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Témavezető:
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1 Bevezetés

Szinte állandóan mozgásban vagyunk. Minden nap beind́ıtjuk az autónk motorját,
felszállunk egy buszra, leintünk egy taxit, biciklire ülünk, vagy egyszerűen csak sétálunk.
Valójában olyan sokat mozgunk, hogy gyakran megfeledkezünk a lábnyomainkról. Nem
mindegyik lábnyom tűnik el a semmibe vagy vész el a tömegben: sokan megmarad-
nak, és egyedi mintázatot alkotnak. Valójában annyira szeretünk mozogni, hogy ezt
kényelmesebbé is szeretnénk tenni, és ebben az adatok - a mi adataink - seǵıthetnek. A
járműveinkből származó adatokat felhasználhatjuk, és jobb autókat, jobb szolgáltatásokat
éṕıthetünk. Továbbá, a minket lokalizáló adatokat felhasználhatjuk arra is, hogy
élhetőbb városokat éṕıtsünk, jobb közlekedéssel, okosabb szolgáltatáselosztással vagy
akár kevesebb szennyezéssel. Ennek a digitális lenyomatnak a mennyisége rendḱıvüli
mértékben növekszik. Számos eszközt és online szolgáltatást használunk, amelyek
hatalmas mennyiségű adatot generálnak a nap 24 órájában. Ezen adatok egy része
személyes adat, amely azonośıtott vagy azonośıtható természetes személyre vonatkozik,
ı́gy az általános európai adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozik [15]. Annak
megállaṕıtásához, hogy egy természetes személy adott adatok alapján azonośıtható-e, fi-
gyelembe kell venni minden olyan eszközt, amelyet ésszerűen és valósźınűśıthetően (az
adatkezelő vagy egy támadó) a természetes személy azonośıtására használhat. Ezekből
sok van, és attól is függ, hogy az adatokat hogyan és hol gyűjtötték.

Az autóiparban a digitalizáció és az adatgenerálás különösen fellendülőben van. A
mechanikus és elektromos alkatrészekből álló autók intelligens kiber-fizikai rendszerekké
fejlődtek. Miközben ez a fejlődés lehetővé tette az autógyártók számára, hogy fejlett
felügyeleti, biztonsági és szórakoztató funkciókat valóśıtsanak meg, az nem csak azt a
kérdést veti fel, hogy ezek az adatok a GDPR-elő́ırások hatálya alá tartoznak-e, hanem
újszerű támadási felületeket nyitott meg a rosszindulatú hackerek számára valamint új
adatgyűjtési lehetőségeket az eredeti gyártók (OEM), azaz az autógyártók és harmadik
felek számára. Egy naivan anonimizált adathalmaz nem tartalmaz neveket, lakćımeket,
telefonszámokat vagy más nyilvánvaló azonośıtókat. Ha azonban az egyén vezetési
szokásai elég egyediek, akkor külső információk seǵıtségével az adatok visszavezethetők
hozzá. A járműadatbázisok elterjedtsége, az emberi vonások egyedisége és a belőlük lev-
ezethető információk összességében ráviláǵıtanak a járműadat-gyakorlatok adatvédelmi
korlátainak megértésének fontosságára. Több évtizedes kutatások azt mutatják, hogy
a naivan anonimizált nagy adathalmazok gyakran visszafejthetőek és felhasználhatók
arra, hogy érzékeny információkat tárjanak fel az egyes emberekről (pl. [16]). Továbbá
a meglévő anonimizálási megoldások gyakran alacsony hasznossággal járnak, ami mi-
att a valós életben nem alkalmazhatók. Ebben a disszertációban azt vizsgálom, hogy a
járműveken belüli elektronikus vezérlőegységeket (ECU-k) összekötő hálózatból gyűjtött
adatok nyilvánosságra hozatala milyen következményekkel jár a magánélet védelmére
vonatkozólag. Továbbá vizsgálom a mozgó jármű helymeghatározási adatainak (pl. GPS-
koordináták) anonimizálását.

A járművön belüli adatokat tekintve a legelterjedtebb járműhálózati szabvány az
úgynevezett Controller Area Network (CAN) [32]. A CAN már világszerte kritikus
technológia, amely a gépjárművek adataiból árucikket csinált. Egy vagy több CAN-
busz szálĺıtja az összes fontos vezetéssel kapcsolatos információt az autóban. Az OEM-
gyártók karbantartási célokra gyűjtik és elemzik a CAN-adatokat; a CAN-adatok azon-
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ban más, személyesebb tulajdonságokat is felfedhetnek, például a természetes személyek
vezetési viselkedését (pl. [12]). Ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek lehet-
nek harmadik fél szolgáltatók, például biztośıtótársaságok, flottakezelési szolgáltatások
és más helymeghatározáson alapuló vállalkozások számára (a rosszindulatú szervezetekről
nem is beszélve), ezért gazdasági ösztönzőket jelent számukra, hogy összegyűjtsék vagy
megvásárolják őket 1.

Sajnos a járműhálózati adatok megosztása komoly adatvédelmi aggályokat vet fel.
Bár a járművezetők várhatóan beleegyeznek az ilyen adatmegosztásba, még mindig
nem világos, hogy pontosan milyen személyes adatokat adnának át harmadik feleknek.
Például egy képzett adatelemző következtethet-e a járművezető személyazonosságára a
járműhálózati adatokból? A részletgazdag mérési adatok eleve zajos jellege ellenére a
járművezető-azonośıtás megvalóśıthatóságát számos korábbi munkában bizonýıtották [13,
20, 25, 36]. Különösen jól ismert, hogy a járművezetők korlátozott környezetben újra
azonośıthatók, ha ugyanazzal az autóval ugyanazt az útvonalat követik, és a rögźıtett
hálózati naplókból rendelkezésre állnak a szenzorok leolvasási adatai [13]. Ha azon-
ban különböző útvonalakat követnek, a változó forgalmi viszonyok miatt nehezebb az
egyedi vezetési mintázatokat kinyerni. Emellett sokkal valósźınűbb, hogy egy támadó
képes tetszőleges útvonalakról CAN-naplókat gyűjteni. Ráadásul az autógyártók, hogy
megvédjék szellemi tulajdonukat a versenytársakkal szemben, valamint a járművezetők
biztonságát a rosszindulatú autófeltörésektől, nem hozzák nyilvánosságra a CAN-
üzenetek pontos formátumát és ı́gy a jelek pontos helyét sem ezekben az üzenetekben.
De vajon hatékony-e a biztonság az ismeretlenség révén? A 2. fejezetben bemutatom,
hogy a CAN-naplókban szereplő jelek pontos helyének elfedése nem elegendő ahhoz,
hogy a gyakorlatban bármilyen adatvédelmi garanciát nyújtson. Az autógyártóknak
erősebb alapokon nyugvó megközeĺıtéseket kellene kidolgozniuk a jelek elrejtésére és/vagy
a CAN-naplóik anonimizálására, hogy a járművezetőket ne lehessen újra azonośıtani.
Ebben a fejezetben egy meglehetősen erős támadót feltételezek, aki képes megszerezni
a célszemély jármű-hálózati naplóit, és tesztvezetést is tud végezni egy tetszőlegesen
kiválasztott járművel. A támadó célja, hogy az adathalmazban jelenlévő személyek közül
bármelyik személyt azonośıtsa. A járműfedélzeti naplózási protokollok ipari titoknak
számı́tanak, ami azt jelenti, hogy a támadónak meg kell találnia a módját annak, hogy
az adatokat a protokoll ismerete nélkül is felhasználja. Kétféleképpen bemutatom, hogy
egy támadó könnyen megkerülheti ezt a problémát: először is, megmutatom, hogy a
visszafejtés nem nehéz, de némi időt és erőfesźıtést igényel. Ennek a nehézségnek a
leküzdésére egy második megoldást ḱınálok, ahol megmutatom, hogy ez a protokoll vis-
szafejtés nem is szükséges, egy támadó a protokoll ismerete nélkül is megoldhatja az
újraazonośıtás problémáját. Ezért a protokoll részleteinek elrejtése nem elegendő ah-
hoz, hogy bármilyen értelmes anonimitási garanciát nyújtson. Ezután a 3. fejezetben
egy másik támadót feltételezek, akinek hozzáférése van a különböző útvonalak (pl. taxi,
személygépkocsi vagy akár kerékpár) koordinátáit tartalmazó adatbázishoz. A támadó
célja ugyanaz marad, azaz egy célzott személy kiszűrése. Az ilyen adathalmazokhoz
nem nehéz hozzáférni. A helymeghatározási adatok ipara virágzik, már most 12 milliárd
dolláros piacot teremtett, és folyamatosan bővül a helymeghatározási adatok gyűjtésével,
értékeśıtésével vagy kereskedelmével foglalkozó vállalatokkal. E cégek közül sokan azt

1https://www.forbes.com/sites/petercohan/2017/09/29/this-startup-is-helping-

daimler-and-bmw-compete-with-google-for-10-trillion-market/

2

https://www.forbes.com/sites/petercohan/2017/09/29/this-startup-is-helping-daimler-and-bmw-compete-with-google-for-10-trillion-market/
https://www.forbes.com/sites/petercohan/2017/09/29/this-startup-is-helping-daimler-and-bmw-compete-with-google-for-10-trillion-market/


álĺıtják, hogy a magánélet védelme rendḱıvül fontos a vállalkozásukban, és soha nem ad-
nak el személyes adatokat.2 A helymeghatározási adatok gyűjtése és bányászata azonban
természeténél fogva erős adatvédelmi és egyéb etikai aggályokkal jár [3].

Számos tanulmány kimutatta, hogy az álneveśıtés és a kvázi szabványos de-
identifikálás nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a felhasználók újbóli azonośıtását
a lokációs adatkészletekben [8] [35]. Ez nemcsak a járművezetők jogait sérti, hanem
jelentősen akadályozza a helymeghatározási adatok megosztását és felhasználását a ku-
tatók, fejlesztők és humanitárius dolgozók számára is, hasonlóan3.

Bár számos különböző anonimizálási technikát javasoltak a lokációs adatokra ([16]),
mindegyikük vagy gyenge minőségü adatot szolgáltat, gyenge adatvédelmi garanciákkal
rendelkezik, vagy nem skálázható nagy adathalmazokra. A helymeghatározási ada-
tok természetüknél fogva magas dimenziójúak és gyakran ritkák, ami még nagyon
nagy populációkban is egyedivé teszi az egyén útvonalát 4. Ez káros hatással van
az adatvédelemre és a dimenziónövekedés problémája (curse of dimensionality) mi-
att az anonimizált adat pontosságára. Megjegyzendő, hogy az aggregálás önmagában
nem feltétlenül akadályozza meg az ilyen újraazonośıtást a gyakorlatban [33, 28]. Az
adatvédelmi garanciák törékenysége a kutatást a bizonýıtható adatvédelmi garanciákkal
rendelkező lokáció anonimizálás irányába ind́ıtotta el. Eddig csak néhány korábbi munka
[6, 22, 19, 4] foglalkozott a teljes lokációs útvonalak offline anonimizálásával formális
adatvédelmi garanciákkal. E megközeĺıtések többsége a differenciális adatvédelem valam-
ilyen formáját használja [10], amely az utóbbi években [14, 2, 31] a de facto adatvédelmi
modellé vált. A korábbi technikák többsége azonban küzd azzal a problémával, hogy a
lokációs útvonalakban az összes lehetséges helyeknek csak kis része szerepel és ráadásul
magas dimenziója is van, ezáltal ezek a modszerek nem praktikusak, irreális útvonalakat
szintetizálnak, valamint nem skálászahtóak. Ezen túlmenően a látogatások időbeli in-
formációit általában elhagyják, vagy felbontásukat drasztikusan csökkentik.

Ebben a munkában egy újszerű technikát mutatok be egy összetett generat́ıv mod-
ell és teljes, magasdimenziós, részletes időinformációkkal ellátott lokációs adatok privát
kiadására. A nagy valósághű szintetikus adatok létrehozásához a jármű-mobilitás számos
sajátosságát használom ki, mint például a nyelvhez hasonló jellemzőit (“a szavat a
társaságáról kell megismerni” - az útvonalat pedig a kürölötte lévő helysźınekről),
valamint hogy az emberek maguk hogyan tervezik meg az útvonalaikat. Az adathalmaz
generátoreloszlását úgy modellezem, hogy először egy variációs autoencoder-t konstruálok
a forrás- és célpontok, valamint az útvonalak megfelelő időźıtésének generálására. Ezután
egy előrecsatolási hálózattal kiszámı́tom a helysźınek közötti átmenet valósźınűségeit,
és ennek a modellnek a kimenetéből feléṕıtek egy átmeneti gráfot, amely közeĺıti a
forrás és a célállomás közötti összes útvonal eloszlását (egy adott időpontban). Végül
ebből az eloszlásból Markov-lánc Monte Carlo módszerrel mintavételezek egy útvonalat.
A létrehozott szintetikus adathalmaz rendḱıvül reális, skálázható, jó hasznosságot biz-
tośıt, és mindemellett bizonýıtható adatvédelmi garanciákat nyújt. Modellünket két ko-

2https://themarkup.org/privacy/2021/09/30/theres-a-multibillion-dollar-market-for-

your-phones-location-data
3https://www.economist.com/leaders/2014/10/23/call-for-help
4Négy adatpont - megközeĺıtőleg azok a helyek és időpontok, ahol az egyén jelen volt - bizonýıtottan

elegendő ahhoz, hogy egy 1,5 millió felhasználóból álló adathalmazban a felhasználók 95%-át egyedileg
újraazonośıtsák [8]
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rszerű korábbi módszerrel és három valós adathalmazzal szemben értékelem, bemutatva
a megközeĺıtésünk előnyeit.

2 Kutatási célok

Kutatásom céljául a következőket fogalmaztam meg.

1. Kı́sérleti úton megvizsgálom a járművekben található szenzorok üzeneteit, pon-
tosabban a jármüvek kommunikációs hálózatából kinyert nyers adatok vis-
szafejtésének (jelek azonośıtása és kinyerése) lehetőségét, valamint az ezen ada-
tokban rejlő potenciált a járművezetők újraazonośıtására. (1.1–1.3. tézis)

2. Bemutatom a járművezető újraazonośıtásának megvalóśıthatóságát még akkor is, ha
a járművezetők különböző útvonalakat követnek, és a pontos jelek (például sebesség,
gyorsulás, fordulatszám stb.) nem nyerhetők ki közvetlenül a rögźıtett CAN-
naplóból. A technika skálázható, és képes nagy mennyiségű idősorok osztályozására
még akkor is, ha az egyes idősorok közül sok jelentősen zajos, és ezért egyenként
nem rendelkeznek elegendő előrejelző erővel. (1.4–1.6. tézis)

3. Javasolok továbbá egy új generat́ıv modellt, a DP-Loc-ot, amely reális lokációs
útvonalakat generál időinformációval. Ez az összetett generat́ıv modell differenciális
adatvédelemmel ellátott gradiens süllyedéssel képezhető érzékeny helyadatokon, és
ezért formálisan bizonýıtott adatvédelmi garanciákkal használható a tańıtó ada-
tok szintézisére. Az ilyen szintetikus tańıtó adatok bármilyen célra megoszthatók
anélkül, hogy sérülne az egyének magánélete. (2. tézis)

3 Módszertan

Az 1. tézisben a visszafejtéshez használt módszerek újszerű, ad-hoc módszereket és kész
gépi tanulási technikákat (random forest) egyaránt alkalmaztak. Először is, a javasolt
új módszer célja, hogy a járművön belüli üzenetek között olyan jeleket találjon, amelyek
később felhasználhatók a járművezető újraazonośıtására. A gépi tanulás alkalmazása
mögött az áll, hogy a gépi tanulás képes a mintafelismerésre. Másodszor, egy véletlen
erdő modellt tańıtottam be a visszafejtett jeleken, hogy megkönnýıtsem a jelek kinyerését
más járművekben. Annak empirikus bizonýıtására, hogy a kinyert jelek újra azonośıtják
a járművezetőket, bináris osztályozót használtam.

Továbbá az 1. tézisben az egyes idősorok osztályozása érdekében egy konvolúciós
neurális hálózatot alkalmaztam egy hosszú rövid távú memória réteggel és egy fi-
gyelemréteggel ellátott hálózattal kombinálva, hogy értelmes mintákat nyerjek ki a CAN-
busz adataiból. Ezután ezt a modellt egy bizottsági modell beálĺıtásban használtam a
járművezető újraazonośıtására, ami a végső osztályozási eredményt adja. A keverékréteg
előnye a különböző idősorok közötti kölcsönös függőségek modellezése, ami jav́ıthatja az
osztályozás pontosságát. Az 1. tézisben használt adatokat 33 felhasználótól gyűjtötték
össze, demográfiai adataikkal együtt, mint például életkor, nem és vezetési tapasztalat.
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A 2. tézisben a javasolt generat́ıv modellek célja, hogy megbecsüljék egy adathalmaz
alapeloszlását, és a becsült eloszlásnak megfelelően véletlenszerűen reális mintákat hoz-
zanak létre. A modell első része egy variációs autoencoder (VAE), amely megtanulja az
összes útvonal kiindulási- és célhelyének és időváltozójának közös eloszlását. Továbbá a
második fázisban egy teljesen összekapcsolt neurális hálózatot használunk egy beágyazási
réteggel, hogy kihasználjuk a helyadatok és a nyelvi szavak közötti hasonlóságot (pl.
”egy helyet a társaságáról kell megismerni”). A bemenet az aktuális hely, az úti cél
és az időpont, a kimenet pedig a következő hely valósźınűségi eloszlása. A következő
hely előrejelzése csak az aktuális helytől függ, a korábbi helylátogatásoktól nem. A
végső fázisban Dijkstra legrövidebb útvonal algoritmusát és a Metropolis-Hastings Monte
Carlo algoritmust használtuk a hiteles szintetikus nyomvonalak létrehozására. Először
egy útvonaltervező gráf épül fel, amely meghatározza az utak eloszlását bármely hely és
célállomás között egy adott időpontban, és a feladat az, hogy ebből az eloszlásból egy
utat húzzunk, hogy egy nyomvonalat generáljunk. A 2. tézisben három valós világbeli
adathalmazt használtunk, amelyek minden egyes röppálya mellett GPS-koordinátákat
és időbélyegeket is tartalmaztak. A generat́ıv modell bizonýıtható adatvédelmének biz-
tośıtása érdekében differenciális adatvédelmet alkalmaztam [11]. Ezt az összetett gen-
erat́ıv modellt differenciális adatvédelemmel ellátott gradiens süllyedéssel [1] érzékeny
lokációs adatokon tańıtottam be, és ezért a tańıtási adatok formálisan bizonýıtott
adatvédelmi garanciákkal szintetizálhatók.

4 Új eredmények

A következő fejezetben röviden összefoglalom azokat az eredményeket, amelyeket a dis-
szertációmban részletesen tárgyalok. Hozzájárulásaim két tézisre oszlanak.

1 Tézis: CAN üzenetek visszafejtése és azonośıtása [C1] [C2]

A Controller Area Network (CAN) egy buszrendszer, amely járművökön belüli kom-
munikációt biztośıt az ECU-k (elektronikus vezérlőegység) és más eszközök számára. Az
első CAN busz protokollt 1986-ban fejlesztették ki, és 1993-ban fogadták el nemzetközi
szabványként (ISO 11898). Egy újabb autó 5-100 ECU-t is tartalmazhat, amelyet akár
több CAN is kiszolgálhat. Erre példa a 1 táblázatban található.

Korábbi kutatások kimutatták [12], hogy egy adott környezetben a gépjárművezetőket
praktikusan meg lehet különböztetni egymástól a CAN buszon rögźıtett jelek alapján. A
szerzők gépi tanulási technikák alkalmazásával újra azonośıtották a járművezetőket a
ḱısérletben résztvevők rögźıtett halmazából, ı́gy megvalóśıtva az elkülöntéses támadást
(singling out), ami veszélyt jelent a magánszféra védelmére. Viszont egy fontos feltételt
szükséges ehhez: a támadónak ismernie kell a CAN magasabb szintű protokolljait ahhoz,
hogy értelmes jeleket tudjon kinyerni belőlük. Mivel az ilyen üzenet- és üzenetáramlási
specifikációk (az adatkapcsolati réteg felett) általában védett és szigorúan őrzött ipari
titkoknak számı́tanak, az ellenfél ilyen háttérismerete nem feltétlenül életszerű. Ebben az
esetben a kutatási kérdés megváltozik: lehetséges-e, hogy egy támadó az adatkapcsolati
réteg feletti protokollok ismerete nélkül újraazonośıtsa a járművezetőket a nyers CAN-
adatok alapján? Kı́sérleti úton megvizsgáltam, hogy azonośıthatóak és kinyerhetőek-e a
járműszenzorok jelei a nyers CAN-buszadatokból a személyes vezetési viselkedésre való
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következtetés és a járművezetők újraazonośıtása céljából. Mivel a jelek poźıciója, hossza
és kódolása védett, valamint márkánként, modellenként, modellévenként, sőt földrajzi
területenként is eltérő lehet, először is értelmeznünk kell az üzeneteket.

Időbélyeg CAN-ID Req hossz Adat
1481492683.285052 0x0208 000 0x8 0x00 0x00 0x32 0x00 0x0e 0x32 0xfe 0x3c

1481492674.736055 0x02c4 000 0x8 0x82 0xc8 0x00 0x0f 0x03 0x00 0x92 0x3c

1481492674.736055 0x02c4 000 0x8 0x82 0xc9 0x00 0x0f 0x00 0x00 0x92 0x4c

1481492674.736055 0x02c4 000 0x8 0x82 0xcc 0x00 0x0f 0x08 0x00 0x92 0x5a

1497323915.123844 0x018e 000 0x8 0x03 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x07 0x3f

1497323915.112910 0x00f1 000 0x6 0x28 0x00 0x00 0x40 0x00 0x00

1481492674.736055 0x02c4 000 0x8 0x82 0xd2 0x00 0x0f 0x0c 0x00 0x92 0x5d

1481492674.736055 0x02c4 000 0x8 0x82 0xa1 0x00 0x0f 0xa1 0x00 0x92 0x4d

Table 1: Példa a CAN-üzenetekre és a kivont idősorokra. A piros, zöld és kék idősorokat
a 0x02c4 azonośıtóval rendelkező, időben rendezett CAN-üzenetek 1., 4. és 7. bájtjának
kivonásával kapjuk..

Thesis 1.1. Kifejlesztettem egy heurisztikus módszert a CAN-üzenetek dekompoźıciójára
és a jelek kinyerésére. A módszer kivonja és értelmezi azokat a jeleket, amelyekről ismert,
hogy hatékonyak a járművezető újraazonośıtásához, ı́gy egy gyengébb támadó elegendő
ismeretet szerezhet az újraazonośıtási támadás ind́ıtásához.

Az üzenetek 4-8 bájtnyi adatot tartalmazhatnak; ez lehetővé teszi, hogy ugyana-
zon azonośıtó alatt több (esetleg egymástól független) információ is elküldhető legyen.
Az a feltételezésem, hogy a jelek egész bájtokon helyezkednek el, tévesnek bizonyult.
A vizsgálat feltárta, hogy a jelértékek mellett az üzenet tartalmazhat konstansokat,
többértékű mezőket és számlálókat is. Egyes értékek csak igény szerint jelennek meg,
mint például az ablaktörlő vagy ablak álĺıtó jelek. A szenzorjeleken ḱıvül minden adat
zajnak minősül, és ezért azokat el kellett távoĺıtani (további részletek a disszertációban
találhatók). Az értelmes CAN-azonośıtók jelentősen eltérnek a járműmárkák és -modellek
között, ezért várhatóan minden autóban csak az alapvető jelek találhatók meg nagy
valósźınűséggel: sebesség, fék-, kuplung- és gázpedál-állás, fordulatszám (percenkénti
fordulatszám) és kormánykerék-szög. A heurisztikus módszerem két fázisból áll. Az első
fázisban a módszer azonośıtja a potenciális üzenetszakaszokat (azaz az üzenet egymást
követő bitjeit), mı́g a második részben a szükséges jeleket választja ki, kihasználva azok
sajátosságait. Először is bitről-bitre megvizsgáltam az üzenetfolyamot, és feltételeztem,
hogy egy adott azonośıtón belül, amely potenciálisan több érzékelő leolvasását tartal-
mazza, különbség van a bitértékek eloszlásában, ezért szisztematikusan meg lehet őket
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Figure 1: Egymásutáni blokkok a CAN üzenetben

találni és valamilyen szabály szerint fel lehet őket osztani; pl. nincsenek nulla bitek vagy
más elválasztójelek a kettő között. Tekintettel arra, hogy a jeleket big endian (little
endian) formátumban kódolják, mindkét MSB-jük (LSB-jük) ritkán 1. Ezért az első
jel utolsó bitje és a második jel első bitje között a bit valósźınűségének (azaz annak a
valósźınűségének, hogy egy adott bit 1 legyen) csökkennie kell.

A 1 ábrán a heurisztika egy új jel kezdetét sugallja a 23rd és a 24th biteknél lévő
csökkenés miatt, bár ez egyértelműen egy számláló vagy egy konstans 3 biten, de nem
lehet megállaṕıtani, hogy pontosan hol kezdődik egy új jel. Ráadásul a 41. bit egy
konstans 1 bit, ami valamilyen elválasztójelet jelenthet, mégsem lehetünk biztosak benne.

A módszer második fázisában tipikus tulajdonságokkal rendelkező jeleket kerestem.
A járművezető újraazonośıtásához leghasznosabb jelek a sebesség, a fék-, a kuplung-
és a gázpedál állása, valamint a motor fordulatszáma. A sebességjelet a vezetések
során rögźıtett GPS-idősorok felhasználásával visszafejtettem. A GPS-koordináták a
szomszédos helyek közötti átlagos sebességet is meghatározzák, ı́gy egy sebesség-idősor
keletkezik. Feltételezhetjük, hogy a GPS-alapú sebesség nagyon közel áll a CAN-
buszról rögźıtett sebességhez. Ezt a hipotézist a Dynamic Time Warp (DTW) [30]
algoritmussal teszteltem és bizonýıtottam. A fék- és gázpedál helyzetét úgy vontam
ki, hogy feltételeztem, hogy soha nem nyomják le őket egyszerre. Következésképpen
a gázpedál és a fékpedál helyzetének kinyeréséhez csak egy olyan jelpárt kell keresni,
amely szinte kizárólagosan tartalmazza egymást (lásd 2 ábra). A kuplungpedál poźıciója
szintén nagyon jellemző tulajdonságokkal rendelkezik, különösen a sebesség és a for-
dulatszám értékekkel összehasonĺıtva. Amint 0km/h-ról elkezdünk gyorśıtani, gyorsan
váltunk sebességet, ı́gy a fordulatszám és a kuplungpedál helyzetének változása könnyen
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Figure 2: Fék pedál (fekete), valamint gázpedál (piros) jelek

érzékelhető. A sebességváltáskor a fordulatszám leesik, majd gyorśıtás közben emelkedik,
majd amikor a vezető kiengedi a kuplungot, a pedál középső poźıciója körül enyhe csúszás
tapasztalható, ami azt jelzi, hogy a tengelyek elkezdenek összekapcsolódni.

Thesis 1.2. Olyan gépi tanulásos osztályozót éṕıtettem, tańıtottam és validáltam,
amely a CAN-adatok alapján hatékonyan képes megfeleltetni a járműszenzorok jeleit egy
alapértelmezett jelnek. Az osztályozót egy jármű jelének statisztikai jellemzői alapján
tańıtottam, majd a képzett osztályozót egy másik járműben lévő jel sikeres lokalizálására
használtam. Az eredmények azt mutatták, hogy a módszer az esetek 100%-ában megtalálta
a pontos egyezést.

Annak érdekében, hogy bármely jármű jeleit kivonjam, jelenként egy osztályozót tan-
tottam be a jel statisztikai jellemzőinek felhasználásával. Ezután a betańıtott modelleket
arra használtam, hogy azonos jeleket azonośıtsak egy másik járműben, ahol a jelek helye
(azaz az üzenet azonośıtója és a bájt száma) ismeretlen volt. Az intúıció az volt, hogy a
fizikai jelenség, amelyet egy jel reprezentál, azonos statisztikai jellemzőkkel rendelkezik,
függetlenül az autótól, és ı́gy azonos osztályozó seǵıtségével minden autóban azonos jelet
lehet azonośıtani.

Egy véletlen erdő (Random Forest) többosztályú osztályozót valóśıtottam meg
bináris osztályozással, ”egyik-vagy-minden más” módon (OvA). A stratégia során
osztályonként egyetlen osztályozót tańıtottam be, az adott osztályba tartozó mintákat
pozit́ıv mintaként, az összes többi mintát pedig negat́ıv mintaként. A statisztikai
jellemzőket a teljes idősoron csúszóablakok seǵıtségével számoltam ki. A betańıtott mod-
ellt egy jel összes részleteire alkalmaztam, és jelenként több döntést kaptam. Ezután a
”szavazatokat” össześıtettem, és a legtöbb ”szavazatot” kapott jelölt jelet választottam
ki. Az osztályozó pontosságának mérése érdekében a 2 táblázatban közöltem a valódi jel
rangsorát; azaz az egyes jelölt jeleket a kapott szavazatok (azaz pozit́ıv osztályozások)
száma szerint rangsoroltam: a legtöbb szavazatot kapott jel az első helyen áll.

Mindössze 30 perc adatot használva a tańıtáshoz és 30 percet a teszteléshez három
jel (fordulatszám, sebesség és gázpedál poźıciója) az első helyre került: a megközeĺıtés
mindhárom jelet sikeresen azonośıtotta mind a 7 célautóban.

Thesis 1.3. Megmértem a visszafejtett jelek újraazonośıtási pontosságát egy gépi tanulási
osztályozó seǵıtségével, és kimutattam, hogy az újraazonośıtás átlagosan 77%-os pon-
tossággal lehetséges.

Ebben az esetben a kinyert jeleket a járművezető újraazonośıtásához használtam.
Ebben az esetben ugyanazt az előfeldolgozást és ugyanazokat a paraméterbeálĺıtásokat
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Table 2: A legjobb eredmények RPM, sebesség és gázpedál állás jelekre

Szenzor Rang Precision Recall Ugrás

Citroen rpm 1 0.353 0.952 0.180
Citroen velo 1 0.874 0.792 0.094
Citroen acc 1 0.740 0.444 0.431

Opel A06 rpm 1 0.155 0.604 0.035
Opel A06 velo 1 0.158 0.969 0.024
Opel A06 acc 1 0.207 0.934 0.026

Toyota A rpm 1 0.229 0.717 0.238
Toyota A velo 1 0.230 0.214 0.337
Toyota A acc 1 0.394 0.566 0.296

Toyota C rpm 1 0.224 0.399 0.049
Toyota C velo 1 0.676 0.139 0.029
Toyota C acc 1 0.602 0.522 0.134

Renault rpm 1 0.439 0.991 0.148
Renault velo 1 0.890 0.522 0.465
Renault acc 1 0.491 0.702 0.210

Nissan X rpm 1 0.248 0.805 0.140
Nissan X velo 1 0.970 0.870 0.466
Nissan X acc 1 0.484 0.728 0.527

Nissan Q rpm 1 0.211 0.680 0.034
Nissan Q velo 1 0.462 0.522 0.110
Nissan Q acc 1 0.512 0.774 0.044

alkalmaztam, mint a jelek visszafejtésénél, azzal a különbséggel, hogy kevesebb jellemzőt
választottunk ki a fontosságuk alapján. Négy kivont jelet használtam: gázpedál és
fékpedál poźıciója, sebesség valamint fordulatszám. A járművezető vektora (feature vec-
tor) összesen 44 jellemzőből áll. Minden járművezető ugyanazt az autót használta a
CAN-naplók előálĺıtásához, amely egy Opel Astra’18 volt. A mintákat egy tańıtó és egy
tesztkészletre osztottam, ahol a tańıtó és a tesztelési adatok az összes minta 90%-át,
illetve 10%-át tették ki. A megközeĺıtés értékeléséhez 10-szeres keresztellenőrzést alka-
lmaztam. Egyenletesen véletlenszerűen kiválasztottam 5 járművezetőt, és minden egyes
járművezetői párhoz bináris osztályozót késźıtettem. Az osztályozó átlagosan 77%-os
pontosságot ért el (minden modellt 10 alkalommal értékeltem). A legrosszabb eredmény
alig 70%, a legjobb pedig 87% volt.

Amint azt a fentiekben láttuk, a visszafejtett jeleknek olyan alapadatokra van
szükségük, amelyek összegyűjtése hosszadalmas lehet, és még az adatgyűjtés után is
fárasztó és időigényes lehet a léıró jelek kivonása. Arról nem is beszélve, hogy a CAN
adatgyűjtés gyakran illegálisnak minősül [5]. Ezért következik a kérdés, hogy lehetséges-e
a járművezetők azonośıtása a jelek visszafejtése nélkül?

Thesis 1.4. Egy olyan egyéni idősoros (ITS - Individual Time Series) modellt ter-
veztem, amely bármely (nem azonośıtott) CAN-jelnek a megfelelő járművezetőhöz történő
osztályozására specializálódott. Egy konvolúciós neurális hálózatot (CNN) használtam egy
hosszú rövidtávú memóriás hálózattal (LSTM) kombinálva.

Az idősorokat először egyenlő méretű szegmensekre osztottam, amelyeket innentől
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kezdve nevezzünk mintáknak. Egyetlen mintát bemenetként megadva a modell
megpróbálja azt a megfelelő osztályba (pl. járművezető-azonośıtó) besorolni. A
korlátozott adatmennyiség miatt és a korábbi munkákhoz hasonlóan [7, 34] a minták
létrehozásához a teljes idősoron át́ıvelő csúszóablakot használtam. A minta minden
egyes si szegmensét ugyanannak a CNN-modellnek a seǵıtségével magasabb szintű
reprezentációvá alaḱıtom CNN(si). A CNN-modell két 1 dimenziós konvolúciós rétegből
áll (RELU aktiválással), amelyeket a modell komplexitásának csökkentése érdekében egy
max pooling réteg választ el egymástól, valamint egy teljesen összekapcsolt (fullz con-
nected) rétegből, amely a CNN kimenetét álĺıtja elő. Mivel az ITS-modell a minta min-
den egyes szegmensére egymástól függetlenül kerül alkalmazásra, a szegmensek sorozata
mentén a szekvenciális információkon ḱıvül csak a szegmens helyi jellemzőit, valamint
a teljes minta bármely globális jellemzőjét képes modellezni. Ezért egy LSTM réteget
használtam (tanh aktiválással), és azt a CNN által kinyert helyi jellemzők sorozatára alka-
lmazom. Az LSTM úgy számı́tja ki az időfüggő jellemzőket, hogy a bemeneti szekvenciát
egy másik, az LSTM modell rejtett állapotaiból álló h1, h2, . . . , hk szekvenciává alaḱıtja.
Minden si bemeneti szegmenshez hi rejtett állapotot hoz létre, amely függ az aktuális be-
menettől, valamint az összes korábbi bemeneti szegmenstől hi−1 révén. A h1, h2, . . . , hk

szekvenciát egy figyelemrétegbe tápláljuk, hogy kiválasszuk a szekvencia azon részeit,
amelyek megkülönböztető vezetői jellemzőket képviselnek. Ez a figyelmi mechanizmus az
LSTM által a teljes bemeneti szekvencia mentén előálĺıtott h1, h2, . . . , hk rejtett állapotok
súlyozott átlagát számı́tja ki. Végül a a figyelemvektort (attention vector) egy teljesen
összekapcsolt réteghez kapcsoljuk tanh aktiválással, amelynek kimenete egy végső soft-
max (többosztályos osztályozás) vagy egy szigmoid réteghez (bináris osztályozás) kerül.
Megjegyzendő, hogy az ITS modell általános idősorok osztályozására is alkalmas lehet.

Thesis 1.5. Egy skálázható keverék-modellt (mixture model) javasoltam a CAN-jelek
(idősorok) nagy halmazának osztályozására, ami még akkor is lehetséges, ha az egyes
jelek közül sok jelentősen zajos, és ezért egyenként nem rendelkeznek elegendő előrejelző
erővel. A megközeĺıtés a legjobban teljeśıtő egyedi modelleket kombinálja az idősorok teljes
halmazának osztályozásához.

Az ITS-modellek egyedi idősorokat osztályoznak, és ezért mindegyik nagyon eltérő
előrejelző teljeśıtményt nyújthat. Egyes idősorok valóban több jellegzetes járművezetői
jellemzőt tartalmaznak (pl. a fékpedál poźıciója), mint mások (pl. a sebesség).
Valójában kiderül, hogy az idősorok többsége gyakran egyáltalán nem rendelkezik
előrejelző képességgel.

Az ITS-modelleket egyetlen keverékmodellé egyeśıtettem úgy, hogy az összes
ITS-modellt ugyanahhoz a teljesen összekapcsolt neurális réteghez, az úgynevezett
keverékréteghez kapcsoltam, amelynek kimenete adja a végső előrejelzést. Lásd a mod-
ellt a 3 ábrán. Először eltávoĺıtottam a már betańıtott ITS modellek kimeneti rétegét,
és a megmaradt részt összevontam a keverékréteggel. Végül a teljes keverékmodellt úgy
képeztem ki, hogy csak a keverékréteg súlyait álĺıtottam be, miközben az egyes mod-
ellek összes paraméterét érintetlenül hagytam. Abban az esetben, ha túl sok ITS-modell
van, és a keverékmodell képzése a memória korlátok miatt nem kivitelezhető, csak a
legjobb teljeśıtményű K db legjobb ITS-modellt használjuk a keverékben. A betańıtott
ITS-modellek is tömöŕıthetők desztillációval [23].

Valójában ez a keverékmodell egyfajta bizottsági gép [21], ahol több, szakértőnek
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Figure 3: A keverék-modell.

nevezett neurális hálózatot kombinálnak a végső osztályozáshoz. Valójában minden
ITS-modell egy-egy szakértő, amely arra specializálódott, hogy egyetlen idősor magas
szintű reprezentációját kinyerje. Ezeket a reprezentációkat nemlineárisan kombinálják az
osztályozáshoz.

A keverési réteg előnye, hogy képes modellezni a különböző idősorok közötti kölcsönös
függőséget, ami jav́ıthatja az osztályozási pontosságot. Például a gyorsulási és lassulási
mintázatok külön-külön nem biztos, hogy egyediek a járművezetőre nézve, de kom-
binációjuk igen.

Thesis 1.6. Megmértem a keverékmodell újraazonośıtási pontosságát az 1-vs-mind
(bináris osztályozás) szcenárióban és a sok-vs-mind (többosztályos osztályozás) sz-
cenárióban különböző mintahosszúságok esetén. Az osztályozást nem csak a
járművezetőkre, hanem a személyes jellemzők (életkor, nem, tapasztalat) tekintetében is
elvégeztem. Megmutattam, hogy a keverékmodell nagy pontossággal képes azonośıtani a
járművezetőt (vagy járművezetőket).

Az 1-vs-mind eset, azaz amikor egy járművezető megkülönböztethető az összes többi
járművezetőtől, egyetlen bináris keverékmodell. A 3 táblázatban a 33 járművezetőre
vonatkozó átlagérték (azaz a 33 modellre vonatkozó átlagos pontosság), a szórás és az egy
adott járművezetőre vonatkozó szélsőértékek szerepelnek. Továbbá kimutattam, hogy a
pontosság szublineárisan javul a minta nyomvonalának hosszával, az átlag 75%-tól 85%-ig
terjed. A legnagyobb pontossági értékek a leghelyesebben besorolt járművezető esetében
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95% és 100% között, mı́g a legnehezebben besorolható járművezető esetében 43% és 46%
között vannak.

A nemet, életkort és vezetési tapasztalatot tartalmazó személyes attribútumértékektől
függő pontosságot is vizsgálták. Érdekes módon a legtapasztaltabb járművezetőket a
legkönnyebb megkülönböztetni a többi járművezetőtől 86%-os átlagos pontossággal, ami
azt mutatja, hogy a gyakorlással az emberek hajlamosak egyedibb készségeket kife-
jleszteni. Ezt a jelenséget más területeken is megerőśıtették [24].

Table 3: Az azonośıtás pontossága: 1-vs-mind

Minta hossz Átlag Szórás Max Min

20 s 0.758 0.017 0.949 0.432
60 s 0.829 0.019 0.995 0.436
120 s 0.847 0.025 1.000 0.465
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Figure 4: Az azonośıtás pontossága: sok-vs-mind

A módszer teljeśıtményét tovább jellemzi az újraazonośıtási pontosság a sok-vs-sok
forgatókönyvben, azaz amikor a járművezetők egy csoportját egyetlen többosztályos
keverékmodellel különböztetjük meg az összes többi járművezetőtől. A 2-vs-mind eset-
ben a lehetséges

(
33
2

)
-ból véletlenszerűen kiválasztottam 50 különböző, 2 járművezetőből

álló csoportot, és az 4 ábrán ábrázoltam az átlagértéket és a szórást; hasonlóan jártam
el 4, 10 és 33 csoportmérettel (az utolsó, mind-vs-mind esetben csak 1 lehetséges
kiosztással). A mind-vs-mind megfelel annak az esetnek, amikor az egyes járművezetőket
egyetlen modell seǵıtségével különböztetjük meg egymástól. Megfigyeltem, hogy a pon-
tosság átlagértéke magasabb, ha a csoportméret kisebb, a legmagasabb átlagértéktől,
40%−tól(mind − vs − mind, 60 − ashossz)egészen91%-ig (2-vs-mind, 20-as hossz).
Érdekes, hogy a nagyobb mintahossz nem mindig jelent nagyobb pontosságot; valójában
szinte minden megjeleńıtett esetben a legnagyobb átlagos pontosságot a 60s hosszúságú
mintákra éṕıtett modellek adják (a szabály alól a 4-vs-mind eset a kivétel, ahol a
120s mintahosszúság valamivel jobb eredményeket ad). A megközeĺıtés még a legne-
hezebb, mindenki-mindenki ellenes esetben is 13-szoros pontosságjavulást eredményez az
1/33 = 3.03% alapesethez képest.

2 Tézis: Lokációs adatbiztonság [J1] [B1]
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A tańıtási adatok elérhetetlensége a kutatásban sok frusztráció állandó forrása, különösen
akkor, ha ez adatvédelmi aggályok miatt van. Ez különösen igaz a helymeghatározási ada-
tokra, mivel a korábbi technikák mindegyike szenved a helymeghatározási útvonalak ere-
dendő ritkaságától és magas dimenziósságától, ami a legtöbb technikát kivitelezhetetlenné
teszi, ami irreális útvonalakat és nem skálázható módszereket eredményez. Ráadásul a
látogatások időinformációi általában elmaradnak, vagy felbontásuk drasztikusan csökken.
Ebben a dolgozatban egy új technikát mutatok be egy összetett generat́ıv modell és teljes,
magas dimenziós helyadathalmazok részletes időinformációval történő privát kiadására.
A nagy hitelességű szintetikus adatok létrehozásához a járműves mobilitás számos
sajátosságát használtam ki, mint például a nyelvi jellemzők (“egy helysźınt a társaságáról
kell megismerni”), vagy azt, hogy az emberek hogyan tervezik meg az útjaikat egyik
pontból a másikba. Az adathalmaz generátoreloszlását úgy modelleztem, hogy először
egy variációs autoencodert éṕıtettem fel a forrás- és célhelysźınek, valamint ay útvonalak
megfelelő időźıtésének generálására. Ezután egy előrecsatolási hálózattal kiszámı́tottam
a helysźınek közötti átmenet valósźınűségeket, és e modell kimenetéből feléṕıtettem egy
átmenetvalósźınüség gráfot. Végül pedig ebből az eloszlásból Markov-lánc Monte Carlo
módszerrel mintavételeztem egy útvonalat. A modell skálázható és bizonýıthatóan privát,
a generált szintetikus adathalmaz rendḱıvül reális, és jó hasznosságot biztośıt. A modellt
a két legkorszerűbb módszerrel szemben valamint három valós adathalmazon értékeltem
ki, demonstrálva a megközeĺıtésem előnyeit.

Definition 2.1. Lokációs adat: legyen L = {L1, L2, . . . , L|L|} legyen a lokációk
univerzuma, ahol |L| az univerzum mérete. Feltételezzük, hogy a teljes univerzu-
mot rácsként ábrázoljuk, és minden egyes helysźın a rács egy cellájának felel meg.
A helyadatbázis minden egyes rekordja az univerzumból származó, időbélyeggel
ellátott helylátogatások sorozata. Pontosabban, egy S hosszúságú |S| sorozat
S = (Lℓ1 , t1) → (Lℓ2 , t2) → . . . → (Lℓ|S| , t|S|), ahol ∀1 ≤ i ≤ |S|, Lℓi ∈ L. Egy
hely többször is előfordulhat S-ban. A D helyadatbázis a D = {S1, S2, . . . , S|D|}
szekvenciák sokaságából áll, ahol |D| = N a D-ben lévő útvonalak számát jelöli.

A differenciált adatvédelem meghatározása és tárgyalása túl hosszú lenne a je-
len füzetben. Röviden: Differenciális adatvédelem [?] (DP) biztośıtja, hogy egy
adatbázisban végzett bármely számı́tás eredménye érzéketlen legyen egyetlen rekord
változására. Ebből következik, hogy minden olyan információ, amely egy adott rekordot
tartalmazó adatbázisból megismerhető, az adott rekord nélküli adatbázisból is megis-
merhető. A mi esetünkben a DP garantálja, hogy a generat́ıv modellt egyetlen eredeti
útvonal sem befolyásolja a ε és δ által mért adatvédelmi kereten túl. A számı́tások és a
formális defińıciók megtalálhatók a disszertációban.

Thesis 2.1. Kifejlesztettem egy Trajektória Initializátor (TI) nevű differenciálisan privát
generat́ıv modellt, amely képes megtanulni az összes útvonal kezdő és befejező helyének
és időváltozójának, azaz a legelső (forrás) és a legeslegutolsó (cél) helylátogatásuknak a
mögöttes közös eloszlását, valamint a teljes nyomvonal egyetlen időbélyegét.

Egy adott szintetikus útvonalhoz egy kiindulási hely Lsrc ∈ L, egy célállomás Ldst ∈ L
és egy t ∈ T időpont generálására, egy differenciálisan privát variációs autoencodert
(VAE) tańıtottam be (lásd az 5 ábrát), amely képes közeĺıteni az együttes valósźınűségi
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eloszlást Pr(Lsrc, Ldst, t). A modell paramétereit θ1 egy D érzékeny helymeghatározási
adathalmazból tanuljuk, ezért a tańıtást DP-SGD [1] seǵıtségével végezzük.

A TIθ1 kimenete egy 3-dimenziós vektor [Lsrc, Ldst, t]. Az együttes valósźınűségi
eloszlás tartománya |L| × |L| × |T|, ahol |T| az összes lehetséges időpont száma.

N(   ,   )
Lsrc,
Ldst,

t

Dense
layer
100

RELU

Dense
layer
100

Linear

50

50

50

Dense
layer
100

RELU
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|L|

softmax

Dense 
|L|

softmax

Dense 
24

softmax

Figure 5: A Trajektória Initializátor (TI) modell

A bemenetet one-hot kódolással kódoltam, ı́gy a dimenziója 2 × |L| + 24, ahol a |L|
mérete a rács durvaságától függ, 24 pedig a napi órák száma.

A kódoló két rejtett sürü (100, 100) réteggel rendelkezik ReLU és lineáris ak-
tivációs függvényekkel. A kódoló kimenetén a megtanult N (µ, σ) normális eloszlás
paraméterei szerepelnek; a dekódoló által ebből az eloszlásból húzott értékek alkotják az
50 hosszú látens vektorokat. A dekódernek ezt a látens változót kell tényleges mintává
alaḱıtania. A dekódolónak csak 1 rejtett rétege van, ami 100 méretű és ReLU ak-
tiválású. Végül három párhuzamos kimeneti réteg van softmax aktiválással, amelyek
egyetlen kimeneti változónak (hely, célállomás, idő) felelnek meg. A VAE-knek speciális
veszteségfüggvényeik vannak; mi az eredetit alkalmaztuk a [9]-ból. A modellt az 5 ábra
szemlélteti.

Thesis 2.2. Kidolgoztam egy Átmenetvalósźınüség Generátor (TPG) nevű differ-
enciális adatvedelemmel ellátott osztályozási modellt, amely képes megtanulni az
átmenetvalósźınűség-eloszlást bármely két egymást követő hely között, azaz a nyomvonal
következő ugrásának valósźınűség-eloszlását adja ki, az aktuális hely, a célállomás és az
idő függvényében.

Az osztályozó TPGθ2 egy előrecsatolt hálózat (FFN), amely szóbeágyazással van
ellátva, és amelyet a 6 ábra szemléltet. A TPG közeĺıti a valós átmenet-eloszlást
Pr[Lx → Ly|t, Ldst] bármely gyakori Lx és Ly helyhez minden lehetséges t ∈ T
időintervallumban és Ldst célállomáshoz L-ban. Vagyis annak a valósźınűsége, hogy egy
Lx helyen lévő ember t időpontban Ly helyre mozog Ldst célállomás felé.

A bemenet (Lc, Ldst, t) (aktuális hely, célállomás, idő), a kimenet pedig a következő
hely valósźınűségi eloszlása. A bemeneti vektor két helykoordinátája egy szóbeágyazó
rétegbe kerül, ahol külön-külön beágyazódnak ugyanabba az 50-dimenziós vektortérbe.
Ezután ezeket a vektorokat az időkoordinátával együtt láncoljuk össze, ı́gy kapunk egy
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Figure 6: Az Átmenetvalósźınüség Generátor modell

101-dimenziós vektort. A következő sűrű réteg mérete 200 ReLU aktiválással, a kimeneti
réteg pedig softmax. A hálózatot ritka kategórikus keresztentrópia és az SGD opti-
malizálóval tańıtottam. Mivel csak a K leggyakrabban látogatott cellákat vesszük fi-
gyelembe, a kimeneti osztályok száma is K. A DP-SGD [1]-t használtam a TPG
tréningjéhez, ezKifejlesztettem egy trajektóriagenerátort (TG), amely a TI és a TPG
modellek kimenetét felhasználva nem-determinisztikusan rekonstruálja a t időpontban a
Lsrc forrás és a Ldst célállomás közötti nyomvonalat a Dijkstra-féle legrövidebb út és a
Metropolis-Hastings algoritmus kombinálásával. ért a kiadott modell paraméterei θ2 dif-
ferenciális adatvédelemmel vannak ellátva. Az aktuális időpont és a célállomás mellett
a következő helysźın előrejelzése csak az aktuális helytől függ, a korábbi látogatásoktól
nem. Vagyis a következő helysźın előrejelzésekor nem vesszük figyelembe, hogy az aktuális
helysźınt hogyan érte el. Ez nem túlzó egyszerűśıtés; több tanulmány is kimutatta, hogy
az 1- vagy legfeljebb 2-rendű Markov-láncok kellően pontos becslést adnak a következő
helylátogatásra [17].

Thesis 2.3. Kifejlesztettem egy trajektóriagenerátort (TG), amely a TI és a TPG
modellek kimenetét felhasználva nem-determinisztikusan rekonstruálja a t időpontban a
Lsrc forrás és a Ldst célállomás közötti nyomvonalat a Dijkstra-féle legrövidebb út és a
Metropolis-Hastings algoritmus kombinálásával.

Mivel ez a folyamat csak a TI és a TPG kimenetét, valamint néhány nyilvános
információt használ fel a helysźınekről, az egész generálási folyamat differenciális
adatvédelemmel lesz ellátva, mivel az első kettő már az volt.

Egy útvonal generálásakor először a TIθ1 kimeneti eloszlásából a L forrás Lsrc és a
Ldst célpontok egy párját, valamint az t időintervallumot mintavételezzük. Ezután egy
G(V,E) súlyozott iránýıtott útvonaltervező gráf épül fel, ahol az élek súlyai a TPGθ2

által generált két hely közötti átmenet valósźınűségei (azaz, V a TOP-K-ban található
helyekből áll, és weight((Lx, Ly)) = − logPr[Lx → Ly|t, Ldst] bármely (Lx, Ly) ∈ E, azaz
a Lx-ről Ly-ra való átmenet valósźınűségének negat́ıv logaritmusa aD célállomás és a t idő
függvényében). Megjegyezzük, hogy G teljes és specifikus egy adott Ldst célállomásra és
t időintervallumra, ezért a célállomástól vagy időponttól eltérő útvonalakhoz különböző
gráfok épülnek. Az útvonalgráf meghatározza az utak eloszlását bármely hely és a t
időpontban lévő Ldst célállomás között, és a feladat az, hogy ebből az eloszlásból egy utat
rajzoljunk ki egy trajektória létrehozásához.
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Ehhez a legvalósźınűbb útvonalat először a G gráfból Dijkstra legrövidebb út algorit-
musának alkalmazásával konstruáljuk meg, majd a Metropolis-Hastings MCMC algorit-
must alkalmazzuk az ı́gy kapott legrövidebb útra, ı́gy generáljuk az egyik legvalósźınűbb
utat Lsrc és Ldst között. Mivel − log TPGθ2 [Ly|t, Lx, Ldst] mindig nemnegat́ıv, a Dijsktra
legrövidebb út algoritmusa megtalálja azt az utat, amelynek két csúcsa között a legkisebb
a teljes út súlya, ami megegyezik a t időpontban Lsrc és Ldst közötti legvalósźınűbb úttal.
Legyen P a Lsrc és Ldst közötti összes útvonalak halmaza. Ekkor a legvalósźınűbb útvonal
Lsrc és Ldst között a következő

min
p∈P

∑
(Lx→Ly)∈p

− log(TPGθ2 [Ly|t, Lx, Ldst])

= min
p∈P

− log(
∏

(Lx→Ly)∈p

TPGθ2 [Ly|t, Lx, Ldst])

≈ min
p∈P

− log(
∏

(Lx→Ly)∈p

Pr[Lx → Ly|t, Ldst])

= max
p∈P

∏
(Lx→Ly)∈p

Pr[Lx → Ly|t, Ldst]

az logaritmus monotonitása miatt.
Ez az útkeresési algoritmus önmagában determinisztikus, azonban ez nem teljesen felel

meg a valóságnak. Két jármű különböző útvonalakat vehet igénybe azonos kiindulási
és végpontok között (véletlen környezeti tényezőktől, például forgalomtól, időjárástól,
útlezárásoktól stb. függően). Ezért a legrövidebb útvonalra aMetropolis-Hastings algorit-
mus (MH) alkalmazásával véletlenszerűséget vezettem be az útgenerálásba. Konkrétan,
van egy célállandó eloszlás az összes útvonal felett, ahol egy út valósźınűsége a fentiek sz-
erint az útvonalgráfból számı́tható ki. Ebből az eloszlásból közvetlenül mintavételezni
nehéz a véges, de exponenciálisan nagy tartomány miatt, ezért MCMC módszerekre
támaszkodunk. A Markov-lánc elmélet szerint több állapotátmenetre van szükségünk ah-
hoz, hogy ”elég jó” mintát kapjunk (amely a célhoz elég közel álló eloszlásból származik),
10 átmenetekre került sor. Ezt az értéket a Route Distribution metrika alapján álĺıtottam
be, amely a forrás-célállomás párok között felvett eredeti és szintetikus útvonalak közötti
távolságot méri. A ḱısérletek azt mutatták, hogy nagyobb adathalmazok esetén ele-
gendőek 10 db iteráció, azonban kisebb adatbázisok esetében előnyös 100, sőt akár 150
db iteráció is.

A TG algoritmus utolsó lépése a looping, amelynek célja, hogy megközeĺıtse a
jármű egy cellában való tartózkodási idejét, azaz a trajektórián belüli egyetlen hely
ismétléseinek számát. A loopolás lehetővé teszi, hogy bizonyos forgalmi mintákat,
például a csúcsidőszakokat vagy a forgalmi dugókat hűségesebben rögźıtsük. Ezt úgy
modelleztem, hogy a Lx hely ismétlődési számát η egy geometriai eloszlásból η ∼
Geom(1− TPGθ2 [Lx|t, Lx, Ldst]) generáltam, ahol TPGθ2 [Lx|t, Lx, Ldst] a TPG kimeneti
valósźınűsége a Lx helyen való tartózkodásra.

Thesis 2.4. Javasoltam egy új technikát, az úgynevezett DP-Loc-ot, amely egy összetett
generat́ıv modell, ami teljes, nagydimenziós, részletes időinformációkkal ellátott privát
helyadatkészletek kiadására alkalmas.

A cél itt az, hogy privát szintetikus helymeghatározási útvonalakat hozzunk létre.
Konkrétabban, ha van egy D helyadathalmazunk, amely többféle útvonalat tartalmaz, a

16



cél egy olyan generat́ıv modell létrehozása, amely közeĺıti a D valódi generátoreloszlását,
ahol a D minden nyomvonala egy minta ebből az eloszlásból. A modellt a D adatvédelmi
szempontból érzékeny adatok felhasználásával éṕıtjük fel, és ezért a modell tańıtási folya-
matának garantálnia kell a differenciális adatvédelmet aD bármely felhasználója számára.
A modell pszeudokódja a 1 oldalon látható. A modell nagy komplexitása miatt négy fő
részre bontottam a következőképpen:

1. Dimenziócsökkentés: Azonośıtottam a térképen a K leggyakrabban látogatott
cellát, és ezután csak ezekkel a helyekkel dolgozom, az összes trajektóriát ezekre a
cellákra vet́ıtve.

2. Pálya inicializálása: A Trajektória inicializáló (TI) nevű generat́ıv modell meg-
tanulja az összes trajektória kezdő és befejező helyének és időváltozójának, azaz
a legelső (forrás) és a legeslegutolsó (cél) helymeglátogatásuknak az együttes
eloszlását, valamint a teljes útvonal egyetlen időbélyegét.

3. Átmenetvalósźınűség generálása: Az Átmenetvalósźınüség generátor (TPG)
nevű osztályozó modell megtanulja az átmenet valósźınűségi eloszlását bármely
két egymást követő hely között, azaz kiadja a nyomvonal következő ugrásának
valósźınűségi eloszlását, az aktuális hely, a célállomás és az idő függvényében.
Mindkét modellt differenciális adatvédelmi garanciákkal tańıtjuk be egy po-
tenciálisan érzékeny adathalmazon.

4. Útvonal Generátor: A forrás Lsrc és a cél Ldst, valamint az t időpontot a
TI kimeneti eloszlásából mintavételezve, és a TPG által generált bármely hely
közötti átmenet valósźınűségeit felhasználva az útvonalgenerátor (TG) nemde-
terminisztikusan rekonstruál egy útvonalat a forrás Lsrc és a cél Ldst között t
időpontban, a Dijkstra-féle legrövidebb út és a Metropolis-Hastings algoritmus kom-
binálásával. Mivel ez a folyamat csak a TI és a TPG kimenetét, valamint néhány
nyilvános információt használ fel a helysźınekről, az egész generálási folyamat dif-
ferenciális adatvédelemmel lesz ellátva, mivel az első kettőre már megtörtént.

A célállomás és az időpont megadása az átmenet valósźınűséggenerátor bemeneteként
nagymértékben növelte a modell pontosságát (bizonyos esetekben több mint 20%-kal).
Ennek oka az, hogy a következő ugrás helyének valósźınűségét nagymértékben be-
folyásolja a mozgás iránya, azaz az a konkrét célállomás, ahová az egyén tart. Ha-
sonlóképpen az idő is befolyásolja a mozgás irányát egy adott célállomás felé, különösen
a járműközlekedésben, ahol a jármű útvonalát nagymértékben befolyásolja a forga-
lom, azaz végső soron időfüggő. Ez éles ellentétben áll a korábbi munkákkal [6], ame-
lyek kizárólag az utoljára meglátogatott helysźıneket használták a trajektória következő
helyének előrejelzésére.

Thesis 2.5. A [1]-ben léırt momentum követő algoritmussal számszerűśıtettem a DP-
Loc adatvédelmi garanciáját. A dimenziócsökkentésnél a differenciális adatvédelem biz-
tośıtásához a Gauss-mechanizmust, a TI és a TPG esetében pedig a DP-SGD [1]-t
használtam. A DP-Loc e három mechanizmus és a nyomgenerálás (TG) adapt́ıv kom-
poźıciója.
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Algorithm 1 Differenciális adatvédelemmel ellátott szintetikus útvonalgenerátor (DP-
Loc)
Input: Privát Adathalmaz D
Dimenziócsökkentés:
A K leggyakoribb hely kiválasztása: Lℓ1 , ...LℓK , ∀Lℓi ∈ L Gauss mechanizmussal
Minden p ∈ D útvonal levet́ıtése a TOP-K-ra
Modell konstrukció:
A Trajektória Inicializáló betańıtása TIθ1 a D adathalmazon DP-SGD-vel [1]
Az Átmenetvalósźınüség Generátor Model betańıtása TPGθ2 a D adathalmazon DP-SGD-vel
[1]
Útvonal Rekonstrukció:
for i ∈ [1, . . . , |D|] do

Mintavételezés (Lsrc, Ldst, t) ∼ TIθ1
Útválasztási gráf éṕıtése G(V,E), V = L és weight((Lx, Ly)) =
− log TPGθ2 [Ly|t, Lx, Ldst], ahol (Lx, Ly) ∈ E
p legrövidebb út keresése Lsrc és Ldst között G-ben
for m ∈ [1, . . . , 10] do

Metropolis-Hastings p-n: p = MH(p)
end
Ismétlődés generálása s = (Lℓ1 , . . . , Lℓn):
for Lℓj ∈ s do

η ∼ Geom(1−TPGθ2 [Lℓj |t, Lℓj−1
, Lℓn ]) s′ = (Lℓ1 , . . . , Lℓj−1

, Lℓj , . . . , Lℓj︸ ︷︷ ︸
η times

, Lℓj+1
, . . . , Lℓn)

end
D′ = D′ ∪ {(s′, t)}

end
Output: Szintetikus adathalmaz D′

A dimenziócsökkentéshez, hogy kiválasszam a leggyakoribb K (top-K) cellákat, a
Gauss-mechanizmust alkalmaztam, és i.i.d Gauss-zajt adtam G(LmaxσK) a all cellák
látogatási számához, ahol Lmax egy felső korlát az útvonal hosszára, és top-K-ként adtam
vissza azokat a cellákat, amelyeknek a K legnagyobb zajos számuk volt.

A TI és a TPG modellek betańıtásához az Abadi et al. [1] által kidolgozott Dif-
ferentially Private Stochastic Gradient Descent (DP-SGD) módszert használtam. Ez a
módszer független a választott veszteségfüggvénytől és modelltől, és zajt ad a megvágott
gradiensekhez. Konkrétan, minden modellfrisśıtésnél az összes modellparaméter gradi-
ensét úgy vágjuk le, hogy C értékű L2-normát kapjon, majd a paraméterek frisśıtése
előtt a levágott gradiensekhez C2

TIσ
2
TI (TI esetén) és C2

TPGσ
2
TPG (TPG esetén) szórású

Gauss-zajt adunk. A DP-SGD kimenete a TI és a TPG θ1 és θ2 paraméterei. A DP-SGD
q mintavételi valósźınűsége |B|/|D|, ahol |D| az útvonalak teljes száma és |B| a B tétel
mérete.

A útvonalgenerálás csak a TIθ1 és TPGθ2 differenciálisan privát modelleket használja
bemenetként, és nem fér hozzá privát adatokhoz. Ezért a generált nyomvonalak is differ-
enciális adatvédelemmel vannak ellátva a DP utófeldolgozási tulajdonsága miatt.

Legyen eTI és eTG a TI és TPG epochák száma, |B|/|D| pedig az SGD iterációk száma
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epochánként. DP-Loc a (ϵ, δ)-DP, ahol

ε = min
λ

1

λ

(
αK(λ) +

|B|
|D|

eTIαTI(λ) +
|B|
|D|

eTGαTG(λ)− log(δ)

)
és αK(λ), αTI(λ), αTG(λ) a log momentumok (részletesebben a disszertációban).

Thesis 2.6. Kı́sérleti úton kiértékeltem a DP-Loc teljeśıtményét négy hasznossági
mérőszám seǵıtségével és három adathalmazon : San Francisco, USA [27], Porto, Por-
tugália [26] és Peking, Kı́na [39, 37, 38]). Bemutattam továbbá két másik korszerű
módszer [19], [6] eredményeit ugyanezeken az adathalmazokon, és összehasonĺıtottam
ezeket a négy metrika seǵıtségével . Mindegyik metrikát a szintetikus és az eredeti
adatkészleteken is kiértékeltem, és a különbséget különböző távolsági metrikák szerint
mértem.

A valóban reprezentat́ıv mérőszám kiválasztása mindig kih́ıvást jelent, és
nagymértékben alkalmazásfüggő. Én a PoI-k, néhány általánosan használt jellemzőjére,
a hőtérképekre, a népszerű kiindulási és célállomásokra, a csúcsidőre, a forgalmi
dugókra, az utazások hosszára stb. összpontośıtottam. Ennek eredményeképpen négy
különböző hasznossági metrikát vettem figyelembe, amelyeket főként korábbi munkákból
kölcsönöztem [6, 19].

(a) Eredeti adathal-
maz

(b) DP-Loc (c) AdaTrace (d) Ngram

Figure 7: A szintetikus és az eredeti ataok hőtérképe, cella méret 250m.

1. Az út hosszának eloszlása A Jensen-Shannon-divergencia (JSD) a szintetikus és
az eredeti adathalmazok utazási hosszának eloszlása között kerül kiszámı́tásra a nap
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Figure 8: A DP-Loc Porto adatbázison számolt performanciája az idő függvényében, cella
méret 500m. (δ = 4 · 10−6).
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minden egyes órájában (az utazási hossz a cellák száma egy utazáson belül). Megje-
gyzendő, hogy a Kullback-Leibler (KL) divergenciától eltérően a JSD szimmetrikus
és véges értékű. A mi esetünkben a JSD 0 (azonos eloszlások) és 1 (legkevésbé
hasonló eloszlások) között van.

2. Gyakori minták Az eredeti D és a D′ szintetikus adathalmazban is kiszámı́tjuk a
leggyakoribbN leggyakoribb mintázatokat (azaz a helyek alszekvenciáit), amelyeket

FN(D) és FN(D
′) jelöli. A valós pozit́ıv arány |FN (D)∩FN (D′)|

N
az N = 10, 20, 50, 100

értékekre van megadva.

3. A helysźınlátogatások tér-időbeli eloszlása A tér-időbeli sűrűség a nap egy
adott órájában a látogatások száma a vizsgált régió minden egyes cellájában.
Ezt a hisztogramot, ahol minden egyes bin egy cellának felel meg, mind a sz-
intetikus, mind az eredeti nyomvonalakból külön-külön kiszámı́tjuk, és ezekből a
hisztogramokból kapjuk az eredeti adathalmaz, valamint a szintetikus adathalma-
zok tér-időbeli sűrűségét normalizálás után. Ezen eloszlások között a Földmozgató
távolságot [29] jelentjük, amely a földrajzi távolságban (méterben) kifejezett
különbségüket méri, és a valósźınűségi eloszlások egyik metrikája. Pontosabban,
az EMD azt az “energiamennyiséget” méri, amely az egyik eloszlásnak egy másikba
való átalaḱıtásához szükséges, ahol a földtávolság a cellák középpontjai közötti
földrajzi távolság. Az eredeti és a szintetikus adatok térbeli sűrűségei közötti EMD-
t olyan cellák esetében adjuk meg, amelyek az adatok legalább 80%-át, de legfeljebb
2000 cellát tartalmaznak minden órában, valamint a nap minden órájában.

4. A forrás- és célállomáspárok tér-időbeli eloszlása A forrás- és célállomások
együttes eloszlását az eredeti és a szintetikus adatkészletekből külön-külön
kiszámı́tjuk, és EMD-jüket minden órára és a nap összes órájára vonatkozóan
közöljük. Konkrétan megszámolom a forrás- és célpontok minden lehetséges
párjának relat́ıv gyakoriságát mindkét adatkészletben, és a fentiek szerint
kiszámı́tom a két eloszlás közötti EMD-t (egy pár helypont közötti távolság az
egyéni távolságaik összege). Mivel ennek a közös eloszlásnak a tartománya |
mathbfL|×|L| (minden órában, nem az összes órában) méretű, az EMD kiszámı́tása
nagyon költséges lehet. Ugyanazt a közeĺıtést használtuk, mint a fent léırt EMD-
sűrűség esetében. Megjegyezzük, hogy az óránkénti EMD mellett az összes órára
átlagolt EMD-t is kiszámı́tottuk, hogy összehasonĺıthassuk a korábbi munkákkal.

Az eredmények azt mutatják, hogy a megadott segédprogram használható, és a [19]
minden esetben felülmúlja az AdaTrace modellt, és hasonlóan teljeśıt, mint az NGRAM
[6], azonban a DP-Loc reálisabb nyomvonalakat generál, amit az utazás méretének
eloszlása mutat. Részletesebb értekezésért lásd a teljes disszertációt. A 7 ábra a
mindhárom modell által generált szintetikus adathalmazok San Francisco-i hőtérképeit
mutatja az 7a ábrán az eredetivel összehasonĺıtva. Továbbá a JSD, a forrás-cél EMD és
a hely EMD eredményei a portói adathalmazra [26] a 8 ábrán a nap minden órájában
láthatók.
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5 Új eredmények alkalmazása

A munkám gyakorlati haszna kettős. Először is, a jel visszakeresési eredmények azt
mutatják, hogy a járművezető újraazonośıtása a CAN-buszon rögźıtett üzenetek kézi
vizsgálata nélkül is megvalóśıtható. Más szóval, a vezetők profilozása a CAN protokoll vis-
szafejtése nélkül is elvégezhető. Továbbá léırtam egy olyan technikát, amely automatiku-
san kiválasztja a legjellemzőbb jeleket a járművek CAN-naplóiból, következésképpen
nincs szükség kézi extrakcióra. Feltételezem, hogy a módszer alkalmazható más sz-
abadalmaztatott protokollok, például egyes IoT-eszközök visszafejtésére is. Továbbá
további kutatások kimutatták, hogy a járművezető újraazonośıtása a jelek kivonásával
járó kellemetlenségek vagy a gyártóval kötött megállapodások nélkül is elvégezhető.
Ez azt jelenti, hogy a CAN-naplókban a jel pontos helyének nem felfedése nem ele-
gendő ahhoz, hogy gyakorlati adatvédelmi garanciát nyújtson, és hogy a security by
obscurity megközeĺıtés (amelyet az autógyártók széles körben alkalmaznak) nem nyújt
biztonságot, és könnyen feltörhető. Ennek a kérdésnek a GDPR értelmében messze-
menő következményei lehetnek. Az autógyáraknak alapvetőbb (esetleg kriptográfiai)
megközeĺıtéseket kellene kidolgozniuk a jelek elrejtésére és/vagy a CAN-naplóik anon-
imizálására, hogy a járművezetőket ne lehessen újra azonośıtani. A munka tehát a
CAN-hálózati forgalom védelmét szolgáló szabványośıtott biztonsági protokollok széles
körű bevezetését is szorgalmazza [18]. Bár az olyan ad-hoc megoldások, mint például
a szenzorok bitjeinek szétszórása a CAN-üzenetben, mindkét megközeĺıtést (a jelek
visszafejtése és a járművezető újraazonośıtása visszafejtés nélkül) kevésbé hatékonnyá
tennék, feltételezem, hogy a jelek kinyerése az ilyen elkendőzött CAN-üzenetekből
megfelelő statisztikai megközeĺıtésekkel továbbra is megvalóśıtható.

Másodszor, új megközeĺıtést javasoltam a helymeghatározási adatok erős adatvédelmi
garanciákkal történő kiadására. A korábbi munkákkal ellentétben a DP-Loc képes
a látogatásokkal együtt időinformációkat is kiadni anélkül, hogy jelentős hasznossági
veszteséget szenvedne. A korábbi anonimizálási technikákkal összehasonĺıtva az DP-
Loc erős hasznossági és adatvédelmi garanciákkal rendelkezik, ráadásul nagy adathalma-
zokra is skálázható. Miután óriási piacot teremtett, a lokációs adatok ipara folyamatosan
bővül a helymeghatározási adatok gyűjtésével, eladásával vagy kereskedelmével foglalkozó
vállalatokkal, amelyek számos különböző alkalmazáshoz, célzott reklámozáshoz vagy
akár intelligens városok éṕıtéséhez használhatók. A javaslatot három nyilvános lokációs
adatbázison értékeltem, és neurális hálózatokat terveztem a trajektóriák eloszlásának
modellezésére. Ezek a hálózatok egyszerűek, és ezért gyorsan tańıthatóak, még DP-
garanciák mellett is. Az eredmények azt mutatják, hogy a megadott hasznosság jelentős.
Ezért a módszer egy meggyőző új megközeĺıtés lehet a teljes helymeghatározási tra-
jektóriák időinformációval együtt történő, adatvédelmet biztośıtó kiadásához. Fontos,
hogy az előálĺıtott szintetikus adatkészletek megőrzik az eredeti adatkészlet számos
különböző statisztikáját. A javasolt keretrendszer általános, és a legjobb generat́ıv
modellek megtalálása egy adott adatt́ıpushoz nehéz, és területi szakértelmet igényel.
Úgy vélem, hogy ez az általános megközeĺıtés a hely trajektóriáktól eltérő szekvenciális
adatt́ıpusokra, például különböző idősorokra is alkalmazható lehet.
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