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DATA AGGREGATIE IS BIG BUSINESS



... MAAR LANG NIET ALTIJD NODIG

BIG DATA

• Centrale dataopslag. Hierdoor gaat een groot

deel van de context verloren in ETL en de

opslag in ‘genormaliseerde’ schemas.

• Data preparatie voor ML bestaat uit het

hercontextualiseren van de data voor de

toepassing (bvb gebruikersessies, financiele

markten, of sociale netwerken nabouwen).

CONTEXTUAL DATA

• Data wordt opgeslagen waar het wordt

gegenereerd, dus de context blijft bewaard.

• Data preparatie bestaat uit het aanbrengen van

stochastische schakels in bestaande processen.

• Staat dichter bij de toepassing, en laat dus ook

als individuele dataset minder ruimte voor

innovatie, abstractie en macro analyses.



WAT IS FEDERATED LEARNING?

« Federated Learning is a machine learning setting where multiple entities (clients) collaborate

in solving a machine learning problem, under the coordination of a central server or service

provider. Each client’s raw data is stored locally and not exchanged or transferred; instead, focused

updates intended for immediate aggregation are used to achieve the learning objective. »

Kairouz et al., 2019.  Advances and Open Problems in Federated Learning



MACHINE LEARNING VS FEDERATED LEARNING

MACHINE LEARNING

• De statistische eigenschappen over de

gehele dataset worden als bekend

verondersteld tijdens het trainen.

• Alle data is altijd beschikbaar.

• Train over een dataset met 𝑁 elementen.

FEDERATED LEARNING

• IID aanname kan niet worden gemaakt,

data kan sterk verschillen per client.

• Verschillende hoeveelheden en types

data beschikbaar op verschillende tijden.

• Train over subsets 𝑆 van 𝑚 uit 𝐾 clients.



FEDERATED 
AVERAGING

https://arxiv.org/abs/1602.05629


ONTWIKKELINGEN IN FL, 2016-APRIL 2021

McMahan et al. publiceren resultaten
van bij Google uitgevoerd onderzoek
naar FedAVG op AISTATS 2017.

2016

Communication-Efficient Learning of
Deep Networks from Decentralized
Data

Abadi et al. publiceren technieken om
het delen van modelparameters in de
FL setting veiliger te maken met
behulp van differential privacy (Dwork
et al. 2006).

2016

Deep Learning with Differential Privacy

2017

Het Google keyboard team
introduceert een FL klikvoorspeller
model om gepersonaliseerde
autosuggesties te verbeteren.

De eerste workshop op een 'grote'
ML conferentie met FL als onderwerp.
Workshops en papers bij ICML, ICLR
en AAAI volgen in 2020 en 2021.

NeurIPS 2019

Workshop Privacy in Machine Learning

TU München organiseert een FL
seminar als onderdeel van de master
BioMedical Computing (BMC).

WiSe2020
Federated Learning in Healthcare

Collaboratieve studie naar MRI
classificatie verbeteringen met FL door
UCLA, nVIDIA NIH en SUNY Upstate.

2021



https://scholar.google.com/citations?user=iKPWydkAAAAJ&hl=en


FEDERATED LEARNING IN 2021

https://federated.withgoogle.com/
https://monai.io/
https://github.com/IBM/federated-learning-lib
https://fintech.webank.com/en/ai/
https://fate.fedai.org/
https://developer.nvidia.com/blog/federated-learning-clara/
https://www.tensorflow.org/federated


CROSS-DEVICE FEDERATED LEARNING



GOOGLE KEYBOARD

• Veel variatie per device in de hoeveelheid

beschikbare trainingsdata.

• Heel veel (>>100 miljoen) clients.

• Het lokale Gboard model wordt alleen

meegenomen in een FL trainingsronde als

je Android telefoon niet gebruikt wordt,

op Wifi zit, en aan het laden is.

https://security.googleblog.com/2020/10/privacy-preserving-smart-input-with.html


https://arxiv.org/abs/1812.02903


CROSS-SILO 
FEDERATED 
LEARNING

https://academic.oup.com/jamia/advance-article/doi/10.1093/jamia/ocaa341/6127556


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7779924/


GEGEVENSBESCHERMING IN FEDERATED SETTINGS

🔑 Er bestaat maar een kopie van gevoelige (klant, medische, financiële) data.

🔑 De data is verspreid over 𝐾 clients met elk hun eigen beveiligingsmaatregelen.

🔑 Datapunten van individuen kunnen worden beschermd met differential privacy.

🔑 Modelupdates en clients worden beschermd met encryptie en secure computation.

😕 De attack surface van het machine learning model wordt groter (× 𝐾 clients).

😕 Geen van de bovengenoemde methodes (differential privacy, encryptie etc.) zijn perfect.



DIFFERENTIAL 
PRIVACY



SECURE MULTI-PARTY 
COMPUTATION



https://www.nature.com/articles/s42256-020-0186-1


NIEUWE PADEN

• Grootschalige collaboraties op het gebied van ML tussen pharmaceutische bedrijven,

ziekenhuizen, universiteiten en andere zorgaanbieders worden mogelijk met FL.

• IoT: FL modellen kunnen op lokaal gegenereerde data getrained worden. Dit scheelt

dataverkeer en maakt het mogelijk beter met lage en lege bandbreedtes om te gaan.

• In het economisch verkeer kunnen betere sector-, markt-, en ketenmodellen worden

gebouwd op gedeelde (maar beschermde) data van met FL samenwerkende bedrijven.

• Consumenten krijgen meer controle over de gebruiksdata die ze generen als het

leeuwendeel contextueel is, en daarom vanuit Fair Use alleen lokaal opgeslagen wordt.





MEER WETEN?

Kijkvoer

• RAAIS 2019 praatje van Brendan McMahan over FL (25m).

• Presentatie van Andrew Trask over Privacy Preserving AI (1u15m).

Leesvoer

• Het FedAvg paper uit 2016 van McMahan et al.

• Review paper uit 2019 over de voortgang en issues in FL.

Met de handjes

• TensorFlow Federated (Python 3.7): https://www.tensorflow.org/federated.

• MONAI (PyTorch x medische FL toepassingen): https://monai.io/.

• FATE (financiële + algemene FL toepassingen): https://fate.fedai.org/.

• Differential privacy frameworks voor TensorFlow en PyTorch.

• PySyft (FL + DP + MPC): https://github.com/OpenMined/PySyft.

https://www.youtube.com/watch?v=TSysrzpUVuI
https://www.youtube.com/watch?v=4zrU54VIK6k
https://arxiv.org/abs/1602.05629
https://arxiv.org/abs/1912.04977
https://www.tensorflow.org/federated
https://monai.io/
https://fate.fedai.org/
https://github.com/tensorflow/privacy
https://github.com/pytorch/opacus
https://github.com/OpenMined/PySyft

