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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
La mineria de dades preservant la privacitat estudia aquells mecanismes que permeten disseminar conjunts de dades de 
manera que no es violi la privacitat dels individus que les han subministrades, així com altres aspectes relacionats. Entre 
aquests mecanismes podem distingir els mètodes de protecció, que són aplicats a un conjunt de dades per tal de 
construir-ne un de nou on la privacitat sigui, en principi, assegurada. Es poden distingir els mètodes pertorbatius, els no 
pertorbatius i, a més a més, hi ha els de generació de dades sintètiques. En qualsevol dels casos es tracta d'obtenir 
variacions de les dades originals de manera que allò que es pugui inferir de les dades originals també es pugui inferir de 
les noves dades, però que en canvi no sigui possible obtenir informació sobre variables confidencials. Els mètodes 
pertorbatius corresponen a manipular les dades originals modificant alguns dels seus valors. Els no pertorbatius 
introdueixen imprecisió en les dades (per exemple, realitzen canvis de granularitat, o modifiquen valors per intervals). Els 
mètodes de generació de dades sintètiques construeixen dades de forma artificial a partir de les dades originals.  
 
Els resultats aconseguits fins aquest moment mostren que entre els mètodes de protecció, els mètodes de rank swapping 
i microagregació són dels que tenen un millor rendiment. Per això, té sentit aprofundir en el desenvolupament d'aquests 
mètodes, i en el seu anàlisis. Formalment, el mètode de rank swapping consisteix en l'ordenació dels valors d'una 
variable de forma creixent. Desprès, cada valor d'aquesta variable és intercanviat per un altre valor que en l'ordenació 
aparegui dins d'un determinat rang. La mida del rang defineix el mètode. El mètode va ser inicialment definit per a dades 
ordinals. Durant l'estada a la Universitat de Tsukuba s'ha estudiat aquest mètode estenent-lo a dominis continus i dominis 
parcialment ordenats. Fou una estada d'un mes.   

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Privacy preserving data mining studies data protection methods (masking methods) so that data can be transferred to 
third parties without compromising the confidentiality of data respondents. There exist nowadays a few number of data 
protection methods. They can be classified into the perturbatives, non-perturbatives and synthetic data generators. All 
these methods they construct a new data set from the original one. Differences are on how such new data set is built. 
Perturbative methods modify the original data, changing some of its values and introducing some errors. Non-perturbative 
methods introduce imprecision to the data (for example, changes of granularity are applied, or some values are replaced 
by intervals). Synthetic data generators construct artificial data from the original ones.  
 
Rank swapping and microaggregation are two of the most successful perturbative methods. They permit to find a good trade-off 
between the distortion data suffers and the disclosure risk. Due to this, it is meaningful to develop extensions of such methods. 
Formally, rank swapping consists on ordering the values of a variable, and then swap values in an interval within the ordered values. 
The size of the rank defines the method. This method was originally defined for ordinal data. We have extended the approach to 
continuous domains and to partially ordered domains.  

 
 



           

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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Resum

L’intercanvi de dades (rank swapping), que va ser originàriament de-
finit per variables ordinals, s’aplica també a valors numèrics. En aquest
treball en proposem una extensió per a dominis continus i per a conjunts
parcialment ordenats.

1 Introducció

La mineria de dades preservant-ne la privadesa (privacy preserving data mi-
ning, PPDM) i el control d’inferència (inference control o statistical disclosure
control, SDC) estudien mètodes per protegir les dades quan aquestes són publi-
cades de manera que terceres persones no siguin capaces d’extreure informació
confidencial a partir d’elles.

Existeixen dues aproximacions a aquest problema. Són les aproximaci-
ons criptogràfiques i les aproximacions perturbatives. Les aproximacions crip-
togràfiques eviten la revelació encriptant les dades (se segueix allò establert per
Yao [11] per a computació segura multipartit). Un cop s’ha aconseguit realitzar
el càlcul, la computació final es desencripta només per aquells que hi poden
accedir. Les aproximacions perturbatives, en canvi, [3, 8, 10] permet als usuaris
operar amb les dades no encriptades. Tanmateix, per tal d’evitar la revelació
de les dades confidencials, s’afegeix soroll a les dades abans de publicar-les o de
passar-les a terceres persones.

En la literatura es poden trobar diversos mètodes perturbatius. L’intercanvi
de dades (rank swapping) és un dels mètodes que funciona millor. Consisteix
en intercanviar cada valor del conjunt original per un valor similar que també
estigui present en el conjunt original. D’aquesta manera, s’introdueix una per-
turbació (un error) en les dades originals i s’obté el conjunt protegit. L’intercanvi
de valors va ser definit originàriament per a dades categòriques (per a conjunts
ordenats de valors) a [5]. Tot i això, s’ha aplicat també a dades numèriques [2, 4].



En aquest cas es treballa com si els valors numèrics presents en el fitxer a pro-
tegir fossin els que defineixen el domini d’una variable categòrica ordenada. [4]
compara un gran nombre de mètodes de protecció en relació al seu rendiment
(risc de revelació, pèrdua d’informació) i l’intercanvi de valors és un dels millors.

En aquest treball estudiem una extensió d’aquest mètode a dominis parcial-
ment ordenats i a dominis continus. Per a més detalls podeu consultar [7].

L’estructura del treball és com segueix. En la secció 2 revisem l’intercanvi de
valors estàndard. En la secció 3 considerem el cas d’ordres parcials i una definició
d’intercanvi de valors per a aquest tipus de dominis. En la secció 4 presentem
una versió continua del mètode i una altre definició per ordres parcials. El paper
acaba amb algunes conclusions.

2 Intercanvi de valors

Com s’ha dit en la introducció, l’intercanvi de valors protegeix un fitxer de dades
intercanviant cada un dels valors d’una variable donada per una altra variable
que és similar. El mètode depèn d’un paràmetre p que restringeix els valors que
es poden considerar a l’hora de fer l’intercanvi.

Formalment, sigui p el paràmetre i attrj la variable a considerar (normalment
la j-èssima columna de la base de dades). Aleshores, l’intercanvi de valors
ordena primera els valors de la base de dades per a l’atribut attrj . Si xij és
el valor de la variable j per al registre i, aleshores ordenem {xij}i de forma
creixent. A partir d’ara considerem que els xij estan ja ordenats.

Aleshores, s’intercanvia cada valor xij per un altre valor xℓj , de forma ale-
atòria seguint una distribució uniforme en el conjunt de valors encara no inter-
canviats dins del rang i < ℓ ≤ i + p.

El darrer pas es desfer l’ordenació.
És freqüent utilitzar p com un percentatge del nombre total de registres

que cal protegir, enlloc de que sigui un nombre absolut. En aquest cas, p′ :=
p|{xij}|/100. Cal dir que en aquest procés podem tenir valors repetits a {xij}
i, per tant, el valor protegit pot ser el mateix que el valor original.

En general, com més gran és p, més gran és la protecció (menor el risc de
revelació) i més gran la distorsió (major la pèrdua d’informació). Això és aix́ı
perquè, en general, com més gran és p, més gran serà la diferència entre xij i
xℓj .

La protecció d’una base de dades amb J atributs s’aconsegueix aplicant el
mètode d’intercanvi de valors per a cadascun dels atributs (això és, per attrj

per j en 1 . . . J) de forma independent.

Exemple 2.1 La taula 1 il.lustra una aplicació de l’intercanvi de valors per
p = 2. Les primeres quatre columnes corresponen al fitxer original i les altres
quatre al fitxer protegit. S’ha pres aquest exemple de [6].



Fitxer original X Fitxer protegit X ′

attr1 attr2 attr3 attr4 attr′1 attr′2 attr′3 attr′4
8 9 1 3 10 10 3 5
6 7 10 2 5 5 8 1
10 3 4 1 8 4 2 2
7 1 2 6 9 2 4 4
9 4 6 4 7 3 5 6
2 2 8 8 4 1 10 10
1 10 3 9 3 9 1 7
4 8 7 10 2 6 9 8
5 5 5 5 6 7 6 3
3 6 9 7 1 8 7 9

Taula 1: Exemple d’intercanvi de valors.

3 Etiquetes ordenades i parcialment ordenades

En aquesta secció definim l’intercanvi de valors per a conjunts d’etiquetes par-
cialment ordenades. Comencem amb algunes definicions que faran falta més
tard.

Definició 3.1 Donat un conjunt ordenat de n + 1 etiquetes lingǘıstiques L =
{l0, . . . , ln}, definim li ≺ lj si i només si i < j.

Definició 3.2 Sigui L un conjunt ordenat d’etiquetes lingǘıstiques, i sigui ≺
l’ordre total corresponent. Aleshores, per a cada l ∈ L, definim els conjunts
I−(l) i I+(l) com aquelles etiquetes que són menors que l o més grans que l.
Això és, I−(l) = {x|x < l} i I+(l) = {x|x > l}.

Naturalment, per a tota etiqueta l ∈ L, tenim L = I−(l) ∪ {l} ∪ I+(l).

Definició 3.3 Donada una base de dades DB i una variable ordinal particu-
lar V expressada en termes d’un conjunt d’etiquetes lingǘıstiques ordenades L,
definim la funció f : L → R com la freqüència de l en DB per a la variable V .

Ara introduirem definicions semblants per a conjunts parcialment ordenats.
Això és, un conjunt on només hi tenim definida una relació parcial ≺. En
aquest treball utilitzarem ordres estrictes. Això és, no es compleix a ≺ a.
Utilitzarem a � a quan sigui necessari. Formalment, ≺ defineix un ordre parcial
estricte sobre un conjunt L quan es compleixen les condicions següents per a tot
a, b, c ∈ L:

• si a ≺ b i b ≺ c aleshores a ≺ c (transitivitat)

• ¬(a < a) (irreflexibilitat)

Ara definim un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades.
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Figura 1: Ordre parcial sobre un conjunt d’etiquetes lingǘıstiques

Definició 3.4 Sigui L un conjunt de n+1 etiquetes lingǘıstiques L = {l0, . . . , ln}
i sigui ≺ un ordre estricte parcial sobre L. Aleshores, definim el parell < L,≺>
com un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades.

Definició 3.5 Sigui < L,≺> un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades.
Aleshores, per a cada l ∈ L, definim els conjunts I−(l) i I+(l) com els formats
per aquelles etiquetes que són menors que l o més grans que l. Això és, I−(l) =
{x|x < l} i I+(l) = {x|x > l}.

Hem de tenir en compte que en aquest cas no és cert L = I−(l)∪ {l}∪ I+(l)
per a tot l ∈ L.

Exemple 3.6 La figura 1 representa un ordre parcial sobre L = {l0, l1, . . . , l10, la, lb}.
La relació parcial s’ha de llegir d’esquerra a dreta. Per exemple, l0 ≺ l2, l2 ≺ l3,
i l0 ≺ l3 però no tenim ni l2 ≺ l0 ni tampoc l3 ≺ l0. Per a aquest ordre parcial
tenim I−(l3) = {l0, l1, l2} i I+(l3) = {l8, l9, l10, la, lb}.

Exemple 3.7 La figura 2 representa uns ordres parcials extrets a partir de l’e-
xemple 2.1 quan prenem les variables 1 i 2 conjuntament (figures de l’esquerra)
o bé les variables 3 i 4 conjuntament (figures de la dreta). Les relacions parcials
s’han de llegir com en l’exemple 3.6 d’esquerra a dreta.

Definició 3.8 Donada una base de dades DB i una variable particular V ex-
pressada en termes d’un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades < L,≺>,
definim la funció f : L → R com la freqüència de cada l en DB per a la variable
V .

Definició 3.9 Sigui f : L → R la freqüència de L a DB per a la variable V .
Aleshores, definim F com la funció acumulativa de f definida com segueix:

F (x) :=
∑

l�x

f(l)
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Figura 2: Representació gràfica i ordres parcials de les dades de l’exemple 2.1
per a les variables 1 i 2 (esquerra) i per a les variables 3 i 4 (dreta).

Aquesta funció F no té perquè satisfer F (l) = 1 per a un l de L. Per
exemple, en la figura 1 no hi ha cap l ∈ L amb F (l) = 1 si f(la) 6= 0 i f(lb) 6= 0.
Considerem a continuació dues extensions de F . La primera consisteix en afegir
un element extra a L i definir F per a aquest element com 1. La segona es basa
en les ordenacions topològiques sobre L.

Definició 3.10 Sigui < L,≺> un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades.
Aleshores, definim L∗ = L ∪ {⊤} i l1 ≺⊤ l2 = l1 ≺ l2 per a tota etiqueta
l1, l2 ∈ L, l1 ≺⊤ ⊤ com a cert per a tot l1 6= ⊤, i l1 ≺ l2 com a fals en tots els
altres casos. Aleshores, F⊤(l) es defineix com F (l) per a tot l ∈ L i F⊤(⊤) = 1.

Naturalment, ⊤ és l’element maximal de L⊤.
Ara considerem una ordenació topològica de L. Recordem, per això, que

una ordenació topològica [9, 1] construeix un conjunt ordenat a partir d’un or-
dre parcial que satisfà les restriccions d’un ordre parcial. Sigui ≺∗ un d’aquests
ordres totals. Ara, sota l’ordre ≺∗, podem veure L com un conjunt d’etiquetes
lingǘıstiques totalment ordenades. Utilitzarem ≺∗ per definir la funció acumu-
lativa de f .

Definició 3.11 Sigui f : L → R la freqüència de L a DB per a la variable V .
Sigui ≺∗ un ordre total consistent amb ≺. Aleshores, definim F com la funció
constrüıda a partir de f i ≺∗ com segueix:

F≺∗(x) :=
∑

l�∗x

f(l)



Hem de tenir en compte que la manera en que constrüım ≺∗ a partir de
≺ i L determina completament la funció F≺∗(x). En general, com més total-
ment ordenat sigui L, menor serà la influència de l’ordre topològic sobre F≺∗ .
Naturalment, quan L és un ordre total, F≺∗ està completament determinat a
partir de f . Per tant, la definició donada més amunt es pot aplicar tant a ordres
parcials com a ordres totals.

La construcció de ≺∗ ens permet definir l’intercanvi de valors per a l’ordre
parcial ≺ en termes de l’intercanvi de valors per a l’ordre total ≺∗.

Definició 3.12 Donat un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades < L,≺> i
una ordenació topològica ≺∗ sobre < L,≺>, definim l’intercanvi de valors sobre
L com l’intercanvi de valors sobre < L,≺∗>.

Naturalment, si ≺ és un ordre total, això correspon a l’intercanvi de valors
estàndard. En general, ordres topològics diferents resultaran en fitxers protegits
diferents (permetent intercanvis diferents). Aquesta definició de l’intercanvi de
valors ens permet intercanviar, en principi, qualsevol parell de valors de L.
En particular, permet intercanviar etiquetes lingǘıstiques no comparables. Per
exemple, si < L <≺> correspon al de la figura 1, podrem intercanviar l3 amb l4
i també l3 amb l5 o amb l6. A la pràctica, els intercanvis permesos dependran
del paràmetre p.

Les definicions que hem donat més amunt corresponen al cas d’un nombre
d’etiquetes finit. Es poden obtenir propietats semblants en el cas de conjunts
infinits. El cas de tenir una variable V amb un domini a la recta real correspon
a aquest case.

Un altre cas d’interès es quan prenem V com el producte d’un conjunt de
variables V1 × · · · × Vn. En aquest cas, tenim que fins i tot quan V1, . . . Vn

estiguin completament ordenats V pot ser només un ordre parcial. En aquest
darrer cas també hi podŕıem tenir variables numèriques (dominis de Vi que
siguin subconjunts de la recta real).

Exemple 3.13 Considerem de nou els ordres parcials definits en l’exemple 3.7.
Donem a continuació dos ordres topològics. El primer per a quan prenem de
forma conjunta les variables 1 i 2, i el segon per a quan prenem de forma
conjunta les variables 3 i 4:

• Cas de les variables 1 i 2: 7,6,10,9,8,2,4,1,5,3

• Cas de les variables 3 i 4: 1,3,4,9,5,2,7,8,6,10

Els ı́ndexs donats aqúı corresponen als registres de la taula 1. Utilitzant aquests
ordres topològics i aplicant l’intercanvi de valors amb p = 2 obtenim el fitxer
protegit de la taula 2 (en la taula s’inclouen tant el fitxer original com el prote-
git).



Fitxer original X Fitxer protegit X ′

attr1 attr2 attr3 attr4 attr′1 attr′2 attr′3 attr′4
8 9 1 3 6 7 4 1
6 7 10 2 8 9 5 5
10 3 4 1 9 4 1 3
7 1 2 6 4 8 6 4
9 4 6 4 10 3 2 6
2 2 8 8 5 5 3 9
1 10 3 9 3 6 8 8
4 8 7 10 7 1 9 7
5 5 5 5 2 2 10 2
3 6 9 7 1 10 7 10

Taula 2: Intercanvi de valors utilitzant ordres topològics.

4 Una versió continua per a l’intercanvi de va-

lors

En aquesta secció introdüım una versió continua de l’intercanvi de valors. Està
basada en la suposició de que disposem d’una funció de densitat de probabilitat
d’una variable aleatòria. La variable aleatòria correspon a la variable que estem
protegint en la base de dades i utilitzarem la seva distribució de probabilitat
enlloc del conjunt de valors inicial (i la seva permutació ordenada). Aquesta
aproximació generalitza la definició donada en la secció 2 on només s’utilitzen
els elements de la base de dades per a fer l’intercanvi.

Definició 4.1 L’intercanvi de valors per a una variables continua V es defi-
neix en termes d’una funció de densitat de probabilitat que donat un valor x0

determina la probabilitat d’intercanviar x0 amb x. Aquesta funció de densitat
es calcula com segueix:

• Sigui f la funció de densitat de probabilitat de la variable aleatòria V i
sigui F la seva distribució de probabilitat acumulativa. Això és,

F (x) =

∫ x

−∞

f(y)dy

• Donat un element x0, definim la funció Fx0
= T ◦ F , per a una certa

transformació T tal que Fx0
(x0) = 1/2. Per tal de tenir T (F (x)) = 1

quan F (x) = 1 necessitem transformacions T de la forma T (1) = 1. Per
simplicitat demanem que existeixi t tal que

T (x) =

∫ x

−∞

t(x)dy.



• Considerem una distribució de probabilitat p sobre [0, 1] per a modelitzar
l’intercanvi de valors. Sigui x0, com més amunt, l’element a intercanviar.
Aleshores, p(1/2) és la probabilitat de no intercanviar x0, i p(x) amb x ∈
[0, 1] és la probabilitat d’intercanviar x0 amb l’element x1 tal que la seva
distribució de probabilitat acumulativa és x. Això és, p(x) és la probabilitat
d’intercanviar x0 amb l’element x1 tal que Fx0

(x1) = T (F (x1)) = x.

Aleshores, definim P com segueix: P (x) =
∫ x

−∞
p(x)dx.

• Amb les funcions introdüıdes més amunt definim la funció Gx0
(x) =

P (Tx0
(F (x))). Això és, Gx0

(x) és la probabilitat acumulativa d’intercan-
viar x0 i x.

Totes aquestes funcions són monòtones i G(−∞) = 0 i G(∞) = 1 perquè
F (−∞) = 0 i F (∞) = 1, i P (0) = T (0) = 0 i P (1) = T (1) = 1. Per tant,
podem veure G com una distribució de probabilitat acumulativa i G′ com
la seva funció de densitat de probabilitat.

• Finalment, donat un valor aleatori χ[0,1], podem intercanviar x0 amb l’e-
lement x tal que Gx0

(x) = P (Tx0
(F (x))) = χ[0,1].

La definició 4.1 ens permet establir la probabilitat d’intercanviar x0 amb x.

Lemma 4.2 La probabilitat d’intercanviar x0 amb x és gx0
(x) = G′

x0
(x) que

correspon a:
p(Tx0

(F (x))) · tx0
(F (x)) · f(x)

La definició de més amunt podria no estar ben definida quan F (x0) = 0.
Tanmateix, a la pràctica, x0 és l’element que volem intercanviar, per tant, per-
tany a la base de dades i aix́ı s’espera que f(x0) 6= 0.

[7] inclou alguns exemples de les funcions T i P , i es relacionen els exemples
de funcions P amb diverses de les variacions existents del mètode d’intercanvi
de valors.

4.1 Sobre la restricció dels candidats a l’intercanvi

En aquesta secció considerem la restricció de la funció gx0
sobre un conjunt B.

Això correspon al cas de que donat un x0 no permetem qualsevol intercanvi per
a x0 sinó només intercanvis dins un conjunt predefinit B. Formalment, definim
gx0

com una probabilitat condicionada.
Hem considerat dues definicions alternatives. Són les següents:

gx0
(x|B) =

{

0 if x /∈ B
gx0

(x)
R

y∈B
gx0

(y)dy
si x ∈ B

(1)

i,

gx0
(x|B) =

{

0 if x /∈ B
p(Tx0

(F (x|B))) · tx0
(F (x|B)) · f(x|b) si x ∈ B

(2)



Fitxer original X Fitxer protegit X ′

attr1 attr2 attr3 attr4 attr′1 attr′2 attr′3 attr′4
8 9 1 3 4 8 2 6
6 7 10 2 3 6 4 1
10 3 4 1 10 3 10 2
7 1 2 6 9 4 1 3
9 4 6 4 7 1 9 7
2 2 8 8 5 5 5 5
1 10 3 9 1 10 7 10
4 8 7 10 8 9 3 9
5 5 5 5 2 2 8 8
3 6 9 7 6 7 6 4

Taula 3: Intercanvi de valors restringint els intercanvis a B(l) per a cada etiqueta
l.

En aquesta segona definició f(x|B) = f(x)
R

B
f(x)dy

i, per tant, tenim F (x|B) =
∫

y≤x
f(y|B)dy/

∫

B
f(x)dy.

Les equacions 1 i 2 suggereixen una altra extensió de l’intercanvi de valors
per a conjunts d’etiquetes parcialment ordenades. Donat < L,≺>, per a cada
l de L podem definir B(l) com el conjunt d’etiquetes que són més grans o més
petites que l. Això ens permet definir G(x|B) = P (T (F (x|B))) amb B = B(l).
Tanmateix, quan tenim un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades no tenim
un domini continu sinó discret. Per tant, f(x|B) = f(x)/

∑

y∈B f(y) i F (x|B) =
∑

y�x f(y)/
∑

y∈B f(y). A més a més el Lemma 4.2 no es pot aplicar. En aquest
cas podem definir gx0

(x|B) = G(x|B) −
∑

y≺x g(x).

Definició 4.3 Sigui < L,≺> un conjunt d’etiquetes parcialment ordenades,
sigui B(l) := I−(l) ∪ {l} ∪ I+(l) on I− i I+ estan definits d’acord amb la defi-
nició 3.5. Aleshores, definim l’intercanvi de valors en termes de la probabilitat
G(x|B) = P (T (F (x|B))) amb B = B(l).

Mentre l’intercanvi de valors proposat en la definició 3.12 ens permet in-
tercanviar valors que no són compatibles (per exemple, l3 i l4 de la figura 1)
en aquesta nova definició només podem intercanviar etiquetes comparables (per
exemple, l3 no es poden intercanviar perquè ni es compleix l3 ∈ B(l4) ni tampoc
l4 ∈ B(l3)). Aquesta restricció implica que alguns registres poden no tenir amb
qui intercanviar-se. Aquest és el cas, per exemple, del parell (1, 10) – correspon
al registre 7 – en la figura 2).

La taula 3 mostra els resultats de l’intercanvi de registres pel mateix exemple
considerat abans (Example 2.1) però ara aplicant la nova aproximació.



5 Conclusions

En aquest treball s’han descrit extensions del mètode de protecció de dades ano-
menat intercanvi de registres. S’ha considerat l’extensió del mètode a conjunts
d’etiquetes parcialment ordenades i a dominis continus.

Les dues definicions introdüıdes per a dominis parcialment ordenats tenen
propietats diferents. En particular, en la primera definició és possible intercan-
viar valors no comparables i en la segona no. En una aplicació concreta, la tria
del mètode dependrà del tipus de variable.

En el nostre treball [7] es donen més detalls sobre els mètodes. En particular,
es presenten exemples de les funcions de transformació T i distribucions P . Les
distribucions P es relacionen amb algunes variacions del mètode d’intercanvi de
valors existents en la literatura.
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