [12, 11]) مثالً موقعيت(شناسه  هاي شبه داده
 به اين نكته توجه شده است كه اگر [10]در .  [1]صفات حساس 

همه كاربران واقع در يك ناحيه پوشش سرويس يكساني را 
د، گرچه ممكن است دشمن نتواند صادركننده هر درخواست كنن

تواند نوع پرس و جوي همه  پرس و جو را شناسايي كند اما مي
 [10]براي حل اين مشكل در . كاربران واقع در آن ناحيه را بفهمد

 از نظر نوع ℓمرتبه -تكنيكي براي افراز فضا به نواحي داراي تنوع
رض شده است كه كل پرس و جو ارائه شده است؛ به اين منظور ف

اين تكنيك از خانه مركزي شروع . بندي شده باشد ناحيه شبكه
اي برسد  دهد تا به ناحيه كرده و آن را در همه جهات گسترش مي

هاي حريم خصوصي همه كاربران واقع در آن برآورده  كه نيازمندي
 نشان داده شده است كه اگر [12 ,11]همچنين، در . شده باشد

هاي موجود در يك ناحيه پوشش كم  عنايي مكانتنوع در نوع م
توان اطالعاتي در مورد كاربران واقع در آن ناحيه پوشش  باشد مي

                                                                  
1 Well-Represented 

2 Distinct ℓ -Diversity 

براي حل اين مسئله مفهوم تنوع مكاني پيشنهاد شده . بدست آورد
 روشي براي تضمين تنوع مكاني با استفاده از [11]در . است
 براي اين [12]ارائه شده است و در ) [10]مشابه (بندي  شبكه

بندي  گروه...) مثالً مدرسه، بيمارستان و (هاي معنايي  منظور مكان
شود كه ناحيه پوشش مكاني يك پرس  شده و اطمينان حاصل مي

هاي معنايي مختلف  تايي از مكان- ℓ و جو در برگيرنده يك گروه
 به اين نكته توجه شده است كه حتي اگر نوع و مكان [1]در . باشد

 پرس و جوها يكسان باشد، اگر تنوع در مقادير صفت معنايي همه
ها ناكافي باشد نوعي تهديد حريم خصوصي وجود  حساس آن

 [1]خواهد داشت؛ براي پيشگيري از اين قبيل تهديدات، در 
 در صفات حساس يك ℓمرتبه - الگوريتمي براي ايجاد تنوع

دي اين الگوريتم با فرض نيازمن. شده استارائه مجموعه درخواست 
ℓ هاي گمنام متشكل از كاربراني با حداقل  براي همه كاربران، گروه
ℓدهد كه نسبت به   مقدار مختلف براي صفت حساس تشكيل مي

 .تهديدات حريم خصوصي ناشي از عدم تنوع مقاوم هستند
در اكثر راهكارهاي ارائه شده براي حفاظت از حريم خصوصي 

 اين بوده كه همه مبنا فرض بر-هاي مكان كاربران در سرويس
اما در عمل . كاربران ترجيحات حريم خصوصي يكساني دارند

هاي  اينطور نيست و كاربران مختلف در شرايط مختلف نيازمندي
 . حريم خصوصي متفاوتي دارند

 تعاريف مرتبط  - 3

در اين بخش برخي مفاهيم اصلي كه پايه ادامه بحث خواهند بود، 
 .شوند تعريف مي
براي يك مجموعه درخواست                ) سهشنا شبه (.1تعريف 

1 2 mR { r ,r ,...,r اي از كاربران   كه توسط مجموعه={
1 2 mU { u ,u ,...,u صادر شده است و هر درخواست شامل  ={

}تعدادي صفت  }1 2 nr a ,a ,...,a=  ،شناسه  يك شبهاست
{ } { }1 2 k 1 2 nQI a ,a ,...,a a ,a ,...,a= ينه از  كم يك مجموعه ⊇

ها است كه در صورت تركيب با  اطالعات موجود در درخواست
هويت يكي از به افشاي تواند دست كم  اطالعات خارجي مي

  .منجر شود) ui   ،i=1,…mبهri نسبت دادن (صادركنندگان 
ها  يك گروه گمنام از درخواست) kمرتبه - گمنامي( .2تعريف 

ها را  ك از درخواست است اگر نتوان هيچي kمرتبه - داراي گمنامي
1با احتمالي بيش از 

kبه . اش نسبت داد  به صادركننده اصلي
 k-1شناسه حداقل از  بيان ديگر هر درخواست از نظر مقادير شبه

  .درخواست ديگر غيرقابل تمايز باشد
يك گروه گمنام از ) ℓمرتبه - اصل تنوع (.3تعريف 

 مقدار  ℓ است اگر شامل حداقل ℓمرتبه -ها داراي تنوع درخواست
  .  باشدبراي صفت حساس » نمايش داده شده- خوب«

را به طرق مختلفي » خوب نمايش داده شده « [4]طبق 
-هاي مختلفي از تنوع توان گونه توان تفسير كرد؛ در نتيجه مي مي
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 در اين مقاله از دو نوع آن استفاده شده  را تعريف كرد كهℓمرتبه 
  :است

ها  يك گروه گمنام از درخواست .ℓ مرتبه- وع مجزايتن .1
  ℓ است، اگر شامل حداقل ℓ مرتبه-داراي تنوع مجزاي

  . مقدار مختلف براي صفت حساس باشد
ها   يك گروه گمنام از درخواست.ℓمرتبه - تنوع آنتروپي .2

)Λ ( داراي يك صفت حساس واحد(S) داراي تنوع 
 بزرگتر مساوي است، اگر آنتروپي گروه ℓ مرتبه- آنتروپي
log(ℓ)باشد؛   

i ip log( p ) log( )− ≥∑ l )  1                       (  

 

 i
i

| .S s
p

λ Λ λ
Λ

∈ =
=    )  2                         (  

هايي از   عبارتست از نسبت تعداد درخواستipدر رابطه فوق، 
 است به تعداد كل siها  گروه كه مقدار صفت حساس آن

  . هاي گروه درخواست
، دو ℓ=k براي يك گروه گمنام با نيازمندي حريم خصوصي

  .تعريف فوق معادل خواهند بود
 اين است كه از حمالت استنتاج ℓمرتبه - ايراد تنوع مجزاي

در واقع گرچه ممكن است مقادير . كند احتمالي جلوگيري نمي
شد اما ممكن است مختلفي براي صفت حساس وجود داشته با

به عنوان . ها خيلي متداول و برخي ديگر نادر باشند برخي از آن
 مقدار مختلف 3مثال فرض كنيد يك از يك درخواست عمومي 

ناراحتي : شود صادركننده استنتاج مي» وضعيت سالمت«براي 
همچنين فرض كنيد كه احتمال ابتال به . قلبي، آسم و ديابت

. باشد% 20 به يكي از دو بيماري ديگر و احتمال ابتال% 80ديابت 
كننده به  تواند بفهمد كه درخواست در اين صورت مهاجم مي

از اين رو در راهكار ارائه شده . مبتال به ديابت است% 80احتمال 
 كه اين ايراد را رفع ℓ1 مرتبه - در اين مقاله از مفهوم تنوع آنتروپي

  .كند استفاده شده است مي
ها  روپي يك گروه گمنام از درخواستاگر آنت .4تعريف 

)entropy ( كمتر ازlog(ℓ) باشد، تهديد حريم خصوصي ناشي از 
 :توان به صورت زير محاسبه كرد را مي) PTl (عدم تنوع 

PT log( ) entropy= −l l    )  3(                       

هاي   براي به كارگيري سرويسسناريوي متداول -4
 مبنا-مكان

هاي  كارگيري سرويس  يك سناريوي متداول براي به1شكل 
ها را از طريق يك  كاربران درخواست. دهد مبنا را نشان مي- مكان

براي يك طرف قابل اعتماد ) مثالً يك كانال رمز شده(اتصال امن 

                                                                  
1 Entropy ℓ-Diversity 

آوري  معكننده، بعد از ج گمنام. كنند  ارسال مي2)كننده گمنام(
، شناسه )τ(هاي ارسال شده طي يك بازه زماني معين  درخواست

هاي جعلي جايگزين  ها حذف يا يا شناسه كاربران را از درخواست
ها   درخواست  سازي كند و سپس با اعمال يك الگوريتم عمومي مي

ارسال كننده سرويس  تبديل و براي فراهم) ′r(را به شكل عمومي 
كننده  اند، فراهم سازي شده از آنجا كه اطالعات عمومي. كند مي

اي از  تواند پاسخ دقيقي بدهد؛ در مقابل، مجموعه سرويس نمي
 نشان [13] اما همانطور كه در .شود هاي كانديد برگردانده مي پاسخ

هاي دقيق را از بين  كننده قادر است پاسخ گمنامداده شده است، 
  . براي كاربر ارسال كندها انتخاب و آن

يك درخواست سرويس يك چهارتايي با فرمت 
max min, , , , , , , ,id k A A x y t Sl ،است كه در آن id 

اطالعات مربوط به شناسايي كاربر صادركننده است؛ براي يك 
 شده اين مقدار تهي يا شامل يك شناسه جعلي درخواست عمومي

)id maxچهارتايي . است) ′ min, , ,k A Al ،به ترتيب ،
دهنده سطح گمنامي، سطح تنوع، ناحيه حداقل و ناحيه  نشان

,تايي   است و سه كاربرحداكثر مورد نياز ,x y t اطالعات 
مثالً وضعيت (هاي حساس كاربر  داده Sزماني درخواست و /مكاني

است كه در محاسبه پاسخ سرويس )  وضعيت مالي كاربرسالمت يا
  . گيرند مورد استفاده قرار مي
هدش يمومع تساوخرد-2

نماان لاصتا
ديدناك جياتن-3 سيورس هدننك مهارف

 تساوخرد-1نما لاصتا
سيورس

 جياتن-4
يعقاو

ربراك

هدننك مانمگ

هاي         كارگيري سرويس سناريوي متداول براي به: 1شكل 
 مبنا-مكان

كننده موقعيت دقيق هر كاربر را با يك مستطيل  گمنام
 كاربر جايگزين و k دربرگيرنده حداقل  (MBR) 3محاطي كمينه

,(شده حاصل  درخواست عمومي ,id MBR S′ ( را براي
هاي حساس  از آنجا كه داده. كند كننده سرويس ارسال مي فراهم

گيرند، بايد  كاربر در محاسبه پاسخ سرويس مورد استفاده قرار مي
  . شده باقي بمانند بدون هيچ تغييري در درخواست عمومي

 

                                                                  
2 Anonymizer 

3 Minimum Bounding Rectangle 
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 ي حريم خصوصيساز شخصي -5

الگوريتم (هاي حريم خصوصي  هدف از الگوريتم اعمال نيازمندي
هاي كاربران است به  هايي متشكل از درخواست تشكيل گروه) 1

هاي حريم خصوصي همه كاربران صادركننده   كه نيازمندي طوري
  . ها برآورده شود اين درخواست

 مقدار مختلف براي صفت حساس وجود Lفرض كنيد در كل 
1 داشته باشد و 2 mR { r ,r ,...,r هاي   مجموعه درخواست ={

هاي  در ابتدا درخواست.  باشدτصادرشده در يك بازه زماني معين 
شود؛ به اين  بندي مي  دسته كاربران برحسب مقدار صفت حساس

  هاي داراي صفت حساس مشابه در دسته ترتيب كه درخواست
توجه به اين نكته ). 1الگوريتم  3-2خطوط (گيرند  يكسان قرار مي

الزم است كه براي كاربر داراي نيازمندي حريم خصوصي كمتر، 
تر از حريم خصوصي  ها مهم زمان پاسخگويي سرويس و دقت پاسخ

هاي گمنام  ها و تشكيل گروه بندي درخواست از اين رو گروه. است
هاي كاربران داراي  اي انجام شود كه درخواست بايد به گونه

 حريم خصوصي مشابه دارند در يك گروه گمنام قرار  ازمنديني
 است اما تأثير اين دو پارامتر k≥ ℓبديهي است كه هميشه . گيرند

همچنين . بر توزيع احتمال در يك مجموعه گمنام معلوم نيست
براي اطمينان كمينه شدن مساحت مستطيل ) [14 ,1]مشابه (

هاي يك گروه  تمحاطي موقعيت كاربران صادركننده درخواس
با استفاده از . شود  استفاده مي[15]گمنام از مفهوم تبديل هيلبرت 

توان مختصات دو بعدي را  يك منحني پركننده فضاي هيلبرت مي
به اين ترتيب كه نقاطي كه روي منحني . به يك بعدي تبديل كرد

به هم نزديك هستند به احتمال زياد در فضاي دو بعدي هم 
از اين رو به منظور كاهش مساحت نواحي . ر دارندنزديك به هم قرا

اي انجام شود كه تا  ها بايد به گونه بندي درخواست عمومي گروه
حد امكان مقدار هيلبرت موقعيت كاربران صادركننده درخواست 

بندي  به اين منظور پيش از شروع گروه. نزديك به هم باشد
هاي موجود در هر دسته برحسب سه تايي  درخواست

,k ,H ( u )lسپس مرحله ). 1 الگوريتم 4خط (شوند   مرتب مي
هاي گمنام آغاز  هاي كاربران و تشكيل گروه بندي درخواست گروه
  ). 1 الگوريتم 5خط (شود   مي

  بندي  گروه -5-1
هاي گمنام تشكيل در  براي اطمينان تشكيل حداكثر تعداد گروه

هاي موجود در آن  رخواستهاي مختلف برحسب تعداد د ابتدا دسته
ترين  در هر دور بزرگ). 2 الگوريتم 3- 2خطوط (شود  مرتب مي

دسته انتخاب و به ازاي هر يك از اعضاي آن يك گروه گمنام 
  .شود تعريف مي

 نيازمندي حريم خصوصي هر گروه گمنام با يك چهارتايي 
min max, , ,a a a ak A Alكه بديهي است از آنجا . شود  تعريف مي

هاي حريم خصوصي همه كاربران  هر گروه گمنام بايد نيازمندي

، به ترتيب، maxaAو ka ،ℓa ،minaAعضوش را برآورده سازد، 
اگر تعداد .  اعضاي آن گروه هستندAmax و k ،ℓ ،Aminحداكثر 

منام كامل  باشد تشكيل گروه گℓaهاي غيرتهي كمتر از  دسته
هاي حريم  پذير نيست و براي برآورده كردن نيازمندي امكان

هاي  ها با گروه هاي باقي مانده، اين درخواست خصوصي درخواست
خطوط  ((merge)شوند  گمنام كامل از قبل تشكيل شده ادغام مي

در غيراين صورت اضافه كردن اعضاي جديد ). 2 الگوريتم 35- 34
بديهي است بعد . برآورده شود  ℓaيابد كه  ميبه گروه تا زماني ادامه 

از اضافه شدن هر درخواست جديد به اين گروه ممكن است 
 جديد ℓaهاي حريم خصوصي گروه تغيير كند؛ در واقع،  نيازمندي

 درخواستي كه قرار است به گروه ℓبرابر است با حداكثر نيازمندي 
هاي هر دسته بر  از آنجا كه درخواست.  قبليℓaاضافه شود و  

شان به صورت نزولي مرتب  كاربران صادركنندهℓ حسب نيازمندي 
 ℓaتوان اطمينان داشت كه در نهايت روند افزايش  اند، مي شده

خطوط (افتد  نهايت نمي شود و الگوريتم در حلقه بي متوقف مي
، اضافه ℓaي بعد از برآورده كردن نيازمند). 2 الگوريتم 18- 11

يابد تا زماني كه  هاي جديد به گروه ادامه مي كردن درخواست
براي اطمينان از اينكه .  شودkaتعداد اعضاي گروه گمنام برابر 

هاي گمنام تقريباً  توزيع مقدار صفت حساس در درخواست
هاي حفظ شود،  آنتروپي درخواست- يكنواخت باقي بماند و تنوع

هاي   اين مرحله تا حد امكان از دستههاي اضافه شده در درخواست
شوند و چون از  هاي قبلي گروه گمنام انتخاب مي مشابه درخواست
k,تايي  هاي هر دسته بر حسب سه قبل درخواست ,H( u )l 

هاي جديد  توان اطمينان داشت كه درخواست اند مي مرتب شده
 اما در اين مرحله ماند   ثابت ميℓaكمتري دارند پس ℓ نيازمندي 

maxو ka ،minaAهاي  ممكن است نيازمندي aA تغيير كنند
با اين وجود بعد از پايان اين مرحله ). 2 الگوريتم 25-19خطوط  (

 شود، از اين رو، بعد از ℓaآنتروپي گروه كمتر از -ممكن است تنوع
شود و اگر از يك حد   محاسبه ميPTlاين مرحله سطح تهديد 

هاي  توان با اضافه كردن درخواست بيشتر بود، مي) h(آستانه معين 
آن را كاهش داد ) [16 ,1]مشابه (جعلي 

(generateFakeRequests))  براي ). 2 الگوريتم 29- 27خطوط
كه هاي جعلي پي نبرد الزم است  آنكه دشمن به وجود درخواست

ها مشابه توزيع  توزيع مقادير صفات حساس در اين درخواست
به عالوه براي اطمينان از اينكه .  ها در كل جميعت باشد واقعي آن

افزايش درخواست جعلي باعث افزايش مساحت ناحيه پوشش 
ها در مستطيل  شود، بايد موقعيت محل صدور اين درخواست نمي

 . ي گروه قرار داشته باشدهاي قبل محاطي كمينه موقعيت درخواست
و ) minaA(در پايان نيازمندي حريم خصوصي ناحيه حداقل 

 گروه گمنام، كه به ترتيب برابرند با (maxaA)ناحيه حداكثر 
هاي گروه، بررسي  حداقل و حداكثر نيازمندي متناظر در درخواست

اگر مساحت مستطيل ). 2گوريتم  ال32-30خطوط (شوند  مي
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. دهد ترين زمين ورزشي براي انجام فعاليت بعدي به او مي نزديك
ق سيستم تعيين موقعيت خود مربي مجازي قادر است از طري

به طور پيوسته بر موقعيت ) هاي نصب شده در محيط مثالً دوربين(
هاي كاربران و  كاربران نظارت داشته باشد و از آنجا كه شناسه

تواند تعيين كند كه در حال حاضر كدام  نقشه مركز را دارد، مي
ز سيستم مركز ورزشي ا. كاربران در يك ناحيه مفروض قرار دارند

نظر كاربران نيمه صادق است، يعني درباره اطالعات خصوصي 
كاربران كنجكاو است اما در عين حال در پاسخگويي به 

در اين سناريو اطالعات مربوط به . كند ها تقلب نمي درخواست
وضعيت سالمت كاربر از حساسيت خاصي برخوردارند و بايد پيش 

ين منظور، به ا. از ارسال براي مربي مجازي گمنام شوند
از طريق يك اتصال امن براي يك ) r(هاي كاربران  درخواست

آوري  كننده، بعد از جمع گمنام. شود كننده ارسال مي گمنام
، با اعمال )τ(هاي زماني معين  هاي صادر شده در بازه درخواست

هاي عمومي  ها را به درخواست  آن5الگوريتم ارائه شده در بخش 
)r′ (كند تبديل و براي مربي مجازي ارسال مي.  

آوري شده  هاي جمع  يك مجموعه نمونه از  درخواست1جدول 
 را ([11:05-11:00])كننده در يك بازه زماني معين   توسط گمنام

براي گمنام كردن اين مجموعه درخواست، از دو . دهد نشان مي
ات مربوط به اطالع: شود سازي استفاده مي تكنيك حذف و عمومي

شناسه كاربر حذف و اطالعات مربوط به زمان و مكان صدور هر 
از . شود شناسه درخواست تعميم داده مي درخواست به عنوان شبه

سوي ديگر از آنجا كه صفت وضعيت سالمت يك صفت حساس 
شود، مقادير آن در هر درخواست عمومي بايد از تنوع  محسوب مي

 2شكل . الت تجانس جلوگيري شودكافي برخوردار باشد تا از حم
 روي منحني 1هاي جدول  موقعيت كاربران صادركننده درخواست

هيلبرت، به همراه نواحي عمومي حاصل از اعمال الگوريتم ارائه شده 
كننده  گمنام. دهد  روي اين مجموعه درخواست را نشان مي5در بخش 
رسال كننده سرويس ا هاي عمومي حاصل را براي فراهم  درخواست

كننده سرويس با  ترين حالت فرض كنيد فراهم گيرانه در سخت. كند مي
شده در محيط قادر است به موقعيت  هاي نصب استفاده از دوربين

صورت، به عنوان  در اين. دقيق هر يك از كاربران در هر زمان پي ببرد
كننده سرويس   فراهمŕ1 عمومي  مثال بعد از دريافت درخواست

مد كه اين درخواست توسط يكي از كاربران واقع در ناحيه تواند بفه مي
 صادر شده ){Alice, Bob, Carl, Eve}( اين درخواست  عمومي 

1تواند با احتمالي بيشتر از  است اما نمي
 بفهمد كه صادر كننده 4

همچنين براساس مقدار وضعيت سالمت در اين . واقعي كداميك است
1تواند با احتمالي بيش از  ت عمومي نميدرخواس

 به وضعيت 3
پاسخ سرويس شامل چهار . سالمت هر يك از اين كاربران پي برد

 ŕ1هاي ورزشي نزديك به ناحيه عمومي درخواست  مجموعه از زمين
 كاربر واقع در 4كننده براساس وضعيت سالمت هر يك از  است، گمنام

ه مجموعه پاسخ مرتبط را انتخاب كرده و با توجه به موقعيت اين ناحي
ترين گزينه را از بين اعضاي آن مجموعه انتخاب و  دقيق كاربر نزديك

  . كند پاسخ را براي او ارسال مي
سازي حريم خصوصي براي كاربران مختلف  اگر امكان شخصي

 kين بيشتر(ترين حالت  گيرانه كننده سخت وجود نداشته باشد، گمنام
             كند  را به عنوان نيازمندي همه كاربران اعمال مي) ℓو 

 1هاي جدول  به عنوان مثال در مورد درخواست). [9-6 ,1]مشابه (
 را در نظر  ℓ=3 و  k=4گمنام كننده براي همه كاربران نيازمندي 

گيرد و براي يافتن نواحي عمومي مناسب روي منحني هيلبرت  مي
 كاربر داراي 4 ناحيه مستطيلي دربرگيرنده اولين رود و پيش مي

ها در   وضعيت سالمت مختلف را به عنوان ناحيه عمومي آن3حداقل 
ب نواحي پوشش محاسبه شده با اين روش را -2شكل . گيرد نظر مي

در اين شكل بعد از انجام يك عمل ادغام، براي حفظ . دهد نشان مي
 جعلي به ناحيه عمومي آنتروپي گروه حاصل، دو درخواست-تنوع

دهد كه در  ب نشان مي-2الف و -2مقايسه دو شكل . اضافه شده است
هاي حريم خصوصي كاربران مساحت  سازي نيازمندي صورت شخصي

هاي جعلي مورد نياز كمتر  متوسط نواحي پوشش و تعداد درخواست
در نتيجه هزينه ارتباطي و پردازشي كمتري به سيستم تحميل . است
  .  كنند تري دريافت مي هاي به موقع و دقيق و كاربران پاسخشود  مي
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  هاي ارسال شده براي يك سرويس مربي مجازي در يك بازه زماني معين درخواست: 1جدول 
  .   نگاشته شده است1×1در اين جدول موقعيت كاربران به يك ناحيه با ابعاد 

 ها شناسه شبه  ترجيحات حريم خصوصي
H(u) 

k  ℓ  
  وضعيت سالمت

Y X زمان درخواست 
 كاربر) نام(شناسه 

12 4 3 Heart Disease 0.4084 0.3547 11:00 Alice 

7 4 3 Asthma 0.1382 0.4052 11:03 Bob 

8 4 2 High Blood Pressure 0.3651 0.2173 11:02 Carl 

43 3 2 Diabetes 0.8194 0.8522 11:01 Dave 

14 3 3 High Blood Pressure 0.1883 0.3662 11:02 Eve 

25 3 3 Asthma 0.8483 0.2686 11:03 Frank 

38 3 3 Heart Disease 0.9185 0.5077 11:01 George 

49 3 2 Respiratory Disease 0.4101 0.8983 11:02 Helen 

47 1 1 High Blood Pressure 0.5926 0.9694 11:04 Iannis 

36 2 2 Rheumatism 0.5864 0.7246 11:00 Jack 

28 2 2 High Blood Pressure 0.8466 0.4208 11:04 Kim 

              
  )درخواست جعلي: F(هاي عمومي  نيازمندي: سازي شده                                           ب هاي شخصي نيازمندي:  الف

   1هاي عمومي جدول  يافته درخواست نواحي تعميم: 2شكل 
  .هاي عمومي نمايش داده شده است  شكل موقعيت هر يك از كاربران روي منحني هيلبرت و همچنين نواحي متناظر با هر يك از درخواستدر اين

  

 گيري و كارهاي آتي نتيجه -7

هاي حريم خصوصي  سازي نيازمندي در اين مقاله مسئله شخصي
بعد از معرفي . مبنا مورد بررسي قرار گرفت-هاي مكان در سرويس

هاي كاربران براساس چهار پارامتر  ارچوبي براي بيان نيازمندچ
سطح تنوع، سطح گمنامي، ناحيه حداقل و ناحيه حداكثر، 

هاي حريم  بندي كاربران داراي نيازمندي الگوريتمي براي گروه
هاي هر گروه از اين كاربران در  خصوصي مشابه ارائه شد؛ درخواست

كننده سرويس ارسال  قالب يك درخواست عمومي براي فراهم
كه مانع از بروز تهديدات افشاي شناسه و افشاي  شود به طوري مي

همچنين نحوه عملكرد الگوريتم در يك سناريوي نمونه . صفت شود
 .مورد بررسي قرار گرفت

حل جامع براي حفاظت از حريم  بديهي است ارائه يك راه
ت هاي محاسبات فراگير يك هدف طوالني مد خصوصي در محيط

هاي تحقيقاتي متعدد همچنان براي مطالعات بعدي باز  است زمينه

هاي  شناسه از جمله تعميم مسئله براي حالتي كه شبه. هستند
ديگري به غير از مكان و زمان صدور درخواست وجود داشته باشند 

و همچنين تعميم براي بيش از يك ) مثالً سن و جنسيت كاربر(
  . صفت حساس در هر درخواست
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