
Automatisering av 
Rapporteringsystem för 
Kraschdumpar 

ROBIN KASE 

 

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY  

I N F O R M A T IO N  A N D  C O M M U N I C A T I O N  T E C H N O L O G Y  

DEGREE PROJECT IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY,  

FIRST LEVEL 

STOCKHOLM, SWEDEN 2014 



 



 

 
 

Automatisering av 
Rapporteringsystem för 
Kraschdumpar 

 

Robin Kase 

2014-12-19 

Kandidatexamensarbete 

Examinator 
Mats Brorsson 

Handledare 
Alvar Jansson 

 
KTH Royal Institute of Technology 

School of Information and Communication Technology (ICT) 

Department of Communication Systems 

SE-100 44 Stockholm, Sweden 



 



 1 

Automatisering av Rapporteringsystem 
för Kraschdumpar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robin Kase 
Handledare: Alvar Jansson 
Examinator: Mats Brorsson 
 
 
  



 2 

Innehållsförteckning 

1. 1  Introduktion ............................................................................................. 3 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 3 
1.2 Problem ................................................................................................................................... 3 
1.3 Mål.............................................................................................................................................. 4 
1.4 Avgränsningar ...................................................................................................................... 4 
1.5 Disposition ............................................................................................................................. 4 

2. 2  Teoribakgrund ........................................................................................ 6 
2.1 Utveckingsmiljön hos Avalanche Studios ............................................................... 6 
2.2 Hur kraschdumpar används ........................................................................................... 6 
2.3 Vad som fanns från början .............................................................................................. 6 
2.4 Verktyg ..................................................................................................................................... 7 

3. 3  Tillvägagångssätt .................................................................................. 10 
3.1 Testmetod ............................................................................................................................. 10 
3.2 Arbetsmetod ........................................................................................................................ 10 
3.3 Genomförande .................................................................................................................... 11 

4. 4 Kravanalys ............................................................................................. 14 
4.1 zip-filen .................................................................................................................................. 14 
4.2 stack.md5 ............................................................................................................................. 14 
4.3 xml-filen ................................................................................................................................. 15 
4.4 http-begäran ........................................................................................................................ 17 

5. 5 Implementation ...................................................................................... 18 
5.1 XMLGenerator ..................................................................................................................... 18 
5.2 ZIPGenerator ....................................................................................................................... 19 
5.3 HTTPSender ......................................................................................................................... 20 
5.4 Insamling av anropsstacken. ....................................................................................... 21 

6. 6 Produkten .............................................................................................. 22 
6.1 Vad är plattformsberoende och vad är plattformsoberoende ....................... 22 
6.2 XMLGenerator ..................................................................................................................... 22 
6.3 ZIPGenerator ....................................................................................................................... 22 
6.4 HTTPSender ......................................................................................................................... 23 

7. 7 Slutsats .................................................................................................. 24 
7.1 Sammanfattning ................................................................................................................. 24 
7.2 Framtida arbeten ............................................................................................................... 24 

8. Referenser ................................................................................................ 25 

9. Bilaga ....................................................................................................... 26 

 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

1  Introduktion 
 
När ett datorprogram kraschar kan en så kallad kraschdump skapas som 
innehåller information över hur arbetsminnet och delar av processorn såg ut vid 
kraschen [1]. Dessa dumpar är väsentliga för att sedan fixa buggar som orsakar 
kraschen i programmet. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Avalanche Studios som grundades 2003 är idag ett väletablerat företag inom 
TV-spelbranschen och står bland annat bakom titlarna ”Just Cause”, ”Just 
Cause 2” och ”Renegade Ops”. Idag har företaget fler än 170 anställda och 
planerar att släppa ”Mad Max” till plattformarna Windows, PS3, PS4, Xbox 
360 och Xbox One under året [2]. 
 
Under utvecklingsprocessen av mjukvaror kan buggfixmomentet vara det som 
tar längst tid. Bland alla buggar är en väldigt vanligt förekommande bugg för 
spel under utvecklingsprocess att den kraschar vid vissa tillfällen. Att åtgärda 
dessa problem går inte att garantera på samma sätt som vanliga buggfixar, 
eftersom det inte alltid är möjligt att uppnå samma tillstånd som när datorn 
kraschade en gång till [3]. I syfte att åtgärda kraschbuggar är det vanligt att 
stora mjukvaror skapar en så kallad kraschdump som innehåller information 
om bland annat processorregisternas värde och anropsstacken när 
programmet kraschar [3]. Anropsstacken är en stack datastruktur som 
innehåller alla aktiva metodanrop i datorprogrammet där senast kallade 
metod ligger överst [4]. Dessa kraschdumpar blir senare till stor hjälp för att 
analysera buggen. Därför har stora spelutvecklare som Avalanche Studios 
behov av en smidig process för krashdumprapportering.  
 
1.2 Problem 
 
Avalanche Studios har idag en manuell rapporteringsprocess för 
kraschdumpar från tv-spelen som testkörs. När spelet kraschar måste 
personen som testkört spelet leta fram kraschdumpen från mappen där den 
sparas och sedan lägga upp den på en webbsida där alla inom företagets 
nätverk kan hämta dumpen. Denna procedur är extra omständig om kraschen 
sker på en tv-spelkonsoll istället för PC, eftersom kraschdumpen som 
genereras på tv-spelkonsollen sparas någonstans i konsollens hårddisk eller 
en usb-sticka som sedan måste föras över till PCn. Dessutom uppstår problem 
som att dumparna läggs upp på fel plats, eller att dumparna inte läggs upp alls 
av någon anledning. Genom att automatisera rapporteringsprocessen kan den 
lösa alla dessa problem, samtidigt som den blir mycket effektivare.  
 
En sådan automatisering finns redan till ett program som kallas ”editor” hos 
Avalanche Studios. Processen består av en klientdel inbyggd i spelet som 
skapar och skickar iväg kraschdumpsrapporter när spelet kraschar, och en 
serverdel som tar emot och publicerar rapporten genom ett webbgränssnitt. 
Den rapporteringssprocessen använder sig av ”CrashRpt” som är ett öppet 
källkodsbibliotek som är beroende av Windowsplattformen. Dessutom har det 
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systemet dålig kategoriseringsförmåga där samma typ av kraschdump sorteras 
olika.  
 
Dock är det inte enbart kraschdumpar som rapporteras från CrashRpt. När 
företagets egna ASSERT-funktion får ett falskt värde skapas en likadan 
kraschdumprapport som skickas till mottagarservern av CrashRpt. Denna 
funktionalitet anses vara väldigt fördelaktig för TV-spelen också om det fanns. 
Idag skapas ingen krashdump när ASSERT får ett falskt värde i spelen, utan i 
bästa fall visas en röd text på spelskärmen som säger att en ASSERT har 
triggats. 
 
1.3 Mål 
 
Målet med mitt arbete är att skapa en ny uppsättning moduler som byggs in i 
spelet för att skapa och skicka kraschdumprapporter till en existerande 
mottagarserver när spelet kraschar. Modulerna skall vara oberoende av 
CrashRpts bibliotek, och kunna implementeras för alla TV-spelplattformar 
som Avalanche Studios tillverkar spel för. Kraschdumprapporten som skapas 
av modulerna skall innehålla hela dumpfilen och anropsstacken. Rapporten 
skall även uppfylla specifiaktioner som mottagarservern kräver för att ta emot 
filerna. 
 
Jag skall i första hand få modulerna att fungera för Windows, och om det 
finns tid över skall jag även implementera dem för så många TV-
spelplattformar som möjligt. Dessutom skall jag dokumentera allt som kan 
användas gemensamt från de olika plattformarna, såväl allt som måste 
konfigureras plattformsspecifikt för att kraschdumprapporteringen skall 
fungera. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Arbetet som presenteras i denna rapport innefattar följande avgränsningar:  
 
 Klientmodulerna fungerar från Avalanche Studios nuvarande 

spelprojekt ”Mad Max”. 
 Ingen ny implementation av mottagarserver, utan använder befintlig 

server. 
 Klientmodulerna är kompatibla med ”Mad Max”-projektet från 

plattformarna Windows 64 bitar, PS3, PS4, Xbox 360 och Xbox One. 
 
1.5 Disposition 
 
Nedan följer dispositionen över detta arbete: 
 
 Kapitel 2 behandlar bakgrundsfakta kring verktyg som användes för 

projektet.  
 Kapitel 3 behandlar arbetsmetod och tillvägagångssätt för 

produktutvecklingen. 
 Kaptiel 4 behandlar kravanalys för produkten. 
 Kapitel 5 behandlar implementationen av produkten. 
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 Kapitel 6 behandlar beskrivning av produkten, vad som behöver 
konfigureras plattformsspecifikt. 

 Kapitel 7 behandlar sammanfattning av arbetet och förslag för framtida 
arbeten. 

 
  



 6 

2  Teoribakgrund 
 
I detta kapitel presenteras bakgrundsfakta kring verktyg som används av 
Avalanche Studios för ”Mad Max”-projektet, för automatiseringsprojektet av 
kraschdumprapporteringsprocessen och hur kraschdumpar används på 
Avanalche Studios. 
 
2.1 Utveckingsmiljön hos Avalanche Studios 
 
Många begrepp som introduceras i detta avsnitt behandlas i 2.4. Hos 
Avalanche Studios används i huvudsak C++ som programmeringsspråk för 
spelprogrammering tillsammans med en del C-bibliotek. Utvecklingsmiljön 
som används för detta är Visual Studio, men kompileringen sker via ett 
byggsystem Waf.  
 
Det interna serversystemet i företaget använder Glassfish tillsammans med 
PostgreSQL som databas. PostgreSQL använder pgadmin III som 
administrationsverktyg medan utvecklingsmiljön för Glassfish är Netbeans. 
 
Versionshanteringen av programmen görs med hjälp av ”Perforce”. 
 
2.2 Hur kraschdumpar används 
 
Visual Studio används även för att öppna och analysera kraschdumpar. Då 
kan användaren se vad variablerna i minnet  och alla processorregister hade 
för värden när kraschen inträffade, samt anropsstacken. Visual Studio beter 
sig som om att den kör igenom källkoden i avlusningsläge med brytpunkt där 
programmet kraschar om användaren har källkoden, symbolerna och 
exekveringsfilen för  programmet. 
 
2.3 Vad som fanns från början 
 
Redan innnan projektet startade hade Avalanche Studios följande verktyg och 
applikationer som hjälpmedel för kraschdumprapportering: 
 
 En kraschrapporteringsmodul som använder sig av CrashRpt. Denna 

modul kan installeras i en windowsapplikation för att rapportera 
krashdumprapporter till given URL. 

 En Glassfish-server som använder PostgreSQL-databas och tar emot 
kraschdumprapporter. 

 En modul som har utvecklats av en programmerare på Avalanche Studios 
för att generera en kraschdump när programmet kraschar eller anropar 
ASSERT med falskt värde utan att använda sig av CrashRpt. Dock 
använder sig denna modul av ett annat öppet källkodsbibliotek 
Stackwalker för att samla anropsstacken, och Stackwalker är bunden till 
Windows. Kraschdumpen som genereras av denna modul kan vara i tre 
olika storleksformat, MINI, MEDIUM och FULL. Oavsett storleksformat 
innehåller kraschdumpen hela anropsstacken, och det som skiljer mellan 
formaten är i huvudsak hur mycket av minnet som skall sparas i filen.  
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2.4 Verktyg 

 
I detta underkapitel introduceras olika verktyg och bibliotek som användes 
under arbetets gång. 
 
Waf 
 
Waf är ett Pythonbaserat ramverk som kan bygga stora mjukvaruprojekt som 
använder flera olika programmeringsspråk [5]. 
 
Needy  
 
Needy är Avalanche Studios samling av färdigkompilerade bibliotek för ”Mad 
Max”-projektet. Alla bibliotek som finns med i Needy skall vara 
färdigkompilerade för alla plattformar som Avalanche Studios utvecklar spel 
för. 
 
Glassfish 
 
Glassfish är en applikatonserver med öppen källkod utvecklad av Sun, men 
underhålls numera av Oracle som köpte upp Sun [6]. 
 
NetBeans 
 
NetBeans är en utvecklingsmiljö som underhålls av Oracle och är skriven i 
Java [7]. 
 
PostgreSQL 
 
PostgreSQL är en typ av SQL-relationsdatabas som är av öppen källkod. Det 
är en av dem mest använda databaser som fungerar på de flesta plattformar 
och har stöd för många olika programmeringsspråk [8].  
 
pgAdmin III  
 
pgAdmin III är det vanligaste administrationsverktyget för att administrera 
över PostgreSQL [9]. 
 
Perforce 
 
Perforce är ett versionhanteringssystem som sparar olika versioner av filer i 
en serverdatabas. Den underlättar för medarbetare inom ett stort 
utvecklingsteam att komma åt specifika versioner, eller uppdateras till senaste 
version av filer i sitt projekt. Med några musklick kan alla inom nätverket 
ladda ner filer som används gemensamt om användaren har fått tillgång till 
filen från administratören [10]. 
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CrashRpt  
 
CrashRpt är ett bibliotek med öppen källkod för C++ som har verktyg för att 
automatiskt skapa en kraschdumprapport innehållande en dmp-fil(själva 
kraschdumpen) och en xml-fil komprimerade till en zip-fil när programmet 
kraschar, och sedan skicka denna rapport till given URL via internet. Även 
flera olika filer som till exempel skärmdumpar vid kraschen kan skickas med i 
rapporten [3].  
 
För att rapportprocessen skall vara automatisk krävs även ett mottagarsystem 
som tar emot, behandlar och presenterar kraschrapporterna i ett 
användargränssnitt. Det har CrashRpt två olika lösningar. Det ena är en färdig 
serverapplikation som kallas ”CrashFix”. Denna applikation analyserar, 
organiserar och presenterar kraschrapporter mottagna från CrashRpt med ett 
webbgränssnitt. Det andra är ett annat öppen källkodsbibliotek med 
namnet ”CrashRptProbe”. Denna innehåller funktioner som underlättar för 
att skapa en egen mottagarapplikation, så som att öppna och hantera 
kraschrapporten [3]. 
 
Dock är CrashRpt beroende av Windowsplattformen och går endast att 
kompilera med Visual C++ [3]. Så funktionaliteten CrashRpt erbjuder 
innehåller det mesta av Avalanche Studios behov, förutom att den inte är 
plattformsoberoende. Dessutom ser företaget stora fördelar med att ha ett 
egenutvecklat program som inte innehåller flera funktioner än vad som 
önskas, och enkelt går att modifiera i källkoden efter senare kommande behov 
eller problem. 
 
ASSERT 
 
Avalanche Studios har en egen ASSERT funktion i Needy för assertion. 
Assertion är en kontrollfunktion som tar emot ett booleskt värde. 
Programmeraren tänker sig att detta booleska värde alltid skall vara sant. Är 
värdet falskt stoppas exekveringen av programmet eftersom något otänkbart  
har skett. Avalanche Studios ASSERT funktion har även en egen ASSERT-
hanterare som anropas när parametern har falskt värde [11]. 
 
TinyXML 
 
TinyXML är ett öppet källkodsbibliotek som kan användas för att läsa och 
skriva xml-filer. Den nyare versionen som är minneseffektivare kallas 
TinyXML2 [12].  
 
Minizip 
 
Minizip är ett öppet källkodsbibliotek som kan användas för att komprimera 
flera filer till en zip-fil, eller avkomprimera en zip-fil. Detta bibliotek använder 
sig i sin tur av Zlib som är ett annat öppet källkodsbibliotek för att 
komprimera enbart en fil till en gzip-fil [13].  
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cURL 
 
cURL är ett kommandotolkverktyg och ett öppet källkodsbibliotek för att 
skicka data genom olika tänkbara protokoll såsom HTTP, FTP, SMTP, Telnet, 
IMAP, POP3 med mera. Biblioteket kallas för libcurl och stöder de flesta 
tänkbara Windows-, Unix-, Linux- och Mac-plattformar [14]. 
 
MD5 
 
MD5 är en hashfunktion som genrerar ett 128-bitars hashvärde. Denna 
hashfunktion används oftast som kontrollsumma vid dataöverföring [15]. 
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3  Tillvägagångssätt 
 
I detta avsnitt presenteras på vilket sätt jag arbetade fram modulprodukten, 
vad för arbetsmetod jag använde, samt hur jag testade koden under utveckling. 
 
3.1 Testmetod 

 
För att testa spelets kraschhanterare på ett smidigt sätt använde jag en 
TriggerCrash-funktion som tilldelar en null-pekare ett värde. Denna funktion 
anropade jag i början av spelet efter nödvändiga plattformsspecifika 
konfigurationer. På samma sätt hade jag även en TriggerAssert-funktion som 
anropar ASSERT med falskt argument, för att testa Asserthanteraren.  
 
När jag testade spelet under utveckling i Visual Studio gick inte spelets egna 
kraschhanterare igång automatiskt när spelet kraschade, eftersom Visual Studios 
avlusare fångade upp kraschen. För att undvika detta och låta spelets 
kraschhanterare köra, behövde jag koppla bort Visual Studios avlusare genom 
att klicka på ”detach”. Problemet som uppstod då var att jag inte längre kunde 
avlusa igenom koden som utförs när kraschhanteraren körs, vilket är önskvärt 
om resultatet inte blir som tänkt. En metod som jag testade men inte fungerade 
var att lägga en sleep på 10 sekunder i kraschhanteraren och sedan koppla 
tillbaka avlusaren till applikationen genom att klicka på ”attach”. Den fungerande 
metoden jag använde mig av istället var att använda iostream och fstream för att 
logga all intressant information till en logfil under kraschhanteringen.  
 
För att testa och experimentera med mottagarservern behövde jag källkoden för 
testservern och en testdatabas som kopplas till servern. Jag använde NetBeans 
för att kompilera, avlusa och köra testservern. Databasadministreraren som 
kopplade databasen till servern var pgAdmin III. När seversystemet skulle sättas 
upp för första gången behövde jag konfigurera kopplingen till databasen i 
serverns administrationspanel som går att få upp när den har kompilerat. Sedan 
testade jag vad mottagarmodulen i servern gjorde när den tog emot paket i 
avlusningsläge på NetBeans. 
 
3.2 Arbetsmetod 
 
Eftersom modulen inte utvecklades av något team, utan av mig själv behövde 
jag ingen standardiserad arbetsmetod som härstammar från agil 
mjukvaruutveckling eller traditionell mjukvaruutveckling. Det viktiga var 
istället att få en överblick över vilka funktioner mjukvaran måste ha. Vad det 
är för in-data som mjukvaran får, hur datan skall bearbetas, och vart ut-datan 
skall gå. För att få denna överblick behövde jag arbeta fram en kravanalys för 
produkten. Det gjorde jag genom att först testa och utforska befintliga system. 
Sedan granskade jag befintlig kod som finns tillgänglig för dessa system, och 
testkörde dem igen. Helst testkörde jag i avlusningsläge genom att sätta 
vettiga brytpunkter och granska vad som händer med in-data och ut-data i 
programmet. Ibland testade jag även små modifieringar i koden för att få 
säkrare uppfattning över koden. Med denna process fick jag en tydlig 
uppfattning över kraven för in-data och ut-data. 
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Därefter arbetade jag fram en abstrakt arkitektur för produkten, som började 
implementeras steg för steg. Vid varje steg ville jag använda något bibliotek, 
vilket innebör att jag även behövde studera alternativa bibliotek, samt hur 
biblioteken används. Det bästa var att använda bibliotek som Avalanche 
Studios har med i Needy eftersom dessa skall fungera för alla plattformar 
Avalanche Studios utvecklar ”Mad Max” för. Jag testade och verifierade att 
lösningen fungerar för varje steg innan jag påbörjade nästa steg. 
 
3.3 Genomförande 
 
Det första jag granskade efter ha lyckats installera alla verktyg, testserver och 
testdatabas, var innehållet av rapporten som CrashRpt skickar till 
mottagarservern. Därefter granskade jag CrashRpts officiella källkod, 
källkoden till modulen skriven av en programmerare på Avalanche Studios 
som genererar kraschdumpar vid krasch oberoende av CrashRpt, och 
Glassfish-serverns modul som tar emot kraschrapporten. Sedan granskade jag 
även dokumentationen för CrashRpt, och till sist testade jag hela systemet i 
avlusningsläge genom att låta spelet krascha och skicka ett paket med 
kraschrapport till servern. 
 
När kraven för produktens funktionalitet blev tydliga, var första steget att 
utveckla en modul som genererar en xml-fil som uppfyller kraven. Eftersom 
arbetet skulle underlättas med hjälp av ett xml-bibliotek, började jag först 
göra en förstudie av dokumentation och exempelprogram på utvalda bibliotek. 
Om inte biblioteken hade fungerat på grund av komplicerade och omständiga 
kompileringsproblem, kunde jag även överväga att skapa xml-filen manuellt 
utan något xml-bibliotek då kraven för xml-filen var tydlig och enkel.  
 
När xml-modulen var färdig och testad, påbörjades implementation av nästa 
modul som skulle generera en stack.md5-fil som krävs för att 
kraschdumprapporten sorteras in i serverns gränssnitt, och en zip-fil som 
innehåller alla filer i rapporten. Här krävdes en förstudie på bibliotek som kan 
komprimera flera filer till en zip-fil, vad md5 är och bibliotek för md5-
hashning. 
 
Steget därefter var att utveckla en modul som skickar rapporten till given URL 
med något protokoll. För enkelhetens skull valde jag HTTP som protokoll. 
Även för denna modul gjorde jag på samma sätt en förstudie på bibliotek som 
kan skicka paket via HTTP. 
 
Nedan presenteras tre figurer som beskriver rapporteringsprocessen, vad som 
fanns från början och vad jag har gjort. Figur 1 beskriver den automatiserade 
kraschdumprapporteringsprocessen. Figur 2 beskriver vilka delar i processen 
som redan fanns innan jag påbörjade arbetet. Figur 3 beskriver vilka delar i 
processen som jag har implementerat. 
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Processen
Figur 1

Glassfish-serverMad Max

Krasch

Genererar crashrpt.xml, stack.md5 
och crashdump.dmp

Komprimerar filerna till 
crashrpt.zip

HTTP-begäran

 
 
 

Det som fanns från början
Figur 2

Glassfish-serverMad Max

Krasch

Genererar crashrpt.xml, stack.md5 
och crashdump.dmp

Komprimerar filerna till 
crashrpt.zip

HTTP-begäran

Fanns för Windows Fanns för alla plattformar

Fanns för Windows
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Det jag har gjort
Figur 3

Glassfish-serverMad Max

Krasch

Genererar crashrpt.xml, stack.md5 
och crashdump.dmp

Komprimerar filerna till 
crashrpt.zip

HTTP-begäran

Har jag implementerat 
för alla plattformar Har jag implementerat 

för alla plattformar

Har jag implementerat för Windows, 
och utan kraschdumpgenerering för 
PS3 och Xbox 360
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4 Kravanalys 
 
En generell kravanalys görs alltid i början innan förstudie och implementation 
av applikationer sätter igång. I detta projekt gjorde jag även kravanalysen 
kontinuerligt, eftersom implementationen flera gånger inte fungerade som 
tänkt och många gånger berodde det på att det var något krav som jag hade 
missat. Kravanalyserna sammanställde jag genom att läsa källkod för 
befintliga applikationer och utföra tester. I detta avsnitt sammanställs alla 
kravanalyser som gjordes under projektets gång. 
 
4.1 zip-filen 
 
Rapporten som CrashRpt skickar till mottagarservern består av en zip-fil som 
heter crashrpt.zip. Denna zip-fil innehåller tre filer, crashdump.dmp, 
crashrpt.xml och stack.md5. stack.md5 visar sig inte vara något som ingår i 
CrashRpts ursprungliga bibliotek, utan något som skapas av en modifierad 
version av CrashRpt som Avalanche Studios har skapat. 
 
Mottagarservern lägger krav på att zip-filen den tar emot inte får vara större 
än 50 Mbyte. Dessutom får inte någon fil som packas upp från zip-filen vara 
större än 20Mbyte. Denna spärr i servern visar sig viktig. En dmp-fil som inte 
är i MINI-format blir idag större än 2Gbyte. Om mottagarserverns spärr 
kommenteras bort och försöker ta emot en fil på 2Gbyte så kastas ett 
undantag på heapspill från servern. Om dmp-filen är i MINI-format är den 
endast 50 Kbyte idag, och är med andra ord det enda fungerande formatet för 
att uppfylla kravet. 
 
4.2 stack.md5 
 
stack.md5 är filen som mottagarservern läser igenom för att sortera och 
publicera kraschdumprapporten på webbgränssnittet. Filen måste innehålla 
information enligt en bestämd ordning för att servern skall kunna tolka 
information och visa anropsstacken på webbgränssnittet.  
 
Först skall filen börja med MD5 hashvärdet i strängformat. Alla rapporter som 
har samma MD5 hashvärde anses som samma rapport och läggs i samma 
undermapp av serverapplikationen. Detta hashvärde är alltså det enda servern 
sorterar kraschdumprapporter efter. På så sätt undviks att öppna och söka 
igenom alla dmp-filer i databasen. Därefter skall filen alltid innehålla en 
konstant separeringssträng mellan varje ny information. Strängen består av 
fyra mellanslag följd av ”(newline)”.  
 
Efter hashvärdet följer information för anropsstacken som skall visas på 
webbgränssnittet för varje kraschdumprapport. Varje anropsstackrad som 
visas på gränssnittet innehåller sex stycken parametrar som följer 
nedanstående ordning: 
 
1. Stackpekare till den anropade funktionen 
2. Symboloffset (Offset för funktionens adress) 
3. Symbolen (funktionens namn) 
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4. Källkodsfilnamnet där funktionen är definierad 
5. Radnummret i källkoden dit stackpekaren pekar 
6. Modulnamnet för modulen där funktionen är definierad 
 
Om stack.md5 filen innehåller flera anropsstackrader skall parametrarna 
fortsätta efter varandra med samma separationssträng. Det måste finnas sex 
stycken parametrar för varje rad. Nedan följer ett exempel på innehållet av en 
stack.md5 fil (Figur 4). 
 

5ea51aad2f5a6e4508afdd825c706aff    (newline)0x13f5f1230    (newline)0x10    (newline)TriggerCrash    

(newline)d:\perforce\mm\branch\world\source\project\application\win32\ava_main_win32.cpp    

(newline)933    (newline)AVAMain    (newline)0x13f5f1358    (newline)0xb8    (newline)WinMain    

(newline)d:\perforce\mm\branch\world\source\project\application\win32\ava_main_win32.cpp    

(newline)1008    (newline)AVAMain    (newline)0x140dd7436    (newline)0x2f6    

(newline)__tmainCRTStartup    (newline)f:\dd\vctools\crt_bld\self_64_amd64\crt\src\crtexe.c    

(newline)547    (newline)AVAMain    (newline)0x140dd712e    (newline)0xe    

(newline)WinMainCRTStartup    (newline)f:\dd\vctools\crt_bld\self_64_amd64\crt\src\crtexe.c    

(newline)371    (newline)AVAMain    (newline)0x13f5f9aaa    (newline)0x4a    

(newline)Win32CRTStartupHook    

(newline)d:\perforce\mm\branch\world\source\project\application\win32\memory_win32.cpp    

(newline)190    (newline)AVAMain    (newline)0x776459ed    (newline)0xd    

(newline)BaseThreadInitThunk    (newline)    (newline)0    (newline)kernel32    (newline)0x7787c541    

(newline)0x21    (newline)RtlUserThreadStart    (newline)    (newline)0    (newline)ntdll    

(newline)0x7787c541    (newline)0x21    (newline)RtlUserThreadStart    (newline)    (newline)0    

(newline)ntdll    (newline) 

 

stack.md5 

Figur 4 

 
Ursprungligen hashas hela anropsstacken, så om inte hela anropsstacken är 
likadan anses rapporten olika. Däremot är ett önskemål från Avalanche 
Studios att optimera sorteringen genom att ta bort radnummret dit 
stackpekaren pekar och funktionsadressen från sorteringen, vilket kan 
implementeras genom att undvika hasha dessa två. Fördelen med det är att 
samma sorts fel, inte sorteras som olika fel bara för att funktionsadressen är 
olika eller att koden är modifierad och har olika radnummer. 
 
4.3 xml-filen 
 
Minimala kravet av element som den medföljande xml-filen i 
kraschdumprapporten måste innehålla för att mottagarservern inte skall 
protestera är följande: 
 ”AppName” skall innehålla namnet för modulen som kraschade utan hela 

sökvägen som text. 
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 ”AppVersion” skall innehålla ”assembly version” som text. 
 ”ImageName” skall innehålla hela sökvägen för modulen som kraschade 

som text. 
 ”OperatingSystem” skall innehålla Operativsystemets namn som text. 
 ”GeoLocation” skall innehålla den geografiska platsen där användaren 

befann sig när kraschen skedde som text. 
 ”SystemTimeUTC” skall innehålla tiden då rapporten skapades i UTC 

format som text. 
 ”ExceptionType” skall innehålla typ av undantag som förekom som text. 
 ”GUIResourceCount” skall innehålla antal handtag till GUIobjekt som 

användes under kraschen som text. 
 ”OpenHandleCount” skall innehålla antal handtag som var öppna under 

kraschen som text. 
 ”CustomProps” skall innehålla två barnelement ”Prop”. 
 ”Prop” skall innehålla två attribut, ”name” och ”value”. Ena ”Prop” skall ha 

konstanten ”UserName” som värdet till ”name”, och användarnamnet för 
inloggningskontot som värdet till ”value”. Det andra ”Prop” skall ha 
konstanten ”VersionString” som värdet till ”name”, och applikationens 
version som värdet till ”value”. 

 ”FileList” skall innehålla lika många barnelement ”FileItem” som antal 
filer i kraschdumprapporten.  

 ”FileItem” har två attribut ”name” och ”description”. ”name” skall ha 
filnamnet för en fil komprimerad inuti zip-filen som värde, 
och ”description” skall ha någon beskrivning av samma fil som värde. 

 
Av dessa krav anses ”AppVersion”, ”GeoLocation”, ”ExceptionType”,  
”GUIResourceCount” och ”OpenHandleCount” som oviktiga element av 
Avalanche Studios. Lika obetydlig är ”description”-elementet som inte visas i 
något användargränssnitt. Nedan följer ett exempel på en xml-fil som 
uppfyller mottagarserverns krav (Figur 5): 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<CrashReport> 

    <AppName>AVAMain</AppName> 

    <AppVersion>N/A</AppVersion> 

<ImageName>D:\Perforce\mm\branch\world\build\archives\Win64\AVAMain.exe</ImageName> 

    <OperatingSystem>N/A</OperatingSystem> 

    <GeoLocation>N/A</GeoLocation> 

    <SystemTimeUTC>2014-05-01T12:23:44Z</SystemTimeUTC> 

    <ExceptionType>N/A</ExceptionType> 

    <GUIResourceCount>-1</GUIResourceCount> 

    <OpenHandleCount>-1</OpenHandleCount> 

    <CustomProps> 

        <Prop name="UserName" value="roka"/> 

        <Prop name="VersionString" value="built manually by roka"/> 

    </CustomProps> 

    <FileList> 

        <FileList name="stack.md5" description="stack.md5"/> 

        <FileList name="crashdump.dmp" description="crashdump.dmp"/> 

        <FileList name="crashrpt.xml" description="crashrpt.xml"/> 

    </FileList> 

</CrashReport> 

 

crashrpt.xml 

Figur 5 

 
4.4 http-begäran 
 
Http-begäran som skickar zip-filen till mottagarservern behöver också 
specifiera filen som multipart/form-data för att servern skall ta emot denna. 
Kravanalysen för detta protokoll tog jag fram genom att sniffa paket som tas 
emot av mottagarservern och publiceras som kraschrapport och läsa 
dokumentation för multipart. 
 
Protokollet måste ange i ”Content-Type” huvudet ”multipart/form-data;” följt 
med valfri specificering av gräns(boundary). Gränsen måste senare 
återkomma med ytterligare några huvuden ”Content-Disposition” 
och ”Content-Type” innan filinnehållet påföljs. Efter hela filinnehållet måste 
ett avslut för gränsen anges [16]. 
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5 Implementation 
 
Den nya uppsättning av moduler som uppfyller specifikationerna för 
klientdelen av kraschdumprapporteringssystemet består av tre olika moduler, 
XMLGenerator, ZIPGenerator och HTTPSender. I detta avsnitt beskrivs hur 
dessa moduler är implementerade. 
 
5.1 XMLGenerator 
 
XMLGenerator är modulen som genererar xml-filen som ingår i 
kraschdumprapporten. CrashRpt använder TinyXML som bibliotek för att 
generera denna xml-fil, och TinyXML finns med i Needy. Dock använder 
istället XMLGenerator TinyXML2, eftersom TinyXML2 också är 
plattformsoberoende och mycket minneseffektivare än TinyXML. Detta 
innebär att TinyXML2 behöver läggas till i Needy, alternativt modifiera 
XMLGenerator så att den använder TinyXML istället vid ett senare skede. 
 
XMLGenerator har en namrymd R_XMLGenerator. Inom denna namnrymd 
finns en klass SendingFiles som innehåller två statiska variabler som är 
privata. En vektor som skall innehålla alla filnamn som är med i rapporten 
och en räknare för antal filer i rapporten. För att uppdatera och läsa från dessa 
filer har klassen tre statiska metoder AddFilename(string filename), 
GetAmountOfFiles() och GetFileName(int index). AddFilename sparar 
parametersträngen i filnamnsvektorn och uppdaterar räknaren. 
GetAmountOfFiles returnerar räknaren, och GetFileName returnerar 
filnamnet på given index i vektorn. Vitsen med dessa statiska medlemmar är 
att medlemsvariablerna kan uppdateras från olika moduler, funktioner och 
klasser, då alla filer som skall ingå i rapporten skapas i olika funktioner i olika 
moduler. Det förenklar modifikationer i funktioner som körs under 
undantagshanterare, eftersom det bara är att anropa den statiska metoden 
AddFilename. 
 
Alla andra metoder och variabler är publika inom R_XMLGenerator. 
Namnrymden har två variabler för filnamn varav ena är en konstant 
charpekare som är initialiserad till ”crashrpt.xml” som xml-filen måste heta. 
Andra variabeln är en chararray som skall innehålla xml-filens filnamn med 
hela sökvägen dit filen kommer skrivas ut. Nedan följer en beskrivning av alla 
publika metoder som finns i modulen: 
 
 void AssignOutFileName(char* pathToMap) – initialiserar xml-filens 

filnamnsvariabel som skall innehålla hela sökvägen. ”pathToMap” är 
sökvägen till katalogen dit xml-filen skall skrivas.  

 string GetSystemTime() – returnerar tiden när programmet kraschade i 
UTC format. 

 string GetAppName(char* moduleName) – returnerar applikationsnamnet. 
moduleName är samma parameter som för AssignOutFileName.  

 string GetOSName() – skall returnera operativsystemversionen, men är 
ännu inte implementerad och returnerar ”N/A” tills vidare. 

 string GetUsrName() – returnerar användarnamnet för användaren som 
har kört programmet när den kraschade. 
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 void GenerateXML(char* pathToMap, char* pathToExe) – är funktionen 
som skapar xml-filen. Den behöver sökvägen till katalogen dit xml-filen 
skall skrivas och sökvägen till exekveringsfilen som parametrar. 

 
xml-dokumentet som skapas idag skriver ut ”N/A” som text för 
elementen ”Appversion”, ”OperatingSystem”, ”GeoLocation”, “ExceptionType” 
och “-1” som text för elementen “GUIResourceCount” och “OpenHandleCount” 
eftersom dessa inte är implementerade ännu. Men detta stör inte 
funktionaliteten för rapporteringsprocessen av kraschdumpar. 
 
Alla ”FileItem” som skrivs ut i xml-filen får sin data från SendingFiles statiska 
medlemsvektor med alla filnamn. Alltså måste alla AddFilename-anrop göras 
innan GenerateXML anropas, och parametern till AddFilename skall inte 
innehålla någon sökväg.  
 
5.2 ZIPGenerator 
 
ZIPGenerator är modulen som komprimerar xml-filen, kraschdumpfilen 
och ”stack.md5” till en zip-fil med filnamnet ”crashrpt.zip”. Denna modul 
skapar även ”stack.md5”. CrashRpt använder Minizip som bibliotek för 
motsvarande process, och det gör även ZIPGenerator. Minizip finns med i 
Needy. För MD5-hashning använder ZIPGenerator CrashRpts egna 
MD5bibliotek som liknar andra MD5bibliotek på internet, då detta bibliotek 
inte innehåller någon kod som är plattformsberoende av Windows. Detta 
innebär att MD5bibliotek på samma sätt som för TinyXML2, behöver läggas 
till i Needy vid ett senare skede. 
 
Implementationen av filnamninsamlingsfunktionaliteten för ZIPGenerator är 
identisk med XMLGenerator. ZipGenerator har också en egen namnrymd 
R_ZIPGenerator inhållande en klass ZippingFiles implementerad på samma 
sätt som SendingFiles. ZippingFiles har likadana statiska medlemmar som 
SendingFiles och uppdaterar sina medlemsvariabler genom anrop av 
AddFilename. Inom R_ZIPGenerator finns en variabel som skall innehålla 
filnamnet för zip-filen som genereras inklusive hela sökvägen,  och alla 
funktioner listas nedan: 
 
 int filetime(const char* f, tm_zip* tmzip, uLong* dt) – denna funktion är 

kopierad från ett exempelprogram på internet. ”f” är sökvägen till filen 
som skall komprimeras, ”tmzip” är returvärdet som får tiden när den 
angivna filen skapades, åtkomsttid och modifikationstid. ”dt” är den så 
kallade dos-tiden för filen och används endast om operativsystemet är 
Windows. 

 void WriteZip(const char* outname, const char** filenames) – är 
funktionen som använder minizips bibliotek för att komprimera alla filer 
i ”filnames” till ”outname” som blir zip-filen. Under en viss procedur i 
funktionen måste sökvägen i ”filnames” tas bort. Då konventionen för 
sökvägar skiljer mellan operativsystem kan denna lilla bit behöva justeras 
med define-intruktioner för varje operativsystem. 

 void AssignOutFileName(const char* pathToMap) – tilldelar sökvägen dit 
zip-filen skall skrivas ut till filnamnsvariabeln. Fungerar på samma sätt 
som för XMLGenerator. 
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 string GenerateStackMD5(string callStack, vector<unsigned long long int> 
address, vector<unsigned long long int> symbolOffset, vector<std::string> 
symbol, vector<std::string> sourcefile, vector<unsigned long int> line, 
vector<std::string> moduleName, const char* pathToMap) – 
genererar ”stack.md5” med hjälp av MD5biblioteket. Den hashar ”callStack” 
och skriver den till ”stack.md5”. Sedan skrivs alla andra vektorers element 
utan att hashas i bestämd ordning med separationskonstanten mellan 
varje element. Den sista parametern ”pathToMap” används för att anropa 
AssignOutFileName, eftersom ”stack.md5” skrivs till mappen där zip-filen 
skall genereras. 

 void CompressToZIP(const char* pathToMap) – komprimerar alla filer 
som har sökvägen sparad i ZippingFiles. Metoden behöver sökvägen till 
katalogen dit zip-filen skall skrivas som parameter, eftersom metoden 
anropar AssignOutFileName om inte AssignOutFileName redan har 
anropats av GenerateStackMD5. 

 
Till skillnad från XMLGenerators AddFilename i SendingFiles som skall ta 
emot filnamnet utan sökvägen, måste AddFilename i ZippingFiles ta emot 
hela sökvägen. Det beror på att strängen som sparas genom AddFilename i 
ZippingFiles anger filerna som komprimeras till en zip-fil vid anrop av 
CompressToZIP(). 
 
5.3 HTTPSender 

 
HTTPSender är modulen som skickar given fil till given URL. Även denna 
modul har en egen namnrymd R_HTTPSender men innehåller endast en 
metod SendFile(char* filename, char* baseUri, int port, char* relativeUri) 
som skickar given fil till given URL. ”baseUri”, ”port” och ”relativeUri” är URL 
uppdelat i tre delar. Om URLen exempelvis 
är ”http://localhost:8080/crl/ReportCrash”, skall parametrarna  vara,  
baseUri=”http://localhost”, port=8080, relativeUri=”crl/ReportCrash”.  
 
På samma sätt som för ZIPGenerator är det viktigt att filnamnet här 
innehåller hela sökvägen. CrashRpt har egna klasser för att skapa protokoll 
och skicka filer till en given URL och använder inget bibliotek för detta. 
Initialt använde HTTPSender cURL som är ett färdigkompilerat bibliotek i 
Needy och fungerade väl för att skicka paket för Windowsplattformen. Det 
visade sig senare att cURL inte finns kompilerad för PS3 och är inte tänkt att 
byggas för PS3 heller. Så HTTPSender använder istället ett annat 
nätverksbibliotek som är utvecklat av Avalanch Studios och garanterat 
fungerar för alla plattformar.  
 
Ett problem med Avalnche Studios nätverksbibliotek är att den inte är 
designad för att skicka filer med multipart/form-data i sitt http-begäran. Den 
har ingen funktionalitet som stödjer gränser(boundary), utan har endast 
funktion för att lägga till huvud och skicka data i form av char* med https 
POST kommando. Lösningen till problemet är att ange nödvändiga huvuden 
och gränser i datan som skickas med i paketet. 
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5.4 Insamling av anropsstacken. 
 
Anropsstackinsamlingen på Windows görs med hjälp av en struct-datatyp 
SCallstackCollector som ärver från StackWalker. StackWalker är en 
plattformsberoende öppenkällkodsapplikation som kan samla in 
anropsstacken för Windows [17]. SCallstackCollector som ursprungligen 
utvecklades av en programmerare på Avalanche Studios har från början en 
funktion för att spara anropsstacken till en sträng. Denna struct-datatyp är 
modifierad så att den även sparar stackpekare, symboloffset, symbol, 
källkodsfilnamn, radnummer och modulnamn i olika medlemsvektorer, och 
sparar en extra sträng som innehåller information som skall hashas med MD5. 
I denna sträng sparas hela anropsstacken men utan radnummer, stackpekare 
och symboloffset.  
 
För övriga plattformar har Avalanche Studios en egen funktion 
DebugBacktrace som returnerar adressen till alla anrop i anropsstacken och 
ett eget bibliotek XMap som tillhandahåller alla symboler. Dessa två fungerar 
likadant för alla plattformar men då får man bara tag på adressen och 
funktionsnamnet i anropsstacken. Implementationen på PS3 samlar in 
anropsstacken med dessa funktioner och ger falska värden som 0 eller ”N/A” 
för övriga parametrar i stack.md5. 
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6 Produkten 
 
I detta avsnitt beskrivs hur modulerna XMLGenerator, ZIPGenerator och 
HTTPSender används för att generera och skicka en kraschdumprapport, 
samt vad som behöver konfigureras plattformspecifikt eller vad som är 
plattformsoberoende. 
 
6.1 Vad är plattformsberoende och vad är plattformsoberoende 
 
Det som behöver konfigureras specifikt för varje plattform är  genererandet av  
kraschdumpen och skickandet av kraschdumprapporten när spelet har 
kraschat. PS3 och PS4 genererar till exempel en så kallad coredump 
automatiskt när dem kraschar. Däremot är det osäkert om det går att skicka 
coredumpen under undantagshanteraren som körs när programmet har 
kraschat. En tänkbar lösning är att skicka en rapport med coredumpen som 
genererats vid nästa uppstart av systemet om programmet hittar en coredump. 
Dock är det osäkert hur stor coredumpen är och om den kan genereras 
tillräckligt liten för att skickas till glassfish-servern. Enligt PS3 SDKs 
dokumentation måste 512Mbyte utrymme finnas ledigt för coredump [18]. 
Däremot kan rapport med anropsstack utan kraschdump skickas till glassfish-
servern från alla plattformar vid återanrop från ASSERT på samma sätt. 
 
Att samla in adress och symbol skall fungera likadant med Avalanche Studios 
bibliotek för alla plattformar. Men att få tag på all information som källkodsfil 
och radnummer kan vara svårt från alla plattformar. Från Windows görs detta 
med hjälp av StackWalker. Modulerna XMLGenerator, ZIPGenrator och 
HTTPSender är plattformsoberoende och skall fungera på samma sätt från 
plattformarna Windows, PS3, PS4, Xbox 360 och Xbox One. Dock har 
modulerna endast implementerats och testats för Windows, PS3 och Xbox 
360.  
 
Om det inte finns någon kraschdump kan modulerna generera en rapport med 
endast en xml-fil och stack.md5 istället. Glassfish-servern kan ta emot denna 
rapport och publicera anropsstacken. 
 
6.2 XMLGenerator 
 
För att generera en xml-fil med XMLGenerator behöver först AddFilename 
anropas för varje fil som är med i kraschdumprapporten. Med andra ord skall 
den anropas en gång för kraschdumpfilen om den finns. För ”stack.md5” 
anropas den internt när GenerateStackMD5 anropas från ZIPGenerator, och 
för ”crashrpt.xml” anropas internt när GenerateXML anropas. När 
GenerateXML anropas genereras ”crashrpt.xml”. Detta anrop måste göras 
innan ZIPGenerators CompressToZIP-funktion. 
 
6.3 ZIPGenerator 
 
När anropsstackinformationen är insamlad bör GenerateStackMD5 anropas. 
Detta måste göras innnan GenerateXML anropas. ZIPGenerators 
AddFilename behöver på samma sätt som för XMLGenerator endast anropas 
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en gång om det finns en kraschdump. För alla andra filer anropas funktionen 
internt inom GenerateXML och GenerateStackMD5. CompressToZIP som 
komprimerar alla dessa filer till ”crashrpt.zip” måste anropas innan 
HTTPSenders SendFile-funktion. 
 
6.4 HTTPSender 
 
Till sist för att skicka kraschdumprapporten behöver endast HTTPSenders 
SendFile-funktion anropas med sökvägen till ”crashrpt.zip” och URL till 
mottagarservern för kraschdumprapporter. 
 
Ett exempel på ordningsföljden av funktionsanrop följer nedan: 
 

R_ZIPGenerator::GenerateStackMD5(callstack, offset, offsetFromSymbol, name, lineFileName, 

lineNumber, moduleName, pathToDump); 

R_XMLGenerator::GenerateXML(pathToDump, pathToExe); 

R_ZIPGenerator::CompressToZIP(pathToDump); 

R_HTTPSender::SendFile(R_ZIPGenerator::outFileName, “http://roka.avalanchestudios.se”, 8080, 

“/crl/ReportCrash”); 
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7 Slutsats 
 
I detta avsnitt sammanfattas hela arbetet, samt förslag för framtida arbeten 
introduceras. 
 
7.1 Sammanfattning 
 
De framtagna modulerna XMLGenerator, ZIPGenerator och HTTPSender är 
en fungerande plattformsoberoende lösning. Det kan tänkas att något i 
modulerna behöver modifieras för att fungera för plattformarna PS4 och Xbox 
One, eftersom modulerna bara har testats och implementerats för Windows, 
PS3 och Xbox 360.  
 
Oavsett om modulerna behöver modifieras eller ej behövs en 
plattformsspecifik konfiguration för att generera kraschdump, använda 
modulerna när programmet har kraschat och eventuellt samla in all 
anropsstackinformation. Den kod som bör fungera likadant från alla 
plattformar är funktionaliteten som genererar en kraschrapport innehållande 
anropsstacken med endast adress och symbol utan någon kraschdump och 
skickar upp rapporten till mottagarservern. Denna procedur kan köras på 
samma sätt vid återanrop från ASSERT från alla plattformar. 
 
För Windowsplattformen uppfyller implementationen alla krav förutom några 
få parametrar som operativsystemnamn i xml-filen. För PS3plattformen 
upfyller implementationen de viktigaste kraven, men att få tag på all 
anropsstackinformation kan vara svårt. Dessutom är det osäkert om PS3s 
coredump kan skickas till glassfish-servern eftersom coredumpen måste vara 
mindre än 20 Mbyte. 
 
7.2 Framtida arbeten 
 
Framtida arbeten som skulle kunna tänkas för detta projekt följer nedan: 
 
 Vidareutveckling av XMLGenerator så att den får fullständig information 

för alla element i xml-dokumentet. 
 Hitta ett ännu bättre sätt att sortera kraschdumprapporter. 
 Implementering av automatiserad kraschdumprapportering för alla 

plattformar. 
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Bilaga 
 
Källkod som borde generera och skicka en rapport innehållande adressen och 
symbolen i anropsstacken från alla plattformar. Koden har testats för 
Windows, Xbox 360 och PS3. 
 
void SendCrashReportFromAssert(const char* pathToMap) 
{ 

char pathToXMap[250] = ""; 
strcpy(pathToXMap, pathToExe); 
strcat(pathToXMap, ".xmap"); 

 
HXMapFile xmapFile; 
XMapfileOpen((const char*) pathToXMap, &xmapFile); 

 
const int BACK_TRACE_SIZE = 100; 
void** buffer = (void**) malloc(BACK_TRACE_SIZE * 8); 
unsigned int foundAddresses = DebugBacktrace(buffer, BACK_TRACE_SIZE); 
char symbols[BACK_TRACE_SIZE][250]; 
std::string callstack = ""; 
unsigned long long int adresses[BACK_TRACE_SIZE]; 
std::vector<unsigned long long int> offset; //addrPCOffset 
std::vector<unsigned long long int> offsetFromSymbol; 
std::vector<std::string> name; //symbol 
std::vector<std::string> moduleName; 
std::vector<std::string> lineFileName; //source filename 
std::vector<unsigned long int> lineNumber; 

for(unsigned int i=0; i<foundAddresses; i++){ 
adresses[i] = (unsigned int) buffer[i]; 
XMapfileLookupSymbol(xmapFile, buffer[i], symbols[i], BACK_TRACE_SIZE); 

 
std::string temp(symbols[i]); 
callstack += temp + "\n"; 
offset.push_back(adresses[i]); 
offsetFromSymbol.push_back(0); 
name.push_back(symbols[i]); 
moduleName.push_back("N/A"); 
lineFileName.push_back("N/A"); 
lineNumber.push_back(0); 

} 
free(buffer); 

 
R_ZIPGenerator::GenerateStackMD5(callstack, offset, offsetFromSymbol, name, lineFileName, 
lineNumber, moduleName, pathToMap); 
R_XMLGenerator::GenerateXML(pathToMap, pathToExe); 
R_ZIPGenerator::CompressToZIP(pathToMap); 
R_HTTPSender::SendFile(R_ZIPGenerator::outFileName, "http://roka.avalanchestudios.se", 8080, 

"/crl/ReportCrash"); 
} 
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