
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                              
  87- 65 ، صص1394 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره26سال  

  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۴٫۱۲٫۹ ، پذیرش:۱۳۹۳٫۱۰٫۲۲دریافت: 

های خـرد بـا  محدودسازی افشای اطالعات واحد آماری در داده
    های صنعتی  های حاصل از کارگاه کاربردی در داده

 *پور حمیدرضا نوابدوست و  سیما حق
   دانشگاه عالمه طباطبایی

ی کــار خــود  بــرد بهینــه ها، پژوهشــگران و ... بــرای پیش امــروزه تمــامی ســازمانچکیــده: 
، توانـد می های آماری در هر شکلش داده انتشارهای آماری هستند.  همتقاضی استفاده از داد

اعتمـادی عمـومی  افشـا کنـد. ایـن امـر سـبب بی راواحـدهای آمـاری  خصوصـی اطالعـات
های آماری ملی که حافظ اطالعات خصوصی واحـدهای آمـاری هسـتند،  نسبت به سازمان

های آمـاری ملـی را در  ازمانشده و در نتیجه کاهش یا عدم همکاری واحدهای آماری با سـ
پاسـخی  آماری بـا افـزایش بیهای  دنبال خواهد داشت. همچنین کیفیت داده ها به آمارگیری
ملی باید  آماری های این سازمان   بر بنا یابد. شدت کاهش می های نادقیق به ی پاسخ هیا ارای
 اطالعـات ایافشـی  مخـاطره و کـاربران ی اسـتفاده بـرای آمـاری هـای داده انتشـار بـین

هــای  کننــد. بــرای ایجــاد ایــن تعــادل از روش برقــرارل تعــادی واحــدهای آمــاری  محرمانــه
هـای  شـود. در ایـن مقالـه روش محدودسازی افشای اطالعات واحدهای آماری اسـتفاده می

کیـد بـر داده محدودسازی افشای داده شـوند.  هـای خـرد معرفـی می های جدولی و خرد بـا تأ
های سی و نهمـین طـرح  های خرد را روی داده دودسازی افشای دادههای مح برخی از روش

تـر اسـتان قـزوین مربـوط بـه سـال  نفـر کـارکن و بیش ۱۰های صـنعتی  آمارگیری از کارگاه
ی افشـای  هـای خـرد مخـاطره سـازی داده دهیم که پس از ایمن اجرا کرده و نشان می ۱۳۹۰

 یابد. اطالعات واحدهای آماری کاهش می
ــدی: واژگــان کل ــانگی؛ افشــا؛ دادهی گذاری  هــای پوشــش هــای جــدولی و خــرد؛ روش محرم

  پریشیدگی و ناپریشیدگی.
  



  پور و حميدرضا نواب دوست سيما حق  66

   .........................  87- 65، صص 1394بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره26سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .........................  

  مقدمه -۱
 آینــد. شــمار می ها به ریزی هــای تأثیرگــذار بــر برنامــه تــرین عامل اطالعــات آمــاری از مهم

کــه اگــر اطالعــات آمــاری دقیــق و قابــل اطمینــانی در کشــور موجــود نباشــد،  طوری به
کار بــرده  هــای کشــور در مســیر درســتی بــه ها بــا مشــکل روبــرو شــده و ظرفیت یریز برنامــه
هـا  های آماری و انتشار آن های آماری ملی گرداوری داده ی اصلی سازمان وظیفه شوند. نمی

توانــد ســبب افشــای اطالعــات خصوصــی  هــای آمــاری در مــواردی می اســت. انتشــار داده
های آمـاری  تمادی عمومی نسـبت بـه سـازماناع واحدهای آماری شده و در نتیجه سبب بی

شود. بنا بر این کاهش یا عدم  ملی که حافظ اطالعات خصوصی واحدهای آماری هستند، 
دنبال خواهـد  هـا بـه را در آمارگیری های آمـاری ملـی واحدهای آماری بـا سـازمانهمکاری 

های  ی پاسـخ هیـپاسـخی یـا ارا ی نیـز بـا افـزایش بیهای آمـار داشت. همچنین کیفیت داده
ی  ی اداره نحــوه ناپــذیری بــه  های جبران یابــد. در نتیجــه آســیب شــدت کــاهش می نــادقیق به

چگونـه  کـه هستند مسئله مواجه این آماری ملی با های لذا سازمانجامعه وارد خواهد شد. 
ی  اطالعـات محرمانـه افشـای و ی کـاربران اسـتفاده آمـاری بـرای هـای انتشـار داده بـین

آمـاری بـه  هـای داده ی هیـارا ضـمن که ضمانت کنند نمایند و اری تعادل برقرارواحدهای آم
  شود. ی آماری جلوگیری می ی واحدها ی اطالعات محرمانه کاربران از افشا

بـین  تعـادل ایجـاد مسـتلزم کـاربران  واحـدهای آمـاری و زمـان هم رضـایت شـدن  فراهم 
  ].۱۸[ منتشر شده است و جزئیات اطالعات افشای اطالعات آماری ی مخاطره

اطالعات مربوط به واحدهای آماری شامل مقدار متغیرهای شناسـایی و حسـاس هسـتند. 
تنهایی یا در اثر ترکیب با سایر متغیرهـا سـبب شناسـایی برخـی از واحـدهای  متغیری که به

ی مسـتقیم و  شود. متغیرهای شناسـایی بـه دو دسـته آماری شود، متغیر شناسایی نامیده می
شوند،  تنهایی منجر به افشا می  متغیرهای شناسایی مستقیم به شوند. مستقیم، تقسیم میغیر

بر اثر ترکیب شدن با سایر متغیرهـا منجـر بـه  مستقیم معموالً ولی متغیرهای شناسایی غیر
ی شناســنامه و کــد ملــی از جملــه  ی تلفــن، شــماره افشــا خواهنــد شــد. نــام، آدرس، شــماره

قیم و سن، جنسیت، محل سکونت، محـل کـار، شـغل، وضـعیت متغیرهای شناسایی مست
متغیر حساس نیز به متغیـری مستقیم هستند.  تأهل و ... از جمله متغیرهای شناسایی غیر

  .شوند نگران می  ی مقدار آن شود که واحدهای آماری از افشا گفته می
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وند، ولـی شـ وضوح متغیـر حسـاس محسـوب می ی پزشکی و ... به ی جنایی، پرونده سابقه
عنوان  برخی دیگر مانند درامـد در بعضـی از کشـورها متغیـر حسـاس و در برخـی دیگـر بـه

 ].۱۶[شود  مستقیم در نظر گرفته می متغیر شناسایی غیر
ی  هایی هسـتند کـه در چهـار دهـه محرمانگی و افشای اطالعات واحدهای آمـاری موضـوع

انـد. محرمـانگی بـر   قـرار گرفتهپژوهشـگران  های آمـاری ملـی و اخیـر مـورد توجـه سـازمان
. ای داللـت دارد داشتن اطالعـات شخصـی واحـدهای آمـاری فـردی و مؤسسـه  محرمانه نگه

های بنیـادین  در یک نشست ویـژه اصـل ۱۹۹۴کمیسیون آمار سازمان ملل متحد در سال 
 ۲۰۱۴ی سـال  آمار رسمی را که شامل ده اصل هستند، به تصویب رساند. این اصل ژانویه

گانـه بـه  های ده ید شد. اصـل ششـم از اصـلأیط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تتوس نیز
ای اشاره کرده و بیـان  حفظ محرمانگی اطالعات شخصی واحدهای آماری فردی و مؤسسه

اطالعــات شخصــی مربــوط بــه افــراد اعــم از حقیقــی یــا حقــوقی کــه توســط « کنــد کــه: می
 شــوند، بایــد کــامالً ای آمــاری گــرداوری میه ی جــدول منظور تهیــه های آمــاری بــه ســازمان

  ].۱[ »های آماری مورد استفاده قرار گیرند  محرمانه محسوب شوند و تنها برای هدف
شناسی برای کنترل  سوی یک روش به«تحت عنوان ] ۷[ی دالینیوس  موضوع افشا با مقاله

 افشـای و یـتهو افشـای   عنـوان تحت افشا نوع دو کلی طور آغاز شد. به »افشای آماری
 مـورد واحـد آمـاری است، ابتـدا افشا نوع ترین مهم که هویت افشای در .دارد وجود صفت
 هـا داده از فایـل واحـد آمـاری اطالعـات وی هویـت بـر اسـاس سپس، شناسایی شده نظر

اسـت،  خـاص گروه یک از عضوی گو  پاسخ یک که این شود. در مقابل دانستن می استخراج
 صـفت کنـد، بـه ایـن حالـت افشـای می کفایـت وی اطالعـات سـری از یـک برای افشای

   آماری چهار شخصیت زیر مداخله دارند: در افشای اطالعات .گویند می
  های آماری ملی)، ی اطالعات آماری (سازمان الف) گرداورنده

  گو (واحد آماری)، ب) پاسخ
  ج) کاربر، و

  .)Intruderد) جستجوگر (

  طالعات واحدهای آماریهای محدودسازی افشای ا روش -۱-۱
ی افشـای اطالعـات واحـدهای  های آماری ملی برای جلـوگیری و کـاهش مخـاطره سازمان

  کنند. های محدودسازی افشای اطالعات استفاده می آماری از روش
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ــن روش ــوان  ای ــا تحــت عن ) مطــرح Masking Methodsگذاری ( هــای پوشــش روشه
  ناپریشـــیدگی و یشـــیدگیپر گذاری  پوشـــش  هـــای روش شـــامل   کـــه شـــوند  می

)Perturbative and Nonperturbative Masking Methods(  در  ].۱۸[هسـتند
کـه منتشـر شـوند، تحریـف  گذاری پریشیدگی اطالعـات آمـاری قبـل از آن های پوشش روش

گذاری  های پوشش شوند. از جمله روش شده و برای جلوگیری از هرگونه افشا تغییر داده می
) و Controlled Tabular Adjustmentتعـدیل جـدولی کنترلـی (به  توان پریشیدگی می

)، Additive Noiseی جمعـی ( های جدولی و نوفه ) مختص دادهRoundingکردن ( گرد
  )، تجمیـعRank Swappingای ( ی رتبـه )، مبادلـه(Data Swappingای  ی داده مبادلـه
ــرد ( ــهMicro-Aggregationخ ــا تصادفی )،Resampling( گیری )، بازنمون ــازی  پس س

)Post Randomizationــرد ــب ( )، گ ــردن تصــادفی نااری  Unbiased Randomک
Roundingگیری ( ) و زیرنمونـهSubsamplingاشـاره کــرد. در هـای خـرد،  ) مخـتص داده

ی  کننـد، فقـط در مجموعـه گذاری ناپریشیدگی اطالعات آماری تغییـر نمی های پوشش روش
د، لـذا مقـدار اطالعـات آمـاری منتشرشـده، محـدود گیـر اصلی کاهش جزئیات صـورت می

ـــــود.  می ـــــدولش ـــــازطراحی ج ـــــه و پنهان )Table Redesign( ب ـــــازی خان   ای س
)Cell Suppression( ـــتص داده ـــه مخ ـــعی ک ـــذاری موض ـــدولی و بازکدگ ـــای ج   ه
)Local Recoding) بازکدگــذاری سراســری ،(Global Recodingســازی  )، پنهان

 Bottom and Topو کدگــذاری بــاال و پــایین () Local Suppressionموضــعی (
Codingگذاری ناپریشـیدگی  های پوشـش از جمله روشهای خرد هستند،  ) که مختص داده

  .]۳[آیند  شمار می به
سازی، تعدیل و  افشای اطالعات آماری سعی در پنهان محدودسازیهای  طور کلی روش به

ی  تـوان اطالعـات محرمانـه هـا می وشتغییر اطالعـات آمـاری دارنـد، بـا اسـتفاده از ایـن ر
 ].۱۰[ی افشا، منتشر کرد  ترین مخاطره واحدهای آماری را بدون مخاطره یا با کم

کنیم. در بخش  های جدولی را معرفی می افشای داده محدودسازیهای  در بخش دوم روش
 محدودسـازیهـای  های خـرد را بیـان کـرده و روش سوم ضرورت انتشار و حفاظت از داده

دهیم. در  هـا را توضـیح مـی ی اجـرای برخـی از آن های خـرد را معرفـی و نحـوه فشای دادها
هـای خـرد کـه در بخـش  افشـای داده محدودسـازیهـای  بخش چهارم نیز کاربردی از روش

ی  رفته کنیم. در بخش پنجم نیز میـزان اطالعـات از دسـت ایم را مطرح می سوم توضیح داده
  آوریم. دست می افشا بر روی متغیرها را به سازیمحدودهای  ناشی از اجرای روش
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  )Tabular Data( های جدولی داده -۲
به بعـد  ۱۷۴۱از سال  .آماری ملی هستند های سازمان ترین محصول جدولی رایج های داده
ــتفاده داده ــرای اس ــاری ب ــای آم ــدول ه ــب ج ــاربران در قال ــدند.  ی ک ــر ش ــاری منتش های آم

هـای جـدولی  های خردی که در اختیار دارند، داده فاده از دادههای آماری ملی با است سازمان
کننـد. بـرای  های آمـاری منتشـر می ای در قالب جـدول را بر اساس یک یا چند متغیر رسته

هایی از جـدول کـه  شـده، بایـد خانـههای منتشر ای اطالعات آماری جـدولجلوگیری از افش
های  ها، خانــه یی شــوند. ایــن خانــههــا وجــود دارد، شناســا امکــان افشــای اطالعــات در آن

شود. از جمله  های شناسایی استفاده می ها از قاعده حساس نامیده شده و برای شناسایی آن
) بـرای تشـخیص Threshold Ruleای ( ی آسـتانه توان بـه قاعـده های شناسایی می قاعده
ی  ه)، قاعـدDominance Ruleی تسـلط ( های فراوانی و قاعـده های حساس جدول خانه

ـــینی  ـــینی  _ پیش ـــده  و  )Prior - Posterior Rule(  پس   درصـــدی  P  ی قاع
)P Percente Rule های مقـداری اشـاره کـرد. های حسـاس جـدول تشخیص خانه) برای 

ها، برای جلوگیری از افشای اطالعات مربوط بـه  های حساس جدول پس از شناسایی خانه
هـای  شـوند. روش کار بـرده می دولی بـههـای جـ افشـای داده محدودسـازیهـای  روشها،  آن

گذاری ناپریشـیدگی و  هـای پوشـش ای از جملـه روش سازی خانـه بازطراحی جدول و پنهان
گذاری پریشـیدگی،  های پوشـش ش  کردن و تعدیل جدولی کنترلی از جمله رو های گرد روش

  ].۱۵[های جدولی هستند  مربوط به داده

  )Microdataهای خرد ( داده -۳
هـای خـرد  ی داده نمونـه ۱۹۸۰ی عمـومی و در سـال  ی استفاده ای خرد در ابتدا نمونهه داده

های آمـاری  هـا محصـول جدیـد سـازمان ی عمومی نامیده شدند. این نوع داده برای استفاده
هــای خــرد،  شــوند. داده ها محســوب می ی خــام ایــن ســازمان ملــی هســتند و در واقــع مــاده

ی حسـاس و شناسـایی واحـدهای آمـاری را در بردارنـد اطالعات آماری و مقـدار متغیرهـا
هـای  های خرد بـرای پژوهشـگران و داده های خرد به دو صورت داده ی داده مجموعه ].۱۵[

شوند که نـوع اول نسـبت بـه نـوع دوم دارای اطالعـات آمـاری  خرد برای عموم منتشر می
ایـن حالـت واحـدهای  های خـرد اجتمـاعی کـه در ها به شکل داده تری است. این داده بیش

های خرد اقتصادی که در این حالت واحدهای آماری  آماری افراد یا خانوارها هستند و داده
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هـای خـرد در  داده ].۱۶[شـوند  بندی می  هـا هسـتند نیـز دسـته های اقتصادی و کارگاه بنگاه
هــای پزشــکی و ... گــرداوری  هــای خــرد اقتصــادی، داده های مختلفــی همچــون داده زمینــه

ــهشــوند و اســاس  یم ــه ی پژوهش  هم ــا در زمین ــرات  ه ــد، تغیی ــر، زاد و ول های مــرگ و می
ــه ــار، برنام ــروی ک ــی، نی ــده و ... به جمعیت ــرای آین ــمار می ریزی ب ــد. از آن ش ــایی آین ــه   ج ک

ای از  کننـد و تنهـا زیـر مجموعـه های کامـل را منتشـر نمی های آمـاری ملـی جـدول سازمان
ــه های حاشــیه دولهای کامــل، تحــت عنــوان جــ جــدول ــا نمون کننــد،  ای را منتشــر می ای ی

های آماری هستند، نیاز مبـرم ندارنـد،  ای از داده های جدولی که خالصه پژوهشگران به داده
نیـاز را خـود تهیـه کـرده و  های مـورد هـای خـرد جـدول بلکه تمایل دارند با اسـتفاده از داده

کمیسیون آمار سازمان ملل متحـد نیـز بیـان  ها انجام دهند. های الزم را بر روی داده تحلیل
هـای خـرد رو  که نیاز کاربران به در اختیار داشتن داده کرد که با گذشت زمان با توجه به این

نیـاز  هـای خـرد مـورد های آمـاری ملـی بایـد تحـت شـرایطی داده به افزایش است، سازمان
  .]۱۴[ها قرار دهند  کاربران را در اختیار آن

  های خرد لی دادهساختار ک -۱-۳
  نامند. اطالعات مربوط به ایـن فایـل های خرد می های خرد را فایل داده ای از داده مجموعه
شوند. هر رکورد شامل مقدار تعدادی متغیر برای یـک  های دو بعدی گرداوری می در جدول

های خرد را بـه شـکل  ی داده های آماری ملی اطالعات مجموعه واحد آماری است. سازمان
ها  ای از رکوردها (افراد، خانوارها، مؤسسـه ها مجموعه های دو بعدی که یک بعد آن دولج

پـس  ].۱۶[کنند  شود، منتشر می ای از متغیرها را شامل می و ...) و بعد دیگر آن مجموعه
ی  یابی بــه اطالعــات محرمانــه صــدد دســت هــای خــرد، جســتجوگر در از انتشــار فایــل داده
ی واحـد آمـاری  برای رسیدن به اطالعات محرمانـهر خود است و نظ واحدهای آماری مورد

اسـت   واقع مـدلی کند. هر سناریو در های متفاوتی عمل می نظر خود بر اساس سناریو مورد
های خرد منتشرشده،  ای از داده در این حالت برای نمونه کند. که جستجوگر از آن پیروی می

ام جامعـه اسـت کـه در ایـن حالـت ∗𝑖بـا واحـد ام نمونـه𝑖دنبال تطبیـق واحـد  جستجوگر به
افتد. بنا بر این بـرای جلـوگیری از وقـوع آن ابتـدا بایـد  بازشناسایی واحد آماری اتفاق می

 ].۱۳[ها محافظت شود  ی افشا براورد شده و سپس از داده مخاطره
آورده و بـا  دسـت ی افشای مربوط به هر رکورد را به ی مخاطره ابتدا اندازهبرای این منظور 

ی افشـای مربـوط بـه   ی مخـاطره توان اندازه دست آمده، می جمع بستن تمامی مقدارهای به
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ی  های خـرد، مخـاطره بنا بر این قبل از انتشار دادهدست آورد.  های خرد را به کل فایل داده
 جستجوگر برای افشای اطالعـات واحـد آمـاری مـوردها باید بررسی شود.  افشای این داده

را افشـا کنـد.  را شناسـایی کـرده و سـپس اطالعـات مربـوط بـه آن خـود ابتـدا بایـد آن نظر
  شود: صورت زیر محاسبه می این احتمال شناسایی به بر بنا

P(اقدام)= که اقدامی برای شناسایی واحد آماری انجام شود  احتمال این  
P(شناسایی (اقدام = آمیز باشد  فقیتکه اقدام برای شناسایی واحد آماری مو احتمال این  

 بنا بر این:
P(شناسایی)= P(اقدام)× P(شناسایی  (اقدام

صـورت زیـر تعریـف  ام به𝑖ی افشـای واحـد  بر اساس مفهـوم بازشناسـایی افشـا، مخـاطره
𝑖  ].۱۳[شود  می  𝑠 و 𝑝)                            طور صحیح با  به𝑖∗ ( ارتباط دارد  𝑟  = P                )۱(  

است. چنانچـه جسـتجوگر بتوانـد ارتبـاطی  𝑝ی  ی انتخاب شده از جامعه نمونه 𝑠که در آن 
شـود. از  برابـر یـک می در جامعـه بیابـد، احتمـال بـاالام ∗𝑖 در نمونه و واحد ام𝑖بین واحد 

عـه جامام ∗𝑖نمونـه و واحـد  ام𝑖صـدد بازشناسـایی واحـد  که جستجوگر همـواره در   جایی آن
𝐿  شـود کـه می 𝐿، احتمال باال مشروط به پیشـامد است بـرای گر تـالش جسـتجوگر  بیـان 

جامعـه اسـت. بنـا بـر ایـن احتمـال بـاال را ام ∗𝑖 نمونه و واحـد ام𝑖ایجاد ارتباط بین واحد 
  کنیم، لذا داریم: می 𝐿مشروط به پیشامد 

                   𝑖 𝑠 و p )P(𝐿 𝑟 ارتباط دارد ) ∗𝑖طور صحیح با  به  (  =P           )۲(  
P(𝐿  که در آن: ام ∗𝑖و واحـد   نمونـه ام𝑖: احتمال تالش جستجوگر بـرای ایجـاد ارتبـاط بـین واحـد (
  است.   جامعه

چنانچه جستجوگر در تالش برای برقراری ارتباط بـین تمـام واحـدها باشـد، در ایـن حالـت 
𝑖 ،P(𝐿 ای هربر ) = های  ی افشای قابل قبول توسـط سـازمان شود. میزان مخاطره می ۱

درصد است. بنا بر این رکوردهایی کـه  ۵برابر  شود. این میزان معموالً آماری ملی تعیین می
صـورت، نـاایمن   درصد باشد، ایمن و در غیر ایـن ۵تر از  ها کم ی افشای آن میزان مخاطره
  .شوند محسوب می
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 𝑁شـود، لـذا  نظـر گرفتـه می ها در در جـدول  امـین خانـه𝑛عنوان  بـه 𝑛فرض کنیـد ترکیـب 
𝑛که:  طوری  ها وجود دارد، به خانه در جدول 𝑁ترکیب یا در واقع  ∈ ۱ , … , 𝑁.   

در  ام𝑛ام در نمونه و فراوانـی ترکیـب 𝑛فراوانی ترکیب  به ترتیب نیز 𝐹 و 𝑓پارامترهای 
 𝐹 واحد آماری کـه از 𝑓گیری از  معلوم باشد، با نمونه 𝑓 باشند. چنانچه مقدار می جامعه

ای وارون را بـا  گیری دوجملـه تـوانیم یـک نمونـه می دست آمده است، واحد آماری جامعه به
𝑞و احتمال شکست  𝑃احتمال موفقیت  = ۱ − 𝑃 کـونی دتی و فران نه تعریف کنیم. به

]۶[،𝐹 که:  طوری ای منفی در نظر گرفتند، به را متغیری تصادفی با توزیع دوجمله  𝐹 ~𝑁𝐵(𝑓  , 𝑃 ) 𝑃 = 𝑓𝐹      
  است. احتمال موفقیت 𝑃 ها و تعداد موفقیت 𝑓  که در آن:

  آید: دست می صورت زیر به افشا بهی  ، میزان مخاطره های الزم محاسبه پس از انجام

𝑟 = 𝐸 𝐹 ۱ = 𝑃𝑞 (−۱) 𝑓 − ۱𝑗 𝑃 ۱𝑓 − ۱ − 𝑗۲

۰
 

+ (−۱) log (𝑃 )  

شـود. بنـا بـر ایـن  گرفتـه می نظـر گیری در برای هر رکورد موجود در نمونـه یـک وزن نمونـه
عبارتی  نظر گرفـت. بـه گیری در های نمونه صورت مجموع وزن به 𝐹توان براوردی برای  می
  توان نوشت: می

𝐹 = 𝑤           
۱

∀     𝑓 > ۰       
  باشد: صورت زیر می به 𝑃بنا بر این براورد 

)۳(  



 73هاي ...                    هاي خرد با كاربردي درداده محدودسازي افشاي اطالعات واحد آماري در داده

   .........................  87- 65، صص 1394بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره26ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .........................  

𝑃 = 𝑓𝐹 = 𝑓∑ 𝑤           ۱
  

دسـت  صـورت زیـر به ی افشـا بـه بـراورد میـزان مخـاطره )۳ی ( در رابطـه𝑃 با جایگذاری 
  آید: می

�̂� = 𝐸 𝐹 ۱ = 𝑃𝑞 (−۱) 𝑓 − ۱𝑗 𝑃 ۱𝑓 − ۱ − 𝑗۲

۰
 

+ (−۱) log (𝑃 )  

شـود و  گیری اسـتفاده می های حاصل از نمونه ) برای داده۴ی ( نظر داشت که رابطه باید در
  گیری است. نمونه  های شرط استفاده از آن وجود وزن

ا گـرداوری کـرده ای ر های آماری ملی اطالعات واحدهای آماری، جامعه که سازمان هنگامی
امکان وقوع افشای اطالعات بسیار کـم  کنند، معموالً ها را منتشر می ای از آن و تنها نمونه

ها در جامعه نیز کم  است و تنها رکوردهای یکتای موجود در نمونه در صورتی که فراوانی آن
ر نمونـه و هـا د گیرند. بنا بر این رکوردهـایی کـه فراوانـی آن باشد، در معرض افشا قرار می

ی افشـا  آیند و باید مبنـای ارزیـابی مخـاطره شمار می جامعه کم است، رکوردهایی ناایمن به
۱𝐹ام بـوده و 𝑛ی  قرار گیرند. یک رکورد در جامعه یکتا است هرگـاه متعلـق بـه خانـه = .

۱𝑓بـوده و  ام𝑛ی  یک رکورد در نمونه یکتـا اسـت، هرگـاه متعلـق بـه خانـه  همچنـین . =
𝐹  توان نوشت: می

۱
= 𝑀               و             𝑓

۱
= 𝑚   

  ی نمونه است. اندازه mی جامعه و  اندازه 𝑀که در آن 
  آید: دست می ی زیر به ی افشای رکوردهای یکتا در جامعه و نمونه از رابطه مخاطره

)۵(                                         𝜏۱ = ∑ 𝐼(𝑓 = ۱, 𝐹 = ۱)                                    
  

)۴(  
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  :صورت زیر است که براورد آن به
  

)۶(                              �̂�۱ = ∑ 𝐼(𝑓 = ۱)𝑃 𝐹 = ۱ 𝑓 = ۱                           
𝐼  که (𝐴) = ۱          𝑋 ∈ 𝐴

۰         𝑋 ∉ 𝐴 

  )Disclosure Individual Riskی فردی افشا ( مخاطره -۲-۳
اســت.  ۱برابــر  𝑛ی  ام در خانــه𝑖معلــوم باشــد، احتمــال بازشناســایی رکــورد  𝐹چنانچــه 

های آماری ملی بـه  ی فردی افشا است. ممکن است سازمان ی مخاطره اندازه ۱عبارتی  به
معلوم نبوده و در این حالـت  𝐹جامعه دسترسی نداشته باشند، بنا بر این مقدار واحدهای 

  شود: ی زیر استفاده می ی فردی افشا از رابطه برای ارزیابی مخاطره

)۷(                            𝑟 = 𝐸 ۱ 𝑓۱ , … , 𝑓 ,         𝑛 = ۱, … , 𝑁                        
دهـد. چنانچـه بخـواهیم  ی مخاطره را در سطح فردی نشـان می ی فردی افشا اندازه خاطرهم

ی سراسـری افشـا را  هـا ارزیـابی کنـیم، بایـد مخـاطره ی افشـا را در کـل فایـل داده مخاطره
نظر بگیرید. اگر بازشناسایی درست باشد،  را در 𝑋دست آوریم. متغیر تصادفی دوحالتی  به

صورت مقدار آن صـفر اسـت. بـرای هـر رکـورد موجـود در  و در غیر این ۱مقدار این متغیر 
با مقـدار  𝑋تا متغیر تصادفی مستقل  𝑓لذا  کنیم. را تعریف می 𝑋نمونه، متغیر تصادفی 

 نتیجـه تعـداد بازشناسـایی مـورد ام دراختیار داریم. در𝑛برای ترکیب  𝑟و احتمال ثابت  ۱
𝑓خانه برابر انتظار در هر  𝑟 انتظـار در کـل نمونـه برابـر  بـوده و تعـداد بازشناسـایی مـورد

  است با:
)۸(                                𝐸(𝑅) = ∑ 𝐸(𝑋۱ ) = ∑ 𝑓 𝑟۱                                  

  بازشناسایی در کل نمونه است. R)، ۸ی ( در رابطه
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  نرخ بازشناسایی برابر است با: و

)۹(                                       𝜉 = ۱ 𝐸(𝑅) = ۱ ∑ 𝑓 𝑟۱                                    
𝛹  صورت زیر است: همچنین میزان بازشناسایی موردانتظار برحسب درصد به =  𝜉 × ۱۰۰ 

  های خرد دادهافشای  محدودسازیهای  روش -۳-۳
هـا  های خرد نیز برای جلوگیری از افشای این نوع داده افشای داده محدودسازیهای  روش

هـای  تـوان بـه روش گذاری پریشـیدگی می هـای پوشـش شـوند. از جملـه روش کار برده می به
ای،  ی رتبــه ای، مبادلــه ی داده ســازی، مبادلــه تصادفیخــرد، پسا  ی جمعــی، تجمیــع نوفــه

های بازکدگذاری  گیری اشاره کرد. روش کردن تصادفی نااریب و زیرنمونه ری، گردگی بازنمونه
سازی موضعی و کدگذاری باال و پـایین نیـز از جملـه  موضعی، بازکدگذاری سراسری، پنهان

  گذاری ناپریشیدگی هستند. های پوشش روش
د را هـای خـر افشـای داده محدودسـازیهـای  ی اجـرای برخـی از روش در این قسمت نحوه

  دهیم. توضیح می

  خرد تجمیع -۱-۳-۳
افشای اطالعات متغیرهای پیوسـته اسـت  محدودسازیهای  خرد یکی دیگر از روش تجمیع

در ایـن روش  ].۸[و ] ۵[شـود  گذاری پریشیدگی محسـوب می های پوشش که ازجمله روش
𝑛  که:  طوری شوند، به بندی می گروه 𝑃ی حداقل  گروه همگن، با اندازه 𝑀رکوردها در  = 𝑛  

۱
;          𝑛 ≥ 𝑝 

  تعداد رکوردها است. 𝑛که در آن 
نظـر  سپس برای هر رکورد در یک گروه، میـانگین گـروه جـایگزین مقـدارهای متغیـر مـورد

 توان میانه، واریانس و ... را جـایگزین مقـدارهای متغیـر مـورد شود. در مواردی نیز می می
هـا  رفته با اجرای این روش، بایـد گروه نظر کرد. برای به حداقل رساندن اطالعات از دست
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با اجرای این روش میانگین و مجموع در یک گروه تغییـر  ].۹[تا حد امکان همگن باشند 
شـود  گروهی تقسـیم می گروهی و واریانس بین کنند. واریانس کل نیز به واریانس درون نمی

یابد. لذا برای بـه  ماند، بنا بر این واریانس کاهش می گروهی باقی می ینکه تنها واریانس ب
کنیم. البتـه  تمرکـز مـی  رفته روی حفاظـت از واریـانس حداقل رسـاندن اطالعـات از دسـت

  یابد. ها کوچک است، واریانس کمی کاهش می ی گروه طور معمول اندازه که به دلیل آن به

  مثال
خرد اجرا شـده اسـت.   روش تجمیع ۱ات موجود در جدول برای جلوگیری از افشای اطالع

) تقسـیم =۳𝑀درامد هشت کارگاه که برحسب میلیون تومان است را به سه گـروه همگـن (
𝑃۱ ی هایی به اندازه کنیم. در نتیجه گروه می = ۳،  𝑃۲ = 𝑝۳  و۲ = شـوند.  تشکیل می۲

هـا همگـن  سـتند، بنـا بـر ایـن گروههای موجود در یک گروه دارای فعالیت یکسان ه کارگاه
سپس در هر گروه میانگین درامد گروه را جایگزین درامد تمام رکوردهای موجود باشند.  می

  کنیم. در گروه می
  
  

  شده با اجرای روش تجمیع خرد (واحد: میلیون تومان)*های اصلی و تجمیعداده-۱جدول 

  شده های تجمیع داده    های اصلی داده
  درامد کارگاه   ددرام کارگاه
  ۶۷/۳۲ الف   ۳۵ الف
  ۶۷/۳۲ ب   ۳۳ ب
  ۶۷/۳۲ پ   ۳۰ پ
  ۳۳/۳۳ ت   ۳۷ ت
  ۳۳/۳۳ ث   ۲۹ ث
  ۳۳/۳۳ ج   ۳۴ ج
 ۴۵ چ   ۵۰ چ
 ۴۵ ح   ۴۰ ح

 ها مصنوعی هستند. * داده
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  کدگذاری باال و پایین -۲-۳-۳
. در ایـن گذاری ناپریشـیدگی اسـت هـای پوشـش روش کدگذاری باال و پایین از جملـه روش

ای  ای باال هسـتند، تغییـر کـرده و مقـدار آسـتانه تر از مقدار آستانه روش مقدارهایی که بیش
ای پـایین هسـتند، نیـز  تر از مقـدار آسـتانه هایی که کم کنند. همچنین مقدار باال را اختیار می

ال و پـایین ای بـا  کننـد. مقـدارهای آسـتانه ای پـایین را اختیـار می تغییر کرده و مقدار آستانه
هایی که اختالف زیادی با  کلی مقدار طور شوند. به های آماری ملی تعیین می توسط سازمان
ی افشا قرار دارند. در این حالت برای جلـوگیری  ای دارند، در معرض مخاطره مقدار آستانه
ای اسـتفاده از ایـن روش بـرای را جایگزین این مقدارها کرد.  توان مقدار آستانه از افشا می

  متغیرهای عددی که مقدار دورافتاده دارند، کاربرد زیادی دارد.
  

  (واحد: میلیون تومان)* کدگذاری باال و پایینشده با اجرای روش  کدگذاریهای اصلی و  داده -۲جدول 
  شده کدگذاریهای  داده    های اصلی داده

  درامد کارگاه  درامد کارگاه
 ۱۰ الف  ۱۰ الف
 ۱۰ ب  ۵ ب
 ۱۰ پ  ۳ پ
 ۱۰ ت  ۵/۱ ت
 ۵۰ ث  ۶۰۰ ث
 ۵۰ ج  ۵۰۰ ج
 ۵۰ چ  ۴۵۰ چ
 ۵۰ ح  ۴۰۰ ح

 ها مصنوعی هستند. * داده

  مثال
دهـد. بـرای محدودسـازی  کارگـاه صـنعتی را نشـان می ۸ی  مقدار درامـد ماهیانـه ۲جدول 

کنیم. بـا اجـرای  افشای اطالعات در این جدول از روش کدگذاری باال و پایین استفاده مـی
ای پـایین نیـز  ای باال جایگزین درامدهای بسیار زیاد و مقدار آستانه روش مقدار آستانه این
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یابـد. در ایـن  ی افشـا کـاهش می شود. بنا بر این مخاطره جایگزین درامدهای بسیار کم می
میلیـون تومـان  ۱۰ای پـایین،  میلیون تومان و مقدار آسـتانه ۵۰ای باال،  مثال مقدار آستانه

  ته شده است.نظر گرف در
ــدار آســتانه ــایین، مق ــاال و پ ــذاری ب ــد  پــس از اجــرای روش کدگ ــایین جــایگزین درام ای پ

هـای ث، ج، چ و  ای باال نیز جایگزین درامد کارگاه های ب، پ و ت و مقدار آستانه کارگاه
ای پـایین برابـر اسـت، بنـا بـر ایـن تغییـری  شود. درامد کارگاه الف بـا مقـدار آسـتانه ح می
  .کند نمی

  کدگذاری سراسریزبا -۳-۳-۳
گذاری ناپریشیدگی است. در این روش برای جلوگیری از  ترین روش پوشش این روش رایج

تـر کـه  ی بـزرگ   ا نتیجه رسـته افشا چند رسته از متغیر اصلی را با یکدیگر ترکیب کرده و در
روش د. یابـ ی افشـا کـاهش می شود. لـذا مخـاطره تری است، تشکیل می دارای جزئیات کم

شـود.  بازکدگذاری سراسری بر روی تمام رکوردها اعم از رکوردهای ایمن و نـاایمن اجـرا می
 صورتی که همچنـان همین دلیل این روش سراسری نام دارد. پس از اجرای این روش در به

 ی همــهایــن روش را اجــرا کــرد تــا  تــوان مجــددًا مانــده باشــند، می رکوردهــایی نــاایمن باقی
 نامنــد همین دلیــل ایــن روش را روش بازکدگــذاری می یمن، ایمــن شــوند. بــهرکوردهــای نــاا

]۱۷.[ 

  سازی موضعی پنهان -۴-۳-۳
کدگذاری سراسری اسـت. در ایـن روش  سازی موضعی در واقع مکمل روش باز روش پنهان

شده  برای محدودسازی افشای اطالعات واحدهای آماری مقدار رکورد ناایمن با مقداری گم
جایگزین مقـدار شده  مقداری نامعلوم تحت عنوان مقدار گمعبارت دیگر  بهشود.  جا می جابه

اطالعـات واحـدهای  کلی ابتدا برای محدودسـازی افشـای  طور . بهرکورد ناایمن خواهد شد
آمـاری روش بازکدگــذاری سراســری اجـرا شــده، ســپس چنانچـه پــس از اجــرای ایــن روش 

سـازی موضـعی را اجـرا  تـوان روش پنهان شند، میمانده با همچنان رکوردهایی ناایمن باقی
کرد. توجه داشته باشید که روش بازکدگذاری سراسـری بـر روی تمـام رکوردهـای موجـود در 

ســازی موضــعی تنهــا بــر روی  کــه روش پنهان شــود. در حالی هــای خــرد اجــرا می فایــل داده
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ازی موضعی برای س رکوردهای ناایمن اجرا خواهد شد. روش بازکدگذاری سراسری و پنهان
  شوند. ای اجرا می جلوگیری از افشای اطالعات متغیرهای رسته

توان افشای اطالعات واحدهای آماری را محـدود کـرده  شده می های معرفی با اجرای روش
ذکر شـد کـه بـا و تا حد زیادی از وقوع افشا جلوگیری کرد. البته ایـن نکتـه را نیـز بایـد متـ

یابـد. بنـا بـر ایـن  هـا کـاهش می عات موجـود در فایـل دادهشده اطال های بیان اجرای روش
های آماری ملی باید بین این دو مسئله تعادل برقـرار کـرده و در هـر مـورد از روش  سازمان

  مناسبی برای محدودسازی افشای اطالعات استفاده کنند.

  کاربرد -۴
اطالعات مربوط به  های صنعتی، مرکز آمار ایران برای جلوگیری از افشای اطالعات کارگاه

کـه بـا اسـتفاده از   حـالی . در]۲[کنـد  های صنعتی را تنها در سطح استان منتشـر می کارگاه
تری نیـز  های جزئی توان این اطالعات را بدون امکان افشا در سطح شده می  های بیان روش

  منتشر کرد.
بـر روی  همین دلیل در این بخـش بـرای حفـظ محرمـانگی اطالعـات واحـدهای آمـاری، به

تـر،  نفر کارکن و بیش ۱۰های صنعتی  های خرد سی و نهمین طرح آمارگیری از کارگاه داده
 محدودسـازیهـای  )، روش۱۳۹۱(مرکـز آمـار ایـران  ۱۳۹۰استان قزوین مربوط به سـال 

، ســازی موضــعی  هــای بازکدگــذاری سراســری، پنهان هــای خــرد از جملــه روش افشــای داده
ــایین و  ــاال و پ ــذاری ب ــعکدگ ــرا شــده اســت   تجمی ــرد اج ــرای اجــرای روش ].۴[خ ــای  ب ه

  ].۱۲[استفاده شده است   Mu_ARGUSافزار های خرد از نرم افشای داده محدودسازی
نظر  هایی از متغیرهای مورد برای بررسی میزان شناسایی واحدهای آماری ابتدا باید ترکیب

رد پـس از کنـار هـم قـرار هـای خـ برخـی از متغیرهـای موجـود در فایـل دادهتشکیل شوند. 
های ناایمن شـود. لـذا  تواند سبب ایجاد خانه دهند که می هایی را می گرفتن، تشکیل ترکیب
تعــداد  ۱شــود. در شــکل  های نــاایمن مشــخص می هــا تعــداد خانــه پــس از تشــکیل ترکیب

داده شـده اسـت.   ای، در بعدهای مختلف نشان های ناایمن مربوط به متغیرهای رسته خانه
پس از قرار گرفتن در کنار دو متغیـر دیگـر عنوان مثال متغیر شهرستان در بعد سه یعنی  به

همچنـین ی نـاایمن شـده اسـت.  خانـه ۱۱۰۳تایی، سـبب ایجـاد  و تشکیل یک ترکیب سـه
 ۱باشند. در سمت راست شکل  تر نیز مشخص می های ناایمن در بعدهای پایین تعداد خانه

  شود. داده می های هر متغیر نشان  ه تفکیک رستههای ناایمن ب نیز تعداد خانه
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نظر  در ۵۰۰و  ۱۰۰ای پایین و باال را به ترتیب برابر  است. مقدار آستانه ۱۹۷۲و  ۴برابر 
کنیم.  یانتخـاب مـ ۵۰۰و  ۱۰۰ها را نیز همان مقدارهای  گرفته و مقدار جایگزین برای آن

نظـر گرفتـه  در ۱۰۰و کدگذاری پایین با مقـدار  ۵۰۰عبارت دیگر کدگذاری باال با مقدار  به
و مقـدار  ۵۰۰تر از  جایگزین مقدارهای بیش ۵۰۰شود. پس از اجرای این روش مقدار  می

نظـر در  نتیجـه مقـدار متغیـر مـورد شـود. در می ۱۰۰تر از  نیز جایگزین مقدارهای کم ۱۰۰
افـــزار  شـــود. نرم می ۱۰۰و حـــداقل برابـــر  ۵۰۰هـــای خـــرد، حـــداکثر برابـــر  فایـــل داده

Mu_ARGUS دهد. ه مییافشا ارا محدودسازیهای  نیز گزارشی از اجرای روش  
پس از اجـرای روش کدگـذاری بـاال و پـایین روی متغیـر  Mu_ARGUSافزار  گزارش نرم

  باشد. صورت زیر می تعداد کل شاغالن برحسب سواد به
۱۰۰SHSAV   Bottom code  Threshold:    ۱۰۰replacement:  
۵۰۰SHSAV   Top code        Threshold:    ۵۰۰replacement:  

نمــاد متغیــر تعــداد کــل شــاغالن برحســب ســواد اســت. مقــدار  SHSAVدر گــزارش بــاال 
و مقــدار  Top codeو  Bottom codeدر قســمت  ای پــایین و بـاالی مــوردنظر آسـتانه

نشان داده شـده اسـت. پـس از اجـرای  replacementها نیز در قسمت  ی آنجایگزین برا
های  روش کدگذاری باال و پایین مقدار متغیر تعداد کل شاغالن برحسب سواد در فایل داده

ی افشـای  کلـی مخـاطره طور باشـد. بـه می ۱۰۰و حـداقل برابـر  ۵۰۰خـرد، حـداکثر برابـر 
ای پـایین هسـتند،  تـر از مقـدار آسـتانه ی بـاال و کما تـر از مقـدار آسـتانه مقدارهایی کـه بیش

ی  تر است. بنا بر این با اجرای این روش این مقدارها تغییر کـرده و درنتیجـه مخـاطره بیش
یابــد. لــذا اسـتفاده از ایــن روش بــرای  افشـای اطالعــات واحـدهای آمــاری نیــز کـاهش می

دارد. در پـاراگراف بعـد، متغیـر متغیرهای عددی که مقدار دورافتاده دارند، کـاربرد زیـادی 
  سازی شده است. ارزش کل فروش داخلی و خارجی کارگاه ایمن

ــرای اجــرای روش  ــاه ب ــی و خــارجی کارگ ــروش داخل ــل ف ــر ارزش ک ــن قســمت متغی در ای
شـده   نظر گرفته رکورد در ۵شود. حداقل تعداد رکوردها در هر گروه  خرد انتخاب می تجمیع

مقدارهای متغیر ارزش کل فروش داخلی و خـارجی کارگـاه است. پس از اجرای این روش 
بنـدی شـده و مقـدار میـانگین هـر گـروه جـایگزین  گروه ۵ی حـداقل  هایی به انـدازه در گروه

پــس از اجــرای روش  Mu_ARGUSافــزار  شــود. گــزارش نرم مقــدارهای آن گــروه می
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نشــان  ۳ خــرد روی متغیــر ارزش کــل فــروش داخلــی و خــارجی کارگــاه در جــدول  تجمیــع
  شده است. داده

  
  خرد در خصوص روش تجمیعMu-ARGUSافزارگزارش نرم-۳جدول

ParametersVariablesMethod 
۵Group Size:AFDKHNumerical Microaggregation

  
نمــاد متغیــر ارزش کــل فــروش داخلــی و خــارجی کارگــاه اســت.  AFDKH ،۳در جــدول 

مشخص شده است. پس از اجرای این روش  Group Sizeها نیز در قسمت  ی گروه اندازه
دلیل مقـدارش نیـز قابـل شناسـایی  دهـد و بـه ثیر قـرار نمیأگویی گروه را تحت ت پاسخ  هیچ
یابـد. پـس از  ی افشای اطالعات واحدهای آماری کـاهش می باشد. بنا بر این مخاطره نمی

  دهد.  ه مییشده را ارا ای از فایل ایمن نسخهافزار  پایان کار، نرم

  مقایسه -۵
 آمـاری بـرای هـای انتشـار داده آماری ملی باید بـین های سازمانطور که بیان کردیم،  همان

واحـدهای آمـاری تعـادل  ی اطالعـات محرمانـه افشـای و جلـوگیری از ی کـاربران اسـتفاده
های آماری کامل و دقیـق بـه کـاربران از  ی داده هیضمن ارا ضمانت کنند که نمایند و برقرار
ــه افشــا متأســفانه  ].۱۸[کننــد  ی آمــاری نیــز جلــوگیری می ی واحــدها ی اطالعــات محرمان
ی ناشــی از  رفته گیری میــزان اطالعــات از دســت قابلیــت انــدازه Mu_ARGUSافــزار  نرم

های محدودسازی افشا بر روی متغیرها را ندارد که بتوان تعـادلی بـین میـزان  اجرای روش
همین  ی افشای اطالعات برقرار کرد. به میزان کاهش مخاطرهو   رفته  این اطالعات از دست
هـای محدودسـازی  صـورت دسـتی میـزان مطلوبیـت اسـتفاده از روش دلیل در این بخش به

هـای  آوریم. بـرای ایـن کـار میـانگین و واریـانس متغیرهـایی کـه روش دست مـی افشا را به
هــای  رای روشهــا اجــرا شــده اســت، قبــل و پــس از اجــ محدودســازی افشــا روی آن

مطلـق خطـای  کنیم. همچنین قـدر دست آورده و با یکدیگر مقایسه می محدودسازی افشا به
  .  کنیم نسبی مربوط به این متغیرها را نیز محاسبه می

میانگین و واریانس مربوط بـه متغیـر تعـداد کـل شـاغالن برحسـب سـواد، قبـل و پـس از 
  ان داده شده است.نش ۴اجرای روش کدگذاری باال و پایین در جدول 
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  سازی میانگین و واریانس متغیر تعداد کل شاغالن برحسب سواد قبل و پس از ایمن-۴جدول 
  کدگذاری باال و پایین  پس از اجرای روش های محدودسازی افشاقبل از اجرای روش  پارامتر
 ۱۴۳٫۶۵ ۱۰۸٫۸۴  میانگین
  ۱۰۳۰۱٫۰۰۹ ۳۳۵۲۹٫۱۶۹  واریانس

  
  ی نسبی عبارت است از:ی قدرمطلق خطا اندازه

𝑋 − 𝜇𝜇 = ۱۴۳٫۶۵ − ۱۰۸٫۸۴
۱۰۸٫۸۴ = ۰٫۳۲ 

=  که در آن: 𝑋 وکدگذاری باال و پایین،   میانگین متغیر پس از اجرای روش  = 𝜇 افشا هستند. محدودسازیهای  میانگین متغیر قبل از اجرای روش  
ین روی ایـن متغیـر، شـود، بـا اجـرای روش کدگـذاری بـاال و پـای طور که مشـاهده می همان

کاهش یافتـه اسـت.  ۲۳۲۲٫۱۶ی  افزایش و واریانس به اندازه ۳۴٫۸۱ی  میانگین به اندازه
باشـد، برابـر  گیری می تری بـرای نتیجـه مطلق خطای نسبی که معیار مهم از طرف دیگر قدر

تـوان نتیجـه گرفـت کـه  شده است که این مقدار بسـیار نـاچیز اسـت. بنـا بـر ایـن می ۰٫۳۲
ی روش کدگذاری باال و پایین روی متغیر تعداد کل شـاغالن برحسـب سـواد سـبب از اجرا

  شود. دست دادن اطالعات زیادی نمی
میانگین و واریانس مربوط به متغیر ارزش کل فروش داخلی و خارجی کارگاه، قبل و پس 

  نشان داده شده است. ۵خرد در جدول   از اجرای روش تجمیع
  
  

  سازی قبل و پس از ایمن ارزش کل فروش داخلی و خارجی کارگاهانس متغیرمیانگین و واری -۵جدول 
  تجمیع خرد  پس از اجرای روش های محدودسازی افشاقبل از اجرای روش  پارامتر
۹۶۲  میانگین × ۱۰۸ ۹۶۲ × ۱۰۸ 
۱۱۵۱  واریانس × ۱۰۲۰ ۱۰۲۷ × ۱۰۲۰ 
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  ی قدرمطلق خطای نسبی برابر است با: اندازه
𝑋 − 𝜇𝜇 = ۹۶۲ × ۱۰۸ − ۹۶۲ × ۱۰۸

۹۶۲ × ۱۰۸
= ۰ 

=  که در آن: 𝑋 خرد، و  تجمیع  میانگین متغیر پس از اجرای روش  = 𝜇 افشا هستند. محدودسازیهای  میانگین متغیر قبل از اجرای روش   
خرد روی این متغیر، میـانگین ثابـت   شود، با اجرای روش تجمیع طور که مشاهده می همان
مطلـق خطـای  کاهش یافته است. از طرف دیگـر قـدر ۱۲۴×۱۰۲۰ی  ریانس به اندازهو وا

خـرد   توان نتیجه گرفت کـه اجـرای روش تجمیـع نسبی برابر صفر شده است. بنا بر این می
سبب از دست دادن اطالعـاتی  روی متغیر ارزش کل فروش داخلی و خارجی کارگاه تقریبًا

  شود. نمی
افشـا روی تعـدادی از متغیرهـا مفیـد  محدودسـازیهـای  روش شود که، اجرای مالحظه می

ــدار اطالعــات از دســت ــز ســبب از  کــم می  رفته  اســت و مق باشــد و در برخــی از مــوارد نی
رفته  شود. برقـراری تعـادل بـین مقـدار اطالعـات از دسـت رفتن اطالعات زیادی می  دست

ی افشـای اطالعـات  افشا و میـزان کـاهش مخـاطره محدودسازیهای  پس از اجرای روش
های آماری ملی است. مرز قابل قبول برای برقراری این  ی سازمان  واحدهای آماری وظیفه

های آمـاری ملـی، نیـاز  هـای خـرد، نظـر سـازمان هایی از قبیل ماهیـت داده تعادل به عامل
های آمـاری ملـی  اختیار داشتن اطالعات آماری و ... بسـتگی دارد. سـازمان کاربران به در

دوم   هـای خـرد از معیارهـای همچـون میـانگین تـوان توانند برای ارزیابی مطلوبیت داده  یم
ی مسـتقیم  ای نیـز از مقایسـه هـای خـرد رسـته های خرد پیوسته و بـرای داده خطا برای داده
  .]۱۱[ای استفاده کنند  مقدارهای رسته

  گیری نتیجهبحث و  -۶
 محدودسـازیهـای  احـدهای آمـاری روشدر این مقاله برای حفـظ محرمـانگی اطالعـات و

هــای  هــا بیــان شــد. اجــرای روش ی اجــرای برخــی از آن افشــای اطالعــات معرفــی و نحــوه
شـود. در نتیجـه  ی افشای اطالعـات واحـدهای آمـاری می شده سبب کاهش مخاطره معرفی

سازی متغیرهـای حسـاس سـبب از  باشد. ایمن پذیر می انتشار ایمن اطالعات آماری امکان
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های آماری ملی باید تعادلی بین نیاز کاربران بـه  شود، لذا سازمان دادن اطالعات می دست
هـا بـرای  ها برقرار کننـد تـا امکـان اسـتفاده از داده سازی داده ها و شدت ایمن جزئیات داده

  کاربران وجود داشته باشد.

  ها مرجع
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