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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
ới s b ng n c a mạng m y t nh, mạng int rn t tr n toàn
c u. iệc giao tiếp, trao đ i dữ liệu, giới thiệu ý tưởng, mua b n
hàng hóa và dịch vụ giữa con người với con người không còn giới
hạn bi n giới nữa khi mọi việc đều th c hiện thông qua mạng
Int rn t. T nh ri ng tư c a c nhân được hiểu mặc định là quyền lợi
vĩnh viễn c a c nhân đó.Bảo mật t nh ri ng tư c a người sử dụng
dịch vụ điện tử n i l n như một vấn đề quan trọng c n thiết phải nghĩ
đến.
Kỹ thuật Data Mining cho phép chúng ta khai th c được
những thông tin mang t nh chất t ng hợp nhiều kh a cạnh, là những
quy luật kế hợp nhằm thống k , h trợ quyết định ..vv…. trong c c
lĩnh v c quan tâm.
ì vậy luận văn muốn nghi n cứu c c kỹ thuật để bảo vệ t nh
ri ng tư c a người sử dụng dịch vụ điện tử trong khai ph dữ liệu.
H u hết người sử dụng w b quan tâm bảo vệ t nh ri ng tư
Th o thống k
 17% tuyệt đối không cung cấp thông tin ri ng tư
 56% cung cấp thông tin ri ng tư nếu có biện ph p bảo vệ
 27% sẵn sàng cung cấp thông tin ri ng tư và
 86% cho rằng cung cấp thông tin c nhân để nhận một
lợi ch nào đó là s l a chọn c nhân
 82% coi trọng ch nh s ch bào vệ t nh ri ng tư trong hệ
thống

2

Mức độ bảo mật c c thuộc t nh ri ng tư kh c nhau (họ t n,
nghề
nghiệp, lứa tu i, sở th ch, nơi cư trú, vị tr hiện tại…) là kh c
nhau
C c vi phạm ri ng tư mà khai ph dữ liệu có thể tạo ra:
Ph t hiện mẫu mua hàng  gửi quảng c o qu mức tới
khách hàng  phiền to i cho kh ch hàng
B mật thương mại nhạy cảm c a doanh nghiệp bị tiết lộ từ
dữ liệu hoặc tri thức tạo lợi thế cho đối th cạnh tranh
T chức hợp t c và Ph t triển kinh tế thế giới – OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development) đã cảnh
b o về vấn đề bảo vệ t nh ri ng tư trong c c giao dịch tr n mạng
toàn c u và đưa ra 8 nguy n tắc như sau:
- Nguy n tắc giới hạn thu thập dữ liệu
 Dữ liệu n n được thu được hợp ph p và công bằng
 Dữ liệu rất nhạy cảm không n n nắm bắt
- Nguy n tắc chất lượng dữ liệu
 Dữ liệu li n quan đến mục đ ch d ng, ch nh x c, đ y đ
& cập nhật
 Biện ph p th ch hợp c n được thi hành để đảm bảo
nguy n tắc này
- Nguy n tắc đặc tả mục đ ch sử dụng dữ liệu
 Mục đ ch d ng dữ liệu c n được x c định rõ ràng
 Dữ liệu c n bị h y nếu chúng không còn phục vụ mục
đ ch
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- Nguy n tắc giới hạn sử dụng dữ liệu
 D ng dữ liệu cho c c mục đ ch kh c so với đặc tả chỉ có
thể được tiến hành khi có đồng ý c a đối tượng dữ liệu hoặc c a cơ
quan ph p luật
- Nguy n tắc bảo vệ dữ liệu
 C n có th tục bảo vệ chống lại s mất m t, hư hỏng, ti u
h y, hoặc sử dụng lạm dụng dữ liệu
- Nguy n tắc mở
 C n thông b o mở về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ
liệu c nhân.
 Ph t hiện tri thức từ dữ liệu c n được tuy n bố cho đối
tượng dữ liệu
 Nguy n tắc mở: kiểm so t hoạt động ph t hiện tri thức
không ph hợp
- Nguy n tắc s tham gia c a c nhân
 Đối tượng DL có quyền truy cập và phản đối dữ liệu li n
quan đến họ
- Nguy n tắc tr ch nhiệm thi hành
C n một cơ chế thi hành (bộ điều khiển) chịu tr ch nhiệm thi
hành tất cả c c nguy n tắc tr n đây
2. Mục tiêu và nhiệm vụ
Trong đề tài này, tôi muốn nghi n cứu và đề xuất c c kỹ thuật
to n để làm thay đ i dữ liệu gốc nhằm đảm bảo t nh ri ng tư c a dữ
liệu.Thậm ch , đảm bảo t nh ri ng tư c a những tri thức được rút ra
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sau khi xử lý khai ph dữ liệu.để bảo vệ t nh ri ng tư c a người sử
dụng dịch vụ điện tử trong khai ph dữ liệu.
3. Giả thiết nghiên cứu.
Nghi n cứu và p dụng c c kỹ thuật bảo vệ t nh ri ng tư c a
sản phẩm điện tử nhằm bảo vệ c c thông tin c nhân, số c a thẻ t n
dụng, hay c c thông tin nhạy cảm mà người sử dụng muốn bảo mật.
Một số kỹ thuật g n đây đã được đề xuất để th c hiện nhiệm
vụ khai th c dữ liệuth o một c ch mà giữ được t nh b mật. Những
kỹ thuật này để th c hiện ri ng tư bảo quảnkhai th c dữ liệu được rút
ra từ một mảng rộng c c ch đề li n quan như khai th c dữ liệu,mật
mã và ch dấu thông tin.
Một số kỹ thuật chia ngẫu nhi n và K-ẩn danh, làm nhiễu
thông tin, và Decision Trees đã được đề xuất trong việc bảo mật khai
th c dữ liệu ri ng tư.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghi n cứu lý luận: nghi n cứu c c kỹ thuật K-giấu t n, làm
nhiễu thông tin và D cision Tr s để tìm ra quy trình bảo mật thông
tin c nhân khi khai th c dữ liệu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học
Đề xuất hướng nghi n cứu ứng dụng bảo mật khai ph dữ liệu
và c c thuật to n khai ph dữ liệu.
Kết hợp c c kỹ thuật bảo mật khai ph dữ liệu với nhau để bảo
đảm thông tin một c ch tuyệt đối nhất có thể, đây là hướng nghi n
cứu mới.
- Ý nghĩa thực tiễn
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Ứng dụng bảo mật thông tin dữ liệu ở c c cơ quan như ngân
hàng, hay bệnh viện….
6. Bố cục đề tài
Mở Đ u
Chương 1: T ng quan về kỹ thuật khai ph dữ liệu
Trình bày c c kh i niệm, qu trình, phương ph p về khai ph
dữ liệu. C c kỹ thuật khai ph dữ liệu hiện nay đang sử dụng như Kmeans, Apriori, cây quyết định.
Chương 2: Kỹ thuật bảo mật trong khai ph dữ liệu
Trình bày c c kỹ thuật bảo mật, phân loại định hướng được
những kỹ thuật để bảo mật khai ph dữ liệu, s mạnh yếu c a từng
kỹ thuật.
Chương 3: Cài đặt mô phỏng và đ nh gi
Trình bày c c phương ph p bảo mật khai ph dữ liệu như KẨn danh,phương ph p ngẫu nhi n, phương ph p làm nhiễu thông tin.
Từ đây đưa ra đ nh gi về c c phương ph p và c c hướng để ph t
triển nhằm bảo mật thông tin.
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1 Khai phá dữ liệu
Định nghĩa 1: (Frawl y, Piat tski – Shapiro và Matheus)
Ph t hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu (đôi khi còn được gọi là
khai ph dữ liệu) là một qu trình không t m thường nhận ra những
mẫu có gi trị, mới, hữu ch tiềm năng và hiểu được trong dữ liệu.
Định nghĩa 2: Khai ph dữ liệu (datamining)
Khai ph dữ liệu là qu trình tr ch ra những thông tin dung
được, đúng và chưa biết trước từ cơ sở dữ liệu lớn, rồi d ng thông tin
này để ra c c quyết định.
- Mục ti u c a khai ph dữ liệu:
Dữ liệu c a chúng ta sau khi xử lý tr c tuyến phục vụ cho
một mục đ ch nào đó được lưu lại trong kho dữ liệu và th o ngày
th ng khối lượng dữ liệu được lưu trữ ngày c c lớn. Trong khối
lượng dữ liệu to lớn này còn rất nhiều thông tin có ch mang t nh
t ng qu t, thông tin có t nh qui luật vẫn đang còn tiềm ẩn mà chúng
ta chưa biết. C c công cụ xử lý phân t ch tr c tuyến (On-Line
Analytical Processing – OLAP) là c n thiết để phân t ch dữ liệu,
nhưng chưa đ để rút thông tin từ một khối lượng dữ liệu kh ng lồ
như vậy. Từ khối lượng dữ liệu rất lớn thì c n phải có những công cụ
t động rút c c thông tin và kiến thức có ch. Một hướng tiếp cận
mới có khả năng giúp c c công ty khai th c c c thông tin có nhiều ý
nghĩa từ c c tập dữ liệu lớn (databas s, data war hous s, data
r positori s) đó là khai ph dữ liệu (Data mining).
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Như vậy,ta có thể kh i qu hóa kh i niệm khai ph dữ liệu là
một qu trình tìm kiếm, ph t hiện c c tri thức mới, hữu ch, tiềm ẩn
trong cơ sở dữ liệu lớn.
1.1.2 Quá trình khai phá dữ liệu
Khai ph dữ liệu là hoạt động trọng tâm c a qu trình kh m
ph tri thức. Thuật ngữ khai ph dữ liệu còn được một số nhà khoa
học gọi là ph t hiện tri thức trong CSDL (knowledge discovery in
database – KDD)
Qu trình khai ph dữ liệu được tiến hành qua 6 giai đoạn
như sau:
- Gom dữ liệu
- Tr ch lọc dữ liệu
- Làm sạch, tiền xử lý và chuẩn bị trước dữ liệu
- Chuyển đ i dữ liệu
- Khai ph dữ liệu
1.1.3 Các phương pháp khai phá dữ liệu
Data Mining được chia nhỏ thành một số hướng ch nh như
sau:

Mô tả kh i niệm (conc pt d scription): thi n về mô tả, t ng
hợp và tóm tắt kh i niệm. dụ: tóm tắt văn bản.
 Luật kết hợp (association rul s): là dạng luật biểu diễn tri thứ
ở dạng kh đơn giản.
dụ: “60 % nam giới vào si u thị nếu mua bia
thì có tới 80% trong số họ sẽ mua th m thịt bò khô”. Luật kết hợp
được ứng dụng nhiều trong lĩnh v c k nh doanh, y học, tin-sinh, tài
ch nh & thị trường chứng kho n, .v.v.
 Phân lớp và d đo n (classification & pr diction): xếp một
đối tượng vào một trong những lớp đã biết trước.

dụ: phân lớp
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v ng địa lý th o dữ liệu thời tiết. Hướng tiếp cận này thường sử dụng
một số kỹ thuật c a machin l arning như cây quyết định (d cision
tr ), mạng nơ ron nhân tạo (n ural n twork), .v.v. Người ta còn gọi
phân lớp là học có gi m s t (học có th y).
 Phân cụm (clust ring): xếp c c đối tượng th o từng cụm (số
lượng cũng như t n c a cụm chưa được biết trước. Người ta còn gọi
phân cụm là học không gi m s t (học không th y).
 Khai ph chuỗi (s qu ntial/t mporal patt rns): tương t như
khai ph luật kết hợp nhưng có th m t nh thứ t và t nh thời gian.
Hướng tiếp cận này được ứng dụng nhiều trong lĩnh v c tài ch nh và
thị trường chứng kho n vì nó có t nh d b o cao.
Tuy nhi n, chỉ có một số phương ph p thông dụng nhất là:
Phân cụm dữ liệu, phân lớp dữ liệu, phương ph p hồi quy và khai
ph luật kết hợp (LKH)
a) Phân cụm dữ liệu
b) Phân lớp dữ liệu
c) Phương pháp hồi quy
d) Khai phá luật kết hợp
1.2. CÁC THUẬT TOÁN KHAI PHÁ DỮ LIỆU HIỆN NAY
ĐANG SỬ DỤNG
1.2.1 Thuật toán k-means
K-M ans là thuật to n rất quan trọng và được sử dụng ph
biến trong kỹ thuật phân cụm. Tư tưởng ch nh c a thuật to n KM ans là tìm c ch phân nhóm c c đối tượng (obj cts) đã cho vào K
cụm (K là số c c cụm được x c đinh trước, K nguy n dương) sao
cho t ng bình phương khoảng c ch giữa c c đối tượng đến tâm nhóm
(c ntroid ) là nhỏ nhất.
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Mô tả thuật toán
Start

Số lượng c a
cụm K

Tâm c a cụm

Khoảng c ch giữa c c
đối tượng

Không có s
thay đ i c a
nhóm

+

Nhóm c c đối tượng
vào nhóm g n nhất

Hình 1.2: thuật toán K-Mean
Đầu vào:
Tập các đối tượng X = {xi | i = 1, 2, …, N}, xi ∈Rd
Số cụm : K
Đầu ra:
Các cụm Ci ( i = 1 ÷ K) tách rời và khoảng cách giữa cá đối
tượng đến tâm là nhỏ nhất.

end
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Thuật toán K-Means thực hiện qua các bước chính sau:


Chọn ngẫu nhi n K tâm (c ntroid) cho K cụm (clust r). Mỗi
cụm được đại diện bằng c c tâm c a cụm.



T nh khoảng c ch giữa c c đối tượng (obj cts) đến K tâm
(thường d ng khoảng c ch Euclid an)[1]



Nhóm c c đối tượng vào nhóm g n nhất



X c định lại tâm mới cho c c nhóm
Th c hiện lại bước 2 cho đến khi không có s thay đ i
nhóm nào c a c c đối tượng
1.2.2 Thuật toán Apriori
Tư tưởng thuật toán sinh các luật kết hợp Apriori (by

Agrawal and Srikant 1994)


Tìm tất cả tập ph biến thường xuy n:

k-tập ph biến (tập ph biến gồm k mục) được d ng để tìm
(k+1) tập ph biến.
Đ u ti n tìm 1-tập ph biến (ký hiệu L1).L1 được d ng để tìm
L2 (2-tập ph biến).L2 được d ng để tìm L3 (3-tập ph biến) và tiếp
tục cho đến khi không có k-tập ph biến được tìm thấy.


Từ tập ph biến thường xuy n sinh ra c c luật kết

hợp mạnh (c c luật kết hợp thỏa mãn 2 tham số min_sup và
min_conf)
Giải thuật Apriori
Bước 1.

Duyệt toàn bộ cơ sở dữ liệu giao dịch để có được

độ h trợ S c a 1-tập ph biến, so s nh S với min_sup, để có được 1tập ph biến (L1)
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Bước 2.

Sử dụng Lk-1 nối Lk-1 để sinh ra ứng vi n cho k-

tập ph biến. Loại bỏ c c tập ph biến không phải là tập ph biến
thường xuy n thu được k-tập ph biến
Bước 3. Quét cơ sở dữ liệu giao dịch để có được độ h trợ
c a mỗi ứng vi n k-tập ph biến, so s nh S với min_sup để thu được
k –tập ph biến (Lk)
Bước 4. Lặp lại từ bước 2 cho đến khi không tìm thấy tập
ph biến thường xuy n
Bước 5.

ới mỗi fr qu nt it ms t I, sinh tất cả c c tập con

s không rỗng c a I
Bước 6.
ới mỗi tập con s không rỗng c a I, sinh ra c c
luật s => (I-s) nếu độ tin cậy (Confid nc ) c a nó >
=min_conf
1.2.3 Thuật toán Decision Trees (cây quyết định)
Cây quyết định là một cây phân cấp có cấu trúc được d ng
để phân lớp c c đối tượng d a vào dãy c c luật. C c thuộc t nh c a
đối tượng (ngoại trừ thuộc t nh phân lớp) có thể thuộc c c kiểu dữ
liệu kh c nhau (nhị phân,định danh,định lượng gi trị ) trong khi đó
thuộc t nh phân lớp phải có kiểu dữ liệu là nhị phân hoặc thứ t .
Tóm lại, cho dữ liệu về c c đối tượng gồm c c thuộc t nh
c ng với lớp c a nó, cây quyết định sẽ sinh ra c c luật để d đo n
lớp c a c c đối tượng chưa biết.
1.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Sau khi kết thúc chương 1 ta thấy được t ng quan về Khai ph
dữ liệu. B n cạnh đó ta thấy được c c phương ph p, thuật to n khai
ph dữ liệu. Thấy được s kh c nhau giữa truy xuất dữ liệu thông
thường và kh m ph tri thức. Làm thế nào để bảo mật những thông
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tin nhạy cảm mà khai ph dữ liệu có thể tìm ra,chúng ta sẽ qua tiếp
chương 2 để có những định hướng cũng như kỹ thuật để bảo mật
khai ph dữ liệu.
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CHƯƠNG 2
KỸ THUẬT BẢO MẬT TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU
2.1. GIỚI THIỆU
Đảm bảo t nh ri ng tư trong Khai ph dữ liệu được phân
thành hai loại ch nh:
+ Loại thứ nhất : c c dữ liệu thô có t nh nhạy cảm như định
danh, tên hoặc địa chỉ n n được thay đ i hoặc loại bỏ ra khỏi dữ liệu
gốc để người sử dụng c c dữ liệu đó không thể làm ảnh hưởng đến
c c thông tin ri ng tư c a người kh c.
+ Loại thứ hai : c c tri thức được suy ra từ cơ sở dữ liệu
thông qua c c thuật to n khai ph dữ liệu cũng c n phải được loại bỏ
vì c c tri thức này cũng có thể ảnh hưởng đến việc đảm bảo t nh
ri ng tư c a dữ liệu.
2.2.

MỤC ĐÍCH

Mục đ ch ch nh c a đảm bảo t nh ri ng tư trong khai ph dữ
liệu là ph t triển những thuật to n để làm thay đổi dữ liệu gốc nhằm
đảm bảo t nh ri ng tư c a dữ liệu. Thậm ch , đảm bảo tính riêng tư
của những tri thức được rút ra sau khi xử lý khai ph dữ liệu.
2.3.

PHÂN NHÓM

Có nhiều hướng tiếp cận trong đảm bảo t nh ri ng tư trong
Khai ph dữ liệu, có thể phân nhóm d a tr n những chỉ ti u sau:
2.3.1 Phân tán dữ liệu - Data distribution.
Dữ liệu phân t n có thể phân t n th o chiều ngang hoặc th o
chiều thẳng đứng. Phân t n th o chiều ngang là c c dòng dữ liệu sẽ
được phân t n tại c c nơi kh c nhau trong khi phân t n th o chiều
thẳng đứng là tất cả gi trị c a những thuộc t nh kh c nhau sẽ được
đặt tại những nơi kh c nhau.
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a) Phân vùng dọc
Phân v ng dọc (hay còn gọi là không đồng nhất phân phối)
c a dữ liệu,nghĩa là sẽ thu thập thông tin gi trị c a c c thuộc t nh ở
những nơi kh c nhau tr n c c trang w b kh c nhau.
a) Phân vùng ngang
Trong phân v ng ngang (hay còn gọi là đồng nhất phân
phối), c c trang w b kh c nhau thu thập c ng một thông tin, nhưng
về th c thể kh c nhau. S phân chia đó đặt ra c c vấn đề kh c nhau,
dẫn đến c c thuật to n kh c nhau cho s bảo mật ri ng tư khi khai
ph dữ liệu.
2.3.2 Thay đổi dữ liệu - Data modification.
Gi trị c a dữ liệu gốc sẽ được thay đ i để khi dữ liệu được
công bố rộng rãi sẽ đảm bảo được s ri ng tư cao. Kỹ thuật này c n
phải ph hợp với quy định c a từng đơn vị. Bao gồm :
+ S hỗn loạn - Perturbation: gi trị c a c c thuộc t nh sẽ
được thay đ i thành gi trị mới (1 thành 0; hoặc th m tạp nhiễu).
+ Khóa dữ liệu - Blocking: gi trị c a thuộc t nh sẽ được
thay thế bằng “?”.
+ Kết hợp hoặc trộn - Aggregation or merging: kếp hợp
một vài gi trị thành một nhóm kh c.
+ Ho n chuyển - Swap: ho n chuyển gi trị c a những bản
ghi ri ng lẻ.
+ Lấy mẫu - Sampling: trả về dữ liệu chỉ li n quan đến
một mẫu ph biến.
2.3.3

Thuật toán khai phá dữ liệu

Thay đ i c c thuật to n khai ph dữ liệu, nơi c c thay đ i dữ
liệu xảy ra. Đây thật s là một vấn đề chưa được đề cập trước đây
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nhưng nó tạo điều kiện thuận lợi cho phân t ch thiết kế giải thuật ch
dấu dữ liệu. Hiện tại, c c thuật to n khai ph dữ liệu kh c nhau đã
được cân nhắc một c ch độc lập. Trong đó, một số ý tưởng quan
trọng đã được ph t triển trong phân lớp c c giải thuật khai ph dữ
liệu : cây quyết định, luật kết hợp, gom cụm, tập thô, phân lớp
Bay sian …
2.3.4

Che dấu dữ liệu và Quy luật - Data or rule

hiding.
Dữ liệu thô hoặc c c dữ liệu kết hợp phải được ch dấu. Ch
dấu c c dữ liệu kết hợp dưới dạng c c quy luật tất nhi n sẽ phức tạp
hơn, do đó đại đa số đều d a tr n kinh nghiệm. Khi ch dấu đi một
số thông tin, việc khai ph dữ liệu sẽ tạo ra thiếu c c luật suy diễn,
kết quả là sẽ tạo ra những gi trị không đ ng tin cậy. Phương ph p
này cn được gọi là “quy tắc lẫn lộn”.
2.3.5
techniques

Kỹ thuật dựa trên mật mã Cryptography-based

Đây là chỉ ti u quan trọng nhất li n quan đến kỹ thuật đảm
bảo t nh ri ng tư, được d ng trong thay đ i dữ liệu có chọn lọc nhằm
đảm bảo t nh thiết th c c a dữ liệu nhưng vẫn thỏa mãn c c y u c u
về bảo mật t nh ri ng tư.
2.4.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Sau khi kết thúc chương 2 ta có thể phân loại định hướng
được những kỹ thuật để bảo mật khai ph dữ liệu, s mạnh yếu c a
từng kỹ thuật từ đó ph t triển những thuật to n bảo mật ở chương 3.
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CHƯƠNG 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT
3.1.

PHƯƠNG PHÁP NGẪU NHIÊN
3.1.1 Giới thiệu
Phương ph p ngẫu nhi n là một kỹ thuật bảo quản ri ng tư
khai th c dữ liệu, trong đó c c thành ph n làm nhiễu được th m vào
c c dữ liệu để ch dấu c c gi trị thuộc t nh c a c c bản ghi.Thành
ph n làm nhiễu được th m vào là đ lớn để không thể khôi phục gi
trị c c bản ghi. ì vậy, c c kỹ thuật được thiết kế để lấy được t ng
hợp từ c c bản ghi bị x o trộn.Sau đó, c c kỹ thuật khai th c dữ liệu
có thể được ph t triển để làm việc với c c bản ghi t ng hợp đó.
3.1.2

Các phương pháp ngẫu nhiên

a. Phương pháp ngẫu nhiên cho dòng dữ liệu
C ch tiếp cận ngẫu nhi n đặc biệt th ch hợp khai ph dữ liệu
bảo mật ri ng tư c a c c dòng dữ liệu, kể từ khi độ nhiễu thêm một
bảng ghi cho là độc lập với ph n còn lại c a dữ liệu
b. Nhiễu loạn bội số
Phương ph p ph biến nhất c a ngẫu nhi n là th m độ nhiễu.
Tuy nhiên, nhiễu loạn bội số cũng có thể được sử dụng để hiệu quả
khi bảo mật s ri ng tư trong khai th c dữ liệu. Kỹ thuật này bảo tồn
khoảng c ch giữa c c bản ghi xấp xỉ, và do đó c c hồ sơ chuyển đ i
có thể được sử dụng kết hợp với một loạt c c ứng dụng khai th c dữ
liệu. Trong đó nó được hiển thị làm thế nào để sử dụng phương ph p
bảo quản để phân cụm bảo mật. Nhiễu loạn bội số cũng có thể được
sử dụng để khai thác phân phối dữ liệu ri ng tư bảo quản.
c. Trao đổi dữ liệu
Lưu ý rằng th m độ nhiễu hay nhiễu loạn bội số không phải
là kỹ thuật duy nhất mà có thể được sử dụng để x o trộn dữ liệu. Một
phương ph p có liên quan là trao đ i dữ liệu, trong đó c c gi trị trên

17

c c dữ liệu khác nhau được đ i chỗ để th c hiện s ri ng tư bảo
quản.
3.2. PHƯƠNG PHÁP K- ẨN DANH
3.2.1. Giới thiệu
Một c ch tiếp cận ph biến cho dữ liệu ẩn danh là K-ẩn danh
(k-giấu t n) . ới một dữ liệu ban đ u k - ẩn danh có chứa thông tin
sức khỏ cá nhân có thể được chuyển đ i để gây khó khăn cho kẻ
xâm nhập muốn x c định danh t nh c a các cá nhân trong bộ dữ liệu.
Một tập hợp dữ liệu k-ẩn danh có tài sản mà mỗi bản ghi là tương t
như t nhất là k-1 hồ sơ kh c tr n c c biến có khả năng x c định. Ví
dụ, nếu k = 5 và c c biến có khả năng x c định tu i và giới t nh, sau
đó một tập hợp dữ liệu k-ẩn danh có t nhất 5 hồ sơ cho mỗi s kết
hợp gi trị c a tu i tác và giới t nh.
Bất kỳ bản ghi trong một tập hợp dữ liệu k-ẩn danh có một
x c suất tối đa 1 / k được x c định lại. Trong th c tế, một giám sát
dữ liệu sẽ chọn một gi trị c a k xứng với khả năng x c định lại họ
sẵn sàng chịu đ ng một nguy cơ ngưỡng. Gi trị cao hơn c a k bao
hàm s tái x c định một x c suất thấp hơn, nhưng cũng biến dạng
nhiều hơn vào c c dữ liệu, mất thông tin và do đó lớn hơn k-ẩn danh.
Nói chung, ẩn danh qu mức có thể làm cho c c dữ liệu được tiết lộ
t hữu ch cho người nhận bởi vì phân t ch một số trở n n không thể
phân tích cho ra kết quả sai lệch và không chính xác.
Như vậy lý tưởng nhất, lại x c định x c suất th c tế c a một
tập hợp dữ liệu k-ẩn danh sẽ g n kể từ cân bằng khả năng chịu r i ro
giám sát dữ liệu với mức độ biến dạng được giới thiệu do k- ẩn
danh.Tuy nhi n, nếu x c suất th c tế thấp hơn nhiều so sau đó k-ẩn
danh có thể bảo vệ hơn, và do đó kết quả trong biến dạng không c n
thiết qu mức với c c dữ liệu
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3.2.2. Định nghĩa
Gọi T (A1, ..., An) là một bảng và QI là một h u như là nhận
dạng danh li n kết với nó. T được cho là để đ p ứng k-ẩn danh wrt
QI nếu và chỉ nếu mỗi chuỗi c c gi trị trong T [QI] xuất hiện t nhất
là với k l n xuất hiện trong T [QI].
3.2.3.

Kết quả

Đã giải quyết vấn đề bảo vệ s ri ng tư trong việc ph t hành
thông tin và trình bày một c ch tiếp cận để tiết lộ dữ liệu vĩ mô như
vậy mà không thể được công nhận danh t nh c a người trả lời. Yêu
c u giấu t n được thể hiện bằng c ch x c định một số k n u rõ việc
bảo vệ c n thiết. Th c thi k-giấu t n có nghĩa là đảm bảo người nhận
thông tin sẽ không có thể, ngay cả khi li n kết thông tin dữ liệu b n
ngoài với t hơn so với c nhân k. Đã minh họa k-giấu t n có thể
được th c thi bằng c ch sử dụng kỹ thuật t ng qu t và tấn công. Đã
giới thiệu kh i niệm về bảng t ng qu t, kh i qu t tối thiểu, và tấn
công y u c u tối thiểu. Đã minh họa một c ch tiếp cận máy tính như
một s t ng qu t, và thảo luận về các ch nh s ch ưu đãi có thể l a
chọn giữa các khái quát khác nhau tối thiểu. Một nguy n mẫu c a hệ
thống đang được th c hiện.
Công việc này chỉ là một bước đ u ti n hướng tới định nghĩa
c a một khuôn kh hoàn chỉnh cho công bố thông tin kiểm so t và
mở ra không gian cho công việc trong tương lai. C c vấn đề trong
tương lai để được điều tra bao gồm: điều tra hiệu quả c c thuật to n
để th c thi c c kỹ thuật được đề xuất, x m xét c c bản cập nhật sửa
đ i c c dữ liệu được lưu trữ, x m xét ph t hành nhiều khả năng kết
quả c a li n kết bởi nhiều người nhận hoặc do c ng một người nhận
thông qua c c truy vấn nhiều, ứng dụng c c kỹ thuật ở mức độ chi
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tiết tốt hơn, điều tra c a c c kỹ thuật b sung để cung cấp k-giấu t n,
s ph t triển c a một mô hình cho c c đặc điểm kỹ thuật c c y u c u
về bảo vệ c c dữ liệu li n quan đến c c lớp kh c nhau có thế có
người nhận nhận dữ liệu.
3.3. PHƯƠNG PHÁP LÀM NHIỄU THÔNG TIN
3.3.1. Tổng quát
Phương ph p nhiễu loạn dữ liệu là một trong những mô hình
ph biến nhất cho s ri ng tư bảo tồn khai th c dữ liệu. Đó là đặc
biệt thuận tiện cho c c ứng dụng mà các ch sở hữu dữ liệu c n phải
công bố các dữ liệu ri ng tư nhạy cảm. Một quy trình nhiễu loạn dữ
liệu có thể được chỉ đơn giản là mô tả như sau. Trước khi ch sở hữu
dữ liệu công bố c c dữ liệu, họ thay đ i ngẫu nhi n dữ liệu theo
cách nào đó để ch giấu thông tin nhạy cảm trong khi bảo quản các
tài sản dữ liệu cụ thể là rất quan trọng cho việc xây d ng các mô
hình dữ liệu. Một số kỹ thuật nhiễu loạn g n đây đã được đề xuất,
trong đó điển hình nhất là nhiễu loạn gi trị ngẫu nhi n và phương
pháp ngưng tụ.
3.3.2. Giới thiệu Phương pháp nhiễu loạn giá trị ngẫu
nhiên
Phương ph p nhiễu loạn dữ liệu bao gồm c c số liệu ban đ u
với một loạt dữ liệu ngẫu nhi n theo phân phối nhất định độ lệch
chuẩn σ.
3.3.3. Hạn chế trong nhiễu loạn dữ liệu phân tán
 T nh nhất qu n
Nó là c n thiết để tạo ra c c tập dữ liệu ngẫu nhi n với một
phân bố đều cho nhiễu loạn. Tuy nhiên, các nút phân phối không thể
trao đ i thông tin về dữ liệu ngẫu nhi n do vấn đề bảo mật. Làm thế
nào để phân phối đều c a một tập dữ liệu ngẫu nhiên với cường độ
thích hợp cho tất cả c c DP là một vấn đề quan trọng.
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 Bảo mật và t nh toàn vẹn
C c biện ph p bảo mật và t nh toàn vẹn phải được th c hiện
để đảm bảo rằng qu trình nhiễu loạn một c ch ch nh x c và ri ng tư
được áp dụng trong các nút phân tán, do đó DC hoặc b n thứ ba
không thể có các thông tin dữ liệu ch nh x c về mỗi nút do vấn đề
bảo mật
 Tin cậy
S thông đồng và c c cuộc tấn công nguy hiểm phải được
xem xét trong môi trường phân phối. Ri ng tư và r i ro an ninh xảy
ra khi DP trao đ i.
3.3.4.

Phân bố giao thức nhiễu loạn bảo vệ dữ liệu riêng

tư
Dữ liệu phân t n nhiễu loạn qu trình có thể được tóm tắt
thành 4 bước sau đây:
 Bước 1: tạo dữ liệu gây nhiễu
 Bước 2 : Giao nhận và trao đ i
 Bước 3: c c căn cứ t nh to n
 Bước 4: thu thập và t i thiết
3.4.

ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN BẢO MẬT

Không có thuật to n bảo mật s ri ng tư nào tồn tại tốt hơn
ch nh ở việc c nhân t bảo quản thông tin c a mình. Một kh a cạnh
quan trọng trong s ph t triển và đ nh gi c c thuật to n và c c công
cụ, bảo mật khai th c dữ liệu ri ng tư là việc x c định c c ti u ch
đ nh gi ph hợp và ph t triển c a c c ti u chuẩn li n quan. Thay
vào đó, một thuật to n có thể th c hiện tốt hơn một số kh c tr n c c
ti u ch cụ thể, chẳng hạn như hiệu suất hoặc dữ liệu hữu ch. ì thế,
c n cung cấp cho người d ng với một tập hợp c c số liệu đó sẽ cho
phép họ l a chọn c c kỹ thuật bảo mật th ch hợp nhất bảo quản cho
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c c dữ liệu trong t m tay, đối với một số thông số cụ thể họ quan tâm
đến việc tối ưu hóa. Một danh s ch sơ bộ c c thông số đ nh gi sẽ
được sử dụng để đ nh gi chất lượng c a c c thuật to n bảo mật khai
ph dữ liệu được đưa ra dưới đây:
• iệc th c hiện c c thuật to n được đề xuất về y u c u thời
gian, đó là thời gian c n thiết mà mỗi giải thuật để ẩn tập x c định
c a thông tin nhạy cảm.
• C c dữ liệu hữu ch sau khi p dụng c c kỹ thuật bảo mật
s ri ng tư, đó là tương đương với giảm thiểu s mất m t thông tin
hoặc c c t nh năng kh c c a dữ liệu.
• Mức độ không chắc chắn mà c c thông tin nhạy cảm đã
được ẩn vẫn có thể d đo n được.
• iệc bảo mật th c hiện bằng c c thuật to n bảo mật, kỹ
thuật khai th c dữ liệu kh c nhau.
Mục ti u cuối c ng c a c c thuật to n bảo mật là việc bảo vệ
các thông tin nhạy cảm chống lại việc tiết lộ tr i phép thông
tin.Trong trường hợp này, điều quan trọng là không được qu n rằng
những kẻ xâm nhập dữ liệu sẽ cố gắng để lấy các thông tin bằng c ch
sử dụng các thuật to n khai th c dữ liệu khác nhau. Do đó, một thuật
toán làm sạch dữ liệu được phát triển đặc biệt là đối với một thuật
khai thác dữ liệu đảm bảo t nh bảo mật c a những thông tin. Để cung
cấp cho một đ nh gi đ y đ c c thuật to n làm sạch dữ liệu, chúng
ta c n đo độ bền vững c a nó so với các kỹ thuật khai thác dữ liệu
khác nhau từ kỹ thuật mà một thuật to n làm sạch dữ liệu đã được
ph t triển. iệc đ nh gi c a tham số này c n xem xét đến thuật to n
khai thác dữ liệu là quan trọng đối với thử nghiệm c a chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi có thể c n để ph t triển một khuôn kh ch nh
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thức sau khi thử nghiệm c a một thuật to n làm sạch và chống lại
các tập hợp dữ liệu được l a chọn trước
3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG
Như chúng ta đã biết, OSPF là giao thức định tuyến đã được
sử dụng rộng rãi trong mạng viễn thông thế giới và ở iệt Nam.
Chương 3 đã trình bày ứng dụng c a giải thuật di truyền để cải thiện
chất lượng c a OSPF, và qua đó tăng cường hiệu suất sử dụng mạng.
K t quả thu được từ những kịch bản mạng kh c nhau cho thấy qu
trình qu trình tối ưu hóa việc định tuyến, nói chung luôn cải thiện
được hiệu suất làm việc c a mạng. Mặc d kết quả thu được cuối
c ng còn phụ thuộc vào mô hình mạng và tình trạng tải nhưng nó
vẫn tạo n n những cải tiến đ ng kể, đặc biệt khi tải trọng đạt đến một
ngưỡng không mong đợi.
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chúng tôi chỉ mới th c hiện được việc tối ưu hóa d a vào một
độ đo là mức độ chiếm dụng băng thông. Mặc d kết quả thu được
rất khả quan nhưng hiển nhi n vẫn còn nhiều hạn chế so với việc cho
phép t ch hợp th m một số độ đo kh c.
C c bộ trọng số tối ưu mà chương trình t nh to n được hoàn
toàn không li n quan gì đến bộ trọng số hiện thời. Điều này có thể
dẫn đến kh c biệt lớn giữa hai bộ trọng số trước và sau khi tối ưu,
kéo th o tình trạng phải điều chỉnh nhiều c c trọng số kết nối làm
ảnh hưởng đến t nh n định c a hệ thống. ì vậy c n phải p dụng
th m c c độ đo khoảng c ch giữa hai bộ trọng số trước và sau khi tối
ưu nhằm cân nhắc tới việc chọn l a lời giải tối ưu cuối c ng để vẫn
giảm thiểu được mức độ chiếm dụng băng thông tối đa mà không
phải điều chỉnh trọng số cho nhiều kết nối.
Không có thuật to n bảo mật s ri ng tư nào bảo mật tốt hơn
chính ở việc c nhân t bảo quản thông tin c a mình. Một kh a cạnh
quan trọng trong s ph t triển và đ nh gi c c thuật to n và c c công
cụ, bảo mật khai th c dữ liệu ri ng tư là việc x c định c c ti u ch
đ nh gi ph hợp và ph t triển c a c c ti u chuẩn li n quan.
Ngày nay, vấn đề bảo mật dữ liệu đang ngày càng được
nhiều người quan tâm và không ngừng đưa ra c c cải tiến. ì vậy, đề
tài này có thể ph t triển hơn nữa bằng c ch sử dụng thuật to n này
hoặc kết hợp c c thuật to n lại với nhau để ch dấu, bảo mật thông
tin. Hơn nữa c n nghi n cứu c c phương ph p sao cho giảm bớt chi
ph lưu trữ và tăng tốc độ th c hiện thuật to n.
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Công nghệ ngày càng được cải tiến, thông tin c n được bảo
mật một c ch tuyệt đối, nạn ăn cắp bản quyền ngày càng cao, vì vậy
c n phải có c c chương trình trao đ i thông tin phải được đảm bảo về
nội dung. Hiện nay c c phương ph p mã hóa đã không còn được tin
dùng.
Trong đề tài này mới chỉ nghi n cứu những kỹ thuật bảo mật
ri ng lẽ vì vậy c n có s nghi n cứu kết hợp c c kỹ thuật lại với
nhau. Đây là hướng nghi n cứu hoàn to n mới hiện nay mới được
hình thành.

