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Abstract 
The heuristic methods used by the anti-trojan application TrojanHunter have been 
evaluated. The evaluation shows that the heuristic scan engine of TrojanHunter has a 
very good detection ratio and that the detection ratio can be even further improved by 
implementing the suggested improvements, the most important of which is a white 
list to avoid misidentifying files that are known not to be trojans. 

Sammanfattning 
De heuristiska sökmetoder som antitrojanprogrammet TrojanHunter använder sig av 
har utvärderats och förbättringsförslag har tagits fram. Utvärderingen visar att 
TrojanHunters heuristiska sökmotor har en mycket god detekteringsgrad som dock 
kan bli ännu bättre genom att implementera de förbättringar som föreslås, främst 
användning av en så kallad ”white list” för att sålla bort filer som man vet inte är 
trojaner. 
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1 Inledning 
Examensarbetet Heuristisk detektering av trojaner handlar om hur man med hjälp 
av heuristiska metoder, dvs. utan att använda sig av fasta signaturer, kan hitta 
trojaner på en dator. Arbetet innehåller en analys och utvärdering av en befintlig 
metod som används av programmet TrojanHunter samt förslag till förbättringar 
som också i viss mån implementerats i programmet. 

1.1 Bakgrund och motivation 
Jag började skriva programmet TrojanHunter i slutet på år 2000 eftersom jag var 
intresserad av trojaner och hur de fungerade. I början var programmet rudimentärt 
med en sökmotor som kunde hitta trojanfiler, registerdata, öppna portar samt vissa 
konfigurationsdata för trojaner. I dagsläget driver jag ett företag som säljer 
programmet och har i samband med detta examensarbete vidareutvecklat 
programmet från version 3 till den förbättrade version 4 som släpptes i september 
2004. TrojanHunter är idag ett av de ledande antitrojanprogrammen och används 
bl.a. vid flera stora universitet i USA samt av många privatpersoner. 
 
Som nämnts är syftet med detta examensarbete dels att utvärdera hur bra de 
heuristiska metoderna i TrojanHunter fungerar, dels att komma med förslag till 
förbättringar som kan göras och eventuellt implementeras. Den utvärdering som 
gjorts har varit möjlig genom att användare av TrojanHunter har haft möjlighet att 
via ett automatiskt verktyg i programmet skicka in misstänkta filer för analys. 
 
Rapporten i sig är inte alltför omfattande och det beror dels på att en stor del av 
arbetet har varit av praktisk natur (analys av filer för att avgöra vilka som är 
malware och inte) samt på att mycket av det som skulle kunna diskuteras kring 
detaljerna i implementeringen av TrojanHunter och dess detekteringsrutiner inte 
kan beskrivas av affärsmässiga skäl. Av samma skäl är det inte heller lämpligt att 
publicera källkod som appendix till arbetet. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera de heuristiska metoder programmet 
TrojanHunter använder för detektera trojaner för att avgöra hur effektiva de är 
samt att föreslå och i mån av tid implementera förbättringar som kan göras av 
dessa metoder.
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Figur 1: TrojanHunter Scanner. 

 

1.3 Plattform 
Alla trojaner som studerats har varit sådana som förekommer på Windows-
plattformen – detta eftersom TrojanHunter idag enbart söker efter trojaner i denna 
miljö. Majoriteten av de trojaner som studerats har alltså varit Windows PE-filer 
(det filformat som används för programfiler på Windowsplattformen). En 
förståelse av PE-formatet är nödvändig för att man ska kunna sätta sig in i 
TrojanHunters heuristiska metoder, varför formatet behandlas i senare kapitel 
samt en fullständig specifikation från Microsoft finns bland referenserna.  

1.4 Verktyg som använts 
Följande verktyg har använts vid analysen av trojaner: 
 
• VMWare – En virtuell PC-miljö (www.vmware.com) 
• Filemon – Ett verktyg för övervakning av filoperationer 

(www.sysinternals.com) 
• Regmon – Ett verktyg för övervakning av registeroperationer 

(www.sysinternals.com) 
• MemString – Egenutvecklat verktyg för analys av textsträngar som 

förekommer i minnesarean av ett exekverande program. 
• FileAlyzer – Program för inspektion av Windows PE-filer. (www.safer-

networking.org/en/filealyzer/) 
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• Process Explorer – Program för övervakning av processer. 
(www.sysinternals.com) 
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2  Vad är en trojan? 
Som bekant invaderades staden Troja av grekerna genom att de placerade en 
trähäst utanför stadens portar. Omedvetna om att hästen inuti var full av grekiska 
soldater rullades den in genom stadsporten medan grekerna seglade iväg för att ge 
sken av att dra sig tillbaka. Trojas invånare firade vad de trodde var en stor seger. 
På natten kröp grekerna ur trähästens håliga innandöme och dödade stadens alla 
invånare.  
 
På samma sätt är en trojansk häst – trojan – i datasammanhang ett program som 
ger sig ut för att göra en sak men i själva verket har en oönskad, skadlig bieffekt 
som avsiktligt programmerats in. Trojaner till PC-baserade datorer har funnits 
sedan 80-talet och de senaste åren har en explosionsartad ökning av antalet 
trojaner skett i och med Internets tillväxt. En av de första trojanerna för Windows-
plattformen var "Netbus", programmerad av svensken Carl-Fredrik Neikter. 
Programmet bestod av en klient och en server. Server-delen skickades till ett 
utvalt offer, oftast som epostbilaga där filnamnet hade bytts mot något som lät 
ofarligt, till exempel "YatzySpel.exe". När offret öppnade filen började Netbus-
servern köra i bakgrunden och vänta på anslutningar på TCP-port 12345. 
Klientdelen av Netbus kunde sedan användas av illasinnade för att ansluta till 
servern och spionera på användaren samt utföra diverse illdåd. Funktioner som 
Netbus-klienten har är bland annat visning, nedladdning och radering av filer, 
spionage på tangentnedtryckningar, möjlighet att ta skärmdumpar med mera. Med 
andra ord har den som kontrollerar servern nästan total kontroll över den 
komprometterade PCn.  
 
Netbus följdes snabbt av andra trojaner som Back Orifice (programmerad av en 
grupp som kallade sig "Cult of the Dead Cow" som några år senare blev "white 
hats" i och med att de startade företaget AtStake). Idag finns det många tusen 
trojaner som bygger på samma grundkoncept. Har man väl fått en trojan på datorn 
så innebär det att man i stort sett har förlorat all kontroll över den. Hackaren kan 
se och ladda ner alla filer, övervaka allt som görs på datorn, fånga upp lösenord 
med mera och det är just detta som gör trojaner till något av det farligaste man kan 
råka ut för i intrångsväg. Vad spelar det för roll att man har krypterat sina filer om 
hackaren kan titta på medan man skriver lösenordet för att dekryptera dem? 
 
Här kan det vara på sin plats att påpeka att definitionen på en trojan inte är 
universalt godtagen. Idag finns det många exempel på det som kallas "malware" 
(skadliga program) och jag anser att inte alla förtjänar att kallas trojaner. 
Exempelvis finns det reklamprogram ("adware") som då och då visar annonser för 
att den person eller grupp som tillverkat programmet ska tjäna pengar om 
användaren klickar på annonsen. Detta är naturligtvis irriterande och oönskat men 
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utgör allra oftast ingen som helst säkerhetsrisk. Framöver menas med trojan det 
som beskrivits i de tidigare styckena om inget annat anges. Begreppet malware 
kommer att användas för att beskriva alla oönskade program, dvs. både trojaner 
och andra oönskade program som till exempel adware. 
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3 Hur trojaner fungerar 

3.1 Allmänt 
En trojan är ett program som vilket annat som helst. Skillnaden är att det kör 
osynligt i bakgrunden för att användaren inte ska upptäcka trojanen. Vanliga 
programmeringsspråk som används för att skriva trojaner är Delphi, Visual Basic 
och C++. Det första en trojan brukar göra när den startas är att lägga till en 
inställning i en lämplig del av Windows som gör att den startar automatiskt varje 
gång användaren slår på datorn. Oftast görs detta i Windows-registret där det 
finns ett flertal nycklar som används för att få program att autostarta, men det kan 
också göras i filer såsom win.ini eller autoexec.bat. Vanligtvis öppnar trojanen 
sedan en TCP-port för att lyssna efter inkommande anslutningar från den som 
kontrollerar trojanen. Själva kommunikationen sker sedan över TCP, antingen 
krypterat eller (vilket är vanligast) utan någon kryptering alls. För att 
tillhandahålla den funktionalitet som trojanen har används vanliga API-funktioner 
i Windows, t.ex. FindFirstFile() och FindNextFile() för att lista de filer 
som finns på datorn. Många trojaner visar också, i samband med att de startas, ett 
felmeddelande. Detta för att lura användaren att tro att programmet som han 
startat har fått något problem – det skulle ju verka mer suspekt att man bara startar 
ett program utan att något händer. I själva verket fortsätter trojanen att köra i 
bakgrunden så fort felmeddelandet klickats bort. 

3.2 Definitionsproblematik 
Det finns ingen vedertagen formell definition av vad en trojan är. Detta beror till 
stor del på att det inte är möjligt att strikt avgöra vad som är en trojan – ett 
program kan rentav klassas som en trojan i vissa sammanhang medan det i andra 
fall kan vara ett legitimt administrationsverktyg [1]. Detta gör att det inte ens i 
teorin går att hitta alla trojaner – något sådant skulle bara vara möjligt om 
definitionen utgår från detekteringskriterierna som ett speciellt program har. Som 
exempel kan nämnas ett program som automatiskt formaterar hårddisken när det 
startas. Om programmet används av en systemadministratör i en skriptfil för att 
återställa datorer inför nyinstallation av ett operativsystem så skulle knappast 
någon kalla programmet för en trojan. Vad händer om man mailar programmet till 
en vanlig användare utan att tala om vad det gör? Är det då en trojan? Ändras 
klassificeringen om man talar om för användaren exakt vad programmet gör? Att 
beakta är att i dessa exempel har programmet inte ändrats – det enda som varierar 
är hur användaren uppfattar programmets syfte. Svårigheten i att avgöra vad som 
är en trojan ligger just i att trojanegenskapen utgår från en subjektiv uppfattning 
om vad ett program ”ska” utföra. 
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3.3 Skillnaden mellan klient och server 
Många moderna trojaner består av tre delar: Själva trojanservern, en klient som 
används för fjärrstyrning samt ett serverkonfigurationsverktyg som används för att 
konfigurera trojanen. Exempel på konfiguration som ofta kan göras är 
meddelande av att en komprometterad maskin är online till ett visst ICQ-nummer 
eller att loggade tangenttryckningar regelbundet mailas till en viss epostadress. 
Den del som normalt avses när man pratar om en ”trojan” är själva trojanservern. 
Förutom i några sällsynta fall är klienten och konfigurationsverktyget helt ofarliga 
och kommer aldrig att finnas på en komprometterad maskin. 

3.4 Typer av trojaner 
 
Det finns fler olika typer av trojaner. De vanligaste listas här: 
 
• Antivirusdödare: Används för att ”slå ihjäl” antivirusprogram, dvs. ta bort 

alla processer som hör ihop med dem från datorns minne. Används ofta 
tillsammans med trojaninstallerare när en trojanserver ska installeras. 

• Bakdörr: Används för att fjärrstyra en dator och spionera på användare. Det 
man oftast menar när man pratar om en ”trojan”. 

• DDoS-verktyg: Distributed Denial of Service-verktyg. Installeras på många 
datorer och börjar på en given signal från hackaren att dränka utvalda servrar 
med trafik. Detta gör att antingen servern eller internetförbindelsen hos offret 
överbelastas och nekar därmed tillgång till en tjänst. Har använts för 
utpressning mot bl.a. vadslagningsfirmor under stora sportevenemang [2]. 

• Trojaninstallerare (eng. trojan dropper): Ett litet program som används för 
att ”klumpa ihop” trojaner. Kan användas om en hackare vill installera flera 
olika trojaner på en dator med hjälp av enbart en fil. Består av en liten 
programsnutt som har som uppgift att extrahera de ihopbuntade filerna samt 
exekvera dessa. 

• Trojannerladdare (eng. trojan downloader): Har som uppgift att ansluta till 
en webbserver och ladda ner en fil därifrån. Därefter exekveras ofta filen som 
laddats ner. Kan användas om en hackare bara har möjlighet att skicka en liten 
fil till offret. 

• Trojanproxy: Används för att vidarekoppla Internetanslutningar, t.ex. för att 
skicka spam genom en komprometterad dator som får fungera som mailserver. 

 
Det finns dessutom former av malware som inte direkt kan klassificeras som 
trojaner. Till dessa hör bland annat: 
 
• Adware: Reklamprogramvara 
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• Dialers: Program som ringer upp dyra betalnummer. Räknas inte som trojaner 
eftersom de oftast visar ett ”licensavtal” som i det finstilta anger kostnaden för 
telefonsamtalet. 

• Hijackers: Program som ändrar startsidan i användarens webbläsare, ofta med 
syfte att visa reklam. 

 

3.5 Gemensamma kännetecken för trojaner 
Oberoende av vilken kategori de tillhör har de flesta trojaner några kännetecken 
som de alla delar. Det största är att de exekveras i det fördolda, dvs. utan att 
användaren kan se något tecken på att trojanen är installerad på datorn. En del 
trojaner kan som nämnts visa ett felmeddelande när de startar för att t.ex. få 
användaren att tro att filen är korrupt och behöver laddas ner igen, men detta görs 
ändå för att få användaren att tro att programmet har avslutats när det i själva 
verket ligger aktiverat i bakgrunden.  
 
Det andra stora kännetecknet är att de allra flesta trojaner lägger till 
konfigurationsdata som gör att de automatiskt startas varje gång datorn startar. 
Detta är helt enkelt en förutsättning för att trojanen ska ”leva vidare” – saknas 
sådan konfigurationsinställning kommer trojanen att sluta exekvera så fort datorn 
startas om. 
 
Det sista gemensamma kännetecknet är användande av en Internetanslutning. 
Utan en sådan anslutning är trojanen i princip ”döv och blind” och kan inte 
kommunicera med den eller de personer som ligger bakom den. En del trojaner 
försöker automatiskt ansluta till Internet medan andra väntar tills det finns en 
tillgänglig anslutning. En bakdörrstrojan kräver en Internetanslutning för att 
kunna skicka och ta emot fjärrstyrningskommandon, en dialer modemet för att 
kunna ringa upp till dyra betalnummer och adware behöver anslutningen för att 
kunna ladda ner nya reklambanners. 

3.6 Avancerade funktioner hos trojaner 
På senare tid har nyutkomna trojaner fått allt mer avancerade funktioner. Exempel 
på detta är trojaner som "Beast" som injicerar sin programkod i andra processer. 
Detta gör att trojanen inte kan upptäckas genom att titta på en processlista och gör 
det även svårare för ett antitrojanprogram att hitta trojanen. En ytterligare fördel 
som trojanen har av detta är att flertalet personliga brandväggar kan kringås. 
Brandväggar såsom ZoneAlarm bygger på att användaren tillåter vissa program 
att ansluta till nätet och lyssna på portar medan andra, oönskade program 
blockeras. Om en trojan injicerar sin kod i Internet Explorer – ett program som i 
de allra flesta fall kommer att ha tillgång till Internet i brandväggskonfigurationen 
så kan brandväggen på detta sätt kringgås. 
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Det finns även trojaner som kringgår NAT-routrar genom något som kallas 
"reverse connection" (omvänd anslutning). Om en dator sitter bakom en 
bredbandsrouter eller en NAT-router så är det inte möjligt att ansluta till portar på 
datorer i det lokala nätet utifrån. Detta omintetgör givetvis funktionaliteten hos 
trojaner som bygger på att servern lyssnar på en TCP-port. För att lösa det 
problemet har en del nya trojaner börjat göra så att de istället för att lyssna på en 
port ansluter till hackarens dator genom att upprätta en TCP-förbindelse till en 
port som lyssnar på hans dator. Om routern är mycket restriktiv – så att t.ex. 
enbart HTTP-trafik tillåts – kan hackaren enkelt kringgå även detta genom att 
hans trojanklient lyssnar på port 80. 
 
Vissa trojaner kopplar även in sig i viktiga API-funktioner såsom 
FindFirstFile() och FindNextFile(). Detta görs oftast genom att början 
på API-funktionen skrivs över med ett ovillkorligt hopp till trojankod. Denna kod 
filtrerar sedan ut förfrågningar som har med trojanen att göra – vid anrop till 
funktionen FindFirstFile() döljs till exempel existensen av de filer som 
trojanen består av så att de inte syns i exempelvis Windows Explorer. 
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4 Trojandetektering – teori 
 
Detta kapitel behandlar den teoretiska grunden för trojandetektering. 

4.1 Allmänt 
Eftersom en trojan är ett fullständigt program som vilket annat som helst så är 
detekteringen av trojaner något som kräver ett speciellt antitrojanprogram. 
Detektering av trojaner skiljer sig i många avseenden avsevärt från detektering av 
exempelvis virus. En trojan kan hittas på en dator genom att någon av följande 
detekteras: 
 
• En fil hörande till trojanen 
• En process som trojanen startat 
• Konfigurationsdata som lagrats av trojanen 
• Portar som öppnats av trojanen för att kommunicera med omvärlden. 
 
Ett antivirusprogram söker oftast bara igenom filer och utnyttjar alltså bara en 
liten del av de sätt på vilka man kan hitta trojaner på en dator. TrojanHunter 
använder sig å andra sidan av alla ovan nämnda sätt att hitta trojaner.  

4.2 Detektering av filer 
Trojaner existerar alltid som filer på disk, vilket gör att det också är möjligt att 
hitta dem genom att söka igenom filer. Teorin är liknande den som används för 
antivirusprogram – analysera en fil och skapa en signatur för den så att den kan 
identifieras vid en sökning. En signatur i det här sammanhanget innebär en sträng 
av bytes som kan användas för att identifiera en fil – ungefär som ett 
fingeravtryck kan användas för att identifiera en inbrottstjuv. Signaturen består 
alltså av en del av trojanfilen. Signatursökning vid detektering av filer är på ett 
sätt liknande den som används av IDS (Intrusion Detection Systems) när de 
detekterar nätverkstrafik genererad av trojaner, men skiljer sig genom att 
filsökning ämnar hitta trojaner på den lokala datorn – IDS tittar efter trojanspår i 
nätverkstrafiken som indikerar att en annan dator har en trojan. 
 
För att minimera risken för falsklarm bör signaturen vara minst 8–10 bytes lång, 
även om den givetvis kan vara längre. Om man ser det område i en programfil 
som signaturen hämtas ifrån som en slumpmässig följd av bytes så är 
sannolikheten att samma signatur förekommer på samma ställe i en annan (ej 
likadan) programfil (1/256)^10 ≈ 8*10-25. Givetvis går det inte att idealisera en 
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programfil som en slumpmässig följd av bytes men exemplet visar ändå att en 
signatur på 10 bytes är fullt tillräcklig för att unikt identifiera en trojanfil. 

4.3 Detektering av trojanprocesser 
Eftersom trojaner måste exekveras för att vara verksamma är det möjligt att 
detektera dem i minnet där de ligger som programkod. Det finns flera ställen man 
kan hitta trojaner på i minnet: som en egen process eller som en modul som 
laddats i en annan process. 

4.3.1 Detektering av vanliga processer 

Trojanprocesser kan detekteras genom att söka igenom alla processer som laddats 
i systemet efter signaturer på ungefär samma sätt som för filer. Genom att 
använda API-funktioner som OpenProcess och ReadProcessMemory fås 
tillgång till andra processers minnesutrymme och därmed möjlighet att söka efter 
signaturer. 

4.3.2 Modulsökning 

Ett annat problem är sökning efter trojanmoduler. Många moderna trojaner 
”injicerar” DLL-filer (moduler) i andra processer för att förbli osynliga i en 
processlista. Detta gör att det är nödvändigt att söka igenom även alla moduler 
som laddats av ett program efter trojaner. När sedan en trojanmodul identifierats 
måste den stoppas – ett problem som i sig inte är helt lätt då det inte finns några 
färdiga API-funktioner för detta. TrojanHunter har specialutvecklade rutiner som 
kan stoppa trojanmoduler och radera dem ur minnet. 

4.4 Registersökning 
I det så kallade registret[3] lagras en stor del av all konfigurationsdata för 
operativsystemet samt installerade program i Windows. Ett vanligt 
användarprogram som vill spara t.ex. användarens epostadress gör det ofta i 
registret. Windowsregistret är uppdelat i flera så kallade rotnycklar. Följande 
rotnycklar finns: 
 
• HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) 
• HKEY_CURRENT_USER (HKCU) 
• HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) 
• HKEY_USERS (HKU) 
• HKEY_PERFORMANCE_DATA (HKPD) 
• HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) 
• HKEY_DYN_DATA (HKDD) 
 
Användarspecifik data lagras under HKEY_CURRENT_USER medan allmänna 
inställningar oftast hittas under HKEY_LOCAL_MACHINE. Registret är uppbyggt 
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som ett hierarkiskt träd där de noder som ligger under rotnycklarna kallas nycklar. 
Ett exempel på en nyckel är HKLM\Software. Varje nyckel kan ha ett eller flera 
värden. Dessa är namn som används för att identifiera data som är associerade 
med dessa värden. Till varje värde hör data som kan vara av typen sträng, binärt, 
dword, stränglista eller expanderbar sträng. 
 
Trojaner använder registret både för att spara data och för att lägga till 
autostartkommandon. Exempelvis är en mycket vanlig nyckel för att autostarta 
program HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run – 
den används både av trojaner och vanliga applikationer. 
 
Vid registersökningen krävs att man har en databas med nycklar, värden och data 
som skapas av trojaner. Tre distinkta fall som sökningen måste ta hänsyn till 
finns: 
 
• Förekomst av enbart en nyckel 
• Förekomst av nyckel och värde 
• Förekomst av nyckel, värde och data. 
 
När sökningen utförs rapporteras alla matchande registerposter och användaren får 
sedan möjlighet att radera dessa. I vissa fall, t.ex. om det registervärde som hittats 
pekar på en autostartad fil kan man på detta sätt även identifiera trojanfiler. 

4.5 Portsökning 
Portsökning går till så att man samlar information om alla portar som är öppna i 
systemet. Detta innefattar både TCP- och UDP-portar. Dessa jämförs sedan med 
en databas av kända trojanportar. Exempelvis öppnar trojanen Back Orifice TCP-
port 31337 på ett komprometterat system och kan på så vis hittas. Databasen med 
kända trojanportar skapas lämpligen genom att varje trojanserver analyseras för 
att se vilka portar den öppnar. 
 
Viktigt i sammanhanget är att vissa portar genererar falsklarm och det därför är 
olämpligt att inkludera dem i databasen. Port 80 som används av en del trojaner är 
ju också den mycket vanliga standardporten för webbservrar och inklusion av det 
portnumret i databasen kommer att generera många falsklarm. 
 
Moderna trojaner har ofta en inställningsmöjlighet för portnummer i 
serverkonfigurationsverktyget varför dessa kan bli svårare att hitta genom 
portsökning. Det lönar sig ändå ofta att inkludera den förvalda porten som oftast 
finns i databasen eftersom många ”script kiddies” inte bryr sig om att ändra 
portnumret. 
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4.6 Övriga sökmetoder 
Det finns även andra sökmetoder som kan vara av värde: Exempelvis kan man 
söka efter textsträngar i programfiler för att på så vis kunna identifiera en del 
trojaner. Om man till exempel i en fil hittar textsträngen ”Hacker Defender by 
h0ly_fater” så är det med stor sannolikhet en fil som tillhör trojanen Hacker 
Defender. På liknande sätt kan man även identifiera antivirusdödare om man hittar 
en lista med filnamn på kända antivirusprogram inbäddade i en programfil. Denna 
metod diskuteras vidare stycket 9.2.1 – Strängsökning i kapitlet Förbättringar. 
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5 TrojanHunters heuristiska detekteringsmetoder 

5.1 Komprimerade exekverbara filer 
Exekverbara filer kan komprimeras på samma sätt som datafiler kan komprimeras 
för att spara plats. När en datafil såsom en stor textfil komprimeras med en 
algoritm som t.ex. Zip används redundanser i texten för att skapa en mindre fil. 
Samma princip används när exekverbara filer komprimeras – data- och 
kodsektionerna komprimeras och filens ingångsadress (entry point) ändras så att 
den pekar till en rutin som dekomprimerar sektionerna. Populära program för att 
komprimera programfiler är t.ex. UPX (Universal Packer for Executables), 
PECompact och ASPack. 
 
TrojanHunter kan genom att analysera programfiler identifiera sådana som är 
komprimerade med ovan nämnda verktyg. I princip går det till så att programmets 
ingångspunkt identifieras och disassembleras. De extraherade operationskoderna 
(JMP, PUSH, ADD etc.) lagras i en array och jämförs med referensarrayer från 
operationskoder som extraherats ur kända dekompressionsstubbar. Om arrayerna 
överrensstämmer till en viss procent kan man med stor säkerhet säga att filen är 
komprimerad. 
 
Denna förmåga att identifiera komprimerade programfiler används av 
TrojanHunter på följande sätt: Mycket ofta kopierar sig trojanservrar till Windows 
systemkatalog. Det finns flera orsaker till detta: 
 
• Katalogen finns på alla Windowsdatorer 
• Den innehåller många filer så att trojanen kan ”gömma sig i mängden” 
• Många viktiga systemfiler ligger här så om trojanen använder sig av ett namn 

som liknar en systemfil så verkar det som om filen hör hemma i katalogen och 
är en del av operativsystemet. 

 
Många trojanservrar är komprimerade med kompressionsprogram som fungerar 
enligt beskrivningen ovan. TrojanHunter rapporterar filer i systemkatalogen som 
är komprimerade som misstänkta eftersom det empiriskt har visat sig att en stor 
andel sådana filer är malware. 
 
När operativsystemet Windows har installerats på en dator är Windowskatalogen 
helt ”ren” och innehåller inga komprimerade programfiler eftersom Microsoft inte 
använder sig av sådana komprimeringsprogram för systemfiler. Om det sedan 
under datoranvändandet tillkommer komprimerade filer i Windowskatalogen 
beror det oftast på någon av följande: 

   
15 
 

 



   

 
• Användaren har – avsiktligt eller oavsiktligt – sparat en programfil i 

Windowskatalogen 
• Ett legitimt program installerar en eller flera av sina filer i Windowskatalogen 

och dessa filer råkar vara komprimerade 
• Filen är malware. 
 
Det visar sig att det är relativt ovanligt att legitima program installerar 
komprimerade programfiler i denna katalog och det gör alltså att om användaren 
inte själv installerat sådana filer är sannolikheten stor att det rör sig om malware – 
ett faktum som TrojanHunter utnyttjar. 

5.2 Trojannerladdare 
TrojanHunter kan identifiera program som enbart har som uppgift att ladda ner en 
fil från Internet och starta den. Det görs genom att vissa importerade API-
funktioner identifieras, nämligen UrlDownloadToFileA och 
InternetReadFile. Positivt resultat returneras sedan om en av dessa 
funktioner används och programmets kodsektion är liten. Liten definieras här som 
att den första sektionen i PE-filen som innehåller programkod är mindre än eller 
lika med 4096 bytes. Trojannerladdare (eng. trojan downloaders) används ofta för 
att ladda ner och installera adware. 
 
Även denna metod är en som har visat sig fungera bra empiriskt. Många  
adwarefiler använder sig av denna metod för att kunna ladda ner större 
programfiler – med en liten ”förtruppsfil” hinner användaren inte fatta misstankar 
om t.ex. en säkerhetslucka i användarens webbläsare används för installationen. 

5.3 Lösenordstjuvar 
TrojanHunter kan hitta program som har skapats för att stjäla cachade lösenord ur 
pwl-filer (Password List-filer). Dessa använder sig av funktionen 
WnetEnumCachedPasswords och kan identifieras genom att titta på den lista 
över funktioner som programmet importerar. Den här metoden är delvis föråldrad 
då API-funktionen WnetEnumCachedPasswords endast fanns tillgänglig i 
operativsystemen Windows 95, 98 och ME. Den är dock mycket tillförlitlig 
eftersom den nästan uteslutande används av trojaner samt vissa 
systemverktygsfiler från Microsoft som dock inte finns med i en 
standardinstallation av Windows. 

5.4 Statistiska metoder 
Vissa trojaner identifieras heuristiskt genom statistiska metoder. Ett exempel är 
trojanen ”Donald Duck” som varje gång den genereras innehåller slumpmässig 

   
16 
 

 



   

kod inblandad med den riktiga maskinkoden. Detta görs av trojanen just för att 
försvåra skapandet av signaturer. När varje riktig instruktionskod följs av en eller 
flera slumpmässiga nonsenskoder kan man inte med vanliga signaturer identifiera 
trojanen. 
 
”Donald Duck” identifieras genom att TrojanHunter räknar förekomsten av byte- 
och dwordsekvenser vid programmets ingångspunkt. Om vissa sekvenser 
förekommer ofta kan man med stor sannolikhet rapportera att trojanen i fråga är 
Donald Duck. Det hade varit näst intill omöjligt att identifiera denna trojan med 
andra metoder. 

5.5 Övriga rutiner 
TrojanHunter innehåller även ett flertal rutiner för att detektera specifika 
trojanfamiljer. Programmet kan t.ex. med hjälp av heuristiska metoder identifiera 
de flesta trojanservrar i familjer såsom Beast, SDBot, Back Orifice, LittleWitch 
med flera. Detta görs då genom att egenskaper som är unika för just filer inom den 
trojanfamiljen identifieras. Ett exempel är Beast-familjen som innehåller en 
specifik textsträng i slutet på varje genererad server. Genom att söka efter 
textsträngen kan man identifiera en Beastserver utan att någon signatur krävs. 
Dessa metoder har fördelen att man ofta kan identifiera nya versioner av trojaner 
inom familjen redan samma dag som de släpps. 
 
 

 
 

 

 

Figur 2. Unik textsträng (”funcz”) i slutet av trojanserver i 
Beastfamlijen. 
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6 Översikt över PE-formatet 
I och med att första versionen av Windows NT släpptes år 1993 introducerades ett 
nytt format för programfiler, det så kallade Portable Executable-formatet (PE). 
Portable står här för att formatet enkelt ska kunna användas för programfiler på 
olika hårdvaruplattformar såsom Intel eller Alpha-processorer. Eftersom förståelse 
för strukturen på PE-filer är mycket viktig för trojandetektering följer här en 
översikt över hur en PE-fil är uppbyggd. För en fullständig beskrivning hänvisas 
till artikeln Peering Inside the PE: A Tour of the Win32 Portable Executable File 
Format [4] samt Microsoft Portable Executable and Common Object File Format 
Specification [5]. 

6.1 DOS-stub 
Allra först i filen ligger en 
DOS-stub som enbart är till för 
att skriva ut ett meddelande om 
att programmet måste köras i 
32-bitarsmiljö, i händelse av att 
det skulle startas i ett DOS-
fönster i Windows 95. De första 
två bytes som finns i en 
exekverarbar programfil och 
således även ligger först i DOS-
stubben är ”MZ”. Dessa två 
bytes är alltså vad man letar 
efter om man på programmatisk 
väg vill hitta programfiler på en 
hårddisk. 

6.2 PE-header 
Efter DOS-stubben följer PE-
headern. I början på denna finns 
signaturen PE00 som gör det 
möjligt att identifiera en fil som 
en PE-fil och inte någon annan exekverbar 
fil (som t ex ett 16-bitars DOS-program). 

Figur 3: Schematisk bild av en PE-fil. 

 
Den innehåller information om resten av filen, som till exempel vilken processor 
filen är skapad för samt hur många sektioner filen innehåller. En sektion är en 
sammanhängande del av filen som lagrar kod, data eller som finns tillgänglig som 
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ledigt utrymme efter att filen laddats. Vanligtvis består en programfil av en 
sektion för exekverbar kod och en för data.  

6.3 ”Optional header” 
Denna header, som trots namnet är nödvändig i alla färdiga programfiler, 
innehåller viktig information, bland annat: 
 
• Programmets ingångspunkt (entry point) 
• Basadressen som laddaren kommer att mappa filen på 
• Sektionsgruppering (alignment) 
• Stackstorlek 
• Heapstorlek. 
 
Sist men inte minst i denna header finns information om alla sektioner i filen. För 
varje sektion finns information om: 
 
• Virtuell adress efter att filen laddats 
• Sektionens storlek på disk 
• Sektionens storlek i minnet 
• Pekare till data på disk 
• Karakteristik (kod, data etc). 
 

6.4 Sektioner 
Efter detta följer PE-filens sektioner som är de utrymmen i filen där programkod 
finns lagrad. En PE-fil skapad av en Delphi-kompilator innehåller t.ex. en sektion 
kallad CODE som innehåller programkod samt en sektion kallad DATA som 
innehåller konstantvärden och annan data. 

6.5 Kompression av PE-filer 
Vid kompression av PE-filer skapar kompressionsprogrammet en ny sektion i 
filen som innehåller uppackningskod. Programmets ingångspunkt ändras sedan så 
att uppackningskoden utförs först. Denna packar sedan upp de komprimerade 
sektionerna direkt till minnet och hoppar sedan till programmets ursprungliga 
ingångspunkt. Detektering av kompressionsprogram kan ske genom att man tittar 
på sektionsnamn efter vanligt förekommande namn som kompressionsprogram 
använder eller genom att man utför statistisk analys av uppackningskoden. Den 
första metoden är mycket osäker varför TrojanHunter använder analys av 
uppackningskoden. 
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7 Analys av inskickade filer 

7.1 Hur filerna samlats in 
Användare som söker igenom sin dator meddelas av TrojanHunter när 
programmet hittar misstänkta filer. De kan sedan genom att klicka på en länk 
(liknande en webblänk) i rapporten starta ett verktyg för att skicka in de 
misstänkta filerna för analys. Filerna mailas då till adressen submit@misec.net 
tillsammans med sökrapporten. Under juni månad skickades sammanlagt 216 filer 
in för analys. Det här avsnittet beskriver hur analysen av filerna har gått till. 
 
 
 

 
 
Figur 4: TrojanHunter har hittat en misstänkt fil. 

 
 
 

 
 Figur 5: Submit Files – det verktyg som används för att skicka in misstänkta filer. 
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Varje fil som skickats in har rapporterats som misstänkt eftersom en av de 
heuristiska sökfunktionerna i TrojanHunter har gett utslag på filen.  
 
Kriterierna finns i sökrapporten som inkluderas med epostmeddelandet så det 
första som gjordes var att föra in datum, filnamn samt kriterium i ett Excel-ark. 
Sedan vidtog analysen som kommer att beskrivas i följande stycke. 

7.2 Analys av filerna 
Analysen inleddes med att inspektera filens struktur, dvs. i fallet med en Windows 
PE-fil vilka sektioner den har, om den är komprimerad med något 
kompressionsprogram och i så fall vilket. I de fall det har gått att packa upp filer 
som komprimerats med UPX o dyl. har detta sedan gjorts. Nästa steg var att 
ytterligare inspektera filen för att se om den innehåller några textsträngar som kan 
ge ledtrådar om dess syfte. De flesta adware-filer har t.ex. synliga strängar för de 
webbservrar de ansluter till för att ladda ner uppdateringar eller nya 
reklambanners. Även bakdörrar  innehåller ofta textsträngar som anger vem som 
skapat filen och textsträngar med olika svar som skickas till klienten.  
 
Först härefter startades filen i VMWare för granskning av dess dynamiska 
egenskaper – dvs. vad den gör när man exekverar den. Övervakning av de 
ändringar programmet gör i Windowsregistret sköttes med hjälp av RegMon från 
SysInternals och övervakning av skrivningar, ändringar och skapande av filer med 
programmet FileMon från samma tillverkare. Trojaner opererar enligt ett mönster 
som för ett tränat öga är lätt att känna igen. De allra flest börjar med att kopiera 
sig till en annan katalog, oftast Windowskatalogen eller någon av dess 
underkataloger. Detta görs för att användaren ofta har en benägenhet att radera 
filer som laddats ner och exekverats med jämna mellanrum (t.ex. om filerna ligger 
i en Download-katalog) samt för att det är lättare att gömma filer i 
Windowskatalogen. Att en trojan kopierar sig själv till en annan katalog syns lätt i 
FileMon där man kan övervaka skapandet av en fil (med det nya filnamnet) samt 
åtföljande läsning och skrivning i block om 4096 bytes tills hela filen kopierats. 
 
Det som de allra flesta trojaner sedan gör är att skapa en autostartnyckel 
någonstans – oftast i registret. Det finns även andra metoder som trojanen kan 
använda för att åstadkomma en automatisk start – t.ex. genom att ändra i filer som 
win.ini, system.ini eller genom att skriva över en annan normalt 
autostartande fil. Vid skrivningar i Windowsregistret används ofta 
”systemliknande” namn på registervärdena för att inte användaren ska ana oråd. 
Registervärden som systray, windows kernel m.fl. är vanligt förekommande 
liksom även rent slumpmässiga strängar i stil med x0ma74jkl.  
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Adware brukar även lägga till ett antal nycklar för att ”koppla in sig” i Internet 
Explorer för att på så sätt kunna övervaka användarens surfning och visa 
reklamfönster när användaren surfar till vissa sidor. 
 
I det här läget har programfilen startat fullt ut och exekveras på datorn – oftast 
osynligt utan några fönster om det verkligen är en trojan. Genom att använda ett 
processlistningsverktyg kan man inspektera processen och övervaka dess 
egenskaper såsom skapade trådar och CPU-användning. Om filen inte kunde 
packas upp under den statiska analysen går det nu att med enkla medel dumpa 
hela minnesarean som processen använder sig av till disk. Man kan även använda 
speciella program såsom MemString som följer med TrojanHunter för att se vilka 
textsträngar processen innehåller – något som kan vara mycket intressant i de fall 
då det varit svårt eller omöjligt att packa upp en fil under den statiska analysen. 
 
I det här läget kan man om man är van identifiera de allra flesta trojaner med stor 
säkerhet. Några få filer kräver att man kör dem under en debugger för att se exakt 
vad de företar sig, men det är ovanligt. Tillfällen när det kan behövas är om filen 
startat och processen omedelbart avslutas. Det kan då vara så att den fil man 
analyserar kräver en Internetanslutning vilket först upptäcks under en debugger, 
och då får man rätta till det och sedan exekvera filen igen. 
 
De filer som inte är trojaner visar detta oftast mycket uppenbart när de exekveras 
genom att starta normala programfönster och inte utföra några av de tidigare 
nämnda typiska åtgärder som en trojan brukar göra.  
 
När hela analysen av filen är klar vet man alltså om det rör sig om en trojan eller 
en vanlig harmlös programfil. I detta läge har resultatet förts in i tabellen och 
analysen av nästa fil startas. 

7.3 Gallring av filer 
En del malware skapar många kopior av exakt samma fil genom att t.ex. skapa en 
ny kopia av sig själv vid varje start av datorn. I detta fall har de inskickade filerna 
innehållit flera kopior av samma fil. Då har enbart en fil tagits med i analysen för 
att inte snedvrida statistiken. Identifiering av kopior på filer har gjorts genom att 
använda en hashalgoritm (MD5) för att skapa en hashsumma för varje fil och 
sedan radera filer med samma hashsumma. Observera att denna gallring enbart 
gjorts för filer som skickats in från samma användare – ej för alla filer som 
skickats in. 
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8 Resultat 

8.1 Allmänna resultat 
Totalt analyserades 216 filer. För varje fil noterades följande data: Filnamn, 
datum som filen skickades in, den heuristiska metod i TrojanHunter som gav 
utslag på filen, om filen var malware samt slutligen det namn den isåfall fått i 
TrojanHunter. Vissa filer har klassificerats som ”antagligen del av trojan eller 
mask”. Detta har skett då vissa legitima program hittats i förändrad eller 
komprimerad form i samma katalog som en trojan eller i en katalog där det är 
välkänt att den installerats av en trojan, mask eller annan malware. Som exempel 
kan nämnas IRC-klienter med avvikande namn i Windowskatalogen och program 
som används av maskar för att installera sig själv som systemprocesser. 
 
En fullständig förteckning över alla analyserade filer tillsammans med 
analysresultat återfinns i Appendix A. 

8.2 Träffsäkerhet 
Av de 216 filerna var 185 någon form av malware. Detta ger en träffsäkerhet på 
cirka 86% som är att betrakta som mycket bra. Denna siffra säger alltså att om 
TrojanHunter betraktar en fil som misstänkt så är sannolikheten över 80% att det 
verkligen rör sig om malware. Med andra ord bör sådana varningar alltså tas på 
stort allvar av användare. Man bör dock komma ihåg att detta inte säger något om 
hur bra programmet generellt är på att hitta misstänkta filer – siffran säger enbart 
något om hur stor del av de misstänkta filerna som verkligen är malware. 

8.3 Metodresultat 
Antalet hittade filer per metod visas nedan. Den heuristiska metod som hittat flest 
filer är detekteringen av UPX-komprimerade filer, följd av metoderna för att hitta 
trojannerladdare samt SDBot-heuristiken. 
 
Antalet UPX-komprimerade filer som hittats är mer än fyra gånger så stort som 
för övriga kompressionsprogram. Detta beror på att UPX är gratis programvara 
med s.k. öppen källkod och är därför populärt både för att komprimera malware 
och legitima program. 
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Figur 6. Utslagsfördelning för de heuristiska metodena. 

 
 
 
 
UPX Identifikation av fil som komprimerats av programmet 

UPX och återfunnits i Windows systemkatalog. 
TrojanDownloader Identifikation av fil som innehåller kod som laddar ner 

filer från Internet. 
SDBot Identifikation av fil som har samma egenskaper som 

trojaner i familjen SDBot. 
ASPack Identifikation av fil som komprimerats av programmet 

ASPack och återfunnits i Windows systemkatalog. 
PECompact Identifikation av fil som komprimerats av programmet 

PECompact och återfunnits i Windows systemkatalog. 
Petite Identifikation av fil som komprimerats av programmet 

Petite och återfunnits i Windows systemkatalog. 
PEDiminisher Identifikation av fil som komprimerats av programmet 

PEDiminisher och återfunnits i Windows 
systemkatalog. 

Latinus Identifikation av fil som har samma egenskaper som 
trojaner i familjen Latinus. 

 
Tabell 1. Förklaring till de heuristiska metoderna i figur 6. 
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I diagrammet nedan ses resultatet av filanalysen – antalet identifierade 
trojan/malwarefiler i varje kategori representeras av staplarna. Som synes är 
adwarefiler vanligast förekommande, följt av bakdörrar, trojannerladdare och 
dialers. Detta resultat stämmer väl överens med den fördelning av filer man ofta 
ser på komprometterade datorer – adwarefiler är vanligast förekommande 
eftersom dessa ofta installeras genom surfning på webbsidor eller genom att de 
installeras tillsammans med andra program (i hemlighet eller i enlighet med någon 
finstilt klausul i licensavtalet). Trojannerladdare används även ofta för att 
installera adware och hamnar därför också högt upp medan bakdörrar som synes 
var den tredje vanligast förekommande kategorin. 
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Figur 7. Klassifikation av analyserade filer. 
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Adware Reklamprogramvara. 
Ingen trojan Filer som befunnits vara rena, dvs. inte vara 

malware. 
TrojanDownloader Trojannerladdare. Har som enda syfte att ladda ner 

en annan fil (oftast adware) och exekvera den. 
Backdoor Bakdörrstrojan. Det man ofta menar när man bara 

säger ”trojan”. 
Dialer Program som ringer upp dyra betalnummer. 
Antagligen del av trojan/mask Hjälpprogram som i sig inte är skadliga men som 

används av malware för att utföra olika uppgifter. 
Worm Mask – program som sprider sig själv, oftast via 

epost. 
TrojanDropper Program som installerar en eller flera malwarefiler 

och exekverar dem. Används för att göra ett 
”paket” med malwarefiler. 

TrojanClicker Program som används för att generera trafik till 
vissa betalsajter och på så sätt generera inkomst åt 
sin upphovsman. 

TrojanProxy Proxyserver som kan användas av hackare. 
KLog Tangentspion. Loggar nedtryckta tangenter 

tillsammans med fönstret de skrevs in i. 
Hijacker Ändrar hemsidan i användarens webbläsare till en 

oönskad sida.  
PWSteal ”Password Stealer” – Letar reda på sparade 

lösenord och mailar dem till programmets 
upphovsman. 

Tabell 2. Förklaring till kategorier för analyserade filer. 

8.4 Felkällor 
Det finns flera tänkbara felkällor som skulle kunna göra att de data som fåtts fram 
inte stämmer helt överens med verkliga siffror.  
 
De flesta licensierade användare av TrojanHunter är hemanvändare. Detta gör att 
de filer som skickats in är representativa för just hemanvändare och detta gäller 
förstås även de trojaner som identifierats i filsamlingen. Hade TrojanHunter 
använts i större utsträckning hos företag hade fördelningen av malware antagligen 
sett annorlunda ut. Företag har exempelvis ofta strikta policies som reglerar 
datoranvändning för privata ändamål. Man kan exempelvis förvänta sig att finna 
mindre adware och dialers bland filer från företag eftersom dessa ofta installeras 
genom surfning på mindre ”officiella” sidor. 
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En tänkbar felkälla är att en viss grupp av användare skulle vara mer benägna att 
skicka in filer för analys. Denna grupp skulle då kunna ha vissa datorvanor som 
gör att de drar på sig mer av en viss typ av filer. Exempelvis skulle man kunna 
tänka sig att personer som laddar ner mycket programvara skulle ha en större 
benägenhet att få komprimerade programfiler i Windowskatalogen. Det borde 
dock förhålla sig så att även om detta är fallet så skulle andelen malware vara 
samma, bara i högre antal än för en vanlig användare. I övrigt är det även svårt att 
se att det skulle finnas någon stor faktor som bidrar till att snedvrida fördelningen 
mellan trojaner, adware och rena filer – de borde förekomma i samma relativa 
frekvens för de flesta användare. 
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9 Förbättringar 

9.1 Implementerade förbättringar 

9.1.1 Lista med filer som genererar falsklarm 

Den första förbättringen som implementerats är en lista över filer som genererar 
falsklarm. Detta är helt enkelt en lista med textsträngar. När en fil ska skannas av 
den heuristiska motorn kontrolleras först om filnamnet ligger i listan. Om det 
finns i listan skannas filen överhuvudtaget inte. Detta gör att det går att undvika 
falsklarm på filer som t ex mplayerc.exe som ofta förekommer i Windows 
systemkatalog i komprimerad form men som inte är en trojan (filen är en 
mediaspelare). 
 
Man kan fråga sig om det inte finns andar metoder för att identifiera filer som 
genererar falsklarm än att använda filnamn. Till exempel skulle man kunna tänka 
sig att man har en lista med MD5-summor från filer som man inte vill skanna. Det 
finns dock flera saker som talar emot detta och som gör att detta alternativ inte har 
valts: 
 
• Det tar längre tid att räkna ut en MD5-summa på en fil än att bara jämföra 

filnamn. 
• Om så lite som en bit ändras i en fil så kommer MD5-summan att ändras. 

Detta gör att man måste ha en MD5-summa för varje tänkbar version av filen. 
En lista med filnamn matchar filen så länge den inte får ett annat namn. 

 

9.1.2 Kontroll av PE-filers versionsfält  

För filer som ofta byter namn men ändå genererar falsklarm har en annan 
förbättring implementerats: Versionsfälten i PE-filen kontrolleras och om vissa 
data matchar så skannas filen inte. Ett exempel är återigen filen mplayerc.exe 
där strängen mplayerc.exe finns i versionsfältet OriginalFilename. Detta 
gör att filen kan identifieras och falsklarm undvikas även om filen har ett annat 
namn. 

9.2 Återstående förbättringar 
De förbättringar som införts har haft till syfte att minska antalet falsklarm. Det 
finns även förbättringar att göra i fråga om den heuristiska detekteringen. Dessa 
kommer att beskrivas nedan. 
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9.2.1 Strängsökning 

En metod som kan klassas som heuristisk är strängsökning. Den fungerar så att 
läsbara strängar extraheras ur den fil som ska skannas. Dessa jämförs sedan med 
en referenslista över misstänkta strängar. Om en sträng i filen förekommer i 
referenslistan rapporteras filen som antingen misstänkt eller som en definitiv 
trojan beroende på hur säker detekteringen anses vara. 
 
Ett exempel på en hel klass av trojaner som kan identifieras på detta sätt är så 
kallade antivirusdödare. Dessa innehåller filnamn på antivirus- och 
antitrojanprogram. När trojanen startas dödar den alla processer med filnamn som 
matchar ett säkerhetsprograms filnamn. Strängsökning möjliggör identifiering av 
antivirusdödare genom att t.ex. flagga alla filer som innehåller strängarna 
navw32.exe och vshwin32.exe [6]. Detta exempel kräver i och för sig att man 
kan matcha mot att flera strängar förekommer (med logiskt och) men 
implementationen av denna förbättring är näst intill trivial. 
 
Strängsökning förlorar sin förmåga att hitta trojaner om strängarna krypteras eller 
om trojanfilen är komprimerad. Av egen erfarenhet kan jag säga att det är mycket 
sällsynt att listor med antivirusfilnamn krypteras. Däremot är det desto vanligare 
med komprimerade filer. Även om en fil är komprimerad så finns det dock 
möjlighet att hitta strängar i den. Det kan ske om: 
 
• Filen kan dekomprimeras och sedan skannas. 
• Filen körs som en process. Den dekomprimerade versionen av programfilen 

finns då i minnet och textsträngarna kan då extraheras därifrån. 
 
TrojanHunter kan i dagsläget redan dekomprimera de flesta versionerna av UPX, 
som är det vanligast förekommande komprimeringsprogrammet som används för 
trojaner. TrojanHunter söker även redan igenom minnet så identifikation av 
textsträngar i minnet är en relativt enkel sökfunktion att lägga till. 
 

9.2.2 Utökat dekompressionsstöd 

En annan sak som skulle öka TrojanHunters detekteringsförmåga är utökningen 
av dekompressionsrutiner för komprimerade programfiler. Till exempel skulle 
dekompressionsstöd för program som PECompact och ASPack kunna öka 
detekteringsförmågan, både för de heuristiska metoderna såväl som för den 
vanliga signatursökningen. 
 

9.2.3 ”Fuzzy Signatures” 

Eftersom TrojanHunters sökmotor använder sig av operationskoder när det 
matchar signaturer är en möjlig utökning att implementera s.k. ”fuzzy signatures” 
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som matchar även om det finns små skillnader mellan signaturen i databasen och 
den som hittas i filen. Ett exempel är följande två signaturer: 
 
JMP ADD CMP MOV PUSH PUSH CALL ADD MOV RET 
JMP ADD CMP MOV PUSH PUSH CALL CMP MOV RET 
 
Signaturerna överensstämmer med undantag för en opkod. Vid ”fuzzy signature”-
matchning skulle en procentuell skillnad mellan signaturerna räknas ut och 
rapportering av en matchning ske om överensstämmelsen överstiger en viss 
tröskel. På så sätt skulle även förändrade trojaner kunna hittas, t.ex. sådana 
trojanfiler som patchats just för att undgå detektering av säkerhetsprogram. Om 
detta ska kallas en heuristisk metod går att diskutera, men skillnaden mot vanlig 
signaturmatchning är ändå så stor att jag väljer att skriva om metoden här. Vad för 
effektivitet denna metod skulle ha är svårt att säga utan genomföra en rad 
praktiska försök. Sannolikt måste utökat dekompressionsstöd implementeras först 
för att denna metod ska vara av värde. 

9.2.4 Övrig förbättring 

Eftersom det antal malwarefiler som TrojanHunter kan hitta genom heuristiska 
metoder inte enbart beror på träffsäkerheten utan även på vilka filer som 
överhuvudtaget flaggas som misstänkta så är det viktigt att fortsätta utforskningen 
av nya möjliga sätt att heuristiskt detektera trojaner. Det är exempelvis möjligt att 
det kommer komma en helt ny klass trojaner som kan identifieras heuristiskt med 
nya metoder. Som exempel kan nämnas det nya operativsystem som Microsoft 
arbetar på (kodnamn Longhorn) där ett helt nytt programformat (.NET) kommer 
att användas. .NET är en portabel plattform liknande Java och kommer att kräva 
nya heuristiska metoder för identifiering av trojaner. Det är även möjligt att nya 
metoder som trojanskapare utvecklar kommer att leda till helt nya heuristiska 
detekteringsmetoder. 
 
Det kommer ständigt nya versioner av komprimeringsverktyg såsom UPX och det 
utvecklas även nya sådana verktyg. För att TrojanHunter ska kunna fortsätta att 
identifiera komprimerade filer är det även viktigt att TrojanHunters förmåga att 
känna igen komprimerade filer hålls uppdaterad. 
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10 Slutsatser 
TrojanHunters heuristiska sökmetoder uppnår en mycket hög detekteringsgrad, 
86%, vilket gör att den heuristiska sökningen är ett mycket verksamt komplement 
till de vanliga signaturbaserade sökmetoderna. En användare som får rapport av 
TrojanHunter om en möjlig trojanfil bör ta detta på största allvar då det med stor 
sannolikhet rör sig om en oönskad eller farlig fil. 
 
Den största förbättringen som bör göras, och som även implementerats är en s.k. 
”white list” med filer som inte är trojaner som man vet genererar falsklarm. 
Återstående förbättringar är utökat dekompressionsstöd samt strängsökning. 
”Fuzzy signatures”-sökning är en metod som är intressant men som står längst ner 
på listan över förbättringar. 
 
Det är viktigt att även i framtiden utvärdera de heuristiska metoderna för att kunna 
hitta nya sätt att heuristiskt identifiera trojanfiler samt att fortsätta förbättra och 
utöka de redan implementerade metoderna. 
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11 Terminologi 
 
MD5: Hashalgoritm utvecklad av Ron Rivest. Skapar 128-bitars hashsummor. 
 
Adware: Program som visar reklam via popup-fönster eller i webbläsaren. 
Distribueras ofta tillsammans med program från mindre nogräknade tillverkare. 
 
Antivirusdödare: Används för att ”slå ihjäl” antivirusprogram, dvs. ta bort alla 
processer som hör ihop med dem från datorns minne. Används ofta tillsammans 
med trojaninstallerare när en annan trojan ska installeras. 
 
Dialer: Program som använder modemet för att ringa dyra betalnummer. 
 
DoS: Denial of Service. Attack som oftast går ut på att en dator överväldigas med 
trafik så att den inte kan svara på riktiga förfrågningar. 
 
DDoS: Distributed Denial of Service. Samma sak som en DoS-attack med den 
skillnaden att det är flera (oftast hundratals) datorer som utför angreppet. 
 
Editserver: Program som används för att ändra konfigurationen av en trojanserver. 
 
Hackare: Även om ordet "hackare" kan användas för att beteckna någon som är 
mycket skicklig med datorer och gillar att hitta nya, smarta sätt att använda dem 
på så används ordet i den här rapporten för att beskriva den eller de personer som 
använder sig av trojaner i illvilliga syften. 
 
Hashalgoritm: Algoritm som tar en godtycklig mängd data och skapar en s.k. 
hashsumma som unikt identifierar datan. Hashsumman har egenskapen att det är 
mycket svårt att hitta en annan datamängd med samma hashsumma. 
 
Hijacker: Program som ändrar startsidan i användarens webbläsare, ofta med syfte 
att visa reklam. 
 
IDS: Intrusion Detection System. Används för att söka av nätverkstrafik efter 
attackmönster. 
 
Klient: Del av trojan som används för att fjärrstyra komprometterade datorer. 
 
Malware: Program som på något sätt är skadligt eller utför oönskade funktioner. 
Ett begrepp som bl.a. innefattar trojaner, maskar och virus. En bra svensk 
översättning saknas. 
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PE-fil: Portable Executable-fil. Filformat utvecklat av Microsoft som används för 
programfiler på Win32-plattformen. 
 
Port: Nummer som används i IP-protokollet för att ange var TCP- eller UDP-
paket ska skickas. En port kan "öppnas" på en dator så att vem som helst kan 
ansluta till porten via Internet. 
 
Programfil: Fil som innehåller maskinkod och kan exekveras av operativsystemet. 
 
Script kiddie: Nedsättande term som används om obegåvade hackare – ofta unga 
personer – som inte visar någon kreativ förmåga utan blint använder andras 
färdigskrivna hackerverktyg. 
 
Trojaninstallerare (eng. trojan dropper): Ett litet program som används för att 
”klumpa ihop” trojaner. Kan användas om en hackare vill installera flera olika 
trojaner på en dator med hjälp av enbart en fil. Består av en liten stubbe som har 
som uppgift att extrahera de ihopbuntade filerna samt exekvera dessa. 
 
Trojannerladdare: Litet program som har som enda uppgift att ladda ner och 
exekvera en större fil från Internet. Används ofta för att installera adware. 
 
Trojanproxy: Används för att vidarekoppla Internetanslutningar, t.ex. för att 
skicka spam genom en komprometterad dator som får fungera som mailserver. 
 
Trojanserver: Den farliga delen av en trojan som kör osynligt i bakgrunden på en 
komprometterad dator. 
 
White hat: Datakunnig person som använder sina datasäkerhetskunskaper för att 
förhindra intrång i system. 
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13 Appendix A – Data från filanalys 
 
 

Datum Namn Misstänkt pga Klassifikation? TrojanHunter-namn 
0601 NENVE9MW.exe UPX Backdoor Nenve.100 
0601 scchost.exe UPXa TrojanDownloader TrojanDownloader.Cook.100 
0601 scchosts.exe UPX TrojanProxy TrojanProxy.Daemonize.100 
0601 winrr.exe UPX Ingen trojan - 
0601 B4Z2Q7SP.exe UPX Backdoor WsClient.100 
0601 FTEGHED3.exe UPX Backdoor Pmx.100 
0601 swchost.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Diwmn.100 
0601 mstasks.exe UPX Backdoor Snart.102 
0601 stuba.exe UPX Ingen trojan - 
0601 HNRVL.exe UPX TrojanClicker TrojanClicker.Aditer.100 
0601 N492GLCVFEW.exe UPX TrojanClicker TrojanClicker.Aditer.101 
0601 ceuninstall.exe UPX Dialer Dialer.Cbi.100 
0601 Desire-uninstall.exe UPX Dialer *1 
0601 Connect2Party-

uninstall.exe 
UPX Dialer *1 

0601 optimize.exe UPX Adware Adware.Optimize.100 
0601 LimeShop.exe SDBot Ingen trojan - 
0601 optimize.exe UPX Adware Adware.PurityScan.202 
0601 msstasks.exe UPX Adware Adware.MsTasks.101 
0601 wnscpcc.exe UPX Adware Adware.PurityScan.104 
0601 befvatgo.exe UPX Adware Adware.CallingHome.100 
0601 shellexpi.exe ASPack Ingen trojan - 
0601 Access.exe SDBot Dialer Dialer.Access.102 
0602 uninstall.exe UPX Ingen trojan - 
0602 svcss.exe UPX Worm Worm.Dedler.104 
0602 compak32.exe UPX Adware Adware.Coupons.101 
0602 termsvr.exe ASPack Backdoor ServU.112 
0602 sl.exe UPX Ingen trojan - 
0602 ntkit.exe UPX TrojanDropper TrojanDropper.NtKit.100 
0602 exmgmt.exe ASPack Backdoor ServU.113 
0602 inetsrv.exe ASPack Backdoor RemoteAdmin.101 
0603 eglivecam.exe UPX Adware Adware.Wintrim.110 
0603 wnsinstsv.exe UPX Adware Adware.PurityScan.104 
0603 uinst_cp.exe UPX Ingen trojan - 
0604 compak32.exe UPX Adware Adware.Coupons.100 
0604 mess.exe UPX Adware Adware.EE.100 
0604 tasngr.exe UPX Adware Adware.Xoft.100 
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0604 WNSTSSU.EXE UPX Adware Adware.PurityScan.238 
0604 stmtdlr.exe UPX Adware Adware.Optimize.103 
0605 drvddll.exe UPX Worm Worm.Bagle.118 
0605 Irun4.exe UPX TrojanProxy TrojanProxy.Mitglieder.102 
0605 Paltalk.exe Trojan downloader Adware Adware.Pav.100 
0605 npmon.exe UPX Ingen trojan - 
0605 ieloader.dll SDBot Dialer Dialer.IELoader.100 
0605 wnsintsu.exe UPX Adware Adware.PurityScan.239 
0605 svchost32.exe Petite Backdoor Rbot.130 
0605 wnstssv.exe UPX Adware Adware.PurityScan.104 
0606 addcx32.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.116 
0606 inetinfo.exe UPX Backdoor ServU.113 
0606 services.exe Petite Backdoor ServU.113 
0606 wnststr.exe UPX Adware Adware.PurityScan.103 
0606 pqdafiv.exe SDBot Adware Adware.Optimize.104 
0606 FriDat32.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0606 ddfblsgr.exe Trojan downloader Adware Adware.Dbf.100 
0606 urusetup.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0606 FriDat32.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0606 cbiuninstall.exe UPX Dialer Dialer.Cbi.100 
0606 istinstall_mpb1126.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Istbar.102 
0606 lstb4drc.exe UPX TrojanDropper TrojanDropper.Ffx.100 
0606 bundler_mpb1125.exe UPX Adware Adware.BargainBuddy.100 
0606 bundler_mpb.exe UPX Adware Adware.BargainBuddy.100 
0607 boux.exe UPX Backdoor Boux.100 
0607 msiishlp.exe UPX Backdoor MsiHlp.100 
0607 wmscrop.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Wms.101 
0607 msbar.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.TBar.100 
0607 Shape.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0608 ioservice.exe UPX Backdoor IOService.100 
0609 ripper.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0609 Tvgenial.exe Latinus Ingen trojan - 
0610 mstasks2.exe UPX Adware Adware.Istbar.100 
0610 appsys.exe ASPack Adware Adware.Istbar.100 
0610 mshdss.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.AdExp.100 
0610 regmon.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.AdExp.100 
0610 msict.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.AdExp.100 
0610 lnxspt.exe UPX Ingen trojan - 
0610 mstasks2.exe SDBot Adware Adware.Istbar.104 
0610 stcloader.exe UPX Adware Adware.Stc.101 
0610 cxlssoba.exe PECompact Backdoor Qsearch.101 
0611 WINDRWS.exe UPX Backdoor Windrw.100 
0611 ceuninstall.exe UPX Dialer Dialer.Cbi.100 
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0611 DateMakerIntl-
uninstall.exe 

PECompact Dialer *1 

0611 HotAction_nz-
uninstall.exe 

PECompact Dialer *1 

0611 VideoAction_sg-
uninstall.exe 

PECompact Dialer *1 

0611 VideoGirls_nz-
uninstall.exe 

PECompact Dialer *1 

0611 2136.exe UPX Dialer Dialer.Factory.100 
0611 wapisvcc.exe UPX Adware Adware.PurityScan.104 
0611 wintsvit.exe UPX Adware Adware.PurityScan.103 
0611 Bchpgjbj.exe ASPack Backdoor Paodor.104 
0611 Mmdpee32.exe ASPack Backdoor Paodor.104 
0611 tbjogec.exe UPX Backdoor Apdor.103 
0612 scagent.exe UPX Adware SCAgent.100 
0612 gamepad1043.exe UPX Dialer Dialer.GamePad.100 
0612 mysysinf.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.SysInfo.100
0612 dmdskmgr.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.106 
0613 Nebaak32.exe.exe UPX Adware Adware.Nebak.100 
0613 epfccihb.exe PECompact Hijacker Hijacker.Khemka.100 
0613 modifier.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
0613 e21.exe ASPack Backdoor Cfx.100 
0613 LiveSexCam_dk.exe Trojan downloader Dialer *1 
0613 RadLightMPCUninstall.ex

e 
UPX Ingen trojan - 

0614 spoofer.exe SDBot PWSteal Spoofer.100 
0614 ipzx.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.103 
0614 netlk.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.103 
0614 NETZA.EXE UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0614 ADDIG.EXE UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0614 comdos.exe UPX Adware Adware.Coupons.101 
0615 mioengine.exe UPX Ingen trojan - 
0615 comdos.exe UPX Adware Adware.Coupons.100 
0615 storm.exe UPX Adware Adware.Mafio.100 
0615 TerraExplorer.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0615 deinst_qfe001.exe ASPack Hijacker Hijacker.Qfe.100 
0615 sdksb.exe UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0615 appsys.exe ASPack Adware Adware.AppSys.106 
0615 Connect2Party-

uninstall.exe 
PECompact Dialer *1 

0615 divxc32.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.106 
0615 x.exe SDBot Backdoor SDBot.212 
0615 mplayerc.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
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0616 ntzc32.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.116 
0616 cmdcover.exe SDBot Backdoor Cdm.100 
0616 MPL32.exe ASPack Backdoor Loony.105 
0616 crzb.exe UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0616 mfcvi32.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Syst.100 
0616 netbt.exe UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0616 sdkek32.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Skek.100 
0616 dirote.exe UPX Antagligen del av 

trojan/mask 
*2 

0616 kltye.exe UPX Antagligen del av 
trojan/mask 

*2 

0616 calcu.exe UPX Antagligen del av 
trojan/mask 

*2 

0616 mb.exe UPX Adware RebootUpd.100 
0616 km_install.exe SDBot Adware Adware.Stc.100 
0616 stcloader.exe UPX Adware Adware.Stc.105 
0616 f4853625.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.QLogic.101
0616 wnscpsv.exe UPX Adware Adware.PurityScan.104 
0616 msg17.tmp10833539368

380.exe 
Trojan downloader Adware Adware.Sb.100 

0617 exeest.exe SDBot Adware Adware.WinHelp.100 
0617 taskman.exe UPX Adware Adware.Solu.100 
0617 taskmon.exe UPX TrojanClicker TrojanClicker.Agent.100 
0617 winlogon.exe UPX Dialer Dialer.Sry.100 
0617 msco32.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.117 
0617 dinvtmsg.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
0617 d3co32.exe UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0617 optimize.exe UPX Adware Adware.PurityScan.202 
0617 atlqw32.exe UPX Adware Adware.Jdf.100 
0617 addtb32.exe UPX Adware Adware.PurityScan.227 
0619 gems.exe SDBot Ingen trojan - 
0619 msxu.exe UPX Adware Adware.Ntz.100 
0619 A0004476.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.105 
0619 Jdjflg32.exe ASPack KLog KLog.Qukart.103 
0620 r_server.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Wcc.100 
0620 f12802.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.Mieh.100 
0620 zone_alarm_crack.exe PEDiminisher Worm Worm-P2P.Spybot.138 
0621 badiz.exe SDBot Adware Adware.Optimize.104 
0621 goinuninstall.exe UPX Dialer *1 
0621 scagent.exe UPX Backdoor SCAgent.100 
0621 wmscrop.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Wms.102 
0621 Installer2.exe UPX TrojanDropper TrojanDropper.Inst.100 
0621 insbvm60.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
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0621 p2psetup.exe UPX Ingen trojan - 
0622 lfktsrv.exe SDBot Adware Adware.Iwon.101 
0622 iibqowg.exe SDBot Adware Adware.Uget.100 
0622 f96676[1].exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.FakeWMP.

100 
0622 AM-Install.exe UPX Ingen trojan - 
0622 ipconfigs.exe UPX Adware Adware.IpConf.100 
0622 ZoneLockup.exe PECompact Backdoor HackArmy.112 
0622 WINDRWS.exe UPX Backdoor Windrw.100 
0623 appsys.exe ASPack Adware Adware.Istbar.104 
0623 mstasks2.exe SDBot Adware Adware.Istbar.104 
0623 atlhf.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.102 
0623 VT334ad.exe UPX Adware Adware.ATPartners.100 
0623 notepad.exe SDBot Dialer Dialer.Gjh.100 
0623 istinstall_mpb1126.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Istbar.102 
0624 ir43prt.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
0624 mplayerc.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0624 cdmcover.exe SDBot Backdoor Cdm.101 
0624 mplayerc.exe UPX Ingen trojan - 
0624 winipcfge.exe UPX Backdoor Agobot.153 
0624 nottoenr.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
0624 infamous_downloader.ex

e 
Trojan downloader Adware Adware.Flingstone.100 

0624 A0007090.exe Trojan downloader Adware Adware.Flingstone.100 
0625 storm.exe UPX Adware Adware.Mafio.101 
0625 ezschk2.exe UPX Adware Adware.Ezs.100 
0625 ezschk.exe UPX Adware Adware.Ezs.100 
0625 scrsaver9019.exe UPX Adware Adware.Ezs.100 
0625 kzc.exe UPX Adware Adware.Ezs.100 
0626 msgn.exe Petite Backdoor Rbot.127 
0626 ssms.exe PECompact Backdoor Rbot.128 
0627 MorpheusIM.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0627 nspql.exe SDBot Adware Adware.Ncase.100 
0627 crwp32.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.103 
0627 mcc.exe UPX Backdoor Mcc.100 
0628 appue32.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.103 
0628 wmscrop.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Wms.101 
0628 FL2002.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0628 FL_2002.exe Trojan downloader Ingen trojan - 
0628 nviapcom.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
0628 msxmidi.exe SDBot Backdoor Mxz.100 
0628 mstasks2.exe SDBot Adware Adware.Istbar.104 
0628 user32.exe UPX KLog KLog.Gritz.100 
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0628 typ1_qcx.exe SDBot Adware Adware.Iwon.100 
0628 Webupdate2.exe ASPack Ingen trojan - 
0628 WebRebates0.exe SDBot Adware Adware.WebRebates.100 
0629 firewal1.exe UPX Backdoor Rbot.129 
0629 WebSavingsfromEbates.e

xe 
SDBot Adware Adware.Blubster.100 

0629 xst.exe SDBot Adware Adware.Ncase.100 
0629 notepad.exe UPX Adware Adware.Npad.100 
0629 apien.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.FakeWMP.

100 
0629 A0016327.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.103 
0629 mplayerc.exe UPX Ingen trojan - 
0630 smsiwnoe.exe Trojan downloader TrojanDownloader TrojanDownloader.FakeWMP.

100 
0630 mcc.exe UPX Backdoor Mcc.100 
0630 A0003521.exe Trojan downloader Adware Adware.Feat.101 
0630 Regsrv32.exe UPX Backdoor Salle.100 
0630 XMLSpy.exe UPX Ingen trojan - 
0630 LYNX.EXE UPX Ingen trojan - 
0630 wtscc.exe UPX Adware Adware.PurityScan.224 
0630 atlcg.exe UPX TrojanDownloader TrojanDownloader.Agent.103 
0630 service[1].exe UPX Antagligen del av 

trojan/mask 
*2 

0630 KILLPROC.EXE UPX Antagligen del av 
trojan/mask 

*2 

 
 
Notiser: 
 
*1: Avinstallationsfiler för modemkapare har inte lagts till för detektering då de 
kan vara användbara för att avinstallera de modemkapare de hör ihop med. 
 
*2: Filer som klassificerats som ”antagligen del av trojan/mask” har inte lagts till 
för detektering då de kan ha legitima användningsområden när de inte används av 
en trojan eller annan malware. 
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På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ick-
ekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna
sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i
sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konst-
närliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för-
lagets hemsidahttp://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring excep-
tional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Sub-
sequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of
the document are conditional on the consent of the copyright owner. The pub-
lisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be men-
tioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please
refer to its WWW home page:http://www.ep.liu.se/

© 2005 Magnus Mischel


	Inledning
	Bakgrund och motivation
	Syfte
	Plattform
	Verktyg som använts

	Vad är en trojan?
	Hur trojaner fungerar
	Allmänt
	Definitionsproblematik
	Skillnaden mellan klient och server
	Typer av trojaner
	Gemensamma kännetecken för trojaner
	Avancerade funktioner hos trojaner

	Trojandetektering – teori
	Allmänt
	Detektering av filer
	Detektering av trojanprocesser
	Detektering av vanliga processer
	Modulsökning

	Registersökning
	Portsökning
	Övriga sökmetoder

	TrojanHunters heuristiska detekteringsmetoder
	Komprimerade exekverbara filer
	Trojannerladdare
	Lösenordstjuvar
	Statistiska metoder
	Övriga rutiner

	Översikt över PE-formatet
	DOS-stub
	PE-header
	”Optional header”
	Sektioner
	Kompression av PE-filer

	Analys av inskickade filer
	Hur filerna samlats in
	Analys av filerna
	Gallring av filer

	Resultat
	Allmänna resultat
	Träffsäkerhet
	Metodresultat
	Felkällor

	Förbättringar
	Implementerade förbättringar
	Lista med filer som genererar falsklarm
	Kontroll av PE-filers versionsfält

	Återstående förbättringar
	Strängsökning
	Utökat dekompressionsstöd
	”Fuzzy Signatures”
	Övrig förbättring


	Slutsatser
	Terminologi
	Referenser
	Appendix A – Data från filanalys
	copyright_uppsats.pdf
	Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god...
	In English
	The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for...
	The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to dow...
	According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work...
	For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for...


