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Objetivos 
• O compartilhamento de informações 

estruturais de um rede sensível tem valor pois 
permite que dado fenômeno seja estudado 
pela comunidade 

• Este trabalho mostra tipos de ataque que 
podem comprometer a privacidade de redes 
ingenuamente anonimizadas  

 



Anonimização Ingênua 
• Os vértices são substituidos por números ou letras aleatórias 

• O grafo G= (V,E) é substituído por um Grafo 𝐺𝑎 = (𝑉𝑎, 𝐸𝑎), 
definido por uma função bijetora Π ∶ 𝑉 → 𝑉𝑎  

• O objetivo é preservar a estrutura garantindo a privacidade 
(será?) 

Proprietários dos Dados Analista dos Dados 
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Ataques Ativos 

Antes de um grafo ingenuamente 
anonimizado ficar público 
O atacante  cria um número k de usuários 
e faz “amizades” entre estes  k usuários 
criando um subgrafo  H 
O atacante faz “amizades” com a vítimas 
(w1, w2,..., wb) a serem identificadas 
Uma vez identificado H, é possível 
identificar W  
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Tipos 

• São propostos dois tipos 

– Walk-based 

– Cut-based 

• A forma de identificação de H é diferente, k e 
b variam conforme o tipo de ataque também  



 É preciso criar pelo menos K=(2+d)log n 
vértices no subgrafo e o grau de cada vértice 
é escolhido aleatóriamente (d0,d1) 
Cada vértice Wi = (w1,...,wb) deve se conectar 
a um conjunto distinto xi 
São criados arestas para G \W  
São criados arestas  entre (𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1)  
Com p = ½, são criadas arestas entre (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)  

Walk-based 

w1 

w2 

w3 

x2 
x3 

x1 x4 



Identificação de H 

• O atacante possui os conjuntos 

 

 

• Procura-se todos os vértices com grau Δ1`,  

• Procura-se todos os vizinhos com grau Δ2`, 
isto é repetido até ser formada uma árvore 

• Um vez identificado H, é possível identificar W 

(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑘), (Δ1`, Δ2`, . . , Δ𝑘 ), (𝑁1, 𝑁2, … 𝑁𝑏) 
  



Walk-based 
Graus = (5,4,4,3) 
N = ({X1, X2},{x2,x3},{x4}) 
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• Este método necessita da criação de k=(2+d)logn 
vértices e permite identificar b=O(log2n) usuários 

• Este método funcionará se não existir um outro 
subgrafo isomorfo a H, se H for encontrado de 
forma eficiente  e se H não contiver nenhuma 
automorfismo 

• As análises demonstradas no artigo permitem 
concluir que o ataque atende aos três requisitos  

Walk-based 



Avaliação 

• LiveJournal Data = 4.4 milhões usuários, 77 
milhões de arestas 



É preciso criar pelo menos K=Ω( 𝑙𝑜𝑔𝑛) 

vértices no subgrafo) 
Cada vértice Wi = (w1,...,wb) deve se conectar 
a apenas um elemento de H 
Com p = ½, são criadas arestas entre (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)  

Cut-based 
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Identificação de H 

• A identificação é baseada na árvore de 
mínimo corte  

• Cada corte da árvore de menor custo revela o 
número de arestas que devem ser cortadas 
para dividir o grafo original em 2    
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Identificação de H 
• Após a árvore de menor custo de G ser construída 

• Basta procurar as arestas de custo b, dentre estas 
identificar os grafos k vértices , e testar o isomorfismo 
destes com H 

 

 

 

 

• Após identificação de H basta procurar os vértices de G 
\ H conectados a H 

• Com alta probabilidade só existe um subgrafo isomorfo 
a H 
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Conclusões 
 • O ataque do tipo walk-based parece ser mais efetivo. O 

algoritmo de descoberta de H é mais eficiente, e parace ser 
mais dificil para o dono dos dados identificar H 

• No caso do cut-based, uma componente densamente 
conectada fracamente conectada ao restante do grafo é fácil 
identificar por ser improvável 

• “What our results do show is that one cannot rely on 
anonymization to ensure individual privacy in social network 
data, ... true safeguarding of privacy requires mathematical 
rigor, beginning with a clear description of what it means to 
compromise privacy, what are the computational and 
behavioral capabilities of the adversary, and to what 
informationdoes it have access” 


