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Sammanfattning 

Spel på internet är populärare än någonsin i dagens samhälle, det är en industri som omsätter 

stora summor pengar varje år. Fler och fler människor söker sig till dessa spelsajter. Hur kan 

du som spelare vara säker på att dina motståndare spelar på samma villkor? 

Arbetet som utförts på KTH undersöker hur programmet på användarens egen dator kan 

exploateras för att vinna fördelar i spelet. Endast minnesinjektion kommer att undersökas i 

detta syfte. Olika tekniker för minnesinjektion samt förslag på hur applikationer kan göras 

säkrare presenteras i denna rapport. 

PokerStat är ett program som utvecklats i ett demonstrativt syfte för att visa hur 

minnesinjektion kan användas för att exploatera en pokerklient. PokerStat räknar ut 

sannolikheten för att få olika pokerhänder under tiden en aktiv hand spelas. Det visar tydligt 

vikten av att tänka på informationen som lagras i minnet för applikationen. 

En undersöknings som genomförts parallellt med arbetet visade på att majoriteten av 

undersökningens deltagare inte klassificerade användning av PokerStat som fusk. Trots detta 

ville en klar majoritet inte att sådan funktionalitet skulle implementeras direkt i pokerklienten. 

Resultatet av undersökningen visar på att PokerStat ger en fördel som användare inte vill ska 

finnas lättillgängligt för alla spelare men fördelen är inte så pass stor att den bör klassificeras 

som fusk.  
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Abstract 
Online games are more popular today than ever, it is an industry that turns over large sums of 

money every year. More and more people join these online gaming sites. How can you as a 

player be certain that your opponents are playing fair? 

The project that was done at KTH investigates how programs on the user’s computer can be 

exploited to gain advantages in online games. Only memory injection will be examined in this 

purpose. Different techniques as well as suggestions on how application security can be 

improved will be presented in this report. 

PokerStat is a program developed to demonstrative purpose to show how memory injection 

can be used to exploit a poker client. PokerStat calculates the probability of receiving 

different poker hands whilst in the middle of an active hand. It shows the importance of 

deciding exactly what information should be stored in the memory of an application. 

A survey conducted during this project showed that the majority of subjects didn’t think that 

use of PokerStat should be classified as cheating. Despite that, the survey also shows that a 

majority of people does not want the functionality of PokerStat available to everyone in the 

poker client. The result of the survey shows that PokerStat gives an advantage to the user that 

people don’t want available to all users but the advantage is not big enough to be classified as 

cheating. 

  



Nomenklatur 

Begrepp 

 

Term   Förklaring 

Process Mjukvaruutveckling – Allt som sker under ett 

fortgående arbete. 

Process   Datateknik – Ett program som körs av datorn. 

Klient           Datateknik – Program som körs på användarens dator 

och är uppkopplad mot en server.  

Dynamiskt länk bibliotek En fil på datorn som innehåller programfunktioner 

som kan delas mellan olika program.  

Application Programming Interface Regeluppsättning för hur ett program kan 

kommunicera med andra program. 

Central Processing Unit Enheten som exekverar program. 

Graphical user interface Det som man normalt kommunicerar med ett 

program via. Bilder, knappar med mera.  

Mappa   Placera data på specifik plats i minnet. 

Exekvera   Köra ett program. 

Tråd   En instruktionssekvens för ett specifikt program. 

Hooking  Att påverka ett program utan att ha tillgång till 

källkoden. 

Asynkront När program kommunicerar med varandra utan att 

respons behövs. 

Flertråda miljö  Flera trådar kan existera för ett program. 

Bug Fel i programmet. 

Debugger Används för att stega igenom programmet och testa 

det samt lokalisera buggar. 

Minnesadress   Ett tal som utgör en specifik plats i minnet.

  

Funktionspekare  Pekar på körbar kod istället för datavärden. 



Hackare I negativ benämning en person som utnyttjar 

säkerhetshål i program. 

Dotnet   Ramverk utvecklat av Microsoft. 

Maskinkod Kod på låg abstraktionsnivå, går att direktöversätta 

till CPU instruktioner.  

Adressrymd Den mängd minnesadresser som finns att tillgå i 

datorn, både fysiska och virtuella. 

Gator   Flop, turn och river. 

Flop   De första tre korten som visa för alla spelare 

Turn   Det kort som följer efter floppen. 

River   Det sista kortet som visas för alla spelare. 

Par   Två kort av samma nummer. 

Stege   Fem kort i stigande numerisk ordning. 

Syna   Man betalar lika mycket som en annan person satsat. 

Pott Den sammanlagda summa som spelare satsat vid 

bordet.    

Förkortningar 

DLL   Dynamiskt länkbibliotek 

API   Application programming interface 

GAC   Global assembly cache 

CPU   Central processing unit 

GUI   Graphical user interface  
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1 Introduktion 

Företag som idkar spel över internet försöker alla att garantera att deras användare spelar mot 

varandra under lika förutsättningar. Detta görs genom konstanta test och uppdateringar. 

Spelföretagen kan göra mycket men inte allt, vad händer på användarens sida av 

programmet...  

1.1  Bakgrund 

Kontroll är av största vikt för företag som idkar spel där användare möter varandra över 

internet. Kan de kontrollera vad användarna gör kan de också styra över vilken typ av 

säkerhet som behövs för att se till att ingen användare gör något av olaglig karaktär. Dessa 

spel kretsar runt att alla användare är uppkopplade till samma server. All information går 

igenom denna server. På detta sätt håller servern reda på vilken information som ska skickas 

till varje användare och vilken data de för tillfället har i spelet. Detta innebär ur en 

säkerhetsaspekt att man kan hålla koll på informationen lokalt på servern och att manipulera 

den utifrån blir mycket svårare. 

För att belastningarna på servrar ska bli mindre skapas klienter som användarna spelar över. 

Dessa laddas ner och körs på användarens dator. När nu användaren kör klienten på sin egen 

dator ökar möjligheterna vad denne kan göra. En av dessa saker som en användare kan göra 

på klienten är en så kallad minnesinjektion. Dessa grundar sig på att varje program i datorn 

har sin egen adressrymd. I denna adressrymd lagras information som programmet behöver. 

Denna information går att komma åt utanför själva programmet med hjälp av olika metoder. 

1.2  Problemställning 

Mjukvaruutveckling är en process som innehåller många olika aspekter. Att skriva kod är en, 

att driva projektmöten är en annan. Alla dessa olika aspekter medför problem som måste ses 

över och tas hand om. Problemen rör inte bara själva koden och hur den skrivs eller hur arbete 

delas upp och drivs. Som marknaden för internetspel ser ut idag ställs höga krav på 

infrastrukturen hos företagen som levererar dessa tjänster. Vissa av dessa krav kanske inte går 

att lösa med dagens metoder och tekniska hjälpmedel. 

1.2.1 Problem 

 Hur ska företag gå till väga för att minimera riskerna att användare utnyttjar 

minnesinjektion? 

 På det sätt som klienter för spel över internet existerar idag uppkommer brister i 

säkerheten på användarens dator. 

1.2.2 Problemställning 

 Vems skyldighet är det att förhindra exploatering av klienten? 

 Kan det ses som fusk att utnyttja en klient på detta sätt? 

 



1.3  Syfte 

Spel på internet är populärare än någonsin i dagens samhälle, det är en industri som omsätter 

stora summor pengar varje år. Dessa nya marknader innebär också en hel del nya 

säkerhetsaspekter som inte kan ignoreras. Hur ska man kunna veta att personerna du möter är 

ärliga och spelar med samma förutsättningar? Vi tvingas lita på att tillverkaren av tjänsten 

håller hög säkerhet och aktivt arbetar för att hålla fuskare borta. 

Uppsatsen beskriver hur kända tekniker nyttjas för att förbättra förutsättningarna i spel på 

internet. Uppsatsen reder också ut om det går att göra någonting för att stoppa sådan 

exploatering. Syftet med uppsatsen är att läsaren ska få en klar bild av att det finns tekniker 

som nyttjar brister i klienter, hur man använder dem och hur dessa brister kan minimeras.  

Som utgångspunkt för arbetet är tekniker för att påverka andra programs minnesrymd och på 

detta sätt få tillgång till information som ger en extra fördel. Syftet är att demonstrera ett 

program som exploaterar en pokerklient och räknar ut sannolikheten för specifika händer. 

Sedan använder vi oss av dessa nyvunna kunskaper för reda ut vad som kan göras för att 

förhindra att dessa säkerhetshål utnyttjas. 

1.4  Mål 

Målet med arbetet är att utveckla ett program som visar hur enkelt det är att exploatera en 

klient med hjälp av minnesinjektion.  

Programmet kan användas för att ge personer ytterligare insikt i ämnet. På detta sätt kan det 

medverka till att företag/privatpersoner tar ett större initiativ för att motverka brister i sina 

produkter.   

1.5  Avgränsningar 

Arbetet inriktar sig bara på exploatering av den privata minnesrymden hos användaren av 

klienten. Då pokerklienten är kopplad till en server via internet är det viktigt att poängtera att 

vår applikation inte kommer att försöka manipulera information på servern. Applikationen 

kommer inte heller inrikta sig på att manipulera lokal data utan endast på att läsa den ur 

minnet för användning. 

I arbetet används en teknik som kallas för dll-injektion. Det är den enda metod av 

minnesinjektion som kommer användas.  

1.6  Disposition 

En djupare förklaring om teorin bakom arbetet kommer beskrivas i kapitel 2 där kunskap om 

olika arbetsmetoder inom mjukvaruutveckling kommer att presenteras. Där presenteras dessa 

metoders fördelar och nackdelar. 

Arbetets tillvägagångssätt beskrivs i kapitel 3 där arbetsprocessen och valet av metod 

beskrivs. Metoder för insamling och tolkning av data ifrån undersökningar beskrivs samt 

varför dessa valts och hur det är tänkt att de ska bidra till arbetet.  



2 Teori och förstudie 

För uppsatsen har vi behövt fördjupa oss i kunskap som rör både nya och gamla områden 

inom systemutveckling. Teori tar upp den litteratur som använts för att kunna genomföra 

arbetet. Förstudien sätter oss in i hur böckerna är strukturerade och vilken information som 

beskrivs i dem. 

2.1  Teori 

All information är hämtad ifrån böcker, publicerade artiklar eller elektroniska källor. 

2.1.1 Böcker 

 Exploiting Software: How to break code, första utgåvan – Gary McGraw 

 Windows via C/C++ (Pro - Developer), femte utgåvan – Jeffrey M. Richter och 

Christophe Nasarre 

 Hacking: The Art of Exploitation, andra utgåvan – Jon Erickson 

 Software engineering, nionde utgåvan – Ian Sommerville 

2.1.2 Publicerade artiklar 

 http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-520.pdf 

 http://jafxzjo.m-public.com/DownloadPublication/235_comparing-data.pdf 

 

2.1.3 Elektroniska källor 

 http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf 

2.2  Förstudie 

För att få en bra överblick och bestämma arbetets tidsram behövs en förstudie. I den 

förstudien går vi igenom teorin i föregående sektion, granskar den och samlar information om 

tekniker som hjälper oss att nå vårt mål. 

2.2.1 Teori – minnesinjektion 

Den första och den tredje boken(se teorilista) har ingenting med minnesinjektion att göra men 

innehåller viktiga delar i tänket runt omkring minnesinjektion. Böckerna innehåller mycket 

bra förklaringar om hur en person som är ute efter att exploatera en produkt på flera olika sätt 

kan gå tillväga. Det som är viktigt för projektet i dessa böcker ligger bortom den tekniska 

kodaspekten, istället rör det sig om hur en hackare tänker. Hur går man till väga för att 

exploatera ett program? i vilka banor bör man tänka? 

Dessa två böcker låter läsaren se problemen/möjligheterna ur ett perspektiv där själva 

meningen är att exploatera ett program och utnyttja dess felaktigheter. Meningen med 

http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-520.pdf
http://jafxzjo.m-public.com/DownloadPublication/235_comparing-data.pdf
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf


projektet är att visa att det går att utnyttja ett program och att visa på tekniker som kan hindra 

detta. Det bästa sättet att ta reda på hur man skyddar sig är att själv utnyttja dessa brister. Att 

sätta sig in i hur en hackare ser möjligheter i program som systemutvecklarna missar när de 

konstruerar programmet är mycket viktigt.  

Windows via C/C++ (Pro - Developer) tar upp allt vi behöver och lite till. Boken tar upp allt 

ifrån felhantering till hur processer hanteras och exekveras. Man får en grundlig genomgång 

av allt runtomkring minnesinjektion som kan vara värt att veta. Långt ifrån alla kapitel 

behandlar just minnesinjektion men de är ändå viktiga för förståelsen av hur det hela går till. 

Kapitel 2 i boken är ett just sådant. Kapitlet tar upp hur processer hanteras och körs av 

Windows och hur systemet hanterar trådar ifrån dessa. Detta är en viktig del i det som 

projektet ska komma att handla om. Hur ska en person kunna ta reda på hur ett program kan 

manipuleras om personen inte vet hur ett program körs av det system vi opererar på?  

De två delar som är av störst nytta är de som rör dynamiska länk-bibliotek och 

minneshantering. Dessa delar är precis vad som behövs för att genomföra en lyckad 

minnesinjektion. Minneshantering tar upp allt man behöver veta om hur Windows hanterar 

olika processers minne. Hur information sparas, hur den hämtas och hur den ändras. Delen 

som berör dynamiska länkbibliotek handlar om vad de är för något och hur de används av 

Windows. Dessa filer är vad som kommer att utgöra kärnan i vår minnesinjektion.  

I Windows får varje process sin egen privata minnesrymd. Varje process upplever det som om 

att den har hela minnet på datorn, men in själva verket är det Windows som översätter 

adresserna från processens virtuella minne till de faktiska fysiska minnesadresserna. Hur stort 

virtuellt minne processen upplever att den har tillgång till beror på hur många bitar långa 

minnesadresserna är. Fördelen med detta upplägg är att samma minnesadresser kan användas 

av flera olika processer bara de inte behöver exekvera samtidigt, operativsystem kan då välja 

att ladda in informationen som behövs när den behövs utan att behöva ta hänsyn till var i 

minnet den låg förra gången. Detta system gör att varje process är isolerad från andra 

processer och därför inte kan ändra någon annan process data. Processer kan därför inte 

korrumpera andra processers minne. Det är därför viktigt att koden som ska manipulera ett 

programs minne använder samma adressrymd. Genom att ladda in en egen DLL-fil till 

programmets minnesrymt och få den att köras går detta att åstadkomma, denna typ av 

minnesinjektion kallas dll-injektion. (Richter och Nasarre, 2008) 



 

Bild 1. Minnet före och efter en DLL injektion 

 

Det finns flera olika metoder för minnesinjektion, några av dessa förklaras nedan. 

2.2.1.1 Windows register  

Denna metod använder Windows register för att injicera egna DLL-filer. I registret under 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ 

finns det en nyckel som heter AppInit_Dlls, där går det att specificera namn på DLL-filer som 

skall laddas in när User32.dll biblioteket laddas in i någon process. Detta är den klart enklaste 

metoden för att injicera en egen DLL-fil i någon process på sin dator men den har många 

nackdelar. 

DLL-filen kommer att laddas in i alla processer som använder User32.dll, detta innefattar i 

stort sätt alla grafiska program. Den inladdade filen kommer dessutom att finnas kvar i varje 

process minnesrymd hela tiden processen exekverar, istället för bara den tid som den faktiskt 

bara behövs. 

2.2.1.2 Windows hooks 

Denna metod bygger på anrop till en speciell funktion inbyggd i Windows, 

SetWindowsHookEx. Denna funktion gör det möjligt att fånga upp anrop till en funktion i 

Windows API för alla eller en specifikt angiven tråd, sedan kan informationen behandlas på 

något sätt innan anropet vidarebefordras till Windowsfunktionen. Detta ger ett smidigt sätt att 

injicera egna DLL-filer när det är speciella Windows API anrop som ska utnyttjas. Nedan 

beskrivs ett exempel på hur hooks kan nyttjas i C++. Koden är inte komplett, visas i syfte att 

demonstrera. 

 

#include<windows.h> 

// Hook funktion som ska fånga anropet till Windows API 

// Ska ha samma parametrar som funktionen i Windows API 

LRESULT CALLBACK hook(int id,WPARAM wParam, LPARAM lParam)  

{ 



 // Gör något med information 

 // Anropa den riktiga funktionen i Windows API 

 return CallNextHookEx(NULL, id, wParam, lParam); 

} 

 

HHOOK hookRef = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL // Id som identifierar proceduren 
att hooka i Windows AP 

, hook // Pekare till den egna funktionen som ska fånga anropet 

, hInstance // Referens till dll-filen som innehåller den egna funktionen som ska 
hookas 

, 0 // Tråd id för tråd som hooken ska utföras på eller 0 för alla trådar 

); 

Att själv skriva kod för att utföra injiceringen kan vara svårt, speciellt i en flertrådad miljö där 

processer exekverar asynkront. Då krävs extra försiktighet med när man lägger till sin hook 

och när man tar bort den, görs det vid fel tillfälle kan processen som hooken sker på i värsta 

fall krascha. 

Det finns dock ett flertal externa biblioteket som sköter allt som rör hooken och gör det 

möjligt att skapa, samt ta bort dem på ett säkert sätt. Ett sådant bibliotek kan förenkla 

utvecklingen avsevärt eftersom det gör det möjligt att utföra procedurerna utan något krav på 

djupa kunskaper inom C++ programmering. Vidare beskrivning av bibliotek som kan 

användas för Windows hook finns i appendix. 

2.2.1.3 Externa trådar 

Windows innehåller en säkerhetsfunktion som förbjuder en process att manipulera en annan, 

detta för att skydda processer från att påverka andra processer. Det går alltså inte direkt att 

ladda in en dll till en process ifrån en annan process. Det finns dock en lösning på problemet, 

det är möjligt att skapa externa trådar i Windows. En process kan skapa en extern tråd inuti en 

annan process och då som skaparen av tråden styra vilken kod som ska köras och kan därmed 

ladda in en dll. Injektion på detta vis kräver djupa kunskaper om hur Windows 

minneshantering fungerar. 

2.2.1.4 Trojanska DLL-filer 

Ett annat enkelt sätt att injicera en dll i en annan process är genom en trojansk dll. Det går att 

skapa en egen version av ett bibliotek som processen använder. Med funktionspekare är det då 

möjligt att anropa de ursprungliga metoderna från det egenutvecklade biblioteket efter att 

informationen har behandlats på önskat vis. Om de båda filerna placeras på rätt ställe kommer 

processen som ska injiceras att ladda in den egna DLL-filen när den laddar in biblioteket som 

den använder. 

Detta är ett enkelt sätt att injicera men det har 2 stora nackdelar, för det första krävs att det 

filer för generella programbibliotek ändras på varje dator som ska köra programmet som utför 

injiceringen. Dessutom krävs det att en ny version av det egna biblioteket utvecklas varje 

gång en ny version av det generella programbiblioteket med nya eller ändrade metoder släpps. 

Det krävs alltså ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att stödja nya versioner. 

2.2.1.5 Injicering med en debugger 

En debugger används för att felsöka program under utveckling, den har därför vissa speciella 

privilegier och rättigheter över processen den debuggar. En debugger kan bland annat skriva 



kod till processen som debuggas adressrymd. Genom att köra ett program som en debugger 

till processen som ska injiceras går det att skriva instruktioner i den processens adressrymd 

som sedan kommer att exekveras. Det går alltså utan problem att få processen att ladda in ett 

givet bibliotek eller att köra en specifik kod. Detta kräver dock att CPU-specifik kod skrivs, 

det vill säga kod som går att direktöversätta till maskininstruktioner för given CPU. 

Problemet med denna metod är just att koden med instruktionerna som ska utföras av 

processen måste skrivas med CPU-specifik kod, detta betyder att koden bara fungerar på en 

speciell plattform och måste modifieras för att kunna köras på en annan plattform. 

2.2.1.6 Injicering genom att skapa en process 

Genom att låta ett eget program skapa processen som ska injiceras går det lättare att ändra i 

processen. Skapas processen i ett suspenderat läge går det att skriva CPU-specifik kod till 

barnprocessens minne med instruktioner för att till exempel ladda in en specifik dll-fil. Sedan 

kan den suspenderade processen få starta sin exekvering, den kommer då att utföra 

instruktionerna som angivits i den CPU-specifika koden. 

Precis som tidigare beskrivna metoden injicering med debugger kräver denna metod att CPU-

specifik kod skrivs, detta hämmar portabiliteten mellan olika plattformar eftersom ny kod 

måste skrivas för varje plattform. Dessutom krävs stor noggrannhet alla minnesadresser och 

register återställs efter att den modifierade koden har körts. Processen kan annars uppträda på 

ett oförutsägbart sätt eller till och med fallera när exekveringen återupptas. (Richter och 

Nasarre, 2008) 

2.2.2 Teori – mjukvaruutveckling 

Den sista boken i listan är den enda som inte rör programmet ur en teknisk aspekt. Den rör allt 

som har med arbetets upplägg och struktur att göra.  Mjukvaruutveckling är en process som 

kräver noggrann planering. Detta oavsett storlek på projektet, det kan vara litet och bara 

involvera ett fåtal personer eller röra sig om utveckling av produkter på företag vars storlek 

sträcket sig över flertalet kontinenter.  

Ju större ett mjukvaruprojekt är desto större blir självklart processen som måste drivas för att 

uppnå önskat resultat. En process behöver följas för att projekt ska drivas med minsta möjliga 

antal problem. En mjukvaruprocess fyra grundstenar är mjukvarans specifikation, design och 

implementering av mjukvaran, utvärdering och kontroll av mjukvara samt evolution av den. 

Dessa grundstenar finns i alla mjukvaruprocesser men de är inte alltid lätta att identifiera. 

Utveckling av mjukvara har över de senaste åren förändrats radikalt. Från att en gång 

utvecklas med de metoder och tillvägagångssätt som användes för att ta fram 

hårdvaruprodukter till dagens agila utvecklingsmetoder. Dessa metoder som till exempel 

vattenfallsmodellen använde sig av en noggrann planering för att kunna förutse problemen 

innan de skett. (Sommerville, 2011) På senare tid har dock de mer adaptiva arbetssätten 

vunnit stor mark inom just mjukvaruutveckling. Anledningen har varit att man i många 

projekt stött på problem när oförutsägbara ändringar påträffats. Slutsatsen av detta pekar på 

att mjukvaruutveckling är alldeles för oförutsägbar, ologisk och i många fall avslutas aldrig 

utvecklingsfasen. Slutsatsen blir att mjukvaruprojekt inte kan planeras i minsta detalj. (Wells, 

2009) 



Några av dessa agila utvecklings metoder är Scrum, Crystal clear, XP och FDD. De mer 

vanligt förekommande av dessa är Scrum och XP. Med dessa agila utvecklingsmetoder 

utvecklar man inte mjukvaran som en enhet utan i inkrementella steg där man vid varje steg 

adderar funktionalitet. De många olika metoderna för agil mjukvaruutveckling har några saker 

gemensamt.  

1. Saker som specifikation, design och implementation lämnas lite löst under 

utvecklingen. Specifikationen försöker man hålla på låg basis, designdokumenten hålls 

minimerade eller genereras automatiskt av utvecklingsmiljön. Bara de viktigaste 

användarkraven används för att specificera hur mjukvaran ska se ut. 

2. Man utvecklar systemet i olika versioner. Alla ägare av systemet är med när 

specifikation och evaluering av varje version görs. De specificerar ändring för 

mjukvaran eller nya krav som borde täckas i en senare version av mjukvaran. 

3. En mjukvaras användargränssnitt (GUI) skapas ofta med verktyg som tillåter snabb 

skapande av GUI, ofta genom drag and drop-system. Dessa verktyg kan sedan 

autogenerera GUI för flera olika plattformar som Windows eller internetbaserade 

applikationer. 

Agil mjukvaruutveckling har visat sig speciellt effektiv för vissa typer av projekt. Dessa är 

ofta lite mindre projekt där man jobbar med lite mindre grupper av personer där alla har 

relativt hög kompetensnivå.  

2.2.2.1 Scrum 

Scrum är en agil metod vars tillvägagångssätt fokuserar på hantering av iterativa 

utvecklingsprocesser. Den hanterar inte praktiska tillvägagångssätt för att till exempel uppnå 

kod av god standard. Detta gör man med metoder som XP som använder sig av 

parprogrammering och testdriven utveckling. 

 

 

Bild 2. Faser av Scrum 

 

Bilden ovan beskriver de olika faser som ingår i ett Scrum-projekt. Av dessa 4 faser är den 

tredje fasen den som är av störst betydelse. Flera sprintar görs i en sprint-cykel och alla dessa 

genomgår samma planering, i slutet av varje sprint levereras en version av mjukvaran till 

kunden. En sprint är uppbyggd på följande sätt.  

1. Alla sprintar har en fast längd på 2 – 4 veckor. 



2. Vid starten på varje projekt går teamet och kunden igenom planeringsfasen som säger 

vilka delar som har högst prioritet, vilka risker som kan uppstå med mera. Vid början 

på varje sprint kan kunden presentera nya krav på mjukvaran samt att team och kund 

ser över vad som sades och bestämdes i planeringsfasen. 

3. Sedan väljer teamet tillsammans med kunden vad som ska göras i denna aktuella 

sprint. 

4. Efter det att team och kund diskuterat ihop sig lämnas allt arbete över till Scrum-

ledaren. Han styr över teamet med programmera och ser till att de arbetar effektivt. 

5. I slutet av sprinten presenterar man och utvärderar de arbete som gjorts, detta görs 

tillsammans med kunden.  

Varje dag hålls ett möte som ska tala om vad som ska göras under dagen. Man går också 

igenom hur långt gången man är i sina aktuella processer och problem som kanske 

uppkommit under föregående dag. Dessa möten bör hållas korta för att fokusen ska ligga på 

topp i teamet. 

Fördelar med Scrum 

 Medlemmar i teamet får större möjlighet att påverka jämfört med traditionella 

arbetssätt. 

 Alla dagliga möten hålls korta och formella. 

 Produkten delas in i flera mindre och mer hanterbara delar. 

 Hela teamet ser alla delar av produkten växa fram. 

 Inkrementella leveranser ger bättre möjlighet för kunden att ge feedback på funktioner 

 

2.2.2.2 XP 

Extreme Programming (XP) är en av de vanligaste agila utvecklingsmetoderna. Det började 

med att man tänjde på gränserna för de iterativa utvecklingsmetoderna och såg hur det gick att 

driva projekt på det viset. Vissa metoder visade sig fungera, andra inte. En av dessa viktiga 

metoder är på det vis som XP hanterar krav på mjukvaran. I XP presenteras krav i form av 

”storycards” (verksamhetsberättelse), de beskriver en handling som ska utföras av användaren 

med mjukvaran. Sedan bryter man ner händelserna i verksamhetsberättelser och skapar 

uppgifter som ska implementeras. Dessa uppgifter implementeras och en version släpps för 

utvärdering. 

 

 

Bild 3. XP verksamhetsberättelse 



 

Vilka av dessa verksamhetsberättelser som väljs för implementation är upp till kunden som 

prioriterar vilka av dem som direkt kommer göra mjukvaran mer användbar. Detta innebär 

dock att ej implementerade verksamhetsberättelser måste ändras ifall kraven på systemet 

ändras. 

I normal mjukvaruutveckling planerar man för framtida ändringar och försöker förutse vilka 

uppdateringar som kommer behöva göras på mjukvaran. Detta för att man enkelt ska kunna 

implementera dessa snabbt och effektivt. I XP ser man denna planering som onödigt arbete då 

de krav som kommer att ställas på mjukvaran troligtvis kommer att vara annorlunda mot de 

som kunden och mjukvaruutvecklarna planerade för. Istället välkomnar man ändringar när 

man ser att de behövs och tar hand om dem då. 

XP adresserar till skillnad ifrån Scrum praktiska metoder för att uppnå högre kvalitet på 

koden som skrivs. Några av dessa metoder är parprogrammering och testdriven utveckling. 

De har sina självklara fördelar då man slipper skriva nya tester efter varje färdig version av 

mjukvaran. När tester skrivs diskuterar man med kunden som ger feedback på de problem 

som kan uppkomma ifrån de olika verksamhetsberättelserna. Detta medför att testerna täcker 

de viktigaste kraven då testerna är utformade av någon som vet hur mjukvaran borde fungera. 

 

Fördelar med XP 

 Förändringar är lätta att genomföra. 

 Parprogrammering kan ge bättre kvalité på kod. 

 Utvecklare är ansvariga för all kod inte bara vissa isolerade delar. (Sommerville, 

2011) 

2.2.3 Teori – undersökning/intervju 

När man inhämtar information ifrån människor för ett projekt väljer man oftast huruvida man 

ska göra det genom intervjuer eller via undersökningar. Där intervjuer en gång var den största 

källan till informationsinsamling har undersökningar nu tagit över mer och mer (Reynolds S, 

Sharp A och Anderson K, 2009) 

2.2.3.1 Intervjuer 

Den metod som kanske är mest informationsgivande av de man använder idag. Detta när man 

talar om information ur kvalitativ synpunkt. Då intervjuer sker ansikte mot ansikte är det 

uppenbart att dess fördelar och nackdelar grundar sig på interaktion mellan respondenterna 

och intervjuaren. 

 

Fördelar 

 Möjlighet att ta del av personens resonemang kring en fråga. 

 Hög validitet via följdfrågor som kan kontrolleras. 

 Personlig kontakt med respondenten. 

 Ger djup kring detaljer som hjälper till att förstå komplexa frågeställningar. 

 

Nackdelar 

 Tar tid att bearbeta data. 



 Resurskrävande. 

 Inte speciellt anonymt. 

 Intervjuareffekter kan påverka respondenten.  (Sallnäs) 

 

2.2.3.2 Undersökningar 

Undersökningar har växt fram som en av de mer använda metoderna för att samla 

information. Från att en gång varit telefonundersökningar som dominerat har nu online 

undersökningar tagit över marknaden. Telefonundersökningar var ofta icke uppskattade då de 

inkräktade på folks privatliv. Onlineundersökningar har istället vunnit mark för att det bidrar 

till anonymitet och lättillgänglighet.  

Om man säger att intervjuer ger kvalitativ information, ger undersökningar mer kvantitativ 

information. Man når snabbt mängder av svar även om det är svårt att kontrollera användaren 

som svarat och vad han/hon har skrivit. En stor del av hur kvalitativ informationen ifrån 

undersökningen är ligger i hur väl frågorna är ställda. Vissa metoder och tillvägagångssätt är 

bättre än andra och vilka som används beror på situation.  

Onlineundersökningar medför att de svar som lämnas av olika användare blir svårare att 

kontrollera då användarens uppgifter kan vara helt anonyma. En metod som kan användas för 

att styrka en användares identitet är att kolla upp profilen som denne har och på detta sätt 

bekräfta identiteten.  

En lösning av detta slag är ineffektiv för undersökningar som resulterar i stora svarsmängder. 

En effektivare metod är att fråga om information som kan styrka att användaren har kunskap 

om det som undersöks. Viktigt är att undersökningen inte ställer frågor om personlig 

information, detta kan anses stötande och medföra att personen skippar att delta. 

När en undersökning bedrivs är det viktigt att tänka på vilka som kommer att besvara 

undersökningen. Detta eftersom det annars kan bli en snedvridning av resultatet och slutsatser 

då dras på felaktiga data. 

 

Fördelar 

 Hög responsnivå. 

 Kräver mindre resurser. 

 Tar kortare tid att genomföra. 

 

Nackdelar 

 Behöver i vissa fall research för att undersökningen ska vända sig till rätt hemsidor. 

 Svårt att validera respondenten. 

 Utformning av frågor beror på vilken grupp de riktar sig. 

 Åldersgrupp och målgrupp kan variera kraftigare beroende på svarsregion. (Duffy, 

Smith, Terhanian och Bremer)  



3 Metod 

Arbetets olika delar kräver alla sina metoder för att de ska drivas med minsta möjliga antal 

problem. Valet av dessa metoder förklaras och hur det är tänkt att de ska användas i projektet. 

En noggrann planering av arbetets olika faser presenteras tillsammans med ett Gantschema 

för visuell representation. Budgeten över litteratur för arbetet redovisas. 

3.1  Tillvägagångssätt 

Förstudien har givit insikt i olika typer av mjukvaruutvecklingsmetoder, 

minnesinjektionstekniker samt metoder för att samla information som ger feedback kring 

mjukvaran. Ett urval av dessa tekniker och metoder måste göras för att hålla arbetet på en 

rimlig nivå kunskapsmässigt.  

3.1.1 Systemutvecklingsmetod 

Scrum är en teknik för att hantera ett projekt. Tekniken säger mer om hur ett projekt ska 

läggas upp och hur utvecklarna i teamet ska samarbeta för att man ska ta sig ifrån start till 

slut. Scrum bygger på att utveckla och testa små delar av ett program, sedan bygger man 

vidare på dessa små delar och i slutändan har man en färdig produkt. En viktig egenskap för 

tekniken är att den inte förklarar hur kvalitet skapas utan bara vad kvalitet är och var 

problemen ligger. Då Scrum inte förklarar hur ett projekt uppnår kod av god standard väljs 

den metoden bort för detta arbete. 

XP adresserar essentiella delar för ett team till exempel kommunikation och feedback. Detta 

kommer av de delar inom XP som man praktiserar. Vi inriktar oss på den del som rör 

”Parprogrammering”. (Kniberg, 2007) Genom att arbeta på detta sätt uppnår vi kod som 

konstant evalueras av två personer. Detta innebär att vi får kod som är simpel och lättläslig 

men fyller sin uppgift. En annan bra aspekt med XP är testdriven utveckling. Med denna 

metod skrivs tester före koden och sedan när en version är klar körs dessa automatiserade 

tester. Endast om versionen klarar testerna går man vidare till nästa version. (Sommerville, 

2011) 

För arbetet väljs XP som metod att arbeta med eftersom det bygger på agil 

mjukvaruutveckling samt att det praktiserar metoder för mjukvaruutveckling som ger kod av 

god kvalitet. Arbetet kommer att genomföras i iterationer som är ca 1 vecka långa. Under 

dessa iterationer kommer förändringar i mjukvaran uppmuntras samt att redan skrivna delar 

kommer att revideras utifall de kan skrivas om på ett bättre sätt. Varje verksamhetsberättelse 

kommer att brytas ned till uppgifter som kommer att rangordnas efter högsta prioritet. Dessa 

kommer sedan att betas av en efter en med start vid högsta prioritet.  

Det finns många olika tillvägagångssätt att hantera XP. Vissa följer riktlinjer till punkt och 

pricka medan andra applicerar vissa metoder men lämnar andra utanför. Ofta bland företag 

utgår man ifrån en metod och slutar med en annan. En vanlig sådan transformation är när de 

startar med Scrum och i slutändan får en egen version av XP. Då arbetet är relativt litet finns 

det stor möjlighet att det kommer att uppstå en liknande situation. Detta eftersom arbetet utgår 

ifrån XP strikt och i slutändan troligtvis kommer att ge en egen implementation där vissa 

metoder utelämnas. 



3.1.2 Injektionsteknik 

Som förstudien visat finns det olika sätt att utföra en dll-injektion. Injicering med Windows 

register eller trojansk dll-fil kräver båda ändringar i systemet på varje dator som programmet 

ska köras på, därför uteslöts dessa för utvecklingen av demonstrationsprogrammet. 

Injiceringen med en debugger eller genom att skapa en process kräver att CPU-specifik kod 

skrivs, detta kan vara mycket omständligt om utvecklaren inte har någon erfarenhet med att 

utveckla på en nivå så nära hårdvaran. Kvar finns då att använda externa trådar eller Windows 

hooks för minnesinjektionen. Eftersom minnesinjektion med Windows hooks går att 

åstadkomma på ett enkelt och säkert sätt utan någon djup kunskap om hur Windows virtuella 

minne fungerar valdes denna teknik för utvecklingsprojektet. 

För att underlätta implementation används ett verktyg kallat EasyHook. EasyHook gör det 

möjligt att utföra en minnesinjektion med tekniken Windows hooks på ett säkert och stabilt 

sätt utan att behöva implementera egen funktionalitet för hooking. 

3.1.3 Undersökning 

För att arbetets frågeställningar ska kunna besvaras fullt ut måste data samlas in ifrån den 

kundkrets som internetpokern representerar. Dessa data blir grundligt inspekterade för bästa 

resultat. 

3.1.3.1 Val av metod för undersökning 

Vanliga sätt att samla in information är genom intervjuer eller undersökningar. Av de två 

metoderna väljs undersökningar, mer precist onlineundersökningar. Detta just för att arbetet 

undersöker spelfördelar på internet. Online-forum där många spelare samlas för att diskutera 

blir självklara platser att utföra undersökningen. Undersökningar av denna typ har en stor 

fördel, nämligen kvantitet. Den når ut till en stor grupp människor med lite tidsåtgång. För 

arbetet är det intressant att undersöka vad merparten av onlinepokerspelarna på specifika 

forum tycker.   

3.1.3.2 Utformning av undersökning 

En onlineundersökning är antingen utformad för mer komplexa frågor och färre svar eller 

mindre komplex frågor och fler svar. Undersökningen ska ge en inblick i vad flertalet spelare 

tycker, med andra ord uppnå störst antal svar. Det betyder att undersökningen ska bestå av 

frågor som är lättläsliga och ger simpla svar. Med dessa riktlinjer ökar sannolikheten att fler 

personer svarar.  

Undersökningen inriktar sig på att besvara vad pokerspelare tycker om några av de 

frågeställningar som är uppsatta för arbetet. Frågorna kommer vara utformade för att ge svar 

på dessa samt någon sidofråga för möjlig förbättring.  

Undersökningen kommer att publiceras på 3 olika forum för att nå en blandad målgrupp. Ett 

av dessa forum är dedikerat för pokerintresserade.  Tanken är att svar ifrån mer erfarna 

spelare kommer ifrån detta forum då det oftast är här de huserar samt är de spelare som har 

mest åsikter att förmedla. Det är större chans att mindre erfarna spelare kommer att svara på 

forum som inte har en tydlig pokeranknytelse. Detta då de som nya spelare inte vågar uttrycka 

sig till fullo när det vet att mer erfarna spelare kan granska dem. Det är därför mer vanligt att 

de håller till på allmänna forum där det inte är lika stor grad av erfarna spelare. 

Frågor som besvarar frågeställningarna 



 Anser du att program som räknar ut odds för att få olika händer under handen och 

liknande är fusk? 

 Om ja på ovanstående, tycker du att pokersajter bör arbeta aktivt för att stoppa 

liknande program? 

 

Fråga om möjlig förbättring 

 Tycker du att pokersajter borde införa odds direkt i klienten för att göra det rättvist för 

alla? 

3.2  Planering 

Projektet har delats in i 6 iterationer. Längden på dessa varierar då vissa saker tar längre tid 

och oväntade problem uppstår. 

 

Iteration 1  

Titel: Förberedelser och insamling av nödvändig information.  

Beräknad tidsåtgång: 7 dagar 

 

Iteration 2  

Titel: Lokalisera processen för pokerklienten och dess information i datorns minne.  

Beräknad tidsåtgång: 7 dagar 

 

Iteration 3  

Titel: Filtrering av informationen ifrån pokerklienten, bara information om korten ska sparas.  

En algoritm som beräknar vinst chans med dina kort samt chansen till övriga händer. 

Beräknad tidsåtgång: 10 dagar 

 

Iteration 4  

Titel: Presentation för handledare av betaversionen av programmet.   

Beräknad tidsåtgång: 1 dagar 

 

Iteration 5  

Titel: Passande GUI skrivs.  

Beräknad tidsåtgång: 5 dagar 

 

Iteration 6  

Titel: Demonstration av färdig produkt.  



Beräknad tidsåtgång: 7 dagar 

 

 

Bild 4. Gantschema över de olika iterationerna i projektet 

3.3  Budget 

Budget för projektet landade på 584kr. 3 böcker inhandlades för denna summa. 

 Exploiting Software: How to break code, första utgåvan – Gary McGraw 

 Hacking: The Art of Exploitaionm, andra utgåvan – Jon Erickson 

 Windows via C/C++ (Pro - Developer), femte utgåvan – Jeffrey M. Richter och 

Christophe Nasarre 

  

01-apr 11-apr 21-apr 01-maj 11-maj 21-maj

Förberedelser och insamling av informaiton

Lokalisering av procsessen (PID) och…

Filtrering av pokerklientens utskrifter samt…

Demonstration av beta version

GUI

Demonstration av beta version med GUI



4 Resultat 

Arbetet resulterade i ett program som på ett lyckat sätt injicerade en dll-fil i pokerklientens 

minnesrymd i datorn. På detta sätt fick dll-filen ut information som rörde pokerklienten och 

kunde ge sin användare en fördel i spelet. 

Arbetet hade även en annan aspekt, att lära ut om förbättringar som kan appliceras och 

användas för att skydda sig mot exploateringar av denna typ. 

4.1  PokerStat 

Målet med detta projekt är att demonstrera hur minnesinjektionstekniker kan användas för att 

uppnå fördelar i spel på internet. En av de största avenyerna för spel på internet är poker 

därför föll valet naturligt på att använda onlinepoker för demonstrationen. 

 

 

Bild 5. PokerStat visar sannolikheterna för olika händer 

PokerStat är ett program som använder minnesinjektioner för att läsa information från en 

pokerklient. En DLL-fil som fångar upp all text som pokerklienten skriver ut på skärmen 

injiceras i pokerklientens adressrymd. 

Av all information som skrivs ut på skärmen filtreras pokerkort fram, programmet läser av 

vilka kort spelaren har tilldelats, samt korten som delas ut på flop, turn och river. Med flop, 

turn och river menas de 5 korten som är gemensamma för alla spelare. Denna information 

använder sedan programmet för att räkna ut sannolikheten att få en viss pokerhand eller bättre 

på något av de kvarvarande gemensamma korten. Bild 5 visar hur PokerStat används för att 

underlätta beslut vid pokerspel. På bilden visas en pokerhand där spelaren har 16.5 % chans 



att få en stege på antingen turn eller på river. Spelaren kan då enkelt bestämma om det är 

vinstgenererande att fortsätta spela handen eller inte. 

Programmet PokerStat hämtar vilka kort som tilldelas spelaren samt vilka gemensamma kort 

som delas ut, ingen information om andras spelares dolda kort ges. 

Fördelen som PokerStat ger användaren är att denne direkt kan se hur stor sannolikheten är att 

få olika händer, en enkel bedömning kan då göras om summan av pengar som satsats tidigare 

i handen är tillräckligt stor för att det ska vara vinstgivande att syna en annan spelares 

satsning. Vet spelaren till exempel att det är 35 % chans att få den bästa möjliga stegen och en 

annan spelare satsar alla sina pengar på bordet, då behöver spelaren som använder PokerStat 

bara avgöra om summan som måste synas är större eller mindre än 35 % av den totala vinsten. 

Om summan som måste synas är mindre än 35 % av totala vinsten är det vinstgivande att syna 

den andra spelarens satsning. 

PokerStat ger inga andra fördelar än att den visar sannolikheten för olika pokerhänder, det 

säger ingenting om vad andra spelare har för dolda kort, vilken spelstil de har eller oddsen 

som ges för att syna en satsning. 

 

Bild 6. Förenklat klassdiagram av klasserna inblandade i minnesinjektion 

 

PokerStat använder Windows hooking via EasyHook för att injicera en DLL-fil i 

pokerklientens process. Bild 6 visar ett klassdiagram för hur injektionen utförs.  Den 

injicerade filen fångar upp alla pokerklientens anrop till Windows API-metoder för att skriva 

ut text. Information från anropet behandlas och pokerhanddata filtreras ut och skickas tillbaka 

till PokerStat innan anropet vidarebefordras till rätt metod i Windows API.  



 

Bild 7 Injektion med EasyHook 

 

Bild 7 visar hur EasyHook används för att injicera en dll i pokerklienten. Först registreras 

DLL-filen med Windows Global Assembly Cache (GAC). Detta för att DLL-filen ska bli 

åtkomligt för pokerklienten. Sedan skapas en kanal för kommunikation mellan den injicerade 

DLL-filen och PokerStat för att information ska kunna skickas tillbaka till PokerStat. 

 

Bild 8 Hook med EasyHook 

 

Bild 8 visar hur en hook på ExtTextOutW skapas med EasyHook, i anropet specificeras den 

egna varianten av ExtTextOut som ska köras istället. ExtTextOutW är en funktion i Windows 

API för att skriva text på skärmen. Varje gång den injicerade processen ska skriva ut någon 

text på skärmen anropas den hookade metoden istället för den i Windows.  PokerStat får då 

tillgång till all text och kan filtrera ut den information som behövs för att räkna ut 

sannolikheten för olika händer innan anropet vidarebefordras till ExtTextOut. 

När korten på hand och bordet är identifierade är det bara kvar att räkna ut vad sannolikheten 

är att få något av de kvarvarande korten som ger olika pokerhänder. 



4.2  Undersökning 

# Fråga Ja Nej 

1 Anser du att program som räknar ut odds för 

att få olika händer under handen och liknande 

är fusk? 

36 % 64 % 

2 Om ja på #1, tycker du att pokersajter bör 

arbeta aktivt för att stoppa liknande program?  

36 % 64 % 

3 Tycker du att pokersajter borde införa odds 

direkt i klienten för att göra det rättvist för 

alla? 

9 % 91 % 

 

För att få en blandad målgrupp för undersökningen, med både professionella pokerspelare och 

hobbyspelare genomfördes undersökningen på flera olika forum på internet. Undersökningen 

visar att majoriteten av deltagarna inte tycker att ett program som PokerStat bör klassas som 

fusk. Även om det i vissa fall kan ge vissa fördelar uppfattas inte dessa tillräckligt stora för att 

företagen bör göra något för att motverka denna typ av hjälpmedel. 

Detta visar att program av denna typ inte uppfattas som ett hot av spelarna, men trots detta vill 

hela 91 % inte att klienterna ska erbjuda sådan funktionalitet direkt i programmet. Det ska inte 

räknas som fusk, men det ska inte heller finnas lättillgängligt för alla spelare.  



5 Diskussion 

Blev resultatet av arbetet det förväntade? Hur gick det att driva arbetet med vald 

mjukvaruutvecklingsmetod? I kapitlet diskuteras vad som gick dåligt, vad som gick bra samt 

hur vi tolkar resultaten. 

Syftet med projektet var att beskriva hur minnesinjektion fungerar och demonstrera hur dessa 

tekniker kan ge användare fördelar i spel på internet. Vi valde att rikta in oss på onlinepoker 

för vår demonstration efter som det är en mycket stor marknad inom spel på internet, 

pokerindustrin omsätter stora pengar varje år genom att tillhandahålla klienter där spelare får 

spela mot varandra för riktiga pengar. Just att spelare möter varandra och satsar sina egna 

pengar gör att det är mycket viktigt att alla spelar på samma villkor. Om fusk fanns 

tillgängliga skulle spelarna tappa förtroendet för företagen, vilket skulle få förödande 

konsekvenser för hela pokerindustrin. 

 

5.1  Pokerstat  

Vi vill demonstrera att det går att uppnå fördelar i pokerspel med hjälp av minnesinjektion 

genom att skapa ett program som läser av korten som delas ut och räknar ut sannolikheten för 

att få olika pokerhänder på kommande kort. Detta är viktig information eftersom den ger 

insikt i om det är vinstgenererande att fortsätta spela handen eller om den bör kastas. Det 

krävs inga avancerade matematiska uträkningar för att bestämma sannolikheterna men vi ser 

ändå att det skulle hjälpa spelare att fatta rätt beslut. Vi tror att denna typ av program är 

speciellt användbart för nya spelare då erfarna pokerspelare redan gör någon form av 

överslagsräkning för att bestämma sannolikheten innan de fattar ett beslut om de ska fortsätta 

med handen eller inte. 

Utvecklingen av PokerStat underlättades avsevärt med EasyHook, vi kunde då utföra 

Windows hooks injektioner utan att behöva ta hänsyn till hur olika trådar i klienten 

interagerar med varandra. Skulle det göras manuellt är det viktigt att hooken utförs vid rätt 

tillfälle, annars kan programmet som injiceringen utförs på fallera. Vi tycker att det är viktigt 

att demonstrera att det finns möjligheter att utveckla egna metoder för injicering i 

utbildningssyfte, men vid praktisk implementation är det oftast bättre att använda sig av ett 

välutvecklat verktyg som till exempel EasyHook. Med ett sådant verktyg slipper utvecklarna 

spendera tid på att rätta till buggar som introduceras av den egenutvecklade koden för 

injicering och kan istället fokusera på programmets funktionalitet. 

5.2  Undersökning 

Vår undersökning om vad spelare tycker om denna typ av program visar att majoriteten inte 

klassar det som fusk. Detta kan bero på att de inte anser att det ger en nämnvärd fördel jämfört 

med att utföra överslagsräkning i huvudet. Men vår undersökning visade också att över 90 % 

inte vill ha sådan funktionalitet implementerad direkt i klienten. Vår åsikt är att det beror på 



att många känner att program av den här typen inte ger andra spelare någon större fördel över 

dem själva men de vill fortfarande inte att ovana spelare som kanske inte vet hur man ska 

räkna sannolikheterna ska få tillgång till sådan information. Eftersom poker är ett 

nollsummespel måste alltid någon förlora för att en annan ska kunna vinna. 

För att få en blandad demografi för undersökningen nyttjade vi flera olika forum på internet, 

både allmänna forum och mer pokerinriktade. Detta är viktigt eftersom åsikter från erfarna 

pokerspelare kan skilja sig mycket från åsikter från nybörjare. En erfaren pokerspelare har 

ingen större nytta av ett program som räknar ut sannolikheterna eftersom denne kan göra en 

tillräckligt exakt uppskattning i huvudet utan några program, dessutom är det många fler 

faktorer som påverkar spelet på högre nivåer än just sannolikheten att få vissa pokerhänder. 

5.3  Mjukvaruutvecklingsmetod 

Redan innan projektet startade hade vi riktat in oss på att driva det med en agil 

utvecklingsmetod. Vi hade tidigare kännedom om vilka som fanns att tillgå men inte nog för 

att göra ett val direkt. Vi vann mycket information i förstudien och kunde efter den välja en 

metod som vi kände passade för uppgiften. Med facit i hand gjorde vi rätt i att välja XP. Tiden 

som fanns att tillgå hade varit för kort för Scrum och hela upplägget med 2-4 veckors sprintar 

hade inte passat. Det upplägg som XP gav oss passade väldigt bra tidsmässigt då iterationen 

på 1 vecka gav lagom med tid till både programmering och testning av programmet. Genom 

att välja XP fick vi också fokusera störst del på programmering och revidering av kod. 

Fördelarna av detta tycker vi uppträdde väldigt tydlig då programmet i början behövde ett 

process id för att slutföra injektionen. Detta id hämtades och skrevs in manuellt varje gång. 

Efter omstrukturering av kod hämtade programmet själv process id och injicering slutfördes 

per automation. Vi tycker också att parprogrammering som XP praktiserar var bra. I början 

kändes det som om man satt och flåsade den andra i nacken och bad personen ändra i koden 

hela tiden. Men allt eftersom blev det bättre och man såg tydligt att det blev bättre kod samt 

att man hela tiden fick tips om hur du kunde skriva koden. Lite som vi hade förutspått valde vi 

bort någon metod(testdriven utveckling) som XP praktiserade. Detta efter att vi känt att det 

var för få testfall då arbetet var för litet. 

Ser man det ur en negativ synvinkel fanns det möjlighet att helt och hållet skippa 

användningen av en mjukvaruutvecklings metod. Projektet var förhållandevis litet och vi 

kanske hade kunnat klara av det genom att bara skriva kod allteftersom vi blev klara med en 

tidigare del. Det är dock viktigt att betona att vi tycker att en mjukvaruutvecklingsmetod bör 

användas eftersom den hjälper till att strukturera och planera arbetet. 

5.4  Teori 

Teorin för detta projekt kommer till stor del från boken Windows via C/C++, vår åsikt är att 

den är en komplett handbok för utveckling av program för Windows på en låg nivå, det vill 

säga skriva kod som ligger närmare maskinkod än till exempel utveckling i C# med 

Microsofts Dotnet API som stöd. Här förklaras grundligt hur till anrop direkt till Windows 

API utförs, hur minne hanteras och annan essentiell information för utveckling till 

operativsystemet. Eftersom Boken är publicerad av Microsoft själva är det ingen fråga om det 

är en auktoritär källa för utveckling till Microsoft Windows. Boken används främst som källa 



för att upplysa om hur Windows fungerar och vad som går att göra i form av minnesinjektion. 

Exploiting Software: How to break code och Hacking: The Art of Exploitation har också 

används som teorigrund men dessa två bara på en ytligare nivå, de har bara använts för att 

komma in i rätt tankesätt för hur problem ska lösas när man försöker exploatera andra 

människors kod. Detta tycker vi är mycket viktig kunskap för alla utvecklare, om man som 

utvecklare förstår sig på de vanligaste angreppssätten kan man utveckla säkrare program 

genom att undvika de vanligaste säkerhetshålen. Dessa två böcker finns inte refererade i 

rapporten utan studerades bara för allmänkunskap inom säker programutveckling. 

5.5  Slutsats 

Att det går att vinna fördelar med minnesinjektion har visats med programmet PokerStat men 

undersökningen som genomförts visar att den allmänna uppfattningen är att program av den 

typen inte är fusk. Om det inte bör räknas som fusk att utnyttja klienterna på detta sätt är det 

kanske inte heller ett akut problem som måste hanteras av företagen som levererar tjänsterna. 

Att kunna läsa ur information ur ett program är första steget till att möjliggöra automation av 

interaktionen. Även om programmet PokerStat inte ger en tillräckligt stor fördel för att räknas 

som fusk kan samma tekniker användas för att skapa robotar för spel på internet. Om robotar 

blir en vanlig företeelse i spel på internet finns det risk för att hela marknaden påverkas på ett 

negativt sätt. Vem vill spel poker på internet när motspelarna till stor del består av avancerade 

robotar som skapats med syftet att lura mänskliga spelare på sina pengar?  

Ett av våra mål med projektet var att undersöka om det finns något sätt att förhindra att 

användare exploaterar program med minnesinjektion. Som vi konstaterat i tidigare avsnitt 

sker minnesinjektioner som en naturlig del av Windows minneshantering. Det är därför inget 

som går att stoppa direkt men vi anser att det finns andra sätt att begränsa vad användare kan 

utnyttja. Genom att undvika att ha information som kan utnyttjas lagrad i klienten kan man 

minimera vad användare kan exploatera. Viss information måste dock finnas på klientsidan 

och då går det inte att hålla den helt hemlig eftersom allt som lagras i minnet på klienten går 

att komma åt. Tar man exemplet med pokerklienter, vi har utnyttjat att kort som delas ut till 

användaren eller läggs på bordet skrivs ut i textform i ett historikfönster på klienten. Det är då 

lätt att fånga upp all text som programmet vill skriva ut och filtrera ut texten som innehåller 

eftersökt information. 

Den här typen av utnyttjande går inte att stoppa helt och hållet eftersom allt som ska skrivas ut 

på skärmen måste sparas i klartext i minnet någon gång, men det skulle göra proceduren 

mycket krångligare genom att använda till exempel bildrepresentationen istället för text. Dock 

visade vår undersökning att program av den här typen inte bör klassas som fusk, därför 

kanske inte några större ansträngningar krävs för att säkra mot den här typen av exploatering. 

Om användarna inte har något emot att vissa använder sådana program spelar det kanske inte 

heller någon större roll för företagen. 

Idag finns det inget bättre sätt att minska belastningen på servrar än att skapa klienter som 

körs på användarens dator. Visst finns det nackdelar hos pokerklienterna som bevisats i 

arbetet, men dessa nackdelar får ses som små tycker vi. Detta i förhållande till att det annars 

skulle bli mycket sämre prestanda på pokersajterna.   



6 Framtid och rekommendationer 

Framtid och rekommendationer tar upp hur informationen från detta projekt kan användas för 

vidare undersökning inom ämnet. Kapitlet redovisar också rekommendationer för vad som 

förslagsvis kan undersökas som en fördjupning inom samma ämnesområde. 

6.1  Framtid 

Projektet har lagt en grund för vad som kan göras med minnesinjicering, denna kunskap går 

att bygga vidare på inom automation och artificiell intelligens. Möjligheten att läsa 

information ifrån ett program med ett annat program öppnar möjligheter för 

automatiseringslösningar. 

Ett projekt på en mer avancerad nivå skulle kunna vara att utreda vilken effekt robotar kan ha 

på spel på internet. Idag används redan robotar inom aktiehandel, kommer det bli vanligare 

med robotar inom spel på internet? Går det att utveckla en robot som är bättre än den absoluta 

världseliten inom till exempel onlinepoker? Vad skulle i sådana fall detta betyda för framtida 

spel på internet? 

En annan intressant aspekt värd att undersöka är säkerhetsaspekterna, om ett 

tredjepartsprogram kan läsa all information från ett annat program öppnar det möjligheter för 

ondsinta program. Går det att göra ett system säkert utan att det påverkar användarvänligheten 

på ett negativt sätt? 

6.2  Rekommendationer 

För att bygga vidare på projektet och utforska hur robotar kan påverka onlinepoker är det en 

bra idé att använda grunden som lagts fram om hur information kan läsas från pokerklienten 

med minnesinjektion. Mindre modifieringar behövs göras för att inte bara läsa kort utan även 

summorna som satsas. En robot för onlinepoker kräver mycket komplex artificiell intelligens 

eftersom poker är ett spel med mycket mer än bara odds, för att kunna spela vinnande på 

någon nivå högre än den lägsta krävs att roboten kan uppfatta mönster och anpassa spelet efter 

hur motståndarna spelar. 

 

Ett sätt att slippa denna komplexitet och reducera poker till problemet att fatta matematiskt 

korrekta beslut varje hand är att utveckla en minsta inköp-robot. Den spelar med minsta 

möjliga inköpet på bordet och varje beslut handlar om att antingen satsa allt direkt eller lägga 

handen. Då räcker det att ta hänsyn till korten på hand och hur mycket pengar som har satsats 

innan eftersom vad som händer på senare gator i handen inte är av någon betydelse då alla 

pengar redan är satsade. 

 

Om istället säkerhetsaspekterna med minnesinjektion ska undersökas kan förslagsvis 

tonvikten läggas på att undersöka om det finns något sätt att avgöra om en DLL-fil som 

injiceras i en process kommer från ett legitimt eller ett ondsint program. Eftersom injicering är 



en del av hur minneshanteringen fungerar i Windows är det inget som går att stoppa, men det 

kanske går att analysera datorns andra processer och avgöra om de är pålitliga eller inte. Lite 

på samma sätt som ett antivirusprogram skyddar användarna från virus går det kanske att 

skydda klienten från användare som försöker exploatera dess funktionalitet.  
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Appendix A 

A.1 Programlicenser för öppen källkod 

Programvara utvecklat med öppen källkod använder för det mesta någon variant av GPL, 

LGPL eller BSD. Dessa licenser förklaras kort nedan. 

A.1.1 GPL 

GPL står får General Public License och är en licens skapad av en av de ursprungliga 

rörelserna för öppen källkod GNU. Den primära restriktionen som GPL sätter är att allt 

programvara som använder någon komponent licensierad med GPL måste släppa hela 

programvaran som öppen källkod under samma licens. Detta är en stor begränsning eftersom 

det förbjuder någon som helst användning av GPL licensierad kod i programvara släppt med 

en annan licensiering, till exempel som stängd källkod. 

A.1.2 LGPL 

LGPL står för Lesser General Public Licensen och är en annan licens skapad av GNU. Denna 

licens har lösare restriktioner än GPL. LGPL tillåter användning av komponenter licenserade 

med LGPL i programvara med en annan licens utan något krav på att den måste vara öppen 

källkod. Det är alltså tillåtet att använda LGPL komponenter i sträng källkod programvara. 

Detta gäller om LGPL komponenterna används i sin grundform utan några modifieringar, 

utförs några ändringar på komponenterna måste dessa släppas som öppen källkod. 

A.1.3 BSD  

BSD står för Berkley Standard Distribution och är en licens skapad av Berkeley universitet. 

BSD ställer mycket mindre krav för användandet av licensierade komponenter än både GPL 

och LGPL. BSD tillåter användning av komponenter i programvara med annan licensen, både 

i modifierad och icke modifierad form utan några krav på att någon del ska släppas som 

öppen källkod. Den största restriktionen BSD sätter är att vid användande av komponenter 

med BSD licens i en programvara måste skaparna av dessa komponenter som används 

tillkännages. (Sommerville, 2011) 

  



Appendix B 

B.1 Komponenter för underlättad hooking 

B.1.1 EasyHook 

EasyHook är ett öppet källkodsprojekt licenserat under LGPL. EasyHook ger ett gränssnitt för 

att enkelt kunna utföra hooks för en flertrådad miljö i Windows. Det har stöd för hooking i 

både en 32bit och en 64bit miljö av Windows XP och nyare. EasyHook gör det möjligt att via 

en API utföra hooks utan att behöva skriva någon som helst lågnivå kod i C eller C++, allt går 

att sköta i C#.(EasyHook, 2013) 

EasyHook innehåller all funktionalitet som krävs för att kunna göra injicering med Windows 

hooks på ett enkelt sätt och eftersom det är licenserat med LGPL kan det användas i projekt 

som utvecklas med stängd källkod.  

B.1.2 Microsoft Detours 

Detours är ett projekt från Microsoft som är utvecklat för att underlätta hooking av Windows 

API. Det är en lättviktig komponent som hanterar hooking utan att kräva några djupa 

kunskaper om Windows API eller lågnivåprogrammering i C eller C++. 

Detours består av 2 olika produkter, en professionell version som måste köpas in och en 

gratisversion. Den professionella versionen riktar sig till företag som har tänkt att använda 

Detours i kommersiella produkter, och har stöd för hooking i både 32bit och 64bit miljöer. 

Detours Express är en gratisversion tänkt för forskning och ickekommersiell användning. 

Utöver begränsningar i vad licensen tillåter användaren att göra med Detours Express finns 

även tekniska begränsningar jämfört med den professionella version, som till exempel endast 

stöd för hooking i 32bit miljöer. (Detours, 2013)  
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