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Sammanfattning  

Arbetet undersöker möjligheterna att prediktera sårbarheter för 
programvaruprodukter och vilken typ av sårbarhet som kommer hittas. Det är en 
indikation på hur utsatt ett system är med hur ofta en sårbarhet hittas. 
Maskininlärning är ett sätt att kunna utläsa mönster ur en stor mängd data och kan 
hjälpa till med prioritering. Med publikt tillgänglig data om sårbarheter har 
maskininlärning använts för att hitta en metod att göra prediktioner om antalet 
kommande sårbarheter. Fem olika prototyper har tagits fram och granskats om vilken 
prototyp som presterar bäst i testerna. En analys av resultaten visar att innehållet i 
datan borde vara jämnt fördelat mellan klasser i en sådan här typ av undersökning 
för att få ett bra och pålitligt resultat.   

Antalet publika sårbarheter som hittas och publiceras har ökat de senaste åren och 
ser ut att fortsätta i samma trend. En analys på hur marknaden och försäljningspriset 
ser ut för sårbarheter visar att den globala ekonomin ökar i stor takt och 
omsättningen för maskininlärning kommer att öka kraftigt då man inser dess fördelar 
inom fler områden.   

Nyckelord 

Maskininlärning, sårbarheter, algoritmer, neurala nätverk, sårbarhetsekonomi 

  



 

  



   
 

  
 

Abstract 

The project explores the possibilities of predicting software product vulnerabilities and 
the type of vulnerability that will be found. It is an indication of how vulnerable a 
system is on how often a vulnerability is found. Machine learning is a way to read 
patterns from a large amount of data and can help with prioritization. With publicly 
available data on vulnerabilities, machine learning has been used to find a method of 
making predictions about the number of future vulnerabilities. Five different 
prototypes have been developed and reviewed for which prototype that performs 
best. An analysis of the results shows that the content of the data should be evenly 
divided between classes in such type of survey to get a good and reliable result.  

The number of public vulnerabilities found and published has increased in recent 
years and appears to continue in the same trend. An analysis of how the market and 
selling price are looking for vulnerabilities shows that the global economy is growing 
rapidly and the turnover for machine learning will increase significantly as it 
recognizes its benefits to more areas. 

Keywords 

Machine learning, vulnerabilities, algorithms, neural networks, vulnerability economy 

  



  



   
 

  
 

Lexikon 

CSV – Comma Separated Value, format som består av värden separerade med 
kommatecken. 

CVE – Common Vulnerabilities and Exposures, namn och ID för en sårbarhet. 

Exploit – En mjukvara som utnyttjar en sårbarhet. 

Hackare – En person som begår dataintrång, datavandalism eller sabotage av IT-
system (1).  

IoT- Internet of Things. 

Klassificering – översättning från engelskans ”classifier” som i maskininlärning 
identifierar till vilken kategori en observation skall tillhöra. 

Noggrannhet – Från engelskans ”accuracy”, sannolikheten av prediktion, antalet 
korrekta klassificeringar dividerat med total antal klassificeringar. 

Ordinbäddning – Från engelskans ”word embedding”, representerar ord som tal 

Patch – en uppdatering av mjukvara som förbättrar eller rättar till säkerhetshål. 

Scikit learn – Öppet källkodsbibliotek, implementeras med Python och används för att 
implementera och testa maskininlärningsalgoritmer. 

TensorFlow – Öppet källkodsbibliotek från Google, används vid uppbyggande av 
Deep Learing Neural Networks. 

Övertränad – Från engelskans ”overfitting”. En algoritm som endast gissar på en 
övergripande klass. 

 

 

 

 

 

 

  



  



   
 

  
 

Förord 

Arbetet har i uppdrag av Foreseeti och Kungliga Tekniska Högskolan utförts inom 
kursen HT100X Examensarbete inom Datateknik och Ekonomi. Arbetet är ett 
samarbete mellan KTH ICT och KTH STH. Författarna studerade datateknik på KTH 
ICT och skrivit examensarbetet på KTH STH där de studerade ekonomi.  

Författarna vill tacka handledaren som agerat både på ett akademiskt och ett 
industriellt håll, Pontus Johnson för hans vägledning och samarbete. Med hjälp av 
Pontus och hans roll på Foreseeti som Head of Applied Research att ha fått 
möjligheten att genomföra detta arbete. 
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1 Inledning 

I denna del kommer problemformulering och målsättningen att redovisas samt vilka 
avgränsningar som är implementerade i arbetet.  

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle är det säkerheten i produkterna ett företag köper in som speglar 
IT-systemets utsatthet. Motiveringen är att om en produkt ofta berörs av attacker 
kommer företaget också behöva uppdatera sina system mer frekvent och lägga ner 
mer resurser på att hålla sin information säker. Det är ett mått på sårbarhet som 
utmärker tiden mellan att sårbarheter identifieras och utkommer på marknaden. 
Denna information kan sammanställas och ge företag en prediktion på olika system 
som löper en större risk att utsättas för attacker och kan då ge företaget en bättre 
analys och prognos på hur de i framtiden hanterar information. Det är viktigt att förstå 
hur sårbara produkter är i valet av dem. Frågor vi i denna rapport kommer undersöka 
är följande: 

• Är det möjligt att prediktera sårbarheter i olika system med hjälp av 
maskininlärning? 

• Vilken algoritm ger mest pålitligt resultat vid maskininlärning i detta fall? 
• Vilken av de stora operativsystemen Windows, Linux och MacOS löper störst 

risk för att i framtiden utsättas för attacker? 
• Vad motsvarar de ekonomiska konsekvenser och pris som kan förekomma vid 

sårbarheter på ett system? 

1.2 Målsättning 

Industriell: Målsättningen för arbetet är att ta fram en prototyp som kan med 
maskininlärning prediktera antal kommande sårbarheter på olika operativsystem. 
Med publikt tillgängligt data kunna förutsäga sannolikheten att en viss 
programvaruprodukt lider av en viss typ av sårbarhet och därmed kunna förutse hur 
ofta nya sårbarheter kommer att upptäckas av samma typ.  

Akademisk: Att genomföra ett arbete med vetenskaplig grund och beprövade 
metoder inom ämnet. I framtiden skall rapporten kunna bidra med information och 
erfarenheter till andra inom liknande undersökningar. De kunskaper som författarna 
har skall kunna vara en tillräcklig grund för arbetets uppbyggnad och beslut för vilka 
algoritmer som kan användas och vilka slutsatser som kan dras.   

1.3 Avgränsningar 

På grund av tidsbegränsningen är arbetet avgränsat till att undersöka allmänt kända 
maskininlärningsalgoritmer.  
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De tre operativsystem Windows, Linux och MacOS används globalt och författarna 
anser att det är dessa som är mest intressanta att undersöka till detta arbete.  

Testerna som genomförts i arbetet visar på hur bra en algoritm predikterar. 
Algoritmerna jämförs baserat på deras prediktionsförmåga och inte på prestandan. 
Klassificeringsalgoritmerna som används i undersökningen är skrivna av Scikit learn 
samt algoritmen för regression som används är från en tidigare publicerad 
undersökning. Därmed har inga nya algoritmer skapats till detta arbete.  

I arbetet har författarna begränsat sig till fyra attribut av sex stycken möjliga. Dessa 
anses vara de viktigaste och mest drivande attributen för att bestämma hur allvarlig 
en sårbarhet är.  

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 

Arbetet och undersökningarna har utförts av författarna till rapporten. Med hjälp av 
handledaren har arbetet med attribut och frekvenser på klasser kunna fastställas. 
Alla tester och sammanställning av data har undersökt och slutsatser har tagits av 
författarna.  

Författarna har tillsammans jobbat med projektet men den första författaren har 
fokuserat mer på rapportskrivning och den andra författaren har fokuserat mer på att 
ta fram resultat enligt ordningen på förstasidan. 
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2 Teori och bakgrund  

Detta kapitel fokuserar på att ge en kortare teknisk bakgrund till vad maskininlärning 
är och andra olika delar som ger inblickar i hur det fungerar. För algoritmerna ges en 
kortare beskrivning om hur de är uppbyggda för att ge läsaren en förståelse i det 
tekniska utförandet.  

2.1 Foreseeti 

Foreseeti är ett IT-säkerhetsföretag som strävar efter att vara globalt ledande inom 
kvantitativ hotmodellering och proaktiv riskhantering. Företaget grundades år 2014 
och består bl.a. av erfarna utvecklare, högkvalificerade akademiker och erfarna 
säkerhetsexperter som tillsammans erbjuder produkten securiCAD® för att skydda 
IT-infrastrukturen med expertvaliderad hotmodellering (2). 

2.2 National Vulnerability Database 

NVD är en webbaserad plattform som samlar och publicerar sårbarheter för företag 
och privatpersoner. Det är ett projekt skapat av USA:s regering för att kunna bistå 
med information om säkerhetshot, säkerhetsmätning och andra faktorer inom 
cybersäkerhet. Deras databas har ökat varje år med nya sårbarheter och sponsras 
av DHS National Cyber Security Division (Department of Homeland Security) (3). 

2.3 Maskininlärning och övervakat lärande 

Maskininlärning (ML) är en gren av artificiell intelligens (AI) som är studien av 
algoritmer som lär sig från exempel och erfarenhet istället för att förlita sig på 
hårdkodade regler. Inlärningsprocessen som är den mest väsentliga delen inom ML 
börjar med observationer för att kunna leta efter mönster och senare kunna fatta 
bättre beslut i framtiden utifrån de exempel som visats. Övervakat lärande är en 
metod inom ML som kan förutsäga framtida händelser med hjälp av redan 
klassificerad data som programmet tidigare lärt sig av. Algoritmerna använder en 
träningsdata för att leta och urskilja mönster. När sedan ny data används kan 
algoritmen prediktera vad den troligaste klassificeringen kommer bli med hjälp av den 
tidigare träningen (4).  

2.3.1 Klassificering och Regression 

Klassificering är att algoritmen ska tilldela en klass till vad varje individuellt objekt 
tillhör. Med hjälp av de olika attributen skall algoritmen kunna urskilja och se mönster 
varför de olika objekten tillhör någon av de olika klassifikationerna.  

Regression tillämpas där den valda algoritmen skapar en funktion av tidigare sedd 
data för att kunna prediktera nästkommande värden. Indatan är värden där ML 
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försöker se samband i upp och nergångar i sifferserier. Kan exempelvis användas för 
aktiekurser eller liknande fall.  

2.3.2 Attribut 

De beskrivande faktorerna för varje objekt kallas attribut och kan bestå utav en eller 
flera stycken som mäter eller kännetecknar varje enskilt objekt. Det är viktigt att välja 
rätt attribut för att uppnå ett effektivt resultat av algoritmerna. Ett bra attribut bör 
innehålla olika typer av information och vara oberoende av varandra (4). Det är de 
olika attributen som algoritmen använder som indata och som sedan predikteras till 
en klass det enskilda objektet troligtvis tillhör. 

2.3.3 Algoritmer 

Inom maskininlärning finns många olika algoritmer som fungerar olika bra för olika 
ändamål (5). Att välja rätt algoritm beroende på vad för typ av data som skall 
predikteras är viktigt för att få ett lyckat resultat. De algoritmerna som valts för att 
besvara frågeställningen tillhör alla övervakad maskininlärning.  

2.3.3.1 Decision Tree 
Decision Tree är en typ av algoritm som skapar ett riktat träd av noder av 
träningsdatan som algoritmen sedan följer för att klassificera det nya objektet (6). Vid 
varje nod sker en ny fråga om ett attribut som specificerar objektet och låter 
algoritmen följa trädstrukturen nedåt. I löven sker prediktionen vad för klass det nya 
objektet bör tillhöra. Om flertalet olika klassifikationer skett för samma uppsättning 
attribut kommer algoritmen chansa på den klassifikationen som skett flest gånger 
under träningsdatan. 

2.3.3.2 Random Forest  
Även kallat Random Decision Forest är en algoritm som bygger upp flertalet Decision 
Tree under träningen av datan (7). Varje träd gör en klassificering på objektet och 
den klassificering som fått flest röster av alla träd kommer algoritmen prediktera.  

2.3.3.3 SVC 
SVC (Support Vector Classification) är en anpassning på SVM (Support Vector 
Machines) och dessa algoritmer används framförallt på mindre datamängder (8). 
Varje objekt plottas i en n-dimensionell rymd, där n är antalet attribut som används 
och värdet för varje attribut är värdet av en specifik koordinat (9). Klassificeringen 
genomförs genom att hitta hyperplanet som särskiljer klasserna. Om en träningsdata 
innehåller för många attribut kan det uppstå svårigheter för SVC att klassificera 
objektet då hyperplanet måste särskilja klasserna vid högre dimensioner. 
 
I figur 2.1 visas en representation av en klassificering. Om ett nytt objekt skulle 
plottas under hyperplanet skulle algoritmen tro att objektet bör klassificeras som röd. 
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 Figur 2.1, Förklarande bild över hyperplan med SVC (10) 

Det finns kernelfunktioner vars uppgift är att bestämma hyperplanet som ska särskilja 
klasserna. Enligt ”No-Free Lunch” teorin finns ingen kernelfunktion som garanterat 
fungerar bättre än någon annan. Som visualiseras i figur 2.2 visas tre olika exempel 
på kernelfunktioner som skapar hyperplaner. De olika klasserna som varje objekt kan 
tilldelas representeras med varsin färg.  

 

 

Figur 2.2, representation över kernelmetoderna (11) 

2.3.3.4 Naive Bayes  
Naive Bayes är en algoritm (se figur 2.3) som beräknar sannolikheten av en klass 
från tidigare kombinationer enskilt för varje attribut. Namnet uppkom då 
antagandet sker med ett oberoende mellan varje attribut och anses därav ”naivt”. 
Naive Bayes är känt att överträffa även mycket sofistikerade 
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klassificeringsmetoder med sin snabbhet och används till stor del att kunna 
prediktera stora datamängder (12). 

Gaussian Naive Bayes är en förlängning av Naive Bayes och fokuserar även på 
att uppskatta medelvärdet samt variansen från träningsdatan (13). Med 
medelvärdet, variansen och sannolikheten för varje klassifikation gör Gaussian 
Naive Bayes sin prediktion.  

 

Figur 2.3, Förklarande algoritm bakom Naive Bayes prediktion (12) 

2.3.3.5 RNN 
Recurrent Neural Network är en del av ANN (Artificial Neural Network) och kan 
användas för att prediktera sekventiell data som exempelvis analysera tidsseriedata 
för en aktiekurs och ge framtida prognoser baserad på tidigare värden. RNN 
predikterar kontinuerlig data vilket kallas regression. RNN kallas återkommande 
(recurrent) eftersom de utför samma uppgift för varje element i en sekvens, varvid 
utgången beror på tidigare beräkningar (14). Ju fler gånger algoritmen tränas med 
data och justeras desto bättre prediktioner kan den utföra. 

2.4 Sårbarheter och CVSS 

Sårbarheter är ett begrepp som refererar till olika fel eller svagheter i system. En 
sårbarhet gör det möjligt för en attackerare att utsätta informationssäkerheten för 
attacker och eventuellt komma åt känslig information.  

CVSS (Common Vulnerability Scoring System) används för att gradera en sårbarhet 
på en skala mellan 0 till 10, som förklarar hur allvarliga och hur skadliga de är mot 
program. Graderingen är som följande enligt CVSS 2.0 (15): 

• Low: 0.1-3.9  
• Medium: 4.0 - 6.9  
• High: 7.0 – 10.0 

Graderingen på sårbarheter är för organisationer att kunna prioritera resurser i 
enlighet med hoten (16). Formeln för att räkna ut betyget baseras på ett flertal 
faktorer som approximerar effekterna av sårbarheten: 
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Base Metrics: 

- Exploitability Metrics:  
 

• Access Vector (AV), hur en sårbarhet kan bli exploaterad, över nätverk eller 
lokalt. 

• Access Complexity (AC), hur lätt eller svårt sårbarheten är att utnyttja. 
• Authentication (Au), antalet gånger en attackerare måste verifiera målet.  

 
- Impact Metrics: 

 
• Confidentiality (C), effekten på sekretessen hur data i systemet blir avslöjat. 
• Integrity (I), effekten på att kunna modifiera informationen. 
• Availability (A), effekten på förlust av tillgängligheten av information och 

användarmöjligheter. 

Graderingen på egenskaperna i Impact Metrics är indelat i tre olika nivåer, dessa är 
”None”, ”Partial” och ”Complete”.  Access Vector har graderingen ”Local”, ”Adjacent 
Network” och ”Network” (15).   

2.5 Relaterade arbeten  

Nedan redovisas tre andra arbeten relaterade inom området. Dessa arbeten 
använder antingen maskininlärning för att undersöka ett område eller innehåller teori 
och fakta inom informationssäkerhet som kunnat användas inom detta arbete. 

2.5.1 Predicting Vulnerability Exploits in the Wild 

I studien av Michel Edkrantz, Staffan Truve och Alan Said (17) framkommer det att 
varje dag offentliggörs flertalet sårbarheter och exploits för en mängd olika program 
och system. Studien visar att genom maskininlärning kunna träna algoritmer att se 
mönster på vilka sårbarheter som blir exploits och vilka som inte blir det. På det viset 
snabbt kunna undersöka om en ny sårbarhet kommer att inom närmsta tiden bli en 
exploit och fokusera på att förhindra att detta sker genom att uppdatera system som 
berörs av just den sårbarheten. Informationen de sammanställt består av: 
sammanfattningen för varje CVE, leverantörsprodukter och CVE-referenser. Med 
hjälp av tre olika algoritmer jämförs vilken som kan prediktera med högst sannolikhet 
vilken sårbarhet som kommer utvecklas till en exploit. 

2.5.2 Time between vulnerability disclosures: A measure of software product 
vulnerability 

Rapporten (18) visar på att TBVD (Time between Vulnerability Disclosure) är en ny 
åtgärd som särskilt lämpar sig till att identifiera känslig sårbarhet i mjukvaruprodukter. 
Tiden mellan sårbarhetsinformation (TBVD) är en uppskattning av den ansträngning 
som krävs av sårbarhetsanalytiker för att hitta en ny sårbarhet i en given produkt. 
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Rapporten skriven av Pontus Johnson, Dan Gorton, Robert Lagerström, Mathias 
Ekstedt förklarar att prediktiva och probabilistiska modeller av tiden mellan 
sårbarheter kartlagdes genom att använda parametrar från allmänt tillgängliga 
databaser som NVD (National Vulneratibilty Database). De uppskattade en 
sannolikhetsfördelning över tid där en sårbarhet för en ospecificerad mjukvaruprodukt 
skulle förekomma ungefär var 12:e dag.  Den förväntade effekten en sårbarhet skulle 
ge är en faktor som gör att programvaruprodukter skiljer sig från varandra. De menar 
att den genomsnittliga tiden för en Linuxprodukt är 109 dagar och endast 6 dagar för 
Windows 7 mellan varje sårbarhet som kan äventyra hela systemet.    

2.5.3 Övervakad maskininlärning för att identifiera nya kunder på 
energimarknaden 

Arbetet (19) är skriven av Robert Bojs och Benny Feng förklarar att arbetet fokuserar 
på att hitta nya kunder på energimarknaden med hjälp av maskininlärning. 
Författarna har använt data från ett mindre energibolag med ändamålet att kunna 
hitta mönster mellan företagets kunder och den demografiska datan. Och med det 
kunna förbättra försäljningen och se vad som skiljer kunder åt. Arbetet innehöll bra 
metoder och algoritmanvändande som kan appliceras i denna undersökning.  
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3 Metoder 

En litteraturstudie har utförts där information samlats om maskininlärning samt de 
olika algoritmerna för att kunna utveckla prototyper. Genom experimentering har ett 
tillvägagångsätt hittats för att extrahera och använda data till maskininlärningen. 
Genom testning av algoritmerna har resultat analyserats och optimeringar 
genomförts för utveckling av prototyperna.  

I arbetet har fem algoritmer använts för att utveckla prototyper för prediktion av 
antalet kommande sårbarheter. Även centrala delar om hur information och data 
hämtades och användes ingår i detta kapitel.  

För den ekonomiska delen av arbetet gjordes en kartläggning kring ekonomiska 
effekter och sårbarheter. De två olika delarna som varit centrala är vad priset för en 
sårbarhet är och vad det beror på samt vad för kostnader som kan beröra företag 
som blir drabbade av attacker. 

3.1 Val av språk och algoritmer 

Baserat på litteraturstudien som gjordes till undersökningen valdes programmet 
Python att användas som programmeringsspråk. Python är ett välkänt språk med 
informativ dokumentation, flertalet användbara bibliotek och publika guider. 
Biblioteken Scikit learn och Tensorflow finns båda tillgängliga till Python samt 
användbara verktyg inom visualisering av data och plottning av grafer. Biblioteket 
från Scikit learn som användes för klassifikation har stöd för flertalet algoritmer inom 
maskininlärning och innehåller bidragande funktioner för undersökningens syfte.  

Valet av algoritmer för klassifikation blev Decision Tree, Random Forest, SVC och 
Naive Bayes då samtliga algoritmer är väldokumenterade. De fyra algoritmerna har 
alla som uppgift att klassificera indatan men hur de utför prediktionen är olika.  

För uppbyggnad av en RNN-struktur för regression användes Tensorflow som bidrog 
med funktioner gällande skapandet av ett neuralt nätverk och optimering. För 
regression valdes RNN som algoritm baserat på flertalet tidigare skapta publika 
projekt med tydlig dokumentation där testning genomförts.  

3.2 Datainsamling  

All data som har använts i projektet har hämtats från NVD (National Vulnerability 
Database). Datan är tillgänglig att ladda ner i XML-format och är uppdelad på 
årsbasis med samtliga publikt kända CVE under året som offentliggjorts (20). XML-
datan för 2017 bestod av 1,2 miljoner rader och förbehandlades med hjälp av Python 
för att extrahera den specifika informationen som behövdes för projektet: 
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• Published-datetime, visar datumet när sårbarheten blev publicerad. Behövs för 
att kunna dela in antal sårbarheter per vecka alternativt månad.  
 

• CVS score, om ett värde är angett bevisar det att sårbarheten är giltig och att 
den efterföljande informationen finns tillgänglig. Om en score inte finns 
används inte den specifika CVE i maskininlärningen då sårbarheten ej är giltig 
längre.  
 

• Base Metrics, här hämtas de önskvärda beskrivande faktorerna för varje CVE. 
De fyra beskrivande elementen Attack Vector (AV), Confidentiality (C), 
Integrity (I) och Availablity (A) extraherades. 
 

• Vulnerable product, endast berörda operativsystem för projektet användes för 
maskininlärningen: Windows, Linux och MacOS. 

För att prototyperna inom maskininlärning skall ge bästa möjliga resultat ges enbart 
de mest väsentliga indatan till respektive prototyp. Om okvalificerad data används i 
maskininlärning minskar chansen för ett bra resultat. Vidare krävdes ytterligare 
förbehandling för varje metod för att skapa de olika maskininlärningsprototyperna 
inom kategorierna klassifikation samt regression. 

3.3 Tillämpade algoritmer 

Till arbetet har fem olika algoritmer använts och testats. Samtliga algoritmer är av 
typen övervakande maskininlärning och valen har baserats på tidigare arbeten och 
deras dokumentation om användningsområden och beroende på vilken sorts resultat 
detta arbete kräver. Fyra av algoritmerna tillhör maskininlärningskategorin 
klassificering och en tillhör regression. De olika algoritmerna har jämförts med 
varandra beroende på hur exakta de är i sin klassificering eller i sin gissning. 

3.4 Klassificering 

Fyra olika algoritmer inom klassificering har testats för att hitta den bäst lämpade 
algoritmen för frågeställningen. 

3.4.1 Förbehandling klassificering 

För att kunna tillämpa XML-datan till maskininlärningen för klassifikation behövdes en 
till förbehandling genomföras för att bestämma klassernas uppdelning. Då 
maskininlärningen skall prediktera nästkommande månads sårbarheter av en viss 
kombination av attribut behövde förbehandlingsprogrammet först räkna antalet 
sårbarheter månadsvis för varje kombination och placera dataobjekten i rätt klass. 

Klassificeringsalgoritmerna är inte direkt lämpade att läsa av data bestående av ord, 
därför användes ordinbäddning. Eftersom varje rad av data bestod av fem olika ord, 
representeras dessa av tal istället i CSV-filen som all data sparats i. 



11 
 

  
 

3.4.2 Testning och optimering 

För att utse antalet klasser gjordes en uppdelning utifrån antalet sårbarheter 
månadsvis från förbehandlingen. Valet bedömdes till fyra olika klasser som valdes 
utifrån att fördelning av data blev så jämnt fördelat som möjligt. Med över fyra klasser 
blev datan för utspridd mellan olika klasser och algoritmerna hade betydligt svårare 
att urskilja mönster.  

Om en kombination inte hade förekommit med en historik på fyra år tillbaka i tiden 
togs den bort för att undvika obefogade kombinationer och överträning denna data 
blir benämnd som bearbetad data. I denna undersökning används heller inte 
kombinationen innehållande ”Adjacent Network”. 

Varje algoritm testades kvantitativ där den uppmätta prediktionen från algoritmen 
jämfördes med det korrekta värdet. Vid hög träffsäkerhet ansågs algoritmerna 
fungera på ett korrekt sätt. Med fyra klasser borde algoritmerna som lägst ge en 
noggrannhet på 25%, vid över 50% noggrannhet ansågs algoritmerna fungera. Det 
skulle bevisa att algoritmerna förstod inlärningen och presterade bättre än slumpen.  

3.5 Regression 

Algoritmen RNN används för att prediktera antalet sårbarheter nästkommande vecka 
och prototypen hanterar kontinuerlig data. Med hjälp av Tensorflows bibliotek 
skapades en RNN-arkitektur. 

3.5.1 Förbehandling regression 

För att kunna tillämpa XML-datan till maskininlärningen för regression extraherades 
antalet sårbarheter ut veckovis för de utvalda operativsystemen. Prototypen för 
regression behöver ingen vidare behandling av data och den matades med en lista 
med de extraherade sifferserierna.  

3.5.2 Testning och optimering 

Prototypen för RNN kan justera antalet gånger algoritmen återkommande ska iterera 
genom serien av värden för att bearbeta och förbättra viktförhållandet mellan varje 
nod. Med hjälp av en kvantitativ testning där olika antal värden gällande antal gånger 
prototypen skall träna på datan, gjordes ett försök att hitta ett optimalt resultat. RNN 
kan lätt bli övertränad vilket leder till att förhållandet mellan varje nod blir för starkt 
och prediktionerna missvisande.  

3.6 Ekonomi och sociala effekter 

Genom en litteraturstudie utifrån flertalet publika rapporter och artiklar kunde en 
kartläggnings genomföras. Fakta utvärderades och kategoriserades för att urskilja 
mönster som kan reflektera och spegla utmaningarna i dagens samhälle som 
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sårbarheter tillför. Med en grund kring de ekonomiska och sociala effekterna kunde 
en undersökning därefter genomföras kring vad som bidrar till hur en sårbarhet 
värderas samt antalet sårbarheter som årligen publiceras.  

 

 

  



13 
 

  
 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras prototypernas övergripande funktioner för varje typ av 
algoritm följt av resultaten utifrån klassindelningen som genomfördes. Resultaten för 
klassificeringen redovisas samlat och enskilt för algoritmerna. Avslutandes med 
regressionsalgoritmen och dess resultat. 

4.1 Prototyper 

Prototypernas övergripande uppgifter är enligt följande: 

Klassifikation: 

1. Ta ut relevant data från XML-filen och räkna antalet för varje kombination som 
förekommer för vardera operativsystem.  

2. Bestäm klassificering baserat på antalet som förekommit, delas in i fyra 
grupper och bearbeta datan för de olika kombinationerna. 

3. Ordinbädda attributorden till tal och skriv in i CSV-fil. 
4. Mata in data till algoritmen. 

 
Med Python itererades XML-filen igenom och antalet publicerade sårbarheter 
grupperades månadsvis med vilken kombination av attribut de tillhörde. De fyra 
kolumnerna preciserar vilken typ av sårbarhet varje rad tillhör samt visar antalet för 
den specifika månaden. En bearbetning av datan för att ta bort kombinationer som 
inte förekommer för något operativsystem sker. Därefter kunde en klassificering ske 
som tilldelade varje rad till en av de fyra klasserna som förbestämts. Ordinbäddning 
(word embedding) översatte orden till siffror för att algoritmerna ska kunna bygga sin 
struktur för prediktion. De tre olika operativsystemen särskildes till tre separata CSV-
filer.  

Regression:  

1. Ta ut relevant data från XML-filen och räknar antalet publicerade sårbarheter 
veckovis för varje operativsystem.  

2. Mata in data till algoritmen i en lista av värden.  

RNN tar in antalet publicerade sårbarheter veckovis som data från varje 
operativsystem och baserar sina prediktioner på det totala antalet sårbarheter och 
inte på kombinationer som kan förekomma. 

XML-filen itererades igenom med Pythonkod och antalet publicerade sårbarheter för 
de 96 senaste veckorna för respektive operativsystem togs ut.  
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4.2 Klassificering 

4.2.1 Klassindelning 

För att kunna använda övervakad maskininlärning behövs färdigbestämda klasser till 
varje rad data som läses in av algoritmen. Dessa klasser representerar en mängd 
antal sårbarheter som tidigare förekommit månadsvis och delades således in i fyra 
grupper: 

- 0, dessa kombinationer förekommer aldrig i den specifika månaden 
- 1, dessa kombinationer förekommer 1-3 gånger per månad 
- 2, dessa kombinationer förekommer 4-6 gånger per månad 
- 3, dessa kombinationer förekommer 7 gånger eller mer per månad 

4.2.2 Test och träningsdata 

Vid körning av program läser algoritmen in CSV-filen och delar upp datamängden till 
två separata mängder, en träningsmängd och en testmängd. Uppdelningen av vilka 
rader som tilldelas till vilken mängd sker slumpartat vilket gör varje körning unik. 
Algoritmen använder träningsdatan för träning medan testdatan hålls gömd. När 
träningen är slutförd predikteras varje osedd rad från testdatan med en klass. 
Programmet jämför prediktionen med det korrekta svaret som tilldelats tidigare och 
ger det procentuella antalet rätt svar tillbaks till användaren. Den valda träning- och 
testmängden är uppdelad i 80% träningsdata och 20% testdata. 15 körningar av 
varje test genomfördes och genomsnittet publiceras i respektive tabell. 

4.2.3 Resultat obearbetad data 

Den obearbetade datan med samtliga kombinationer indelat i klasser enligt följande:   

Tabell 4.1, Antal objekt tillhörande varje klass med obearbetad data 

 

 

 

 

 

 

Klass: Windows 
antal objekt 

% 
(648) 

Linux   
antal objekt 

% 
(648) 

MacOS   
antal objekt 

% 
(648) 

0: 0 st. 569 87,8 535 82,6 593 91,5 

1: 1-3 st. 47 7,3 79 12,2 33 5,1 

2: 4-6 st. 14 2,2 14 2,2 8 1,2 

3: 7+ 18 2,8 20 3,1 14 2,2 
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Tester av de fyra klassificeringsalgoritmer utförd och presenteras i tabell 4.2. För de 
tre operativsystemen presterade Random Forest med högst genomsnitt med en 
noggrannhet på 87,9%.  

Tabell 4.2, Medelvärden på noggrannhet med obearbetad data 

Algoritm Windows (%) Linux (%) MacOS (%) 

Decision Tree 87,0 82,6 92,9 

Random Forest 87,5 83,3 93,0 

SVC 86,2 83,7 90,7 

Naive Bayes 87,6 82,4 51,1 

4.2.4 Resultat av prediktion på bearbetad data 

Efter bearbetning där kombinationer som aldrig förekommit tagits bort. Detta har lett 
till en reducering av klass 0, se tabell 4.3.  

Tabell 4.3, Antal av varje klass efter bearbetning 

Klass: Windows 
antal objekt 

% 
(408) 

Linux   
antal objekt 

% 
(408) 

MacOS 
antal objekt 

% 
(408) 

0: 0 st. 329 80,1 295 72,3 353 86,5 

1: 1-3 st. 47 11,5 79 19,4 33 8,1 

2: 4-6 st. 14 3,4 14 3,4 8 2,0 

3: 7+ 18 4,4 20 4,9 14 3,4 

 

Tester utfördes med bearbetad data med de fyra klassificeringsalgoritmerna med ett 
lägre resultat än i tabell 4.2. Random Forest presterade högst med ett snitt på 81,7% 
för de tre operativsystemen. 
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Tabell 4.4, Medelvärden på noggrannhet efter bearbetning 

Algoritm Windows 
(%) 

Linux 
(%) 

MacOS 
(%) 

Decision Tree 79,8 75,9 87,3 

Random Forest 80,7 76,9 87,6 

SVC 77,8 74,4 85,6 

Naive Bayes 78,6 72,2 49,5 

4.2.5 Decision Tree 

Som syns i figur 4.1 skapar algoritmen ett beslutsträd som sedan följs för varje nytt 
objekt som ska klassificeras. Om flera objekt med samma attribut klassificerats till 
olika klasser under träning väljs klassen som förekommit flest gånger. Utifrån 
resultaten från tabellen 4.4 av den bearbetade datan har algoritmen ett genomsnitt 
på 81% baserat på den bearbetade datan.  

 

Figur 4.1, Representation av beslutsträd 

4.2.6 Random Forest 

Med RF är det möjligt att justera antal träd som skall rösta för ett beslut. Antal träd 
som används kan både förbättra och försämra resultatet och tabell 4.5 visar de antal 
träd som var bäst för detta arbete. Alternativet 100 träd visade sig prestera bäst i 
testerna i undersökningen.  
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Tabell 4.5, Medelvärde på noggrannhet på Random Forest med test på olika antal träd baserat på den 
bearbetade datan. 

Antal träd Windows (%) Linux (%) MacOS (%) 

5 78,0 74,0 86,5 

25 79,6 76,0 85,9 

50 81,1 77,0 87,9 

100 81,9 77,3 89,0 

200 80,8 76,1 87,8 

4.2.7 SVC 

Enligt ”No-Free Lunch”-teorin valdes fyra olika kernelmetoder ut för att testa vilken 
som predikterade med högst sannolikhet för denna undersökning. Enligt testerna 
predikterade RBF (Radial Basis Function) med högst genomsnitt över de tre 
operativsystemen med 80,46%. 

Tabell 4.6, Medelvärde på noggrannhet med SVC olika kernelmetoder baserat på den bearbetade datan 

Kernelmetoder Windows (%) Linux (%) MacOS (%) 

RBF 80,3 74,5 86,5 

Linear 79,1 72,1 85,6 

Poly 78,8 68,5 85,8 

Sigmoid 79,8 70,8 84,1 

4.2.8 Naive Bayes 

Vid tester med NB visades en genomsnittlig noggrannhet på 66.8%. Naive Bayes var 
den algoritmen som visade sämst prediktion av klassificeringsalgoritmera. Under 
testning visade Naive Bayes ojämna resultat vilket visas i den stora skillnaden mellan 
operativsystem i tabell 4.7. Algoritmen predikterar endast på två klasser av fyra 
möjliga klasser vilket resulterar i en lägre noggrannhet.  
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Tabell 4.7, Medelvärden på noggrannhet för NB för vardera operativsystem baserat på den bearbetade 
datan 

Windows (%) Linux (%) MacOS (%) 

78,6 72,2 49,5 

4.3 Regression 

Algoritmen som använder regression i undersökningen är RNN. De framtagna 
värdena från XML-filen läses in av prototypen och en uppdelning mellan träning- och 
testdata sker. 80% av värdena placeras i en träningsmängd och 20% placeras i en 
testmängd. Varje vecka ur testdatan predikteras åt gången och slutresultatet 
visualiseras i följande grafer tillsammans med de korrekta värdena. 

4.3.1 Resultat optimering av träningsiterationer 

Med RNN testades flera olika antal av iterationer (se figur 4.6 – 4.8) gällande 
optimering för att se vilket antal som gav bäst resultat, detta gav inget tydlig 
förbättring för optimering för någon av antalet iterationer. Antal iterationer är hur 
många gånger prototypen itererar genom träningsdatan för att hitta en sådan optimal 
regressionslinje som möjligt.  

20 iterationer 

 

Figur 4.6, visualiserar RNN med 20 iterationer. 
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40 iterationer 

 

Figur 4.7, visualiserar RNN med 40 iterationer. 

80 iterationer 

 

Figur 4.8, visualiserar RNN med 80 iterationer 
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5 Ekonomi och sociala effekter 

I följande kapitel redogörs de effekter som projektet och maskininlärning kan ha på 
samhället. Det undersöks också vilka sorts kostnader som kan uppstå när 
sårbarheter upptäcks och hur mycket de kan kosta. Även de bidragande faktorerna 
till varför vissa sårbarheter är mer värdefulla än andra kommer redogöras. Ur den 
predikterade datan från maskininlärningen kommer det visas hur många och 
kostnaden för detta kommer bli.  

Det beskrivs även från ett företagsperspektiv, vilka sorts angrepp de kan bli drabbade 
av och kostnader ett företag kan stå inför, både ekonomiskt och etiskt. 

5.1 Sociala och etiska effekter  

Algoritmer är mer involverade i vårt liv än vad många redan vet. Algoritmer används i 
resultat som visas när du söker på internet, tips på filmer eller vägbeskrivningar. 
Varje dag inser man fler fördelar att använda algoritmer som underlättar det 
vardagliga livet. Det finns många användningsområden och i detta arbete har 
algoritmer använts för applicering i informationssäkerhetens område. 

I fall där det handlar om informationssäkerhet har man idag redan börjat använda 
och undersöka vidare kring ML och dess olika användningsområden. It- 
säkerhetspersonal kan ta hjälp av ML till att processa och sortera olika varningar som 
exempelvis olovligt intrång och därför lättare kunna avgöra vad som behöver 
prioriteras. ML kan hjälpa till med repetitiva uppgifter som tar lång tid och kan 
analysera stora mängder data. Det är även ett bra hjälpmedel i den brist på 
Cybersäkerhetspersonal som i skrivande stund förekommer världen över (21).  

Även om det är höga initiala kostnader för ett företag att införskaffa AI/ML är det på 
lång sikt en bra investering. Eftersom en AI/ML kan ta över vissa uppgifter och rutiner 
som vanlig arbetskraft annars skulle utföra, kan AI minska kostnaderna och spara 
pengar till företag (22).  

Följderna av detta projekt ur ett etiskt perspektiv kan bidra till genom att prediktera 
sårbarheter på specifika system, ge intrycket av att vissa system kan vara enklare att 
attackera än andra. Det kan inspirera hackare att i allt högre grad attackera de 
systemen med mest predikterade sårbarheter om det är större sannolikhet att de 
lyckas. Det är också en intressant aspekt att fundera över vem som har ansvaret för 
sårbarheter, de som hittar dem och säljer eller företagen som äger produkten vars 
produkt är sårbar.   

Ur en miljömässig synvinkel ser författarna att detta projekt varken påverkar positivt 
eller negativt eftersom det är en undersökning som inte förväntas att tillämpas i stor 
skala. Dock ur en miljömässig synpunkt tillverkas fler datorer och komponenter i och 
med att automation ökar. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke genom utvecklingen 
att det på ett hållbart sätt tillverkas och återvinns material så att det ekologiska 
fotavtrycket hålls nere och ger energieffektiva produktioner. Eftersom Sverige har satt 
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som mål att bli 50% mer energieffektivt till år 2030 (23) och genom detta är 
energieffektivisering en förutsättning för ett hållbart system.   

5.2 Global data 

Vad som har skett det senaste årtiondet är en markant ökning i antal sårbarheter 
som hittats och publicerats. En ökning på ca 230% har skett med antal sårbarheter 
som publicerats mellan åren 2010–2017, se diagram 6.1. Mellan år 2016 och 2017 
ökade antalet sårbarheter med ca 29% bara under första kvartalet (24). Det är också 
en indikation på att ekonomin för sårbarheter ökar i och med att fler också hittas. 
Detta bidrar till att resurserna inom IT-säkerhet för företag måste öka och där även 
privatpersoner måste räkna med att vara mer uppdaterade mot hot och risker med att 
uppdatera sina system. Det beräknas att inom de närmsta 5 åren kommer kostnaden 
globalt för cyberbrott förväntas att nå $8 biljoner (25). 

Enligt Ponemon Institute ”Cost of Data Breach Study” ökade antalet stulna uppgifter 
med 1.8% (26) för år 2017. Den globala genomsnittliga kostnaden för en stulen 
uppgift innehållande känslig information beräknas till $141 och i genomsnitt stals det 
drygt 24000 st. uppgifter per företag/organisation som ingick i studien globalt under 
första halvåret år 2017 (s.11 (26)). 

Det beräknas också att maskininlärning kommer öka globalt och vara den drivande 
kraften i cybersäkerhet och kommer öka till ca $96 miljarder i omsättning år 2021 
(27).  

 

Diagram 6.1, översikt på 8 år över antalet sårbarheter 
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5.3 Faktorer för pris 

Det som påverkar priset på en sårbarhet är en blandning av flertalet faktorer. Olika 
företag tar fram matematiska algoritmer för att räkna ut ett uppskattat pris som 
sårbarheten kan komma att kosta om den skulle säljas, se figur 6.1. Desto mer 
detaljer sårbarheten innehåller desto bättre estimering på pris kommer sårbarheten 
få. Att ge ett specifikt pris på en sårbarhet är inte möjligt eftersom varje sårbarhet 
skiljer sig alltför mycket mellan varandra samt att marknadspriset fluktuerar beroende 
på trender (28). Det finns heller ingen samlad databas med priser att ta del av 
eftersom priserna kan varierna beroende på algoritm. 

 

Figur 6.1, representation av algoritm för uträkning av pris (28) 

Priset för en sårbarhet varierar också beroende på tid. En så kallad ”zero days” -
sårbarhet är i särklass bland de dyraste segmenten, detta beror på att ingen 
information har nått allmänheten om riskerna och därför inga patchar som finns 
tillgängliga.  

Efter en tid när patchar har släppts eller liknande uppdateringar finns tillgängliga, 
minskar priset för den sårbarheten. På grund av flera faktorer så som att t.ex. andra 
mer populära liknande sårbarheter finns tillgängliga eller p.g.a. tidens gång minskas 
priset och kallas därefter för ”Dagspriser”.  

Följande är de faktorer som har högst påverkan på pris (29):  

• Popularitet: Populariteten på en produkt ökar priset eftersom det kan innebära 
att fler använder produkten.  

• Exklusivitet: Desto exklusivare en sårbarhet desto mer värdefull är den. Om en 
sårbarhet endast säljs till en köpare kan det säljas dyrare. Om den säljs till 
många minskar priset.  

• Kvalitet: Kvalitén på sårbarheten påverkar priset mycket. En bra skriven kod 
kommer påverka mycket och dessa används i stor utsträckning i yrkesmässiga 
utnyttjanden.  

• Pålitlighet: Pålitligheten en attack kan medför spelar stor roll i prissättningen. 
Med maximal pålitlighet kan en sårbarhet genomföra en attack utan att 
medföra andra risker såsom att bli upptäckt.   



24 
 

• Penetrationskraft: Beskriver vilka säkerhetsmekanismer som sårbarheten kan 
kringgå, vilket resulterar i ett högre pris.  

• Attackalternativ: Alternativen en angripare står inför efter en genomför attack 
genomförts kommer påverka priset. Om en angripare får full tillgång till hela 
systemet kommer det öka priset gentemot om angriparen kan genomföra en 
DoS-attack med datorn vilket kan ge ett lägre pris.  

Enligt vuldb.com delas de in i prisklasser enligt följande, också enligt en matematisk 
algoritm (samtliga priser i USD): 

• <1k 
• <2k 
• <5k 
• <10k 
• <25k 
• <50k 
• <100k 
• ≥100k 

5.4 Pris för sårbarheter 

De antal stigande sårbarheter som hittats och publicerats visas i sina prissegment 
enligt diagram 6.2. Det har varit ungefär samma fördelning mellan segmenten varje 
år trots att det totala antalet sårbarheter har ökat. Under 2017 har man dock kunnat 
se att antalet i den minst värda kategorin har minskat i antal och jämnat ut sig på de 
högre värda segmenten. Under 2017 har man hittat fler sårbarheter som också har 
en större påverkan på system än tidigare (30).  

 

Diagram 6.2, variation i kostnadssegment för sårbarheter under 8 år 
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För att jämföra kostnader mellan sårbarheter med lägre risk och de med högre risk 
och hur snittpriserna skiljer sig en åt mellan operativsystemen har tabell 6.1 och 
tabell 6.2 ställts upp. Den vanligaste lågriskkombinationen för de tre 
operativsystemen var L,P,N,N (Local, Partial, None, None) och den högsta N,C,C,C 
(Network, Complete, Complete, Complete).  

För nästkommande månad (januari 2018) och datan som den valda prototypen har 
förutspått med Random Forest kommer kostnader enligt tabell 6.1 att ske. Antalet 
som anges är klassuppdelningen enligt maskininlärningen.  

Som tidigare nämnts ökar antalet sårbarheter och därför kommer handeln av 
sårbarheter även öka. Som maskininlärningen har predikterat kommer antalet och 
därmed den totala kostnaden för sårbarheter att höjas med den årliga ökningen som 
tidigare förekommit. 

Tabell 6.1, Prediktion för januari 2018 med medelpriser baserat på 15 st. sårbarheter för låg- och 
högrisksårbarheter. 

 OS Antal låg 
risk, 
Januari 
2018 

Mv 
kostnad, 
låg risk ($) 

Tot. 
värdet 
mv.pris 
($) 

Antal 
hög 
risk, 
Januari 
2018 

Mv 
kostnad, 
hög risk 
($) 

Tot. 
värdet 
med 
mv.pris 
($) 

Windows 4-7 st. 4k-19k 16-133k 7+ st. 22k-89k Minst 
154k 

Linux 1-3 st. 2,5k-15k 2,5k – 
45k 

1-3 st. 5k-26k 5k-78k 

MacOS 0 st. 1k-9k 0k 7+ st. 4k Minst 
28k 

 

Tabell 6.2, Medelpriser baserat på 15 st. sårbarheter och antal publicerade låg- och högrisksårbarheter för 
januari 2017 

OS Antal låg 
risk, 
januari 
2017 

Mv. 
kostnad, 
låg risk ($) 

Tot. 
värdet 
med 
mv.pris 
($) 

Antal 
hög risk, 
januari 
2017 

Mv 
kostnad, 
hög risk 
($) 

Tot. 
värdet 
med 
mv.pris 
($) 

Windows 0 st. 4k-19k 0k 0 st. 22k-89k 0k 

Linux 1 st. 2,5k-15k 2,5k-15k 1 st. 5k-26k 5k-26k 

MacOS 0 st. 1k-9k 0k 0 st. 4k-21k 0k 
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5.5 Kostnader för företag 

Ur ett kostnadsperspektiv kan olika sårbarheter skapa oväntade höga kostnader om 
en individ eller ett företag blir utsatt. Tre olika kostnader har tagits fram som 
uppkommit senaste året.  

Uber  

Under 2016 utsattes Uber för en attack där hackare lyckades komma över 
personuppgifter gällande företagets kunder och förare. Vid läckaget gällande 
persondata har företag en skyldighet att anmäla incidenten till tillsynsmyndigheter 
men Uber valde istället att betala angriparna en summa på 100 000 dollar för att inte 
läcka uppgifterna till allmänheten. Drygt ett år efter attacken framkom intrånget 
publikt och fallet skall gå till rättegång inom kort (31).  

I rent kostnadsperspektiv har denna incident resulterat i en initial kostnad för att tysta 
ner händelsen samt även troligtvis en rättegångskostnad med höga böter för sitt 
oetiska agerande. Marknadsmässigt sker även en kostnad då Uber som globalt 
varumärke får dålig publicitet av händelsen.  

WannaCry 

Under 2017 infekterades över 200 000 datorer av ett ransomwareprogram globalt 
känt som WannaCry. Ransomwareprogram är en skadlig programvara som inriktar 
sig på ett kryptera filer på den berörda datorn. Programmet uppmanar sedan 
användaren av datorn att betala en lösensumma för att häva krypteringen, i detta fall 
ca. 300 dollar (32).   

Kostnaden berör i detta fall den enskilda användare vars dator blivit infekterad med 
en relativt låg summa men den totala kostnaden kan bli enorm ju fler datorer som 
infekteras.  

Den totala kostnaden WannaCry skapade totalt beräknas till mellan hundratals 
miljoner till en miljard dollar (32) då även datorer och apparater för företag samt 
myndigheter blev infekterade. Det är en ökning av antalet angrepp på ca. 90 % för år 
2017 till skillnad från året innan (33). Hur stor del av detta som skaparna av 
programmet inbringade genom inbetalningar för att ta bort krypteringen är fortfarande 
okänt då betalning via Bitcoin gjort att skaparna förblivit anonyma. 

DDOS attack  

En distributed denial-of-service (DDoS) attack sker i syfte att förhindra normal 
användning av ett system. Attacken kan utföras genom att utnyttja en sårbarhet i 
systemets programvara eller sända så mycket trafik så att systemet kraschar eller 
låser sig.  

Cyberkriminella kan tjäna pengar genom att hota företag att utföra en attack om inte 
företaget betalar en summa. Attacker kan även tvinga företagen att betala för kontroll 
och reparationer av skador samt att de förlorar intäkter genom serviceavbrott på 
systemet.  
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En DDos-rapport genomförd av Neustar och Harris Interactive som inkluderar över 
1000 företag i Europa, Asien och Nordamerika har 849 av 1 010 företag, 84 procent, 
som ingår i undersökningen haft minst ett DDoS-attack under de senaste året. En 
ökning med 11 procentenheter från 2016. Varav 63 procent sa att intäkterna vid 
topptider orsakade av DDoS-avbrott ibland kan nå över 100 000 dollar i timmen som 
kostnader (34). 

Neustar säger att respondenterna i undersökningen kollektivt har förlorat över 2,2 
miljarder dollar under de senaste 12 månaderna, vilket är minst 2,5 miljoner dollar i 
genomsnitt över 849 organisationer (34). 
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6 Analys och diskussion 

Följande diskuteras resultaten för algoritmerna som användes. De resultat som 
redovisades varierade något mellan algoritmerna och deras användning inom detta 
arbetet ifrågasätts. Random Forest visade en extra hög noggrannhet och anses 
därför som den mest lämpliga algoritmen och prototypen att använda för detta typ av 
arbete.  

Författarna har utgått från att vara så rättvisa och fördomsfria som möjligt under 
arbetets gång. Statistiken har fått tala för sig själv och med hjälp av algoritmerna har 
det kunnat avgöras hur noggrant resultatet blivit.  

6.1 Diskussion metoder 

Målet med arbetet var att ta fram en prototyp som med hjälp av maskininlärning 
kunna förutspå antal sårbarheter av en viss typ och operativsystem. Prototyperna har 
testats och med det kunnat avgöras vilken av de fem algoritmerna som gett bäst 
resultat. Beroende på frågeställningen anses Klassificering vara en mer fullständig 
och kompletterande analys jämfört med Regression och det är även genom 
Klassificering en lämplig algoritm och prototyp hittats.  

Med de använda metoderna tillsammans med algoritmerna och hur de fungerar kan 
en tidsram på tio veckor anses vara för kort. Detta grundar sig i teorin och hur den 
representerade datan optimeras för en användbar prediktion. Arbetet anses uppfylla 
de vetenskapliga kraven.  

6.1.1 Klassificering 

6.1.1.1 Datapreparation 
De egenskaper i Base Metrics som har undersökts är avgränsade till de viktigaste 
faktorerna Attack Vector, Confidentiality Impact, Integrity Impact och Availability 
Impact. Att inte fler är använda är på grund av att antalet olika kombinationer som 
kan förekomma blir tredubbelt stigande vid varje Base Score Metrics som läggs till. 
Eftersom sårbarheterna mäts månadsvis multipliceras en kombination med tolv för att 
få årsbasis vilket resulterar i 648 st. unika rader resultat per operativsystem.  

Antalet klasser som bestämdes grundar sig i att noggrannheten blev sämre desto fler 
klasser som programmet skulle prediktera. Fyra olika klasser visar en relativt jämn 
fördelning i antalet sårbarheter per klass som kan ses i tabell 4.3. Fler klasser hade 
inneburit färre objekt i varje klass och bidragit till en ännu större dominans för klass 0. 
I förstudien hittades många exempel på när maskininlärning användes till en binär 
klassifikation. Detta kunde inte appliceras i denna undersökning eftersom att antalet 
sårbarheter som skall predikteras anses vara för olika för att hamna i en och samma 
klass. Exempelvis är ett system inte särskilt utsatt om det skulle komma en sårbarhet 
jämfört med 15 st. och kan därför inte placeras i samma klass. Tester med tre klasser 
är värt att undersöka vidare på för att se om fördelningen blir jämnare dock. 
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Från tabell 4.3 visas det att trots datan har bearbetats och tagit bort kombinationer 
som inte förekommer är fortfarande klass 0 överrepresenterad. Det visades i tester 
innan bearbetning att algoritmen nästan alltid gav en prediktion på klassen 0 och fick 
därav en hög noggrannhet då större delen av datan bestod av klassen 0. Även om 
algoritmerna predikterade 0 där det ej stämde förblev noggrannheten hög (se tabell 
4.2) eftersom de andra klasserna var underdimensionerade i jämförelse. Ett försök 
med att förminska överrepresentationen av klass 0 gjordes genom att ta bort de 
kombinationer som inte hade förekommit med en historik på fyra år tillbaka i tiden. 
Som syns i tabell 4.4 minskade noggrannheten för samtliga algoritmer vilket betyder 
att antalet nollor påverkade resultatet. Att istället använda en datamängd där 
klasserna är jämnare uppdelade med antalet objekt per klass skulle det ge ett 
pålitligare resultat för hur bra algoritmerna presterar.  

6.1.1.2 Prototyper 
Uppdelningen av 80% träningsdata och 20% testdata för prototyperna baserades på 
liknande undersökningar som använt uppdelningen. Vid justeringar av detta visades 
att noggrannheten inte påverkas med någon större effekt eftersom tidigare nämnt 
antalet nollor har en för stor påverkan. 

Naive Bayes har under hela arbetet visat ett sämre resultat än de andra använda 
algoritmerna och speciellt på MacOS. NB har visat sig inte vara fullständig då den 
endast gissar på hälften av klasserna som är tillgängliga. Därför anses resultatet som 
Naive Bayes ger inte kan användas som korrekt och anses felaktigt. Anledningen kan 
bero på att den använda koden inte har justerats tillräckligt för algoritmen eller att 
tillämpningen Gaussian NB inte kan användas i detta fall.  

Det som kunde utläsas från tabell 4.4 i kapitel 4.3.4 var att Random Forest gav bäst 
resultat av samtliga algoritmer. Det är därför den prototypen som anses vara bäst 
lämpad till detta arbete för att kunna prediktera antal kommande sårbarheter av en 
viss kombination. I testerna med antal träd har skillnaden på noggrannhet inte varit 
stor mellan de olika antalen. Detta kan även grunda sig i att antalet nollor som 
används är för överrepresenterat och att datan är för okomplicerad.  

6.1.2 Regression 

6.1.2.1 Prototyp 
Regressionsalgoritmen hade varit mer användbar i detta arbete om det fanns mer 
data att använda. Eftersom algoritmen inte använder attribut gick det inte att leta efter 
en viss typ av sårbarhet på ett användbart sätt. Algoritmen använder i detta arbete 
antalet publicerade sårbarheter indelat veckovis. Dock publicerar NVD inte nya 
sårbarheter veckovis för MacOS och Windows, utan istället publiceras ett större antal 
åt gången. Datan av antalet sårbarheter speglar tyvärr mer vad NVD har för rutiner 
när de publicerar nya sårbarheter än hur det veckovis ser ut på riktigt. Detta 
resulterar i en väldigt ojämn serie av värden för prototypen att prediktera.  

Alternativet att extrahera data månadsvis testades men värdena ansågs inte 
tillräckligt aktuella då data var tvunget att hämtas från minst 9 år tillbaka i tiden. 
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Linuxvärden veckovis för de två senaste åren har publicerats kontinuerligt vilket 
valdes som alternativ för testning av RNN.   

En undersökning var det optimala antalet träningsiterationer för Linux utfördes. Ingen 
tydlig förbättring uppmättes dock när fler iterationer av träning genomfördes. En 
optimering skulle även behöva inkludera fler faktorer som exempelvis produktdatum 
för nya versioner där en ökning av sårbarheter ofta sker i samband.  

6.2 Förbättringsmöjligheter 

En förbättringsmöjlighet som är intressant att undersöka är hur nära algoritmerna 
predikterar till den korrekta klassen. Vilken algoritm som har minst marginal till det 
korrekta värdet ger också en indikation på hur korrekt den är i sin bedömning. Om en 
algoritm gissar på klass 2 vid en korrekt klass på 3 borde även det ge ett bra resultat 
som är nära verkligheten. 

En möjlighet är att undersöka fler produkter som kan bidra till att datamängden 
utökas och då få en jämnare fördelning mellan klasser. Detta innebär att prototypen 
inkluderar ett större urval av system och kombinationer där prediktionen på system 
blir mer generell men fortfarande kan få fram sårbarheter av en viss typ.  

Att testa hur bra en algoritm fungerar kan även mätas på prestandan och hur lång tid 
programmet tar på sig. Detta blir även ett mått på hur bra algoritmen är på 
självinlärning.  

En annan förbättringsmöjlighet är en annan metod där inga nollor används i datan 
som tränas. Att istället använda CVE:er som indata och ta ut de relevanta attributen 
som eftersökes skulle detta innebära att antalet nollor minskar eftersom datan endast 
innehåller kombinationer som förekommer.  

6.3 Felkällor 

Man räknar med att ungefär hälften av alla sårbarheter hittas och får ett CVE-ID. Det 
är alltså ett stort mörkertal av sårbarheter som finns men som inte finns med i detta 
arbete då endast data från www.nvd.com har använts (35).  
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7 Slutsats och rekommendationer 

Slutsatserna att dra från arbetet är att datamängden som användes för att träna upp 
algoritmerna troligtvis innehöll för många kombinationer med klassen 0 för att kunna 
få ett pålitligt resultat. Den höga noggrannheten kan vara en faktor av att 
algoritmerna oftast predikterar på 0 vilket stämmer till stor del enligt datan.  

Från vad resultaten har visat har Random Forest gjort bäst ifrån sig i denna 
undersökning och därför anses den algoritmen vara bäst lämpade för arbetet. Val av 
algoritm har bevisats ge olika resultat och vissa algoritmer fungerar bättre än andra. 
För att använda prototypen krävs det fortfarande en del justeringar. 

Målet med arbetet var att undersöka om det är möjligt att prediktera sårbarheter vilket 
har bekräftats. Maskininlärning har visat sig vara mycket användbar för att se 
mönster i stora datamängder och anses därför vara en bra metod att använda sig av. 

Att använda mycket historisk data gällande antalet sårbarheter är ifrågasatt då det 
ständigt ökar och en märkbar skillnad kan urskiljas i publicerad data på bara ett år. 
Därför kan datamängden vara för liten för att få en bra upplärning i typer av 
sårbarheter. Att undersökningen enbart fokuserade på tre operativsystem minskas 
datamängden och det kan bli för lite data att träna på.  

De slutsatser som kan dras av den ekonomiska och sociala effekten är att antalet 
sårbarheter kommer fortsätta öka i framtiden vilket medför att ekonomin samt 
handeln av sårbarheter kommer öka. Fler produkter blir uppkopplade mot internet 
och samhällen blir mer digitala för varje dag. I och med att det är en sådan stor brist 
på IT-säkerhetspersonal är det väldigt svårt för industrin att hänga med marknaden 
på att säkra och uppdaterade produkter. Att genom maskininlärning låta datorer 
procesera stora mängder data och låta utbildad personal fokusera på beslutsfattning 
samt utveckling av säkerhet. Från tabell 6.1 går det att läsa att prediktionen förutspår 
att det är Windows och MacOS som kommer utsättas för mest sårbarheter den 
närmsta månaden då de båda hamnade i klass 3 vilket innebär över 7 sårbarheter 
per operativsystem.  
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