
I takt med att tillgängligheten ökar på nätet så ökar även behovet av smidiga 
säkerhetslösningar. Detta examensarbete utforskar möjligheten att tillämpa statistiskt 
lärande för att upptäcka intrångsförsök.
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Webbsäkerhet genom statistiskt lärande

Ett webbserverintrång är när en användare 
får obehörig tillgång till information. För 
att uppnå detta används vanligtvis kodinjek

tioner. En kodinjektion är när en attackerare får en 
server till att köra kod som den ej är avsedd till att 
köra. Med en lyckad kodinjektion kan en attack
erare stjäla, manipulera, eller förstöra lagrad infor
mation på en server. 

I dag finns det över 3 miljarder internet användare 
världen över. Mycket av deras användnings statistik 
lagras, men istället för att använda denna data 
till att lära upp och förbättra säkerhets system så 
används istället manuellt framställda regler. System 
som upptäcker intrångsförsök kallas för Intrusion 
Detection Systems (IDS). Dessa system analyserar 
data som skickas från användare för att identifiera 
intrångsförsök. I vårt arbete används data från ett 
befintligt IDS för att lära en maskin att se mönster. 
Denna maskin kan sedan användas för att upptäcka 
webbserverintrång. 

Precis som vid ett läkarbesök nöjer man sig 
inte enbart med att få veta om man är frisk eller 
sjuk, utan man vill också veta vad är det för sjuk
dom och hur den kan behandlas. På samma sätt är 
det vid ett intrångsförsök på en webbserver. Det är 
inte tillräckligt att enbart få veta om det har skett, 
utan man vill även ha mer information. Vad är det 
för typ av intrångsförsök, hur det påverkar mig, 
och hur stor är sannolikheten att det är ett faktiskt 
intrångsförsök och inte ett så kallat falskt larm. 

De mönsterbaserade IDS som finns på marknaden 
idag identifierar ofta attacker genom metoder som 
enbart kan visa att ett intrångsförsök har skett eller 
ej. Ett problem för dagens mönster baserade IDS är 
att det förekommer nätverks kommunikation som 
ser elakartad ut, men i själva verket är godartad. 
Detta ger upphov till falska larm. I detta examens
arbete utforskas datadrivna metoder som reducerar 
denna typen av falska larm. 

Digifort är ett Lundabolag vars främsta tjänst 
är ett IDS som heter Triggerfish som upptäcker 
intrångsförsök riktade specifikt mot webbapplika
tioner. I detta examensarbete utvärderas hur våra 
framtagna algoritmer kan tillämpas i Digiforts platt
form Triggerfish. Detta görs eftersom maskinerna 
som testats har olika egenskaper. Exempelvis har en 
sorts maskin förmågan att förmedla hur säker den 
är på sitt svar, en annan maskin har med hjälp av ett 
beslutsträd möjlighet till snabb återkoppling. 

Med hjälp av Triggerfish har exempel på kod
injektioner samlats in, dessa kategoriserades till 
en början manuellt beroende på dess typ. Den 
kategori serade datan används sedan för att lära upp 
våra maskiner. Eftersom mängden data bidrar till en 
maskins förmåga att kunna kategorisera händelser 
så användes dessa maskiner sedan till att kategori
sera ny data och utöka datamängden. Genom detta 
kom vi slutligen fram till ett antal rimliga me to
der för att känna igen och kategorisera injektions
attacker, varav den bästa med 99.51% precision.
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