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Sammanfattning 
Målet med denna undersökning har varit att ta fram lämpligt bibliotek i programspråket C för 
generering och parsning av JSON (JavaScript Object Notation). Biblioteket ska användas för att bygga 
ett nytt API mot Svenska Spels transaktionssystem som ska underlätta för klientutvecklare att 
anropa systemet. Undersökningen har begränsats till utvärdering två utvalda bibliotek, YAJL (Yet 
Another Json Library) och Jansson. För att kunna jämföra och analysera dessa har jag implementerat 
ett testprogram som mäter deras prestanda vid generering och parsning av ett antal utvalda JSON 
objekt. Jag har även undersökt biblioteken utifrån användarvänlighet och robusthet. I uppdraget har 
även ingått att undersöka om det går att skapa ett eget bibliotek som har bättre prestanda än de 
båda utvalda. Efter utvärdering av resultaten från dessa undersökningar har jag tillslut kommit fram 
till vilket av biblioteken som är bäst anpassat för Svenska Spels behov. 

Nyckelord: C, JSON, prestanda tester, Jansson, YAJL. 

Abstract 
The objective of this study was to find a suitable library in the C programming language for 
generating and parsing JSON (JavaScript Object Notation). The library will be used to build a new API 
for Svenska Spels transaction system which will make it easier for client developers to invoke the 
system. The study has been limited to evaluation of two selected libraries, YAJL (Yet Another Json 
Library) and Jansson. In order to compare and analyze them I have implemented a test program that 
measures the performance of generation and parsing of a selected number of JSON objects. I have 
also examined the libraries based on user-friendliness and robustness. The task has also been to 
study the feasibility of creating a library which has better performance than the two selected. After 
evaluating the results of these studies, I have finally come to the conclusion of which library is most 
adapted to Svenska Spels needs. 

Keywords: C, JSON, performance testing, Jansson, YAJL.  
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Inledning 

Bakgrund och problemmotivering 
Inom Svenska Spel finns ett behov av ett nytt API (Application Programming Interface) mot deras 
transaktionssystem. Orsaken är att användarna kopplar upp sig mot transaktionssystemet med allt 
från mobiltelefoner till webbklienter och terminaler vars programvaror ofta är skrivna i olika 
programspråk. Detta medför att det krävs en hel del kod för att göra översättning mellan de olika 
språken för att få det hela att fungera. 

API:et ska implementeras med JSON och jag har fått i uppdrag av Svenska Spel att ta fram ett 
lämpligt bibliotek i programspråket C för generering och parsning av JSON som kan passa deras 
behov. De bibliotek som ska utvärderas ska jämföras med fokus på prestanda men även för 
användarvänlighet och robusthet. I uppdraget ingår också att undersöka hur stora tal biblioteken 
klarar av att hantera då Svenska Spel ofta använder mycket stora tal i samband med olika speldata, 
serienummer m.m. 

Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med undersökningen är att ta fram ett mer flexibelt och förändringsbart 
system som enkelt kan anpassas efter nya förutsättningar, det vill säga färre översättningar mellan 
olika programspråk och mindre kod som behöver skrivas om när det sker ändringar i systemet. 

Avgränsningar 
Undersökningen är avgränsad till utvärdering av två bibliotek, Jansson och YAJL. Jag ska även 
implementera och testa ett eget bibliotek, för att se om det går att ta fram något som har bättre 
prestanda än de två ovan nämnda biblioteken. 

Konkreta och verifierbara mål 
Undersökningen har som mål att besvara följande frågor: 

- Vilket av biblioteken har bäst prestanda. 
- Vilket av biblioteken är mest användarvänligt. 
- Kan biblioteken hantera tillräckligt stora tal. 
- Kan jag själv implementera ett snabbare bibliotek än de två undersökta. 
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Teori 

JavaScript Object Notation (JSON) 
(Källa: [1]) 

JSON (JavaScript Object Notation) är ett lättviktigt format för utbyte av data. Det är enkelt för oss 
människor att läsa och skriva och enkelt för datorer att generera och parsa (information om parsning 
kan läsas i slutet av kapitlet). JSON är ett textformat som är helt språkoberoende men använder 
konventioner som känns igen av programmerare som använder sig av något av C-språken eller Java 
med flera. Dessa egenskaper gör JSON till ett utmärkt språk för utbyte av data. 

Datastrukturer i JSON 

Objekt 
Ett objekt är en mängd av namn/värde par. Ett objekt börjar med en vänster ”måsvinge” ({) och 
avslutas med en höger ”måsvinge” (}). Varje namn följs av ett kolon (:) och namn/värde par 
separeras med komma (,). 

 

JSON objekt (Källa: [1]) 

Array 
En array är en kollektion av värden. En array börjar med en vänster hakparentes ([) och avslutas med 
en höger hakparentes (]). Värden separeras med komma (,). 

 

JSON array (Källa: [1]) 
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Värde 
Ett värde kan vara en sträng med dubbla citationstecken, ett nummer, sant, falskt, null, ett objekt 
eller en array. Dessa strukturer kan även nästlas. 

 

JSON värde (Källa: [1]) 

Exempel 
Nedan följer ett exempel på ett JSON objekt som beskriver en person. Objektet innehåller 
strängvärden för för- och efternamnn, ett numeriskt värde för åldern, ett nästlat objekt som 
representerar personens adress och en lista av objekt innehållande information om olika typer av 
telefonnummer. 

{ 
    "firstName": "John", 
    "lastName": "Smith", 
    "age": 25, 
    "address": { 
        "streetAddress": "21 2nd Street", 
        "city": "New York", 
        "state": "NY", 
        "postalCode": "10021" 
    }, 
    "phoneNumber": [ 
        { 
            "type": "home", 
            "number": "212 555-1234" 
        }, 
        { 
            "type": "fax", 
            "number": "646 555-4567" 
        } 
    ] 
} 
Exempel på ett JSON objekt (Källa: [2]) 
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Yet Another JSON Library (YAJL) 
(Källa: [3]) 

YAJL är ett bibliotek skrivet i programmeringsspråket C med öppen källkod som används för att 
generera och parsa JSON. YAJL har egenskaperna att vara portabelt, kunna parsa via strömmar, vara 
snabbt och inte vara alltför resurskrävande. Det är utvecklat av Lloyd Hilaiel, men även många andra 
har bidragit med kod för att förbättra och utveckla biblioteket. 

Funktioner 
Viktigaste funktionerna för generering av JSON: 

YAJL_API yajl_gen yajl_gen_alloc(const yajl_alloc_funcs *allocFuncs) 
Allokera ett nytt generator handtag som kommer att användas för att generera JSON objektet. 

YAJL_API yajl_gen_status yajl_gen_map_open(yajl_gen hand) 
Generera en öppningstag för ett JSON objekt. 

YAJL_API yajl_gen_status yajl_gen_map_close(yajl_gen hand) 
Generera en stängningstag för ett JSON objekt. 

YAJL_API yajl_gen_status yajl_gen_string(yajl_gen             hand, 
                                         const unsigned char *str, 
                                         size_t               len) 
Generera ett nytt strängvärde. 

YAJL_API yajl_gen_status yajl_gen_get_buf(yajl_gen              hand, 
                                          const unsigned char **buf, 
                                          size_t               *len) 
Få tillgång till buffern med det genererade JSON objektet. 

De viktigaste funktionerna för tolkning och extrahering av värden ur ett JSON objekt: 

YAJL_API yajl_val yajl_tree_parse(const char *input, 
                                  char *error_buffer, 
                                  size_t error_buffer_size) 
Tolka ett inmatat JSON objekt och returnera en pekare till topp-nivå värdet (roten av parseträdet). 

YAJL_API yajl_val yajl_tree_get(yajl_val     parent, 
                                const char **path, 
                                yajl_type    type) 
Extrahera ett värde ur trädet. Returnerar en pekare till värdet. 

#define YAJL_GET_STRING(v) (YAJL_IS_STRING(v) ? (v)->u.string : NULL) 
En pekare till strängen som yajl värdet innehåller. 

Minneshantering 
Funktioner för att frigöra allokerat minne: 

YAJL_API void yajl_tree_free (yajl_val v) 
Frigör ett parseträd returnerat av yajl_tree_parse(). 

YAJL_API void yajl_gen_free (yajl_gen handle) 
Frigör ett generatorhandtag. 
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Typkontroller och felhantering 
YAJL_API yajl_val yajl_tree_parse (const char *input, 
                                   char       *error_buffer, 
                                   size_t      error_buffer_size) 
Lagrar ett felmeddelande i error_buffer vid fel, och returnerar NULL. 

Yajl använder macros för typkontroller, till exempel: 

#define YAJL_IS_STRING(v) (((v) != NULL) && ((v)->type == yajl_t_string)) 
 
För de flesta av funktionerna för generering av JSON i YAJL returneras felkoder, till exempel: 

yajl_gen_status_ok, yajl_gen_invalid_number, yajl_gen_no_buf med flera. 

Inre struktur 
Vid tolkning av ett JSON objekt lagrar YAJL alla värden i C strukturer. För att söka upp ett värde 
utifrån ett namn, använder YAJL en linjär sökning av en vektor. 

Hantering av stora tal 
I YAJL lagras heltal som long long int (vilket är samma sak som en signed 64-bitars integer (Källa: [4]). 
Mer om lagring av heltal kan läsas i kapitlet Binär lagring av heltal. 

Exempel 
Exempel på generering av ett objekt med namnet ”Person”, innehållande ett strängvärde för namnet 
och ett numeriskt värde för åldern. 

yajl_gen             gen; 
const unsigned char *buf; 
size_t               len; 
 
gen = yajl_gen_alloc (NULL); 
 
yajl_gen_map_open    (gen); 
yajl_gen_string      (gen, (unsigned char *)"Person", strlen("Person")); 
yajl_gen_map_open    (gen); 
yajl_gen_string      (gen, (unsigned char *)"name",   strlen("name")); 
yajl_gen_string      (gen, (unsigned char *)"Johan",  strlen("Johan")); 
yajl_gen_string      (gen, (unsigned char *)"age",    strlen("age")); 
yajl_gen_integer     (gen,                  26); 
yajl_gen_map_close   (gen); 
yajl_gen_map_close   (gen); 
 
yajl_gen_get_buf     (gen, &buf, &len); 
 
printf("%s\n", buf); 
 
yajl_gen_free        (gen); 
 
Programmet ger utskriften: 

{ 
    "Person": { 
        "name": "Johan", 
        "age": 26 
    } 
} 
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Exempel på extrahering av personens namn: 

yajl_val root; 
yajl_val name; 
char     error[1024]; 
 
root = yajl_tree_parse ((const char *)buf, error, 1024); 
name = yajl_tree_get   (root, 
                       (const char *[]){ "Person", "name", 0 },                               
                        yajl_t_string); 
 
printf("%s\n", YAJL_GET_STRING(name)); 
 
yajl_tree_free         (root); 
 
Programmet ger utskriften: Johan 
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Jansson 
(Källa: [5]) 

Jansson är ett bibliotek skrivet i programmeringsspråket C med öppen källkod som används för att 
generera och parsa JSON. Jansson har egenskaperna att ha en omfattande dokumentation, inte ha 
några beroenden av andra bibliotek, ett enkelt interface och fullt unicode stöd (UTF-8). Det är 
utvecklat av Petri Lehtinen men många andra har bidragit med kod för att förbättra och utveckla 
Jansson. 

Funktioner 
De viktigaste funktionerna för generering av JSON: 

json_t *json_object(void) 
Returnerar ett nytt tomt JSON objekt som kan fyllas med värden av olika typer. 

json_t *json_array(void) 
Returnerar en ny tom lista som kan fyllas med värden av olika typer. 

int json_object_set(json_t *object, const char *key, json_t *value) 
Lägg till ett nytt namn/värde par till ett objekt. 

char *json_dumps(const json_t *root, size_t flags) 
Returnerar en buffer som innehåller det skapade JSON objektet utifrån rot-noden. 

De viktigaste funktionerna för tolkning och extrahering av värden ur ett JSON objekt: 

json_t *json_loads(const char *input, size_t flags, json_error_t *error) 
Tolka ett inmatat JSON objekt och returnera rot-noden för objektet. 

json_t *json_object_get(const json_t *object, const char *key) 
Extrahera ett värde ur JSON objektet utifrån en angiven nyckel. 

const char *json_string_value(const json_t *string) 
Returnerar det associerade värdet av en sträng. 

Minneshantering 
För att frigöra minne som inte används använder sig Jansson av en referensräknare, för att se om ett 
värde fortfarande används eller inte. När ett värde skapas, sätts dess referensräknare till 1. Om en 
referens till ett värde sparas, ökar referensräknaren med 1, och när ett värde inte längre behövs, 
minskas referensräknaren med 1. När räknaren hamnar på noll finns det inga referenser kvar och 
värdet kan förstöras. 

void json_decref(json_t *json) 
Minska räknaren för json med 1. När räknaren hamnar på noll, förstörs värdet och kan inte längre 
användas. 

Typkontroller och felhantering 
json_object_set_new() 
Returnerar 0 vid lyckad genomförning och -1 vid fel. 

typkontroller finns för alla värden, t.ex. json_is_object(const json_t *json), 
json_is_integer(const json_t *json) med flera. 
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json_t *json_loads(const char *input, size_t flags, json_error_t *error) 
Sparar ett felmeddelande i error vid fel och returnerar NULL. 

Inre struktur 
Vid tolkning av ett JSON objekt sparar Jansson alla namn/värde par i en hashtabell. Detta för att 
snabbt kunna söka upp ett värde utifrån dess associerade namn vid extrahering av värden. 

Hantering av stora tal 
I Jansson lagras heltal som long long int (vilket är samma sak som en signed 64-bitars integer (Källa: 
[4]). Mer om lagring av heltal kan läsas i kapitlet Binär lagring av heltal. 

Exempel 
Personexemplet från kapitlet Yet Another JSON Library (YAJL), rubrik Exempel. 

json_t *root; 
json_t *person; 
char   *buf; 
 
root   = json_object(); 
person = json_object(); 
 
json_object_set_new (root,   "Person", person); 
json_object_set_new (person, "name",   json_string  ("Johan")); 
json_object_set_new (person, "age",    json_integer (26)); 
 
buf = json_dumps    (root, 0); 
 
printf("%s\n", buf); 
 
free(buf); 
 
json_decref         (person); 
json_decref         (root); 
 
Programmet ger utskriften: 

{ 
    "Person": { 
        "name": "Johan", 
        "age": 26 
    } 
} 
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Exempel på extrahering av personens namn: 

json_t       *root; 
json_t       *node; 
json_t       *name; 
json_error_t  error; 
 
root = json_loads      (buf,  0,        &error); 
node = json_object_get (root, "Person"); 
name = json_object_get (node, "name"); 
 
printf("%s\n", json_string_value(name)); 
 
json_decref            (name); 
json_decref            (node); 
json_decref            (root); 
 
Programmet ger utskriften: Johan 
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Binär lagring av heltal 
(Källa: [6]) 

Det finns två olika lagringsformer för heltal i C. Den ena är teckenlös form (unsigned på engelska) där 
man låter varje bit representera en binär siffra. Tal av denna form kan alltså bara representera icke 
negativa tal (noll och positiva tal). För att kunna representera även negativa tal används en annan 
lagringsform. Den lagringsform som är vanligast och används i de flesta datorerna kallas 
tvåkomplementsform. I tvåkomplementsformen lagras alla positiva tal med en inledande nolla och 
alla negativa tal inleds med en etta. Vid användning av denna form förlorar man då en rad positiva 
tal som bara kan representeras av motsvarande teckenlöst tal av samma storlek (i bitar). T.ex. ett 16-
bitars heltal i tvåkomplementsform kan representera tal mellan -32768 och 32767 medan ett 
motsvarande tal av teckenlös form kan representera tal mellan 0 och 65535. 

Nedan visas en tabell med heltal som lagrats i 8 bitar. 

Bitmönster Teckenlöst Tvåkomplement 
00000000 0 0 
00000001 +1 +1 
00000010 +2 +2 

. . . .   
01111110 +126 +126 
01111111 +127 +127 
10000000 +128 -128 
10000001 +129 -127 

. . . .   
11111110 +254 -2 
11111111 +255 -1 
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Parser 
(Källa: [7]) 

En parser är ett datorprogram (eller komponent) som analyserar ett språk, kontrollerar syntaxen och 
bygger en datastruktur utifrån en förbestämd grammatik. 

Med språk menas en mängd av strängar, där varje sträng är en begränsad mängd symboler tagna 
från ett begränsat alfabete. Varje språks struktur kan bestämmas av en grammatik. Ett exempel på 
en grammatik visas nedan. Symbolerna S, E och L står för statement (påstående), expression 
(uttryck) och list (lista). Varje begrepp nedan kallas för en produktion. Symbolerna S och L kallas för 
icke-avslutande (non-terminal) symboler och symbolerna if, then, else, end, begin, ;,  print, num och 
== kallas för avslutande (terminal) symboler eftersom dessa inte leder vidare till någon ny 
produktion. 

S -> if E then S else S L -> end 
S -> begin S L  L -> ; S L 
S -> print E 

  E -> num == num 

Grammatiken tagen från (Källa: [7]) 

Det finns olika sorters algoritmer för parsning. Den jag ska gå igenom här kallas för recursive-descent 
parser. Fördelen med denna är att algoritmen är enkel att använda och kan konstrueras för hand. 
Algoritmen fungerar genom att varje grammatisk produktion blir en klausul i en rekursiv funktion. 
Nedan illustreras en recursive-descent parser för grammatiken ovan. 

final int IF=1, THEN=2, ELSE=3, BEGIN=4, END=5, PRINT=6, SEMI=7, NUM=8,    
          EQ=9; 
 
int tok = getToken(); 
 
void advance() { tok=getToken(); } 
 
void eat(int t) 
{ 
    if (tok == t) advance(); 
    else error(); 
} 
 
void S() 
{ 
    switch (tok) 
    { 
    case IF: 
        eat(IF); E(); eat(THEN); S(); eat(ELSE); S(); 
        break; 
    case BEGIN: 
        eat(BEGIN); S(); L(); 
        break; 
    case PRINT: 
        eat(PRINT); 
        E(); 
        break; 
    default: 
        error(); 
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    } 
} 
 
void L() 
{ 
    switch(tok) 
    { 
    case END: 
        eat(END); 
        break; 
    case SEMI: 
        eat(SEMI); S(); L(); 
        break; 
    default: 
        error(); 
    } 
} 
 
void E() { eat(NUM); eat(EQ); eat(NUM); } 
 
Koden tagen från (Källa: [7]) 

En recursive-descent parser fungerar bara på grammatiker då den första avslutande symbolen av 
varje subuttryck ger tillräcklig med information för att kunna avgöra vilken produktion som ska 
användas. 

För att enklare se hur algoritmen ska implementeras kan man skapa en parsing tabell. Detta görs 
genom att först ta fram FIRST mängder för varje icke-avslutande symbol. För att förklara vad en 
FIRST mängd är tar vi icke-avslutande symbolen S som exempel. FIRST(S) är mängden av icke-
avslutande symboler som kan inleda en sträng deriverad från S. I vårat fall är dessa if, begin och 
print, d.v.s. FIRST(S) = { if, begin, print }. Om vi fortsätter med de andra icke-avslutande symbolerna 
får vi att FIRST(L) = { end, ; } och FIRST(E) = { num }. 

Vi kan nu skapa en parsing tabell utifrån dessa mängder: 

 if then else begin end print ; num == 
S S -> if E then S 

else S 
  S -> begin 

S L 
 S -> print 

E 
   

L     L -> 
end 

 L -> ; 
S L 

  

E         E -> num == 
num 

 

I vissa grammatiker kan det förekomma att en produktion är nullable (tom sträng). Ett exempel är då 
X ->, Y -> och Z -> XYZ. Eftersom både X och Y är nullable så måste FIRST(XYZ) inkludera FIRST(Z). Man 
måste därför hålla kolla på vilka värden som kan vara tomma strängar när man beräknar FIRST 
mängderna. Man måste även hålla koll på vilka värden som följer en nullable symbol. Detta görs med 
FOLLOW mängder. För att förklara vad en FOLLOW mängd är tar vi icke-avslutande symbolen S som 
exempel. FOLLOW(S) är en mängd avslutande symboler som direkt följer S. I vårat fall är dessa else, 
if, end och ;, d.v.s FOLLOW(S) = { else, if, end, ; }. 
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Metod 

Testprogram 
För att kunna göra mätningar på prestanda, men även bedöma användarvänligheten av de två 
biblioteken Jansson och YAJL så har jag utvecklat ett testprogram. Testprogrammet är uppdelat i två 
delar, en för generering av JSON objekt och en för parsning. Båda delarna har en implementation för 
vardera av biblioteken. 

För att programmet ska veta vad som ska genereras har jag definierat en C struktur innehåller alla de 
olika typerna som ett JSON objekt kan ha. Vid start av programmet laddas strukturen så att den 
motsvarar det JSON objekt som man vill generera och vid avslut får användaren tillgång till buffern 
där JSON objektet har lagrats. Denna används sedan som inmatning vid parsningsdelen. Programmet 
extraherar då alla värden ur JSON objektet och lagrar dessa i samma C struktur som tidigare. 

Vid körning av programmet bestämmer användaren vilket av biblioteken YAJL eller Jansson som ska 
användas, vilken typ av objekt och hur många av dessa som ska genereras respektive parsas. 
Programmet mäter sedan exekveringstiderna för genereringen och parsningen och skriver ut dessa 
vid lyckad körning. 

Ett förenklat exempel av hur programmet lagrar data: 

typedef struct 
{ 
    int   integer; 
    char *string; 
    int   boolean; 
} JSON_DATA; 
 
JSON_DATA jd; 
 
jd.integer = 2; 
jd.string  = “Test”; 
jd.boolean = 1; 
 
Generering för dessa värden kommer att ge följande resultat i buffern: 

{ 
    "Integer_000": 2, 
    "String_000": "Test", 
    "Boolean_000": true 
} 
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Strukturdiagram av testprogrammet: 

 

 

För tidsmätningen används funktionen clock() som kan användas vid inkludering av filen 
”time.h”. Funktionen anropas första gången när tidsmätningen kan sättas igång och anropas igen när 
mätningen är slutförd. Resultatet av mätningen beräknas enligt följande: 

(double)(end - begin / CLOCKS_PER_SEC) / 1000000 
 
I testprogrammet sker mätningen separat vid två olika tillfällen, dels för genereringen och dels för 
parsningen. Mätningen påbörjas precis innan man loopar igenom alla objekt som ska 
genereras/parsas och avslutas direkt efter loopen slutförts. Exempel på detta visas nedan: 
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Tidmätning för genereringsdelen: 

begin = clock(); 
for (int i = 0; i < num_tests; i++) 
{ 
    buf = to_json_yajl(obj); 
} 
end = clock(); 
 
printf("Execution time to JSON is: %f seconds\n", (double)(end - begin / 
CLOCKS_PER_SEC) / 1000000); 
 
Tidmätning för parsningsdelen: 
 
begin = clock(); 
for (int i = 0; i < num_tests; i++) 
{ 
    from_json_yajl(buf, obj); 
} 
end = clock(); 
 
printf("Execution time from JSON is: %f seconds\n", (double)(end - begin / 
CLOCKS_PER_SEC) / 1000000); 
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Egen implementation (Jbson) 

Generering 
För genereringsdelen har jag använt mig av funktioner som liknar YAJL. Man bygger alltså JSON 
objektet uppifrån och ned och man måste själv hålla koll på var i objektet man befinner sig, d.v.s. om 
det är en nyckel som ska genereras näst eller ett värde. Man måste även hålla koll på att antal 
öppningstaggar för objekt och arrayer motsvarar antalet stängningstaggar. 

Skillnaden mot YAJL:s funktioner är att jag har en specifik funktion för att generera nycklar, istället 
för att använda funktionen för generering av strängvärden till detta. Anledningen till att jag gjort så 
är att man slipper kontrollera var i objektet man befinner sig i implementationen och att man 
undviker onödiga if-satser. Det enda man behöver kontrollera är om ett kommatecken behöver 
genereras innan värdet eller inte. Det görs med en flagga som kan vara antingen noll eller ett 
beroende på om ett kommatecken ska läggas till eller ej. 

Denna skillnad försämrar inte användarvänligheten i jämförelse med YAJL, eftersom man även där 
behöver hålla koll på om det är en nyckel eller ett värde som ska genereras. Skillnaden för 
användaren är bara ett annat namn på funktionsanropet. 

För lagring av värden i retur-bufferten använder jag mig av funktionen memcpy då detta är en 
mycket snabbare funktion än t.ex. strcat eller sprintf. Det är också funktionen som YAJL använder sig 
av. Jag har även lagt återkommande funktionsanrop i makron för att ytterligare minska 
genereringstiden. 

För allokering av minne för retur-bufferten har jag fyra olika nivåer med olika minnesstorlekar. Vid 
start allokeras bufferten med storleken som motsvarar den första nivån. När bufferten sedan blir full 
allokeras nytt minne med storlek som motsvarar nästa nivå och så vidare. 

Parsning 
I parsningsdelen har jag valt att implementera en recursive descent parser (se kapitlet  
Parser) eftersom det är den enklaste algoritmen att implementera för hand. 

För att göra detta har jag tagit fram en grammatik för språket JSON. Symbolerna T, V, O, M, ML, A 
och EL står för JSONText, JSONValue, JSONObject, JSONMember, JSONMemberList, JSONArray och 
JSONElementList. Grammatiken följer nedan. 

T -> O$ T -> A$     
V -> null V ->boolean V -> O V -> A V -> string V -> number 
O -> { ML }      
M -> string : V      
ML -> M ML’ ML ->     
ML’ -> ,M ML’ ML’ ->     
A -> [ EL ]      
EL -> V EL’ EL ->     
EL’ -> ,V EL’ EL’ ->     

 

Grammatiken är skapad med hjälp av grammatiken i Bilaga A: JSON Grammar. ML’ och EL’ är 
introducerade för att eliminera duplicerade inmatningar i parsing tabellen. 
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FIRST och FOLLOW tabell för grammatiken följer nedan. 

 nullable FIRST FOLLOW 
T no { [  
V no null boolean { [ string number  
O no {  
M no string  
ML yes string } 
ML’ yes , } 
A no [  
EL yes null boolean { [ string number ] 
EL’ yes , ] 

 

Parsing tabellen blir då följande. 

 null boolean string number { } [ ] , 
T     T -> O$  T -> A$   
V V -> 

null 
V -> 
boolean 

V -> string V -> 
number 

V -> O  V -> A   

O     O -> { 
ML } 

    

M   M -> string 
: V 

      

ML   ML -> M 
ML’ 

  ML 
 -> 

   

ML’      ML’  
-> 

  ML’ -> ,M 
ML’ 

A       A -> [ E 
] 

  

EL EL -> V 
EL’ 

EL -> V EL’ EL -> V EL’ EL -> V EL’ EL -> V 
EL’ 

 EL -> V 
EL’ 

EL  
-> 

 

EL’        EL’  
-> 

EL’ -> V 
EL’ 

 

För att lagra värden har jag använt mig av en liknande struktur som YAJL använder sig av. Detta 
eftersom YAJL:s struktur är väldigt enkel att förstå sig på och att använda. Strukturen ser ut på 
följande vis. 

typedef struct JBSON_VAL_T *JBSON_VAL; 
 
struct JBSON_VAL_T 
{ 
    TYPE type; /**< Objektets typ, kan vara något av alla JSON värden */ 
 
    union 
    { 
        char *val_p; /**< Sparar strängvärden och true- eller falsevärden                                 
                      */ 
        long long int i; /**< Sparar integervärden */ 
  
        /** Struktur som representerar ett JSON objekt */ 
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        struct 
        { 
            char      **keys;   /**< Nycklar i JSON namn/värde par */ 
            JBSON_VAL  *values; /**< Värden i JSON namn/värde par */ 
            size_t      len; 
        } OBJECT; 
 
        /** Struktur som representerar en JSON array */ 
        struct 
        { 
            JBSON_VAL *values; /**< Värden i arrayen */ 
            size_t     len; 
        } ARRAY; 
    } U; 
} 
 
För att spara ett värde i strukturen använder jag mig av en pekare, som pekar på värdets startsymbol 
i den inmatade buffern. När den sista symbolen i värdet har lästs byts denna ut mot ett nulltecken. 
Vid sökning efter ett värde utifrån en specifik nyckel traverseras då strukturen tills rätt objekt hittats 
och detta returneras sedan. 

Exempel 
Personexemplet från kapitlet Yet Another JSON Library (YAJL), rubrik Exempel. 

JBSON_GEN  gen; 
char      *buf; 
 
gen = jbson_gen_alloc(); 
 
jbson_gen_object_begin  (gen); 
jbson_gen_key           (gen, "Person", strlen("Person")); 
jbson_gen_object_begin  (gen); 
jbson_gen_key           (gen, "name",   strlen("name")); 
jbson_gen_string        (gen, "Johan",  strlen("Johan")); 
jbson_gen_key           (gen, "age",    strlen("age")); 
jbson_gen_integer       (gen, 26); 
jbson_gen_object_end    (gen); 
jbson_gen_object_end    (gen); 
 
buf = jbson_gen_get_buf (gen); 
 
printf ("%s\n", buf); 
 
jbson_gen_free          (gen); 
 

Programmet ger utskriften: 

{ 
    "Person": { 
        "name": "Johan", 
        "age": 26 
    } 
} 
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Exempel på extrahering av personens namn: 

JBSON_VAL root; 
JBSON_VAL person; 
JBSON_VAL name; 
 
root = jbson_parse        (buf); 
 
person = jbson_object_get (root,   "Person", jbson_object_t); 
name = jbson_object_get   (person, "name",   jbson_string_t); 
 
printf ("%s\n", JBSON_GET_STRING(name)); 
 
jbson_free                (root); 
 
Programmet ger utskriften: Johan 
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Resultat 

Test objekt 
Nedan beskrivs de JSON objekt som använts vid prestanda tester för generering och parsning. 

Test 1 
En 100 element vektor med heltal. 

Test 2 
En vektor med fem objekt, där varje objekt innehåller fem strängar. 

Test 3 
100 heltal. 

Test 4 
Tre 5x5 matriser med heltal. 

Test 5 
Tre objekt som innehåller två subobjekt och tre objekt som innehåller tre subobjekt. 

Test 6 
Fem heltal, fem strängar, en 100 element vektor med heltal, en 100 element vektor med strängar, 
en vektor med fem objekt, där varje objekt innehåller fem strängar, en 5x5 matris med heltal, en 5x5 
matris med strängar, ett objekt som innehåller två subobjekt och ett objekt som innehåller tre 
subobjekt. 

Test 7 
En 100 element vektor med strängar. 

Test8 
En 100 element vektor med extra långa strängar. 
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Prestandatest 

Generering 
Exekveringstider för generering av testobjekten för de olika biblioteken. 

 

Parsning 
Exekveringstider för parsning och extrahering av värden ur testobjekten för de olika biblioteken. 
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Stränghantering 
Exekveringstider för parsning och extrahering av strängar med olika längder för de olika biblioteken. 

 

Laddning och hämtningstider 
Exekveringstid av att ladda in ett JSON objekt jämfört med att både ladda in objektet och extrahera 
värden för de olika biblioteken. 
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Diskussion 

Metod 
Min metod att välja att göra ett testprogram för att kunna utvärdera biblioteken tycker jag har varit 
rätt väg att gå. Främst för att jag fick ut mätvärden på hur snabba biblioteken är vilket var mitt 
huvudsakliga mål. Men även för att jag har fått använda bibliotekens funktioner och tvingats läsa 
kod och dokumentation vilket har gett mig goda kunskaper om deras användarvänlighet och 
struktur. 

Resultat 
Mina resultat av prestandatesterna har gett mig tillräckligt med information för att kunna göra en 
bedömning av vilket bibliotek som bäst passar Svenska Spels behov och på så sätt uppnå mina mål 
med projektet. Eventuella mätfel på grund av olika belastningar på testdatorn kan försummas 
eftersom skillnaderna mellan de olika biblioteken är så pass stora att en rättvis bedömning ändå kan 
göras. 

Användarvänlighet 
Min bedömning är att Jansson har något mer användarvänligt API för generering än YAJL, då man 
inte behöver tänka på öppnings- och stängningstaggar för objekt och arrayer. Inte heller behöver 
man tänka på att generera nyckelvärden då man bara kan generera värden i par. Nackdelen med 
generering i par är dock att man behöver specifika metoder för att generera värden i arrayer då de 
inte har några nyckelvärden. 

På parsningsdelen tycker jag däremot att YAJL är bättre beträffande användarbarheten. Både YAJL 
och Jansson liknar dock varandra en hel del här, med skillnaden att YAJL kan söka upp underobjekt 
via sökvägar. YAJL har även mycket enklare frigörning av minne av trädstrukturen då man bara 
behöver anropa yajl_tree_free på rot-noden till skillnad från Jansson som använder sig av 
referensräknare. 

Prestandatester 
Vid de prestandatester för generering av JSON som jag utförde framkom att Jansson inte kommer 
upp i samma prestanda som YAJL. Inte heller vid parsningstesterna når Jansson upp till samma nivå 
som YAJL. Vid undersökningen av olika längder på strängar kan man se var Jansson skiljer sig i 
förhållande till YAJL. 

Vid en jämförelse av laddningstiderna (tiden det tar att parsa en JSON objekt och bygga upp en 
struktur utan att hämta ut några värden) jämfört med tiden det tar att både ladda in och hämta ut 
värden så kan man dra slutsatsen att den största delen av tiden faktiskt går åt att ladda in ett JSON 
objekt. Man kan även se att Jansson har en mycket snabbare hämtningstid än YAJL, men faller på att 
inladdningen tar alldeles för lång tid. 

Anledningen till att Jansson är snabbare vid hämtning av värden är att Jansson använder sig av en 
hashtabell medan YAJL använder sig av en linjär sökning av en array. Den förväntade 
sökningskostnaden för en hashtabell är O(1 + α), där α = n (antal element i tabellen) / m 
(hashtabellens storlek) (Källa: [8]). Detta är betydligt snabbare än en linjär sökning, där kostnaden 
alltid är O(n). 
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Stora tal 
Inget av biblioteken klarar av att hantera en 64-bitars unsigned integer utan båda är 
implementerade med long long int vilket motsvarar en 64-bitars signed integer (Källa: [4]). Lösningen 
här blir att man får göra om alla tal som är större än en long long int till ett strängvärde istället. 

Ur prestandasynpunkt finns det inget hinder att använda mitt egna bibliotek Jbson då 
genereringsdelen, vars kod är kompakt och lättläst, är snabbare än YAJL. Parsningsdelen har också 
bra prestanda men har sämre funktionalitet och är dessutom inte lika beprövad som YAJL. 

Slutsats 
Slutsatsen av min undersökning blir att rekommendera biblioteket YAJL som bedöms ha tillräcklig 
prestanda för Svenska Spels behov. Andra fördelar med YAJL är att den är användarvänlig, robust, 
fritt att använda samt har utvecklats och använts under många år. 
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Bilaga A: JSON Grammar 
 
(Källa: [9]) 
 
Syntax 
 
JSONText: 
    JSONValue 
 
JSONValue: 
    JSONNullLiteral 
    JSONBooleanLiteral 
    JSONObject 
    JSONArray 
    JSONString 
    JSONNumber 
 
JSONObject: 
    { } 
    { JSONMemberList } 
 
JSONMember: 
    JSONString : JSONValue 
 
JSONMemberList: 
    JSONMember 
    JSONMemberList , JSONMember 
 
JSONArray: 
    [ ] 
    [ JSONElementList ] 
 
JSONElementList: 
  JSONValue  
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Bilaga B: Kod för eget bibliotek (Jbson) 

jbson_gen.h 
#ifndef JBSON_GEN_H 
#define JBSON_GEN_H 
 
/** An opaque pointer to a generator handle */ 
typedef struct JBSON_GEN_T *JBSON_GEN; 
 
/** Allocate a new generator handle */ 
JBSON_GEN jbson_gen_alloc(); 
 
Void jbson_gen_object_begin (JBSON_GEN gen); 
Void jbson_gen_object_end   (JBSON_GEN gen); 
/** Generate a JSON key in a key/value pair */ 
Void jbson_gen_key          (JBSON_GEN gen, char *key, size_t len); 
Void jbson_gen_string       (JBSON_GEN gen, char *str, size_t len); 
Void jbson_gen_integer      (JBSON_GEN gen, long long int number); 
Void jbson_gen_boolean      (JBSON_GEN gen, int boolean); 
void jbson_gen_array_begin  (JBSON_GEN gen); 
void jbson_gen_array_end    (JBSON_GEN gen); 
 
/** Returns the generated buffer */ 
Char *jbson_gen_get_buf     (JBSON_GEN gen); 
 
/** Free the generator handle and the generated buffer */ 
void jbson_gen_free         (JBSON_GEN gen); 
 
#endif // JBSON_GEN_H 

jbson_gen.c 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "jbson_gen.h" 
 
#define MAX_CAPACITY_LEVEL 4 
 
/** Different capacity levels for reallocing memory */ 
#define CAP_LVL_1 (4 * 1024); 
#define CAP_LVL_2 (16 * 1024); 
#define CAP_LVL_3 (64 * 1024); 
#define CAP_LVL_4 (512 * 1024); 
 
struct JBSON_GEN_T 
{ 
    char   *buf; 
    size_t  len; 
    size_t  capacity[MAX_CAPACITY_LEVEL]; 
    int     capacity_level; 
    int     sep_flag; /**< Flag to determine whether a comma should be  
                           added before the value */ 
}; 
 
#define ENSURE_CAPACITY                                                   \ 
    if (gen->capacity[gen->capacity_level] < gen->len)                    \ 
    {                                                                     \ 
        gen->capacity_level++;                                            \ 
        if (gen->capacity_level == MAX_CAPACITY_LEVEL)                    \ 
        {                                                                 \ 
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            printf("Maximum capacity reached\n");                         \ 
            exit(1);                                                      \ 
        }                                                                 \ 
        gen->buf = realloc(gen->buf, gen->capacity[gen->capacity_level]); \ 
    }                                                                     \ 
 
#define APPEND_DATA(data, data_len)                                       \ 
    gen->len += data_len;                                                 \ 
    ENSURE_CAPACITY;                                                      \ 
    memcpy(&gen->buf[gen->len - data_len], data, data_len);               \ 
    gen->buf[gen->len] = 0;                                               \ 
 
#define GEN_SEPARATOR                                                     \ 
    if (gen->sep_flag) { APPEND_DATA(",", 1); }                           \ 
    else gen->sep_flag = 1;                                               \ 
 
JBSON_GEN jbson_gen_alloc() 
{ 
    JBSON_GEN gen; 
 
    gen = calloc(1, sizeof(struct JBSON_GEN_T)); 
    gen->capacity[0] = CAP_LVL_1; 
    gen->capacity[1] = CAP_LVL_2; 
    gen->capacity[2] = CAP_LVL_3; 
    gen->capacity[3] = CAP_LVL_4; 
    gen->capacity_level = 0; 
    gen->buf = (char *)malloc(gen->capacity[0]); 
 
    if (gen->buf == NULL) 
    { 
        printf("Memory could not be allocated\n"); 
        exit(1); 
    } 
 
    gen->buf[0] = 0; 
 
    return gen; 
} 
 
void jbson_gen_object_begin(JBSON_GEN gen) 
{ 
    GEN_SEPARATOR; 
    APPEND_DATA("{", 1); 
    gen->sep_flag = 0; 
} 
 
void jbson_gen_object_end(JBSON_GEN gen) 
{ 
    APPEND_DATA("}", 1); 
} 
 
void jbson_gen_key(JBSON_GEN gen, char *key, size_t len) 
{ 
    GEN_SEPARATOR; 
    APPEND_DATA("\"", 1); 
    APPEND_DATA(key, len); 
    APPEND_DATA("\"", 1); 
    APPEND_DATA(":", 1); 
    gen->sep_flag = 0; 
} 
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void jbson_gen_string(JBSON_GEN gen, char *str, size_t len) 
{ 
    GEN_SEPARATOR; 
    APPEND_DATA("\"", 1); 
    APPEND_DATA(str, len); 
    APPEND_DATA("\"", 1); 
} 
 
void jbson_gen_integer(JBSON_GEN gen, long long int number) 
{ 
    char tmp[20]; 
 
    GEN_SEPARATOR; 
    sprintf(tmp, "%lld", number); 
    APPEND_DATA(tmp, strlen(tmp)); 
} 
 
void jbson_gen_boolean(JBSON_GEN gen, int boolean) 
{ 
    char *tmp = boolean ? "true" : "false"; 
    GEN_SEPARATOR; 
    APPEND_DATA(tmp, strlen(tmp)); 
} 
 
void jbson_gen_array_begin(JBSON_GEN gen) 
{ 
    GEN_SEPARATOR; 
    APPEND_DATA("[", 1); 
    gen->sep_flag = 0; 
} 
 
void jbson_gen_array_end(JBSON_GEN gen) 
{ 
    APPEND_DATA("]", 1); 
} 
 
char *jbson_gen_get_buf(JBSON_GEN gen) 
{ 
    return gen->buf; 
} 
 
void jbson_gen_free(JBSON_GEN gen) 
{ 
    free(gen->buf); 
    gen->buf = NULL; 
    free(gen); 
    gen = NULL; 
} 

jbson_parse.h 
#ifndef JBSON_PARSE_H 
#define JBSON_PARSE_H 
 
typedef enum 
{ 
    jbson_string_t, 
    jbson_number_t, 
    jbson_object_t, 
    jbson_array_t, 
    jbson_boolean_t, 
    jbson_null_t 



35 
 

} TYPE; 
 
typedef struct JBSON_VAL_T *JBSON_VAL; 
 
/** Structure for storing JSON values in */ 
struct JBSON_VAL_T 
{ 
    TYPE type; /**< Used for determining which type the value is */ 
 
    union 
    { 
        Char *val_p;     /**< Pointer to a JSON value in the input  
                              text, used for strings and booleans */ 
        long long int i; /**< Store JSON integer values */ 
 
        /** 
         * Each object consists of a key/value pair where the key is a  
         * string and the value can be of type string, boolean, integer,  
         * object or array 
         */ 
        struct 
        { 
            char      **keys; 
            JBSON_VAL  *values; 
            size_t      len; 
        } OBJECT; 
 
        /** 
         * An array of values, where each values can be of type string,  
         * boolean, integer, object or array 
         */ 
        struct 
        { 
            JBSON_VAL *values; 
            size_t     len; 
        } ARRAY; 
 
    } U; 
}; 
 
/** Macros for type checking */ 
#define JBSON_IS_STRING(obj)  (((obj) != NULL) && ((obj)->type == 
jbson_string_t)) 
#define JBSON_IS_BOOLEAN(obj) (((obj) != NULL) && ((obj)->type == 
jbson_boolean_t)) 
#define JBSON_IS_NUMBER(obj)  (((obj) != NULL) && ((obj)->type == 
jbson_number_t)) 
#define JBSON_IS_OBJECT(obj)  (((obj) != NULL) && ((obj)->type == 
jbson_object_t)) 
#define JBSON_IS_ARRAY(obj)   (((obj) != NULL) && ((obj)->type == 
jbson_array_t)) 
 
/** Macros for extracting values from the JBSON_VAL_T structure */ 
#define JBSON_GET_STRING(obj) (JBSON_IS_STRING(obj) ? (obj)->U.val_p : 
NULL) 
#define JBSON_GET_BOOLAN(obj) (((obj)->U.val_p[0]) == 't' ? 1 : 0) 
#define JBSON_GET_NUMBER(obj) ((obj)->U.i) 
#define JBSON_GET_OBJECT(obj) (JBSON_IS_OBJECT(obj) ? &(obj)->U.OBJECT : 
NULL) 
#define JBSON_GET_ARRAY(obj)  (JBSON_IS_ARRAY(obj) ? &(obj)->U.ARRAY : 
NULL) 
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/** Parse a JSON text and store it in a tree structure */ 
JBSON_VAL jbson_parse (char *buf); 
 
/** 
 * Find an object by the key name 
 * 
 * @returns The found object of type JBSON_VAL or NULL if nothing is found 
 */ 
JBSON_VAL jbson_object_get (JBSON_VAL obj, char *key, TYPE type); 
 
/** Free the structure allocated with jbson_parse */ 
Void jbson_free (JBSON_VAL obj); 
 
#endif // JBSON_PARSE_H 

jbson_parse.c 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "jbson_parse.h" 
#include "jbson_parser.h" 
 
char *json_buf; 
 
JBSON_VAL jbson_parse(char *buf) 
{ 
    JBSON_HNDL hndl; 
    JBSON_VAL root; 
 
    json_buf = malloc(strlen(buf) + 1); 
    memcpy(json_buf, buf, strlen(buf) + 1); 
    root = calloc(1, sizeof(struct JBSON_VAL_T)); 
    root->type = jbson_object_t; 
    parse(root, &hndl, json_buf); 
 
    return root; 
} 
 
JBSON_VAL jbson_object_get(JBSON_VAL obj, char *key, TYPE type) 
{ 
    size_t i; 
 
    if (obj->type != jbson_object_t) 
        return NULL; 
 
    for (i = 0; i < obj->U.OBJECT.len; i++) 
    { 
        if (!strcmp(key, obj->U.OBJECT.keys[i])) 
        { 
            obj = obj->U.OBJECT.values[i]; 
            break; 
        } 
    } 
 
    if (type != obj->type) 
        obj = NULL; 
 
    return obj; 
} 
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void jbson_free(JBSON_VAL obj) 
{ 
    jbson_free_struct(obj); 
    free(json_buf); 
} 

jbson_parser.h 
#ifndef JBSON_PARSER_H 
#define JBSON_PARSER_H 
 
#include "jbson_builder.h" 
 
/** 
 * JSON context-free grammar productions used: 
 * 
 * T -> O$          T -> A$ 
 * V -> null        V -> boolean    V -> O    V -> A    V -> string    V -> 
number 
 * O -> { ML } 
 * M -> string : V 
 * ML -> M ML'      ML -> 
 * ML' -> ,M ML'    ML' -> 
 * A -> [ EL ] 
 * EL -> V EL'      EL -> 
 * EL' -> ,V EL'    EL' -> 
 */ 
 
typedef enum 
{ 
    null_tok, bool_tok, lcurl_tok, rcurl_tok, lsqr_tok, rsqr_tok, str_tok,  
    num_tok, colon_tok, comma_tok, end_tok 
} TOKEN; 
 
typedef struct 
{ 
    char   *json_txt; /**< The input text */ 
    TOKEN   tok;      /**< The current token being handled */ 
    size_t  offset;   /**< Where in the text you currently are */ 
} JBSON_HNDL; 
 
/** Start the parsing */ 
void parse (JBSON_VAL obj, JBSON_HNDL *hndl, char *buf); 
 
/** Read a new char from the input and translate it to a token */ 
void advance (JBSON_HNDL *hndl); 
/** Check that the excpected token is equal to the one read from the input        
    and advance if it is */ 
void eat   (TOKEN t,    JBSON_HNDL *hndl); 
void error (char *msg); 
 
/** Each of the following functions represents a production in the context- 
    free grammar */ 
void jbson_finish             (JBSON_HNDL *hndl); 
void jbson_text               (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_value              (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_object             (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_member             (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_member_list        (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_member_list_prime  (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_array              (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_element_list       (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
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void jbson_element_list_prime (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
 
/** Handle the different JSON values and store them in the JBSON_VAL  
    structure */ 
void jbson_key                (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_string             (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_boolean            (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
void jbson_number             (JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj); 
 
#endif // JBSON_PARSER_H 

jbson_parser.c 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "jbson_parser.h" 
 
#define READ_CHAR ((hndl->json_txt)[(hndl->offset++)]) 
 
void parse(JBSON_VAL root, JBSON_HNDL *hndl, char *buf) 
{ 
    memset(hndl, 0, sizeof(JBSON_HNDL)); 
    hndl->json_txt = buf; 
    advance(hndl); 
    jbson_text(hndl, root); 
} 
 
void advance(JBSON_HNDL *hndl) 
{ 
    char c = READ_CHAR; 
 
    switch (c) 
    { 
    case 'n': 
        hndl->tok = null_tok; 
        break; 
    case 't': 
        hndl->tok = bool_tok; 
        break; 
    case 'f': 
        hndl->tok = bool_tok; 
        break; 
    case '{': 
        hndl->tok = lcurl_tok; 
        break; 
    case '}': 
        hndl->tok = rcurl_tok; 
        break; 
    case '[': 
        hndl->tok = lsqr_tok; 
        break; 
    case ']': 
        hndl->tok = rsqr_tok; 
        break; 
    case '"': 
        hndl->tok = str_tok; 
        break; 
    case '-': 
    case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': 
    case '5': case '6': case '7': case '8': case '9': 
        hndl->tok = num_tok; 
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        break; 
    case ':': 
        hndl->tok = colon_tok; 
        break; 
     case ',': 
        hndl->tok = comma_tok; 
        break; 
    case '\0': 
        hndl->tok = end_tok; 
        break; 
    default: 
        error("error in advance()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void eat(TOKEN t, JBSON_HNDL *hndl) 
{ 
    if (hndl->tok == t) advance(hndl); 
    else error("error in eat()"); 
} 
 
void error(char *msg) 
{ 
    printf("%s\n", msg); 
    exit(1); 
} 
 
void jbson_finish(JBSON_HNDL *hndl) 
{ 
    if (!(hndl->tok == end_tok)) error("error in finish()"); 
} 
 
void jbson_text(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case lcurl_tok: 
        jbson_object(hndl, obj); 
        jbson_finish(hndl); 
        break; 
    case lsqr_tok: 
        jbson_array(hndl, obj); 
        jbson_finish(hndl); 
        break; 
    default: 
        error("error in json_text()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_value(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL v; 
 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case null_tok: 
        break; 
    case bool_tok: 
        jbson_boolean(hndl, obj); 
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        break; 
    case lcurl_tok: 
        v = build_object(obj); 
        jbson_object(hndl, v); 
        break; 
    case lsqr_tok: 
        v = build_array(obj); 
        jbson_array(hndl, v); 
        break; 
    case str_tok: 
        jbson_string(hndl, obj); 
        break; 
    case num_tok: 
        jbson_number(hndl, obj); 
        break; 
    default: 
        error("error in json_value()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_object(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case lcurl_tok: 
        eat(lcurl_tok, hndl); 
        jbson_member_list(hndl, obj); 
        eat(rcurl_tok, hndl); 
        break; 
    default: 
        error("error in json_object()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_member(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case str_tok: 
        jbson_key(hndl, obj); 
        eat(colon_tok, hndl); 
        jbson_value(hndl, obj); 
        break; 
    default: 
        error("error in json_member()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_member_list(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case str_tok: 
        jbson_member(hndl, obj); 
        jbson_member_list_prime(hndl, obj); 
        break; 
    case rcurl_tok: 
        break; 
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    default: 
        error("error in json_member_list()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_member_list_prime(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case comma_tok: 
        eat(comma_tok, hndl); 
        jbson_member(hndl, obj); 
        jbson_member_list_prime(hndl, obj); 
        break; 
    case rcurl_tok: 
        break; 
    default: 
        error("error in json_member_list_prime()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_array(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case lsqr_tok: 
        eat(lsqr_tok, hndl); 
        jbson_element_list(hndl, obj); 
        eat(rsqr_tok, hndl); 
        break; 
    default: 
        error("error in json_array()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_element_list(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case null_tok: case bool_tok: case lcurl_tok: case lsqr_tok: case  
         str_tok: case num_tok: 
        jbson_value(hndl, obj); 
        jbson_element_list_prime(hndl, obj); 
        break; 
    case rsqr_tok: 
        break; 
    default: 
        error("error in json_element_list()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_element_list_prime(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    switch (hndl->tok) 
    { 
    case comma_tok: 
        eat(comma_tok, hndl); 
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        jbson_value(hndl, obj); 
        jbson_element_list_prime(hndl, obj); 
        break; 
    case rsqr_tok: 
        break; 
    default: 
        error("error in json_element_list()"); 
        break; 
    } 
} 
 
void jbson_key(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    char *key; 
 
    key = hndl->json_txt + hndl->offset; /**< Pointer to the beginning of  
                                              the value in the input text  
                                          */ 
    build_key(obj, key); 
 
    while (READ_CHAR != '"') 
        ; 
 
    eat(str_tok, hndl); 
    hndl->json_txt[hndl->offset - 2] = 0; /**< null terminate the string */ 
} 
 
void jbson_string(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    char *val; 
 
    val = hndl->json_txt + hndl->offset; /**< Pointer to the beginning of  
                                              the value in the input text  
                                          */ 
 
    build_value(obj, val, jbson_string_t); 
 
    while (READ_CHAR != '"') 
        ; 
 
    eat(str_tok, hndl); 
    hndl->json_txt[hndl->offset - 2] = 0; /**< null terminate the string */ 
} 
 
void jbson_boolean(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
{ 
    char *val; 
 
    val = hndl->json_txt + hndl->offset - 1; /**< -1 because t or f has  
                                                  already been read */ 
 
    build_value(obj, val, jbson_boolean_t); 
 
    while (READ_CHAR != 'e') 
        ; 
 
    eat(bool_tok, hndl); 
    hndl->json_txt[hndl->offset - 1] = 0; /**< null terminate the string */ 
} 
 
void jbson_number(JBSON_HNDL *hndl, JBSON_VAL obj) 
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{ 
    char *val; 
 
    val = hndl->json_txt + hndl->offset - 1; /**< -1 because the first  
                                                  number has already been  
                                                  read */ 
 
    build_value(obj, val, jbson_number_t); 
 
    while (hndl->tok == num_tok) eat(num_tok, hndl); 
 
    hndl->json_txt[hndl->offset - 1] = 0; /**< null terminate the string */ 
} 

jbson_builder.h 
#ifndef JBSON_BUILDER_H 
#define JBSON_BUILDER_H 
 
#include "jbson_parse.h" 
 
/** Functions for building the tree structure from the inputted JSON text  
 */ 
JBSON_VAL build_object       (JBSON_VAL obj); 
JBSON_VAL build_subobject    (JBSON_VAL obj); 
JBSON_VAL build_objectarray  (JBSON_VAL obj); 
JBSON_VAL build_array        (JBSON_VAL obj); 
JBSON_VAL build_arrayobject  (JBSON_VAL obj); 
JBSON_VAL build_matrix       (JBSON_VAL obj); 
void      build_key          (JBSON_VAL obj,  char *key); 
void      build_value        (JBSON_VAL obj,  char *val,  TYPE type); 
void      build_object_value (JBSON_VAL obj,  char *val,  TYPE type); 
void      build_array_value  (JBSON_VAL obj,  char *val,  TYPE type); 
 
/** Free the tree structure */ 
void      jbson_free_struct  (JBSON_VAL obj); 
 
#endif // JBSON_BUILDER_H 

jbson_builder.c 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "jbson_builder.h" 
#include "jbson_parser.h" 
 
JBSON_VAL build_object(JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL retval; 
 
    if (obj->type == jbson_object_t) 
        retval = build_subobject(obj); 
    else if (obj->type == jbson_array_t) 
        retval = build_objectarray(obj); 
 
    return retval; 
} 
 
JBSON_VAL build_subobject(JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL *tmp; 
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    tmp = realloc(obj->U.OBJECT.values, sizeof(*(obj->U.OBJECT.values)) *  
                 (obj->U.OBJECT.len + 1)); 
    obj->U.OBJECT.values = tmp; 
 
    obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len] = calloc(1, sizeof(struct  
                                                     JBSON_VAL_T)); 
    obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len]->type = jbson_object_t; 
 
    return obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len++]; 
} 
 
JBSON_VAL build_objectarray(JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL *tmp; 
 
    tmp = realloc(obj->U.ARRAY.values, sizeof(*(obj->U.ARRAY.values)) *  
                 (obj->U.ARRAY.len + 1)); 
    obj->U.ARRAY.values = tmp; 
 
    obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len] = calloc(1, sizeof(struct  
                                                   JBSON_VAL_T)); 
    obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len]->type = jbson_object_t; 
 
    return obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len++]; 
} 
 
JBSON_VAL build_array(JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL retval; 
 
    if (obj->type == jbson_object_t) 
        retval = build_arrayobject(obj); 
    else if (obj->type == jbson_array_t) 
        retval = build_matrix(obj); 
 
    return retval; 
} 
 
JBSON_VAL build_arrayobject(JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL *tmp; 
 
    tmp = realloc(obj->U.OBJECT.values, sizeof(*(obj->U.OBJECT.values)) *  
                 (obj->U.OBJECT.len + 1)); 
    obj->U.OBJECT.values = tmp; 
 
    obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len] = calloc(1, sizeof(struct  
                                                     JBSON_VAL_T)); 
    obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len]->type = jbson_array_t; 
 
    return obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len++]; 
} 
 
JBSON_VAL build_matrix(JBSON_VAL obj) 
{ 
    JBSON_VAL *tmp; 
 
    tmp = realloc(obj->U.ARRAY.values, sizeof(*(obj->U.ARRAY.values)) *  
                 (obj->U.ARRAY.len + 1)); 
    obj->U.ARRAY.values = tmp; 
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    obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len] = calloc(1, sizeof(struct  
                                                   JBSON_VAL_T)); 
    obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len]->type = jbson_array_t; 
 
    return obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len++]; 
} 
 
void build_key(JBSON_VAL obj, char *key) 
{ 
    char **tmp; 
 
    tmp = realloc(obj->U.OBJECT.keys, sizeof(*(obj->U.OBJECT.keys)) *  
                 (obj->U.OBJECT.len + 1)); 
    obj->U.OBJECT.keys = tmp; 
 
    obj->U.OBJECT.keys[obj->U.OBJECT.len] = key; 
} 
 
void build_value(JBSON_VAL obj, char *val, TYPE type) 
{ 
    if (obj->type == jbson_object_t) 
        build_object_value(obj, val, type); 
    else if (obj->type == jbson_array_t) 
        build_array_value(obj, val, type); 
} 
 
void build_object_value(JBSON_VAL obj, char *val, TYPE type) 
{ 
    JBSON_VAL *tmp; 
 
    tmp = realloc(obj->U.OBJECT.values, sizeof(*(obj->U.OBJECT.values)) *  
                 (obj->U.OBJECT.len + 1)); 
    obj->U.OBJECT.values = tmp; 
 
    obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len] = calloc(1, sizeof(struct  
                                                     JBSON_VAL_T)); 
    obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len]->type = type; 
 
    if (type == jbson_number_t) 
        obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len]->U.i = atol(val); 
    else 
        obj->U.OBJECT.values[obj->U.OBJECT.len]->U.val_p = val; 
 
    obj->U.OBJECT.len++; 
} 
 
void build_array_value(JBSON_VAL obj, char *val, TYPE type) 
{ 
    JBSON_VAL *tmp; 
 
    tmp = realloc(obj->U.ARRAY.values, sizeof(*(obj->U.ARRAY.values)) *  
                 (obj->U.ARRAY.len + 1)); 
    obj->U.ARRAY.values = tmp; 
 
    obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len] = calloc(1, sizeof(struct  
                                                   JBSON_VAL_T)); 
    obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len]->type = type; 
 
    if (type == jbson_number_t) 
        obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len]->U.i = atol(val); 
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    else 
        obj->U.ARRAY.values[obj->U.ARRAY.len]->U.val_p = val; 
 
    obj->U.ARRAY.len++; 
} 
 
static void jbson_object_free(JBSON_VAL obj) 
{ 
    size_t i; 
 
    if (!JBSON_IS_OBJECT(obj)) 
        return; 
 
    for (i = 0; i < obj->U.OBJECT.len; i++) 
    { 
        jbson_free_struct(obj->U.OBJECT.values[i]); 
        obj->U.OBJECT.values[i] = NULL; 
    } 
 
    free(obj->U.OBJECT.keys); 
    free(obj->U.OBJECT.values); 
    free(obj); 
} 
 
static void jbson_array_free(JBSON_VAL obj) 
{ 
    size_t i; 
 
    if (!JBSON_IS_ARRAY(obj)) 
        return; 
 
    for (i = 0; i < obj->U.ARRAY.len; i++) 
    { 
        free(obj->U.ARRAY.values[i]); 
        obj->U.ARRAY.values[i] = NULL; 
    } 
 
    free(obj->U.ARRAY.values); 
    free(obj); 
} 
 
void jbson_free_struct(JBSON_VAL obj) 
{ 
    if (obj == NULL) 
        return; 
 
    if (JBSON_GET_OBJECT(obj)) 
        jbson_object_free(obj); 
    else if (JBSON_GET_ARRAY(obj)) 
        jbson_array_free(obj); 
    else 
        free(obj); 
} 

jbson_test.c 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include "jbson_gen.h" 
#include "jbson_parse.h" 
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int main(int argc, char **argv) 
{ 
    JBSON_GEN gen; 
    char *buf; 
 
    gen = jbson_gen_alloc(); 
 
    jbson_gen_object_begin  (gen); 
    jbson_gen_key           (gen,  "Person", strlen("Person")); 
    jbson_gen_object_begin  (gen); 
    jbson_gen_key           (gen,  "name",   strlen("name")); 
    jbson_gen_string        (gen,  "Johan",  strlen("Johan")); 
    jbson_gen_key           (gen,  "age",    strlen("age")); 
    jbson_gen_integer       (gen,  26); 
    jbson_gen_object_end    (gen); 
    jbson_gen_object_end    (gen); 
 
    buf = jbson_gen_get_buf (gen); 
 
    printf("%s\n", buf); 
 
 
    JBSON_VAL root, person, name; 
 
    root = jbson_parse(buf); 
 
    person = jbson_object_get (root, "Person", jbson_object_t); 
    name = jbson_object_get   (person, "name", jbson_string_t); 
 
    printf("%s\n", JBSON_GET_STRING(name)); 
 
    jbson_free     (root); 
    jbson_gen_free (gen); 
 
    return 0; 
}  
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