
Upptäck att sabotageprogram analyserar ditt system 
 
En tydlig trend bland sabotageprogram är det ökade användandet av 
anti-virtualiseringstekniker, för att undvika automatiska analyssystem. Vi föreslår en ny typ 
av åtgärd, som utnyttjar maskininlärning för att upptäcka sådant beteende. 
 
Sabotageprogram är ett stort problem idag. Miljontals nya varianter registreras varenda dag. 
Utvecklingen har gått från att ofta göras av hobbyentusiaster som vill testa gränser, till att 
även inkludera stora grupper som är ute efter monetär vinning. Ett tydligt exempel är den 
senaste vågen av ransomware; sabotageprogram som krypterar ens filer för att sedan kräva 
betalning för att låsa upp dem. 
I takt med att sabotageprogram blir mer och mer sofistikerade, sker samma utveckling av 
metoderna som används för att upptäcka dem. Istället för att, likt äldre antivirus-program, 
förlita sig på sökningar efter sabotageprogram som redan har infekterat ett system, har en 
ny typ av skydd blivit alltmer vanligt. Genom att analysera alla filer som tar sig in i ett nätverk 
(t.ex. via bifogade filer i mail), kan hot avvärjas redan innan någon skada har hunnit ske. 
Företag löser ofta detta med någon typ av sandlådelösning, där filer analyseras i en virtuell 
miljö (tänk: en dator inuti en dator) för att se vilka effekter de har utan att utsätta det verkliga 
systemet för risker.  
Upp till 70% av alla sabotageprogram som upptäcks använder sig någon form av teknik för 
att avgöra vilken sorts miljö den körs i. Genom att avbryta exekveringen när en analysmiljö 
registreras kan detekteringen undvikas vilket i sin tur kan öka spridningen av infektionen. 
Utvecklare av analysmiljöer anpassar i sin tur dessa miljöer i takt med att nya tekniker för att 
upptäcka dem stöts på. 
Vår lösning har som syfte att bryta denna onda cirkel, och istället ligga ett steg före 
utvecklarna av sabotageprogram. Om de kan upptäcka att vi iakttar dem, borde vi rimligtvis 
kunna upptäcka att de iakttar oss? Detta enkla koncept utgör grunden för vårt system, som 
visades framgångsrikt i upp till 75% av fallen. Genom att integrera ett sådant system i en 
sandlådelösning kan detta bidra till en minskad risk att sabotageprogram kommer igenom 
oupptäckt. 
För att uppnå dessa resultat använde vi oss av maskininlärning. Maskininlärning innebär 
enkelt sagt att lära ett program att dra slutsatser baserat på data. Detta fungerar i princip på 
samma sätt som man lär ett barn ord; genom att peka på något och säga dess namn, t.ex. 
peka på en boll och säga “boll”. Genom att förse programmet med en mängd 
sabotageprogram som vi specificerar om det använder sig av evasive-tekniker eller inte, lär 
vi programmet att känna igen denna typ av beteende. Ett sådant program kan dock inte dra 
slutsatser av sig själv, vi måste förse det med relevant information. Vi analyserade därför 
alla program i förväg och förde loggar över de systemanrop (kort sagt: instruktioner från 
programmet till operativsystemet) de gjorde. Det var sedan denna information som 
skickades in till maskininlärningsprogrammet. Det slutgiltiga programmet kan sedan, givet en 
logg med systemanrop, användas för att avgöra huruvida evasive-tekniker används. 


