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РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА 

ЛИЧНИ ДАННИ, 

 

създадена с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 г.,  

 

като взе предвид членове 29 и 30 от директивата,  

 

като взе предвид своя правилник за дейността,  

 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ: 
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ОБОБЩЕНИЕ 

В настоящото становище работната група прави анализ на ефективността и ограниченията на 

действие на съществуващите технически способи за анонимизиране в контекста на правната 

уредба на ЕС в областта на защитата на данни и формулира препоръки относно боравенето с 

такива технически способи, като отчита присъщия на всеки от тях остатъчен риск от 

идентификация.  

Работната група признава потенциалната стойност на анонимизирането, по-специално като 

стратегия за извличане на ползи от „данните с отворен достъп“ за лицата и за обществото 

като цяло, като същевременно се смекчават рисковете за засегнатите лица. Същевременно в 

проучвания на конкретни случаи и научни публикации се демонстрира колко е трудно 

създаването на действително анонимен масив от данни при запазване във възможно най-

голяма степен на информацията, стояща в основата му, която е необходима за изпълнението 

на задачата. 

В контекста на Директива 95/46/ЕО и на други правни инструменти на ЕС, които са от 

значение, анонимизирането е резултат от обработване на лични данни с цел по необратим 

начин да се предотврати идентифициране. В тази своя дейност администраторите на данни 

следва да имат предвид няколко елемента, като се отчита съвкупността от средства, които 

„биха могли разумно“ да бъдат използвани за идентифициране (от администратора или от 

всяко друго трето лице).  

Анонимизирането представлява допълнително обработване на лични данни; като такова то 

трябва да отговаря на изискването за съвместимост, като се отчитат правните основания и 

обстоятелствата на допълнителното обработване. Наред с това е вярно, че анонимизираните 

данни остават извън обхвата на законодателството за защита на данните, но субектите на 

данни все още могат да се ползват от защита по силата на други разпоредби (като 

разпоредбите за защита на поверителността на съобщенията). 

В настоящото становище са разгледани основните технически способи за анонимизиране, а 

именно рандомизацията и генерализирането. По-конкретно, в становището се разглеждат 

„добавянето на шум“, пермутацията, диференциалната неприкосновеност, агрегирането на 

данни, k-анонимността, l-многообразието и t-близостта. Разясняват се техните принципи, 

силни и слаби страни, както и най-често срещаните грешки и пропуски при използването на 

всеки способ.  

Силата на всеки от способите се разглежда в настоящото становище въз основа на три 
критерия:  

(i) запазва ли се възможността за извеждане на дадено лице,  

(ii) запазва ли се възможността за намиране на връзка между записи, отнасящи се до 
дадено лице, и  

(iii) възможно ли е да бъде извършено предположение относно дадено лице?  

Познаването на основните силни и слаби страни на всеки от техническите способи 

подпомага избора относно начините за разработване на адекватен процес на анонимизиране 

в съответния контекст. 

В становището се разглежда и псевдонимизирането с цел изясняване на някои недостатъци и 

погрешни схващания: псевдонимизирането не е метод за анонимизиране. Чрез него просто се 

намалява възможността за намиране на връзка между даден масив от данни и 
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първоначалната самоличност на субекта на данни, поради което псевдонимизирането е 

полезна мярка за сигурност.  

В становището се формулира заключението, че техническите способи за анонимизиране 

могат да предоставят гаранции за неприкосновеността на личния живот и да бъдат 

използвани за създаването на ефективни процеси на анонимизиране, но само ако се прилагат 

по подходящ начин, което означава, че предпоставките (контекстът) и целта (целите) на 

процеса на анонимизиране трябва да бъдат ясно определени с цел постигане на набелязаното 

анонимизиране, като същевременно се изготвят данни, които могат да бъдат от полза. 

Оптималното решение следва да се търси за всеки отделен случай, евентуално чрез 

съчетаването на различни способи, като същевременно се отчитат препоръките от 

практическо естество, формулирани в настоящото становище.  

И накрая, администраторите на данни следва да отчитат факта, че анонимизираният масив от 

данни може да продължи да представлява остатъчен риск за субектите на данни. 

Действително, от една страна, анонимизирането и повторното идентифициране са области, в 

които активно се провеждат научни изследвания и редовно се публикуват нови открития, но, 

от друга страна, дори анонимизираните данни, като статистическите данни, могат да бъдат 

използвани за обогатяване на съществуващи профили на лица, което да доведе до нови 

проблеми във връзка със защитата на данни. Ето защо анонимизирането не следва да се 

разглежда като еднократен акт, а свързаните с него рискове следва да бъдат подлагани на 

редовна оценка от администраторите на данни. 
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1. Въведение  

Във време, когато различните уреди, сензори и мрежи създават големи обеми и нови видове 

данни, а стойността на съхраняването на данни става пренебрежимо малка, нараства 

общественият интерес към такива данни и търсенето на възможност за тяхното повторно 

използване. „Данните с отворен достъп“ могат да донесат очевидни ползи за обществото, 

лицата и организациите, но само при зачитане на правото на всички лица на защита на 

техните лични данни и личен живот.  

Анонимизирането може да бъде успешна стратегия за запазване на тези ползи и за 

смекчаване на рисковете. След като даден масив от данни бъде действително анонимизиран, 

а идентифицирането на лицата стане невъзможно, европейското право за защита на данните 

престава да се прилага. Същевременно проучванията на конкретни случаи и научните 

публикации ясно показват, че създаването на действително анонимен масив от данни от един 

обширен набор от лични данни, при максимално запазване на основната информация, 

необходима за изпълнението на задачата, съвсем не е проста операция. Така например масив 

от данни, който се счита за анонимен, може да бъде комбиниран с друг масив от данни по 

такъв начин, че това да направи възможно идентифицирането на едно или повече лица.  

В настоящото становище работната група прави анализ на ефективността и ограниченията на 

действие на съществуващите технически способи за анонимизиране в контекста на правната 

уредба на ЕС в областта на защитата на данни и формулира препоръки за внимателно и 

отговорно използване на тези технически способи с цел изграждане на процес на 

анонимизиране.  

2. Определения и правен анализ 

2.1. Определения в контекста на правната уредба на ЕС 

В съображение 26 от Директива 95/46/ЕО се говори за анонимизиране в контекста на това, че 

анонимизираните данни трябва да останат извън обхвата на законодателството за защита на 

данните: 

 „като имат предвид, че принципите на защита трябва да се прилагат за всяка 
информация, отнасяща се до идентифицирано лице или подлежащо на 
идентификация лице; като имат предвид, че за да се определи дали едно лице 
подлежи на идентификация, следва да се разглежда съвкупността от всички 
средства, които биха могли да бъдат използвани разумно от администратора или 
от друго лице с цел идентифицирането на даденото лице; като имат предвид, че 
принципите на защита не се отнасят до данни, които са направени анонимни по 
начин, който прави невъзможно идентифицирането на съответното физическо 
лице; като имат предвид, че кодексите за поведение по смисъла на член 27 могат да 
бъдат полезно средство за предоставяне на указания относно начините, по които 
данните могат да бъдат направени анонимни и да бъдат съхранени във форма, 
която прави невъзможно идентифицирането на съответното физическо лице;“.

1
 

                                                 
1
 Следва също да се посочи, че този подход е следван и в проекта за регламент на ЕС за защита на данните, 

съображение 23 от който гласи: „за да се определи дали дадено лице може да бъде идентифицирано, следва да 

се вземат предвид всички средства, с които би могъл разумно да си послужи администраторът или което и да е 

друго лице за идентифицирането на даденото физическо лице“.  
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Един по-внимателен прочит на съображение 26 ни дава концептуално определение на 

анонимизирането. Смисълът на съображение 26 е, че за да бъдат анонимизирани, данните 

трябва да бъдат лишени от достатъчно свои елементи, така че субектът на данни да не може 

повече да бъде идентифициран. По-точно, данните трябва да бъдат обработени по такъв 

начин, че да не могат повече да бъдат използвани за идентифициране на физическо лице, 

посредством „всички средства, които биха могли да бъдат използвани разумно“ от 

администратора или от трето лице. Важен фактор е, че обработването трябва да има 

необратим характер. В директивата обаче не се пояснява как следва или как би могъл да се 

осъществи такъв процес на де-идентификация
2
. Акцентът е върху резултата: данните следва 

да бъдат такива, че да не позволяват субектът на данни да бъде идентифициран чрез „всички 

средства, които биха могли да бъдат използвани разумно“. Посочват се кодексите на 

поведение като средство за установяване на евентуални механизми за анонимизиране, както 

и съхраняването на данни под форма, която „прави невъзможно“ идентифицирането на 

субекта на данни. По този начин директивата ясно установява един много висок стандарт.  

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 

(Директива 2002/58/ЕО) също се позовава на „анонимизиране“ и „анонимни данни“ до 

голяма степен в същата насока. Съображение 26 от нея гласи: 

„Данни за трафика, използвани за търговия на комуникационни услуги или за 

осигуряване на услуги с добавена стойност, трябва също да бъдат изтрити или да се 

направят анонимни след осигуряване на услугата“. 

 
 Съответно член 6, параграф 1 гласи: 

„Данни за трафик, отнасящи се до абонати и потребители, обработени и съхранени 

от доставчика на публични комуникационни мрежи или публично достъпни 

електронни комуникационни услуги, трябва да бъдат изтрити или да се направят 

анонимни, когато не са необходими повече за целите на предаване на комуникация, 

без да се накърняват параграфи 2, 3 и 5 от настоящия член и член 15, параграф 1.“  

Нещо повече, в член 9, параграф 1 се посочва: 
„Когато данни за местонахождение, различни от данни за трафик, отнасящи се до 

потребители или абонати на публични комуникационни мрежи или публично 

достъпни електронни комуникационни услуги, могат да бъдат обработени, такива 

данни могат да бъдат обработени само когато се направят анонимни или със 

съгласието на потребители или абонати до степен и продължителност, необходими 

за предоставяне на услуга с добавена стойност.“ 

В основата на това стои мотивът, че резултатът от анонимизирането като технически способ, 

прилаган към лични данни, следва, при сегашното равнище на развитие на технологиите, да 

има също толкова постоянен характер, колкото и изтриването, т.е. да прави невъзможно 

обработването на лични данни.
3
 

                                                 
2 Това понятие е доразвито по-нататък на стр. 8 от настоящото становище.  
3
 Тук следва да припомним, че анонимизирането е определено и в международни стандарти като ISO 29100: 

„Процес, чрез който информация, която позволява установяване на самоличността, бива изменена необратимо 

по начин, при който титулярят на такава информация не може повече да бъде идентифициран пряко или 

непряко от администратора на такава информация самостоятелно или в сътрудничество с всяко друго лице“ 

(ISO 29100:2011). Ключов момент и за ISO е необратимият характер на претърпяната от личните данни промяна 

по отношение на възможността за пряко или косвено идентифициране. От тази гледна точка е налице 

значително сближаване с принципите и понятията, които стоят в основата на Директива 95/46/ЕО. Това се 

отнася и за определенията, които се съдържат в някои вътрешноправни закони (например в Италия, Германия и 

Словения), в които се поставя акцент върху невъзможността за идентифициране и се прави позоваване на 

„непропорционално усилие“ за повторно идентифициране (Германия, Словения). В същото време френският 

закон за защита на данните предвижда, че данните продължават да имат качеството на лични данни, дори 
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2.2. Правен анализ 

Анализът на формулировките относно анонимизирането в основните правни инструменти на 

ЕС в областта на защитата на данни дава възможност да се изтъкнат четири ключови 

характеристики: 

- анонимизирането може да бъде резултат от обработване на лични данни с цел 

предотвратяване по необратим начин на идентифицирането на субекта на данни;    

- могат да бъдат предвидени няколко технически способа за анонимизиране, 

законодателството на ЕС не съдържа нормативно установен стандарт; 

- следва да се отдаде значение на елементите от контекста: трябва да се държи сметка за 

всички средства, които биха могли да бъдат използвани разумно от администратора на данни 

или от трети лица, като се обръща особено внимание на това, което при сегашното равнище 

на развитие на технологиите „би могло да се използва разумно“ (като се има предвид 

увеличаването на изчислителната мощ и на броя на наличните инструменти);  

- анонимизирането е свързано с рисков фактор и този рисков фактор трябва да се отчита при 

оценката на валидността на всеки технически способ за анонимизиране, включително 

евентуалното използване на данни, които са били „ анонимизирани“ чрез такъв способ, като 

следва да се оценят и степента и вероятността от настъпването на такъв риск;  

В настоящото становище се използва понятието „технически способ за анонимизиране“ 

вместо „анонимност“ или „анонимни данни“, за да се подчертае присъщият на 

анонимизирането остатъчен риск от повторна идентификация, свързан с всякакви мерки от 

техническо-организационен характер, насочени към това данните да станат „анонимни“.  

2.2.1. Законосъобразност на процеса на анонимизиране  

На първо място, анонимизирането е технически способ, който се прилага към лични данни с 

цел постигане на необратима де-идентификация. Ето защо отправната презумпция е, че 

личните данни трябва да бъдат събирани и обработвани в съответствие с приложимото 

законодателство за съхраняване на данни в подлежащ на идентификация формат. 

В този контекст процесът на анонимизиране, а именно обработването на такива лични данни 

с цел постигане на анонимизирането им, е пример за „допълнително обработване“. Това 

обработване само по себе си трябва да премине проверка за съвместимост в съответствие с 

насоките, предоставени от работната група в становището ѝ 03/2013 относно ограничаването 

на целите
4
.  

Това означава, че по принцип правното основание за анонимизиране може да бъде извлечено 

от всяко от основанията, посочени в член 7 (включително законния интерес на 

администратора на данни), при условие че са изпълнени и изискванията за качество на 

данните, предвидени в член 6 от директивата, и като се отчитат надлежно конкретните 

                                                                                                                                                                  
когато е изключително трудно и малко вероятно да настъпи повторно идентифициране на субекта на данни - 

т.е. липсва разпоредба, която да се позовава на проверка за „разумност“. 

4
 Становище 03/2013 на работната група по член 29, достъпно на адрес: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
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обстоятелства и всички фактори, посочени в становището на работната група относно 

ограничаването на целите
5
.  

От друга страна, трябва да се изтъкнат разпоредбите на член 6, параграф 1, буква д) от 

Директива 95/46/ЕО (както и на член 6, параграф 1 и член 9, параграф 1 от Директивата за 

правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации), тъй като те 

демонстрират необходимостта от запазване на личните данни „във форма, която позволява 

идентифицирането“ за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани или 

се обработват допълнително.  

Сама по себе си тази разпоредба е силен аргумент, че личните данни следва най-малкото да 

бъдат анонимизирани „по подразбиране“ (при условие че са изпълнени различните правни 

изисквания, като посочените в Директивата за правото на неприкосновеност на личния 

живот и електронни комуникации относно данните за трафик). Ако администраторът на 

данни желае да запази такива лични данни, след като са постигнати целите на 

първоначалното или допълнителното обработване, следва да се използват технически 

способи за анонизимиране с цел да се предотврати по необратим начин идентификация.  

Ето защо работната група е на мнение, че анонимизирането като пример за допълнително 

обработване на лични данни може да се счита за съвместимо с първоначалните цели на 

обработването, но само при условие че процесът на анонимизиране е такъв, че да води по 

надежден начин до създаване на анонимизирана информация по смисъла, описан в 

настоящия доклад. 

Следва също така да се подчертае, че анонимизирането трябва да се осъществява в 

съответствие с правните ограничения, припомнени от Съда на ЕС в решението му по дело C-

553/07 (College van burgemeester en wethouders van Rotterdam v M.E.E. Rijkeboer) относно 

необходимостта от запазване на данните във формат, който позволява идентифицирането, 

което да даде възможност например за упражняването на права на достъп от субектите на 

данни. Съдът на ЕС постанови, че „член 12, буква a) от Директива [95/46] налага на 

държавите членки да предвидят право на достъп до информацията относно получателите 

или категориите получатели на данни, както и относно съдържанието на разкритата 

информация не само за настоящия момент, но и за минал момент. Държавите членки 

следва да определят срок за съхраняване на тази информация, както и свързан с нея 

достъп, които да установяват точно равновесие между, от една страна, интереса на 

съответното физическо лице да защити личния си живот, по-специално чрез предвидените 

в директивата възможности за намеса и способи за защита, и от друга страна, 

тежестта, която задължението за съхраняване на тази информация представлява за 

администратора.“  

Това е особено важно в случаите, когато администраторът на данни извършва 

анонимизирането на основание член 7, буква е) от Директива 95/46/ЕО: винаги трябва да 

съществува баланс между законните интереси на администратора на данни и правата и 

основните свободи на субектите на данни.  

                                                 
5
 По-конкретно това означава, че трябва да бъде извършена оценка по същество в контекста на всички значими 

обстоятелства, като се обърне особено внимание на следните ключови фактори:  

а) връзката между целите, за които са били събрани личните данни, и целите на допълнителното обработване; 

б) контекста, в който са събрани личните данни, и разумните очаквания на субектите на данни по отношение на 

по-нататъшното им използване;   

в) естеството на личните данни и въздействието на допълнителното обработване върху субектите на данни;  

г) гаранциите, прилагани от администратора на данни за осигуряването на справедливост при обработването и 

за предотвратяване на евентуално ненужно въздействие върху субектите на данни.  
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Така например изследване на холандския орган за защита на данните в периода 2012—

2013 г. на използването на технологии за пълна проверка на пакета от четири мобилни 

оператора показа правно основание по силата на член 7, буква е) от Директива 95/46/ЕО за 

анонимизирането на съдържанието на данните за трафик при първа възможност след 

събирането на тези данни. Действително, член 6 от Директивата за правото на 

неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации предвижда, че данните за 

трафик, отнасящи се до абонати и потребители, обработени и съхранени от доставчика на 

публични комуникационни мрежи или публично достъпни електронни комуникационни 

услуги, трябва да бъдат изтрити или да се направят анонимни при първа възможност. В този 

случай, тъй като това е допустимо съгласно член 6 от Директивата за правото на 

неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, в член 7 от Директивата за 

защита на данните съществува съответно правно основание. Този аргумент може да бъде 

представен и в обратен ред: ако вид обработване на данни е недопустим съгласно член 6 от 

Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, 

то не може да съществува правно основание по силата на член 7 от Директивата за защита на 

данните.  

2.2.2. Потенциална възможност за идентифициране на анонимизирани данни  

В становището си 4/2007 относно личните данни работната група разгледа подробно 

понятието „лични данни“, като постави акцент върху основните елементи на определението, 

съдържащо се в член 2, буква a) от Директива 95/46/ЕО, включително частта 

„идентифицирано или подлежащо на идентификация” от това определение. В този контекст 

работната група стигна също до заключението, че „следователно анонимизираните данни са 

анонимни данни, които преди това са се отнасяли до подлежащо на идентификация лице, но 

за които тази идентификация вече не е възможна“.  

Поради това работната група вече е пояснявала, че проверката за „средствата... които могат 

да бъдат използвани разумно“, се предлага в директивата като критерий, който да се прилага 

за оценка на това дали процесът на анонимизиране е достатъчно устойчив, т.е. дали 

идентификацията е станала „разумно“ невъзможна. Специфичният контекст и обстоятелства 

на конкретния случай оказват пряко влияние върху възможността за идентифициране. В 

техническото приложение към настоящото становище се съдържа анализ на въздействието 

на избора на най-подходящ технически способ. 

Както вече беше изтъкнато, научните изследвания, механизмите и изчислителната мощ се 

развиват. Следователно не е нито възможно, нито полезно да се изброяват изчерпателно 

обстоятелствата, при които идентификацията вече не е възможна. Същевременно си струва 

да бъдат разгледани и илюстрирани някои от ключовите фактори.  

На първо място, може да се твърди, че администраторите на данни следва да се съсредоточат 

върху конкретните средства, които ще бъдат необходими за отмяна на действието на 

техническия способ за анонимизиране, по-специално относно разходите и необходимото 

ноу-хау за прилагането на тези средства и оценката на вероятността и тежестта им. Така 

например, администраторите следва да постигнат баланс между полаганото от тях усилие за 

анонимизиране и разходите (както по отношение на време, така и на необходими ресурси) и 

нарастващото предлагане при ниска стойност на технически средства за идентифициране на 

лица в масиви от данни, все по-големия достъп на обществеността до други масиви от данни 

(като масивите от данни, които са налични заради политиките на отворен достъп) и 

многобройните примери за непълно анонимизиране, водещо до последващо неблагоприятно, 
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а в някои случаи и непоправимо въздействие върху субектите на данни.
6
 Следва да се 

отбележи, че рискът от идентифициране може да нараства с течение на времето и зависи 

също от развитието на информационните и комуникационните технологии. Следователно 

правната уредба, при наличието на такава, следва да бъде формулирана по технологично 

неутрален начин и в идеалния случай да отчита промените в развиващия се потенциал на 

информационните технологии.
7
  

На второ място, „средствата, които биха могли разумно да се използват, за да се определи 

дали дадено лице подлежи на идентифициране“, са средствата, които се използват от 

„администратора на данни или от всяко друго лице“. Ето защо е от решаващо значение да се 

разбере, че когато администратор на данни не заличи първоначалните (подлежащи на 

идентифициране) данни на равнището на събитието и предаде част от този масив от данни 

(например след премахване или прикриване на подлежащи на идентифициране данни), 

полученият в резултат от това масив от данни продължава да представлява лични данни. 

Полученият масив от данни може да бъде квалифициран като анонимен само ако 

администраторът на данни агрегира данните до ниво, на което събитията, касаещи отделни 

лица, вече не подлежат на идентифициране. Например: ако дадена организация събира данни 

относно индивидуални пътувания, индивидуалните модели на пътуване на равнището на 

събитието ще продължават да бъдат лични данни за всяка страна, при условие че 

администраторът на данни (или всяко друго лице) продължава да има достъп до 

първоначалните необработени данни, дори когато преките признаци за идентифициране са 

отстранени от масива, предоставен на трети лица. Ако обаче администраторът на данни 

заличи необработените данни и предостави на трети лица само агрегираните статистически 

данни на по-високо равнище, като например „всеки понеделник по маршрута Х преминават 

160 % повече пътници в сравнение с вторник“, тези данни биха се считали за анонимни. 

Едно ефективно решение за анонимизиране предотвратява за всички лица възможността да 

извеждат конкретно лице в масив от данни, да свързват два записа в рамките на един масив 

от данни (или между два отделни масива от данни), както и възможността да правят 

предположение от такъв масив от данни. Следователно, в най-общ план премахването на 

пряко идентифициращите елементи само по себе си не е достатъчно, за да се гарантира, че 

идентифицирането на субекта на данни става невъзможно. В много случаи се налага да се 

предприемат допълнителни мерки, за да се предотврати идентификация, като това отново 

зависи от контекста и целите на обработването, за които са предназначени анонимизираните 

данни. 

 
ПРИМЕР:  
Профилите за генетични данни са пример за лични данни, които могат да бъдат изложени на риск от 
идентифициране, ако използваният способ е само заличаване на самоличността на донора, поради уникалния 
характер на някои профили. В литературата

8
 вече е посочвано, че комбинацията от обществено достъпни 

генетични ресурси (напр. генеалогични ресурси, некролози, резултати от заявки за търсене в търсачки) и 
метаданните относно донори на ДНК (момента на донорство, възраст, местоживеене) могат да разкрият 
самоличността на някои лица, дори когато донорството на ДНК е „анонимно“.  

                                                 
6
 Интересно е да се отбележи, че измененията на Европейския парламент в проекта за общ регламент за защита 

на данните, представени неотдавна (21 октомври 2013 г.), посочват изрично в съображение 23, че „За да се 

установи дали средствата биха могли разумно да се използват за идентифициране на лице, следва да бъдат 

отчетени всички обективни фактори, като разходите и времето, необходими за идентификация, като се вземат 

предвид както наличните технологии към момента на обработването, така и технологичното развитие“.  
7
 Вж. становище 4/2007 на работната група по член 29, стр. 15.  

8
 Вж. John Bohannon, Genealogy Databases Enable Naming of Anonymous DNA Donors, Science, т. 339, №. 6117 

(18 януари 2013 г.), стр. 262. 
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И двете групи технически способи за анонимизиране — рандомизиране и генерализиране—
9
 

имат своите недостатъци, но всеки от тях може да бъде подходящ при определени 

обстоятелства и контекст за постигането на желаната цел, без да се застрашава 

неприкосновеността на личния живот на субектите на данни. Трябва да бъде ясно, че 

„идентификация“ означава не само възможността за извличане на името и/или адреса на 

лицето, но също така и потенциалната възможност за идентифициране чрез извеждане на 

лицето, намиране на връзки и извършване на предположение. Освен това за прилагането на 

правото за защита на данните е без значение какви са били намеренията на администратора 

на данни или на получателя. Правилата относно защитата на данните се прилагат, докато 

данните подлежат на идентифициране.  

Когато трето лице обработва масив от данни, третиран чрез способ за анонимизиране 

(анонимизиран и предоставен от първоначалния администратор на данни), това лице може да 

прави това правомерно, без да е необходимо да зачита изискванията за защита на данните, 

при условие че третото лице не може (пряко или косвено) да идентифицира субектите на 

данни в първоначалния масив от данни. Третите лица обаче са длъжни да отчитат всички 

свързани с контекста фактори и обстоятелства, посочени по-горе (включително 

специфичните особености на техническите способи за анонимизиране, прилагани от 

първоначалния администратор на данните), когато вземат решение как да използват и, по-

специално, как да комбинират тези анонимизирани данни за своите собствени цели — тъй 

като последиците от това могат да доведат до различни видове отговорност за тях. Когато 

тези фактори и особености са такива, че водят до неприемливо висок риск от 

идентифициране на субектите на данни, обработването отново попада в обхвата на правото 

за защита на данните.  

Посоченият по-горе списък няма за цел да бъде изчерпателен, а по-скоро да предостави общи 

насоки по подхода за оценка на потенциала за идентифициране на даден масив от данни, 

който е подложен на анонимизиране в съответствие с различните налични технически 

способи. Всички посочени по-горе фактори могат да се разглеждат като множество рискови 

фактори, които трябва да бъдат преценени от администраторите на данни при 

анонимизиране на масиви от данни и от третите лица, които използват тези „анонимизирани“ 

масиви от данни за свои собствени цели.  

2.2.3. Рискове при използването на анонимизирани данни 

При преценката дали да използват технически способи за анонимизиране администраторите 

на данни са длъжни да вземат предвид следните рискове: 

- един специфичен недостатък е приравняването на псевдонимизираните и анонимизираните 

данни. В раздела относно техническия анализ ще бъде разяснено, че псевдонимизираните 

данни не могат да се приравняват на анонимизирана информация, тъй като продължават да 

дават възможност за извеждане на индивидуален субект на данни и за намиране на връзки 

между различни масиви от данни. Заради вероятността псевдонимността да позволи 

идентифициране, тя остава в обхвата на правния режим на защитата на данните. Това е от 

особено значение в контекста на научните, статистическите или историческите 

изследвания.
10

  

                                                 
9
 Основните характеристики и разлики между тези два технически способа за анонимизиране са описани в 

раздел 3 по-долу („Технически анализ“).  
10

 Вж. също становище 4/2007 на работната група по член 29, стр. 18—20.  
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ПРИМЕР:  

Типичен пример за недоразуменията, възникващи около псевдонимизирането, е широко извeстният „инцидент 

AOL (America On Line)“. През 2006 г. база данни, съдържаща 20 милиона ключови думи за търсене за над 650 

000 потребители в период от три месеца, се обявява за достъпна за обществеността, като единствената мярка за 

запазване на неприкосновеността на личния живот се състои в замяната на идентификацията на потребителя на 

AOL с нумерологичен атрибут. В резултат част от тези потребители бяха идентифицирани и 

местонахождението им стана публично достояние. Псевдонимизираните заявки за търсене на поредица от 

символи в търсачки, особено когато бъдат съчетани с други атрибути като IP адреси или други 

конфигурационни параметри на клиента, могат до голяма степен да допринесат за идентифициране.  

- втората грешка е да се счита, че надлежно анонимизираните данни (които отговарят на 

всички условия и критерии, посочени по-горе, и по дефиниция попадат извън обхвата на 

Директивата за защита на данните) лишават лицата от каквито и да било гаранции — преди 

всичко и най-вече поради това, че спрямо тези данни може да се прилага друго 

законодателство. Така например член 5, параграф 3 от Директивата за правото на 

неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации забранява съхраняване и 

достъп до „информация“ от всякакъв вид (включително информация, която няма личен 

характер), съхранявана в терминалното оборудване без съгласието на абоната или 

потребителя, тъй като това е част от по-широкия принцип за поверителност на 

комуникациите.  

- трети пропуск би бил налице в резултат на незачитането на въздействието върху лицата, 

при някои обстоятелства, на надлежно анонимизирани данни, особено в случай на 

профилиране. Сферата на частния живот на лицата като такава се ползва със закрила по 

силата на член 8 от ЕКПЧ и член 7 от Хартата на основните права на ЕС; дори когато 

законодателството в областта на защитата на данните може да е престанало да бъде 

приложимо към този вид данни, използването на масиви от данни, анонимизирани и 

предоставени за ползване на трети лица, може да доведе до накърняване на 

неприкосновеността на личния живот. Необходимо е специално внимание при работа с 

анонимизирана информация, особено когато такава информация се използва (често в 

съчетание с други данни) за вземане на решения, които пораждат последици (дори и само 

косвено) за лицата. Както вече беше посочено в настоящото становище и пояснено от 

работната група в становището относно понятието за „ограничаване на целта“ (Становище 

03/2013)
11

, законните очаквания на субектите на данни относно допълнителното обработване 

на техни лични данни следва да се оценяват, като се отчитат съответните свързани с 

контекста фактори — като естеството на отношенията между субектите на данни и 

администраторите на данни, приложимите правни задължения, прозрачността при 

операциите по обработване. 

3. Технически анализ, ефективност на технологиите и често 

срещани грешки 

Съществуват разнообразни практики и способи за анонимизиране с различна степен на 

ефективност. В настоящия раздел ще бъдат разгледани основните моменти, които трябва да 

бъдат взети под внимание от администраторите на данни при тяхното прилагане, като се има 

предвид по-специално гаранцията, която предлага даден технически способ в контекста на 

сегашното равнище на развитие на технологиите и при отчитане на трите риска, които са от 

съществено значение за анонимизирането:  

                                                 
11

 Достъпно на адрес:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp203_en.pdf.  
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 Извеждане на лицето, което съответства на възможността да бъдат изолирани 

някои или всички записи, които идентифицират дадено лице в масива от данни; 

 Намиране на връзки, което представлява възможност за свързване на поне два 

записа относно един и същ субект на данни или група от субекти на данни (в 

един и същ масив от данни или в два различни масива от данни). Ако 

атакуващото лице успее да установи (например посредством анализ на 

съотношенията), че два записа се отнасят до една и съща група лица, но не успее 

да изведе самоличността на лицата от тази група, този способ осигурява защита 

срещу „извеждане на лицето“, но не и срещу намиране на връзки; 

 Извършване на предположение, което представлява възможността за 

формулиране на заключение със значителна степен на вероятност относно 

стойността на атрибут с помощта на стойностите на набор от други атрибути. 

По този начин решението относно тези три риска ще бъде устойчиво на повторна 

идентификация, извършена с най-вероятните и разумни средства, с които разполагат 

администраторът на данни или третото лице. Във връзка с това работната група подчертава, 

че техническите способи за деидентификация и анонимизиране са обект на изследвания, в 

рамките на които последователно се демонстрира, че сам по себе си нито един способ не е 

лишен от недостатъци. Като цяло съществуват два различни подхода към анонимизирането: 

първият се основава на рандомизиране, а вторият на генерализиране. В настоящото 

становище се разглеждат също други понятия като псевдонимизиране, диференциална 

неприкосновеност, l-многообразие, t-близост. 

В настоящия раздел становището си служи със следните понятия: масивът от данни се 

състои от различни записи, отнасящи се до лица (субекти на данни). Всеки запис е свързан с 

един субект на данни и се състои от набор от стойности (или „вписвания“, напр.: 2013) за 

всеки атрибут (напр. година). Масивът от данни е съвкупност от записи, които могат да 

бъдат оформени алтернативно като таблица (или група таблици) или като 

анотирана/претеглена графика, което се среща все по-често понастоящем. Представените в 

становището примери се отнасят до таблици, но са приложими и за друг вид графично 

представяне на записи. Комбинациите от атрибути, отнасящи се до субект на данни или 

група от субекти на данни, могат да бъдат наречени квазиидентификатори. В някои случаи 

масивът от данни може да съдържа множество записи относно едно и също лице. 

„Атакуващо лице“ е трето лице (т.е. различно от администратора на данни и от 

обработващия лични данни), което има достъп до първоначалните записи, независимо дали 

това става инцидентно или умишлено.  

 

3.1. Рандомизиране 

Рандомизирането е група от технически способи, които променят истинността на данните, с 

цел да се заличи силната връзка между данните и лицето. Ако данните са достатъчно 

неопределени, тогава те вече не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Само по себе си 

рандомизирането не намалява специфичността на всеки запис, тъй като записът продължава 

да се извлича от един субект на данни, но може да предостави защита срещу атаки/риск от 

извършване на предположение и може да се съчетае със способите за генерализиране, за да 

се създадат по-стабилни гаранции за неприкосновеността на личния живот. Може да бъдат 

необходими и други технически способи, за да се гарантира, че даден запис не може да 

доведе до идентифициране на отделно лице.  
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3.1.1. Добавяне на шум 

Способът „добавяне на шум“ е особено полезен, когато атрибутите могат да имат съществен 

неблагоприятен ефект върху лицата, и се изразява в изменение на атрибутите в масивите от 

данни по такъв начин, че точността им се намалява, като същевременно се запазва 

цялостното разпределение. При обработването на лични данни наблюдателят ще 

предположи, че стойностите са точни, но това ще бъде вярно само до известна степен. Така 

например ако ръстът на дадено лице първоначално е бил измерен с точност до най-близкия 

сантиметър, анонимизираният масив от данни може да съдържа ръст с точност +-10cm. При 

ефективно прилагане на този способ трети лица няма да могат да идентифицират лицата и да 

поправят данни или по друг начин да забележат внесените в данните изменения. 

В повечето случаи добавянето на шум трябва да се съчетае с други способи за 

анонимизиране, като премахване на очевидни атрибути и квазиидентификатори. Нивото на 

шума, който се добавя, следва да се определи в зависимост от нуждите за нивото на исканата 

информация и въздействието върху неприкосновеността на личния живот на лицата в 

резултат на разкриването на защитените атрибути. 

3.1.1.1. Гаранции 

 Извеждане на лицето: Продължава да е възможно извеждане на записи относно 

дадено лице (вероятно по начин, който не позволява идентифициране), въпреки че 

записите са с по-ниска надеждност. 

 Намиране на връзка: Продължава да бъде възможно да се установи връзка между 

записите на едно и също лице, но записите са с по-ниска надеждност и по този начин 

действителният запис може да бъде свързан с изкуствено добавен запис (напр. 

„шум“). В някои случаи погрешната функция би могла да изложи субекта на данни на 

значителен и дори по-висок риск, отколкото вярната функция. 

 Извършване на предположение: Възможни са атаки с цел извършване на 

предположение, но с по-малка вероятност от успех и с възможност за някои фалшиви 

положителни резултати (или фалшиви отрицателни резултати). 

3.1.1.2. Често срещани грешки 

 Добавяне на шум, който не е последователен: Ако шумът не е семантично 

осъществим (напр. остава извън мащаба и не зачита логиката между атрибутите в 

масива), атакуващото лице, което е получило достъп до нея, ще може да филтрира 

шума и в някои случаи да възстанови липсващите вписвания. Освен това ако масивът 

от данни е с прекалено слаба гъстота
12

, остава възможността за намиране на връзка 

между вписванията на данни, за които е добавен шум, и външен източник. 

 Предположение, че добавянето на шум е достатъчно: добавянето на шум е допълваща 

мярка, която затруднява атакуващото лице да извлича лични данни. Освен ако шумът 

„заглушава“ информацията, която се съдържа в масива от данни, не следва да се 

предполага, че добавянето на шум представлява самостоятелен отговор за 

анонимизиране. 

                                                 
12

 Това понятие е доразвито по-нататък в приложението, стр. 30.  
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3.1.1.3. Пропуски при добавянето на шум 

Особено известен експеримент за повторна идентификация е експериментът, извършен с 

базата данни на доставчика на видео съдържание Netflix. При него са анализирани 

геометричните свойства на базата данни, състояща се от над 100 милиона рейтинга по 

скала 1—5 на над 18 000 филма, изразени от почти 500 000 потребители и публично 

оповестени от компанията, след като са били анонимизирани в съответствие с 

вътрешните правила на компанията за неприкосновеност на личния живот, като е 

заличена цялата информация, която води до идентифициране на клиенти, с изключение 

на рейтингите и датите. Добавен е шум, като рейтингите са леко завишени или занижени. 

Независимо от това е констатирано, че 99% от записите на потребителите са могли да 

бъдат идентифицирани по уникален начин в масива от данни с помощта на задаване като 

критерии за подбор на 8 рейтинга и дати с грешка от порядъка на 14 дни, като 

същевременно занижаването на критериите за подбор (2 рейтинга и грешка от порядъка 

на 3 дни) позволява да се идентифицират 68% от потребителите.
13

  

3.1.2. Пермутация 

Този способ, който се състои в разместване на стойностите на атрибути в таблица, така че 

част от тях да бъдат свързани по изкуствен начин с различни субекти на данни, е полезен, 

когато е важно да бъде запазено точното разпределение на всеки атрибут в масива от 

данни.  

Пермутацията може да се разглежда като специфична форма на добавяне на шум. При 

класическия способ за добавяне на шум атрибутите се изменят със стойности, определени 

на случаен принцип. Генерирането на последователен шум може да бъде трудна задача, а 

леката промяна в стойностите на атрибутите може да не гарантира в достатъчна степен 

неприкосновеността на личния живот. Като алтернатива на това способите за пермутация 

променят стойности в рамките на масива от данни, като просто разменят местата им в 

отделните записи. Тази размяна гарантира, че обхватът и разпределението на стойностите 

остават непроменени, но съотношенията между стойности и лица се променят. Ако 

между два или повече атрибута съществува логическа връзка или статистическо 

съотношение и те са подложени на пермутация независимо един от друг, тази връзка ще 

бъде унищожена. Ето защо може да бъде важно да се извършва пермутация на набор от 

свързани атрибути, така че да не се прекъсва логическата връзка между тях, в противен 

случай при атака е възможно да бъдат идентифицирани подложените на пермутация 

атрибути и действието на пермутацията да бъде отменено.  

Така например, ако разгледаме поднабор от атрибути в масив от медицински данни като 

„основания за хоспитализиране/симптоми/отделение“, в повечето случаи между 

стойностите ще има силна логическа връзка, а евентуална пермутация на една от тези 

стойности би била забелязана и дори е възможно действието ѝ да бъде отменено. 

По подобие на добавянето на шум пермутацията не може сама по себе си да осигури 

анонимизиране и следва винаги да се комбинира с премахване на очевидни 

атрибути/квазиидентификатори. 

                                                 
13

 Narayanan, A., & Shmatikov, V. (2008, May). Robust de-anonymization of large sparse datasets. В Security and 

Privacy, 2008. SP 2008. IEEE Symposium on (стр. 111—125). IEEE 
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3.1.2.1. Гаранции 

 Извеждане на лицето: Както и при добавянето на шум, продължава да бъде 

възможно извеждане на записи на конкретно лице, но записите са по-малко 

надеждни. 

 Намиране на връзка: Ако пермутацията засяга атрибути и квазиидентификатори, 

тя може да предотврати „правилното“ намиране на връзка между атрубити както 

във вътрешен, така и във външен план, с масива от данни, но все пак да позволи 

„неправилно“ намиране на връзка, тъй като действително съществуващо вписване 

може да бъде асоциирано с различен субект на данни. 

 Извършване на предположение: Все още могат да бъдат извлечени предположения 

от масива от данни, особено ако атрибутите са взаимно свързани или помежду им 

съществува силна логическа връзка; при все това ако атакуващото лице не знае 

кои атрибути са били пермутирани, то трябва да приеме, че извършеното от него 

предположение се основава на погрешна хипотеза, и следователно остава 

възможно само извършване на предположение на основание на вероятности. 

3.1.2.2. Често срещани грешки 

 Избор на погрешен атрибут: пермутирането на атрибути, които не са от 

чувствителен характер или не са свързани с риск, няма да повиши съществено 

защитата на личните данни. Действително, ако атрибутите от чувствителен 

характер или рисковите атрибути продължават да се асоциират с първоначалния 

атрибут, атакуващото лице все още би могло да извлече чувствителна информация 

относно лицата. 

 Пермутиране на атрибути на случаен принцип: Ако между два атрибута 

съществува силно съотношение, тогава пермутацията на атрибути на случаен 

принцип няма да доведе до стабилни гаранции. Тази често срещана грешка е 

илюстрирана в таблица 1.  

 Предположение, че пермутацията е достатъчна: По подобие на добавянето на шум 

пермутацията сама по себе си не гарантира анонимност и следва да бъде 

комбинирана с други техники, като премахването на очевидни атрибути. 

3.1.2.3. Пропуски при пермутация 

Настоящият пример илюстрира как пермутирането на атрибути на случаен принцип води 

до слаби гаранции за неприкосновеността на личния живот, когато между различните 

атрибути съществуват логически връзки. След направения опит за анонимизиране съвсем 

не е трудно да се изведе заключение относно доходите на всяко лице в зависимост от 

работата (и годината на раждане). Така например, след пряк преглед на данните може да 

се твърди, че е твърде вероятно главният изпълнителен директор да е роден през 1957 г. и 

да получава най-високо възнаграждение, а безработното лице да е родено през 1964 г. и 

да има най-нисък доход. 
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Година Пол Длъжност Доход 
(пермутирано) 

1957 г. м Инженер 70 000 

1957 г. м 
Главен 

изпълнителен 
директор 

5 000 

1957 г. м Безработен 43 000 

1964 г. м Инженер 100 000 

1964 г. м Ръководител 45 000 

Таблица 1. Неефективен пример за анонимизиране чрез пермутация на атрибути, намиращи се в съотношение. 

3.1.3. Диференциална неприкосновеност 

Диференциалната неприкосновеност
14

 е част от групата на техническите способи за 

рандомизиране, но тя следва различен подход: на практика, докато въвеждането на шум 

се извършва предварително, когато масивът от данни подлежи на обявяване, 

диференциалната неприкосновеност може да се използва, когато администраторът на 

данни генерира анонимизиран преглед на масива от данни, като същевременно запазва 

копие от първоначалните данни. В общия случай такива анонимизирани прегледи се 

генерират чрез набор от заявки за конкретно трето лице. Този поднабор включва известно 

количество шум на случаен принцип, добавен умишлено впоследствие. Диференциалната 

неприкосновеност дава на администратора на данни информация за количеството шум, 

което трябва да добави, както и под каква форма, за да получи необходимите гаранции за 

неприкосновеността на личния живот.
15

 Във връзка с това от особена важност ще бъде да 

се осъществява постоянно наблюдение (най-малко за всяка нова заявка) относно всяка 

възможност за идентифициране на лице чрез резултатите, получени по заявката. 

Същевременно трябва да се поясни, че способите за диференциална неприкосновеност не 

водят до промяна в първоначалните данни, и поради това, доколкото първоначалните 

данни се запазват, администраторът на данни е в състояние да идентифицира лица в 

резултатите от заявките за диференциална неприкосновеност, като се вземат предвид 

всички средства, които могат да бъдат използвани разумно. Такива резултати трябва 

също да се разглеждат като лични данни. 

Едно от предимствата на подход, основан на диференциална неприкосновеност, се състои 

във факта, че масивите от данни се предоставят на оправомощени трети лица в отговор на 

конкретна заявка, а не чрез обявяване на единичен масив от данни. В помощ на одита 

администраторът на данни може да запази списък на всички заявки и искания, с което се 

гарантира, че трети лица нямат достъп до данни, за които не са оправомощени. Заявката 

също може да бъде подложена на способи за анонимизиране, включително добавяне на 

шум или замяна за допълнителна защита на неприкосновеността на личния живот. В 

областта на научните изследвания все още стои открит въпросът за намирането на добър 

интерактивен механизъм за заявка-отговор, който да е в състояние да отговаря на 

всякакви въпроси достатъчно точно (т.е. с възможно най-малко наличие на шум), като 

същевременно запазва неприкосновеността на личния живот. 

За ограничаването на атаките с цел извършване на предположение и намиране на връзка е 

необходимо да се води архив на заявките, направени от дадено образувание, и да се 

наблюдава получената информация относно субектите на данни; ето защо базите данни, 

преминали през „диференциална неприкосновеност“, не следва да се разполагат на 

                                                 
14

 Dwork, C. (2006). Differential privacy. В Automata, languages and programming (стр. 1—12). Springer Berlin 

Heidelberg. 
15

 Вж. Ed Felten (2012) „Protecting privacy by adding noise.“ URL: 

https://techatftc.wordpress.com/2012/06/21/protecting-privacy-by-adding-noise/. 
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търсачки с отворен достъп, които не предлагат възможност за проследяване на 

направилото заявката образувание.  

3.1.3.1 Гаранции 

 Извеждане на лицето: Ако се извеждат само статистически данни и приложимите за 

масива правила са добре подбрани, използването на отговори с цел извеждане на лице 

следва да бъде невъзможно. 

 Намиране на връзка: Посредством множество заявки е възможно установяване на 

връзка между вписвания, отнасящи се до конкретно лице между два отговора. 

 Извършване на предположение: Чрез използването на множество заявки е възможно 

да се извърши предположение относно информация за лица или групи. 

3.1.3.2. Често срещани грешки 

 Добавеният шум не е достатъчен: Предизвикателството при предотвратяването на 

свързването с общите познания е да се предостави минимален обем от данни относно 

това дали конкретен субект на данни или група от субекти на данни има принос в 

масива от данни. От гледна точка на защитата на данните основната трудност е да се 

създаде подходящо количество шум, което да бъде добавено към верните отговори, 

така че да се защити неприкосновеността на личния живот на лицата, като 

същевременно се запази ползата от обявените отговори. 

3.1.3.3 Пропуски при диференциална неприкосновеност  

Третиране на всяка заявка поотделно: Комбинацията от резултати по заявките може да 

доведе до разкриване на информация, която е трябвало да бъде запазена в тайна. В случай 

че историята на направените заявки не е запазена, атакуващият системата може да 

генерира множество въпроси към база данни, която е била обект на диференциална 

неприкосновеност, при което прогресивно се намалява амплитудата на получената в 

резултат извадка, докато не се появи детерминистична или с много висока степен на 

вероятност специфична характеристика на единичен субект на данни или на група от 

субекти на данни. Наред с това друго възражение е да се избегне грешката да се смята, че 

данните са анонимни за третото лице, когато администраторът на данни продължава да 

бъде в състояние да идентифицира субекта на данни в първоначалната база данни, като се 

вземат предвид всички средства, които биха могли разумно да се използват.  

3.2. Генерализиране 

Генерализирането е втората група технически способи за анонимизиране. Този подход се 

изразява в генерализиране или разводняване на атрибутите на субектите на данни чрез 

изменение на съответния мащаб или поредност на величината (напр. регион вместо град, 

месец вместо седмица). Макар и да е ефективен способ за предотвратяване на извеждането 

на лице, генерализирането не дава възможност за ефективно анонимизиране във всички 

случаи; по-специално, то изисква специфични и фини количествени подходи за 

предотвратяване на намирането на връзка и извършването на предположение. 

3.2.1. Агрегиране и К-анонимност  

Способите за агрегиране и К-анонимност имат за цел да попречат на извеждането на субект 

на данни чрез поставянето на този субект в група заедно с най-малко k на брой други лица. 

За тази цел стойностите на атрибутите се генерализират до степен, при която всяко от лицата 
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споделя еднаква стойност. Например, чрез намаляване на детайлността относно дадено място 

чрез преминаване от град към държава се включва по-голям брой субекти на данни. 

Индивидуалните дати на раждане могат да бъдат генерализирани в диапазон от дати или 

групирани по месец или година. Други атрибути, които имат числово изражение (напр. 

заплати, тегло, ръст или дозировка на лекарствено средство), могат да бъдат генерализирани 

чрез стойности в определен интервал (напр. заплата 20 000—30 000 EUR). Тези методи могат 

бъдат използвани, когато съотношението между точни стойности на атрибути може да 

доведе до създаването на квазиидентификатори.  

3.2.1.1. Гаранции 

 Извеждане на лицето: Тъй като едни и същи атрибути вече се споделят от k на брой 

потребители, не би следвало да бъде възможно извеждане на отделно лице в рамките 

на група от k на брой потребители. 

 Намиране на връзка: Въпреки че намирането на връзка е ограничено, продължава да 

бъде възможно свързването на записи по групи от k на брой потребители. В този 

случай, в рамките на групата вероятността два записа да съответстват на същите  

псевдо-идентификатори е 1/k (което може да бъде значително по-високо от 

вероятността такива вписвания да не могат да бъдат свързани).  

 Извършване на предположение: Основният недостатък на модела k-анонимност е, че 

при него не се предотвратява нито един вид атака с цел извършване на 

предположение. В действителност, ако всички k на брой лица са в една и съща група, 

то тогава ако на атакуващия е известно към коя група принадлежи дадено лице, не е 

никак трудно да се изтегли стойността на тази характеристика.  

3.2.1.2. Често срещани грешки 

 Липса на някои квазиидентификатори: Когато става дума за k-анонимност, 

параметърът от решаващо значение е прагът на k. Колкото по-голяма е стойността на 

k, толкова по-стабилни са гаранциите за неприкосновеността на личния живот. Често 

се допуска грешката по изкуствен начин да се увеличава стойността на k чрез 

намаляване на разглеждания набор от квазиидентификатори. Намаляването на 

квазиидентификаторите улеснява формирането на групи от k-потребители заради 

присъщата способност за идентификация, асоциирана с други атрибути (особено 

когато част от тях са от чувствително естество или имат много висока ентропия, 

какъвто е случаят с много редките атрибути). Груба грешка е при подбор на атрибута, 

който да бъде генерализиран, да не се разглеждат всички квазиидентификатори; ако 

част от атрибутите могат да бъдат използвани за извеждане на лице в група от k на 

брой лица, тогава генерализирането не защитава част от тези лица ( вж. пример за 

това в таблица 2). 

 Ниска стойност на k: Също толкова проблематично е да се стремим към ниска 

стойност на k. Когато k е прекалено ниска, тежестта на всяко отделно лице в групата 

става прекалено голяма и атаки с цел извършване на предположение е по-вероятно да 

се увенчаят с успех. Например, ако k=2, тогава вероятността двете лица да споделят 

една и съща характеристика е по-висок, отколкото ако k>10. 

 Пропуск да се групират лица с еднаква тежест: Групирането на набор от лица с 

неравно разпределение на атрибути също може да доведе до проблеми. Въздействието 

на записа, отнасящ се до дадено лице, върху масива от данни ще варира: някои от тях 

ще представляват съществена част за вписванията, докато приносът на други ще 

остава доста незначителен. Ето защо е важно да се уверим, че стойността на k е 



 

20 

 

достатъчно висока, така че никое лице да не представлява прекалено важна част от 

вписванията в дадена група. 

3.1.3.3. Пропуски при k-анонимност  

Основният проблем при k-анонимността е, че този способ не води до предотвратяване 

на атаки с цел извършване на предположение. В примера по-долу, ако на атакуващото 

лице е известно, че конкретно лице фигурира в масива от данни и е родено през 

1964 г., то тогава става известно също, че това лице е претърпяло инфаркт на 

миокарда. Освен това, ако ни е известно, че този масив от данни е предоставен от 

френска организация, то тогава всяко от лицата живее в Париж, тъй като първите три 

цифри от пощенските кодове за Париж са 750*.  

 

Година Пол 

Код на 

населе

но 

място 

Диагноза 

1957 г. м 750* 
Инфаркт на 

миокарда 

1957 г. м 750* Холестерол 

1957 г. м 750* Холестерол 

1964 г. м 750* 
Инфаркт на 

миокарда 

1964 г. м 750* 
Инфаркт на 

миокарда 
Таблица 2. Пример за неподходящо k-анонимизиране 

 
3.2.2. L-многообразие/T-близост 

L-многообразието допълнително разширява k-анонимността, за да се гарантира, че се 

пресича възможността за детерминистки атаки с цел извършване на предположение, като се 

създадат гаранции, че във всеки клас на еквивалентност всеки атрибут разполага с най-малко 

l различни стойности. 

Една от основните цели е ограничаването на появата на класове на еквивалентност със слаба 

променливост на атрибутите, така че атакуващ системата, който притежава основни 

познания относно конкретен субект на данни, винаги да остава със значителна степен на 

несигурност.  

L-многообразието е от полза за защита на данните при атаки с цел извършване на 

предположение, когато стойностите на атрибутите са добре разпределени. Същевременно 

трябва да се подчертае, че този способ не може да предотврати изтичането на информация, 

ако атрибутите в рамките на даден дял са неравномерно разпределени или принадлежат към 

малък диапазон от стойности или семантични значения. И накрая, l-многообразието е обект 

на вероятностни атаки с цел извършване на предположение. 

T-близостта представлява подобрение на l-многообразието поради това, че има за цел да 

създаде класове на еквивалентност, които наподобяват първоначалното разпределение на 

атрибути в таблицата. Този способ е от полза, когато е важно данните да се запазят възможно 

най-близо до първоначалния им вид; за тази цел се поставя допълнително ограничение върху 

класа на еквивалентност, а именно във всеки клас на еквивалентност да съществуват не само 
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поне l различни стойности, но също така всяка стойност да е представена толкова пъти, 

колкото е необходимо, за да се отрази първоначалното разпределение на всеки атрибут. 

3.2.2.1. Гаранции 

 Извеждане на лицето: По подобие на k-анонимността, l-многообразието и t-близостта 

могат да гарантират, че записите, отнасящи се до дадено лице, не могат да бъдат 

изведени в базата данни.  

 Намиране на връзки: l-многообразието и t-близостта не са подобрение спрямо k-

анонимността по отношение на невъзможността за намиране на връзки. Въпросът е 

същият, както и при всяка група: вероятността еднакви вписвания да се отнасят до 

един и същи субект на данни е по-висока от 1/N (където N е броят на субектите на 

данни в базата данни). 

 Извършване на предположение: Основното предимство на l-многообразието и t-

близостта пред k-анонимността е, че се пресича със 100 % сигурност възможността за 

атаки с цел извършване на предположение срещу база данни, подложена на „l-

многообразие“ или „t близост“.  

3.2.2.2. Често срещани грешки 

 Защита на стойностите на атрибути с чувствителен характер чрез смесването им с 

други атрибути с чувствителен характер: За осигуряването на гаранции за 

неприкосновеността на личния живот не е достатъчно само да разполагаме с две 

стойности на атрибут в група. В действителност, разпределянето на стойности с 

чувствителен характер във всяка група следва да наподобява разпределението на тези 

стойности сред общата популация или най-малко да бъде еднакво в рамките на 

групата.  

3.2.2.3. Пропуски при l-многообразието  

В таблицата по-долу атрибутът „Диагноза“ е подложен на l-многообразие; 

същевременно, знаейки, че в таблицата фигурира дадено лице, родено през 1964 г., 

все още е възможно да се предположи с много висока степен на вероятност, че това 

лице е претърпяло инфаркт на миокарда. 
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Година Пол Код на 

населено 

място 

Диагноза 

1957 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1957 г. м 750* Холестерол 

1957 г. м 750* Холестерол 

1957 г. м 750* Холестерол 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Холестерол 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

1964 г. м 750* Инфаркт на миокарда 

Таблица 3. Таблица, подложена на l-многообразие, в която стойностите „Диагноза“ не са разпределени еднакво 

 

Име Дата на раждане Пол 

Smith 1964 г. м 

Rossi 1964 г. м 

Dupont 1964 г. м 

Jansen 1964 г. м 

Garcia 1964 г. м 

Таблица 4. Ако на атакуващото лице е известно, че тези лица са включени в таблица 3, то би могло да направи предположение, че те са 

претърпели инфаркт на миокарда 
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4. Псевдонимизация  

Псевдонизимацията се състои от заместване на един атрибут в даден запис (в типичния 

случай това е уникален атрибут) с друг атрибут. Поради това все още съществува вероятност 

физическото лице да бъде идентифицирано косвено; следователно, ако се използва 

самостоятелно, псевдонимизацията не води до анонимен масив от данни. Независимо от това 

псевдонимизацията се разглежда в настоящото становище поради множеството случаи на 

неразбиране и грешки, свързани с нейната употреба. 

Псевдонимизацията намалява възможността даден масив от данни да бъде свързан с 

оригиналната идентичност на субекта на данни и поради това представлява полезна мярка за 

сигурност, но не и метод за анонимизация.  

Резултатът от псевдонимизацията може да бъде независим от първоначалната стойност 

(какъвто е случаят с произволно генерирано от администратора число или име, избрано от 

субекта на данни) или може да бъде изведен от първоначалните стойности на атрибута или 

набора от атрибути, напр. хеш функция и схема за криптиране. 

Най-използваните техники за псевдонимизация са следните: 

 криптиране със секретен ключ: в този случай притежателят на ключа може по 

обичайния начин да разпознае всеки субект на данни посредством декриптиране на 

масив от данни, тъй като личните данни все още се съдържат в масива от данни, макар 

и в криптиран вид. Ако приемем, че се използват най-усъвършенстваните схеми за 

криптиране, декриптирането е възможно само при познаване на ключа. 

 хеш функция: тя съответства на функция, която възстановява изходни данни с 

фиксирана дължина от входни данни с произволна дължина (входните данни могат да 

бъдат единичен атрибут или набор от атрибути) и която не може да бъде възстановена 

в първоначалната си форма, т.е. не съществува рискът от възстановяване на 

първоначалната форма, който се наблюдава при криптирането. Независимо от това, 

ако интервалът от входните стойности на хеш функцията е известен, те могат да бъдат 

възпроизведени чрез хеш функцията, за да се изведе правилната стойност на даден 

запис. Например, ако масив от данни е псевдонимизиран чрез прилагане на хеш 

функция върху националния идентификационен номер, то този масив може да бъде 

изведен просто чрез хеширане на всички възможни входни стойности и съпоставянето 

на резултата със същите стойности в масива от данни. Хеш функциите обикновено се 

разработват така, че да бъдат лесни за изчисляване, и са уязвими към атаки по метода 

„груба сила“.
16

 За колективно възстановяване на голям масив от хеш стойности могат 

да се създават и предварително изчислени таблици.  

 Използването на „salted-hash function“ („подсолена“ хеш функция, при която 

произволно избрана стойност, известна като „сол“, се добавя към хеширания атрибут) 

може да намали вероятността от извеждане на входната стойност, но въпреки това 

изчисляването на стойността на първоначалния атрибут, скрита зад резултатите от 

прилагането на „salted-hash function“, продължава да бъде осъществимо с разумни 

средства.
17

  

                                                 
16

 Подобни атаки се състоят от изпробване на всички възможни входни стойности с цел да се съставят таблици 

на съответствие. 
17

 Това важи в особено висока степен, ако видът на атрибута е известен (име, социален номер, дата на раждане и 

т.н.). За добавянето на изчислително изискване може да се използва хеш функция с ключ за извличане, при 

която изчислената стойност се хешира неколкократно с къса „сол“.  
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 хеш функция с въведен ключ: тя обозначава специфична хеш функция, която използва 

таен ключ като допълнително въведени входни данни (различава се от „подсолената“ 

хеш функция, тъй като по правило „солта“ не е тайна). Администраторът на данни 

може да приложи функцията към атрибута, като използва тайния ключ, но за 

атакуващите е много по-трудно да приложат функцията, без да знаят ключа, тъй като 

броят на възможностите, които трябва да бъдат изпробвани, е толкова голям, че това 

става твърде трудно на практика.  

 детерминиращо криптиране или хеш функция с ключ при изтриване на ключа: тази 

техника може да се приравни с произволно избиране на число като псевдоним за 

всеки атрибут в базата данни и последващо изтриване на таблицата за съответствие. 

Това решение позволява
18

 да се намали възможността за свързване на личните данни в 

масива от данни с данните на същото лице в друг масив от данни, в който се използва 

друг псевдоним. При положение че се използва усъвършенстван алгоритъм, за 

атакуващите би било трудно от изчислителна гледна точка да декриптират или 

приложат функцията, тъй като това би наложило да се тества всеки възможен ключ, 

при положение че ключът не е наличен. 

 токенизация: тази техника се използва обикновено (но не само) във финансовия 

сектор за заменяне на идентификационни номера на карти със стойности, които имат 

по-малка полезност за атакуващ субект. Техниката почива на предходните, като 

обикновено се базира на прилагането на еднопосочни механизми за криптиране или 

на присвояване, посредством индекс функция, на число от редица или на произволно 

генерирано число, което не е математически изведено от първоначалните данни. 

4.1. Гаранции 

 Извеждане на лице: Все пак е възможно записаните за дадено лице данни да бъдат 

изведени, тъй като лицето е разпознаваемо посредством уникален атрибут, който е 

резултат от псевдонимизиращата функция (т.е. псевдонимизирания атрибут). 

 Възможност за намиране на връзки: Възможността за намиране на връзки е голяма 

при записи, използващи един и същ псевдонимизиран атрибут за обозначаване на 

едно и също лице. Дори при използване на различни псевдонимизирани атрибути за 

един и същи субект на данни възможността за намиране на връзки продължава да 

съществува посредством други атрибути. Само при положение че нито един друг 

атрибут в масива от данни не може да бъде използван за идентифициране на субекта 

на данни и ако всички връзки между първоначалния атрибут и псевдонимизирания 

атрибут са отстранени (в т.ч. чрез изтриване на първоначалните данни), няма да 

съществуват лесно откриваеми пресечни точки между двата масива от данни, 

използващи различни псевдонимизирани атрибути.   

 Извършване на предположение: Атаките с цел извършване на предположение за 

истинската идентичност на субекта на данни са възможни в рамките на даден масив 

от данни или при съпоставка на различни бази от данни, които използват един и същ 

псевдонимизиран атрибут за лицето, или когато псевдонимите са твърде лесни за 

разкриване и не прикриват по подходящ начин първоначалната идентичност на 

субекта на данните. 

                                                 
18

 В зависимост от останалите атрибути в масива от данни и от изтриването на първоначалните данни.  
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4.2. Често срещани грешки 

 Приемане, че псевдонимизиран масив от данни е анонимизиран: Администраторите 

на данни често приемат, че премахването или заменянето на един или повече 

атрибути е достатъчно, за да се анонимизира масивът от данни. Множество примери 

показват, че това не е така; простата промяна на идентификацията не възпрепятства 

идентифицирането на субекта на данните, ако в масива от данни продължават да 

съществуват квазиидентификатори или ако стойностите на други атрибути все още 

позволяват лицето да бъде идентифицирано. В много случаи идентифицирането на 

дадено лице може да бъде също толкова лесно в псевдонимизиран масив от данни, 

както с помощта на първоначалните данни. Следва да се предприемат допълнителни 

мерки, за да може масивът от данни да се счита за анонимизиран, в т.ч. премахване и 

генерализиране на атрибути или изтриване на първоначалните данни, или най-малко 

привеждането им в силно агрегиран вид. 

 Често срещани грешки при използване на псевдонимизацията като способ за 

намаляване на възможността за намиране на връзки: 

 

o използване на един и същ ключ в различни бази данни: премахването на 

възможността за намиране на връзки между различни масиви от данни зависи 

до голяма степен от използването на алгоритъм с ключ и от факта, че едно и 

също лице съответства на различни псевдонимизирани атрибути в различен 

контекст. Следователно е важно да не се допуска използване на един и същ 

ключ в различни бази данни, за да се намали възможността за намиране на 

връзки.  

o използване на различни ключове („редуващи се ключове“) за различни 

потребители: може да е целесъобразно да се използват различни ключове за 

различни групи потребители и ключовете да се сменят в зависимост от случая 

(напр. да се използва един и същ ключ за 10 записа, свързани с един и същ 

потребител). Независимо от това, ако тази операция не е правилно 

конструирана, тя може да доведе до поява на някои модели, които частично да 

намалят очакваните ползи. Например, ротацията на ключа чрез специфични 

правила за специфични лица би улеснило намирането на връзки между записи, 

съответстващи на дадено лице. Наред с това, изчезването на повтарящ се 

псевдонимизиран запис в базата данни в момента на поява на нов запис може 

да бъде сигнал, че двата записа се отнасят до едно и също физическо лице.  

o съхраняване на ключа: ако секретният ключ се съхранява заедно с 

псевдонимизираните данни и данните са компрометирани, за атакуващото лице 

ще бъде лесно да свърже псевдонимизираните данни с първоначалния им 

атрибут. Същото положение важи и в случаите, когато ключът се съхранява 

отделно от данните, но не по сигурен начин. 
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4.3. Недостатъци на псевдонимизацията  

 Здравно обслужване 

1. 
Име, адрес, дата на 
раждане 

2. 
Период на обезщетение за 
специална помощ 

3. 
Индекс на 
телесната 
маса 

6.  
Референтен номер в 
кохортно проучване 

 < 2 години 15 QA5FRD4 
 < 5 години 14 2B48HFG 
 < 2 години 16 RC3URPQ 
 < 5 години 18 SD289K9 
 < 2 години 20 5E1FL7Q 

Таблица 5. Пример за псевдонимизация посредством хеширане (име, адрес, дата на раждане), която може лесно да бъде 

възстановена. 

Създаден е масив от данни, който позволява да се анализира връзката между теглото на 

дадено лице и получаването на обезщетение за специална помощ. Първоначалният масив от 

данни, който включва името, адреса и датата на раждане на субекта на данни, е бил изтрит. 

Референтният номер в кохортното проучване е генериран от изтритите данни посредством 

хеш функция. Въпреки че името, адресът и датата на раждане са били изтрити от таблицата, 

ако името, адресът и датата на раждане на субекта на данни са известни и се знае коя е 

използваната хеш функция, е лесно да се изчислят референтните номера в кохортното 

проучване.  

 Социални мрежи 

Вече демонстрирахме
19

, че чувствителна информация за конкретни лица може да бъде 

извлечена от графики в социалните мрежи, въпреки техниките за псевдонимизация, 

прилагани към такива данни. Един доставчик на социална мрежа грешно предполагаше, 

че псевдонимизацията е достатъчно надеждна, за да предотврати идентифициране след 

продажба на данните на други компании за целите на маркетинга и рекламата. Вместо 

истинските имена доставчикът беше използвал прозвища, но както стана ясно, това не 

беше достатъчно, за да се анонимизират потребителските профили, тъй като връзките 

между отделните лица са уникални и могат да се използват като идентификатор. 

 Местонахождения 

Наскоро изследователи от Масачусетския технологичен институт
20

 анализираха 

псевдонимизиран масив от данни, състоящ се от пространствено-времеви координати на 

придвижването на 1,5 млн. лица в зона с радиус 100 km в продължение на 15 месеца. Те 

доказаха, че 95 % от популацията могат да бъдат извлечени посредством четири 

местонахождения и че само две местонахождения са достатъчни, за да се извлекат повече 

от 50 % от субектите на данни (едно от тези местонахождения е известно, тъй като е най-

вероятно домът или местоработата на лицето) с твърде ограничена степен на защита на 

неприкосновеността на личния живот, дори когато самоличността на лицата е 

псевдонимизирана чрез заменяне на техните истински атрибути [….] с други етикети. 

                                                 
19

 A. Narayanan и V. Shmatikov, „De-anonymizing social networks“, на 30-ия симпозиум на IEEE по въпросите на 

сигурността и неприкосновеността на личния живот, 2009 г. 
20

 Y.-A. de Montjoye, C. Hidalgo, M. Verleysen и V. Blondel, „Unique in the Crowd: The privacy bounds of human 

mobility," Nature, № 1376, 2013 г.  



 

27 

 

5. Изводи и препоръки  

5.1. Изводи 

Техниките за деидентификация и анонимизация са обект на интензивни изследвания и 

настоящият документ последователно демонстрира, че всяка от тези техники има своите 

предимства и недостатъци. В повечето случаи не е възможно да се дадат минимални 

препоръки за параметри, които да се използват, тъй като всеки масив от данни трябва да се 

разглежда поотделно.  

В много случаи дори анонимизиран масив данни може да носи остатъчен риск за субектите 

на данни. Действително, дори когато вече не е възможно записът за дадено лице да бъде 

възстановен, може все пак да е възможно да се придобие информация за това лице с помощта 

на други налични (публични или непублични) източници на информация. Следва да се 

подчертае, че освен преките последици върху субектите на данни от неправилен процес на 

анонимизиране (раздразнение, загуба на време и усещане за липса на контрол, ако лицето 

бъде включено в група без неговото знание или предварително съгласие), могат да се 

наблюдават и други странични ефекти от неправилното анонимизиране, когато субектът на 

данни стане погрешка мишена на атака от страна на атакуващо лице в резултат на обработка 

на анонимизирани данни, особено ако атакуващият е злонамерен. Поради това работната 

група подчертава, че способите за анонимизиране могат да предоставят гаранции за личната 

неприкосновеност, но само ако се прилагат по подходящ начин, което означава, че 

предпоставките (контекстът) и целта(ите) на процеса на анонимизиране трябва да бъдат ясно 

набелязани, за да се постигне желаното равнище на анонимизиране. 

5.2. Препоръки 

 Някои способи за анонимизиране имат присъщи ограничения. Тези ограничения 

трябва да бъдат разгледани обстойно, преди даден способ да бъде използван за 

изготвянето на процес на анонимизиране от страна на администраторите на данни. Те 

трябва да отчитат целите, които преследва анонимизацията, напр. защита на личния 

живот на лицата при публикуването на масив от данни или създаването на 

възможност за извличане на определена информация от масив от данни. 

 Никой способ, описан в настоящия документ, не отговаря изцяло на критериите за 

действителна анонимизация (т.е. невъзможност за извеждане на лицето, 

невъзможност за намиране на връзки между записи, свързани с едно и също лице, и 

невъзможност за извършване на предположения във връзка с лицето). При все това, 

тъй като някои от тези рискове могат да бъдат преодолени изцяло или отчасти 

посредством определен способ, е нужно повишено внимание при определянето как да 

се прилага даден способ в конкретния случай и как да се прилага съчетание от 

способи с цел повишаване на надеждността на крайния резултат.  
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Таблицата по-долу съдържа обобщение на плюсовете и минусите на разгледаните способи от 

гледна точка на три основни критерия:  

 

 Има ли риск за 

извеждане на 

самоличността? 

Има ли риск 

за намиране 

на връзки? 

Има ли риск за 

извършване на 

предположение? 

Псевдонимизация Да Да Да 

Добавяне на шум Да Може би Може би 

Замяна Да Да Може би 

Агрегиране или К-анонимност Не Да Да 

L-многообразие Не Да Може би 

Диференциална 

неприкосновеност 

Може би Може би Може би 

Хеширане/Токенизация Да Да Може би 
Таблица 6. Плюсове и минуси на разгледаните способи  

- Оптималният способ следва да се избира в зависимост от случая. Дадено решение (т.е. 

цялостен процес на анонимизация), което отговаря на трите критерия, е надеждно от 

гледна на точка на идентификация, която се извършва с най-разпространените и разумни 

средства от администратора на данни или от трети лица.  

- Ако дадено предложение не отговаря на някой от критериите, следва да се извърши 

обстойна оценка на идентификационните рискове. Тази оценка следва да се предостави 

на органа, ако съгласно националното право органът е задължен да оценява или 

разрешава процеса на анонимизация. 

За намаляване на идентификационните рискове е добре да се имат предвид следните добри 

практики: 

Добри практики за анонимизиране  

По принцип: 

- Не разчитайте на подхода „публикувам и забравям“. Предвид остатъчния риск от 

идентификация администраторите на данни следва: 

o 1. Редовно да набелязват нови рискове и да преоценяват остатъчните рискове,  

o 2. Да оценяват дали контролът върху установените рискове е достатъчен и да 

правят съответни корекции; КАКТО И 

o 3. Да проследяват и контролират рисковете. 

- Във връзка с подобни остатъчни рискове, да се отчита идентификационният потенциал на 

неанонимизираната част на масива от данни (ако има такава), особено когато тя е 

съчетана с анонимизирана част, и да се отчитат възможните корелации между атрибутите 

(напр. между географското местоположение и данните за благосъстоянието). 
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Елементи от контекста: 

- Целите, които се преследват с анонимизацията на масив от данни, следва да бъдат ясно 

набелязани, тъй като те играят решаваща роля при определяне на идентификационния 

риск. 

- Това се прави успоредно с анализ на всички елементи от контекста, напр. естество на 

първоначалните данни, въведени механизми за контрол (в т.ч. мерките за сигурност за 

ограничаване на достъпа до масивите от данни), дължина на извадката (количествени 

характеристики), наличност на публични източници на информация (на които 

получателите могат да разчитат), планирано предоставяне на данните на трети лица 

(ограничено, неограничено, напр. публикуване в интернет и др.). 

- Следва да се вземат под внимание и евентуалните атакуващи, като се анализира доколко 

данните са ценни за целенасочени атаки (и тук чувствителността на информацията и 

естеството на данните са фактори от решаващо значение). 

Технически елементи: 

- Администраторите на данни следва да оповестяват способа за 

анонимизация/комбинацията от използвани способи, особено ако планират да публикуват 

анонимизирания масив от данни. 

- Очевидни (напр. редки) атрибути/квазиидентификатори следва да бъдат отстранени от 

масива данни. 

- Ако се използват шумови техники (при рандомизиране), нивото на шум, който се добавя 

към записите, следва да се определя като функция на стойността на атрибута (т.е. не бива 

да се въвежда несъразмерен шум), въздействието на подлежащите на защита атрибути за 

субектите на данни, и/или разредеността на масива от данни.  

- Ако се разчита на диференциална неприкосновеност (при рандомизация), следва да се 

отчита необходимостта да се регистрират запитвания, за да могат да бъдат засечени 

запитвания, които представляват опасност за неприкосновеността, тъй като тази опасност 

има кумулативен характер. 

- Ако се прилагат техники на генерализиране, от съществено значение е администраторът 

на данни да не се ограничава до един критерий за генерализиране, дори когато става дума 

за един и същ атрибут, т.е. следва се избират различни грануларности за 

местонахождение или различни времеви интервали. Изборът на прилагания критерий 

трябва да се ръководи от разпределението на стойностите на атрибута в съответната 

популация. Не всички дистрибуции подлежат на генарализиране, т.е. не може да се 

използва единен подход по отношение на генерализирането. Следва да се гарантира 

променливост в рамките на класовете на еквивалентност, напр. следва да се избере 

конкретен праг в зависимост от горепосочените елементи от контекста (дължина на 

извадката и пр.) и ако този праг не бъде достигнат, то специфичната извадка следва да се 

анулира (или следва да бъде избран друг критерий за генерализиране).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Въведение в способите за анонимизиране 
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A.1. Въведение 

Анонимността се тълкува различно в отделните държави — членки на ЕС; в някои тя 

съответства на изчислителна анонимност (т.е. от изчислителна гледна точка следва да бъде 

трудно, дори за администратора, който си сътрудничи с всяка страна, да идентифицира пряко 

или косвено един от субектите на данни), докато в други държави тя се възприема като пълна 

анонимност (т.е. следва да бъде невъзможно дори за администратора, който си сътрудничи с 

всяка страна, да идентифицира пряко или косвено един от субектите на данни). Независимо 

от това, и в двата случая анонимизацията съответства на процес, посредством който данните 

стават анонимни. Разликата е в това какво равнище на риска за повторно идентифициране се 

приема за приемливо. 

Може да се очаква, че анонимизираните данни ще имат различни видове употреба, напр. 

социологически проучвания, статистически анализи, разработване на нови услуги/продукти. 

Понякога дори дейности с толкова широки цели могат да имат въздействие върху субектите 

на данни, като премахват предполагаемия анонимен характер на обработваните данни. Могат 

да се дадат множество примери, от стартирането на целенасочени пазарни инициативи до 

прилагането на публични мерки въз основа на изграждане на профили, видове поведение или 

модели на мобилност
21

.  

За съжаление, освен общи декларации не съществуват зрели метрични модели, за да се 

оценят предварително времето или усилията, нужни за реидентификация след обработка, или 

пък за избор на най-подходящата процедура, която да бъде въведена, в случай че искаме на 

намалим вероятността оповестена база данни да се отнася до идентифициран набор от 

субекти на данни.  

„Изкуството на анонимизацията“, както понякога наричат тези способи в научната 

литература
22

, е нов клон от науката, който едва прохожда, като съществуват множество 

практики за понижаване на потенциала за идентификация на масиви от данни; следва обаче 

да се отбележи, че повечето от тези практики не премахват възможността за свързване на 

обработваните данни и субектите на данни. При определени обстоятелства идентификацията 

на масиви от данни, считани за анонимни, се оказва много успешна, в други ситуации се 

наблюдават фалшиви положителни резултати.  

Като цяло съществуват два различни подхода: първият е основан на генерализация на 

атрибутите, вторият — на рандомизация. Ако разгледаме детайлите и спецификата на тези 

практики, бихме разбрали по нов начин потенциала на идентификацията на данни и бихме 

добили нова представа за самото понятие „лични данни“. 

A.2. „Анонимизация“ чрез рандомизация 

Една от възможностите за анонимизация се състои в изменение на действителните 

стойности, за да се премахне възможността за свързване на анонимизираните и 

първоначалните данни. Тази цел може да се постигне чрез голям брой методики, които 

варират от въвеждане на шум до замяна на данни (пермутация). Следва да се подчертае, че 

премахването на един атрибут е равносилно на крайна форма на рандомизация на този 

атрибут (т.е. атрибутът е изцяло покрит с шум). 

                                                 
21

 Вж. случая с TomTom в Нидерландия (примерът е обяснен в точка 2.2.3).  
22

Jun Gu,Yuexian Chen, Junning Fu,HuanchunPeng, Xiaojun Ye, Synthesizing: Art of Anonymization, Database and 

Expert Systems Applications Lecture Notes in Computer Science –Springer- том 6261, 2010 г., стр. 385—399.  
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В някои случаи целта на цялостната обработка не е толкова оповестяването на рандомизиран 

масив от данни, а по-скоро предоставяне на достъп до данните след отправено запитване. 

Рискът за субекта на данни в този случай произтича от вероятността атакуващ субект да 

извлече информация чрез поредица от различни запитвания, без знанието на администратора 

на данни. С цел да се гарантира анонимността за лицата, включени в масива от данни, не 

следва да е възможно да се стигне до извода, че даден субект на данни фигурира в масива от 

данни, като по този начин се прекъсва връзката с всякаква базова информация, с която 

атакуващото лице може да разполага. 

Добавянето на шум, който да съответства на отговора на запитването, също може 

допълнително да ограничи риска от идентификация. Този подход, известен в литературата и 

като диференциална неприкосновеност
23

, се отклонява от описаните по-горе подходи, тъй 

като предоставя на публикуващите данните по-голям контрол върху достъпа до данните 

спрямо публичното оповестяване. Добавянето на шум има две основни цели: първо, да 

защити неприкосновеността на личния живот на субектите на данни, включени в масива от 

данни, и второ, да ограничи полезността на оповестената информация. В частност, нивото на 

шума трябва да бъде пропорционално на нивото на запитването (наличието на твърде много 

запитвания за лица, които изискват твърде точен отговор, увеличава вероятността от 

идентифициране). Понастоящем успешното прилагане на рандомизация трябва да се 

разглежда в зависимост от всеки конкретен случай, като никоя техника не предлага напълно 

надеждна методика — съществуват примери за изтичане на атрибути на субекти на данни 

(включени или не в масива от данни), дори когато масивът от данни се е считал за 

рандомизиран от администратора на данни. 

Би било от полза да разгледаме някои примери за онагледяване на потенциални пробиви в 

рандомизацията, използвана като средство за анонимизиция. Например, в контекста на 

интерактивен достъп, запитвания, считани за съобразени с неприкосновеността на личния 

живот, могат да породят риск за субектите на данни. Всъщност ако атакуващото лице знае, 

че подгрупа S от определени лица фигурира в масив от данни, който съдържа информация 

относно разпространението на атрибут А в рамките на популация P, то атакуващото лице 

може само чрез задаването на два въпроса „Колко лица от популация P притежават атрибут 

А?“ и „Колко лица в популация P, освен принадлежащите към подгрупа S, притежават 

атрибут А?“ да определи (по разликата) броя на лицата в подгрупа S, които действително 

притежават атрибут А, било детерминистично, било чрез предположение на базата на 

вероятности. При всички случаи, неприкосновеността на лицата в подгрупа S може да бъде 

сериозно застрашена, особено в зависимост от естеството на атрибут А. 

Може също да се счита, че ако субект на данни не фигурира в масива от данни, но е известна 

връзката му с определени данни от масива, то оповестяването на масива от данни може да 

породи риск за неприкосновеността на този субект. Например, ако е известно, че „стойността 

на атрибут А на мишената се различава количествено с Х от средната стойност за 

популацията“, само като отправи искане към администратора на базата данни да извърши 

допустимата от гледна точка на неприкосновеността на личния живот операция по извличане 

на средната стойност на атрибут А, атакуващото лице може да направи точно 

предположение относно личните данни на конкретен субект на данни. 
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 Cynthia Dwork, Differential Privacy, International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP) 

2006 г., стр. 1—12.  
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Въвеждането на някои относителни неточности в действителните стойности в дадена база 

данни е операция, която следва да се конструира правилно. Добавяният шум трябва да е 

достатъчно голям, за да се защити неприкосновеността на личния живот, но същевременно 

достатъчно малък, за да се съхрани полезността на данните. Например, ако броят на 

субектите на данни със специфичен атрибут е много малък или чувствителността на 

атрибута е висока, може да е по-целесъобразно данните да се съобщят като интервал или 

чрез по-общо твърдение от типа на „малък или дори нулев брой случаи“, вместо да се 

оповестява действителният брой. По този начин дори да се знае предварително, че е 

използван механизъм на въвеждане на шум в оповестените данни, неприкосновеността на 

данните се запазва, тъй като остава известна степен на несигурност. От гледна точка на 

полезността, ако шумът е правилно конструиран, резултатите ще продължат да бъдат 

полезни за целите на статистиката и вземането на решения. 

Рандомизацията на базата данни и достъпът при диференциална неприкосновеност изискват 

допълнително внимание. На първо място, правилното количество шум може да варира 

значително в зависимост от контекста (типа на запитване, големината на популацията, 

обхваната в базата данни, естеството на атрибута и присъщата му вероятност за 

идентификация), поради което не може да се зададе общовалидно решение. Освен това, 

контекстът може да се променя във времето и интерактивният механизъм следва да се 

коригира в зависимост от това. Калибрирането на шума налага проследяване на 

кумулативните рискове за неприкосновеността, които всеки интерактивен механизъм 

поражда за субектите на данни. Механизмът за достъп до данните следва от своя страна да 

може да отправя предупреждения, когато бюджетът, свързан с неприкосновеността, е 

изчерпан и субектите на данни могат да бъдат изложени на конкретни рискове при отправяне 

на ново запитване, с цел администраторът на данни да бъде подпомогнат при определянето 

на правилното ниво на шум, който да се въведе в действителните лични данни при всяко 

запитване. 

От друга страна, следва да се има предвид и вариант, при който стойностите на атрибутите 

се изтриват (или изменят). Често използвано решение във връзка с някои по-атипични 

стойности на атрибути е да се изтрият или масивът от данни, свързани с атипичните лица, 

или атипичните стойности. В последния случай е важно да се гарантира, че отсъствието на 

тази стойност няма само по себе си да се превърне в елемент за идентифицирането на 

субекта на данни. 

Нека се спрем на рандомизацията чрез замяна на атрибути. Едно от основните погрешни 

схващания във връзка с анонимизирането е то да бъде приравнявано с криптиране или 

кодиране с ключ. Това погрешно схващане почива на две допускания, а именно: а) че 

записът е „анонимизиран“ след прилагането на криптиране спрямо някои атрибути на запис 

в база данни (напр. име, адрес, дата на раждане) или след замяна на тези атрибути с 

привидно рандомизирани редици посредством операция по кодиране с ключ, примерно хеш 

функция с ключ, и б) че анонимизирането е по-ефикасно, ако дължината на ключа е 

подходяща и алгоритъмът на криптиране е усъвършенстван. Това погрешно схващане е често 

срещано сред администраторите на данни и следва да бъде допълнително разяснено, тъй като 

е валидно и за псевдонимизацията и нейните привидно по-малки рискове. 

На първо място, целите на тези техники са коренно различни: като способ за сигурност 

криптирането има за цел да се осигури поверителност на даден канал за комуникация между 

идентифицирани страни (хора, устройства или части от софтуер/хардуер), за да се избегне 

подслушване или нежелано разкриване. Кодирането с ключ представлява семантичен превод 

на данни, който зависи от таен ключ. От друга страна, целта на анонимизирането е да се 
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избегне идентифициране на лица, като се възпрепятства намирането на тайна връзка между 

атрибути и субект на данни.  

Сами по себе си нито криптирането, нито кодирането с ключ не са подходящи, ако целта е да 

се направи напълно невъзможно идентифицирането на субект на данни, доколкото, най-

малко що се касае до администратора, първоначалните данни продължават да са налични или 

подлежат на извличане. Самото използване на семантичен превод на лични данни, какъвто се 

наблюдава при кодирането с ключ, не премахва възможността данните да бъдат 

възстановени в първоначалния си вид, било чрез прилагане на алгоритъма в обратен ред, 

било чрез атака по способа „груба сила“ в зависимост от естеството на схемите, било в 

резултат на пробив в сигурността на данните. Усъвършенстваното криптиране може да 

предостави по-голяма защита, т.е. то е неразбираемо за субекти, които не разполагат с ключа 

за декриптиране, но не води непременно до анонимизация. Доколкото ключът или 

първоначалните данни продължават да съществуват (дори при наличие на надеждна трета 

страна, която е договорно обвързана да предоставя охрана на ключа), възможността за 

идентифициране на субект на данни не е премахната.  

Концентрирането само върху надеждността на механизма за криптиране е подвеждащо като 

мярка за степента на „анонимизация“ на масив от данни, тъй като много други фактори от 

технически и организационен характер влияят на цялостната сигурност на механизма за 

криптиране или на хеш функцията. В литературата са описани множество успешни атаки, в 

които въобще не се използва алгоритъмът, било поради възползване от слабости в 

съхранението на ключовете (напр. наличие на по-несигурен режим по подразбиране), било 

поради човешки фактори (напр. лесни пароли за възстановяване на ключовете). Накрая, 

замисълът на избрана схема за криптиране със зададена дължина на ключа е да осигури 

поверителност за определен период от време (дължината на повечето ключове, използвани 

понастоящем, ще трябва да бъде променена около 2020 г.), докато процесът на анонимизация 

следва да не е ограничен във времето. 

Полезно е да се изяснят по-подробно ограниченията върху рандомизацията на атрибути (т.е. 

замяна и премахване), като се разгледат различни неуспешни примери за анонимизация чрез 

рандомизация през последните години и причините за тези пробиви. 

Един добре познат случай, свързан с оповестяването на неподходящо анонимизиран масив от 

данни, е наградата Netflix
24

. Ако анализираме генеричен запис в база данни, при който 

редица атрибути, свързани със субект на данни, са били рандомизирани, всеки запис може да 

бъде допълнително разделен на два подзаписа, както следва: (рандомизирани атрибути, 

известни атрибути), при което известните атрибути могат да бъдат всякакви комбинации от 

данни, за които се допуска, че нямат личен характер. Конкретна констатация, която можем 

да направим от масива от данни на наградата Netflix, идва от съждението, че всеки запис 

може да бъде представен като точка в многоизмерно пространство, в което всеки известен 

атрибут представлява координата. Ако използваме тази техника, всеки масив от данни може 

да се разглежда като съвкупност от точки в многоизмерно пространство, което се 

характеризира с висока степен на разреденост, т.е. точките могат да бъдат отдалечени една 

от друга. В действителност те могат да бъдат толкова отдалечени една от друга, че след 

разделянето на пространството на широки сектори всеки сектор може да съдържа само един 

запис. Дори въвеждането на шум няма да приближи достатъчно отделните записи, за да 

могат те да попаднат в един и същ многоизмерен сектор. Например, в експеримента Netflix 

записите бяха достатъчно уникални и съдържаха едва 8 оценки на филми, дадени в рамките 

на 14 дни. След добавянето на шум както в класацията, така и в датите, не беше наблюдавано 
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 Arvind Narayanan, Vitaly Shmatikov: Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. IEEE, Симпозиум по 

въпросите на сигурността и неприкосновеността на личния живот, 2008 г., стр. 111—125.  
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препокриване на сектори. С други думи, въпросната извадка на едва осем класирани филма 

представляваше отпечатък на дадените оценки, които не са общи за два субекта на данни в 

базата данни. Въз основа на това геометрично наблюдение изследователите съпоставиха 

предполагаемо анонимния масив от данни на Netflix с друга публична база данни с класации 

на филми (IMDB) и по този начин откриха потребители, които са дали оценки за едни и същи 

филми през едни и същи интервали от време. Тъй като при повечето потребители се 

наблюдава пълно съответствие, беше възможно съпътстващата информация в базата данни 

на IMDB да бъде въведена в оповестения масив от данни на Netflix, като по този начин се 

стигна до идентифицирането на всички предполагаемо анонимизирани записи. 

Важно е да се подчертае, че като общо свойство остатъчната част от всяка „рандомизирана“ 

база данни все още притежава много висок идентификационен потенциал, в зависимост от 

това колко рядка е комбинацията от остатъчни атрибути. Това е съображение, което 

администраторите на данни следва винаги да имат предвид, когато избират рандомизацията 

като средство за постигане на желаната анонимизация. 

Множество експерименти с реидентификация от този тип се базират на сходен подход на 

проектиране на две бази данни върху едно и също подпространство. Това е много мощна 

методика за реидентификация, която в последно време има множество приложения в 

различни области. Например при експеримент за идентификация, проведен със социална 

мрежа
25

, беше използвана социална графика на потребители, псевдонимизирани чрез 

етикети. В този случай атрибутите, използвани при идентификацията, бяха списъците с 

контактите на всеки потребител, тъй като беше доказано, че вероятността за идентичен 

списък от контакти между двама потребители е много малка. Въз основа на интуитивно 

предположение беше установено, че подграфика на вътрешните връзки между много 

ограничен брой възли представлява скрит в мрежата топологичен отпечатък, който може да 

бъде възстановен, и че една солидна част от цялата социална мрежа може да бъде 

идентифицирана, ако въпросната подмрежа бъде идентифицирана. Само като цифрова 

илюстрация на резултатите от подобна атака беше демонстрирано, че посредством по-малко 

от 10 възела (генериращи милион различни подмрежови конфигурации, всяка от които 

потенциално представлява топологичен отпечатък) социална мрежа с повече от 

4 млн. псевдонимизирани възли и 70 млн. връзки може да бъде изложена на атаки за 

реидентификация, а неприкосновеността на голям брой връзки може да бъде застрашена. 

Следва да се подчертае, че този подход към реидентификацията не е разработен за 

специфичния контекст на социалните мрежи, а е достатъчно общ, за да може да се адаптира 

към други бази данни, при които се извършва запис на връзки между потребители (напр. 

телефонни контакти, кореспонденция по имейл, сайтове за запознанства и др.). 

Друг способ за идентифициране на предполагаемо анонимен запис се основава на анализ на 

стила на писане (стилометрия)
26

. Вече са разработени редица алгоритми за извеждане на 

метрични модели от синтактичен анализ на текст, между които честотата на употреба на 

определена дума, появата на определени граматически модели и типа пунктуация. Всяка от 

тези характеристики може да се използва за свързване на предполагаемо анонимен текст със 

стила на писане на идентифициран автор. Изследователи са извели стила на писане на повече 

от 100 000 блога и към днешна дата са способни да идентифицират по автоматичен път 

автора на дадено съобщение с точност от близо 80 %; очаква се прецизността на тази техника 

допълнително да нарасне, като се използват и други сигнали, напр. местонахождение или 

други метаданни, съдържащи се в текста. 

                                                 
25

 L. Backstrom, C. Dwork и J. M. Kleinberg. Wherefore art thou r3579x?: anonymized social networks, hidden 

patterns, and structural steganography, Протокол от 16-ата международна конференция на Световната мрежа 
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Потенциалът за идентификация при използване на семантиката на даден запис (т.е. 

остатъчната нерандомизирана част от запис) е въпрос, който заслужава повече внимание от 

страна на изследователската общност и на сектора. Неотдавнашното възстановяване на 

самоличността на ДНК донори (през 2013 г.)
27

 показва, че е отбелязан твърде малък 

напредък след известния инцидент AOL (през 2006 г.), когато беше публикувана база данни, 

съдържаща двадесет милиона ключови думи от търсения на близо 650 000 потребители за 

период от 3 месеца. Това доведе до идентифицирането и засичането на определен брой 

потребители на AOL. 

Друг клас данни, които рядко биват анонимизирани само чрез премахване на самоличността 

на субектите на данни или чрез частично криптиране на някои атрибути, са данните за 

местонахождението. Моделите на придвижване на хората могат да бъдат достатъчно 

уникални, за да може семантичната част от данните за местонахождението (местата, на които 

субектът на данните е бил в определен момент), дори без допълнителни атрибути, да разкрие 

много характеристики за субекта на данни
28

. Това е било многократно доказано в 

представителни академични проучвания
29

. 

В този смисъл е необходимо да се отправи предупреждение за използването на псевдоними 

като средство, което да предостави на субектите на данни адекватна защита срещу изтичане 

на самоличност или атрибути. Ако псевдонимизацията се основава на замяната на 

идентичност с друг уникален код, презумпцията, че това представлява стабилна защита 

срещу идентификация, е наивна и не отразява сложността на методиките за идентификация и 

многообразните контексти, в които те могат да се използват. 

A.3. Анонимизация чрез генерализация 

Един прост пример може да помогне за изясняване на подхода, основан на генерализация на 
атрибути.  

Нека разгледаме случай, при който администраторът на данни решава да публикува проста 

таблица, съдържаща три типа данни или атрибути: идентификационен номер, който е 

уникален за всеки запис, идентификация на местонахождение, която свързва субекта на 

данни с мястото, където той живее, и идентификация за свойство, която показва свойства на 

субекта на данни — нека освен това предположим, че свойството е една от две отделни 

стойности, обозначени генерично с {P1, P2}: 
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 Генетичните данни са особено важен пример за чувствителни данни, които могат да бъдат изложени на риск 
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Серийна 

идентификация 

Идентификация 

за 

местонахождение 

Свойство 

#1 Рим P1 

#2 Мадрид P1 

#3 Лондон P2 

#4 Париж P1 

#5 Барселона P1 

#6 Милано P2 

#7 Ню Йорк P2 

#8 Берлин P1 

Таблица А1. Извадка на субекти на данни, събрана въз основа на местонахождение и свойства P1 и P2 

Ако дадено атакуващо лице знае предварително, че конкретен субект на данни (мишена), 

който живее в Милано, фигурира в таблицата, то след анализ на таблицата това атакуващо 

лице може да установи, че тъй като #6 е единственият с въпросната идентификация за 

местонахождение, той също така притежава и свойство Р2. 

Този съвсем прост пример показва основните елементи на всяка процедура по 

идентификация, приложена спрямо масив от данни, който е бил обект на процес на 

предполагаема анонимизация. С други думи, съществува атакуващо лице, което (случайно 

или умишлено) притежава базова информация за няколко или за всички субекти на данни в 

масив от данни. Атакуващото лице цели да свърже тази базова информация с данните в 

публикувания масив от данни, за да получи по-ясна представа за характеристиките на 

субектите на данни.  

За да се направи свързването на данните с каквато и да е базова информация по-неефективно 

и не така непосредствено, администраторът на данни би могъл да отдели особено внимание 

на идентификацията за местонахождение, като замени града, в който живеят субектите на 

данни, с по-широка област, например държава. По този начин таблицата би изглеждала така: 

Серийна 

идентификация 

Идентификация 

за 

местонахождение 

Свойство 

#1 Италия P1 

#2 Испания P1 

#3 Обединено 

кралство 

P2 

#4 Франция P1 

#5 Испания P1 

#6 Италия P2 

#7 САЩ P2 

#8 Германия P1 

Таблица A2. Генерализация на таблица А1 по националност 

Чрез това ново агрегиране на данните базовата информация за идентифициран субект на 

данни, с която разполага атакуващото лице (напр. „мишената живее в Рим и фигурира в 

таблицата“), не позволява да се направи недвусмислен извод относно притежаваното от 

субекта свойство — това е така, защото в таблицата фигурират двама италианци, които 

притежават отделни свойства, съответно P1 и P2. Атакуващото лице има 50 % несигурност 
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относно свойството на мишената. Този прост пример показва ефекта от генерализацията 

върху практиката на анонимизиране. В действителност, макар тази генерализация да може 

ефикасно да намали наполовина вероятността за идентифициране на мишена с 

местонахождение в Италия, тя не би била ефективна по отношение на мишена с други 

местонахождения (напр. САЩ).  

Нещо повече, атакуващото лице може все пак да извлече информация относно мишена с 

местонахождение в Испания. Ако базовата информация е от типа „мишената живее в Мадрид 

и фигурира в таблицата“ или „мишената живее в Барселона и фигурира в таблицата“, 

атакуващото лице може да предположи със 100 % сигурност, че мишената притежава 

свойство P1. Следователно генерализацията не предоставя едно и също равнище на 

неприкосновеност или устойчивост спрямо атаки с помощта на предположение за цялата 

популация в масива от данни. 

В този смисъл може да ни се стори подходящо да направим извода, че по-голяма степен на 

генерализация би могла да бъде от полза за предотвратяването на всякакво свързване на 

данни — например генерализация по континенти. По този начин таблицата би изглеждала 

така: 

Серийна 

идентификация 

Идентификация 

за 

местонахождение 

Свойство 

#1 Европа P1 

#2 Европа P1 

#3 Европа P2 

#4 Европа P1 

#5 Европа P1 

#6 Европа P2 

#7 Северна Америка P2 

#8 Европа P1 

Таблица А3. Генерализация на таблица А1 по континенти 

По този способ на агрегиране всички субекти на данни в таблицата, с изключение на един в 

САЩ, ще бъдат защитени срещу свързване на данни и идентификационни атаки, като всяка 

базова информация от типа „мишената живее в Мадрид и фигурира в таблицата“ или 

„мишената живее в Милано и фигурира в таблицата“ би породила някаква степен на 

вероятност относно това дали свойството се отнася до дадения субект на данни (P1 с 

вероятност от 71,4% и P2 с вероятност от 28,6%), но не и непосредствено свързване. Тази 

допълнителна генерализация е за сметка на очевидна и съществена загуба на информация: 

таблицата не позволява да се открият потенциални корелации между свойства и 

местонахождение, а именно дали определено местонахождение може да породи някое от 

двете свойства с по-голяма вероятност, тъй като тя представя само т.нар. „маргинално“ 

разпределение, т.е. абсолютната вероятност за проява на свойства P1 и P2 в цялата 

популация (в нашия пример, съответно 62,5 % и 37,5 %) и на всеки континент (както 

посочихме, съответно 71,4 % и 28,6 % в Европа и 100 % и 0 % в Северна Америка).  

Примерът показва също, че способът генерализация влияе върху практическата полезност на 

данните. Понастоящем съществуват някои инженерингови способи за предварително 

определяне (т.е. преди публикуването на масив от данни) кое е най-подходящото равнище на 

генерализация на атрибути, така че рисковете за идентифициране на субектите на данни в 
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дадена таблица да се намалят, без при това да се накърнява прекомерно полезността на 

оповестяваните данни. 

k-анонимност 

Един от способите за предотвратяване на атаки за свързване на данни, основан на 

генерализиране на атрибути, е известен като „k-анонимност“. Тази практика се заражда от 

експеримент за реидентификация, проведен в края на 90-те години на миналия век, при 

който частна компания от сектора на здравеопазването в САЩ оповести публично 

предполагаемо анонимизиран масив от данни. Въпросната анонимизация се състоеше от 

премахване на имената на субектите на данни, но масивът продължаваше да съдържа 

здравни данни и други атрибути, като ZIP кодове (идентификация за местоживеене), пол и 

пълната дата на раждане. Същата тройна комбинация (ZIP код, пол и пълна дата на раждане) 

беше включена и в други публично достъпни регистри (напр. списъци на гласоподаватели) и 

поради това беше възможно да се използва от изследовател от академичните среди за 

свързване на идентичността на конкретни субекти на данни с атрибутите от публикувания 

масив от данни. Базовата информация, притежавана от атакуващото лице (изследователя), 

може да има следния вид: „Аз зная, че субектът на данни от списъка на гласоподаватели с 

конкретна тройна комбинация (ZIP код, пол и пълна дата на раждане) е един-единствен. В 

публикувания масив от данни се съдържа запис със същата тройна комбинация“. Беше 

емпирично установено
30

, че огромното мнозинство (повече от 80 %) от субектите на данни в 

публичния регистър, използван при този научен експеримент, бяха еднозначно свързани с 

конкретна тройна комбинация, което даде възможност за тяхната идентификация. 

Следователно, в този случай данните не бяха правилно анонимизирани. 

 

Фиг. А1. Реидентификация чрез свързване на данни 

С цел да се намали ефикасността на подобни атаки, базирани на свързване на данни, беше 

застъпено становището, че администраторите на данни следва първо да анализират масива от 

данни и да групират онези атрибути, за които има основание да се приеме, че могат да бъдат 

използвани от атакуващо лице за свързване на публикуваната таблица с друг спомагателен 

източник; всяка група следва да съдържа най-малко k на брой идентични комбинации на 
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 L. Sweeney. Weaving Technology and Policy Together to Maintain Confidentiality. Journal of Law, Medicine 

&Ethics, 25, № 2 и № 3 (1997 г.): стр. 98—110.  
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генерализираните атрибути (т.е. следва да представлява клас на еквивалентност на 

атрибутите). Впоследствие масивите от данни се публикуват само след като бъдат разделени 

на такива хомогенни групи. Избраните за генерализиране атрибути са известни в 

литературата като квазиидентификатори, тъй като ако те бъдат еднозначно известни, това ще 

доведе до непосредственото идентифициране на субектите на данни. 

Голям брой експерименти за идентификация показаха слабостите на неподходящо съставени 

k-анонимизирани таблици. Това може, например, да се случи тъй като останалите атрибути в 

даден клас на еквивалентност са идентични (какъвто е случаят с класа на еквивалентност на 

субектите на данни от Испания в примера от таблица А2) или тяхното разпределение е много 

неравномерно с висока честота на даден атрибут, или тъй като броят записи в даден клас на 

еквивалентност е твърде малък и това позволява и в двата случая да се направи 

предположение на базата на вероятности, или тъй като няма значима семантична разлика 

между отделните атрибутите на класовете на еквивалентност (напр. количествените 

характеристики на тези атрибути могат да са действително различни, но от числова гледна 

точка да са много близки, или пък могат да принадлежат към интервал от семантично сходни 

атрибути, напр. еднакъв интервал на кредитен риск или еднакъв клас от семейни 

заболявания), като по този начин масивът от данни продължава да бъде изложен на изтичане 

на голямо количество информация относно субектите на данни, която може да се използва за 

атаки на основата на свързване на данни
31

. Важно е да се отбележи, че ако данните са 

разредени (напр. специфично свойство се среща рядко в дадена географска зона) и при 

първоначално агрегиране не е възможно да се групират с достатъчен брой прояви на 

различни свойства (напр. в дадена географска зона все още се наблюдава ограничен брой 

прояви на малко свойства), то е необходимо да бъде приложено допълнително агрегиране, за 

да се постигне желаната анонимизация.  

l-многообразие  

Въз основа на тези наблюдения през годините бяха предложени варианти на k-анонимността 

и бяха разработени някои инженерингови критерии за подсилване на способа на 

анонимизация чрез генерализиране с цел да се намалят рисковете от атака, базирана на 

свързване на данни. Критериите почиват върху вероятностни свойства на масивите от данни. 

В частност, добавя се допълнително ограничение, а именно всеки атрибут в клас на 

еквивалентност да се проявява най-малко l на брой пъти, така че атакуващото лице никога да 

няма значителна сигурност относно атрибутите, дори когато разполага с базова информация 

относно конкретен субект на данни. С други думи, ако масив от данни (или негов сегмент) 

притежава минимален брой прояви на избрано свойство, то това може да се използва за 

намаляване на риска от реидентификация. Това е целта на l-многообразието като способ за 

анонимизация. Пример за този способ се съдържа в таблици А4 (първоначални данни) и А5 

(данните след обработка). Както се вижда, чрез правилно конструиране на идентификацията 

за местонахождение и възрастта на лицата в таблица А4 генерализацията на атрибути води 

до съществено увеличаване на несигурността относно истинските атрибути на всеки субект 

на данни в проучването. Например, ако атакуващото лице знае, че определен субект на данни 

принадлежи към първия клас на еквивалентност, то не може да установи със сигурност дали 

дадено лице притежава свойство X, Y или Z, тъй като в този клас (и във всеки друг клас на 

еквивалентност) има най-малко един запис, който се характеризира с тези свойства.  

                                                 
31

 Следва да се подчертае, че корелации могат да се установят и след като записите на данните са били 

групирани по атрибути. Ако администраторът на данни знае кои видове корелации е нужно да провери, той 

може да избере атрибутите, които са от най-голямо значение. Например, в проучванията на центъра PEW 

резултатите не са обект на усъвършенствани атаки с помощта на предположения, но въпреки това са много 

полезни за намиране на корелации между демографски данни и интереси 

(http://www.pewinternet.org/Reports/2013/Anonymity-online.aspx).  
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Сериен номер Идентификация за 

местонахождение 

Възраст Свойство 

1 111 38 X 

2 122 39 X 

3 122 31 Y 

4 111 33 Y 

5 231 60 Z 

6 231 65 X 

7 233 57 Y 

8 233 59 Y 

9 111 41 Z 

10 111 47 Z 

11 122 46 Z 

12 122 45 Z 
Таблица А4. Таблица на лица, групирани по местонахождение, възраст и три свойства X, Y и Z 

 

Сериен номер Идентификация за 

местонахождение 

Възраст Свойство 

1 11* <50 X 

4 11* <50 Y 

9 11* <50 Z 

10 11* <50 Z 

5 23* >50 Z 

6 23* >50 X 

7 23* >50 Y 

8 23* >50 Y 

2 12* <50 X 

3 12* <50 Y 

11 12* <50 Z 

12 12* <50 Z 
Таблица А5. Пример за диверсифициран с 1 вариант на таблица А4 

t-близост: 

В специфичния случай на атрибути в рамките на сегмент, които са неравномерно 

разпределени или принадлежат към малък интервал от стойности или семантични значения, 

може да се използва способът, известен като t-близост. Това е по-нататъшно подобрение на 

анонимизирането чрез генерализиране и се състои в подреждане на данните така, че да се 

получат класове на еквивалентност, които във възможно най-голяма степен отразяват 

първоначалното разпределение на атрибутите в оригиналния масив от данни. За целта се 

използва двуетапна процедура, която в основни линии е представена по-долу. Таблица А6 е 

първоначалната база данни, в т.ч. записи за субекти на данни, групирани по 

местонахождение, възраст, доходи и два класа семантично сходни свойства, съответно (X1, 

X2, X3) и (Y1, Y2, Y3) (напр. сходни класове на кредитен риск, подобни заболявания). Първо 

таблицата е l-диверсифицирана, където l=1 (таблица A7), като записите са групирани в 

семантично сходни класове на еквивалентност и недобре насочена анонимизация; 

впоследствие таблицата е обработена, за да се получи t-близост (таблица А8) и по-висока 

променливост във всеки сегмент. Всъщност, чрез втората стъпка всеки клас на 

еквивалентност включва записи и от двата класа свойства. Следва да се отбележи, че 

идентификацията за местонахождение и възрастта имат различни грануларности на 
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различните етапи от процеса, а това означава, че всеки атрибут може да налага различни 

критерии за генерализация, за да се получи целенасочена анонимизация, и това на свой ред 

налага специфичен инженеринг и подходяща изчислителна тежест от страна на 

администраторите на данни. 

Сериен номер Идентификация 

за 

местонахождение 

Възраст Доход Свойство 

1 1127 29 30 000 X1 

2 1112 22 32 000 X2 

3 1128 27 35 000 X3 

4 1215 43 50 000 X2 

5 1219 52 120 000 Y1 

6 1216 47 60 000 Y2 

7 1115 30 55 000 Y2 

8 1123 36 100 000 Y3 

9 1117 32 110 000 X3 
Таблица А6. Таблица с лица, групирани по местонахождение, възраст, доход и два класа свойства 

 

Сериен номер Идентификация 

за 

местонахождение 

Възраст Доход Свойство 

1 11** 2* 30 000 X1 

2 11** 2* 32 000 X2 

3 11** 2* 35 000 X3 

4 121* >40 50 000 X2 

5 121* >40 120 000 Y1 

6 121* >40 60 000 Y2 

7 11** 3* 55 000 Y2 

8 11** 3* 100 000 Y3 

9 11** 3* 110 000 X3 
Таблица А7. l-диверсифициран вариант на таблица A6 

 

Сериен номер Идентификация 

за 

местонахождение 

Възраст Доход Свойство 

1 112* <40 30 000 X1 

3 112* <40 35 000 X3 

8 112* <40 100 000 Y3 

4 121* >40 50 000 X2 

5 121* >40 120 000 Y1 

6 121* >40 60 000 Y2 

2 111* <40 32 000 X2 

7 111* <40 55 000 Y2 

9 111* <40 110 000 X3 
Таблица А8. t-близък вариант на таблица A6 

Следва ясно да се заяви, че целта на генерализирането на атрибути на субекти на данни по 

толкова научни способи понякога може да не е възможно за всички записи, а само за малък 

брой от тях. Добрите практики следва да дават гаранция, че всеки клас на еквивалентност 
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съдържа разнородни лица и че не са възможни атаки на основата на предположение. При 

всички положения този подход налага задълбочена оценка на наличните данни от страна на 

администраторите на данни, наред с комбинаторна оценка на различните алтернативни 

варианти (напр. интервали с различни амплитуди, различна грануларност по 

местонахождение или възраст и др.). С други думи, анонимизацията чрез генерализиране не 

бива да бъде резултат от недостатъчно обмислен първоначален опит на администраторите на 

данни да заменят с интервали аналитичните стойности на атрибути в даден запис — нужни 

са по-специфични количествени подходи, напр. оценка на етропията на атрибутите в рамките 

на сегмента или измерване на разстоянието между първоначалното разпределение на 

атрибутите и разпределението във всеки клас на еквивалентност.  


