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 حوایت از حرین خصَصی افراد در دادُ کاٍی هتورکس ٍ تَزیعی
 
 2، هحوَد پرهَز1ُعجدالٌبـر درگاللِ

 n.dorgalale@gmail.com، داًؽگبُ آزاد اظالهی، ٍاحد علَم ٍتحقیقبت ظیعتبى ٍ ثلَچعتبى، گرٍُ کبهپیَتر، زاّداى، ایراى 1
 parmouze@gmail.comگرٍُ کبهپیَتر، عمَ ثبؼگبُ پصٍّؽگراى جَاى، داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحد زاّداى، زاّداى، ایراى،   2

 
هاًٌنذ دادُ   یرٍ در هنَارد  یني است از ا یضرٍر یارضًَذ بس یکِ هٌجر بِ اًتطار اطالعات افراد ه یاد در هَاردافر یخصَص ینحفظ حر -چکیذُ

 ینرا اسنت  ز  یاتیح یخصَص ینحفظ حر یبرا ییّا یکداًص از آى ّا است ، در ًظر گرفتي تکٌ یذکِ کاهال هربَط بِ اًتطار اطالعات ٍ تَل یکاٍ

است کِ افراد ٍ سنازهاى ّنا    یدر حال یيبِ ارسال اطالعات حساس افراد خَاٌّذ بَد ، ا یرهختلف در ارسال اطالعات ًاگس یّا ارگاىسازهاى ّا ٍ 

 یني در ا هاباضنذ   یافراد هن  یخصَص ینحفظ حر یبرا ییّا یکبِ تکٌ یازً یٌرٍاطالعات حساس ًخَاٌّذ داضت،از ا یيا یبِ افطا یعالقع ا یچّ

ضذُ اًنذ   یطٌْادضذُ پ یعتَز یهتورکس  ٍ دادُ کاٍ یافراد در دادُ کاٍ یخصَص ینحفظ حر یرا کِ برا ییّا یکز تکٌا یبرخ ینًَضتار قصذ دار

ّای تَزیعی فعالیت هنی کٌٌنذ هنی تَاًنذ      ین ایي ًَضتار ّوچٌیي برای هحققاًی کِ در زهیٌِ حفظ حرین خصَصی در هحیطکٌ یسٍِ هقا یبررس

  هفیذ باضذ

.، حرین خفَـی در هحیه ّبی تَزیع ؼدُهتورکس یعی،دادُتَز ی، دادُ ّب یعیتَز ی، دادُ کبٍ یخفَـ ینحفظ حر -کلید ٍاشُ

 
 

 

 هقدهِ -1

ثب گعترغ رٍز افسٍى ًیبز ظبزهبى ّب ٍ ارگبى ّابی هتتلا     

ثِ داًػ حبـل از کبٍیدى دادُ ّبی کابرثراى آى ّاب ٍ اظاتترا     

داًػ هفید از ایي اوالعبت، اهر دادُ کبٍی ثِ ًیبزی هجارم ثارای   

ًیابز خَاٌّاد    ظبزهبى ّبی هتتل  تجدیل ؼدُ اظت ، زیرا آى ّب

داؼت تب اوالعبت کبرثراى خاَد را ثاِ هراکاس دادُ کابٍی ارظاب       

ًوبیٌد تب داًؽی کِ ثرای کبرثردّبی آیٌادُ ٍ جْات تعاْیل  در    

خدهبت دّی ثِ کبرثراى ایي ظبزهبى ّب هی تَاًاد هاَرد اظاتفبدُ    

 قرار گیرد،اظتترا  ؼَد ٍ در اختیبر ایي ظبزهبى ّب قرار گیرد.

ثبید در ایاي ثایي در ً ار گرفتاِ ؼاَد       هعئلِ ی هْوی کِ

حفظ حرین خفَـی افراد در ایي ارظب  اوالعبت اظت.ٍ هعائلِ  

هْن تر گعترغ رٍز افسٍى اظتفبدُ از هحایه ّابی تَزیاع ؼادُ     

اظت زیرا ایي هحیه ّب در هَاجِْ ثب حجن ّبی ٍظیع اوالعابت  

ثعیبر ثْتر از هحیه ّبی هتورکس عول خَاٌّد کرد، در عَق ثاب  

ّاابی جدیاادی در هَاجْااِ ثااب ایااي هحاایه ّااب  رٍثاارٍ   چاابلػ

ّعتین،یکی از ایي چبلػ ّاب کاِ هاب در ایاي هقبلاِ ثاِ آى های        

پردازین حفظ حرین خفَـی افراد در دادُ کبٍی در هحیه ّابی  

 تَزیعی اظت.

تب کٌَى تکٌیک ّبی هتتلفی ثرای حفاظ حارین خفَـای    

ي کاِ  افراد در هحیه ّبی هتورکس ارائاِ ؼادُ اظات، ثعاد از ایا     

تَظاه    [1]( در Anonymizationتکٌیک ّبی گوٌبم ظبزی )

Samarat  ٍ Sweene  پیؽٌْبد ؼدًد ، هعائلِ   1991در ظب

گوٌبم ظبزی یکی از هْوتریي هجبحث هحققیي در حفاظ حارین   

خفَـی افراد گؽت ٍ کبرّبی ثعدی در ایي زهیٌاِ تاب حادٍدی    

 الْبم گرفتِ از ایي ایدُ ثَدُ اظت.

ِ ثرخی از تکٌیک ّبی ارائِ ؼدُ جْت حفاظ  هب در ایي هقبل

حرین خفَـی در هحیه ّبی هتورکس را ثررظی خَاّین کارد ٍ  

ثعد از آى ثِ ایي هعئلِ در دادُ کابٍی تاَزیعی در هحایه ّابی     

 تَزیع ؼدُ هی پردازین.

ایي ًَؼتبر ثِ ـَرت زیر ظبزهبى دّای ؼادُ اظات ا هاب در     

ثعمی از تکٌیک ّب ٍ اظاتراتصی ّابی گوٌابم ظابزی را      2ثتػ 

ثِ هحایه ّابی تاَزیعی ٍ حفاظ      3هعرفی هی کٌین، ، در ثتػ 

حرین خفَـی در ایي هحیه ّب های پاردازین ٍ ثرخای از رٍغ    

س ّبیی کِ ثرای حفظ حرین خفَـی افراد در دادُ کبٍی هتورکا 

اعوب  هی کٌین ٍ در ثتػ آخر ارائِ ؼدُ اًد را ثر ایي هحیه ّب 

 .ًتیجِ گیری ، چؽن اًداز ٍ کبرّبی آتی را خَاّین داؼت
 

mailto:n.dorgalale@gmail.com
mailto:parmouze@gmail.com
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 هذل ّای گوٌام سازی -1

2-1 k-anonymity 
از  یریجلاَگ  یاظات ٍ ثارا   یویقاد  یّاب  یکاز تکٌ یکتکٌ یيا

 یاي کابر ا  یهجٌاب  یارد، گ یهَرد اظتفبدُ قرار ها  یًَدیحوالت پ

کابرثراى در   یرکَرد ثب رکَردّب Kکردى حداقل  یکعبىرٍغ ثر 

ثِ  یاظت تب حولِ کٌٌدُ در ـَرت دظترظ یهجوَعِ دادُ ارظبل

فرد هَرد ً ارغ ًجبؼاد.اگر    یهجوَعِ دادُ قبدر ثِ ثبزؼٌبظ یيا

 یاک ا  ینکٌا  ی تعر ینرا ثتَاّ K-Anonymity یقثِ وَر دق

( اگر ّر رکَرد، ≤1Kاظت) K-Anonynimousهجوَعِ دادُ 

داخال   یگار ( رکاَرد د k-1از حاداقل )  ی،هجوَعِ دادُ ا یکدر 

 Kًجبؼاد.هقدار ثسرگتار    یؿقبثال تؽات   یّوبى هجوَعِ دادُ ا
ثراثر حولاِ کٌٌادُ    رافراد د یخفَـ ینحر یؽترثبعث حفبظت ث

کٌد کِ افاراد در   یيتَاًد تمو یه K-Anonymityخَاّد ؼد،

 یؿفار ثاِ فارد قبثال تؽات     ثاِ واَر هٌح   یًَدیثراثر حوالت پ

 .یعتٌدً

 یوبرظاتبى ث یاک  یوبراىاوالعب ت هرثَن ثِ ث یکعری یدکٌ فرق

را  K-anonymity یکتکٌ یٌکِا یثرا ین( دار1ّوبًٌد جدٍ  )

 یها  یدظتِ ثٌد یراوالعبت را ثِ ـَرت ز یيا ینکٌ یحثْتر تؽر

عدد ـفبت  d، (SA)ـفت حعبض ) یک( AIؼٌبظِ ) یک.ینکٌ

 [.2حعبض] یرـفبت غ یگر(.ٍ  دQIؼجِ ؼٌبظِ)

ّر کبرثر هٌحفار ثاِ    یاظت کِ ثرا یٍاقع ؼٌبظِ ّوبى ـفت در

هجبز آى  یرغ یّعتٌد کِ افؽب یفرد اظت ٍ ـفبت حعبض ـفبت

کابرثراى ٍ ظابزهبى ّاب دردظرظابز ثبؼاد در       یتَاًد ثارا  یّب ، ه

آى ّب در ّراظاٌد   یکبرثراى ٍ ظبزهبى ّب ثِ ؼدت از افؽب یجًِت

از   یریجلاَگ  ایثجؽاتر ثار   یخفَـا  ینحفظ حر یّب یکٍ تکٌ

ؼدُ اًد.ؼاجِ   یؽٌْبدهجبز پ یراوالعبت تَظه افراد غ یياًتؽبر ا

ّعتٌد کِ هجوَع چٌد تب از  یآى دظتِ از ـفبت یؼٌبظِ در ٍاقع

افراد را افؽاب   یتؼٌبظِ عول کٌد ٍ َّ یکتَاًد هبًٌد  یآى ّب ه

اظاتفبدُ   یًَادی لِ پکِ از رٍغ حو یکٌد در ٍاقع حولِ کٌٌدگبً

 یٍ ارظبل یجدٍ  اـل یًَدپ یؼجِ ؼٌبظِ ّب ثرا یيکٌٌد از ا یه

(، ظاي  sex) یت( ـافبت ا جٌعا  1کٌٌد در جادٍ )  یاظتفبدُ ه

(ageکد پعت ،)ی (postcode  ًقػ ؼجِ ؼٌبظاِ را ثابز )یها  ی 

تَاًد  یثبؼد ه یحولِ کٌٌدُ اگر ثِ دًجب  ؼتؿ خبـ یککٌٌد،

دادى جادٍ    یٌاک ٍ ظاٌػ ٍ ل  یتٍ جٌعا  یثب داًعتي کد پعت

 اوالعبت حعبض افراد را افؽب کٌد. یثب جدٍ  اـل بلیارظ

 یياظت، ا Anonymous-2 یبفتِ ینجدٍ  تعو یک( 2) جدٍ 

 کٌٌد. یحفظ ه یرا از ثبزؼٌبظ یوبراىجدٍ  اوالعبت ث
 

 
 
 
 

 اوالعبت ثیوبراى یک ثیوبرظتبى 1 -جدٍ 

SA QI AI 

ILLNESS POSTCODE AGE SEX NAME 

Flu 13000 20 M Bill 

HIV 13500 24 M Ken 

Fever 16500 26 F Linda 

HIV 16400 28 F Mary 

 

 1از جدٍ   Anonymous-2هجوَعِ دادُ  - 2جدٍ  
SA QI AI 

ILLNESS POSTCODE AGE SEX NAME 
Flu 13*00 [20,24] M Bill 

HIV 13*00 [20,24] M Ken 

Fever 16*00 [26,28] F Linda 

HIV 16*00 [26,28] F Mary 

اظت کاِ از   یهؽکالت یدارا K-Anonymityثِ ّر حب  رٍغ 

اوالعابت در   یاز افؽاب  یتَاى ثِ عدم حفبظت کابف  یآى جولِ ه

 [.2ثراثر حوالت ّوگي  اؼبرُ کرد ]
 l-diversityهذل  2-2

در ثراثر حوالت ّوگي  K-Anonymityهد   یٌکِثب تَجِ ثِ ا

تَاًااد حفبظاات کبهاال از  یاز اًااَاع حوالت،ًواا یگاارد یٍ ثعماا

ثاِ   یٍ رٍؼ یبفتِ ینرٍغ تعو یياوالعبت کبرثراى داؼتِ ثبؼد ، ا

ٍ   A.machanavajjhalaتَظااااااه  L-diversityًاااااابم 

J.Gehrke   ؼد. یؽٌْبد[ پ3در ] 2006در ظب 

L-diversity ـااَرت  یاايدٌّاادگبى آى ثااِ ا یؽااٌْبدتَظااه پ

اظت اگر  حداقل ؼبهل  q*  ،l-diverseثالک  یکؼد ا  ی تعر

l ـفبت حعبض  یدادُ ؼدُ ثرا یػهقدار خَة ًوبS  .یکثبؼاد 

ثبؼاد   l-diverse* آى qاظت اگر ّر ثاالک   l-diverseجدٍ  

[3.] 

ِ ( هاب در ٍاقاع هقب  4( ٍ جدٍ  )3جدٍ  ) در -Kهاد    یيثا  یعا
Anonymity   هد ٍL-diverse ٍیهجوَعاِ دادُ ّاب   یثر ر 

 یاک کِ ثاب اظاتفبدُ از    یرینگ یه یجٍِ ًت ین،ااًجبم دادُ  یکعبى

َ    ینقبدر ًتَاّ یگر، هب د diverse-3جدٍ   اگار   یینثاَد تاب ثگا

ب ثاب کاد   یکا ظابلِ اّال اهر   31ؼتؿ  یک) Bobثِ ًبم  یؼتف

 یًوا  یگار د یيظاروبى دارد.هاب ّو ٌا    یوابری ( ث13053 یپعت

ظبلِ اّل کؽاَر شاپاي    21فرد  یک) Umekoاگر  یینثگَ ینتَاً
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ظاروبى.در   یاب دارد  یرٍظای ٍ یوابری ث یک( 13061 یپعتثب کد 

افاراد را در ثراثار    یخفَـا  ینحار  ینرٍغ تَاًعت یيٍاقع هب ثب ا

 .ینحفظ کٌ یٌِحوالت ّوگي ٍ حوالت پط زه

 هحیط ّای تَزیع ضذُ -9

( در هَاجْاِ  DDM) یعیتَز یدادُ کبٍ یّب یکاظتفبدُ از تکٌ

 یاظت،در ٍاقع در هاَارد  یثسرگ لرٍر یدادُ ا یثب هجوَعِ ّب

از اوالعبت هرثَن ثاِ ظابزهبى ّاب ٍ ارگابى ّاب       یکِ حجن ثسرگ

را ًؽبى  یعیتَز یدادُ کبٍ ی(چبرچَة کل1هَجَد ثبؼٌد،ؼکل )

 یّاب  یوبرظاتبى ث رهَجاَد د  یدّد، ثِ عٌَاى هثب  دادُ ّاب  یه

 یاز دادُ ّاب  یویّب حجن ع  یوبرظتبىث یيؼْر ٍ ا یکهتتل  

 یثِ علات حجان ثاب     یجِدارًد ، در ًت یبرر اختخَد را د یوبراىث

کاردُ اًاد،تب    یارُ ذخ یتظب یيچٌد یاوالعبت آى ّب را ثر رٍ یيا

 یداًاػ، ثارا   یاي از آى ّب اظتترا  گردد ٍ ا یدیجد یداًػ ّب

 یهاَرد اظاتفبدُ قارار ها     یوابراى ثاِ ث  خادهبت ثْجَد اهکبًابت ٍ  

خاَد   اىیوبراوالعبت ث یوبرظتبىث یيچٌد ید.حب  فرق کٌیرًدگ

 یارُ هتتلا  ذخ  یّاب  یتدر ظاب  یهجوَعِ دادُ ا یيرا در چٌد

ِ ا یّب ثرا یوبرظتبىث یيکردُ اًد.حب  ا ٍ   یٌکا را  یعوال دادُ کاب

 ظاب  دادُ کابٍ ار  یرا ثارا  یدادُ ا یهجوَعِ ّب یداًجبم دٌّد ثب

  ٍ آى ّاب اًجابم دّاد ٍ     یرا رٍ یکٌٌد تب دادُ کبٍ عوال دادُ کاب

ّب قرار دٌّد.ٍ ٍالح  یوبرظتبىث یبرداًػ اظتترا  ؼدُ را در اخت

حعبض  ی، دادُ ّب یدادُ ا یارظب  هجوَعِ ّب یياظت کِ در ا

اهار خىارات حولاِ رقجاب ٍ      یاي گاردد ٍ ا  یارظب  ه یسکبرثراى ً

 کِ هَرد  یهعئلِ هْو ثٌبثرایيخَاّد داؼت، یدؼوٌبى را در پ
 
 

 Anonymous-4 -3جدٍ  
  غیر حعبض حعبض

 ردی  کد ظي هلیت ثیوبری

Heart 

Heart 

Viral 

Viral 

*  
* 
* 
* 

<3
0 

<3
0 

<3
0 

<3
0 

130** 
130** 
130** 
130** 

1 
2 
3 
4 

Cancer 

Heart 

Viral 

Viral 

*     
*     
*     
*     

≥4
0 

≥4
0 

≥4
0 

≥4
0 

1485* 
1485* 
1485* 
1485* 

5 
6 
7 
8 

Cancer 

Cancer 

Cancer 

Cancer 

*    
*    
*    
*    

3* 
3* 
3* 
3* 

130** 
130** 
130** 
130** 

9 
10 
11 
12 

 
 
 
 
 
 

 diverse-3 – 4جدٍ  
  غیر حعبض حعبض

 ردی  کد پعتی ظي هلیت ثیوبری

Heart 
Viral 

Cancer 
Cancer 

* 
* 
* 
* 

≤40 
≤40 
≤40 
≤40 

1305* 
1305* 
1305* 
1305* 

1 
4 
9 
10 

Cancer 
Heart 
Viral 
Viral 

* 
* 
* 
* 

>40 
>40 
>40 
>40 

1485* 
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ؼدُ  یعتَز یّب یههح یيدر ا یخفَـ ینً ر اظت حفظ حر

 اظت.

 یخفَـ ینهب آى اظت کِ عالٍُ ثر حفظ حر یاـل ّدف

ًعجت ثِ  یساؼتبؾ از حوالت دؼوٌبى ، اوالعبت دادُ کبٍ ً

 یکعبى یدثب یکبرثراى،در قجل ٍ ثعد از دادُ کبٍ یدادُ ّب

قبدر ثبؼد ثِ اوالعبت  یددادُ کبٍ ًجب یگرثبؼٌد،ثِ عجبرت د

 کٌد. یداپ یحعبض کبرثر دظترظ
 یّب یهدر هح یخفَـ ینحفظ حر یثرا یگًَبگًَ یرٍغ ّب

 یثر اظبض رٍغ ّب رٍغ ّب یياز ا یارائِ ؼدُ اظت،ثرخ یعیتَز

هتورکس ارائِ ؼدُ هبًٌد رٍغ  یدر دادُ ّب یخفَـ ینحفظ حر

K-Anonymity یهتورکس کِ آى را در هقبلِ ا یدر  دادُ ّب 

 یقجل یکِ هعتقل از رٍغ ّب یٍ رٍغ ّب ینجدا ارائِ کردُ ا

اختال  در دادُ  یبثِ دادُ ّب  یسثبؼٌد هبًٌد البفِ کردى ًَ یه

قرار  یرٍغ ّب را هَرد ثررظ یياز ا ثرخی یر.هب در زیاـل یّب

 .یدّینه
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 چبرچَة دادُ کبٍی تَزیعی - 1ؼکل             

 هتورکس یّا یطدر هح K-Anonymityرٍش  9-7

 

 ینتاَاً  یها 2ّوبًگَهِ کِ در ؼاکل    یًَع از گوٌبم ظبز یيدر ا

 یاب  یوبراىؼبهل اوالعبت ث یوبرظتبى)ّر ثیوبرظتبىث Nهب  یٌینثج

 یدادُ ّاب  یوبرظاتبى کٌٌادُ.ّر ث  یاع تَز یاک ٍ  یان پسؼکبى( دار

 از جدٍ . ی رد یکخَد را دارد،ؼبهل  یوبراىث یؼتف

قبدر ثبؼد تب اوالعبت داخل جدٍ  را ثِ کبرثر  یدا کبًٍدُ ًجب ّدف

قبدر ثبؼد تاب   یدکبًٍدُ ًجب یگردّد.ثِ عجبرت د یٌکهرثَن ثِ آى ل

 دّد، کدام اوالعبت هرثَن ثِ کدام کبرثر ّعتٌد یؿتؽت

ر ٍاقع کبًٍدُ در یکی از ّویي ثیوبرظتبى ّبظت کِ عالٍُ د

ثر دادُ ّبی خَدغ ، دادُ ّبی دیگار ثیوبرظاتبى ّابی ؼارکت     

کٌٌدُ را در ایي دادُ کبٍی تَزیعی را دریبفات های کٌاد ٍ عوال     

دادُ کاابٍی را رٍی آى ّااب اًجاابم هاای دّااد،ٍ ًتاابی  را ثاار هاای  

َیاات افااراد ٍ گرداًااد.ّوبًىَر کااِ ذکاار کااردین کبًٍاادُ ًجبیااد ّ

اوالعبت آى ّب را ثِ ّان پیًَاد ثسًاد ٍ در ًتیجاِ ثتَاًاد حارین       

ثٌبثرایي ثرای رظیدى ثِ ایي ّدف ّرکدام  خفَـی را ًقك کٌد.

-Kاز ثیوبرظااتبى ّااب اوالعاابت ثیواابراى خااَد را ثااِ رٍغ      
Anonymity     ثِ ـَرت گوٌبم در هی آٍرد ٍ ثِ کبًٍادُ ارظاب

 ٍ ًادُ قجال از اًجابم عوال دادُ     هی کٌد.ثرای تحقق ایي اهار ، کب

 کبٍی ٍ دظتِ ثٌدی ، عول فرکبًط کبٍی را رٍی دادُ ّبی  

 

 کبًٍدُ یککبرثر ٍ   n -2ؼکل 

ّاب   یوبرظاتبى ّادف ّرکادام از ث   یاي ثاِ ا  یدىرظ یثرا یيثٌبثرا

ثاِ ـاَرت    K-Anonymityخَد را ثاِ رٍغ   یوبراىاوالعبت ث

اهر  یيتحقق ا یکٌد.ثرا یآٍرد ٍ ثِ کبًٍدُ ارظب  ه یگوٌبم در ه

   ٍ ، عوال   یٍ دظاتِ ثٌاد   ی، کبًٍدُ قجل از اًجابم عوال دادُ کاب

 ٍ کٌٌادگبى در   کتاز ؼار  یٍرد یدادُ ّاب  یرا رٍ یفرکبًط کاب

 یٌابى درظت اوالعبت اوو یبفتدّد تب از در یاًجبم ه یدادُ کبٍ

کٌٌدُ فقاه   یاهر اظت. ثٌد یيًؽبى دٌّدُ ا 3حبـل کٌد.ؼکل 

 کٌد. یاعتوبد ه یکبٍفرکبًط  ی ثِ ًتب
 تٌظیوات9-7-7

n   کبرثرU1,………,Un   ٍجَد دارد کِ ّر کدام یاک ٍرٍدی

 ًؽبى دادُ ؼدُ اظت )یب یک یب ـفر(،ٍ  diثبیٌری دارًد کِ ثب 

 

 فرکبًط کبٍی قجل از دظتِ ثٌدی - 3ؼکل 

را هحبظاجِ کٌاد تاب از       1حبـال فرهاَ      کبًٍدُ هی خَاّد تاب 

 حبـل کٌد. دریبفت اوالعبت اوویٌبى

D= ∑ di                                                                          (1) 
                                 

ؼاد   ییاد درظت ثَد ٍ ـاحت آى تب  یفرکبًط کبٍ یيا یجِاگر ًت

 .کٌد یه یکٌٌدُ ، اوالعبت را دظتِ ثٌد یدظتِ ثٌد

 رٍش هبتی بر اختالل 4

رٍغ دادُ اـلی ثِ گًَِ ای پٌْبى ظبزی هی ؼَد کاِ در  در ایي 

ٍاقع ّوبى ایجبد اختال  در دادُ اـلی اظت کِ ثِ عدم افؽبی 

دادُ اـلی کوک های کٌد،الابفِ کاردى ًاَیس ثاِ دادُ اـالی       

 هْوتریي رٍغ در ایجبد اختال  دادُ ّبظت.

 اضافِ کردى ًَیس 4-7
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 ـاالی تَزیااع فراٍاًاای ؼااٌبختِ ؼاادُ ی هرثااَن ثااِ دادُ ا   
x1,x2,...,xn  راA   هی ًبهین،تَزیع فراٍاًایr1,r2,…,rn  راB 

هی ًبهین،کِ ثِ ـَرت تفبدفی ثب البفِ کردى ًَیس تَلیاد های   

 ؼًَد.دادُ ّبی هتتل ؼدُ ثِ ـَرت زیر خَاٌّد ثَد ا

x1 + r1,x2+r2,…..,xn+rn                                                              

  
را هی ؼٌبظد ٍ دادُ کابٍی رٍی دادُ ّابی    Bٍ دادُ کبٍ تٌْب  

در دادُ ّابی   Pهتتل ؼدُ اًجبم هی گیرد.دادُ کبٍ کابهپیَتر  

اظاتفبدُ های کٌد،ثعاد از اًؽاقب ،      Baysهتتل ؼدُ از قمیِ 

آظتبًِ تقریت  ، ؼجیِ ثِ دظت آٍردى تَزیع فراٍاًی دادُ ّبی 

ٍ   .(Aاـلی اظت) را های   Bاًای ًاَیس   دادُ کابٍ تٌْاب تَزیاع فرا

ؼٌبظد،اهب ًِ دادُ ّبی دقیق ًَیس را ، ٍ ثٌبثرایي هوکي ًیعات  

 .[4,5]دادُ اـلی را در ـَرت حولِ ، ثبزظبری کٌٌد

 گیری ٍ کارّای ایٌذُ ًتیجِ -5

تب کٌَى رٍغ ّبی زیبدی ثارای حفاظ حارین خفَـای در     

هحیه ّبی هتورکس ارائِ گردیدُ ٍلای در هحایه ّابی تاَزیعی     

هی ولجد ٍ هب قفد دارین کِ یاک رٍیکارد جدیاد را    کبری ثیؽتر 

در زهیٌِ حفظ حارین خفَـای در هحایه ّابی تاَزیعی را در      

 آیٌدُ ارائِ کٌین.
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