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RESUMO

Dados são gerados em diversos contextos, por diversos dispositivos, e são
coletados por organizações para obter informação e agregar valor aos seus negócios.
Os propósitos, éticos ou não, são diversos: identificar a necessidade dos
consumidores para então recomendar produtos e serviços, desenvolver novas linhas
de negócio, conduzir pesquisas relacionadas à saúde para reduzir erros médicos,
avaliar o risco de pessoas desenvolverem doenças, dentre outras. A consciência e
preocupação das organizações sobre os riscos relacionados a possíveis vazamentos
de privacidade e seus impactos também tem aumentado consideravelmente. Neste
sentido, conduzir estudos que empregam a mineração dos dados na otimização de
processos sem comprometer os dados confidenciais e prover um forte padrão de
privacidade são desafios impostos aos curadores dos dados. Então estes profissionais
fazem uso de técnicas e modelos de privacidade, como o Differential Privacy, para
poderem publicar os dados. Este estudo propõe a arquitetura de uma aplicação de
classificação de dados por meio de árvores de decisão que atende a definição do
modelo Differential Privacy. O aplicativo desenvolvido permitiu implantar uma barreira
que impede o acesso direto aos dados em seu formato bruto, entregando resultados
com adição de ruído, mas sem comprometer as características estatísticas do
conjunto de dados original. De modo complementar foi implementada, com relativo
sucesso, a funcionalidade de auto ajuste para a quantidade de árvores que devem ser
adicionadas à floresta. O crescimento dinâmico permitiu avaliar a parametrização mais
adequada ao contexto do estudo e demonstrou bons resultados uma vez que se
observou, na maioria dos conjuntos de dados utilizados neste estudo, a existência de
um limiar a partir do qual o incremento do número de árvores que compõem a floresta
se torna prejudicial ao desempenho da classificação.

Palavras Chaves: Privacidade diferencial; Aprendizagem diferencialmente privada;
Publicação interativa de dados; Árvore de decisão.

ABSTRACT
A proposal of an interactive disclosure architecture for the data classification
obtained from a Differentially Private Random Decision Forest
Data are generated in various contexts, by various devices, and are collected
by organizations to obtain information and add value to their business. The ethical and
non-ethical purposes are diverse: identifying the consumers’ needs to recommend
products and services, developing new lines of business, conducting health-related
research to reduce medical errors, assessing the risk of people developing diseases,
and others. Organizations' awareness and concern about the risks associated with
potential privacy leaks and their impacts has also increased considerably. In this
sense, conducting studies that employ data mining in process optimization without
compromising confidential data and providing a strong privacy standard are challenges
imposed on data curators. So these professionals apply techniques and privacy
models such as Differential Privacy in order to disclosure data. This study aims to
purpose a data classification application’s architecture that makes use of decision trees
and is designed in accordance to the Differential Privacy definition. The developed
application allowed to deploy a barrier that prevents direct access to data in their raw
format, delivering results with noise addition, but without compromising the original
dataset’s statistical characteristics. Furthermore, a self-tuning feature for determining
the number of trees that must to be added to the classification forest has been
implemented with relative success. The forest dynamic growth allowed to evaluate the
most appropriate parameterization to the study's context and demonstrated good
results since it was observed, in most of the datasets used in this study, the existence
of a threshold beyond that the increment of the number of trees in the forest becomes
harmful to the classification performance.

Keywords: Differential Privacy; Differentially private learning; Interactive data
disclosure; Decision Tree.
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1

INTRODUÇÃO

Apresentação e contextualização do problema de pesquisa

No ano de 2013 cerca de 25 zettabytes eram gerados diariamente
(JACOBSON, 2018) e no intervalo entre 2017 e 2020 estima-se um aumento de
4300% (REDDY, 2017) na geração anual de dados. Os avanços tecnológicos
juntamente com o barateamento dos recursos computacionais propiciaram este
aumento exponencial do volume de dados que são coletados, armazenados,
processados e muitas vezes distribuídos sem o devido controle.
Estes passam então a integrar um universo de fontes que podem ser utilizadas
em cruzamentos com conjuntos de dados de domínio público e acabam expondo
informações que comprometem a privacidade, podendo até levar à identificação de
indivíduos. Na literatura há dois casos reais, citados com maior frequência para
exemplificar o problema de identificação de indivíduos a partir de publicações de
dados privados (SWEENEY, 2002) (NARAYANAN; SHMATIKOV, 2007).
O primeiro deles é o caso da GIC (GROUP INSURANCE COMMISSION, 2018),
instituição responsável pela compra de seguro de saúde para funcionários públicos
do estado de Massachusetts, abordado por uma estudante (SWEENEY, 2002) de
graduação do MIT (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2018) que
conseguiu facilmente identificar dados de diversos servidores públicos dos Estados
Unidos, inclusive do governador do estado em questão.
Na ocasião Sweeney (2002) simplesmente cruzou os dados dos pacientes
disponibilizados

pela

GIC

(GROUP

INSURANCE

COMMISSION,

2018),

supostamente publicados em um formato anônimo, com a lista de registro dos
eleitores de Cambridge que na época foi adquirida pela quantia de $20,00 e
disponibilizada por meio de dois disquetes.
Já o segundo exemplo se refere ao prêmio Netflix (NETFLIX, 2009) onde, na
busca por um sistema de recomendação mais eficaz daquele que utilizava, a empresa
em questão disponibilizou um conjunto de dados contendo milhões de votações de
filmes, realizados por seus clientes, para que terceiros pudessem propor um novo
sistema.
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Antes de serem liberados para consulta pública os dados passaram por um
processo

que

supostamente

os

tornaram

anônimos,

mas

pesquisadores

(NARAYANAN; SHMATIKOV, 2007) da universidade do Texas (THE UNIVERSITY
OF TEXAS AT AUSTIN, 2017) conduziram um estudo e conseguiram novamente
identificar informações dos indivíduos.
Para diminuir a ocorrência deste tipo de problema os modelos de privacidade
de dados vêm sendo discutidos, estudados e adotados há vários anos (SWEENEY,
2002) (MACHANAVAJJHALA et al., 2007) (LI; LI; VENKATASUBRAMANIAN, 2007)
(NERGIZ; ATZORI; CLIFTON, 2007) (DWORK et al., 2006) (XIAO; XU; MENG, 2008).
No entanto impedir o comprometimento do anonimato dos indivíduos das amostras se
apresenta como algo extremamente difícil de ser evitado e sua ocorrência pode
acarretar danos relacionados às questões éticas, discriminatórias (EXEC. OFFICE OF
THE PRESIDENT, 2014), psicológicas, financeiras e físicas (BREY, 2007).
Considerado um dos modelos de privacidade precursores o k-Anonymity
(SWEENEY, 2002) foi amplamente discutido e utilizado (BAYARDO; AGRAWAL,
2005) (MACHANAVAJJHALA et al., 2007) (LI; LI; VENKATASUBRAMANIAN, 2007)
(NERGIZ; ATZORI; CLIFTON, 2007) (XIAO; XU; MENG, 2008) (KENIG; TASSA,
2011) (SORIA-COMAS; DOMINGO-FERRERT, 2013), mas este apresenta algumas
limitações, pois busca basicamente tornar os atributos semi-identificadores anônimos
por meio da técnica de generalização.
O ℓ-Diversity (MACHANAVAJJHALA et al., 2007) por sua vez foi proposto para
suprir as deficiências do k-Anonymity (SWEENEY, 2002) e sugere a manutenção de
uma heterogeneidade mínima entre os atributos sensíveis dentro das classes de
equivalência.

Porém,

em

alguns

casos

específicos

o

ℓ-Diversity

(MACHANAVAJJHALA et al., 2007) oferece ganho de informação aos adversários.
Então buscando eliminar esta vulnerabilidade foi proposto o t-Closeness (LI;
LI; VENKATASUBRAMANIAN, 2007), cuja ideia é garantir que a distribuição de um
atributo sensível dentro de uma classe de equivalência seja próxima à distribuição do
mesmo em relação a todo o conjunto de dados.
Com o passar dos anos a discussão sobre privacidade de dados foi sendo
intensificada e novos métodos, como o -Presence (NERGIZ; ATZORI; CLIFTON,
2007) e o p-Sensitive (XIAO; XU; MENG, 2008), foram formalizados. Em 2006 ocorreu
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então a publicação do Differential Privacy (DWORK et al., 2006) que passou a ser
visto como uma boa alternativa para prover privacidade e permitir que os dados
pudessem ser publicados sob um forte padrão de garantia de privacidade (RANA;
GUPTA; VENKATESH, 2015), (ABADI et al., 2016), (BAI et al., 2017). Este se tornou
o estado da arte dos modelos de proteção de privacidade (BAI et al., 2017).
O modelo de privacidade Differential Privacy (DWORK et al., 2006) tem sido
aplicado em diversos algoritmos de aprendizado de máquina, como os reportados por
Zhanglong, Lipton e Elkan (2014), todavia ainda não há um consenso sobre a forma
de aplicar este modelo na classificação de dados por meio de indução de árvores de
decisão.
A escolha do mecanismo de privacidade diferencial, critério de divisão dos nós,
quantidade de níveis que as árvores devem possuir, assim como a quantidade de
árvores consideradas em métodos que utilizam múltiplos classificadores interferem na
quantidade de ruído adicionado à resposta das consultas e consequentemente na
assertividade da classificação.
Autores como Zhanglong, Lipton e Elkan (2014), Rana, Gupta e Venkatesh
(2015), Fletcher e Islam (2016) e Liu et al. (2018) têm abordado formas de otimizar os
mecanismos de Differential Privacy (DWORK et al., 2006) para diminuir a quantidade
de ruído que é adicionado aos conjuntos de dados. O objetivo desta otimização é
reduzir o consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) nos processos de indução
de árvores de decisão e de classificação dos dados para melhorar a assertividade do
algoritmo.

Motivação
Um motivador para pesquisar sobre o tema é proporcionar uma maneira de
simplificar a aplicação da definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al.,
2006) em programas utilizados para realizar a classificação de dados. De forma que
o usuário possa abstrair detalhes sobre os conceitos envolvidos e usufruir dos
benefícios proporcionados por este modelo.
Para tanto se faz necessário propor uma arquitetura de software que incorpore,
desde sua concepção, um mecanismo interativo (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010) de
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Differential Privacy (DWORK et al., 2006), responsável por executar as consultas nos
conjuntos de dados de forma privada.
Também constitui um fator motivacional o fato de que, embora já existam
diferentes implementações de algoritmos Random Decision Forest que atendam a
definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006), ainda há uma variação
considerável no número de árvores que cada autor considera como sendo mais
adequado para o tamanho da floresta. Este fato também foi observado por Fletcher
(2017) que julga necessário a condução de uma pesquisa que permita explorar este
tema.

Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor uma arquitetura para a implementação do
modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) em um aplicativo de software, o qual
execute a classificação de dados utilizando um algoritmo Random Decision Forest.
Tal arquitetura deve permitir que os dados gerados possam ser disponibilizados aos
usuários por meio da publicação interativa de dados (ROTH; ROUGHGARDEN,
2010).

Contribuição

Estudos

(FRIEDMAN;

SCHUSTER,

2010),

(JAGANNATHAN;

PILLAIPAKKAMNATT; WRIGHT, 2012), (ZHANGLONG; LIPTON; ELKAN, 2014),
(FLETCHER; ISLAM, 2016) disponíveis sobre a aplicação do modelo Differential
Privacy (DWORK et al., 2006) na indução de árvores de decisão possuem um foco
quase que exclusivo em aferir a assertividade do algoritmo de classificação proposto,
sendo assim com este trabalho espera-se contribuir com:


A Academia, por meio da condução de uma revisão sistemática da literatura
com o rigor acadêmico necessário que permita avaliar a utilização de um
modelo de privacidade de dados, o qual fornece um forte padrão de privacidade
dos dados;



A Indústria, propondo uma arquitetura para um aplicativo de software utilizado
na classificação dos dados, que respeite os conceitos do modelo Differential

20

Privacy (DWORK et al., 2006) e que, efetivamente implemente uma barreira
que impeça o usuário de ter acesso tanto aos conjuntos de dados quanto ao
mecanismo de privacidade.

Método de trabalho
Este trabalho foi conduzido tendo como base a metodologia Design Science
Research (DSR) que possui duas fases principais na elaboração iterativa do roteiro
de pesquisa científica: Desenvolver conjecturas com base nas informações
disponíveis na literatura, bases de conhecimento e no conhecimento de especialistas
e então validá-las por meio da dedução das hipóteses e consequente execução dos
testes empíricos (ALTURKI; GABLE; BANDARA, 2013).
Segundo Bax (2013) as atividades executadas nestas duas etapas estão
dispostas em um ciclo regulador, que apresenta pequenas variações entre autores,
mas que em suma consideram: a investigação do problema, projeto de soluções,
validação do projeto, implementação da solução e aplicação da implementação. A
cada iteração do processo a teoria proposta é avaliada e caso necessário pequenas
alterações são realizadas para refinar a solução proposta.
Figura 1 - Diagrama das fases da metodologia do trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor
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É possível verificar na Figura 1, que as atividades contempladas na elaboração
das conjecturas contemplam: o levantamento e análise das referências bibliográficas
sobre desafios à privacidade dos indivíduos e do modelo de privacidade Differential
Privacy (DWORK et al., 2006); A condução de uma revisão bibliográfica sistemática
sobre a aplicação do modelo de privacidade Differential Privacy (DWORK et al., 2006)
na indução de árvores de decisão. Também se buscou identificar métodos aplicados
para determinar, dinamicamente, o número recomendado de árvores de decisão que
deve ser considerado no crescimento de uma floresta.
Já na dedução das hipóteses temos o detalhamento da arquitetura proposta, a
seleção do algoritmo que serve como base para o aplicativo proposto nesta
dissertação, assim como o detalhamento do método proposto para gerar
dinamicamente o número de árvores da floresta e suas restrições.
Então na execução dos testes empíricos temos o detalhamento do experimento
que engloba a especificação e provisionamento do ambiente computacional, a
delimitação do experimento, a seleção das fontes de dados e as técnicas e critérios
de medição dos resultados. Por fim, temos a condução do experimento e posterior
análise dos resultados obtidos.

Organização do trabalho
A Seção 2, REVISÃO DA LITERATURA, trata de conceitos sobre privacidade,
do modelo de privacidade Differential Privacy (DWORK et al., 2006) e seus
mecanismos. Também são abordados os conceitos sobre árvores de decisão e os
trabalhos correlatos sobre a aplicação do Differential Privacy (DWORK et al., 2006)
na classificação de dados por meio de árvores de decisão.
Na

Seção

3,

ARQUITETURA

PROPOSTA,

foram

especificados

o

detalhamento da arquitetura proposta neste trabalho, o registro das restrições que
deverão ser obedecidas e do cenário no qual o software que foi desenvolvido se
insere.
Então na Seção 4, TESTES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, foram
especificados os insumos de hardware e software utilizados no desenvolvimento e
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implantação do software, quais conjuntos de dados foram considerados, assim como
o procedimento de execução do experimento e a avaliação dos resultados obtidos.
Finalmente na Seção 5, CONCLUSÃO, foram abordadas a análise final do
trabalho, as contribuições alcançadas ao aplicar a proposta definida neste trabalho
assim como as sugestões para trabalhos futuros.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção foram apresentados o conceito de privacidade e alguns desafios
impostos ao tema, os personagens existentes ao longo da cadeia de valor dos dados.
Assim como uma introdução aos modelos de privacidade, como por exemplo o
Differential Privacy (DWORK et al., 2006).
Então foi introduzida uma explanação sobre árvores de decisão que aborda o
processo de indução, alguns algoritmos e a definição dinâmica do número de árvores
em uma Random Decision Forest. Por fim, temos uma contextualização da aplicação
do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) na classificação de dados por
meio de árvores de decisão e os trabalhos correlatos identificados na literatura.

Privacidade: Definição e desafios
De acordo com Brey (2007) em essência a privacidade é um direito relacionado
ao interesse que as pessoas possuem de manterem um espaço que não sofra
interferências de outros indivíduos ou entidades.
Quando aplicada ao contexto da tecnologia da informação, uma definição
possível para privacidade é “a capacidade de um indivíduo ou grupo impedir que as
informações sobre si mesmos se tornem conhecidas por outras pessoas, para as
quais eles não proveram tais informações” (QUASIM; MERAJ, 2017).

Ainda

considerando este contexto há três conceitos que, embora estejam intimamente
relacionados, apresentam focos distintos: anonimização, segurança e privacidade.
A anonimização se refere a um tipo específico de processo que remove a
identificação dos dados, utilizando técnicas como a generalização ou supressão, e
que não pode ser revertido (GARFINKEL, 2015).
A segurança por sua vez se concentra na proteção dos dados contra-ataques
mal-intencionados e, embora a segurança seja necessária para proteger os dados,
esta não é suficiente para garantir privacidade dos indivíduos (AGRAWAL; TRIPATHI,
2016).
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Segundo Xiao e Xiao (2013) as atividades relacionadas à segurança em um
ambiente

Cloud

Computing

estão

agrupadas

em

quatro

dimensões:

1)

Confidencialidade: as tarefas de computação de dados de um cliente devem ser
mantidas em sigilo, tanto do provedor de nuvem quanto de outros clientes; 2)
Integridade: os programas são executados sem serem distorcidos por programas
maliciosos, provedores de nuvem ou outros usuários mal-intencionados, e que
qualquer computação incorreta deverá ser detectada; 3) Disponibilidade: os serviços
devem estar disponíveis e a qualidade destes precisam atender o acordo de nível de
serviço acordado; 4) Responsabilidade: a capacidade de identificar, com evidência
inegável, qual entidade é responsável por eventos específicos.
Já a privacidade foca no uso e controle dos dados pessoais para garantir que
estes sejam coletados, compartilhados e consumidos de maneira apropriada
(AGRAWAL; TRIPATHI, 2016). A privacidade dos indivíduos tem sido impactada pelo
advento de novas tecnologias e mudanças dos hábitos de uma sociedade cada vez
mais conectada às redes, sociais ou coorporativas, onde dados pessoais são
continuamente gerados, capturados, enriquecidos, processados, armazenados e
redistribuídos.
Os desafios relacionados à privacidade dos indivíduos que, de forma ativa ou
passiva, fornecem dados para serem processados e armazenados por sistemas de
computadores são imensos, uma vez que este assunto permeia diferentes áreas.
O primeiro tipo de desafio enfrentado por entidades que manipulam dados de
terceiros que se pode citar está relacionado à legislação e ética. Os governos ao redor
do globo têm adequado as leis e regulamentações para normalizar atividades públicas
e privadas, executadas por entidades que manipulam dados de terceiros, para garantir
que haja conformidade com os aspectos legais e éticos vigentes nas localidades onde
operam.
Como exemplo se pode mencionar a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988),
por meio de seu artigo 5º - incisos X e XII, o Regulamento Geral de Proteção de Dados
– RGPD (PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 2018)
que entrou em vigência em 25 de maio de 2018 e é aplicável em todos os países da
União Europeia, assim como a lei geral de proteção de dados (BRASIL, 2018) cuja
entrada em vigor está prevista para agosto de 2020.
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O escopo de privacidade dos indivíduos, inclusive das crianças, abrange
questões relacionados aos direitos dos consumidores, proteção contra discriminação
e não rastreamento dos indivíduos (EXEC. OFFICE OF EXEC. OFFICE OF THE
PRESIDENT THE PRESIDENT, 2014).
Há também os desafios relacionados à reconfiguração da prestação de
serviços, que têm ganhado maior relevância devido à forte tendência de terceirização
de serviços no segmento de TI, como os providos em Data Centers tradicionais ou em
ambientes Cloud Computing, nas modalidades SAAS (Software as a Service) e PAAS
(Platform as a Service).
Edwards (2015) e Soria-Comas e Domingo-Ferrer (2015) sugerem que os
acessos aos dados devem ser obtidos de forma legal e não devem ser realizados sem
o consentimento dos terceiros; que os dados não devem ser manipulados fora do
escopo definido em termos contratuais e legais; que medidas técnicas e
organizacionais apropriadas devem ser tomadas para prevenir publicação não
autorizada de dados e para garantir a integridade dos dispositivos físicos como
servidores; que fornecedores e prestadores de serviço devem estar em conformidade
com as leis e padrões que regem sobre privacidade. Por fim eles sugerem que
diligências devem ser realizadas para aferir a aderência destes itens na prática.
Também vale menção aos desafios relacionados à seleção de um método
genérico para proteção de dados que ofereça proteção contra reversibilidade. O
temor de que adversários possam atuar em conjuntos de dados para identificar
indivíduos se justifica pelo histórico de casos práticos de reversibilidade que
ocorreram ao longo dos anos, como por exemplo o da GIC (SWEENEY, 2002) e do
prêmio Netflix (NARAYANAN; SHMATIKOV, 2007).
Ohm (2010) afirma em seu artigo que os avanços na ciência da re-identificação
expõem que as promessas das políticas de privacidade são muitas vezes ilusórias e
que este desafio ampliará as perdas de privacidade. O autor relata também que
devido à conexão intrínseca que existe entre utilidade e a privacidade dos dados,
necessariamente ocorrerá perda na utilidade dos dados ao se elevar o padrão de
privacidade.
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Existem ainda desafios relacionados à seleção de algoritmos escaláveis para
tornar os dados anônimos e que estejam aptos a trabalhar com conjuntos de dados
com múltiplas dimensões.
Conforme abordado por Narayanan e Shmatikov (2008), se por um lado os
bancos de dados com alto volumes de dados apresentam como característica positiva
à privacidade o fato de existirem dezenas de milhares de registros com valores
idênticos para os atributos mais comuns, estes também oferecem ameaça à
privacidade. O número elevado de atributos disponíveis permite que um adversário
crie diferentes combinações de atributos para obter informações sobre os indivíduos.
Por fim, vale a pena mencionar os desafios impostos pelo Trade-off Privacidade
versus Utilidade. A remoção dos relacionamentos dos dados, adição de ruído ou do
emprego de algumas técnicas, como a generalização e supressão, podem
comprometer a utilidade dos dados. Em grande parte dos modelos de privacidade,
como no k-Anonymity (SWEENEY, 2002), ℓ-Diversity (MACHANAVAJJHALA et al.,
2007), t-Closeness (LI; LI; VENKATASUBRAMANIAN, 2007), -Presence (NERGIZ;
ATZORI; CLIFTON, 2007) e Differential Privacy (DWORK et al., 2006), é necessário
informar um parâmetro que impacta diretamente na relação Privacidade versus
Utilidade dos dados.
Segundo a BIG DATA VALUE ASSOCIATION (2017) a ação de equilibrar este
Trade-off pode ser executada pelo usuário final ou pelo prestador de serviços, cada
qual buscando contrabalancear os benefícios dos serviços negociados com a perda
de privacidade. Uma outra orientação desta entidade é disponibilizar medidas que
permitam quantificar a perda de privacidade e da utilidade dos dados para que os
usuários finais possam tomar as decisões.
Todos estes desafios mencionados podem afetar, ou ser afetados, por um ou
mais papéis envolvidos nos processos de um sistema de privacidade que é aplicado
ao longo da cadeia de valor dos dados (YU et al., 2016).
O primeiro papel que se pode citar é o adversário, que é exercido por indivíduos
que tentam obter informações dos conjuntos de dados publicados com um propósito
malicioso.
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Há também papel do gerador dos dados que é desempenhado por indivíduos,
organizações, equipamentos, sensores, dentre outros, as quais executam transações
que produzem dados brutos, como por exemplo registros médicos de pacientes e
transações financeiras de clientes. Os dados brutos são então disponibilizados a
outras entidades de forma ativa, como por exemplo ao postar fotos para redes sociais,
ou passiva ao gerar por exemplo transações de cartão de crédito em sistemas de
estabelecimentos comerciais.
Existe ainda o papel do curador dos dados que é exercido por indivíduos ou
organizações responsáveis por coletar, armazenar, manter e liberar os dados de
forma controlada.
O papel do usuário dos dados por sua vez, é desempenhado por pessoas que
acessam os conjuntos de dados divulgados para finalidades diversas.
Figura 2 - Personagens existentes ao longo da cadeia de valor dos dados

Fonte: Adaptado de Yu et al. (2016)

Pode-se observar na Figura 2 que o papel do adversário pode atuar ao longo
de todos os estágios da cadeia de valor dos dados, o que lhe proporciona subsídios
para obter melhores taxas de sucesso.
O curador dos dados por sua vez exerce papel fundamental no gerenciamento
das publicações, buscando reduzir a probabilidade de ocorrer vazamento de
informações e o comprometimento da privacidade dos indivíduos por meio da adoção
de uma série de ações, dentre elas a adoção de um modelo de privacidade.
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Modelos de privacidade
Ao longo dos anos foram adotadas diferentes técnicas para preservar a
privacidade dos indivíduos, todavia estas se demonstraram pouco eficazes
(SWEENEY, 2002). Em decorrência disto ocorreu o advento de modelos de
privacidade que ofereciam um padrão de privacidade mais adequado. Esses modelos
podem ser aplicados tanto na publicação dos dados não interativa (ROTH;
ROUGHGARDEN, 2010) quanto na interativa (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010).
Na publicação não interativa dos dados (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010) um
mecanismo de privacidade é utilizado para realizar a leitura dos dados brutos, aplicar
o modelo de privacidade e produzir um conjunto de dados sintéticos que é então
publicado. Os usuários dos dados executam suas consultas neste conjunto de dados
sintéticos, o qual passou por um processo de anonimização ou adição de ruído.
Já na publicação interativa (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010) os usuários não
possuem acesso direto aos conjuntos de dados. Eles submetem suas consultas ao
mecanismo de privacidade, que fica responsável por realizar a leitura dos dados
brutos e aplicar o modelo de privacidade. Modelo este que fornece a proteção contra
o vazamento de privacidade e que retorna ao usuário um resultado anonimizado ou
com adição de ruído.
Figura 3 - Publicação não interativa versus Publicação interativa de dados

Fonte: Adaptado de Yu et al. (2016)
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É possível visualizar na Figura 3 a existência de uma barreira, a qual impede
que usuários não confiáveis tenham acesso ao mecanismo de privacidade e aos
dados brutos.
Em geral os modelos sintáticos de privacidade (CLIFTON; TASSA, 2013), como
o k-Anonymity (SWEENEY, 2002), ℓ-Diversity (MACHANAVAJJHALA et al., 2007), tCloseness (LI; LI; VENKATASUBRAMANIAN, 2007), etc., são utilizados na publicação
não interativa dos dados. Estes utilizam técnicas, como generalização, permutação
ou supressão, em um processo de anonimização que visa restringir a capacidade de
adversários obter informações de indivíduos a partir dos atributos semi-identificadores
e sensíveis.
A eficiência dos modelos sintáticos de privacidade (CLIFTON; TASSA, 2013)
tem sido questionada devido às ocorrências de reversibilidade do processo de
anonimização, algumas delas já mencionadas neste trabalho (SWEENEY, 2002)
(NARAYANAN; SHMATIKOV, 2007).
Dwork et al. (2017) afirmam que “De-Identified data isn’t”. Segundo os autores,
ou o dado não está em um formato realmente anônimo ou não é mais possível extrair
valor do mesmo em virtude do processo de anonimização.
Diante das ocorrências de reversibilidade de dados que supostamente estavam
em um formato anônimo e da falta de proteção contra ataques, como por exemplos
os registrados na Tabela 1, os modelos estatísticos ganharam força.
Tabela 1 - Proteção dos modelos de privacidade contra tipos de ataque
Attack Model
Privacy Model

Record Linkage

k-Anonymity

X

ℓ-Diversity

X

t-Closeness
δ-Presence

Attribute Linkage

Table Linkage

Probabilistic Attack

X
X

X
X

Fonte: Adaptada a partir de Fung et al. (2010)

Os modelos estatísticos realizam a adição de uma quantidade calibrada de
ruído aos resultados das consultas, que visa perturbar os valores de retorno de acordo
com as características estatísticas do conjunto de dados. Dentre os modelos
estatísticos pode-se citar o Differential Privacy (DWORK et al., 2006).
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Differential Privacy
Differential Privacy (DWORK et al., 2006) é um modelo estatístico de
privacidade de dados que chamou atenção de pesquisadores e organizações como
APPLE (2019) e MICROSOFT (2019e). Este oferece garantia de que a capacidade de
um adversário obter informações sobre um indivíduo especifico, a partir de um
conjunto de dados, permanece a mesma independentemente se o indivíduo estiver
presente ou não no conjunto de dados.
Em outras palavras este modelo propõe que a informação que pode ser obtida
sobre um indivíduo, deve ser exatamente aquela que pode ser adquirida levando-se
em consideração exclusivamente os demais indivíduos da amostra. O objetivo desta
abordagem é permitir que informações sejam obtidas a partir da população da amostra
como um todo, enquanto a privacidade particular dos indivíduos é assegurada.
O modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) possui três propriedades
chaves (DWORK; ROTH, 2013; DWORK et al., 2017): 1) Composition: Se as diversas
publicações dos dados de um indivíduo atenderem de forma individual a definição do
Differential Privacy (DWORK et al., 2006), quando combinadas o resultado gerado
também o atenderá; 2) Group Privacy: Se a privacidade dos indivíduos do conjunto de
dados estiver protegida, a privacidade dos grupos existentes também estará. Esta
propriedade é especialmente importante em estudos que incluem múltiplos membros
de uma família; 3) Post-processing: Nenhuma análise futura realizada a partir dos
dados publicados sob a definição Differential Privacy (DWORK et al., 2006) irá
aumentar a perda de privacidade dos indivíduos do conjunto de dados.
A definição deste modelo prevê que ao se considerar dois conjuntos de dados
adjacentes1, D1 e D2, estes precisam diferir em no máximo um registro. Para garantir
esta premissa é preciso submeter o conjunto de dados que contempla os indivíduos a
um mecanismo (M), que implemente a função aleatorizada (𝜅) responsável por
adicionar a quantidade apropriada de ruído aos conjuntos de dados e produzir o
resultado aleatorizado.
Definição 1: Uma função aleatorizada 𝜅 proporciona ε-Differential Privacy se
para todos os conjuntos de dados D1 e D2 diferenciarem em no máximo um
registro, e todo 𝑆 ∀ 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒(𝜅), 𝑃𝑟[ 𝜅(𝐷1) ∈ 𝑆 ] = 𝑒𝑥𝑝(𝜀) × 𝑃𝑟[ 𝐾(𝐷2) ∈ 𝑆 ].
(DWORK, 2006).
1

Também mencionados na literatura como conjuntos de dados vizinhos.
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De acordo com Dwork e Roth (2013) a distância entre dois conjuntos de dados
é representada pela quantidade de registros em que estes diferem. Ou ainda em
cenários onde os conjuntos de dados representam casos especiais, como listas
ordenadas de registros, é medida a distância Hamming (HAMMING,1950) entre eles.
Para ambos os casos se ||D1 – D2||1 for igual a 1 temos o indicativo que estes os
conjuntos de dados são adjacentes.
A partir da Definição 1 é possível extrair os três itens elementares do modelo
Differential Privacy (DWORK et al., 2006). Estes são utilizados para determinar a
quantidade de ruído aleatório que deve ser adicionado à resposta da consulta
executada no conjunto de dados.

a) Privacy Budget
O Privacy Budget (DWORK et al., 2006), representado pela letra grega ε, é
utilizado para controlar o nível de garantia de privacidade do mecanismo de
privacidade (ZHU et al., 2017). É possível observar na Figura 4 que, por meio deste
parâmetro, pode-se definir um limiar para a diferença das probabilidades de saída do
mecanismo sobre dois conjuntos de dados vizinhos.
Figura 4 - Probabilidades de saída de um mecanismo sobre dois conjuntos de dados
vizinhos

Fonte: Brito e Machado (2017)
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O curador dos dados ao determinar o valor apropriado para Privacy Budget
(DWORK et al., 2006), estipula explicitamente a quantidade total de privacidade que
pode ser perdida. Conforme mencionado por Dwork e Roth (2013) o modelo
Differential Privacy (DWORK et al., 2006) permite quantificar a perda de privacidade,
proporcionando uma forma de comparar diferentes técnicas avaliando o trade-off entre
privacidade e utilidade dos dados.
Desta forma definir o valor do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) torna-se
um fator crucial no trade-off entre privacidade versus utilidade, pois quanto mais
próximo de zero for o valor de ε maior será a adição de ruído. Muito embora a adição
de uma quantidade elevada de ruído proporcione mais privacidade, esta degrada a
utilidade dos dados.
A forma em que o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) é gasto é definida de
acordo com o tipo do conjunto de dados onde as consultas são executadas, podendo
ser categorizados como conjuntos de dados dependentes ou conjuntos de dados
disjuntos.
Figura 5 - Tipos de conjuntos de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode-se observar na Figura 5 em situações que as consultas são
executadas em um conjunto de dados dependente, onde há a intersecção dos
subconjuntos, é necessário ratear Privacy Budget (DWORK et al., 2006) entre elas.
Este rateio visa atender a definição do Sequencial Composition (MCSHERRY,
2009), a qual prevê que haja o acúmulo do custo de privacidade a cada execução de
uma consulta. Sendo assim quanto maior o número de consultas executadas, menor
será a parcela do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) alocada para cada uma delas,
resultando na adição de uma quantidade maior de ruído no valor de retorno.
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Pode-se notar também na Figura 5 que há situações onde as consultas são
executadas em conjuntos de dados independentes, cujos subconjuntos não se
interseccionam. Nestes cenários é possível aplicar a definição do Parallel Composition
(MCSHERRY, 2009), a qual prevê que a porção do Privacy Budget (DWORK et al.,
2006) destinado à execução de uma consulta não se acumule quando esta for
executada em os conjuntos de dados independentes. Desta maneira há uma redução
na quantidade de ruído adicionado ao valor de retorno das consultas.
O Privacy Budget (DWORK et al., 2006) permite limitar o número de consultas
que podem ser realizadas em um determinado conjunto de dados, oferecendo assim
proteção contra o Composition Attack (GANTA; KASIVISWANATHAN; SMITH, 2008).
Neste tipo de ataque um adversário realiza a junção de dois, ou mais, conjuntos de
dados independentes para tentar obter informações dos indivíduos. Mesmo que
individualmente esses conjuntos de dados preencham os requisitos necessários para
garantir o anonimato dos indivíduos, quando combinados eles podem oferecer
subsídios ao adversário para violar a privacidade dos indivíduos.

b) Sensibilidade
Já a sensibilidade de uma função é determinada de acordo com a maneira em
que um único registro do conjunto de dados afeta o valor de retorno da função. A
sensibilidade global de uma função de consulta numérica, como por exemplo a função
sum(), é definida levando-se em consideração a diferença máxima entre os valores
de retorno da função, quando aplicada a todos os conjuntos de dados adjacentes
possíveis do banco de dados.
A definição de sensibilidade de uma função proposta por Dwork et al. (2006) é:
Definição 2 (Sensibilidade L1): A sensibilidade L1 de uma função 𝑓: 𝐷𝑛 → ℝ𝑑
é o menor número 𝑆(𝑓) tal que para todo 𝑥, 𝑥’ ∈ 𝐷𝑛 que diferem em uma
única entrada, || 𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑥 ′ ) ||𝑥1 ≤ 𝑆(𝑓). (DWORK et al., 2006).

De uma maneira geral o modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006)
obtém melhor resultado com as funções de consulta que possuem baixa sensibilidade.
Como por exemplo as consultas de contagem que retornam um único valor numérico,
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uma vez que neste tipo de consulta a privacidade é mantida sem distorção excessiva
dos dados.
Já as consultas complexas, como os histogramas, apresentam uma
sensibilidade global elevada o que demanda maior distorção nos dados. Neste tipo de
consulta os elementos do domínio são particionados em múltiplas classes e a resposta
produzida corresponde ao número de elementos do banco que estão relacionados a
cada classe.
Devido ao impacto causado pela sensibilidade global na quantidade de ruído
adicionado ao valor de retorno da função, Nissim et al. (2007) propuseram o Smooth
Sensitivity. Este considera um limite superior à sensibilidade local e atende a definição
do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) por meio da adição de uma
quantidade calibrada de ruído.

As definições para sensibilidade local e Smooth

Sensitivity (NISSIM et al., 2007) são respectivamente:
Definição 3: Para 𝑓: 𝐷𝑛 → ℝ𝑑 e 𝑥 ∈ 𝐷𝑛 , a sensibilidade local de 𝑓 no
conjunto de dados 𝑥 é: max 𝑦:𝑑(𝑥,𝑦)=1 || f(x) – f(y) ||1 . (NISSIM et al., 2007).
Definição 4: A sensibilidade local de 𝑓, com distância 𝑘 entre os conjuntos
de dados 𝑥 e 𝑦, é: 𝑆 𝑘 (𝑥) = max 𝑦:||𝑥−𝑦||≤𝑘 LS 𝑓(𝑦) . O Smooth sensitivity pode
então ser definido como 𝑆 ∗ (𝑓, 𝑥) = max 𝑘=0,1,..,𝑛 ℯ −𝑘𝜀 𝑆 𝑘 (𝑥). (FLETCHER;
ISLAM, 2017).

Como se pode notar de acordo com a definição o Smooth Sensitivity (NISSIM
et al., 2007) a magnitude do ruído passa a ser influenciado também pelos conjuntos
de dados adjacentes.
A Figura 6 representa um exemplo de seis conjuntos de dados sintéticos e ao
analisa-la, é possível visualizar que em muitos casos a sensibilidade considerada no
Smooth Sensitivity (NISSIM et al., 2007) fica bem abaixo da sensibilidade global e no
pior cenário elas se igualam.
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Figura 6 - Smooth Sensitivity

Fonte: Disponível em: <http://bit.do/eHTSc>. Acesso em: 20 jun.2018.

c) Mecanismo de Differential Privacy
O mecanismo é um componente fundamental do modelo Differential Privacy
(DWORK et al., 2006), pois é nele que é implementada a função 𝑓 encarregada de
gerar a quantidade apropriada de ruído aleatório no resultado das consultas.
Embora existam outros mecanismos de Differential Privacy (DWORK et al.,
2006), como o Median Mechanism (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010), a seguir foram
abordados apenas os mecanismos Laplace mechanism (DWORK et al., 2006) e
Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007) que na literatura são
frequentemente citados.
Tido como um mecanismo simples, o Laplace mechanism (DWORK et al.,
2006) é aplicável em consultas que retornem valores numéricos, como por exemplo
funções count(), sum(), average(). Este realiza a adição de ruído obedecendo a
distribuição probabilística Laplace (LAPLACE, 1812), também conhecida como
distribuição exponencial dupla. Como se pode notar na Figura 7 há duas distribuições
exponenciais: uma negativa e outra positiva.
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Figura 7 - Distribuição Laplace

Fonte: Cook (2018)
Definição 5: A distribuição Laplace (centralizada em 0) com escala b é a
distribuição com densidade de probabilidade função: 𝐿𝑎𝑝(𝑥|𝑏) =
|𝑥|
1
exp(− ). (DWORK; ROTH, 2013).
2𝑏

𝑏

O mecanismo proposto por Dwork et al. (2006) perturba as coordenadas com
ruído selecionado de acordo com a distribuição Laplace, cuja intensidade é controlada
pela divisão sensibilidade global da função (Δ𝑓) pelo Privacy Budget (DWORK et al.,
2006).
Definição 6: Dada uma função 𝑓: ℕ|𝑥| → ℝ𝑘 , o mecanismo Laplace é definido
como: 𝑀𝐿 (𝑥, 𝑓(·), ℰ) = 𝑓(𝑥) + (𝑌1 , . . . , 𝑌𝑘 ), onde Yi representam variáveis
Δ𝑓
aleatórias independentes obtidas da 𝐿𝑎𝑝(0, ). (DWORK; ROTH, 2013).
ℰ

Para exemplificar o uso do Laplace mechanism (DWORK et al., 2006) vamos
considerar a execução de uma consulta 𝑓, que foi desenvolvida com o objetivo de
totalizar o número de dependentes dos funcionários listados na Tabela 2, a seguir.
Tabela 2 - Exemplo de dados brutos contendo o número de dependentes dos funcionários
Funcionário

# Dependentes

Residente em

José

3

São Paulo

Maria

2

Campinas

Manuel

5

São Paulo

Flávio

1

Santos

Fonte: Elaborado pelo autor
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O resultado real da contagem da consulta seria 11 dependentes, todavia para
atender a definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) o mecanismo
realiza a adição calibrada de ruído aleatório.
O primeiro passo do processo que é executado pelo mecanismo é calcular a
sensibilidade da função, que leva em consideração todos os conjuntos de dados
adjacentes ao conjunto de dados original, conforme representado na Figura 8.

Figura 8 - Exemplo do cálculo da sensibilidade global

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se analisar a Figura 8, é possível observar que a sensibilidade global da
função é igual a 5. Este valor foi obtido a partir do conjunto de dados adjacente D ,
2

gerado após a exclusão do funcionário Manuel do conjunto de dados original.
O próximo passo é calcular a quantidade de ruído aleatório que deve ser
adicionado ao resultado da função, para tanto deve-se empregar a fórmula
especificada na Definição 6.
Na Tabela 3 a seguir, se pode observar nove possíveis quantidades aleatórias
de ruído que foram produzidos levando-se em consideração valores distintos para o
Privacy Budget (DWORK et al., 2006).
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Tabela 3 - Exemplo de resultados gerados por meio do Laplace mechanism

0.1

𝚫𝒇
)
𝓔
5
𝐿𝑎𝑝(0, ) = 43

0.2

𝐿𝑎𝑝(0,

0.3

𝐿𝑎𝑝(0,

0.4

𝐿𝑎𝑝(0,

0.5

𝐿𝑎𝑝(0,

0.6

𝐿𝑎𝑝(0,

0.7

𝐿𝑎𝑝(0,

0.8

𝐿𝑎𝑝(0,

0.9

𝐿𝑎𝑝(0,

ε

Valor real

Resultado = Valor real + Ruído

11

54

) = 27

11

38

) = 17

11

28

) = 14

11

25

) = 12

11

23

)=9

11

20

)=8

11

19

)=6

11

17

)=3

11

14

𝑳𝒂𝒑(𝟎,
0.1
5
0.2
5
0.3
5
0.4
5
0.5
5

0.6
5
0.7
5
0.8
5
0.9

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se observar os resultados registrados na Tabela 3, pode-se constatar o
impacto que a adoção de valores mais próximos de zero para o Privacy Budget
(DWORK et al., 2006) causa no resultado final da consulta.
Visando reduzir o impacto causado pela adição demasiada de ruído que é
acrescido ao resultado das consultas pelo Laplace mechanism (DWORK et al., 2006),
Mcsherry e Talwar (2007) propuseram o Exponential Mechanism.
Este mecanismo foi criado para permitir que, consultas que produzam como
respostas valores não numéricos, possam ser executadas atendendo a definição do
Differential Privacy (DWORK et al., 2006). Sua aplicabilidade é voltada para situações
onde o usuário deseja avaliar, dentre uma lista de opções possíveis, qual o melhor
valor de retorno.
Logo o Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007) possui como
objetivo mapear aleatoriamente um conjunto de valores de um domínio 𝐷 fornecidos
como parâmetro de entrada da função para um intervalo discreto ℛ de saída . Isto é
realizado por meio de uma função 𝑞: 𝐷𝑛 × ℛ → ℝ𝑑 , denominada Quality Function,
que atribui uma pontuação para todo par (d, r) de 𝐷𝑛 × ℛ, onde o elemento que
obtiver a maior pontuação é selecionado como valor de retorno da função.
Definição 7: Um mecanismo aleatório é ε-Differential Privacy quando, dado
um conjunto de dados 𝐷 e um conjunto de respostas possíveis Α, o mesmo
selecionar uma resposta com base na probabilidade: 𝑃(𝑎 ∈
Α 𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜) 𝛼 𝑒 𝜀𝐻(𝐷,𝑎)/2𝑠(𝐻,||.||) , onde a sensibilidade da Quality
Function 𝐻 é definida por: 𝑠(𝐻, ||. || ) = 𝑚𝑎𝑥𝑑(𝐷,𝐷′)=1,𝑎∈Α || 𝐻(𝐷, 𝑎) −
𝐻(𝐷′ , 𝑎) || . (ZHANGLONG; LIPTON; ELKAN, 2014).
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Para exemplificar o uso do Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR,
2007) vamos considerar a execução de uma consulta 𝑓 que foi desenvolvida com o
objetivo de identificar, a partir dos dados presentes na Tabela 2, qual é a melhor
cidade para sediar um determinado treinamento. A cidade tida como melhor opção é
aquela que possui o maior número de funcionários residentes, pois isto reduz os
custos com transporte e estadia.
Neste exemplo vamos considerar que o curador dos dados tenha estipulado
que o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) seja 0.3.
O primeiro passo é definir a Qualiy Function que irá produzir o score para cada
par: Funcionário versus Opção de cidade. Vamos considerar aqui a adoção de um
procedimento bem simples, o qual atribuí o score 1 à cidade com o maior número de
residentes e 0 para as demais.
O próximo passo é obter a sensibilidade da função. Neste caso a função
utilizada para contar a quantidade de funcionários residentes em cada cidade é a
count(), cuja sensibilidade é sempre igual a 1. Isto se deve ao fato de que, a inclusão
ou exclusão de um indivíduo de um conjunto de dados irá alterar o resultado da
contagem em apenas uma unidade.
Na sequência é preciso aplicar a fórmula especificada na Definição 7 para
determinar a quantidade de ruído que será adicionado ao valor de retorno da consulta
𝑓. Então devemos calcular as proporções que representam as probabilidades que
cada uma das opções possui de ser selecionada como valor de retorno da consulta 𝑓.
Figura 9 - Cálculos realizados pelo Exponential mechanism

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se analisar a Figura 9 é possível verificar que a distribuição das proporções
que originalmente era 50% - São Paulo, 25% - Campinas e 25% - Santos, com a
inclusão do ruído passou respectivamente para 37%, 31.5% e 31.5%.
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Por fim o mecanismo gera uma distribuição probabilística, obedecendo as
proporções identificadas no terceiro passo, e retorna um valor aleatório obtido a partir
desta distribuição. A seguir na Figura 10, é possível observar a implementação em
Python (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2018a) do cenário retratado neste
exemplo. Pode-se constatar a aleatoriedade dos valores de retorno ao longo das nove
execuções consecutivas.
Figura 10 - Exemplo de resultados obtidos por meio do Exponential mechanism

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os pontos positivos proporcionados pelo uso do Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) destaca-se a possibilidade de avaliar diversas opções
em uma única consulta, o que reduz o rateio do Privacy Budget (DWORK et al., 2006),
e a opção de se adotar o Smooth Sensitivity (NISSIM et al., 2007).
Atualmente já há disponibilidade de frameworks e ferramentas de software que
implementam a definição do Differential Privacy (DWORK et al., 2006) para uso em
geral, tais como: PINQ (MCSHERRY, 2009), ARX2, Airavat (ROY, 2010), GUPT
(MOHAN et al., 2012), DFuzz (GABOARDI et al., 2013), DP-BENCH (HAY et al.,
2016).

2

ARX: Data Anonymization Tool. Disponível em: <https://arx.deidentifier.org/>. Acesso em: 10 jun.
2018.
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Todavia não há consenso na utilização deste modelo de privacidade em
algoritmos específicos, como aqueles utilizados para realizar a classificação de dados
por meio de árvores de decisão. Isto exige a customização de algoritmos não privados
existentes, o que acaba criando um grande número de opções possíveis de propostas
sobre como aplicar a definição do Differential Privacy (DWORK et al., 2006).

Árvores de decisão
Quando aplicado ao contexto de aprendizado de máquina as árvores de
decisão correspondem a um modelo que utiliza aprendizado supervisionado para
realizar a classificação ou regressão de um conjunto de dados. As árvores de decisão
estão fundamentadas em um paradigma no qual o modelo de classificação é gerado
por meio da identificação de relacionamentos entre variáveis em conjuntos de dados
rotulados.
HUNT et al. (1966) propuseram um método que buscava imitar os métodos
humanos de detecção de padrões e formação de conceitos para o aprendizado, o qual
propunha decompor problemas complexos em subgrupos para facilitar sua
compreensão e análise, criando assim uma estrutura em árvore hierárquica.
A representação gráfica de uma árvore de decisão é expressa por uma
estrutura recursiva composta por: Nós de decisão: Também conhecidos como nós
internos, eles contêm um teste sobre o valor de uma variável; Ramos: Correspondem
a um valor para a variável a ser testado e Nós folha: Também conhecidos como nós
terminais estes indicam uma classe, discreta ou continua, para qual é atribuída um
indivíduo do conjunto de dados.
Na Figura 11 a seguir, se observa a representação gráfica de uma árvore de
decisão gerada a partir de um conjunto de dados de frutas, o qual possui as variáveis
cor, formato, tamanho e sabor.
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Figura 11 - Representação gráfica de uma Árvore de decisão

Fonte: Adaptado de <https://i.stack.imgur.com/cl6r4F.jpg>. Acesso em: 20 Ago. 2018

A profundidade ou quantidade de níveis de uma árvore de decisão corresponde
à maior distância entre o nó raiz e os nós folhas.

2.4.1 Processo de divisão dos nós
As estruturas das árvores de decisão são criadas por meio de uma estratégia
Top down Induction of Decision Tree, na qual a árvore é gerada do nó raiz para os
nós folha em um processo conhecido como indução. Dependendo do processo de
divisão

adotado

pode-se

criar

estruturas

binárias,

ternárias

ou

mistas

(HALMENSCHLAGER, 2002).
Na construção da estrutura de uma árvore de decisão, a divisão dos nós é
determinada pelo ganho de informação que cada variável proporciona à classificação.
Durante o processo de divisão o nó que gerar o maior ganho é selecionado para
ocupar a posição atual da estrutura da árvore de decisão e então o processo é
executado de forma recursiva até que um critério de parada seja atingido.
Embora existam outras técnicas (HALMENSCHLAGER, 2002) que podem ser
empregadas na escolha da variável que será selecionado como nó, a entropia e o
índice Gini (1912 apud CERIANI; VERME, 2011) são frequentemente citados na
literatura.
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A entropia é a medida de homogeneidade dos dados de entrada em relação a
sua classificação. Para determinar a qualidade de uma condição de teste é necessário
comparar o grau de entropia do nó-pai, antes da divisão, com o grau de entropia dos
nós-filhos após a divisão ter sido implementada.

A variável que gerar a maior

diferença é escolhido como condição de teste representada no nó de decisão.
Já o índice de dispersão estatística proposto por Gini (1912 apud CERIANI;
VERME, 2011) é muito empregado em análises econômicas e sociais, por exemplo,
para quantificar a distribuição de renda dos países. É uma medida utilizada para
mensurar o grau de desigualdade entre os indivíduos de um grupo e que pode variar
na escala de 0 a 1, onde 0 indica uma situação de perfeita igualdade e 1 extrema
desigualdade.
A construção do índice Gini (1912 apud CERIANI; VERME, 2011) é baseado
na curva de Lorenz (LORENZ, 1905) que mostra como a proporção acumulada da
renda varia em função da proporção acumulada da população, estando os indivíduos
ordenados pelos valores crescentes da reta. Para obter o valor deste é preciso calcular
a área de desigualdade, ou seja a área da

Figura 12 situada entre a linha de

equidistribuição e a curva de Lorenz (LORENZ, 1905), e então dividir o valor obtido
por 2 (dois).
Figura 12 - A curva de Lorenz e a linha de equidistribuição

Fonte: Adaptado de BELLÙ e LIBERATI (2005)

No contexto de árvores de decisão o índice Gini (1912 apud CERIANI; VERME,
2011) é utilizado para selecionar as variáveis que proporcionam maior grau de pureza
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a uma determinada partição, ou seja quanto menor for o valor do índice mais pura
será a partição (SERRAS, 2015).

2.4.2 Poda: Tipos e métodos
Adotar um critério otimizado que determine até que ponto o algoritmo recursivo
de divisão dos nós deve ser executado é de extrema importância, pois ao se empregar
um critério de parada mais rigoroso o algoritmo tende a criar árvores de decisão com
poucos níveis e que apresentam underfitting. Por outro lado, o uso de critérios de
parada frouxos tende a gerar árvores de decisão com muitos níveis que apresentam
overfitting.
Para resolver este dilema Breiman et al. (1984) sugeriram o emprego de
métodos de poda, que deveriam ser aplicados às árvores de decisão para adequar a
estrutura das mesmas. De acordo com a proposta deles um critério de parada frouxo
poderia ser adotado no conjunto de treinamento, deste modo uma árvore de decisão
que apresentasse overfitting fosse produzida. Então esta deveria ser aparada por um
processo que removesse os sub-ramos que não estivessem contribuindo para a
precisão da generalização.
O processo de poda pode se dar em dois momentos distintos, onde é possível
optar em parar o crescimento da árvore mais cedo aplicando a poda durante a
construção da árvore, opção conhecida como pré-poda ou poda descendente, ou
aplicar a poda apenas quando a árvore já estiver completa, opção pós-poda ou poda
ascendente.
Na pré-poda decide-se não mais particionar o conjunto de treinamento
utilizando algum critério que considere por exemplo o ganho de informação, redução
de erro ou outra métrica qualquer. Esta opção de poda evita gastar tempo construindo
estruturas de sub-árvores que não permanecerão na árvore podada. Entretanto a
definição do valor limite não é uma tarefa simples de ser realizada e o valor adotado
pode resultar em pouca simplificação, ou determinar a interrupção do processo de
divisão dos nós antes que os benefícios de divisões subsequentes se tornem
evidentes.
Já na pós-poda induz-se à árvore completa e então aplica-se a remoção de
alguns dos ramos, o que remete a um custo de processamento adicional pois recursos
computacionais são dispendidos na construção de partes da árvore que
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posteriormente são descartadas. Embora o custo computacional e o tempo de
processamento possam, em muitos casos ser mais elevados, esta opção torna-se
compensadora, uma vez que ao se produzir uma árvore com uma estrutura maior
pode-se explorar de maneira mais confiável as partições possíveis.
A poda embora proporcione benefícios consideráveis, invariavelmente causará
a classificação incorreta de alguns exemplares da amostra e as folhas não
necessariamente conterão exemplos de uma única classe.
Breiman et al. (1984), Mingers (1989), Breslow e Aha (1997), Rokach e Maimon
(2010) e Patil, Wadhai e Gokhale (2010) mencionam algumas técnicas empregadas
na execução da poda de árvores de decisão: Cost–Complexity Pruning (BREIMAN et
al., 1984), Reduced Error Pruning (QUINLAN, 1987), Minimum Error Pruning
(BRATKO et al., 1986), Pessimistic Pruning (QUINLAN, 1987), Error–based Pruning
(QUINLAN, 1993).

2.4.3 Algoritmos
Embora na literatura exista uma ampla relação de algoritmos que implementam
árvores de decisão, como por exemplo: ID3 (QUINLAN, 1979), CHAID (KASS, 1980),
C4.5 (QUINLAN, 1993), NBTree (KOHAVI, 1996), ADTree (FREUND; MASON, 1999),
C5 (KOHAVI; QUINLAN, 1999), LMT (LANDWEHR et al., 2003), nesta seção foram
abordados sucintamente apenas o CART (BREIMAN et al., 1984) e o Random Forest
(BREIMAN, 2001).

a) CART
O algoritmo CART, proposto por Breiman et al. (1984), emprega uma técnica
não-paramétrica capaz de induzir tanto às árvores de classificação, quando criadas a
partir de variáveis nominais, quanto às árvores de regressão, quando as variáveis
forem contínuas e utiliza o índice Gini (1912 apud CERIANI; VERME, 2011) para
definir o critério de divisão dos nós. As árvores geradas por ele são sempre binárias,
ou seja, um nó ao passar pelo processo de divisão gera sempre dois nós
descendentes, o que permite serem percorridas da sua raiz até as folhas respondendo
apenas questões simples do tipo “sim” ou “não”.
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Assim como a maior parte dos algoritmos de árvore de decisão o CART
(BREIMAN et al., 1984) pertence à família Top Down Induction of Decision Trees que
utilizam inferência para gerar árvores de decisão.
Segundo Rokach e Maimon (2010) este algoritmo adota duas fases conceituais:
Expandir a árvore exaustivamente e realizar pós-poda por meio do Cost–Complexity
Pruning (BREIMAN et al., 1984) em árvores de classificação ou por meio da redução
da quantidade de erros e tamanho da árvore (BREIMAN et al., 1984) para árvores de
regressão.
Sutton (2005) por sua vez menciona que, de uma forma em geral, as questões
abordadas por este algoritmo durante a construção das árvores de classificação são:
1) Como identificar qual(ais) variável(eis) deve(m) ser usada(s) para criar a divisão e
determinar precisamente a regra de divisão; 2) Como determinar quando o nó
encontrado não deve mais ser dividido; 3) Como associar as classes aos nós folhas.

b) Random Forest
O termo Random Forest foi atribuído por Breiman (2001) a um conjunto de
árvores cuja indução foi realizada de forma aleatória. Embora outros autores (AMIT;
GEMAN, 1997; HO, 1998; DIETTERICH, 2000a) já tivessem propostos métodos
aleatórios de indução de árvores de decisão o método proposto por Breiman (2001)
teve grande difusão e aceitação.
Definição 8: Random Forest é um classificador composto por uma coleção
de árvores {ℎ(𝑥, 𝑘), 𝑘 = 1, … } onde { 𝑘} são amostras aleatórias
independentes e igualmente distribuídas e cada árvore vota na classe mais
popular da entrada x . (BREIMAN, 2001).

O Random Forest (BREIMAN, 2001) é extremamente simples de ser utilizado,
bastando apenas o usuário fornecer como entrada os conjuntos de dados, a
quantidade de árvores que irão compor a floresta e a profundidade das árvores. Este
pertence a uma classe de algoritmos que criam um conjunto de classificadores,
conhecidos como ensembles, que são então combinados de alguma forma
(DIETTERICH, 2000b), como por exemplo por meio da escolha do Majority Vote ou
do Weighted Majority Vote, para predizer um novo exemplar.
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O método proposto por Breiman (2001) empregou o conceito de bagging
(BREIMAN, 1996), um acrônimo para a combinação dos termos bootstrap and
aggregating, que é baseado na geração uniforme de amostras com substituição a
partir do conjunto de dados de treinamento. Neste contexto com substituição significa
que um registro pode fazer parte de mais de um bootstrap.
Figura 13 - Sequência de passos do Random Forest

Fonte: Elaborado pelo autor

Como se pode observar na Figura 13 primeiro são selecionadas amostras
aleatórias de mesmo tamanho a partir do conjunto de dados de treinamento, amostras
estas conhecidas como bootstraps. Cada uma delas é utilizada para criar uma árvore
de decisão, por meio do algoritmo CART (BREIMAN et al., 1984), que irá compor a
floresta.
Nesta etapa as variáveis que foram utilizadas na indução das árvores de
decisão também são selecionadas de forma aleatória.
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Segundo descrito por Breiman (2001) é necessário entender a interação entre
as variáveis que estão sendo consideradas para realizar a predição. Para abordar este
tema ele utilizou a Variable importance (VIMP), definida originalmente no algoritmo
CART (BREIMAN et al., 1984). Esta técnica permite identificar como cada variável
afeta o erro da predição em uma Random Forest (BREIMAN, 2001). Basicamente a
importância de uma variável 𝑋 corresponde à diferença do erro de predição obtida em
uma classificação considerando 𝑋 e aquele obtido quando 𝑋 é aleatoriamente
substituída.
Ao término do processo de indução o subconjunto da amostra de treinamento
que não foi utilizada durante a indução das árvores de decisão, conhecida como outof-bag (BREIMAN, 2001), é classificada nas árvores criadas a partir dos bootstraps e,
por meio de um processo de votação, ocorre a agregação dos resultados e é acatada
a predição que corresponda a maioria dos votos.
O Random Forest (BREIMAN, 2001) possui boa precisão, uma vez que o
procedimento aleatório utilizado para a seleção das amostras e das variáveis leva à
produção de um conjunto de árvores que apresentam baixo grau de correlação entre
si, o que tende a diminuir a taxa de erro de classificação (BREIMAN, 2001).
Embora na proposta original de Breiman (2001) o usuário fique encarregado de
informar número de árvores que irão compor a floresta, há artigos na literatura que
buscam identificar este número de forma dinâmica. Estes trabalhos buscam retirar do
usuário a responsabilidade de definir a opção mais adequada para o tamanho da
floresta, de forma que o desempenho da classificação não seja prejudicado por uma
escolha equivocada.
2.4.4 Definição dinâmica do número de árvores em uma Random Forest
Os artigos localizados na literatura que abordam formas de determinar
dinamicamente o tamanho da floresta empregam uma técnica que incrementa o
número de árvores, de forma iterativa, até que um critério de parada seja atingido. A
cada iteração ocorre o aferimento da assertividade da classificação por meio de algum
indicador, como por exemplo a taxa de erro, para avaliar se a adição de árvores foi
benéfica ou se o processo de crescimento da floresta pode ser interrompido.
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Embora os autores tenham adotado em comum esta técnica de crescer a
floresta de forma iterativa e incremental, seus artigos apresentam algumas
especificidades. Vale citação o número adotado como valor preliminar de árvores, as
técnicas complementares que visam acelerar o processo de convergência para o
número de árvores tido como suficiente, assim como as diferentes métricas de
desempenho empregadas pelos autores para aferir a assertividade da classificação.
Quadro 1 - Métodos iterativos e incrementais para determinar o número de árvores em uma
floresta
Autor(es)

#
Técnicas para otimizar o processo
Preliminar

Hernándezlobato, MartínezMuñoz e Suárez
(2013)

100

Ibrahim e Khatib
(2017)

250

Paul et al. (2018)

Tantithamthavorn
et al. (2018)

20

10

Persistir as árvores da floresta ao longo do processo, de
forma que, a cada iteração não seja preciso recriar por
completo a floresta. Esta técnica reduz o tempo e o
consumo de recursos computacionais necessários ao
crescimento de uma floresta.
Avaliar a importância das variáveis para gerar árvores que
apresentem um maior desempenho na classificação.
Realizar a análise de cluster para identificar e remover
outliers para melhorar a assertividade da classificação.
Uso do algoritmo evolucionário Firefly (YANG, 2009) para
acelerar o processo de convergência do número de árvores
desejado que minimize o erro de classificação.
Utilizar um processo customizado para avaliar a
importância das variáveis que, ao longo das iterações
atualiza o peso que indica a importância de cada uma delas
para o resultado da classificação e as separa em duas
listas: Important e Unimportant. As variáveis alocadas na
lista Unimportant são avaliadas a cada iteração e aquelas,
cujo peso seja inferior um limiar são descartadas e não são
mais selecionadas durante o processo de indução das
árvores nas iterações subsequentes.
Executar um total de 100 iterações do processo composto
pelas atividades: gerar bootstraps com substituição,
identificar valores candidatos para o número de árvores,
construir o modelo, calcular o desempenho do modelo e
categorizar as variáveis de acordo com a importância para
a classificação. Ao término das iterações a distribuição dos
resultados obtidos é utilizada para criar um cluster
hierárquico, o qual particiona as médias dos resultados
obtidos em grupos estatísticos distintos e então os
ranqueia.
Avaliar quatro técnicas para otimizar os valores dos
parâmetros candidatos: Grid Search Technique, Random
Search Technique (BERGSTRA; BENGIO, 2012), Genetic
Algorithm (GOLDBERG; HOLLAND, 1988) e Differential
Evolution (STORN; PRICE, 1997);

Fonte: Elaborado pelo autor

3

Também conhecido como F-Score

Medida(s)
de
desempenho
Average
prediction
confidence level

Root mean
squared error

Average error,
Average Recall,
Precision, Fmeasure, Overall
Recall

AUC, Brier Score
(BRIER, 1950),
Logarithmic Loss,
Precision, Recall,
F-Measure3, Gmean, Gmeasure,
Balance,
Matthews
Correlation
Coefficient
(MATTHEWS,
1975), True
Negative rate,
False Positive
rate.
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No Quadro 1 é possível verificar que foi adotada a análise da importância das
variáveis e, em alguns casos (IBRAHIM e KHATIB, 2017; TANTITHAMTHAVORN et
al., 2018), o uso de algoritmos evolucionários ou genéticos. Ao utilizar as variáveis
com maior relevância é possível criar árvores cuja classificação é mais precisa, o que
acelera a convergência para o número de árvores que se deseja obter.
No que diz respeito às medidas de desempenho, os autores que optaram pelo
uso de métodos iterativos e incrementais utilizaram diferentes opções para avaliar a
assertividade do algoritmo de classificação.

Algumas destas medidas de

desempenho, como por exemplo a Precision e a Recall, levam em consideração a
matriz de confusão em suas definições.
A matriz de confusão permite que visualizemos o desempenho de um algoritmo
de aprendizado supervisionado, comparando o resultado obtido pelo classificador com
a classificação real dos indivíduos das amostras de treinamento de testes.
As classes preditas ficam registradas nas colunas da matriz, enquanto as
classes reais ficam nas linhas. A seguir na Tabela 4, está registrado um exemplo
simples de uma matriz de confusão que pode ser utilizada para representar uma
classe binária (Negativo ou Positivo).
Tabela 4- Matriz de confusão
Classe obtida pelo classificador
Classe Real

Negativo

Positivo

Negativo

TN (verdadeiro negativo)

FP (falso positivo)

Positivo

FN (falso negativo)

TP (verdadeiro positivo)

Fonte: Adaptado de Bradley (1997)

Os valores registrados nas células TN e TP correspondem às quantidades de
indivíduos cujas classes foram atribuídas corretamente pelo classificador, ou seja: a
classe predita pelo modelo é igual àquela registrada na amostra de treinamento e de
testes. Já nas células FP e FN temos a quantidade de indivíduos classificados
incorretamente pelo modelo.
O F1-Score (MURPHY, 2012) e a curva AUC são boas opções de medida de
desempenho, pois não são afetadas por cenários onde há um grande
desbalanceamento na distribuição das classes (PRATI; BATISTA; MONARD, 2008).
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Uma vantagem do F1-Score (MURPHY, 2012) é que este representa uma
média harmônica da Precision e Recall o que permite o seu cálculo sem a intervenção
do usuário.
Já para analisar a curva AUC o usuário aplica o seu conhecimento sobre o
domínio e considera a opção que representa o menor impacto para atividade que fará
uso do resultado da classificação: adotar um perfil mais conservador e selecionar o
modelo mais seguro, que comete poucos erros falsos positivos, ou um perfil menos
conservador e optar por um modelo com altas taxas de falsos alarmes (PRATI;
BATISTA; MONARD, 2008).

Differential Privacy aplicado em algoritmos de árvores de decisão
Para criar um algoritmo de árvores de decisão que atenda a definição do
Differential Privacy (DWORK et al., 2006) é mandatório que, todo e qualquer acesso
ao conjunto de dados seja realizado por meio de um mecanismo de privacidade, como
o Laplace mechanism (DWORK et al., 2006) ou o Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007).
Esta premissa deve ser obedecida durante a implementação do algoritmo, nas
três etapas do processo4: divisão dos nós, execução da poda e classificação dos
dados nos nós folhas.
Conforme descrito na Subseção 2.3, um mecanismo de Differential Privacy
(DWORK et al., 2006) depende do valor do Privacy Budget (DWORK et al., 2006), da
forma que este é gasto, e da sensibilidade da função para determinar a quantidade
de ruído que é adicionado ao valor de retorno de uma consulta.
Uma vez que o valor do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) é definido pelo
curador dos dados, a primeira decisão a ser tomada na implementação do algoritmo
é definir a forma que o Privacy Budget será rateado para atender todas as consultas.
Caso o algoritmo utilize apenas uma árvore de decisão, como por exemplo os
algoritmos ID3 (QUINLAN, 1979) e CART (BREIMAN et al., 1984), não é necessário
realizar uma divisão prévia do Privacy Budget (DWORK et al., 2006). Já no caso do

4

Em algoritmos que não executam a poda das árvores, devemos considerar a existência de apenas
duas etapas: divisão dos nós e classificação dos dados.
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Random Forest (BREIMAN, 2001), e de outros algoritmos que utilizem múltiplos
classificadores, é preciso destinar uma parcela do Privacy Budget (DWORK et al.,
2006) para cada uma das árvores da floresta.
Uma vez definida a parcela do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) que deve
ser destinada para cada árvore, é preciso estipular como esta será particionada entre
os níveis da árvore de decisão. Então o valor do Privacy Budget (DWORK et al., 2006)
destinado para cada nível deverá ser novamente particionado para ser utilizado nos
processos de divisão dos nós, poda e classificação dos dados.
Para exemplificar vamos considerar um cenário no qual o algoritmo Random
Forest (BREIMAN, 2001) é utilizado para criar uma floresta, composta por apenas
duas árvores e que, cada uma delas possua três níveis: nó raiz + um nível de nós
internos + nós folhas. Consideremos ainda que o processo de poda não será
executado, que o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) disponibilizado seja 1 e que
este será igualmente rateado entre os níveis da árvore de decisão.
Ao se observar na Figura 14 é possível notar que o valor Privacy Budget
(DWORK et al., 2006) foi rateado entre as árvores da floresta e que o valor de ε = 0.5
foi alocado para as duas árvores da floresta. Este valor deve então ser
sucessivamente rateado entre os níveis das árvores da decisão e posteriormente
entre os nós.
Figura 14 - Exemplo de rateio do Privacy Budget em uma árvore de decisão

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os valores das parcelas do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) alocados nos
nós internos das árvores de decisão destinam-se às consultas executadas durante o
processo de divisão. No exemplo demonstrado na Figura 14, temos ε = 0.166 alocado
para o nó raiz da Árvore # 2 e este valor poderá ser utilizado na integra no processo
de divisão do nó raiz.
Logicamente que caso a técnica utilizada na divisão do nó, como por exemplo
o índice Gini (1912 apud CERIANI; VERME, 2011), necessite realizar mais de uma
consulta no conjunto de dados o valor ε = 0.166 deverá ser novamente rateado entre
as consultas.
Já as parcelas do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) alocadas nos nós folha,
são utilizadas para atender as consultas que realizam classificação dos dados.
Classificação esta que é realizada por meio de consultas do tipo count(), cuja
sensibilidade global é igual a 1 e não pode ser reduzida.
É nítido que, embora seja possível a utilização do modelo Differential Privacy
(DWORK et al., 2006) em algoritmo de classificação por meio de árvores de decisão,
a assertividade do mesmo é afetada devido a quantidade de ruído que é adicionado à
resposta da classificação. Quantidade esta que é incrementada em virtude dos
sucessivos rateios do Privacy Budget (DWORK et al., 2006).
Diante deste problema optou-se por se conduzir uma revisão sistemática da
literatura para identificar nos trabalhos correlatos as técnicas utilizadas pelos autores
buscaram diminuir o impacto deste problema, assim como qual os algoritmos
utilizados por eles. A sistemática da literatura está registrada no Apêndice A deste
documento e sintetizada na Subseção 2.6, a seguir.

Trabalhos correlatos
Os artigos de Friedman e Schuster (2010), Mohammed et al. (2011),
Jagannathan, Pillaipakkamnatt e Wright (2012), Zhu et al. (2013), Patil e Singh (2014),
Rana, Gupta e Venkatesh (2015), Bai et al. (2017), Fletcher e Islam (2017), Zhang, Li
e Chen (2017), Liu et al. (2018) e Xiang et al. (2018) abordam diferentes formas de
implementação de algoritmos de árvores de decisão e demonstram, por meio de
experimentos, que é possível aplicar um padrão de privacidade que atenda a definição
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do Differential Privacy (DWORK et al., 2006) e alcançar bons resultados em termos
de assertividade da classificação.
Em seus estudos os autores investigam e discorrem sobre a necessidade de
se utilizar o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) de forma otimizada, pois este afeta
diretamente a quantidade de ruído adicionado aos conjuntos de dados durante a
criação da estrutura das árvores e posterior classificação dos dados nos nós folha.
De maneira geral as técnicas por eles propostas focam na redução do impacto
causado pelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) no resultado das consultas.
Os autores buscam reduzir o consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006), na
indução das árvores de decisão e na atribuição das classes aos indivíduos, assim
como da redução do impacto que alterações nos dados podem causar nas consultas.
Dentre as técnicas empregadas pelos autores para reduzir o consumo do
Privacy Budget (DWORK et al., 2006) pode-se mencionar a seleção aleatória de
variáveis durante o processo de indução, o uso do Parallel Composition (MCSHERRY,
2009) e de processos otimizados que reduzem o número de consultas requeridas para
crescer e podar as árvores de decisão.
Já quando colocamos a redução sensibilidade em perspectiva, ou seja: como
diminuir o impacto que alterações nos dados podem causar nas consultas, foi possível
observar que os autores fizeram uso do Exponential mechanism (MCSHERRY;
TALWAR, 2007), ao menos durante o processo de indução das árvores de decisão,
para evitar o uso a sensibilidade global.
A seguir no Quadro 2 estão listadas as técnicas utilizadas pelos autores, assim
como as características como: qual mecanismo de privacidade utilizado, tipo de
algoritmos de árvores de decisão, capacidade de lidar com variáveis contínuas.
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Quadro 2 - Técnicas para a redução do consumo do Privacy Budget e da sensibilidade das consultas em algoritmos de árvores de decisão
Consumo do Privacy Budget na indução das
Redução do impacto causado pela
árvores de decisão e atribuição das classes
sensibilidade das consultas
aos indivíduos

Bai
et
(2017)

Propõem uma técnica de indução capaz de dar
origem a mais de um nível da árvore de decisão
a cada execução. Caso o número de níveis
criados a cada execução seja no máximo 2, os
autores executam busca exaustiva, caso
al. contrário eles aplicaram o MCMC, pois nestes
casos o custo computacional aumenta
consideravelmente.
Com a redução do número de consultas
necessárias ao processo de indução há uma
consequente redução da divisão do Privacy
Budget (DWORK et al., 2006).

Adotam a seleção randômica das variáveis
durante o processo de indução das árvores de
decisão, assim como a adoção de amostragem
Fletcher
e sem substituição. Desta forma o Parallel
Composition (MCSHERRY, 2009) pode ser
Islam (2017)
aplicado tanto no processo de indução quanto
na classificação, reduzindo assim o consumo do
Privacy Budget (DWORK et al., 2006).

Friedman
Schuster
(2010)

Utilizam um processo de poda otimizado que
reduz a quantidade de consultas que precisam
e
ser executadas no conjunto de dados, visto que
as informações obtidas durante a indução da
árvore são mantidas e utilizadas no processo de
poda.

Os
autores
empregam
o
Exponential
mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007), que
além de permitir avaliar as variáveis escolhidas
para criar a árvore de uma única vez, permitiram
os autores implementar o processo de divisão
dos nós personalizado que origina mais de um
nível a cada execução.
O Laplace mechanism (DWORK et al., 2006) foi
aplicado apenas durante a classificação dos
indivíduos.
Adoção do Smooth Sensitivity (NISSIM et al.,
2007) e empregam uma função que retorna a
classe com maior votação por meio do
Exponential
mechanism
(MCSHERRY;
TALWAR, 2007) que, ao contrário do
Information Gain, permite que as variáveis
sejam avaliadas simultaneamente em uma
única consulta reduzindo assim o rateio do
Privacy Budget (DWORK et al., 2006).
Empregam
o
Exponential
mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) para avaliar as
variáveis que foram escolhidas para criar a
árvore e selecionar dentre elas o que
proporciona a melhor divisão. Ao contrário do
Information Gain, o Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) permite que as
variáveis sejam avaliadas simultaneamente em
uma única consulta.

Mecanismo
de
Privacidade

Tipo de
Algoritmo

Lida com
variáveis
contínuas
?

Laplace
mechanism
(DWORK et
al., 2006) e
Exponential Greedy
mechanism
(MCSHERR
Y; TALWAR,
2007)

Não

Exponential
mechanism
(MCSHERR Randômico
Y; TALWAR,
2007)

Sim

Exponential
mechanism
(MCSHERR Greedy
Y; TALWAR,
2007)

Sim

(Continua)
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Quadro 2 - Técnicas para a redução do consumo do Privacy Budget e da sensibilidade das consultas em algoritmos de árvores de decisão
(Continuação)
Consumo do Privacy Budget na indução das
Redução do impacto causado pela
árvores de decisão e atribuição das classes
sensibilidade das consultas
aos indivíduos
Jagannathan,
Pillaipakkamn
att e Wright
(2012)

Liu
et
(2018)

Adotam a seleção randômica das variáveis
durante o processo de indução das árvores de
decisão, eliminando a necessidade de dispêndio
na indução da árvore.
Alocação do Privacy Budget (DWORK et al.,
2006) que apresenta variação de acordo com o
nível da estrutura da árvore: quanto mais
próximo um nó interno estiver do nó raiz, menor
al. é a parcela alocada. Segundo os autores esta
estratégia tem como objetivo equilibrar a relação
ruído versus informação, pois segundo eles os
nós internos que estão mais próximos da raiz
são mais resilientes à grandes quantidades do
ruído.

Mohammed et
al. (2011)

-

Mecanismo
de
Privacidade

Tipo de
Algoritmo

Lida com
atributos
contínuos
?

-

Laplace
mechanism
Randômico
(DWORK et
al., 2006)

Não5

-

Laplace
mechanism
Greedy
(DWORK et
al., 2006)

Sim

Fazem uso do Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) para selecionar
as variáveis e determinar o valor que
proporciona a melhor divisão. O Laplace
mechanism (DWORK et al., 2006) foi aplicado
apenas contar a quantidade de indivíduos por
nó.

Laplace
mechanism
(DWORK et
al., 2006) e
Exponential Greedy
mechanism
(MCSHERR
Y; TALWAR,
2007)

Sim

(Continua)

5

Os autores mencionam que o algoritmo proposto pode ser estendido para classificar valores contínuos por meio da escolha de limites aleatórios
(thresholds)
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Quadro 2 - Técnicas para a redução do consumo do Privacy Budget e da sensibilidade das consultas em algoritmos de árvores de decisão
(Continuação)
Consumo do Privacy Budget na indução das
Redução do impacto causado pela
árvores de decisão e atribuição das classes
sensibilidade das consultas
aos indivíduos

Destinam uma parcela idêntica do Privacy
Budget (DWORK et al., 2006) para cada nível da
árvore de decisão. Então dentro de cada nó, a
Patil e Singh metade do valor alocado é usado para avaliar o
(2014)
número de instâncias e o restante é destinada
para avaliar as variáveis nos nós internos, ou
determinar as contagens de classe nos nós
folhas.

Aplicam
o
Exponential
mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) para avaliar as
variáveis que foram escolhidas aleatoriamente
para criar a árvore e selecionar dentre eles o que
proporciona a melhor divisão. Conforme já
mencionado ao contrário do Information Gain, o
Exponential
mechanism
(MCSHERRY;
TALWAR, 2007) permite que as variáveis sejam
avaliadas simultaneamente em uma única
consulta.

Mecanismo
de
Privacidade

Tipo de
Algoritmo

Lida com
variáveis
contínuas
?

Exponential
mechanism
(MCSHERR Randômico
Y; TALWAR,
2007)

Sim

Adotam a seleção randômica das variáveis
Rana, Gupta
durante o processo de indução das árvores de
e Venkatesh
decisão, eliminando a necessidade de dispêndio
(2015)
na indução da árvore.

Relaxam a definição do Differential Privacy
(DWORK et al., 2006), protegendo apenas as Laplace
estatísticas necessárias em vez manter toda a mechanism
Randômico
distribuição de dados aproximadamente (DWORK et
invariante em relação à inclusão ou exclusão de al., 2006)
um indivíduo no conjunto de dados.

Sim

Propõem um processo de indução onde o
Privacy Budget (DWORK et al., 2006) é rateado
de acordo com o tipo do nó: Caso o nó em
questão corresponda a uma folha, todo o valor
disponível no momento é alocado. Já no caso do
Xiang et al. nó corresponder a um ramo, metade do valor
(2018)
disponível é alocado no nó em questão e a outra
metade é destinado aos seus nós filhos.
Sugerem também a adoção de um processo de
poda que realoca o Privacy Budget (DWORK et
al., 2006), destinado a princípio ao ramo que
está sendo podado, no seu nó pai.

Laplace
mechanism
Randômico
(DWORK et
al., 2006)

Sim

-

(Continua)
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Quadro 2 - Técnicas para a redução do consumo do Privacy Budget e da sensibilidade das consultas em algoritmos de árvores de decisão
(Continuação)
Consumo do Privacy Budget na indução das
Redução do impacto causado pela
árvores de decisão e atribuição das classes
sensibilidade das consultas
aos indivíduos
Destinam uma parcela idêntica do Privacy
Budget (DWORK et al., 2006) para cada nível da
árvore de decisão. Então dentro de cada nó, a
Zhang, Li e metade do valor alocado é usado para avaliar o
Chen (2017)
número de instâncias e o restante é destinada
para avaliar as variáveis nos nós internos, ou
determinar as contagens de classe nos nós
folhas.

Aplicam
o
Exponential
mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) para avaliar as
variáveis que foram escolhidas aleatoriamente
para criar a árvore e selecionar dentre eles o que
proporciona a melhor divisão. O Laplace
mechanism (DWORK et al., 2006) foi aplicado
apenas contar a quantidade de indivíduos nos
nós folha.

Propõem uma técnica capaz de conduzir o
processo de divisão das variáveis numéricas e
al.
categóricas de uma única vez, reduzindo assim
o número de consultas e consequente consumo
do Privacy Budget (DWORK et al., 2006).

Aplicam
o
Exponential
mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) durante o
processo de divisão da versão generalizada do
conjunto de dados para dar então origem as
várias versões especializadas. O Laplace
mechanism (DWORK et al., 2006) foi aplicado
apenas contar a quantidade de indivíduos nos
nós folha.

Zhu et
(2013)

Fonte: Elaborado pelo autor

Mecanismo
de
Privacidade

Tipo de
Algoritmo

Laplace
mechanism
(DWORK et
al., 2006) e
Exponential Randômico
mechanism
(MCSHERR
Y; TALWAR,
2007)
Laplace
mechanism
(DWORK et
al., 2006) e
Exponential Greedy
mechanism
(MCSHERR
Y; TALWAR,
2007)

Lida com
variáveis
contínuas
?

Não

Sim
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Diante das propostas identificadas nos trabalhos correlatos, registrados no
Quadro 2, é possível observar que o método proposto por Fletcher e Islam (2017)
agregou itens relevantes que permitiram reduzir o consumo do Privacy Budget
(DWORK et al., 2006), assim como a sensibilidade das consultas. Os autores
conseguiram reduzir a adição de ruído e obtiveram uma melhoria na assertividade da
classificação. Desta forma o algoritmo por eles proposto foi utilizado como base para
a arquitetura proposta nesta dissertação.
O primeiro ponto relevante se refere à redução do consumo do Privacy Budget
(DWORK et al., 2006) durante o processo de indução das árvores e posterior
classificação dos indivíduos nos nós folhas. Ao adotar o uso de uma Random Decision
Forest, Fletcher e Islam (2017) puderam eliminar por completo o dispêndio do Privacy
Budget (DWORK et al., 2006) destinado ao processo de divisão dos nós. Isto foi
possível devido ao fato de que em uma Random Decision Forest as variáveis são
selecionadas de forma aleatória, sem a necessidade de se consultar o conjunto de
dados.
Para diminuir a quantidade de ruído adicionado ao resultado das consultas, os
autores também optaram por aplicar o Parallel Composition (MCSHERRY, 2009) nas
etapas de indução e classificação dos indivíduos.
Uma vez que o processo de geração dos Bootstraps projetado por eles adota
a seleção de amostras sem substituição, há garantia de que a amostra utilizada para
crescer uma árvore na floresta não será compartilhada durante a indução das demais
árvores. Já na etapa da classificação dos indivíduos das amostras, temos a garantia
de que estes não serão atribuídos a mais de um nó folha da árvore de decisão, pois
cada ramo das árvores de decisão corresponde a um subconjunto de dados disjunto.
Com a adoção do Random Decision Forest e do Parallel Composition
(MCSHERRY, 2009), Fletcher e Islam (2017) conseguiram evitar que o Privacy Budget
(DWORK et al., 2006) fosse particionado igualmente para gerar cada árvore da
floresta e, que posteriormente, a parcela destinada para cada árvore não precisasse
ser novamente particionada dentre os nós da árvore. Desta maneira o Privacy Budget
(DWORK et al., 2006) pode ser gasto em sua totalidade a cada execução das
consultas que realizam a classificação dos indivíduos nos nós folha.
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Um outro ponto que contribuiu de forma positiva na redução da adição de ruído
no resultado das consultas foi a utilização do Smooth Sensitivity (NISSIM et al., 2007).
Os autores propuseram que os dados fossem consultados por meio do Exponential
mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007), cuja Quality function foi projetada para
levar em consideração a classe que teve maior pontuação durante o processo de
votação, atribuindo o score 1 para a classe correspondente ao Majority Vote e 0 para
os demais casos.
Conforme demonstrado pelos autores, o uso do Smooth Sensitivity (NISSIM et
al., 2007) de uma consulta que retorna a classe mais frequente de um conjunto de
dados 𝓍 depende apenas do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) e da quantidade
de registros que devem ser incluídos ou excluídos do conjunto de dados para que
ocorra alteração no resultado do Majority Vote, afetando assim o score atribuído pela
Quality Function (𝑢).
Definição 9: O Smooth Sensitivity de 𝑢(𝑐, 𝑥) é 𝑆 ∗ (𝑐, 𝑥) = 𝑒 −𝑗𝜀 , onde 𝜀 é o
Privacy Budget de uma consulta e j é igual a diferença da quantidade de votos
entre a classe mais frequente e a segunda classe mais frequente.
(FLETCHER; ISLAM, 2017).

Para exemplificar o cálculo do Smooth Sensitivity (NISSIM et al., 2007) de uma
consulta 𝑓 que retorna a classe mais frequente, vamos considerar a votação registrada
na Figura 15, a seguir. Neste exemplo o algoritmo precisa classificar um incidente
registrado por um sistema monitoramento, em uma das seguintes classes do domínio:
{Alto, Baixo, Crítico, Médio}. Para tanto o curador dos dados definiu os seguintes
parâmetros

para

a

construção

da

floresta:

𝜀 = 0.5 e 𝜏 = 8.
Figura 15 - Exemplo do uso do Smooth Sensitivity em uma consulta que retorna o Majority
vote

Fonte: Elaborado pelo autor
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Após o processo de votação ter sido conduzido e a agregação dos votos
obtidos com as árvores da floresta ter sido realizada, identificou-se que as duas
classes que obtiveram maior votação foram a Crítico, com 4 votos, e Alto, com 2 votos.
Então estes dois valores foram utilizados para calcular o Smooth Sensitivity (NISSIM
et al., 2007) da consulta e se obteve o valor 𝑆 ∗ (𝑐, 𝑥) = 𝟎. 𝟑𝟕.
Como se pode notar o valor obtido é consideravelmente inferior à sensibilidade
global de uma função count(), que é notoriamente é igual a 1 (DWORK; ROTH, 2013).
O valor do Smooth Sensitivity (NISSIM et al., 2007) é então utilizado na
implementação do Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007), para
definir a quantidade de ruído aleatório que deve ser adicionado ao resultado da
consulta.
É possível observar na Figura 16 que no experimento conduzido por Fletcher
e Islam (2017) houve uma melhoria considerável na acurácia. Isto ocorreu em função
da redução da quantidade do ruído proporcionado pelo Smooth Sensitivity (NISSIM et
al., 2007).
Figura 16 - Acurácia da predição com o Smooth Sensitivity e Global Sensitivity

Fonte: Fletcher e Islam (2017)

O algoritmo DP_Random_Forest (FLETCHER; ISLAM, 2017), assim como os
demais algoritmos que criam ensembles identificados durante a revisão da literatura,
possuí um parâmetro por meio do qual o usuário informa a quantidade de árvores que
serão adicionadas à floresta, ou seja: nenhum deles possui a funcionalidade de
identificar dinamicamente a quantidades de árvores.
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3

ARQUITETURA PROPOSTA

Foram detalhados nesta seção a arquitetura proposta assim como o cenário no
qual esta se insere. A especificação da arquitetura interativa de publicação de dados
que, obviamente focou na privacidade, mas que também colocou em perspectiva
elementos relacionados à segurança da informação e à engenharia de software.
Além dos artefatos ordinários, empregados na documentação de uma
arquitetura de software, foram elencadas também as restrições que foram obedecidas
e os requisitos de software.

Cenário
O cenário considerado para implementar o método proposto corresponde
aquele encontrado em empresas que possuem políticas de segurança e privacidade
dos dados bem definidas. Do mesmo modo se considera como premissa a existência
de uma equipe de cientistas de dados, responsável por conduzir os projetos de
mineração de dados, que não possui acesso direto aos dados brutos de indivíduos ou
entidades que estão em posse da empresa para qual trabalham.
Os dados coorporativos são mantidos por uma equipe de segurança da
informação, responsável por sua curatela, que não realiza qualquer tipo de liberação
de consultas por meio de mecanismos não-interativos (ROTH; ROUGHGARDEN,
2010). Desta forma a equipe de cientistas de dados precisa, necessariamente, solicitar
a consulta aos dados necessários para conduzir suas análises de maneira antecipada.
Mais especificamente o cenário que está sendo considerado na definição da
proposta, engloba os casos onde a equipe de cientistas de dados deseja ter acesso a
um dado que é gerado por um algoritmo de classificação.
Conforme explorado ao longo deste trabalho, o algoritmo de classificação que
foi considerado para implantar o mecanismo de privacidade foi o Differentially Private
Random Decision. Este foi empregado para classificar os indivíduos dos conjuntos de
dados e por fim retornar ao usuário a quantidade de ocorrências de cada uma das
classes do domínio.
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Especificação da arquitetura proposta
A partir do cenário descrito, das restrições elencadas na Subseção 3.2.1 e das
limitações impostas pelo modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006), foram
especificados os requisitos que retratam as funções e capacidades do sistema que foi
desenvolvido levando-se em consideração a arquitetura proposta. Tais requisitos
foram especificados segundo a abordagem Privacy by Design (CAVOUKIAN, 2009),
a qual é aplicada na engenharia de software para integrar os requisitos de privacidade
desde o início do processo de design do software.
De acordo com Williams e Weber-jahnke (2010), esta abordagem exige que a
privacidade seja considerada como parte integrante do design de software, em vez de
ser aplicada retroativamente. Segundo eles a experiência demonstrou que os
mecanismos de privacidade que residem apenas no âmbito das interfaces, tendem a
ser burlados e que pode ser impossível implementar um determinado comportamento
de preservação da privacidade sem o devido suporte necessário no projeto do
software.
A abordagem Privacy by Design (CAVOUKIAN, 2009) considera os requisitos
de privacidade como objetivos organizacionais nos processos de negócios, incluindo
sete princípios fundamentais (PORAMBAGE et al., 2016): 1) Antecipar e prevenir
eventos invasivos de privacidade em estágio de design; 2) Informar as consultas
seguindo a especificação do propósito, limitação de coleta, minimização de dados e
limitação de divulgação; 3) Incorporar privacidade ao design da solução; 4) Obter
funcionalidade completa com uma situação ganha-ganha ao invés de requerer
compensações desnecessárias; 5) Fornecer segurança de ponta a ponta; 6)
Estabelecer visibilidade e transparência de uma comunicação em particular; 7)
Respeito à privacidade do usuário.
Diante das premissas e restrições adotadas para definir a arquitetura, foram
respeitados neste trabalho os requisitos descritos na Tabela 5.
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Tabela 5 - Lista de requisitos
Código

Tipo

RQ.FU.01

Funcional

RQ.FU.02

Funcional

RQ.FU.03

Funcional

RQ.FU.04

Funcional

RQ.FU.05

Funcional

RQ.NF.01

Não Funcional

Descrição
O algoritmo de classificação deve estar apto a tratar variáveis
categóricas e contínuas.
O algoritmo de classificação deve identificar dinamicamente o
número de árvores da floresta.
A definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) deve
ser obedecida durante a indução e classificação dos dados.
Todo e qualquer acesso aos dados deve ser realizada por meio de
um mecanismo de Differential Privacy (DWORK et al., 2006), e os
dados dos indivíduos dos conjuntos não devem ser mantidos em
memória e consultados repetidas vezes.
O modelo de publicação interativa dos dados deve ser adotado, para
impedir que usuários não confiáveis tenham acesso ao mecanismo
de privacidade e aos conjuntos de dados.
Os discos do servidor de banco de dados devem ser cifrados, uma
vez que os conjuntos de dados são disponibilizados em arquivos
textos.

RQ.NF.02

Não Funcional

A comunicação estabelecida a partir de dispositivos que não estejam
localizados da rede local devem ser criptografada.

RQ.NF.03

Não Funcional

RQ.NF.04

Não Funcional

RQ.NF.05

Não Funcional

RQ.NF.06

Não Funcional

RQ.NF.07

Não Funcional

RQ.NF.08

Não Funcional

A rede deve ser segregada em zonas e regras de firewall devem ser
habilitadas entre elas, controlando o tráfego entre os servidores e
portas de comunicação requeridas pela arquitetura proposta nesta
dissertação.
Não se deve capturar informações adicionais dos usuários dos dados
durante o acesso e navegação no sistema. Deverão ser
armazenados apenas o nome do conjunto de dados, threshold e
identificado do usuário que são indispensáveis para atender a
requisição de classificação.
As senhas e dados sensíveis dos usuários dos dados não devem ser
mantidas em formato aberto no banco de dados e o acesso aos
dados sensíveis deve ser realizado por meio da aplicação.
Dados como senhas e credenciais não devem ser armazenados nos
códigos fontes.
O sistema deve permitir a segregação de funções de acordo com o
papel que o usuário possui na cadeia de valor dos dados.
Os usuários dos dados devem ter acesso à lista de requisições por
eles realizadas, manifestando assim o direito de rever ou até mesmo
de ser esquecido, ou seja: eliminar por completo as informações que
o sistema tenha coletado.

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nestes requisitos optou-se por estruturar o detalhamento da
arquitetura em três focos distintos: ponto de vista de segurança, ponto de vista de
privacidade e ponto de vista de engenharia de software.

3.2.1 Ponto de vista de privacidade
Para implementar o método proposto, cujos processos estão descritos na
Figura 19, foi necessário alterar o algoritmo implementado por Fletcher e Islam (2017)
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e adicionar funcionalidades para identificar dinamicamente o número de árvores,
assim como alterar a arquitetura por eles adotada.
Como pode ser observado na Figura 17, os autores propuseram uma
arquitetura na qual um usuário não confiável envia consultas para uma fonte de dados
privada e então recebe o resultado sob a definição do Differential Privacy (DWORK et
al., 2006). Todavia é possível notar que o usuário ainda tem acesso aos dados não
classificados.
Figura 17 - Visão macro da publicação interativa aplicando o modelo Differential Privacy

Fonte: Fletcher e Islam (2017)

O acesso aos dados não classificados em sua forma bruta não será permitido
segundo a proposta deste trabalho, uma vez que pode oferecer riscos à privacidade
dos indivíduos dos conjuntos de dados.
A arquitetura sugerida neste trabalho compreende um mecanismo interativo de
publicação de dados (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010), no qual é considerada uma
barreira entre o usuário e o conjunto de dados que fica sob os cuidados do curador.
Este modelo permite que o curador dos dados tenha controle sobre os
conjuntos de dados, o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) destinado a cada um
deles, assim como da implementação do algoritmo de classificação e seu mecanismo
de Differential Privacy (DWORK et al., 2006).
Conforme pode ser notado na Figura 18 o usuário dos dados, geralmente um
cientista de dados ou profissional similar, possui acesso a uma interface que exibe
apenas a relação dos conjuntos de dados disponíveis e um campo onde deve ser
informado o valor do threshold desejado. Este valor será considerado para determinar
dinamicamente a quantidade de árvores da floresta.
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Para conduzir a classificação o algoritmo, que fica acessível por meio de um
web service, considera o threshold informado pelo usuário e os parâmetros definidos
previamente pelo curador para cada um dos conjuntos de dados disponíveis. Por fim,
o algoritmo retorna apenas o resultado da classificação, que compreende a
quantidade de exemplares classificados em cada classe do domínio.
Figura 18 - Publicação interativa de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Desta maneira os usuários de dados não obtêm acesso aos conjuntos de
dados, ao mecanismo de privacidade e a seus parâmetros, garantindo que as
definições do curador dos dados sejam respeitadas.
Além da premissa de se adotar um mecanismo de publicação iterativa dos
dados (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010) foram consideradas três restrições durante a
seleção de quais técnicas, identificadas na revisão bibliográfica da literatura, poderiam
ser utilizadas na proposta definida neste trabalho para determinar dinamicamente a
quantidade de árvores da floresta. Tais restrições foram definidas levando-se em
consideração a definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) e as
técnicas empregadas no algoritmo DP_Random_Forest (FLETCHER; ISLAM, 2017).
A primeira restrição se refere às técnicas que considerm a importância das
variáveis para classificação. Estas não devem ser aplicadas a uma Differentially
Private Random Decision Forest sem as devidas adaptações, pois impactam
consideravelmente no consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006), uma vez
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que consultas devem ser repetidamente executadas no conjunto dos dados para
determinar a importância de cada variável para o resultado da classificação.
A segunda restrição diz respeito às técnicas que criam as amostras de
treinamento com substituição. Estas também não devem ser aplicadas, pois se isto
ocorresse não seria possível aplicar o Parallel Composition (MCSHERRY, 2009).
A razão pela qual o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) não seja particionado
e dispendido no processo de indução das árvores é justamente o fato de que as
estruturas das árvores são criadas de forma aleatória, garantindo que os conjuntos de
dados utilizados na indução sejam disjuntos. Caso esta premissa não seja atendida é
preciso ratear o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) entre as árvores da floresta,
para então cada parcela ser novamente rateada entre as rotinas que criam a estrutura
da árvore de decisão e efetuam a classificação dos dados, o que eleva
consideravelmente a quantidade de ruído;
Por fim temos a restrição de não considerar o reaproveitamento das árvores da
floresta criadas durante a execução de iterações anteriores do processo de
crescimento da floresta. A cada iteração a floresta terá que ser recriada do início, pois
para garantir a aplicabilidade da definição do Parallel Composition (MCSHERRY,
2009) os bootstraps utilizados no crescimento das árvores devem ser gerados
novamente a partir do conjunto de treinamento. O tamanho dos bootstraps é reduzido
a cada iteração para atender a taxa de crescimento da floresta.
Uma vez acatadas estas restrições, as técnicas utilizadas por Ibrahim e Khatib
(2017), Paul et al. (2018) e Tantithamthavorn et al. (2018), que visam melhorar o
desempenho dos classificadores e acelerar a convergência para o número suficiente
de árvores, não foram aplicadas no método proposto neste trabalho.
O método proposto neste trabalho incorpora os conceitos necessários para
definir o número de árvores que irão compor a floresta de forma iterativa e incremental,
sem a necessidade de consultar características do conjunto de dados, mantendo a
aleatoriedade no processo de indução e a criação de amostras de treinamento sem
substituição.
No fluxograma representado na Figura 19 é possível visualizar os passos que
serão executados para identificar dinamicamente o número de árvores e realizar a
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classificação dos dados sob a definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al.,
2006).
Figura 19 - Fluxo proposto para identificar o número de árvores

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao solicitar a execução da classificação dos dados o usuário deve prover o
nome do conjunto de dados e o valor para o threshold que representa o limiar para o
nível de confiança desejado.
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Então no processo “1.” são recuperados os parâmetros que foram definidos
pelo curador, no momento da disponibilização dos conjuntos de dados, e que serão
utilizados pelo algoritmo de classificação. Os parâmetros em questão são: qual o
percentual da amostra será destinado ao treinamento e testes do algoritmo, a
indicação de quais variáveis contêm valores categóricos, assim como qual o valor do
Privacy Budget (DWORK et al., 2006) que deve ser considerado pelo mecanismo de
Differential Privacy (DWORK et al., 2006).
No processo “2.” é atribuído um valor preliminar para a quantidade de árvores
que irá compor a floresta na primeira iteração da execução do processo. Optou-se por
utilizar aqui uma proposta similar aos autores que adotaram um valor preliminar fixo
(HERNÁNDEZ-LOBATO; MARTÍNEZ-MUÑOZ; SUÁREZ, 2013; IBRAHIM; KHATIB,
2017; PAUL et al., 2018), e se considerou a quantidade inicial de 𝜏 = 16 árvores.
Este valor foi escolhido porque é bem inferior à 100 árvores, que corresponde
ao valor tipicamente utilizado na literatura (HERNÁNDEZ-LOBATO; MARTÍNEZMUÑOZ; SUÁREZ, 2013; FLETCHER; ISLAM, 2017; PAUL et al., 2018). Como a taxa
de crescimento adotada no “Processo 11.” dobra a quantidade de árvores a cada
iteração teremos uma floresta com 128 árvores já na terceira iteração.
No processo “3.” foi mantida a técnica proposta por Fletcher e Islam (2017)
para definir a quantidade de níveis das árvores, a qual será utilizada de forma uniforme
para criar todas as árvores da floresta. Para determinar este valor os autores
consideram a soma de duas parcelas, que são calculadas levando-se em
consideração a quantidade de variáveis discretas e contínuas presentes no conjunto
de dados.
Para calcular a parcela referente às variáveis discretas Fletcher e Islam (2017)
acataram a proposta de Fan et al. (2003) e consideraram este valor como sendo a
metade do número de variáveis do conjunto de dados, uma vez que este tipo de
variável aparece apenas uma vez no caminho da raiz até a folha.
Já para a parcela referente às variáveis contínuas os autores levaram em
consideração o fato que estas permitem um número variável de pontos de divisão,
podendo aparecer mais de uma vez no caminho entre o nó raiz e o nó folha. Sendo
assim, o valor desta parcela corresponde à metade do número de variáveis contínuas
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mais um adicional, que representa a probabilidade de uma variável ainda não ter sido
selecionada no caminho da raiz até a folha da árvore.
Já no processo “4.” são geradas as amostras bootstraps, que serão obtidas
aleatoriamente a partir do conjunto de dados de treinamento. Cada amostra gerada
neste processo é destinada exclusivamente a uma árvore da floresta, garantindo
assim a aplicabilidade da definição do Parallel Composition (MCSHERRY, 2009).
A estrutura da árvore de decisão é então criada de forma aleatória no processo
“5.” . Conforme mencionado anteriormente, o processo aleatório de indução permite
que a estrutura da árvore seja criada sem a necessidade de dispendermos o Privacy
Budget (DWORK et al., 2006). Assim menos adição de ruído é necessária para que o
mecanismo de privacidade atenda da definição do Differential Privacy (DWORK et al.,
2006).
Então, durante a execução do processo “6.”, os indivíduos da amostra de testes
são classificados nos nós folhas das árvores de decisão.
No processo “7.” ocorre a inclusão da árvore gerada à floresta. No algoritmo
implementado por Fletcher e Islam (2017), apenas o resultado da votação é mantido
durante as iterações que compreendem o processo de crescimento da floresta.
De acordo com o método proposto neste trabalho, as estruturas das árvores de
decisão que compõem a floresta devem ser mantidas. Isto leva em consideração o
fato de que, caso haja a necessidade de incrementar o número total de árvores da
floresta, é necessário realizar a comparação com a floresta gerada na iteração
subsequente.
Vale a pena ressaltar que os dados dos indivíduos da amostra não são retidos
nas estruturas de dados criadas para representar as árvores da floresta. Pois o acesso
aos dados dos indivíduos deve ser realizado por meio de um mecanismo de
Differential Privacy (DWORK et al., 2006).
Nos processos “8.” os votos obtidos na classificação por cada árvore da floresta
são consultados e o Majority Vote é então retornado.
A assertividade da classificação dos dados obtida com a configuração atual da
floresta é avaliada no processo “9.”. Para permitir a comparação de desempenho da
floresta com os resultados obtidos por Fletcher e Islam (2017) foi mantido a estratégia
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de utilizar a Accuracy, mas também foi considerado o F1-Score (MURPHY, 2012) para
medir o desempenho da classificação.
No processo “10.” a floresta gerada é considerada como resultado preliminar,
então esta é salva para ser comparada com a floresta gerada após o incremento do
número de árvores.
No processo “11.” o algoritmo incrementa o número de árvores da floresta a
ser considerado na execução da próxima iteração em 100%. Esta taxa foi definida
levando-se em consideração a afirmação de Oshiro, Perez e Baranauskas (2012) de
que, conforme o tamanho da floresta aumenta, não há ganho significativo na
assertividade obtida com um número de árvores e o seu dobro. No método proposto
por Hernández-Lobato, Martínez-Muñoz e Suárez (2013) a taxa de crescimento
considerada também pode atingir até 100% a cada iteração.
Então no processo “12.” é calculada a diferença entre assertividade obtida após
o incremento do número de árvores e o resultado obtido na floresta preliminar.
Caso o ganho de assertividade obtido com o incremento do número de árvores
seja superior ao threshold definido pelo usuário ou seja ocorra perda de performance
por três iterações consecutivas6 então, no processo “13.”, a floresta preliminar é
descartada e assume seu lugar àquela criada após o incremento do número de
árvores. Caso contrário, o processo é interrompido e o resultado da classificação é
retornado no processo “14.”.
Ao se adotar estes quatorze processos do fluxo proposto, temos a garantia de
que a definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) é atendida. Desta
maneira o resultado da classificação pode ser disponibilizado aos usuários dos dados
sob um forte padrão de privacidade.
Vale ainda reforçar que, uma vez atendida a definição do Differential Privacy
(DWORK et al., 2006), todo e qualquer processamento realizado com os dados
publicados não irá aumentar a perda de privacidade dos indivíduos do conjunto de
dados (DWORK; ROTH, 2013; DWORK et al., 2017).

6

A condição de parada que se refere à perda consecutiva de desempenho foi adicionada em virtude
dos resultados obtidos nos testes preliminares que estão registrados na Seção 4.
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3.2.2 Ponto de vista de segurança
Foram abordados aqui os elementos exigidos para atender aos requisitos de
segurança para suportar o estilo arquitetural baseado em camadas. Dentre os
principais elementos considerados, destacam-se aqueles relacionados à proteção da
comunicação dos dados em trânsito e dos dados em descanso.
O primeiro elemento considerado foi a adoção de uma segregação lógica da
rede em quatro zonas. A primeira delas é a DMZ, que abriga os servidores que
possuem ao menos uma interface de rede com endereço IP público, como o Reverse
Proxy Server. A Application Zone por sua vez é destinada aos servidores de aplicação,
como por exemplo o Web Application Server e o Backend Server. Já na Local Zone
temos os dispositivos dos usuários, como as estações de trabalho dos usuários e
curadores dos dados, que estão conectados à rede local. Por fim, a Database Zone,
destina-se aos servidores de banco de dados, que estão acessíveis apenas a partir
de dispositivos localizados nas zonas Application ou Local.
Figura 20 - Segregação lógica da rede de computadores

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para permitir o controle do tráfego de dados entre as zonas da rede,
recomenda-se a adição de Next Generation Firewalls, como por exemplo o Fortigate
(FORTIGATE, 2019) ou ASA (CISCO, 2019).
Dependendo do Next Generation Firewall selecionado haverá diferenças na
forma de implementação nas regras de bloqueio, entretanto em linhas gerais as regras
devem limitar o acesso estritamente às portas de comunicação requeridas para o
funcionamento da aplicação. Uma solução possível utilizando o firewall ASA (CISCO,
2019) está representada a seguir, na Figura 21.
Figura 21 - Regras de firewall

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado na Figura 20, a única forma de acessar a aplicação
a partir de um endereço externo à rede local é através de um Reverse Proxy Server.
Este fica encarregado de receber as solicitações dos usuários de dados e, então
direcioná-las para o Web Application Server.
Embora sejam admitidas solicitações de conexão HTTP, na porta 80, ao
recebe-las o Reverse Proxy Server irá automaticamente redirecioná-las para a porta
de comunicação 443, uma vez que para atender ao requisito RQ.NF.02, serão aceitas
apenas as conexões HTTPs.
Sugere-se adicionalmente o registro de um domínio, o qual irá direcionar as
solicitações de conexão para o Reverse Proxy Server, e a posterior requisição de um
certificado digital no formato A1 a uma entidade certificadora.7

7

A lista de entidades certificadoras credenciadas pela ICP-Brasil, pode ser consultada em
<https://www.iti.gov.br/icp-brasil/57-icp-brasil/77-estrutura>. Acesso em: 21 fev.2019.
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Uma vez aplicado o certificado digital A1 no Reverse Proxy Server a navegação
web dos usuários dos dados poderá contar com cifração baseada no protocolo TLS
1.2, de pelo menos 2048 bits, para prover privacidade e integridade da comunicação
e algoritmo hash sha256 para autenticação de certificados.
A arquitetura proposta também adota como premissa que as requisições
realizadas às REST APIs (FIELDING, 2000) sejam autenticadas. Sendo assim foi
empregada a autenticação por meio do Json Web Token, popularmente conhecida
como JWT (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015), que é um sistema de
autenticação que codifica dados do formato JSON para a base 64 bits. Por meio do
uso de tokens JWT (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015) é possível realizar
autenticações subsequentes, eliminando a necessidade da aplicação submeter
repetidas requisições ao servidor de banco de dados.
O token JWT (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015) é composto por três
seções separadas por um ponto final, conforme ilustrado na Figura 22.
Figura 22 - Estrutura de um token JWT

Fonte: Hong et al. (2017)

A seção Header especifica o tipo de token e o algoritmo de hash que será
utilizado para a realizar a assinatura do JWT (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015).
Já a seção de Payload mantém as informações reais como por exemplo o emissor,
tempo de expiração e demais dados que devem ser transmitidos por meio do token.
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A seção Signature por sua vez, permite o token seja assinado pelo emissor por meio
de um algoritmo, como por exemplo o RSA (RIVEST; SHAMIR; ADLEMAN, 1978) que
foi utilizado neste trabalho, para manter a integridade do mesmo.
Já no que toca à cifração dos discos dos servidores, tanto os de aplicação
quanto de banco de dados, adotou-se o uso da solução Windows BitLocker
(MICROSOFT, 2019b). Este software permite que um disco rígido inteiro seja cifrado
para protegê-lo contra tentativas de acesso não autorizado, atendendo assim o
requisito RQ.NF.01.
Neste trabalho se considerou, adicionalmente à criptografia dos dados em
descanso na camada do sistema operacional, o uso de uma técnica para evitar que
usuários com acesso legítimo ao banco de dados consigam recuperar os dados
sensíveis armazenados nas tabelas em seu formato bruto. Sendo assim, visando
atender ao requisito

RQ.NF.05, os atributos elencados na Tabela 6 não serão

armazenados em um formato aberto.
Embora atualmente existam funcionalidades nos sistemas gerenciadores de
banco de dados, como o Advanced Security (ORACLE, 2019), que permitem a
implementação da cifração de forma nativa, foi necessário aplicar a criptografia dos
dados em questão na aplicação. Isto ocorreu uma vez que, infelizmente, o software
adotado para gerenciar o banco de dados não dispõe de tal funcionalidade para
ofuscar os dados.
Sendo assim se optou pelo uso de recursos fornecidos pelo SQLAlchemy-Utils
(SQLALCHEMY-UTILS, 2019), que permitiram o uso de um certificado que emprega
o algoritmo RSA (RIVEST; SHAMIR; ADLEMAN, 1978) na cifração dos dados. Este
certificado foi utilizado durante o processo de persistência dos dados e posterior
decifração durante a execução consultas.

3.2.3 Ponto de vista de engenharia de software

Os artefatos detalhados nesta subseção têm como objetivo documentar os
componentes de software que integram a arquitetura em camadas, cuja visão macro
pode ser visualizada na Figura 23, a seguir.
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Figura 23 - Arquitetura em N camadas

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez que os usuários dos dados poderão acessar o sistema por meio de
um Browser ou de um cliente, os componentes de apresentação estão concentrados
nas camadas Application Client e Web Application.
Com o deslocamento da camada de apresentação Web Application
notoriamente foi resolvido o problema de como disponibilizar as atualizações da
aplicação para usuários externos à organização, pois cada vez que a interface for
alterada basta atualizar o servidor de aplicação Web.
Desta maneira o acesso por meio do cliente foi liberado somente aos usuários
que estejam conectados à rede local da organização. Esta premissa foi definida
levando em consideração o fato de que os computadores da rede local integram um
ambiente controlado, o que facilita a governança do mesmo, sobretudo no que diz
respeito à atualização da aplicação. Também se considerou o fato de que, caso o
acesso externo não seja necessário, é possível abrir mão do acesso Web e reduzir os
custos de infraestrutura eliminando os Reverse Proxy e Web Application Servers.
A camada Web Service Application por sua vez agrupou os componentes e
frameworks utilizados para disponibilizar os REST APIs (FIELDING, 2000). Estes
serviços permitem aos curadores dos dados liberar novos conjuntos de dados para
serem classificados ou que os usuários possam incluir novos jobs de classificação,
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recuperarem o resultado de classificações já finalizadas e, caso necessário, excluam
as solicitações de classificação que estes tenham realizado.
Já a camada Business Transactions foi utilizada para acomodar apenas os
componentes responsáveis por conduzir a parte não privada do algoritmo de
classificação, ou seja, não incluiu elementos voltados à proteção da privacidade dos
indivíduos dos conjuntos de dados.
Na camada Data Access and Privacy, foram concentrados os componentes que
implementam as técnicas e mecanismos, utilizados para prover privacidade durante o
processo de classificação dos dados, autenticação e governança do acesso aos
dados.
A proposta descrita neste trabalho adotou o Differentially Private Random
Decision Forest para realizar a classificação, todavia a arquitetura proposta aqui pode
ser estendida considerando outros algoritmos de classificação. Como exemplo, se
pode considerar os algoritmos de classificação que atendem a definição do modelo
Differential Privacy (DWORK et al., 2006) mencionados por Zhanglong, Lipton e Elkan
(2014).
Por fim na camada Data Storage foram agrupados os componentes que ficam
a cargo de realizar a persistência dos dados do modelo no banco de dados.
Para documentar a modelagem dos artefatos foi utilizada a linguagem UML
(BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2004). Esta é baseada em técnicas orientadas
a objetos e é voltada à visualização, especificação, construção e documentação dos
artefatos que compõem um sistema de software. Visando facilitar a compreensão da
arquitetura proposta foram empregadas, quando possível, as cores utilizadas para
representar as camadas da arquitetura proposta representadas na Figura 32, na
elaboração dos diagramas.
O produto de software criado apresenta aderência com os processos de
gerenciamento da publicação dos conjuntos de dados, classificação dos dados e
recuperação do resultado de classificações prévias que estão persistidas no banco de
dados, mantidas como histórico de ações do usuário dos dados. Estes processos
estão representados na Figura 24, respectivamente pelos casos de uso UC01, UC02
e U03.
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Figura 24 - Diagrama de casos de uso

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao efetuar a liberação do conjunto de dados na aplicação de publicação
interativa dos dados (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010), o curador consente aos
usuários dos dados a permissão para que eles executem suas consultas por meio de
um mecanismo de Differential Privacy (DWORK et al., 2006). Um possível fluxo
detalhado das atividades que compreendem o processo de gerenciamento da
publicação dos conjuntos de dados, que fica sob responsabilidade do curador dos
dados, pode ser observado na Figura 25, a seguir.
Figura 25 - Fluxograma do processo de gerenciamento da publicação dos conjuntos de
dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Uma vez que o conjunto de dados tenha sido liberado para consulta, tanto o
curador quanto os usuários dos dados devidamente cadastrados no sistema poderão
requisitar a execução do processo de classificação do mesmo.
Quando o usuário solicita a classificação de um conjunto de dados uma
requisição é enviada ao servidor Backend, entretanto o resultado da classificação não
é fornecido de imediato, já que o processamento ocorrerá de forma assíncrona. Desta
forma, o cliente pode continuar a executar outras atividades, enquanto o
processamento é realizado no servidor Backend.
Ao optar-se por um serviço assíncrono, cuja sequência de comunicação entre
os objetos pode ser observada na Figura 26, foi levado em consideração o fato de que
dependendo da quantidade de registros, variáveis e classes do domínio do conjunto
de dados selecionado o tempo de processamento pode ser elevado.
Figura 26 - Diagrama de sequência da inclusão de um solicitação de classificação

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a solicitação do usuário ter sido persistida no banco, é realizada uma
chamada para o método start_job(), o qual inicia a execução do processo de
classificação em segundo plano. Na Figura 27, a seguir, é possível observar o
detalhamento da comunicação que ocorre entre os métodos envolvidos na indução
das árvores de decisão e da classificação dos dados, ambas atendendo a definição
do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006).

80

Figura 27 - Diagrama de sequência do processo de classificação dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao observar-se o diagrama de sequência demonstrado na Figura 27 é possível
notar que, são apenas três as classes necessárias para a condução do processo de
indução

e

da

classificação

de

dados.

As

especificações

das

classes

DP_Random_forest, Tree e Node estão detalhadas na Figura 28, a seguir.
Figura 28 - Diagrama de classes do processo de indução e classificação

Fonte: Elaborado pelo autor

Vale a pena salientar que a classe DP_Random_Forest foi projetada para
incorporar elementos que possibilitassem a aplicação do modelo Differential Privacy
(DWORK et al., 2006), assim como a redução do consumo do Privacy Budget
(DWORK et al., 2006).
Dentre estes elementos vale menção a geração das amostras bootstraps sem
substituição, para permitir a aplicação do Parallel Composition (MCSHERRY, 2009) e
a seleção aleatória das variáveis durante o processo de indução das árvores de
decisão.
Todavia ao analisar-se a Figura 28 observa-se que é a classe Node que detêm
os dois métodos responsáveis por identificar e adicionar a quantidade adequada de
ruído à resposta das consultas, atendendo assim a definição do modelo Differential
Privacy (DWORK et al., 2006).
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Para facilitar a compreensão de como se dá o relacionamento entre os métodos
requeridos pela classificação dos conjuntos dos dados se recomenda a análise da
Figura 29.
Figura 29 - Diagrama de funções do processo de classificação

Fonte: Elaborado pelo autor

O método set_noisy_majority() é responsável por identificar a sensibilidade da
consulta, o qual corresponde à quantidade de registros que devem ser incluídos ou
excluídos do conjunto de dados para causar alteração no resultado do Majority Vote.
O set_noisy_majority() também é responsável por invocar o método expo_mech() e
a partir do retorno deste, determinar se é necessário realizar a inclusão de ruído.
O método expo_mech() por sua vez implementa um mecanismo de Differential
Privacy (DWORK et al., 2006), que atende a definição do Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) e faz uso do Smooth Sensitivity (NISSIM et al., 2007)
para reduzir a adição de ruído adicionado às respostas das consultas. Este método
recebe como parâmetros o Privacy Budget (DWORK et al., 2006), a sensibilidade e a
quantidade de votos atribuídos a cada classe do domínio.
A arquitetura proposta considera que os componentes de uma determinada
camada somente podem acessar outros componentes da mesma camada, ou
daquelas imediatamente superior e inferior a suas. Ao analisar-se a Figura 30 é
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possível obter uma visão mais detalhada da disposição dos componentes nas
camadas.
Figura 30 - Diagrama de componentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Com relação à persistência dos dados, não foi considerada a opção de
armazenar os conjuntos de dados no banco de dados. Esta decisão também levou em
consideração o fato de que estes são disponibilizados em arquivos texto e ficam
armazenados em um volume do sistema operacional do servidor de banco de dados.
Também foi considerada a necessidade de manter a flexibilidade requerida para poder
efetuar o processamento de conjuntos de dados de dimensões distintas e tipos de
variáveis heterogêneos.
O modelo de dados criado para armazenar os dados transacionados pelo
software proposto está representado na Figura 31. Este é utilizado para persistir as
estruturas de dados necessárias para controlar o acesso à aplicação, registrar as
solicitações dos usuários, registrar os dados requeridos pelo processo de
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classificação assim como os resultados obtidos na classificação dos conjuntos de
dados.
Figura 31 - Diagrama entidade relacionamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante disto, apenas uma tabela do modelo de dados armazena dados
sensíveis. A tabela Users que é destinada a armazenar os dados e credenciais dos
usuários dos dados, possui os atributos sensíveis registrados na Tabela 6.
Tabela 6 - Classificação dos atributos sensíveis do modelo de dados
Tabela

Atributo

Users

full_name

Users

user_account

Users

Passwd

Classificação
Sensível – Não compartilhar, armazenar cifrado e apresentar
redacted na aplicação.
Sensível – Não compartilhar, armazenar cifrado e apresentar
redacted na aplicação.
Sensível – Não compartilhar, armazenar apenas o hash da senha.

Fonte: Elaborado pelo autor

No que concerne à organização da arquitetura física que hospedará o software
que foi desenvolvido, foram considerados os requisitos de segurança e o zoneamento
de rede especificado na Subseção 3.2.2 para comissionar o ambiente ilustrado na
Figura 32, a seguir.
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Figura 32 - Diagrama de Implantação

Fonte: Elaborado pelo autor

É possível notar que o Backend Server é responsável por hospedar os
componentes de software das camadas Web Service Application, Data Classification
and Privacy e Data Storage. Sendo assim, quando o software for disponibilizado para
os usuários, esta máquina terá maior demanda de processamento.
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4

TESTES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Esta seção tem como objetivo demonstrar os resultados obtidos com a
implementação da proposta elaborada neste trabalho. Sendo assim, inicialmente foi
apresentado o descritivo do ambiente computacional que foi alocado para a
implementação do software e condução dos testes, logo na sequência foram
elencados os conjuntos de dados selecionados, o detalhamento do procedimento
adotado na condução dos testes e então a avaliação dos resultados obtidos.

Ambiente computacional

O ambiente utilizado para realizar a avaliação do software desenvolvido em
consonância com a arquitetura proposta neste trabalho, cujos códigos fontes estão
disponíveis no endereço http://bit.do/eP3Se, foi composto por quatro servidores e uma
estação de trabalho. As principais características de hardware e sistemas
operacionais das máquinas que compõem o ambiente em questão estão descritos a
seguir, na Tabela 7.
Tabela 7 Ambiente computacional utilizado na implementação e testes
Servidores

Especificação
2 processors Intel® Xeon® 2.2Ghz E5-2699C v4, 15 GB RAM, 50 GB
volume storage, Oracle Linux 6.9, 64-bit Operating System, X64-based
Reverse Proxy
processor.
2 processors Intel® Xeon® 2.2Ghz E5-2699C v4, 15 GB RAM, 100 GB
volume storage, Windows Server 2012 R2 Standard, 64-bit Operating
Web Application
System, X64-based processor.
4 processors Intel® Xeon® 2.2Ghz E5-2699C v4, 30 GB RAM, 100 GB
volume storage, Windows Server 2012 R2 Standard, 64-bit Operating
Backend
System, X64-based processor.
2 processors Intel® Xeon® 2.2Ghz E5-2699C v4, 15 GB RAM, 200 GB
volume storage, Windows Server 2012 R2 Standard, 64-bit Operating
Database
System, X64-based processor.
2 processors Intel® Core® i5-6300U 2.4Ghz , 8 GB RAM, 250 GB volume
storage, Windows 2010 Enterprise, 64-bit Operating System, X64-based
Data User’s workstation processor.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para reduzir o impacto financeiro optou-se pela alocação de máquinas virtuais
em detrimento de servidores físicos. Esta decisão levou em consideração que, ao
término das atividades, este ambiente não seria mais requerido e poderia ser extinto.
Sendo assim os recursos computacionais referentes aos servidores descritos na
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Tabela 7 foram adquiridos, na modalidade IAAS, no ambiente Cloud Computing da
Oracle (ORACLE, 2019). Vale ainda ressaltar que, ao se criar os servidores foi
respeitada a segregação das máquinas de acordo com a definição das zonas
propostas na Subseção 3.2.2.
Já no que toca à relação de aplicações e bibliotecas utilizadas na
implementação do software de publicação interativa de dados, obtidos por um
algoritmo Differentially Private Random Decision Forest, optou-se por utilizar
aplicativos elencados na Tabela 8.
Tabela 8 - Aplicativos e bibliotecas utilizados na implementação
Utilizado
Aplicativo/
no
Biblioteca
Application
PySimpleGUI (2019)
Client
Application
Client
e JWT (PYPI, 2019)
Backend
Python
(PYTHON
Application
SOFTWARE
Client
e
FOUNDATION,
Backend
2018a)

Backend

Falcon
2019)

(FALCON,

Backend

NumPy
2018)

(NUMPY,

Backend

Requests
2019)

Backend

SciPy (SCIPY, 2018)

Backend

Sklearn
(SCIKITLEARN, 2019)

Backend

SQLAlchemy
(SQLALCHEMY,
2019)

Backend

SQLAlchemy-Utils
(SQLALCHEMYUTILS, 2019)

Backend

Waitress
(WAITRESS, 2019)

(REITZ,

Descrição
Biblioteca utilizada para criar interfaces gráficas que podem ser
facilmente customizadas.
Implementação
em
Python
(PYTHON
SOFTWARE
FOUNDATION, 2018a) do JSON Web Token.
A versão da linguagem empregada para desenvolver o backend e
os clientes da aplicação foi a 3.6 64-bit, sendo utilizadas as
seguintes bibliotecas que compreendem o núcleo padrão da
linguagem (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 2018b):
collections,
configparser,
csv,
datetime,
json,
math,
multiprocessing, os, pathlib, random, subprocess, sys, time, Urllib.
Biblioteca WSGI que possui um design limpo e é utilizada para
criar rapidamente backends e serviços por meio de REST APIs
(FIELDING, 2000).
Biblioteca livre e de código aberto que fornece funções
sofisticadas para a computação científica com o Python (PYTHON
SOFTWARE FOUNDATION, 2018a), que permite a fácil execução
de operações matemáticas e lógicas como ordenação, seleção,
operações estatísticas e recursos de números aleatórios.
Pacote que permite o envio de solicitações HTTP 1.1, sem a
necessidade de adicionar manualmente as strings de consulta às
URLs ou codificar os seus dados de POST.
Biblioteca livre e de código aberto usada para computação
científica e computação técnica que se baseia no NumPy
(NUMPY, 2018). Contém módulos de álgebra linear, integração e
outras tarefas comuns de computação científica.
Pacote para mineração e análise de dados que provê ferramentas
de classificação, regressão, clustering, dentre outras.
Biblioteca que oferece um conjunto de ferramentas SQL e Object
Relational Mapper, provendo aos desenvolvedores um conjunto
completo de padrões de persistência projetados para viabilizar o
acesso a banco de dados de forma eficiente.
Conjunto de funções utilitárias e tipos de dados personalizados
para SQLAlchemy (SQLALCHEMY, 2019).
Servidor WSGI cujas dependências residem apenas nas
bibliotecas padrão do Python (PYTHON SOFTWARE
FOUNDATION, 2018a) que suporta o padrão HTTP 1.1.

(Continua)
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Tabela 8 - Aplicativos e bibliotecas utilizados na implementação
(Continuação)
Utilizado
no

Aplicativo/
Biblioteca
Asp.net
Web
(MICROSOFT,
Application
2019a)
Web
C# (MICROSOFT,
Application 2019c)
Web
IIS (MICROSOFT,
Application 2019d)

Descrição
Framework Web que oferece suporte à criação de aplicativos e
serviços web.
Linguagem de programação totalmente orientada a objetos.
Web Server para sistemas operacionais Windows Server que é
executado na plataforma Microsoft .NET.

Fonte: Elaborado pelo autor

Conjuntos de dados
Os conjuntos de dados utilizados durante a condução do experimento foram
selecionados a partir do repositório de aprendizagem de máquina disponibilizado pela
UNIVERSITY OF CALIFORNIA (2018). Estes conjuntos de dados foram escolhidos
devido ao fato de possuírem números distintos de variáveis categóricas e contínuas,
assim como quantidade de registros de diferentes magnitudes.
Esta distinção de tamanho e composição dos conjuntos de dados permite
avaliar o impacto do emprego do Differential Privacy (DWORK et al., 2006) de acordo
com tais características. A seguir, na Tabela 9, estão descritos alguns dados
quantitativos dos conjuntos de dados selecionados.
Tabela 9 - Conjuntos de dados selecionados para o experimento
Nome

Claves (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, 2018)
GammaTele
(UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, 2018)

Registros

Variáveis
categóricas

10.800

0

19.020

1

Nursery (UNIVERSITY
OF CALIFORNIA,
2018)

12.960

8

PenWritten
(UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, 2018)

10.992

16

WallSensor
(UNIVERSITY OF
CALIFORNIA, 2018)

5.456

4

Variáveis
contínuas

Classes [distribuição]

4
["neutral" - 3,77%, "reverse
clave" - 39,81%, "forward clave" 16 39,87%, "incoherent" - 16,55%]
2
["gamma" – 64.84%, "hadron"
– 35.16%]
10
4
["not_recom"
33.333%,
"recommend"
0.015%,
"very_recom" - 2.531%, "priority" 0 32.917%, "spec_prior" - 31.204%]
10
["0" - 10,40%, "1" - 10,40%, "2"
- 10,41%, "3" - 9,60%, "4" - 10,41%,
"5" - 9,60%, "6" - 9,61%, "7" 0 10,39%, "8" - 9,60%, "9" - 9,60%]
4
["Slight-Right-Turn" – 15.14%,
"Sharp-Right-Turn"
–
38.43%,
"Move-Forward" – 40.41%, "Slight0 Left-Turn" – 6.01%]

Fonte: Elaborado pelo autor
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É possível notar na Tabela 9 que em alguns conjuntos de dados há uma
variação considerável nas quantidades de indivíduos das classes do domínio. Sendo
assim além da Accuracy se considerou o F1-Score (MURPHY, 2012) como medida
de desempenho, uma vez que este é recomendado para cenários onde temos um
grande desbalanceamento na distribuição das classes (PRATI; BATISTA; MONARD,
2008).

Detalhamento do procedimento de teste
Para avaliar a proposta descrita neste trabalho foram executados dois
procedimentos de testes, em ambos considerou-se um tamanho máximo de 1024
árvores, mesmo quando adotado o crescimento dinâmico da floresta. Este limite foi
imposto para padronizar os testes e permitir a comparação dos resultados obtidos.
O primeiro deles teve como objetivo avaliar se o fluxo proposto para identificar
dinamicamente o número de árvores da floresta, registrado na Figura 19, pode
impactar de forma negativa a classificação. Este procedimento demandou menos
tempo de execução, uma vez que não houve repetições do processo de classificação
de um mesmo conjunto de dados e proporcionou uma forma de realizar os ajustes
necessários antes de executar o segundo procedimento de testes.
Durante a execução deste primeiro procedimento de testes não houve
nenhuma preocupação em medir o ganho de desempenho obtido nas iterações e
cessar a execução do algoritmo ao se atingir o threshold definido pelo usuário. Adotouse, neste momento, a estratégia de avaliar o resultado da classificação em florestas,
cuja quantidade de árvores varia entre duas e 1024 unidades e um valor fixo, igual a
1.0 para o Privacy Budget (DWORK et al., 2006).
Já o segundo procedimento buscou avaliar a assertividade da classificação e
compreendeu três etapas. Em todas elas o processo de classificação foi conduzido
em um total de 100 repetições e, a cada iteração, as medidas de desempenho
Accuracy e F1-score (MURPHY, 2012) foram coletadas para que ao término das
repetições fosse calculada a média dos resultados. Este processo teve por objetivo
reduzir o impacto que a aleatoriedade do processo de geração dos bootstraps e de
indução das árvores de decisão poderia causar no resultado da classificação.
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Na primeira etapa foi realizada a classificação dos conjuntos de dados
utilizando o algoritmo “não privado” Random Forest (BREIMAN, 2001), ou seja, que
não faz uso do Differential Privacy (DWORK et al., 2006) ou de qualquer outro modelo
de privacidade.
Então na segunda delas foi conduzida a classificação dos conjuntos de dados
considerando o algoritmo Differentially Private Random Decision Forest, todavia foi
adotado um número fixo de 100 árvores na floresta. Nesta etapa foram considerados
como Privacy Budget (DWORK et al., 2006) os valores 0.01, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0,
2.0, 4.0.
Por fim foi avaliado o crescimento dinâmico das florestas. Aqui foram aplicados
os mesmos valores do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) adotados na etapa
anterior e um threshold de 0.02.
Ao adotar estas três etapas de teste foi avaliado o impacto do emprego do
modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) na classificação por meio de
Random Decision Forests, a interferência de diferentes valores do Privacy Budget
(DWORK et al., 2006) e do incremento dinâmico do número de árvores da floresta na
assertividade do modelo.
Em ambos os procedimentos de testes, cada um dos conjuntos de dados
selecionados foi dividido em amostras de treinamento e de testes respeitando uma
proporção de 80% e 20% respectivamente.
Síntese dos resultados
Ao se aplicar o primeiro procedimento de testes, foi possível identificar que o
incremento do número de árvores da floresta nem sempre traz benefícios ao
desempenho da classificação. Esta premissa mencionada por Breiman (2001) não
pode ser observada durante a execução dos testes utilizando o algoritmo
DP_Random_Forest (FLETCHER; ISLAM, 2017).
A estratégia adotada no DP_Random_Forest (FLETCHER; ISLAM, 2017) de se
empregar a geração das amostras bootstraps sem substituição, para permitir o uso do
Parallel Composition (MCSHERRY, 2009), faz com que a quantidade de registros
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destinados para treinar cada árvore diminua a uma taxa inversamente proporcional à
taxa de crescimento da floresta.
Com a redução do tamanho das amostras de treinamento a capacidade de
generalização das árvores é reduzida e isto acaba afetando o desempenho do
modelo, especialmente em conjuntos de dados de treinamento pequenos.

Este

fenômeno pode ser constatado a seguir, na Tabela 10, nas células destacadas em
amarelo.
Tabela 10 - Desempenho da classificação adotando o primeiro procedimento de testes
# de
Medida de
árvores desempenho GammaTele
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024

Conjuntos de dados
Nursey Claves

PenWritten

WallSensor

Acurracy

65,91% 60,38% 59,33%

67,00%

46,39%

F1-Score

53,65% 61,06% 58,08%

64,06%

33,47%

Acurracy

70,04% 77,85% 64,71%

79,47%

50,43%

F1-Score

61,97% 76,88% 62,28%

79,03%

46,81%

Acurracy

71,50% 80,34% 65,63%

81,20%

57,40%

F1-Score

64,12% 79,33% 63,38%

80,89%

51,27%

Acurracy

77,98% 84,20% 66,65%

81,59%

57,15%

F1-Score

75,11% 83,48% 64,01%

81,28%

51,67%

Acurracy

71,88% 86,36% 62,20%

83,05%

70,78%

F1-Score

65,48% 85,38% 61,41%

82,58%

63,63%

Acurracy

73,20% 82,33% 55,44%

81,50%

72,68%

F1-Score

67,38% 81,31% 55,88%

80,89%

65,05%

Acurracy

71,13% 77,41% 48,77%

79,28%

72,80%

F1-Score

63,86% 77,11% 51,25%

78,22%

65,03%

Acurracy

70,38% 68,38% 44,28%

73,04%

72,62%

F1-Score

61,97% 68,80% 46,90%

70,99%

64,34%

Acurracy

67,61% 61,02% 36,41%

65,70%

72,62%

F1-Score

57,08% 62,68% 40,05%

63,34%

64,34%

Acurracy

66,28% 42,17% 31,82%

58,93%

72,62%

F1-Score

54,39% 46,35% 35,47%

57,05%

64,27%

Fonte: Elaborado pelo autor

Um outro ponto observado está relacionado à forma em que característica
aleatória das Random Decision Forest interfere no desempenho da floresta. Conforme
já mencionado neste trabalho, as variáveis selecionadas para compor a estrutura de
uma árvore podem contribuir em maior ou menor escala para o desempenho da
classificação. Tal comportamento pode ocorrer mesmo se mantidos os mesmos
parâmetros e conjuntos de dados.

92

Pode-se observar que há uma alternância nos resultados obtidos nos testes
utilizando o conjunto de dados GammaTele (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 2018),
ao incrementar o número de árvores de 16, 32 e depois de 32 para 64.
Este fenômeno pode ser acentuado por técnicas como a Importance Score
(BREIMAN, 2001) ou otimizar o processo de crescimento da floresta, conforme
adotado por Hernández-Lobato, Martínez-Muñoz e Suárez (2013), reaproveitando a
estruturas das árvores já existentes. Todavia conforme já mencionado isto traz
impacto na forma que o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) é dispendido e
consequentemente no desempenho da classificação.
Diante destes dois pontos decidiu-se aplicar um segundo critério de parada no
processo de crescimento dinâmico da floresta, que a priori levava em consideração
apenas o threshold definido pelo usuário frente ao desempenho da classificação
obtido após o incremento do número de árvores.
Adotou-se então um critério que cessa o crescimento da floresta após ter sido
constatada a ocorrência de três quedas consecutivas de desempenho nos resultados
da classificação. Desta maneira foi possível abordar de uma só vez o problema
causado pela redução da quantidade de registros dos bootstraps e a alternância no
resultado causado pela natureza aleatória do processo de seleção das variáveis
utilizadas para criar a estruturada da árvore de decisão.
Uma vez ajustado o fluxo adotado para controlar o crescimento dinâmico da
floresta, colocou-se em prática o segundo procedimento de testes. Os dados
relacionados ao desempenho da classificação podem ser avaliados na Tabela 11.
Tabela 11 - Desempenho da classificação com e sem adoção de um mecanismo de
privacidade
Sem Mecanismo
Conjuntos
de dados

GammaTele

Primeira etapa
Accuracy

84,70%

F1-Score

83,98%

Com Mecanismo
Segunda etapa
Accuracy

F1-Score

Terceira etapa
Accuracy

F1-Score

ε

52,07%

51,09%

63,78%

60,47%

0,01

67,38%

57,43%

68,68%

60,24%

0,1

66,80%

55,16%

70,42%

62,66%

0,25

68,66%

58,97%

71,75%

65,13%

0,5

69,78%

61,17%

72,02%

65,54%

0,75

70,23%

62,00%

72,03%

65,57%

1

70,68%

62,85%

72,27%

66,01%

2

70,71%

62,90%

72,52%

66,43%

4

(Continua)
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Tabela 11 - Desempenho da classificação com e sem adoção de um mecanismo de
privacidade
(Continuação)
Sem Mecanismo
Conjuntos
de dados

Nursey

Claves

PenWritten

WallSensor

Primeira etapa
Accuracy

52,60%

77,17%

98,28%

99,54%

Com Mecanismo
Segunda etapa

F1-Score

42,78%

70,82%

98,27%

99,53%

Accuracy

F1-Score

Terceira etapa
Accuracy

F1-Score

ε

19,95%

24,29%

22,62%

26,79%

0,01

21,53%

25,90%

24,07%

28,41%

0,1

25,82%

30,45%

34,35%

38,23%

0,25

42,38%

46,40%

68,31%

69,69%

0,5

68,07%

68,99%

81,95%

81,49%

0,75

82,59%

81,93%

86,46%

85,47%

1

90,54%

89,60%

90,42%

89,33%

2

90,59%

89,65%

90,46%

89,38%

4

25,43%

28,15%

27,10%

29,96%

0,01

26,18%

28,90%

27,89%

30,76%

0,1

27,62%

30,50%

30,51%

33,48%

0,25

32,24%

35,36%

43,75%

46,35%

0,5

41,09%

43,81%

57,35%

57,61%

0,75

51,80%

52,92%

64,82%

62,88%

1

66,98%

64,00%

71,42%

67,14%

2

67,05%

63,97%

71,82%

67,51%

4

10,42%

10,17%

12,95%

12,43%

0,01

11,15%

10,87%

14,80%

14,12%

0,1

15,98%

15,44%

48,48%

45,02%

0,25

50,55%

47,71%

72,13%

70,33%

0,5

72,54%

70,44%

80,34%

79,77%

0,75

79,86%

78,95%

84,48%

84,23%

1

88,64%

88,56%

89,86%

89,81%

2

88,09%

87,99%

89,71%

89,65%

4

25,10%

21,95%

40,58%

35,32%

0,01

29,05%

26,09%

62,27%

57,32%

0,10

64,81%

57,64%

72,94%

65,46%

0,25

70,03%

61,74%

73,89%

66,40%

0,50

70,00%

61,83%

74,18%

66,95%

0,75

70,46%

62,60%

74,26%

67,03%

1,00

70,93%

63,36%

74,50%

67,49%

2,00

70,05%

62,57%

74,86%

67,89%

4,00

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na Tabela 11 que quando adotamos o crescimento dinâmico da
floresta em detrimento à adoção de número fixo de 100 árvores sugerido por Fletcher
e Islam (2017), temos um ganho no desempenho do resultado da classificação em
95% dos casos. Nos dois casos em que o resultado obtido com o crescimento
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dinâmico ficou aquém daquele obtido com a adoção de um número fixo de árvores os
resultados praticamente se igualam, tendo uma diferença máxima de 0,27%.
É possível notar também ao analisar a Tabela 11, que o ganho de assertividade
aumenta pouco quando adotamos um valor para o Privacy Budget (DWORK et al.,
2006) superiores a 2.0. A taxa de assertividade que cresceu substancialmente até o
valor do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) atingir o patamar de 2.0 não se
sustentou ao se transpor este limiar.
Isto reforça que o aumento do Privacy Budget (DWORK et al., 2006), e
consequentemente a redução da quantidade de ruído que é adicionado à resposta
das consultas, acima deste patamar podem não ser recomendado. Este fato também
foi observado por Bai et al. (2017) ao adotarem ε = 10.0 eles identificaram que não
houve alterações significativas no resultado em virtude da adição de uma quantia
irrisória de ruído.
No que se refere ao número de árvores tido como suficiente durante o
crescimento das florestas durante execução dos testes, obteve-se a distribuição
registrada na Tabela 12, a seguir.
Tabela 12 - Distribuição da dimensão das florestas
Conjunto de
dados
Claves
GammaTele
Nursey
PenWritten
WallSensor

128
66%
48%
43%
59%
23%

Número de árvores
256
512
25%
7%
35%
14%
26%
22%
29%
10%
35%
24%

1024
2%
3%
10%
2%
18%

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora possamos notar uma predominância de florestas com 128 e 256
árvores, há um número considerável de ocorrências onde o tamanho da floresta
supera estes valores.
Por fim foi possível avaliar o impacto no tempo de processamento ao se adotar
crescimento dinâmico da floresta. Esta funcionalidade demandou maior consumo de
recursos computacionais e consequentemente mais tempo de execução para concluir
processo de classificação. Tal impacto de certa forma já era previsível uma vez que
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para determinar a quantidade de árvores o algoritmo precisa construir florestas que
foram posteriormente descartadas.
A seguir, na Figura 33, é possível observar um comparativo entre o tempo de
execução da indução das árvores de decisão e posterior classificação dos conjuntos
de dados relativos à segunda e terceira etapas do procedimento de teste registrados
na Tabela 11.
Figura 33 - Impacto no tempo de processamento

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise de desempenho do algoritmo DP_Random_Forest (FLETCHER;
ISLAM, 2017) não integra os objetivos deste trabalho, todavia na tentativa de reduzir
o impacto no tempo de processamento sem a pretensão de mascarar o problema
identificado, avaliou-se o uso da opção multithreading da linguagem Python (PYTHON
SOFTWARE FOUNDATION, 2018a). Entretanto mediante a configuração adotada
para o servidor backend utilizado na execução dos testes, não observou.se redução
relevante do tempo de execução.
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5

CONCLUSÃO

Considerações finais
A publicação de dados com preservação de privacidade é uma abordagem que
tem se demonstrado promissora para o compartilhamento de dados. Esta tem
possibilitado resguardar a privacidade dos indivíduos dos conjuntos de dados,
protegendo seus dados sensíveis e proporcionando uma maneira de compartilhar os
dados estatísticos dos conjuntos de dados para serem utilizados por terceiros na
obtenção de informações.
Nesta dissertação foram avaliados trabalhos voltados à aplicação do modelo
Differential Privacy (DWORK et al., 2006) em algoritmos de classificação de dados por
meio de árvores de decisão. O objetivo geral desta abordagem é impedir que
adversários possam inferir a classe atribuída a um determinado indivíduo do conjunto
de dados, mesmo que tal adversário tenha conhecimento prévio sobre o evento que
acarretou na inclusão ou exclusão do indivíduo do conjunto de dados.
Ficou demonstrado que para se obter um sucesso relativo, sob o ponto de vista
de privacidade e desempenho da classificação, é necessário trabalhar no design do
mecanismo de privacidade visando a redução do rateio do Privacy Budget (DWORK
et al., 2006) e consequente adição de ruído ao valor de retorno das consultas.
Também buscou-se demonstrar a preocupação de se abordar elementos relacionados
à privacidade desde os estágios preliminares da definição e desenvolvimento do
software, de forma que a privacidade fosse considerada como parte integrante do
produto de software e não apenas um elemento adicionado à posteriori.
O objetivo foi alcançado e a arquitetura de publicação interativa de dados
(ROTH; ROUGHGARDEN, 2010) especificada neste trabalho pode ser traduzida em
um aplicativo de software funcional. O aplicativo desenvolvido permitiu implantar uma
barreira que impede o acesso de usuários aos dados em seu formato bruto e ao
mecanismo de privacidade.
Na tabela Tabela 13 é possível ter uma visão centralizada de como os
requisitos elencados na Tabela 5 foram traduzidos em funcionalidades do aplicativo
de software produzido a partir da arquitetura proposta nesta dissertação.
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Tabela 13 - Atendimento dos requisitos de software
Código

RQ.FU.01

RQ.FU.02

RQ.FU.03

RQ.FU.04

RQ.FU.05
RQ.NF.01
RQ.NF.02

RQ.NF.03

RQ.NF.04

RQ.NF.05

RQ.NF.06
RQ.NF.07

RQ.NF.08

Descrição
O curador de dados deve informar as posições das variáveis categóricas durante o
evento de publicação do conjunto de dados. Aquelas variáveis cujas posições não forem
informadas no campo “Categs” são automaticamente consideradas como contínuas.
Maiores detalhes podem ser obtidos ao se avaliar a Figura 36 e os comentários a ela
realizados no APÊNDICE B.
Ao solicitar a classificação dos dados o usuário apenas seleciona o conjunto de dados
desejado e informa o threshold que será considerado durante o processo de crescimento
interativo e incremental da floresta. Maiores detalhes podem ser obtidos ao se avaliar a
Figura 37 e os comentários a ela realizados no APÊNDICE B.
Foi adotada a proposta de Fletcher e Islam (2017) para a aplicação do modelo Differential
Privacy (DWORK et al., 2006) na indução das árvores e classificação dos dados. Todavia
foi necessário realizar alterações no algoritmo DP_Random_Forest (FLETCHER; ISLAM,
2017) para habilitar o crescimento iterativo e incremental da floresta, de acordo com o
fluxo proposto na Figura 19.
Também foi necessário adequar as classes e métodos de acordo com a arquitetura
proposta, segregando as classes e métodos entre as camadas Business Transactions
e Data Access and Privacy conforme descrito na Subseção Error! Reference source not
found..
As alterações implementadas no algoritmo DP_Random_Forest (FLETCHER; ISLAM,
2017), para habilitar o crescimento iterativo e incremental da floresta, não demandam a
execução de consultas adicionais os conjuntos de dados para determinar se o
crescimento da floresta deve ser cessado. Desta maneira ao se aplicar a proposta de
Fletcher e Islam (2017) temos a garantia de que todo o acesso aos dados é realizado
por meio de um mecanismo de privacidade e que estes não mantidos em memória e
consultados repetidas vezes.
O modelo interativo proposto de acordo com a arquitetura descrita na Figura 23 impõe
uma barreira que efetivamente impede que o usuário tenha acesso aos dados e ao
mecanismo de privacidade. Maiores detalhes sobre o uso do aplicativo podem ser
obtidos no APÊNDICE B.
Conforme evidenciado na Figura 40 os discos dos servidores foram cifrados por meio
do aplicativo Windows BitLocker (MICROSOFT, 2019b).
Conforme sugerido na Figura 20, o software desenvolvido adotou o uso do protocolo
HTTPS.
A segregação da zonas foi implementada conforme descrito na Figura 20 e as regras de
firewall criadas para controlar o tráfego foram criadas a partir das regras descritas na
Figura 21.
De acordo com o modelo de dados demonstrado na Figura 31, nenhum dado adicional
do usuário é capturada durante o uso do aplicativo. Os dados armazenados nas tabelas
Jobs e Results destinam-se única e exclusivamente para registrar a classificação e
permitir que os usuários possam consultar o resultado ao término da execução
assíncrona.
Ao se avaliar a Figura 38 e os comentários a ela realizados no APÊNDICE B, é possível
observar tanto as senhas quanto atributos sensíveis não foram armazenados em formato
aberto no banco de dados. Também é possível observar na Figura 38 que, dependendo
do perfil de acesso do usuário, os dados sensíveis são apresentados mascarados.
As senhas requeridas para a correta execução da aplicação são persistidas no banco de
dados e recuperadas no momento que o usuário efetua a autenticação. Então são
utilizados tokens JWT (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015) para realizar a
autenticação das requisições das REST APIs (FIELDING, 2000).
Conforme descrito no APÊNDICE B foi implementada a segregação de função entre os
papéis de usuário de dados, curador de dados e administrador do sistema.
Por meio da bancada de requisições de classificação, cujas funcionalidades estão
descritas no APÊNDICE B, o usuário pode consultar as requisições de classificações
por ele executadas e, se desejado, excluir as mesmas manifestando assim o seu direito
de ser esquecido.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os testes conduzidos levaram em consideração conjuntos de dados do mundo
real e de maneira geral os resultados obtidos a partir da classificação destes conjuntos
de dados não sintéticos demonstraram ser factível o uso do modelo Differential
Privacy (DWORK et al., 2006) na classificação de dados.
Por meio dos testes conduzidos foi possível evidenciar que, ao contrário do uso
de algoritmos não privados, ao adotar-se o algoritmo proposto por Fletcher e Islam
(2017) não temos a garantia de que a adição de árvores na floresta traz benefícios ao
desempenho da classificação. Desta forma foi preciso implementar um processo que
identificasse e acatasse o limiar a partir da qual o crescimento da floresta devia ser
cessado, uma vez que o threshold definido pelo usuário não poderia ser alcançado.
O ganho proporcionado pelo crescimento dinâmico da floresta nos conjuntos
de dados considerados nos testes foi em média de 8.31% superior aos resultados
obtidos adotando-se um número fixo de 100 árvores. Isto sugere que adotar um
número fixo de árvores pode ser prejudicial à classificação, uma vez que
características como o tamanho do conjunto de dados, quantidade de variáveis e
quantidade de classes do domínio podem interferir no número de árvores que deve
ser adicionado à floresta.
Ficou evidenciado também que adotar valores acima de 2 para o Privacy
Budget (DWORK et al., 2006) pode não ser recomendado, uma vez que reduz
demasiadamente a adição de ruído ao resultado das consultas e por consequente a
proteção da privacidade dos indivíduos.
Desta maneira fica explicito que o papel de um curador de dados experiente
torna-se crucial para o resultado da classificação, uma vez que este pode evitar a
inclusão demasiada de ruído e a distorção desnecessária dos resultados. A escolha
de um valor apropriado para o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) constituí um fator
determinante para o desempenho da classificação, assim como para a proteção da
privacidade dos indivíduos.

99

Trabalhos futuros

Ao se consultar a literatura foi possível encontrar artigos que abordam o
impacto causado pela adoção de um valor para o Privacy Budget (DWORK et al.,
2006) mais próximo de zero, todavia não há um direcionamento que permita ao
curador dos dados definir este valor de forma paramétrica ou científica. Desta maneira
um trabalho futuro poderia abordar este tema de pesquisa, a fim de se buscar uma
forma não heurística de se determinar o valor do Privacy Budget (DWORK et al., 2006)
que permita balancear o trade-off Privacidade versus Utilidade dos dados de forma
transparente.
No que tange à arquitetura proposta há três oportunidades que podem ser
exploradas futuramente para ampliar as funcionalidades do software criado a partir da
proposta especificada neste trabalho.
A primeira delas é estender a arquitetura proposta para outros algoritmos de
classificação, como por exemplo os mencionados por Zhanglong, Lipton e Elkan
(2014), concedendo ao usuário a opção de escolha de algoritmos que melhor se
adequem à diferentes demandas de classificação.
A segunda oportunidade diz respeito à melhoria do desempenho do algoritmo
de classificação e crescimento dinâmico da floresta.
Por fim, a terceira oportunidade seria abordar a proposta de se criar uma
arquitetura híbrida, que integre a proposta de publicação interativa de dados contida
neste trabalho com modelos não-interativos. Isto permitiria que a classificação dos
dados fosse conduzida sob os preceitos do modelo Differential Privacy (DWORK et
al., 2006) e que determinadas variáveis dos conjuntos de dados pudessem ser
publicadas juntamente com a classe atribuída ao indivíduo do conjunto de dados.
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GLOSSÁRIO

A priori: expressão que indica um princípio anterior à experiência, ou seja, aquilo que
ocorre antes de alguma coisa.
Amostra de testes: Conjunto de indivíduos da amostra que podem, ou não, ser
previamente rotulados (HALMENSCHLAGER, 2002) e que são utilizados para testar
a hipótese proposta a partir da amostra de treinamento.
Amostra de treinamento: Conjunto de indivíduos da amostra que são previamente
rotulados, ou seja, aos quais foram atribuídas as classes corretas de antemão e que
são utilizados pelo algoritmo para gerar o classificador que será posteriormente
utilizado para classificar amostras não rotuladas.
Análise de cluster: Técnica estatística utilizada para classificar elementos em
agrupamentos homogêneos de acordo com suas semelhanças ou diferenças. Para
definir se os elementos são, ou não, semelhantes é utilizada uma função que calcula
a medida de distância, como por exemplo a euclidiana.
Aprendizado supervisionado: Paradigma de aprendizagem no qual dois conjuntos
de dados são submetidos ao modelo: o primeiro contendo os indivíduos que se deseja
classificar e o segundo contendo os resultados esperados.
Atributos semi-identificadores: Atributos que embora não garantam unicidade
dentro de um conjunto de dados podem ser utilizados indiretamente, por meio de
junções com conjuntos de dados externos, para identificar indivíduos de uma amostra
(DALENIUS, 1986). São exemplos deste tipo de atributo o CEP, Idade e o Sexo.
Atributos Sensíveis: Atributos que não podem ser utilizados para identificar
indivíduos de maneira associativa, todavia permitem que adversários possam
aprender com estes ou obter alguma informação sobre os indivíduos do conjunto de
dados. O valor de um atributo sensível de um indivíduo deve ser mantido em segredo
de pessoas que não possuam acesso direto ao dado original (MACHANAVAJJHALA,
2007) Tipo de doenças, orientação sexual, salário.
Attribute Linkage: Neste tipo de ataque o adversário pode não identificar com
precisão o registro de um indivíduo, todavia pode inferir valores dos seus atributos
sensíveis com base no conjunto de valores dos atributos sensíveis associados ao
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grupo a que a vítima pertence. Caso alguns valores dos atributos sensíveis
predominem em um grupo, uma inferência bem-sucedida torna-se relativamente fácil.
Abordagens foram propostas para enfrentar esse tipo de ameaça, mas a ideia geral é
diminuir a correlação entre os atributos semi-identificadores e atributos sensíveis
(FUNG et al., 2010).
AUC: Gráfico bidimensional no qual o resultado obtido por um modelo de classificação
é exibido como um ponto, cuja coordenada do eixo das abscissas corresponde à True
𝑇𝑃

Positive Rate, também conhecida como Recall ou sensibilidade (𝑇𝑃+𝐹𝑁), e a
coordenada do eixo das ordenadas

corresponde à False Positive Rate, ou

𝑇𝑁

especificidade (𝑇𝑁+𝐹𝑃) (PRATI; BATISTA; MONARD, 2008).
Big Data: Termo utilizado para referenciar fontes de dados com muito volume, que
demandam equipamentos, arquiteturas e aplicações especificas para que os dados
possam ser capturados, processados, armazenados, analisados e consumidos.
Brier Score (BRIER, 1950): é uma métrica que considera a distribuição das previsões,
que mede o erro médio quadrático da probabilidade de uma previsão para a ocorrência
de um determinado evento.
Classes de equivalência: Conjunto de registros de um conjunto de dados que
possuem valores idênticos para os atributos semi-identificadores.
Certificado Digital A1: Documento eletrônico com validade geralmente de 12 meses,
disponibilizado por uma entidade certificadora na forma de um arquivo digital, e que é
instalado diretamente no computador do contribuinte.
Cloud computing: O conceito de computação em nuvem corresponde ao uso de
recursos computacionais, tais como: memória, dispositivos de rede, armazenamento
e processamento, dentre outros. Estes são alocados e disponibilizados por
prestadores de serviço e podem ser acessados de qualquer local, desde que haja
disponibilidade de uma conexão de internet.
Dados brutos: São os dados em seu formato original, sem nenhum tipo de tratativa,
critica de valores, organização, etc.
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Dados categóricos: São aqueles que possuem um número finito de categorias ou
grupos distintos, como por exemplo uma variável que armazena o Sexo (M ou F),
status civil (Solteiro, Casado, Divorciado, Viúvo).
Data Centers: Ambiente físico especialmente projetado para abrigar equipamentos
utilizados no armazenamento, processamento e transferência de dados tais como:
servidores, storages, switches, roteadores, etc.
Data Redaction: O processo de mascarar dados confidenciais ou sensíveis dos
registros antes da divulgação.
Datasets: Conjuntos de dados.
Dados contínuos: Correspondem a valores que podem ser medidos e que podem
assumir valores de uma escala contínua. Geralmente são medidos por meio de algum
instrumento, como um termômetro para medir a temperatura de uma pessoa, uma
régua para medir a altura de um indivíduo, etc.
Dados sintéticos: Dados criados de maneira artificial por algoritmos em vez de serem
gerados por eventos reais. Estes podem ser utilizados em situações onde não há
disponibilidade de dados reais em quantia suficiente ou quando estes não podem ser
utilizados em virtude, como por exemplo, de políticas de privacidade ou segurança da
informação.
Entropia: Conceito da termodinâmica que mede a desordem das partículas de um
sistema físico. Na teoria da informação a entropia é utilizada para medir a pureza ou
impureza de um determinado conjunto e avaliar a similaridade e homogeneidade dos
elementos.
False Positive rate: Indica probabilidade de falsos alarmes e representa a razão entre
o número de eventos negativos, erroneamente classificados como positivos (falsos
positivos), e o número total de eventos negativos reais: FPrate = FP / (FP = TN).
Framework: Há diferentes definições para framework na literatura sendo uma delas:
“um software parcialmente completo que foi projetado para ser instanciado”8 .

8Disponível

em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8623/8623_3.PDF>. Acesso em: 20 jun.2018.
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F-Measure: Também conhecido como F1-Score, corresponde à média harmônica
entre a Precision e Recall.
Generalização: Esta técnica substitui os detalhes dos atributos semi-identificadores
por outros genéricos, criando assim categorizações com maiores níveis de abstração.
Para exemplificar pode-se citar a generalização do atributo idade por meio da criação
de faixas etárias, cidades podem ser generalizadas por meio do uso dos estados e
estados por meio do uso dos países.
Greedy: Ou “busca gulosa" se refere a um tipo de algoritmo de indução de árvore de
decisão que não realiza retrocesso (sem backtracking) para reconsiderar escolhas
prévias.
Grid Search: Técnica utilizada no treinamento de um modelo que busca encontrar
quais são os valores dos hiperparâmetros que proporcionam maior precisão ao
resultado. Tal técnica conta com processo composto por três etapas: 1) Definir todos
os valores possíveis para os hiperparâmetros; 2) Avaliar todas as combinações dos
valores hiperparâmetros; 3) Identificar a combinação dos valores dos hiperparâmetros
que produz o melhor resultado.
G-meam: Média geométrica entre as True Positive Rate e False Positive Rate:
𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛 = √𝑇𝑃_𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑋 𝑇𝑁_𝑟𝑎𝑡𝑒.
G-measure: Média harmônica entre a Recall e a Specificity (True Negative Rate).
HTTP 1.1: Protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de
hipermídia distribuídos e colaborativos9.
Information Gain: Medida baseada na impureza gerada pela escolha das variáveis
durante a divisão dos nós que ocorre durante o processo de indução das árvores de
decisão. Durante o processo de escolha de qual variável deve ser acatada como
condição de teste é realizada uma comparação entre o grau de entropia do nó pai,
antes de se implementar a divisão, com a entropia dos nós gerados após a divisãoA
variável selecionada como condição de teste será aquela que proporcionar maior
diferença.

9

Fonte: Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.2.1>. Acesso em: 07 mar.2018.
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Logarithmic Loss: Medida de desempenho que permite avaliar as previsões da
probabilidade de associação a uma determinada classe, cujo valor varia entre 0 e 1,
que penaliza ou recompensa as previsões corretas ou incorretas de forma
proporcional à confiança da previsão.
Majority vote: Corresponde à classe que recebeu maior número de votos durante o
processo de agregação da votação obtida pela floresta.
Matthews correlation coeficiente (MATTHEWS, 1975): Medida de desempenho que
pode ser usada mesmo quando as classes em estudo são de tamanhos muito
desiguais. Tal coeficiente é dado por 𝑀𝐶𝐶 =

(𝑇𝑃 𝑋 𝑇𝑁)−(𝐹𝑃 𝑋 𝐹𝑁)
√(𝑇𝑃+𝐹𝑃)(𝑇𝑃 +𝐹𝑁)(𝑇𝑁+𝐹𝑁)(𝑇𝑁+𝐹𝑁)

MCMC: Métodos que integram a simulação Monte Carlo por meio de cadeias de
Markov muito usados em estatística Bayesiana, especialmente em áreas com uma
necessidade computacional intensa.
Object Relational Mapper (ORM): Mecanismo de mapeamento objeto-relacional que
permite fazer uma relação dos objetos com os dados por eles representados.
Outliers: São observações muito diferentes ou afastadas das demais e a elas pode
ser atribuída a expressão “ponto fora da curva”. Um outlier é um valor que foge da
normalidade e que pode impactar no resultado da análise dos dados.
Overfitting: Termo utilizado no contexto de aprendizagem de máquina para
referenciar situações onde o modelo apresenta aderência demasiada aos detalhes e
ruídos do conjunto de dados de treinamento, o que acaba afetando negativamente a
capacidade de generalização do mesmo.
Permutação: Técnica aplicada a atributos numéricos ou de datas que reduz a
precisão dos dados divulgados para reduzir ao mínimo a identificação individual.
Diferentes abordagens podem ser adotadas como por exemplo substituir o valor real
pela média do grupo, ou outro valor que respeite as características estatísticas do
dado original (FUNG et al., 2010).
Precision: Medida de desempenho que permite avaliar o percentual dos indivíduos
que eram efetivamente verdadeiro positivo (TP) e aqueles que o modelo classificou
como positivo (TP + FP).
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Probabilistic Attack: Tipo de background attack na qual o adversário emprega seu
conhecimento prévio sobre a distribuição probabilística de um domínio para tentar
identificar indivíduos de um conjunto de dados que passou por um processo que
supostamente tornou os dados anônimos.
Random Decision Florest: Métodos aleatórios empregados em algoritmos de
classificação de dados por meio de indução de árvores de decisão, como por exemplo
o Random Forest (BREIMAN, 2001).
Recall: Medida de desempenho que permite avaliar o percentual dos indivíduos
classificados como verdadeiros positivos (TP) e que eram realmente verdadeiros
positivos (TP + FN).
Record Linkage: Neste tipo de ataque registros que possuem uma relação de
atributos semi-identificadores com valores idênticos formam um grupo. Se os valores
dos atributos semi-identificadores de um indivíduo coincidirem com os do grupo
formado, então o adversário terá apenas que avaliar um pequeno número de
possibilidades e ter a chance de identificar que um determinado registro pertence ao
indivíduo em questão (FUNG et al., 2010).
Reverse Proxy Server: Servidor que atua como um concentrador das requisições
originadas a partir da Internet com destino à rede local, impedindo que os clientes
acessem diretamente o servidor que armazena um determinado conteúdo. Este
dispositivo geralmente é implementado em uma DMZ e desempenha funções de
segurança que protegem os servidores internos contra ataques de usuários na
Internet.
Root Mean Squared Error: Medida de desempenho que equivale à raiz quadrada da
média de erros quadráticos. O erro médio quadrático por sua vez corresponde à média
dos quadrados das diferenças entre os valores previstos pelo estimador (algoritmo) e
os valores reais.
Score: Pontuação.
Supressão: A supressão é uma técnica empregada na publicação dos dados que
envolve a remoção parcial ou total de dados, como por exemplo de uma célula ou uma
linha em uma tabela. O objetivo é evitar a identificação de indivíduos em pequenos
grupos com características únicas.
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Table Linkage: O ataque de ligação à tabela acontece quando o adversário consegue
inferir a ausência ou a presença de um registro de um indivíduo na tabela, o que em
alguns casos já revelaria informação sensível do mesmo. Um exemplo que se pode
considerar seria, se após a publicação de uma tabela de dados hospitalares de
pacientes que possuem um tipo de doença contagiosa, um adversário fosse capaz de
identificar se um indivíduo está ou não na amostra o que acarretaria em danos à
privacidade do mesmo (FUNG et al., 2010).
Threshold: limite, valor limiar
Trade-off: Expressão que significa o ato de escolher uma coisa em detrimento de
outra, o que implica em não desfrutar dos benefícios da opção que não é escolhida.
True Negative rate: Também conhecido como Specificity, esta medida de
desempenho corresponde à proporção de True Negative (TN) que foram corretamente
identificados pelo modelo como tal: TNrate = TN /(TN + FP).
Underfitting: Situações onde o modelo proposto adere ao conjunto de dados de
treinamento e apresenta pouca capacidade de generalizar novos dados, como os do
conjunto de dados de testes.
WSGI: Especificação que descreve como servidores e aplicativos da Web se
comunicam e como aplicativos da Web podem ser encadeados para processar uma
solicitação.
Zettabytes: Múltiplo da unidade de informação byte (1 Zettabyte = 270 Bytes)
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APÊNDICE A – REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A APLICAÇÃO DO MODELO
DIFFERENTIAL PRIVACY NA INDUÇÃO DE ÁRVORES DE DECISÃO

Para garantir a adoção de um processo formal, explicito, não tendencioso e
proporcionar a reprodutibilidade dos passos adotados optou-se por conduzir uma
revisão sistemática da literatura. Desta forma foi possível identificar e selecionar
artigos que abordam algoritmos e técnicas utilizadas na indução de árvores de
decisão, cuja implementação atendam a definição do modelo Differential Privacy
(DWORK et al., 2006).
Durante a condução das etapas de planejamento, execução e análise dos
dados obtidos por meio da revisão sistemática optou-se pelo uso da ferramenta StArt
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2018) para facilitar o preenchimento
do protocolo de pesquisa, gerenciamento dos artigos identificados e selecionados,
assim como a extração e resumo dos dados.

Planejamento
Esta revisão sistemática foi conduzida respeitando o protocolo de pesquisa
registrado a seguir.
A. Objetivo: Identificar e analisar os algoritmos e técnicas utilizadas para
implementar a definição do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006) na
indução de árvores de decisão;

B. Questão de Pesquisa: Como algoritmos utilizados na indução de árvores de
decisão podem ser modificados para aplicar o modelo Differential Privacy
(DWORK et al., 2006) e fornecer um forte padrão de garantia de privacidade em
conjuntos de dados estruturados?


População: Projetos de mineração de dados e de aprendizado de máquina que
realizam a classificação de dados por meio do uso de algoritmos de árvores de
decisão;



Intervenção: Aplicação do modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006)
nas etapas de criação das estruturas das árvores de decisão e classificação
dos dados;
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Resultado: Visão dos mecanismos utilizados para garantir um forte padrão de
privacidade na classificação de dados, categóricos e contínuos, por meio de
árvores de decisão. O resultado também abrange as técnicas utilizadas para
reduzir a adição de ruído nos resultados das consultas, ruído este que deve ser
adicionado para atender a definição do modelo Differential Privacy (DWORK et
al., 2006).

C. Idiomas dos trabalhos: Somente o idioma inglês foi considerado na identificação
e seleção dos artigos. Esta decisão foi tomada devido à aceitação internacional
deste idioma na publicação de trabalhos científicos, assim como o fato de que não
foram encontrados, durante a pesquisa explanatória, artigos relacionados ao
domínio da questão de pesquisa no idioma português;

D. Palavras chaves e sinônimos: Palavras chave em língua inglesa: Decision Tree,
Random Forest, Differential Privacy, Differentially Privately, Differentially Private,
Calibrating Noise;

E. Critérios de seleção de fontes: Adotar como critérios de seleção a premissa de
que as bases tenham reconhecimento internacional, disponibilizem os artigos em
formato digital e estejam disponíveis a partir do acesso remoto CAFe
(COMUNIDADE ACADÊMICA FEDERADA, 2018). Esta comunidade possibilita a
integração de diversas bases de dados, por meio do recurso single sign on (SSO),
que permite ao pesquisador acessá-las de qualquer local com acesso à internet
realizando apenas uma autenticação;
F. Lista de fontes: De acordo com os critérios estabelecidos as bases selecionadas
foram a ACM DIGITAL LIBRARY (2018), IEEE XPLORE (2018), SCIENCE
DIRECT (2018) E SCOPUS DIGITAL LIBRARY (2018).

G. Estratégia de seleção dos estudos: Executar a pesquisa nas bases de consulta
selecionadas aplicando-se os filtros definidos, retirar os artigos duplicados, ler os
abstracts e selecionar os artigos relacionados ao domínio da questão de pesquisa.
Então realizar a leitura da introdução dos artigos e aplicar demais os critérios de
inclusão e exclusão;
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H. Critérios de inclusão e exclusão dos artigos: Os critérios de inclusão e
exclusão, que determinarão se os artigos deverão ou não ser apreciados na etapa
de extração e sumarização, adotados nesta revisão estão listados a seguir na
Tabela 14. Vale a pena ressaltar que foram eliminados os artigos que se
enquadrarem em um ou mais critérios de exclusão.
Tabela 14 - Critérios de inclusão e exclusão dos artigos
Tipo

Código

Descrição

Inclusão

I-01

No abstract é preciso encontrar palavras chaves, ou sinônimos, que
qualifiquem o domínio “Classificação de dados por meio de algoritmos
árvores de decisão que apliquem o Differential Privacy (DWORK et al.,
2006)”.

Inclusão

I-02

Na introdução é preciso existir menção à aplicação do Differential Privacy
(DWORK et al., 2006) em algoritmos de indução de árvores de decisão.

Inclusão

I-03

Menciona uma forma de diminuir a quantidade de ruído na implementação
do algoritmo.

Exclusão E-01

Exclusão E-02

Duplicidade de arquivos entres as bases de consulta.
Artigos cujos abstracts não estejam relacionados ao domínio “Classificação
de dados por meio de algoritmos árvores de decisão que apliquem o
Differential Privacy (DWORK et al., 2006)”.

Exclusão E-03

Artigos que sejam Posters de Proceedings, Anais ou Conference Review.

Exclusão E-04

Não há detalhamento suficiente do método proposto para avaliar o
método/experimento.

Exclusão E-05

Versão antiga ou incompleta do artigo (Há publicação mais
recente/completa).

Exclusão E-06

Artigo não disponível no idioma Inglês

Fonte: Elaborado pelo autor

I. Extração dos dados: Os artigos que permanecerem após a execução da etapa
de seleção, quando os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados, deverão
ser lidos na integra e a extração dos dados realizada.
A ficha de extração definida pelo autor também foi implementada na ferramenta
StArt (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, 2018) e é composta em sua
totalidade por itens descritivos, os quais estão elencados na Tabela 15. Esta opção
foi tomada pois deseja-se conduzir uma análise qualitativa dos dados extraídos.
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Tabela 15 - Elementos da ficha de extração
Item
Mecanismo de Differential
Privacy (DWORK et al., 2006)
empregado

Algoritmo de Decision Tree
Técnica de divisão dos nós
adotada
Técnicas utilizadas para tratar
dados contínuos
Recurso empregado para gerar
menos ruído e/ou economizar
Privacy Budget (DWORK et al.,
2006)

Descrição
Deverá ser extraído qual dos seguintes mecanismos foi aplicado nos
algoritmos propostos: Laplace mechanism (DWORK et al., 2006),
Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007) ou Median
mechanism (ROTH; ROUGHGARDEN, 2010);
Extrair qual algoritmo de árvore de decisão serviu como base para o
algoritmo proposto pelos autores, tais como o ID3 (QUINLAN, 1979), CART
(BREIMAN et al., 1984), Random Forest (BREIMAN, 2001)
Identificar qual técnica de divisão utilizada como por exemplo Índice Gini
(1912 apud CERIANI; VERME, 2011), Entropia, Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007), etc.
Qual foi a proposta dos autores para criar categorias a partir dos dados
contínuos.
Qual a técnica utilizada pelos autores para reduzir o impacto causado pelas
sucessivas divisões do Privacy Budget (DWORK et al., 2006), durante a
indução das árvores de decisão e da classificação dos dados.

Fonte: Elaborado pelo autor

A fase de extração de dados foi conduzida exclusivamente pelo autor e não
houve nenhuma validação posterior realizada por terceiros. Este fato em si constituiu
uma limitação desta revisão bibliográfica, pois não foi adotada a estratégia de que ao
menos dois indivíduos conduzam a extração dos dados. Isto teria um efeito positivo
na revisão caso fosse necessário realizar uma contraposição das interpretações para
sanar eventuais dúvidas, eliminar entendimento dúbios e buscar concordância sobre
os pontos de vistas para garantir maior coerência dos resultados.
Após o preenchimento da ficha de extração ter sido finalizado foi criado um
resumo de cada artigo, para padronizar os termos e nomenclaturas existentes nos
artigos, e assim facilitar o processo de síntese dos dados e análise dos resultados.
Identificação dos artigos
As consultas foram executadas nas bases de conhecimento selecionadas em
duas etapas, nos dias 12/03/2018 e 11/04/2018 respectivamente. Na primeira delas o
foco da busca estava relacionado às palavras-chave relacionadas ao modelo
Differential Privacy (DWORK et al., 2006) e Decision Tree. Na sequência os filtros
foram ajustados para considerar a busca pelas palavras-chave relacionadas ao
modelo Differential Privacy (DWORK et al., 2006), Random Forest (BREIMAN, 2001)
e Ensemble.
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Esta decisão foi tomada devido ao fato que, durante a leitura dos artigos
selecionados na primeira etapa, notou-se que os termos Random Forest (BREIMAN,
2001) e Ensemble eram frequentemente utilizados para referenciar algoritmos de
árvores de decisão.
Também se optou por buscar as palavras chave no abstract dos artigos e não
aplicar nenhuma condição que excluísse os artigos pela sua data de publicação.
Uma vez adotada esta estratégia os filtros que foram aplicados nas bases
selecionadas estão descritos na Tabela 16, a seguir.
Tabela 16 - Strings de busca informadas nos filtros das bases de conhecimento
Fontes

Segunda etapa

Descrição Complementar

RECORDABSTRACT:(("RAND
OM FOREST" OR
"ENSEMBLE") AND
("DIFFERENTIAL PRIVACY"
OR "DIFFERENTIALLY
PRIVATELY" OR
"DIFFERENTIALLY
PRIVATE"))

Adicionalmente aos filtros
mencionados foi selecionada,
na caixa de combinação
“Select items from” nas
opções de busca avançada, a
opção “The ACM Full-Text
Collection”.

(("ABSTRACT":"RANDOM
FOREST" OR
"ABSTRACT":"ENSEMBLE")
AND
("ABSTRACT":"DIFFERENTIAL
PRIVACY" OR
"ABSTRACT":"DIFFERENTIAL
LY PRIVATELY" OR
"ABSTRACT":"DIFFERENTIAL
LY PRIVATE"))

Adicionalmente aos filtros
mencionados foi selecionada,
nas opções de busca
avançada, a opção “Full Text
& Metadata” para aumentar a
abrangência da busca na
base do IEEE Xplore.

SCIENCE
DIRECT
(2018)

((("DECISION TREE") OR
("DECISION TREES") OR
("CALIBRATING NOISE")) AND
(("DIFFERENTIAL PRIVACY")
OR ("DIFFERENTIALLY
PRIVATELY") OR
("DIFFERENTIALLY
PRIVATE")))

((("RANDOM FOREST") OR
("ENSEMBLE")) AND
(("DIFFERENTIAL PRIVACY")
OR ("DIFFERENTIALLY
PRIVATELY") OR
("DIFFERENTIALLY
PRIVATE")))

Os filtros mencionados foram
informados no campo “With
words in title, abstract or
keywords” da guia de opções
de busca avançada e
adicionalmente as seguintes
opções de tipos de artigos
foram selecionadas: “Review
articles”, “Research articles”,
“Encyclopedia”, “Book
chapters” e “Data article”

SCOPUS
DIGITAL
LIBRARY
(2018)

(( ABS ( "DECISION TREE" )
OR ABS ( "DECISION TREES"
) OR ABS ( "CALIBRATING
NOISE" )) AND ( ABS (
"DIFFERENTIAL PRIVACY" )
OR ABS ( "DIFFERENTIALLY
PRIVATELY" ) OR ABS (
"DIFFERENTIALLY PRIVATE"
)))

( (ABS ( "RANDOM FOREST" )
OR ABS ( "ENSEMBLE" )) AND
( ABS ( "DIFFERENTIAL
PRIVACY" ) OR ABS (
"DIFFERENTIALLY
PRIVATELY" ) OR ABS (
"DIFFERENTIALLY PRIVATE"
)))

ACM
DIGITAL
LIBRARY
(2018)

IEEE
XPLORE
(2018)

Primeira etapa
RECORDABSTRACT:(("DECIS
ION TREE" OR "DECISION
TREES" OR "CALIBRATING
NOISE") AND
("DIFFERENTIAL PRIVACY"
OR "DIFFERENTIALLY
PRIVATELY" OR
"DIFFERENTIALLY
PRIVATE"))
(("ABSTRACT":"DECISION
TREE" OR
"ABSTRACT":"DECISION
TREES" OR
“ABSTRACT":"CALIBRATING
NOISE") AND
("ABSTRACT":"DIFFERENTIAL
PRIVACY" OR
"ABSTRACT":"DIFFERENTIAL
LY PRIVATELY" OR
"ABSTRACT":"DIFFERENTIAL
LY PRIVATE"))

Fonte: Elaborado pelo autor

-
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A relação completa dos artigos identificados, após filtros de busca adotados
terem sido aplicados, pode ser recuperada a partir do endereço http://bit.do/eHTQW.
Entretanto a seguir na Tabela 17, está registrada a distribuição das quantidades de
artigos identificados nas bases de conhecimento pesquisadas.
Tabela 17 - Distribuição dos artigos identificados entre as bases pesquisadas
Buscas

Base

Primeira etapa

Segunda etapa

Total

IEEE XPLORE (2018)

370

72

442

SCOPUS DIGITAL LIBRARY (2018)

27

24

51

ACM DIGITAL LIBRARY (2018)

5

2

7

3
405

3
101

6

SCIENCE DIRECT (2018)
Total

506

Fonte: Elaborado pelo autor

Seleção dos artigos

Colocada em prática a estratégia que previa a execução de três etapas: A)
Efetuar a exclusão dos artigos duplicados; B) Inicialmente ler o abstract de todos os
artigos e aplicar os critérios de exclusão para rejeitar os artigos não relacionados ao
domínio da questão de pesquisa; C) Ler a introdução dos artigos remanescentes e
aplicar os demais critérios de inclusão e exclusão, chegou-se a um total de 21 artigos
que foram selecionados para a etapa de extração da revisão sistemática.

A relação completa dos artigos que foram selecionados, após os critérios de
inclusão e exclusão terem sido aplicados, pode ser recuperada a partir do endereço
http://bit.do/eHTRq. Entretanto na Figura 34, a seguir, se observa a visão geral das
quantidades dos artigos que foram permanecendo ao longo das etapas do processo
de revisão.
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Figura 34 - Distribuição dos artigos ao longo do processo da revisão sistemática

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 18 a seguir, é possível observar a relação dos artigos selecionados
que seguiram para a etapa de leitura minuciosa e posterior extração dos dados.
Tabela 18 - Artigos selecionados para extração e sumarização dos dados
Título do artigo
A Practical Differentially Private Random Decision
Tree Classifier
An Effective Deferentially Private Data Releasing
Algorithm for Decision Tree
Collaborative ensemble learning under differential
privacy

Referência
Jagannathan, Pillaipakkamnatt e
Wright (2012)

Data mining with differential privacy

Friedman e Schuster (2010)

Differential private random forest

Patil e Singh (2014)

Differentially private classification with decision tree
ensemble

Liu et al. (2018)

Differentially private data release for data mining

Mohammed et al. (2011)

Differentially private random decision forests using
smooth sensitivity

Fletcher e Islam (2017)

Differentially Private Random Forest with High Utility

Rana, Gupta e Venkatesh (2015)

DPETs: A Differentially Private ExtraTrees

Zhang, Li e Chen (2017)

Embedding differential privacy in decision tree
algorithm with different depths

Bai et al. (2017)

Zhu et al. (2013)
Xiang et al. (2018)

Fonte: Elaborado pelo autor

Fonte
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
IEEE XPLORE
(2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
IEEE XPLORE
(2018)
SCOPUS DIGITAL
LIBRARY (2018)
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Extração dos dados e análise dos resultados
Os artigos de Friedman e Schuster (2010), Mohammed et al. (2011),
Jagannathan, Pillaipakkamnatt e Wright (2012), Zhu et al. (2013), Patil e Singh (2014),
Rana, Gupta e Venkatesh (2015), Bai et al. (2017), Fletcher e Islam (2017), Zhang, Li
e Chen (2017) , Liu et al. (2018) e Xiang et al. (2018) abordam diferentes formas de
implementação de algoritmos de árvores de decisão e demonstram, por meio de
experimentos, que se pode alcançar bons resultados em termos de acurácia da
classificação por meio de algoritmos que implementem um padrão de privacidade que
atenda a definição do Differential Privacy (DWORK et al., 2006).
Em seus estudos os autores investigam e discorrem sobre a necessidade de
se utilizar o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) de forma otimizada, pois este afeta
diretamente a quantidade de ruído adicionado aos conjuntos de dados durante a
criação da estrutura das árvores e posterior classificação dos dados nos nós folha.
De maneira geral as técnicas por eles propostas focam em três pontos
principais: 1) Redução do consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) no
processo de indução das árvores de decisão; 2) Redução do consumo do Privacy
Budget (DWORK et al., 2006) na atribuição das classes aos indivíduos do conjunto de
dados e 3) Redução do impacto que alterações nos dados podem causar nas
consultas.
Quando atuam na redução do consumo do Privacy Budget (DWORK et al.,
2006), no processo de indução das árvores de decisão, os autores voltam-se para o
processo de construção das árvores de decisão para avaliar em quais pontos devem
ocorrer alterações para implementar o modelo Differential Privacy (DWORK et al.,
2006).
São avaliadas questões relacionadas às vantagens e desvantagens da
utilização de técnicas de divisão dos nós, tais como o Índice Gini (1912 apud CERIANI;
VERME, 2011) e o Information Gain, e de poda, tais como o minimal cost complexity
pruning (BREIMAN et al., 1984), reduced error pruning (QUINLAN, 1987) e error
based pruning (QUINLAN, 1993).
Reduzir o consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) no processo de
divisão dos nós, tanto quanto possível, é algo que foi muito explorado pelos autores.
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Todavia parece não haver um consenso sobre o tema e algumas tentativas foram
exploradas.
Patil e Singh (2014) e XIANG et al. (2018) propõem um algoritmo que possuí
como característica marcante a forma em que o Privacy Budget (DWORK et al., 2006)
é alocado: Uma parcela idêntica é destinada para cada nível da árvore de decisão,
então dentro de cada nó, a metade do valor alocado é usado para avaliar o número
de instâncias e a outra metade é usada para determinar as contagens de classe nos
nós folhas ou avaliar as variáveis nos nós internos.
Liu et al. (2018) por sua vez defendem uma estratégia de alocação do Privacy
Budget (DWORK et al., 2006) que apresenta variação de acordo com o nível da
estrutura da árvore: quanto mais próximo um nó interno estiver do nó raiz, menor é a
parcela alocada. Segundo os autores o objetivo desta ação é equilibrar o ruído e a
informação, pois eles supõem que os nós internos que estão mais próximos da raiz
são mais resilientes à grandes quantidades do ruído.
Já Zhang, Li e Chen (2017) e Xiang et al. (2018) sugerem o uso de um processo
de indução no qual uma parcela idêntica do Privacy Budget (DWORK et al., 2006) é
destinada para cada nível da árvore de decisão. Então dentro de cada nó, a metade
do valor alocado é usado para avaliar o número de instâncias e o restante é destinada
para avaliar as variáveis nos nós internos, ou determinar as contagens de classe nos
nós folhas.
Friedman e Schuster (2010) optaram por um método de contagem que reduz a
quantidade de consultas adicionais executadas no conjunto de dados para conduzir o
processo de poda. De acordo com a proposta dos autores informações coletadas
durante a construção da árvore são utilizadas, durante o processo de poda, para
identificar o impacto de efetuar a poda de um determinado nó.
Este método prevê que toda a estrutura da árvore seja percorrida em duas
passagens: primeiro do sentido da raiz para as folhas e em seguida no sentido oposto.
Na passagem top-down o algoritmo calibra a contagem total de instâncias em cada
um dos níveis da árvore para corresponder à contagem no nível pai. Então na
passagem buttom-up, as contagens de classe são agregadas e calibradas para
corresponder ao total de contagens de instâncias levantadas durante a passagem topdown.
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Então as taxas de erro são avaliadas, de maneira similar àquela adotada no
algoritmo C4.5 (QUINLAN, 1993), de acordo com as contagens de classe e de
instâncias. Por fim o processo de poda é aplicado à árvore sem a necessidade de que
consultas adicionais sejam executadas no conjunto de dados.
Ainda visando reduzir o número de consultas necessárias para a conclusão do
processo de indução, Zhu et al. (2013) propõem uma técnica capaz de conduzir o
processo de divisão das variáveis numéricas e categóricas de uma única vez. Bai et
al. (2017) por sua vez, sugerem uma técnica de indução capaz de dar origem a mais
de um nível da árvore de decisão a cada execução. Caso o número de níveis criados
a cada execução seja no máximo 2, os autores aplicam busca exaustiva, caso
contrário eles aplicaram o MCMC, pois nestes casos o custo computacional aumenta
consideravelmente.
Já autores como Jagannathan, Pillaipakkamnatt e Wright (2012), Rana, Gupta
e Venkatesh (2015) e Fletcher e Islam (2017) adotam a seleção randômica das
variáveis durante o processo de indução das árvores de decisão. Isto permite eliminar
por completo a necessidade de dispêndio do Privacy Budget (DWORK et al., 2006)
durante o processo de indução das árvores.
Adicionalmente Fletcher e Islam (2017) adotam a geração dos bootstraps sem
substituição, permitindo assim a aplicação do Parallel Composition (MCSHERRY,
2009).
Quando o foco passa a ser a redução do consumo do Privacy Budget (DWORK
et al., 2006), na atribuição das classes aos indivíduos do conjunto de dados, os
autores buscam reduzir o número de consultas que são executadas para realizar a
classificação dos indivíduos, nos nós folhas das árvores de decisão. Isto causa
impacto direto na acurácia, uma vez que o Privacy Budget (DWORK et al., 2006) deve
ser dividido para contemplar todas as consultas.
A não ser que as consultas sejam executadas em subconjuntos disjuntos dos
dados, ou seja: que não se sobreponham, cada uma delas consome uma parcela do
Privacy Budget (DWORK et al., 2006). Este conceito atende a definição do Parallel
Composition e então é aplicado na construção da estrutura das árvores de decisão,
uma vez que cada nó interno de um mesmo nível da estrutura da árvore é tido como
um conjunto disjunto.
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Sendo assim a escolha de Fletcher e Islam (2017) de adotar a geração dos
bootstraps sem substituição, novamente permitiu a aplicação do Parallel Composition
(MCSHERRY, 2009) na classificação dos dados nos nós folhas, reduzindo ainda mais
o consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006).
Por fim, quando o foco dos autores passa a ser a redução do impacto que
alterações nos dados podem causar nas consultas, os autores buscam definir
procedimentos que consigam diminuir a sensibilidade das consultas para melhorar a
acurácia da classificação.
Friedman e Schuster (2010) e Liu et al. (2018) demonstram que o uso do
Information Gain, para medir o grau de impureza durante o processo de divisão dos
nós, apresenta maior sensibilidade ao ruído e acaba impactando diretamente na
assertividade da classificação.
Sendo assim eles, e outros autores (MOHAMMED et al., 2011; ZHU et al., 2013)
(PATIL; SINGH, 2014; BAI et al., 2017; ZHANG; LI; CHEN, 2017), optaram pelo uso
do Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007) durante o processo de
indução. Ao contrário do Information Gain, o Exponential mechanism (MCSHERRY;
TALWAR, 2007) permite que as variáveis sejam avaliadas simultaneamente, em uma
única consulta.
Outra vantagem do o Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007),
explorada por Fletcher e Islam (2017), é que este comporta a aplicação do Smooth
Sensitivity (NISSIM et al., 2007) ao invés da sensibilidade global que considera os
dados de todo o conjunto.
Rana, Gupta e Venkatesh (2015) por sua vez relaxam a definição do Differential
Privacy (DWORK et al., 2006), protegendo apenas as estatísticas necessárias em vez
de manter toda a distribuição de dados aproximadamente invariante em relação à
inclusão ou exclusão de um indivíduo no conjunto de dados.
Em linhas gerais se observou, ao se analisar os artigos selecionados, que a
pesquisa sobre a aplicação do Differential Privacy (DWORK et al., 2006) na indução
de árvores de decisão possui duas vertentes bem definidas: 1) Autores que fazem uso
de algoritmos não randômicos e 2) Autores que fazem uso de algoritmos randômicos.
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Os autores que fizeram propostas baseadas em algoritmos não randômicos,
quase que em sua maioria, adotaram o ID3 (QUINLAN, 1979) ou C4.5 (QUINLAN,
1993) como algoritmo base. As variantes dos algoritmos propostos demonstram um
esforço e preocupação em se buscar um processo otimizado de divisão dos nós para
a redução do consumo do Privacy Budget (DWORK et al., 2006), assim como na
classificação dos indivíduos.
Por um outro lado os autores que fizeram propostas baseadas em algoritmos
randômicos, tiraram proveito do processo aleatório de indução das árvores de
decisão. Tendo em mente que em um algoritmo randômico a estrutura das árvores de
decisão é construída de forma aleatória, sem necessidade executar uma única
consulta nos conjuntos de dados, há otimização no uso do Privacy Budget (DWORK
et al., 2006) uma vez que a parcela que seria utilizada na divisão dos nós não precisa
ser consumida.
Jagannathan, Pillaipakkamnatt e Wright (2012) relatam ainda como vantagens
do uso deste tipo de algoritmo a eficiência no seu treinamento e a baixa demanda por
memória durante sua execução.
A seguir no Quadro 3, estão elencadas as principais características dos
algoritmos propostos pelos autores, assim a identificação do algoritmo base utilizado
em suas propostas.
Quadro 3 - Características dos algoritmos identificados na literatura
Autor

Bai et al. (2017)
Fletcher e Islam
(2017)

Tipo de
Algoritmo

Algoritmo base

Divisão dos nós

Greedy

CART

Exponential Mechanism
(MCSHERRY; TALWAR,
2007)

Ensemble

Random Decision Forest

Lida com variáveis
contínuas?

Não

Aleatória
Exponential Mechanism
(MCSHERRY; TALWAR,
2007)

Sim

Friedman
e
Schuster (2010)
Jagannathan,
Pillaipakkamnatt
e Wright (2012)

Greedy

ID3 (QUINLAN, 1979)/
C4.5 (QUINLAN, 1993)

Ensemble

Random Decision Forest

Aleatória

Não

Liu et al. (2018)

Ensemble

Random Decision Forest

Sim

Greedy

Random Forest
(BREIMAN, 2001)/ ID3
(QUINLAN, 1979)

Maximal Vote
Exponential Mechanism
(MCSHERRY; TALWAR,
2007)
Exponential Mechanism
(MCSHERRY; TALWAR,
2007)

Mohammed et al.
(2011)
Patil e Singh
(2014)

Ensemble

Sim

Sim

Sim

(Continua)
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Quadro 3 - Características dos algoritmos propostos
(Continuação)
Autor
Rana, Gupta e
Venkatesh (2015)
Xiang et al.
(2018)

Tipo de
Algoritmo
Ensemble
Ensemble

Algoritmo base
Random Forest
(BREIMAN, 2001)

Zhang, Li e Chen
(2017)

Ensemble

CART
ExtraTrees(GEURTS;
ERNST; WEHENKEL,
2006)

Zhu et al. (2013)

Greedy

-

Divisão dos nós
Information gain
Índice Gini (1912 apud
CERIANI; VERME, 2011)
Exponential Mechanism
(MCSHERRY; TALWAR,
2007)
Exponential Mechanism
(MCSHERRY; TALWAR,
2007)

Lida com variáveis
contínuas?
Sim
Sim

Não

Sim

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se analisar o Quadro 3 verifica-se que nem todos os algoritmos identificados
estão preparados para lidar com dados contínuos. Já aqueles que estão aptos a
trabalhar com este tipo de dados, utilizam procedimentos variados para transformar
os valores em categorias discretas. Sendo a proposta mais empregada aquela que
sugere a classificação de valores contínuos por meio do uso de intervalos do domínio,
cujos limites são determinados de forma aleatória ou pela aplicação de fórmulas
(RANA, GUPTA e VENKATESH, 2015; FLETCHER e ISLAM, 2017; LIU et al., 2018;
XIANG et al., 2018).
Todavia outras alternativas foram propostas, como por exemplo a sugestão de
Friedman e Schuster (2010), Mohammed et al. (2011) e Zhu et al. (2013) de aplicar o
Exponential mechanism (MCSHERRY; TALWAR, 2007) para criar uma pontuação
para cada valor contínuo e a partir desta torna-los valores discretos.
Patil e Singh (2014) por sua vez sugeriram a “discretização” baseada em
entropia proposta por Fayyad e Irani (1993), na qual os limites são selecionados
usando a entropia das classes de partições candidatas. Basicamente este método
considera um grande intervalo, contendo todos os valores conhecidos de uma
variável, que é recursivamente dividido em subintervalos até que algum critério seja
atingido, como por exemplo um número máximo de partições.
Por fim notou-se que em nenhum artigo foi empregado o Median (ROTH;
ROUGHGARDEN, 2010) como mecanismo de Differential Privacy (DWORK et al.,
2006).
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Tabela 19 - Mecanismos de Differential Privacy aplicados nos processos de indução e
classificação
Autor
Jagannathan, Pillaipakkamnatt e Wright (2012)

Laplace mechanism
(DWORK et al., 2006)

Exponential mechanism
(MCSHERRY; TALWAR, 2007)

x

Zhu et al. (2013)

x

Xiang et al. (2018)

x

x

Friedman e Schuster (2010)

x

Patil e Singh (2014)

x

Liu et al. (2018)

x

Mohammed et al. (2011)

x

Fletcher e Islam (2017)

x

Rana, Gupta e Venkatesh (2015)

x

Zhang, Li e Chen (2017)

x

x

Bai et al. (2017)

x

x

x

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Tabela 19 observa-se que os autores optaram pelo uso dos mecanismos
Laplace (DWORK et al., 2006) e Exponential (MCSHERRY; TALWAR, 2007). É
possível identificar uma tendência para a aplicação do mecanismo Exponential
(MCSHERRY; TALWAR, 2007) nos procedimentos de criação da estrutura das
árvores e do Laplace mechanism (DWORK et al., 2006) processo de atribuição da
classe aos indivíduos do conjunto de dados.
Embora o artigo de Rana, Gupta e Venkatesh (2015) tenha permanecido até o
final desta revisão sistemática, a técnica por eles proposta de relaxar a definição do
Differential Privacy (DWORK et al., 2006), não foi utilizada nesta dissertação, mesmo
que parcialmente. Segundo Liu et al. (2018), precisamos de mais análise teórica de
que esta técnica continua oferecendo um forte padrão de segurança.
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APÊNDICE B – Manual do usuário

Neste apêndice estão listadas as principais funcionalidades do aplicativo de
software desenvolvido a partir da arquitetura proposta nesta dissertação. Serão
abordados aqui os detalhes dos procedimentos de liberação dos conjuntos de dados
para classificação, submissão de solicitações de classificação, consulta ao histórico
de classificações e exclusão do registro de classificações executados pelos usuários

a) Segregação de função de acordo com o perfil do usuário
Há três perfis que segregam as funcionalidades da aplicação de acordo com as
atribuições de cada tipo de usuário.
O primeiro deles é o perfil Usuário de dados que garante o acesso à bancada
de classificação, a qual permite que o usuário submeta jobs de classificação de um
determinado conjunto de dados, consulte e exporte o resultado de classificações
executadas previamente ou ainda exclua o histórico dos jobs de classificação que ele
tenha executado.
O perfil de Curador de dados por sua vez confere ao usuário da aplicação o
direito de acessar todas as funcionalidades providas pelo perfil Usuário de dados e à
bancada de liberação de conjuntos de dados. Esta bancada permite que o curador de
dados efetue a liberação de um determinado conjunto de dados para que sejam
selecionados pelos usuários quando estes forem submeter jobs na bancada de
classificação.
Já o perfil de Administrador confere ao usuário da aplicação todas as
funcionalidades providas pelo perfil Curador de dados e ao cadastro de contas de
acesso da aplicação10.
Na Figura 35 podemos observar o menu da aplicação por meio do qual os
usuários efetuam o acesso às bancadas de classificação e liberação de conjuntos de
dados.

10

O cadastro de contas de usuário para liberação de acesso à aplicação está disponível apenas na
versão client do aplicativo.
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Figura 35 - Segregação de função na aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

b) Bancada de liberação de conjuntos de dados para classificação
A bancada de liberação é utilizada por usuários com o perfil de “Curador de
dados” para formalizar o consentimento de que um conjunto de dados pode ser
selecionado na bancada de requisições de classificação durante a submissão de jobs.
Na Figura 36 é possível observar a relação de dados que devem ser informados
durante o procedimento de liberação do conjunto de dados.
Figura 36 - Bancada de liberação dos conjuntos de dados

Fonte: Elaborado pelo autor



Dataset name: Nome do conjunto de dados;



Description: Descrição do conjunto de dados;



Path: Caminho completo da localização do arquivo texto que contém o conjunto
de dados;



Encoding: Codificação do arquivo texto;



Field delimiter: Caractere utilizado como separador das variáveis do conjunto de
dados no arquivo texto;
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Quote char: Caractere utilizado para indicar o início e término de cada variável do
conjunto de dados;



Field types: Tipos de dados das variáveis que são utilizados pelo algoritmo de
classificação para realizar a conversão dos dados de texto para o tipo de dados
real da variável. O caractere “|” (pipe) deverá ser adotado no preenchimento deste
campo caso o conjunto de dados possua múltiplas variáveis, permitindo assim a
separação dos tipos de cada uma das variáveis;



Trainning rate: Percentual do conjunto de dados que é utilizado no treinamento
do modelo. O valor padrão deste campo é 0.8, sendo assim os 0.2 restantes da
amostra são utilizados nos testes do modelo;



Categs: Registra quais posições das linhas do arquivo texto contém variáveis
categóricas, tal relação deve ser informada utilizando-se o caractere “|” (pipe) como
separador. As posições de variáveis que não forem informadas neste campo são
automaticamente consideradas contínuas;



Privacy budget: Valor que será rateado entre as consultas necessárias para
realizar as consultas e atender a definição do Differential Privacy (DWORK et al.,
2006);

c) Bancada de requisições de classificação dos usuários
A bancada de requisições de classificação está acessível a todos os usuários
do aplicativo, possibilitando que estes submetam requisições de classificação,
consultem o histórico de requisições de classificação, exportem o resultado de
classificações já finalizadas e excluam o histórico de classificações por eles
executadas.
De acordo com a proposta registrada nesta dissertação ao submeter uma
requisição de classificação o usuário deve apenas selecionar o conjunto de dados
desejado, informar o threshold que será utilizado durante o processo de crescimento
iterativo e incremental da floresta e então pressionar o botão “New Job”.
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Figura 37 - Tela de submissão de jobs de classificação

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao receber a requisição de classificação o aplicativo de software efetua a
inclusão de um job de classificação no banco de dados, o qual é executado de maneira
assíncrona. Na Figura 38 é possível observar o histórico das classificações que fica
disponível na bancada de requisições de classificação dos usuários.
Figura 38 - Bancada de execução de jobs de classificação

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir a descrição dos campos de cada solicitação de classificação exibidos
no histórico da bancada do usuário:


User Account: Conta de usuário que submeteu a solicitação de classificação;



User Full Name: Nome completo do usuário que submeteu a solicitação de
classificação;



Job ID: Número identificar do job;



Threshold: Valor considerado durante o processo de crescimento iterativo e
incremental da floresta para determinar se a adição de mais árvores deve ser
cessada;



Trees: Número de árvores adicionadas à floresta;
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Started: Data e hora que o usuário submeteu a solicitação de classificação;



Ended: Data e hora de término do processamento da classificação dos dados,
sendo assim este campo somente apresentará valor ao término da execução da
classificação.



Time Diff: Tempo total dispendido na classificação dos dados;



Success: Indica se o processo de crescimento automático da floresta atingiu com
o sucesso (“Y”) o threshold definido pelo usuário ou se o crescimento foi cessado
em virtude de quedas consecutivas na acurácia da classificação.
Também é possível notar na Figura 38 que, caso o usuário não for o solicitante

da classificação, os dados sensíveis são apresentados em formado mascarado. A
forma que os dados são apresentados ao usuário depende do perfil da conta do
usuário:


Usuário de dados: Visualiza apenas os jobs de classificação de sua autoria;



Curador de dados: Visualiza os jobs de classificação de todos os usuários,
todavia os dados sensíveis de usuários aparecem mascarados na tela da
aplicação, conforme demonstrado nos atributos “User Account” e “User full Name”
da Figura 38.



Administrador: Este perfil possui acesso a todos os jobs de classificação e
consegue visualizar os dados sensíveis de usuários em formato aberto, uma vez
que este perfil fica responsável por efetuar o cadastro dos usuários no sistema.
Vale a pena mencionar que, conforme registrado na

Figura 39, os dados

sensíveis são mantidos cifrados no banco de dados.
Figura 39 - Consulta à tabela de cadastro de usuários

Fonte: Elaborado pelo autor

Vale ainda mencionar que, conforme proposto a Subseção 3.2.2 desta
dissertação, os discos dos servidores foram cifrados utilizando solução Windows
BitLocker (MICROSOFT, 2019b).
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Figura 40 - Evidência de cifração dos discos dos servidores

Fonte: Elaborado pelo autor

Como podemos observar na Figura 40 quando os servidores são iniciados é
preciso informar a chave para que os discos possam ser decifrados.

