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A BSTRACT
Machine learning modellen zijn erg vatbaar voor doelgerichte aanvallen. Deze aanvallen kunnen
tot doel hebben confidence reduction of misclassification teweeg te brengen bij de uitvoer van een
model, alsook data-extractie. Aanvallers gebruiken hiervoor adversarial examples (vijandige voorbeelden), specifiek vervaardigd voor een bepaald model. Het is dus zaak om de weerbaarheid van
een model tegen dit soort aanvallen te verhogen, dit noemt men robuustheid. Mogelijke technieken om robuustheid te verhogen zijn het optimaliseren van algoritmes, trainen van het model met
vijandige voorbeelden, de destillatie-verdeding (waar destillatie van het model wordt gebruikt om
de robuustheid te verhogen), de ensemble-verdediging (waarbij meerdere modellen samen een beslissing nemen) en feature squeezing (waarbij men het aantal features van de trainingsset verkleint).
Hoewel al deze technieken robuustheid van een model kunnen verhogen, biedt geen enkel er van een
sluitende verdediging tegen aanvallen. Vijandige aanvallen zijn potentieel een inherente zwakte van
deep learning modellen.

1

Inleiding

Dankzij de ontwikkeling van steeds krachtigere processoren in de laatste 10 à 15 jaar, is het mogelijk geworden om
diepe neurale netwerken te trainen, zonder daarvoor noodzakelijk een gigantisch datacenter ter beschikking te hebben.
Dit heeft als gevolg dat AI en Machine Learning (ML) voor algemene toepassingen in de lift zit, in tegenstelling tot
de voornamelijk academische toepassingen daarvoor [7].
In deze paper staan we stil bij de veiligheid van deze modellen. We brengen in kaart wat de zwakheden zijn van
ML-modellen en leggen aan de hand van praktische voorbeelden uit welke mogelijke, courante aanvallen er bestaan.
Vervolgens bespreken we ook enkele oplossingen om deze aanvallen tegen te gaan.

2

Alles begint bij data

Goede data is de basis van een goed model. Een ML-model gaat immers op basis van datasets (trainingsdata) bepaalde
conclusies trekken over nieuwe, ongeziene data [29]. Hier gaan bepaalde veiligheidsrisico’s mee gepaard. Van zodra
de data waarmee het model getraind wordt vervuild wordt met slechte voorbeelden (zie ook 3.4) of bestaande data
wordt aangepast, gaat het model foute conclusies trekken voor nieuwe invoer.
In de eerste plaats moet men zich vergewissen dat het datawarehouse degelijk beveiligd is voor aanvallen van buitenaf.
Zonder goede beveiliging kunnen malafide personen immers de originele dataset gaan verloederen waardoor het model potentieel verkeerde uitkomsten zal geven. Gezien beveiliging van datawarehouses eerder een probleem is van
infrastructuur en cybersecurity gaan we hier niet dieper op in, gezien dit niet de focus is van dit document.
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Mogelijke aanvallen

Zoals eerder vermeld, is correcte data belangrijk voor neurale netwerken om conclusies te trekken. De meeste aanvallen gaan zich dan ook concentreren op de originele dataset of het creëren van nieuwe, incorrecte data. Deze aanvallen
hebben tot doel confidence reduction1 , misclassification2 of zelfs data-extractie. Bij confidence reduction gaat men het
model incorrecte data aanleveren, in de hoop de zekerheid van toekomstige uitvoer te verminderen. Bij een beeldherkenningsalgoritme zal dan bijvoorbeeld een foto waarvan het algoritme eerst 98% zeker was dat het een kat was, plots
maar 40% zeker zijn dat dit het geval is.
Verlaagde zekerheid in een model kan lijden tot misclassification, de foute classificatie van data. Misclassificatie is
niet enkel een gevolg van confidence reduction, het kan ook het doel op zich zijn van een aanval, waardoor het model
zelfs met grote zekerheid foute classificaties gaat maken. Binnen misclassification onderscheiden we twee soorten
aanvallen: targeted misclassification en source/target misclassification [22]. In de volgende secties gaan we hier
verder op in.
Bij data-extractie gaat men proberen de originele data waarmee het model getraind is te achterhalen.
3.1

Confidence reduction & misclassification

Sommige ML-modellen leren op basis van feedback van gebruikers of automatisch verzamelde telemetrie. Een bekend
voorbeeld is de Google reCAPTCHA, een uitbreiding van de originele CAPTCHA3 , met hetzelfde doel: het kunnen
herkennen of invoer afkomstig is van een mens of een machine door de gebruiker een aantal woorden te laten invoeren
(zie figuur 1). Op deze manier kan men bijvoorbeeld een online-formulier beveiligen tegen spam door de gebruiker
te vragen een CAPTCHA in te vullen, alvorens het formulier te verzenden. Vernieuwend aan de reCAPTCHA van
Google was het feit dat de afgebeelde woorden afkomstig waren van Google Books en Google News Archive Search.
Door gebruikers woorden te laten ingeven die het OCR4 -algoritme niet kon vertalen of waarover het niet zeker was,
kon het algoritme ’leren’ en verbeterd worden [3]. Echter, al snel kwam de internetgemeenschap op een manier op

Figuur 1: Google reCAPTCHA met woord uit een ingescande tekst
de reCAPTCHA te omzeilen, dit omdat de manier waarop het systeem werkte erg doorzicht was. De gebruiker krijgt
namelijk telkens twee woorden voorgeschoteld. Eén woord is een controlewoord dat reeds gekend is, het andere
woord is een woord dat niet herkend is of waarover twijfel bestaat. Indien het controlewoord correct wordt ingevoerd,
gaat CAPTCHA er van uit dat het andere woord ook correct is [31]. Als mens was het in sommige gevallen visueel
te onderscheiden welk woord het controlewoord was. Op die manier was het mogelijk om een arbitrair woord in
te voeren en zo dus het OCR-algoritme verkeerde woorden aan te leren. Er trad dus confidence reduction op in de
1

Verlaagde zekerheid in de voorspelling van een model
Misclassificatie. De incorrecte classificatie van een bepaalde invoer
3
Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart [2]
4
Optical Character Recognition (OCR) is een technologie om een afbeelding (of scan) van een tekst om te zetten naar bewerkbare
tekst [8]
2
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herkenning van woorden. De zekerheid van de classificatie van woorden daalt. Er treedt ambiguı̈teit op en het model
kan potentieel geen voorspellingen meer doen, omdat het niet zeker genoeg is welke classificatie het moet toekennen.
Diezelfde kat zal dan plots worden herkend als bijvoorbeeld een struisvogel, omdat de zekerheid in de classificatie ’kat’
te hard gedaald is of het model kan geen voorspelling meer doen, omdat het niet zeker genoeg is welke classificatie
het überhaupt moet toekennen.
In 2014 werd er afgestapt van dit systeem van invoeren van woorden en werd de zogeheten single click-CAPTCHA
geı̈ntroduceerd, waarin de gebruiker slechts één vinkje moet aanklikken. Achter de schermen worden een aantal
factoren zoals zoekgeschiedenis en cookies geanalyseerd om te bepalen of de invoer al dan niet van een mens afkomstig
is. Dit maakt de CAPTCHA robuuster tegen malafide invoer, maar ook hier is het mogelijk valse data of telemetrie door
te geven [26]. Er treedt dus misclassification op: de kwaadwillige robot die het systeem probeert te omzeilen wordt
geclassificeerd als mens. Google blijft echter hun algoritme optimaliseren en houdt zich sterk dat hun CAPTCHA
systeem is always at the forefront of spam and abuse fighting” [6].
”
Een ander bekend voorbeeld is dat van Tay, een Twitter-chatbot gecreëerd door Microsoft in maart 2016 die kon leren
uit en antwoorden op Tweets van andere gebruikers. In de tijdsspanne van 14 uur ging de chatbot door kwaadwillige invoer van gebruikers van onschuldige berichten naar Tweets bestaande uit rassenhaat, anti-feministische boodschappen
en holocaustontkenning [14, 19].
Een belangrijke les op vlak van veiligheid die we uit deze voorbeelden kunnen leren, is dat men nooit blindelings
mag vertrouwen dat data aangeleverd door gebruikers correct is. Er zullen altijd malafide personen zijn die – al
dan niet bewust – foute invoer aanleveren en zo de dataset verloederen. Ook automatisch verzamelde telemetrie,
niet noodzakelijk rechtstreeks door de gebruiker ingegeven, kan vervalst worden. Belangrijk is dus goede filtering
van resultaten in te bouwen of een systeem waarbij een betrouwbaarheidsscore wordt gegeven aan de invoer. Bij
automatisch verzamelde gegevens kan ook het controleren van de bron nuttig zijn om te bepalen of de ontvangen
gegevens al dan niet betrouwbaar zijn.
3.2

Targeted misclassification

Figuur 2: Vijandige voorbeelden die leiden tot misclassificatie bij een model getraind op de MNIST-dataset [22]
Targeted misclassification is een techniek waarbij men invoer gaat genereren die de classificatie dwingt een specifieke
doelklasse te zijn. Een aanvaller gaat dus doelbewust en gericht de uitvoerclassificatie proberen te bepalen. Dit wordt
bereikt door het introduceren van storingen (ook wel perturbations) in de invoer, die zorgen voor misclassificatie. Door
willekeurige storingen aan te brengen in een afbeelding, deze te correleren met de uitvoer en vervolgens de storingen
in de afbeelding te verfijnen, kan door middel van een relatief eenvoudig algoritme nieuwe voorbeelden gegenereerd
worden die tot een specifieke, foute, classificatie zullen lijden. Dit soort voorbeelden worden adversarial examples
ofte vijandige voorbeelden genoemd. In figuur 2 staat een voorbeeld afgebeeld waarbij het algoritme getraind op
de MNIST-dataset5 van links naar rechts de nummers 0 tot en met 9 herkend, terwijl het voor een mens duidelijk is
dat dit niet het geval is [22]. Zo ook in het tweede voorbeeld, figuur 3. Deze afbeeldingen zijn onherkenbaar voor
mensen, maar door geavanceerde neurale netwerken getraind op ImageNet6 worden foute classificaties gedaan met
een zekerheid ≥ 99, 6% [21].
3.3

Source/Target misclassification

Source/target misclassification gaat nog een stapje verder. Hierbij gaat men bestaande invoer aanpassen en perturbaties
aanbrengen om wederom een verkeerde classificatie te bekomen van deze invoer. In figuur 4 is er wederom een
voorbeeld afgebeeld met de MNIST-dataset. Merk op dat hier de geperturbeerde afbeelding nog steeds menselijk
herkenbaar is, maar door een klein aantal pixels te veranderen, de classificatie helemaal fout is [23].
5

De MNIST-dataset is een veelgebruikte dataset voor machine learning bestaande uit afbeeldingen van handgeschreven cijfers.
Ze bestaat uit een trainingsset van 60.000 voorbeelden en een testset van 10.000 voorbeelden [5]
6
ImageNet is een beeldgegevensset georganiseerd volgens de WordNet-hiërarchie. WordNet is een lexicale databank van de
Engelse taal. Voor elk zinvol concept in WordNet (ongeveer 100.000), mogelijk beschreven door meerdere woorden of woorduitdrukkingen, heeft ImageNet gemiddeld 1000 afbeeldingen om deze te illustreren [1, 4]
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Figuur 3: Vijandige voorbeelden die onherkenbaar zijn voor mensen, maar met grote zekerheid fout worden geclassificeerd [21]

Figuur 4: Voorbeeld van source/target misclassification. De bovenste rij bestaat uit de valide trainingsdata, de onderste
rij uit aangepaste afbeeldingen. Onderaan wordt aangegeven welk cijfer het neuraal netwerk meent te herkennen [23].
Het kan ook subtieler. In het vorige voorbeeld was het erg duidelijk dat de originele figuur was aangepast. In figuur
5 zien we een voorbeeld waarbij met het menselijk oog geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het originele
beeld aan de linkerkant en het aangepaste beeld (adversarial example) aan de rechterkant. In het midden ziet men
het verschil tussen het vijandige voorbeeld en het originele beeld. Merk op dat de waarden in de middenkolom zijn
aangepast en uitvergroot om het verschil duidelijk zichtbaar te maken. Alle beelden in de linkerkolom worden door
AlexNet7 correct herkend, maar de beelden uit de rechterkolom krijgen allemaal de classificatie ostrich, Struthio
”
camelus”; volgens AlexNet zijn het allemaal struisvogels [30].
3.4

Adversarial examples

Alle voorbije voorbeelden maakten gebruik van adverserial examples, vijandige voorbeelden specifiek gegenereerd om
neurale netwerken te gaan omzeilen. Door specifieke, geperturbeerde invoer te gaan correleren met de classificaties
7

AlexNet is een neuraal netwerk dat optimaal getraind is op basis van ImageNet-afbeeldingen [17].
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en hun respectievelijke confidence values8 kan gemakkelijk getest worden welke perturbaties welke invloed hebben
op de zekerheid van de classificaties. Neurale netwerken gaan immers vaak een invoer verschillende classificaties
toekennen, elk met een zekerheidsscore. In de regel ’wint’ de classificatie met de hoogste score, met andere woorden
de classificatie waarvan het neuraal netwerk het meest zeker is [24].
Een mogelijke verdediging zou dus het afschermen van de verschillende classificaties en zekerheidsscores kunnen
zijn en enkel de classificatie met de hoogste score laten zien, zonder die score expliciet te vermelden. Maar ook bij
deze zogeheten black box neurale netwerken, waarbij je enkel de invoer en het resultaat (enkel de classificatie met de
hoogste zekerheidsscore) kan opvragen, is het mogelijk om vijandige voorbeelden te gaan genereren. In de praktijk
kan dit gemakkelijk bereikt worden met een tweede neuraal netwerk dat getraint wordt om het eerste te omzeilen. Dit
noemt men een adversarial learning-based attack. Learning-based”, omdat het neuraal netwerk telkens gaat bijleren
”
om zo de aanval perfectioneren. Een vereenvoudigde versie van een dergelijk algoritme kan er ongeveer zo uitzien:
1. Genereer willekeurige storingen (perturbaties) in de invoer.
2. Controleer de classificatie van de uitvoer.
3. Pas perturbaties in de invoer aan, gebaseerd op de zekerheidsscores van de uitvoer.
Door het blijven herhalen van stap 2 en 3, kan een vijandig voorbeeld steeds verder verfijnd worden tot het initiële
voorbeeld niet meer of fout herkend wordt [27].
In sommige gevallen is het zelfs mogelijk het voorbeeld zodanig te verfijnen dat slechts één pixel in een afbeelding
moet gewijzigd worden om verkeerde classificatie te veroorzaken [28].
Het grootste probleem omtrent deze vijandige voorbeelden is dat er geen intrinsieke eigenschappen van vijandige
voorbeelden bekend zijn waarmee ze kunnen gedifferentieerd worden van valide invoer [11].

Figuur 5: Vijandige voorbeelden gegenereerd voor AlexNet. (Links) is een correct voorspeld voorbeeld, het (midden) is het verschil tussen het juiste beeld en het verkeerd voorspelde beeld, (rechts) het vijandige voorbeeld. Alle
afbeeldingen in de rechterkolom worden voorspeld als ostrich, Struthio camelus”, een struisvogel [30].
”
3.5

Achterhalen van het originele model en data

Zelfs al is het datawarehouse dat de trainingsdata van een neuraal netwerk bevat goed beveiligd (zie 2), is het toch nog
mogelijk om (deel van) de originele data te achterhalen. Veel bedrijven bieden via hun services allerhande kant-enklare oplossingen voor machine learning. Van beeld- tot spraak- of tekstherkenning, een legio aan neurale netwerken is
– vaak via een API9 – ter beschikking. Dit zijn black box-modellen: men heeft geen inzage in het soort model en welke
8

Zekerheidsscore die uitdrukt in hoeverre het neuraal netwerk zeker is van een bepaalde classificatie.
Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan
communiceren met een ander programma of onderdeel.
9
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traininsdata er is gebruikt, maar je kan wel invoer sturen en vervolgens een classificatie van die invoer terugkrijgen,
vaak met bijhorende zekerheidsscores.
Door middel van een model extraction attack kan men een kopie maken van het model die het originele model benadert
of zelfs identiek is aan het origineel door verschillende invoer te sturen en te kijken welke uitvoer hieraan gekoppeld
is. Vervolgens kan men de kopie analyseren en inzage krijgen in het originele model [32].
Als er zekerheidsscores beschikbaar zijn, is het mogelijk om een equation-solving attack uit te voeren. Gezien de
zekerheidsscores in de uitvoer kunnen gezien worden als wiskundige vergelijkingen met de onbekende modelparameters, is het mogelijk deze vergelijkingen te gaan oplossen om zo een goede benadering te krijgen van de originele
functie. Eens het originele model achterhaald, is het mogelijk om de trainingsdata van dat model te gaan achterhalen
[32].
Modellen op basis van een beslissingsboom zijn gevoelig voor path-finding algoritmes, die het pad van de beslissingsboom in omgekeerde volgorde gaan aflopen om zo wederom de originele data te bekomen [32].
Indien het model getraind is op basis van gevoelige data, is het dus nodig om rekening te houden met dit soort aanvallen.

4

Mogelijke oplossingen

Hoewel Madry et al. [18] stelt dat adversarial attacks may be an inherent weakness of deep learning models”10 , zijn
”
er toch een aantal stappen mogelijk om de robuustheid van een ML-model te verhogen tegen eventuele aanvallen. In
de volgende secties bekijken we een aantal mogelijkheden om deze robuustheid te verhogen en bespreken we kort de
voor- en nadelen van elke optie.
4.1

Algoritmes optimaliseren

Een schijnbaar eenvoudige manier om een ML-model robuuster te maken, is de optimalisatie van het/de gebruikte algoritme(s) om vijandige voorbeelden te herkennen. Dit is een gemakkelijke en snelle optie, omdat er regelmatig nieuw
onderzoek verschijnt dat nieuwe algoritmes etaleert of verbeteringen aanbrengt in bestaande algoritmes. Een kleine,
niet exhaustieve, greep uit onderzoeken van de laatste 5 jaar moet laten blijken dat er regelmatig papers verschijnen
omtrent dit onderwerp: [9, 13, 16, 23, 25].
Echter, elke algoritme heeft zijn eigen zwakheden. Globaal kan gesteld worden dat een ML-model met een nieuw,
robuuster algoritme kan verslaan worden door een ander ML-model, specifiek getraind om het eerste te verslaan [11].
4.2

Trainen met vijandige voorbeelden

Een model wordt standaard getraind met trainingsdata en vervolgens getest met ongeziene testdata afkomstig uit
dezelfde set. Eens de testdata correct herkend worden, weet men dat het model goed getraind is om nieuwe data die
niet tot de originele trainings- en testset behoort correct te kunnen classificeren. Als aanvulling hierop kan je zelf een
aanval gaan uitvoeren op je model om vijandige voorbeelden te gaan genereren. Vervolgens voeg je deze toe aan de
originele trainingsdata en train je het model opnieuw. Dit maakt dat het model iets robuuster gaat zijn, omdat het mee
getraind is om vijandige voorbeelden te herkennen. Initieel boekte deze aanpak goede resultaten; modellen getraind
met vijandige voorbeelden, bleken inderdaad robuuster te zijn tegen dit soort aanval [12].
Zoals eerder aangehaald in 3.4 en 4.1, is het mogelijk een ML-model te trainen om een ander model te omzeilen. Op
het moment dat een bepaald model getraind wordt om vijandige voorbeelden te herkennen, is het zaaks je vijandig
model opnieuw te trainen om dit nieuw getrainde model alsnog te omzeilen. Kortweg: je kan trainen tegen training
[24].
Dezelfde bedenking als in sectie 2 kan ook hier gemaakt worden: zorg hierbij dat de data waarmee het model hertraind
wordt, goed zijn afgeschermd, zodat er geen vervuiling mogelijk is.
4.3

Destillatie-verdediging

Destillatie is een techniek waarbij de kennis van één of meerdere grote, complexe modellen kan gecomprimeerd worden in één compact model. Het kleiner model ’leert’ hierbij van het groter model. Deze techniek wordt vaak gebruikt
om ML-modellen te kunnen gebruiken in omgevingen waar de rekenkracht ontoereikend is om complexe modellen
10

Vijandige aanvallen zijn potentieel een inherente zwakte van deep learning modellen”
”
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te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld op smartphones). Dit omdat de destillatie van een model ook de rekenkundige
complexiteit ervan vermindert [15].
Uit deze destillatietechniek ontwikkelden Papernot et al. [23] de distillation defence (destillatie-verdediging) waarbij
de probabiliteitsvectoren van een neuraal netwerk deel worden van het trainingsregiment. Met andere woorden: opgedane kennis van een model wordt terug in datzelfde model gestoken. Een schematische voorstelling van dit proces,
vindt u in figuur 6. Op deze manier wordt er continu nieuwe kennis opgedaan over potentieel vijandige voorbeelden.
Deze techniek lijdt evenwel onder hetzelfde probleem als de vorige techniek (zie 4.2). Een verbetering op de vorige
techniek is het feit dat het model voortdurend hertraind wordt en daardoor robuuster wordt, maar zoals eerder aangehaald, kan een potentiële aanvaller dit ook doen. Zo slaagden Carlini and Wagner [10] er in targeted misclassification
te bereiken op het model met destillatie-verdediging van Papernot et al. [23]. Het is dus kwestie van je model te blijven
trainen, in de hoop de aanvallers voor te blijven.

Figuur 6: Een overzicht van het verdedigingsmechanisme op basis van overdracht van kennis in probabiliteitsvectoren
door middel van destillatie [23].

4.4

Ensemble-verdediging

Bij de ensemble-verdediging gaat men verschillende ML-modellen op basis van verschillende algoritmes een conclusie
laten trekken. Men stelt dus als het ware een ’ensemble’ op van verschillende modellen. Door al deze modellen onafhankelijk van elkaar een conclusie te laten trekken, kan men het meest populaire antwoord kiezen of een gemiddelde
van de probabiliteitsvectoren in de uitvoer maken [33]
Het voordeel van deze verdediging is dat eventuele foute classificaties van individuele modellen worden gefilterd,
omdat men het resultaat van alle modellen gaat evalueren. Een ensemble van modellen maakt ook dat de individuele
modellen in dat ensemble grotere resistentie hebben tegen aanvallen, omdat het moeilijk is om te achterhalen welke
modellen in het ensemble zitten. Het wordt bijgevolg moeilijker voor de aanvaller om de aanval toe te spitsen op één
bepaald model. Zelfs al zou dit gebeuren, kunnen de andere modellen nog eventuele fouten opvangen. Een bonus is
de begrijpbaarheid van het resultaat. Hoewel het nog steeds moeilijk is te achterhalen hoe individuele modellen tot
een bepaalde classificatie komen, is het bij een ensemblemodel heel duidelijk hoe er aan een bepaalde beslissing is
gekomen, omdat men immers de resultaten van elke individueel model weet [24].
Figuur 7 toont een praktische implementatie van een ensemble gebruikt door Windows Defender Antivirus11 . Dit
is een gelaagd ensemble, dat uit verschillende lagen bestaat die elk een ander (ensemble-) model bevatten, elk met
een specifiek nut. Als een onderste laag niet zeker is over een verdacht bestand, wordt het naar de eerstvolgende,
bovenliggende laag gestuurd tot het ensemble tot een eenduidige beslissing kan komen [20, 24].
11
De auteur wenst te vermelden dat noch de auteur, noch het Kenniscentrum Artificiële Intelligentie, gelieerd is aan Microsoft.
Dit voorbeeld wordt enkel gebruikt om een praktische implementatie van een ensemble te kunnen illustreren. Microsoft biedt nu
eenmaal veel inzage in de werking van dit product en heeft ook een deel hiervan gepubliceerd als academisch onderzoek.
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Nadeel van de ensemble-verdediging is dat er meer middelen nodig zijn om een ensemble op punt te stellen. Met
moet immers meerdere, verschillende modellen gaan trainen. Ook blijkt dat zelfs met de verhoogde robuustheid die
de ensemble-verdediging met zich meebrengt, het niet volledig bestand is tegen aanvallen [24, 33].

Figuur 7: Voorbeeld van een ensemblemodel, gebruikt in Windows Defender AV [20].

4.5

Feature squeezing

Feature squeezing12 is een techniek om de robuustheid van een ML-model te verhogen die complementair is met alle
vorige technieken. Feature squeezing kan immers gebruikt worden in combinatie met alle mogelijke modellen, omdat
er geen verandering aan het model voor nodig is, enkel aan de dataset. Deze techniek bestaat uit het verkleinen van
het aantal features aanwezig in de trainingsset om op die manier dus ook de aanvalsvector te verkleinen [34].

5

Conclusie en aanbevelingen

Uit de verschillende aangehaalde voorbeelden, blijkt dat neurale netwerken vandaag de dag nog steeds erg vatbaar zijn
voor doelgerichte aanvallen, waarbij aanvallers vijandige voorbeelden gebruiken die specifiek zijn ontworpen om te
leiden tot verlaging van zekerheidsscores van een model of, al dan niet doelgerichte, misclassificatie.
Een eerste, simpele vuistregel is dat men nooit blindelings mag vertrouwen op data afkomstig van gebruikers, zelfs als
deze automatisch verzameld wordt zonder menselijke tussenkomst.
Van de verschillende verdedigingsmethodes besproken, blijkt de ensemble-verdediging het meest succesvol in het
afweren van aanvallen. De destillatie-verdediging krijgt een eervolle tweede plaats. Aangeraden is om een combinatie
van alle besproken verdedigingen toepassen. Met andere woorden: men maakt een ensemble van verschillende MLmodellen gebaseerd op de meest recente algoritmes dat men gaat trainen met data (met eventuele feature squeezing)
waarin reeds vijandige voorbeelden vervat zitten én dat men blijft trainen door middel van destillatie. Belangrijk is
wel in het achterhoofd te houden dat een combinatie van deze zwakke verdedigingen13 niet noodzakelijk leidt tot een
sterke verdediging. De robuustheid van het model zal verhogen, waardoor de kans op foute classificatie daalt, maar
neurale netwerken blijven momenteel nog steeds vatbaar voor vijandige voorbeelden.
Een andere aanbeveling is ook om modellen steeds te trainen met zo realistisch mogelijke data. Veel nieuwe algoritmes
of verdedigingen worden vaak enkel getest op dezelfde populaire datasets zoals MNIST, ImageNet of CIFAR-10. Dit
is uiteraard erg logisch, gezien het hier over hoogkwalitatieve datasets gaat die goed geannoteerd zijn, maar men moet
12
13

Letterlijk: samenpersen van kenmerken
Men spreekt van een zwakke verdediging (weak defense) zolang deze niet volledig kan beschermen tegen aanvallen

8

AI & S ECURITY

indachtig zijn dat men hier potentieel algoritmes gaat creëren die enkel goed scoren op die specifieke datasets, maar
eens gebruikt in het veld het minder goed doen.
Ten slotte moet er geconcludeerd worden dat er nog verder onderzoek nodig is naar de verdediging van neurale
netwerken. Er is nog geen wondermiddel gevonden waarmee men een ML-model volledig kan beschermen tegen
aanvallen.

Referenties
[1] Imagenet. URL http://image-net.org/about-overview. [Online; accessed 2019-06-02].
[2] The official captcha site. URL http://captcha.net/. [Online; accessed 2019-05-31].
[3] Teaching computers to read: Google acquires recaptcha. URL https://googleblog.blogspot.com/2009/
09/teaching-computers-to-read-google.html. [Online; accessed 2019-05-31].
[4] Wordnet | a lexical database for english. URL https://wordnet.princeton.edu/. [Online; accessed 201906-02].
[5] MNIST handwritten digit database, Yann LeCun, Corinna Cortes and Chris Burges. URL http://yann.lecun.
com/exdb/mnist/.
[6] recaptcha. URL https://www.google.com/recaptcha. [Online; accessed 2019-05-31].
[7] 5
trends
emerge
in
the
gartner
hype
cycle
for
emerging
technologies,
2018,
2018.
URL
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/
5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/.
[Online; accessed 2019-01-09].
[8] Optical character recognition, 5 2019. URL https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Optical_
character_recognition&oldid=897732957. Page Version ID: 897732957.
[9] Osbert Bastani, Yani Ioannou, Leonidas Lampropoulos, Dimitrios Vytiniotis, Aditya Nori, and Antonio Criminisi.
Measuring neural net robustness with constraints.
In D. D. Lee, M. Sugiyama,
U. V. Luxburg, I. Guyon, and R. Garnett, editors, Advances in Neural Information Processing Systems 29, page 2613–2621. Curran Associates, Inc., 2016.
URL http://papers.nips.cc/paper/
6339-measuring-neural-net-robustness-with-constraints.pdf. [Online; accessed 2019-06-02].
[10] Nicholas Carlini and David Wagner. Defensive distillation is not robust to adversarial examples.
Xiv:1607.04311 [cs], 7 2016. URL http://arxiv.org/abs/1607.04311. arXiv: 1607.04311.

ar-

[11] Nicholas Carlini and David Wagner. Adversarial examples are not easily detected: Bypassing ten detection
methods. arXiv:1705.07263 [cs], 5 2017. URL http://arxiv.org/abs/1705.07263. arXiv: 1705.07263.
[12] Ian J. Goodfellow, Jonathon Shlens, and Christian Szegedy. Explaining and harnessing adversarial examples.
arXiv:1412.6572 [cs, stat], 12 2014. URL http://arxiv.org/abs/1412.6572. arXiv: 1412.6572.
[13] Shixiang Gu and Luca Rigazio. Towards deep neural network architectures robust to adversarial examples.
arXiv:1412.5068 [cs], 12 2014. URL http://arxiv.org/abs/1412.5068. arXiv: 1412.5068.
[14] Alex Hern.
Microsoft scrambles to limit pr damage over abusive ai bot tay.
The Guardian, 3 2016. ISSN 0261-3077. URL https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/
microsoft-scrambles-limit-pr-damage-over-abusive-ai-bot-tay. [Online; accessed 2019-06-01].
[15] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. arXiv:1503.02531
[cs, stat], 3 2015. URL http://arxiv.org/abs/1503.02531. arXiv: 1503.02531.
[16] Jonghoon Jin, Aysegul Dundar, and Eugenio Culurciello. Robust convolutional neural networks under adversarial
noise. arXiv:1511.06306 [cs], 11 2015. URL http://arxiv.org/abs/1511.06306. arXiv: 1511.06306.
[17] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural
networks. Communications of the ACM, 60(6):84–90, 5 2017. ISSN 00010782. doi: 10.1145/3065386.
[18] Aleksander Madry, Aleksandar Makelov, Ludwig Schmidt, Dimitris Tsipras, and Adrian Vladu. Towards deep
learning models resistant to adversarial attacks. arXiv:1706.06083 [cs, stat], 6 2017. URL http://arxiv.
org/abs/1706.06083. arXiv: 1706.06083.
[19] Paul Mason. The racist hijacking of microsoft’s chatbot shows how the internet teems with hate. The
Guardian, 3 2016. ISSN 0261-3077. URL https://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/
microsoft-tay-tweets-antisemitic-racism. [Online; accessed 2019-06-01].
9

AI & S ECURITY

[20] Microsoft
Defender
ATP
Research
Team.
Detonating
a
bad
rabbit:
Windows
Defender
Antivirus
and
layered
machine
learning
defenses,
December
2017.
URL
https://www.microsoft.com/security/blog/2017/12/11/
detonating-a-bad-rabbit-windows-defender-antivirus-and-layered-machine-learning-defenses/.
[21] Anh Nguyen, Jason Yosinski, and Jeff Clune. Deep neural networks are easily fooled: High confidence predictions for unrecognizable images. arXiv:1412.1897 [cs], 12 2014. URL http://arxiv.org/abs/1412.1897.
arXiv: 1412.1897.
[22] Nicolas Papernot, Patrick McDaniel, Somesh Jha, Matt Fredrikson, Z. Berkay Celik, and Ananthram Swami.
The limitations of deep learning in adversarial settings. arXiv:1511.07528 [cs, stat], 11 2015. URL http:
//arxiv.org/abs/1511.07528. arXiv: 1511.07528.
[23] Nicolas Papernot, Patrick McDaniel, Xi Wu, Somesh Jha, and Ananthram Swami. Distillation as a defense
to adversarial perturbations against deep neural networks. arXiv:1511.04508 [cs, stat], 11 2015. URL http:
//arxiv.org/abs/1511.04508. arXiv: 1511.04508.
[24] Jugal Parikh, Holly Stewart, and Randy Treit.
Protecting the protector: Hardening machine
learning defenses against adversarial attacks.
https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/
us-18-Parikh-Protecting-the-Protector-Hardening-Machine-Learning-Defenses-Against-Adversarial-Atta
pdf, 2017. [Online; accessed 2019-01-03].
[25] Uri Shaham, Yutaro Yamada, and Sahand Negahban. Understanding adversarial training: Increasing local stability of neural nets through robust optimization. Neurocomputing, 307:195–204, 9 2018. ISSN 09252312. doi:
10.1016/j.neucom.2018.04.027. arXiv: 1511.05432.
[26] Suphannee Sivakorn, Jason Polakis, and Angelos D Keromytis. I’m not a human: Breaking the google recaptcha.
page 12, 2016.
[27] Jack W. Stokes, De Wang, Mady Marinescu, Marc Marino, and Brian Bussone. Attack and defense of dynamic
analysis-based, adversarial neural malware classification models. arXiv:1712.05919 [cs], 12 2017. URL http:
//arxiv.org/abs/1712.05919. arXiv: 1712.05919.
[28] Jiawei Su, Danilo Vasconcellos Vargas, and Sakurai Kouichi. One pixel attack for fooling deep neural networks.
arXiv:1710.08864 [cs, stat], 10 2017. URL http://arxiv.org/abs/1710.08864. arXiv: 1710.08864.
[29] Danny Sullivan. How machine learning works, as explained by google, 11 2015. URL https://
martechtoday.com/how-machine-learning-works-150366. [Online; accessed 2019-05-31].
[30] Christian Szegedy, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, Joan Bruna, Dumitru Erhan, Ian Goodfellow, and Rob
Fergus. Intriguing properties of neural networks. arXiv:1312.6199 [cs], 12 2013. URL http://arxiv.org/
abs/1312.6199. arXiv: 1312.6199.
[31] John
Timmer.
Captchas
work?for
digitizing
old,
damaged
texts,
manuscripts,
8
2008.
URL
https://arstechnica.com/uncategorized/2008/08/
captchas-workfor-digitizing-old-damaged-texts-manuscripts/.
[Online; accessed 2019-0531].
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