
Tópicos de Privacidade

Vivemos em uma era de abundância de dados. Estes dados são coletados e processados de modo a nos
oferecer vários tipos de serviços (médico, entretenimento, etc) que melhoram nossa qualidade de vida. Isto,
no entanto, não tem sido sem repercussões. Em [1], por exemplo, os autores mostram como caracterı́sticas
privadas (etnia, gênero, afiliação polı́tica, etc) de um usuário de uma rede social podem ser inferidas a partir
de seus “likes” usando algoritmos de aprendizado de máquina. Estas técnicas estão por trás do escândalo
de dados do Facebook–Cambridge Analytica, por exemplo. Neste escândalo, a Cambridge Analytica, uma
firma de consultoria polı́tica britânica, utilizou-se destes métodos para traçar o perfil de usuários de modo a
influenciá-los politicamente por meio de anúncios direcionados.

Outros escândalos de privacidade relacionados a dados pessoais incluem: aplicativo de smartwatch va-
zando a localização de bases militares americanas [2], vazamento de registros médicos de pacientes [3], pai
de adolescente descobrindo que sua filha está grávida por causa de cupons personalizados [4], entre vários
outros. Estes exemplos mostram a dificuldade, muitas vezes, em se distinguir entre dados que devem ser
mantidos privados ou públicos.

Neste curso, focaremos em quatro áreas da privacidade.
Privacidade no Armazenamento Distribuı́do: Nesta área estuda-se o problema de como armazenar dados

privados em uma rede de servidores sem que os servidores aprendam qualquer coisa sobre os dados. A técnica
principal que iremos explorar é conhecida como compartilhamento de segredo [5]. Esta técnica é uma peça
fundamental que sera utilizada, também, nas outras áreas.

Recuperação de Informações Privadas: Nesta área [6] estuda-se o problema de como recuperar dados de
uma rede de servidores sem que os servidores aprendam em qual dado o usuário está interessado. Cenários
clássicos de aplicação incluem: um investidor que deseja consultar o preço de determinada ação sem se expor
para não afetar os preços das ações, uma empresa buscando patentes sem querer divulgar quais de modo
a não vazar possı́veis projetos nos quais está trabalhando, entre outros. A abordagem sera baseada em [7]
que permite, a partir de esquemas de compartilhamento de segredo, criar os esquemas de Recuperação de
Informações Privadas com melhor desempenho.

Segurança na Computação Distribuı́da: Nesta área estuda-se o problema de como um usuário pode com-
putar uma função de seus dados com a assistência de servidores, sem que os servidores aprendam qualquer
coisa sobre os dados. O foco do curso sera na segurança na multiplicação de matrizes [8, 9]. Aplicações incluem
o aprendizado seguro de máquina distribuı́do.

Privacidade Diferencial: A privacidade diferencial é um conceito relativamente novo [10] que vem sendo
usado com bastante sucesso no problema de privacidade na análise de dados. Dentre as aplicações destacamos
a aprendizagem privada em larga escala da Apple e a sua utilização no Censo de 2020 dos Estados Unidos,
cada uma impactando centenas de milhões de indivı́duos.
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