
 
 
Dynamisk tolkning och konvertering 
av data till ett superformat  

Dynamic interpretation and  

conversion of data into a superformat  

 
 

 
Feras Wilson 

Jack Kourie 
 

  

Examensarbete inom  
Datorteknik, 
Grundnivå, 15 hp 
Handledare på KTH: Anders Lindström 
Examinator: Ibrahim Orhan 
TRITA-STH 2015:027 
 
KTH  
Skolan för Teknik och Hälsa 
136 40 Handen, Sverige 



 
 
 
 
 

  



Sammanfattning  

Alla centrala system hos företaget Svenska Spel AB som äger någon form av data journalför 

dessa i en journallogg i olika format såsom binärdata, XML-data eller JSON-data. Data som 

är i binärformat kan inte läsas direkt och måste tolkas. För att kunna tolka binärdata har en 

litteraturstudie av tidigare arbeten gjorts för att hitta lämpliga metoder och tillämpningar för 

att skapa, testa och analysera en prototyp som kan åstadkomma denna funktionalitet.  

Resultatet blev en prototyp som kan läsa av Cstructfiler innehållande metadata och från 

dessa skapa en generell beskrivningsmodell. Prototypen kan sedan läsa av binärdata och tolka 

dessa med hjälp av den generella beskrivningsmodellen för att skapa en generell utdata som 

kan användas av andra applikationer. Det visar sig att denna prototyp fungerar med alla filer 

med C-structar innehållande metadata. Prototypen är dock långsammare än det befintliga sy-

stemet och den har en begränsning som innebär att den inte kan matcha binära filer som 

innehåller fält av typen “char” som är mer än två nivåer djup.  

Nyckelord 

Cstructfiler, XML, JSON, binärdata, fält, metadata 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

All central systems at the company Svenska Spel AB that owns some form of data saves them 

in a journal log in various formats such as binary data, XML data, or JSON data. Data that is 

in a binary format can not be read directly, and must be interpreted. In order to interpret the 

binary data, a study of previous work has been done to find the appropriate methods and 

applications to create, test and analyze a prototype that can achieve this functionality.  

The result was a prototype that can read C struct files containing metadata and create a gene-

ral description model from them. The prototype can then read the binary data and interpret it 

using the general description model and then create a generic output that can be used by other 

applications. It turns out that this prototype works with all C files that contain C structs. The 

prototype, however, is slower than the existing system and a limitation of the prototype is 

that it can not match binary files containing arrays of the type "char" which is more than two 

levels deep.  
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Förord 

Denna rapport är ett resultat av det examensarbete som utförts under vårterminen 2015 på 

Kungliga Tekniska Högskolan, på uppdrag av Svenska Spel. Detta arbete har utförts på hel-

tid, under den andra halvan av vårterminen motsvarande 15 högskolepoäng, av Feras Wilson 

och Jack Kourie.  

För att kunna förstå vissa delar av denna rapports innehåll bör vissa grundläggande kunskaper 

finnas inom datavetenskap.  

Under examensarbetets gång har vi haft handledaren Anders Lindström från KTH som vi vill 

tacka för all den hjälp vi fått. På Svenska Spel vill vi även tacka handledaren Tommy Alander 

för all vägledning och utrustning vi fått. Vi vill även tacka Justus Thorvaldsson för hans hjälp 

och vägledning.  

På nästa sida beskrivs tekniska termer som används i rapporten.   



 
 
 
 
 

  



Ordlista 

 

Argon Svenska Spel AB:s egna plattform för insamling 

och lagring av transaktionsdata. 

C#.NET Objektorienterat programspråk utvecklat av 

Microsoft. 

C++ Ett objektorienterat programmeringsspråk som 

kompileras och exekveras på samma plattform. 

Java Ett objektorienterat programmeringsspråk som 

kan köras på flera plattformar utan omkompile-

ring på varje plattform. 

JSON Står för JavaScript Object Notation och är en öp-

pen standard format som använder läsbar text vid 

överföring av dataobjekt. 

Metadata Data som beskriver andra data. 

Perl Ett skriptspråk som siktar mindre på struktur och 

mer på flexibilitet. 

Python Ett skriptspråk för webbservrar. 

Struct En komplex datatyp som innehåller flera typer. 

XML Står för Extensible Markup Language och är ett 

läsbart märkspråk för att beskriva data. Den kan 

även läsas av datorer automatiskt. 
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1 Inledning 

Det här kapitlet beskriver problemställningen som ligger till grund för detta examensarbete. 

Kapitlet beskriver även de målsättningar som sattes i början av projektet samt projektets av-

gränsningar. 

1.1 Problemformulering 

Behovet att kunna läsa olika sorters data från olika system och dynamiskt tolka dessa är något 

som intresserar många användare och företag. Det gäller speciellt när data som ska läsas in 

är i ett format som inte kan tolkas direkt, såsom binära filer.  

Alla centrala system hos Svenska Spel AB som äger någon form av data journalför alla till-

ståndsändringar i en journallogg. Formatet och metoden för loggningen är väldefinierad men 

olika för olika system. Det kan bland annat vara binärdata, XMLdata, eller JSONdata. Det 

finns idag en .NETbaserad lösning som läser av och tolkar dessa data. Den existerande lös-

ningen har dock brister, bland annat:  

 Informationen om beskrivningsmodellen är hårdkodad för det inkommande datat.    

 Vid varje ändring på det inkommande metadatan måste flera XMLfiler ändras för att 

tolkningen av all metadata ska ske utan att någon del förloras. Den här manuella änd-

ringen av XMLfiler medverkar till att fel och misstag kan uppstå vid uppdateringar 

av inkommande metadata.    

 För att beskriva de binära filerna genereras beskrivningen i förväg i form av C#klas-

ser innehållande C#structar innan tolkningsmodulen körs. Detta gör att andra pro-

gram skrivna med andra programmeringsspråk än C#.NET inte kan ta del av dessa 

C#klasser.    

 För att utnyttja det tolkade datan måste det transformeras till ett mer generellt format 

som är enklare att tolka för det system som konsumerar data. Problemet är formatet 

på utdatan, som idag är i form av C#objekt, som måste konverteras till en mer be-

skrivande format såsom JSON för att kunna läsas av icke .NET baserade system. 

Konverteringen till JSON sker idag genom en C#.NET modul vilket innebär slöseri 

med resurser eftersom de flesta systemen som konsumerar är byggda i programme-

ringsspråket Java.    

1.2 Målsättning 

Målet med det här arbetet var att ta fram en prototyp som kan dynamiskt, det vill säga för 

olika dataströmmar innehållande olika metadata, tolka olika typer av inkommande data och 

konvertera det till ett lättillgängligt och tidsbestående format som kan användas av multipla 

plattformar. För att uppnå huvudmålet krävdes flera delmål som innebar att undersöka  
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olika metoder för dynamisk tolkning av binärdata, konvertering av binärdata till ett superfor-

mat, skapa testapplikationer och en prototyp, testa prototypen och göra en analys av den.  

1.2.1 Undersökning av metoder för dynamisk tolkning av data  

En förstudie av olika metoder för dynamisk tolkning av data skulle uppfylla dessa mål:  

1. Ta fram en metod för att tolka olika typer av inkommande binära strömmar av C-

structar innehållande data om speltransaktioner.  

2. Ta fram en metod för att upptäcka och identifiera för tolkning olika versioner av en 

inkommande C-struct.    

3. Ta fram en språkoberoende generell beskrivningsmodell i form av JSON eller   XML 

som beskriver all inkommande metadata.    

1.2.2 Undersökning av metoder för konvertering av data till ett superfor-

mat  

En förstudie av olika metoder för att konvertera olika typer av data till ett superformat:  

1. Ta fram en språkoberoende generell modell i form av JSON eller XML som   beskri-

ver all inkommande data.    

2. Ta fram en metod för att konvertera det tolkade datan till den generella modellen, 

  det vill säga ett superformat.    

1.2.3 Skapa applikationer för test och en prototyp  

Testapplikationerna och prototypen skulle baseras på den information som förstudien resul-

terade i. Prototypen skulle uppfylla dessa mål:  

1. Kunna läsa in en ström och dynamiskt identifiera innehållet mot en motsvarande be-

skrivningsmodell.  

2. Kunna konvertera det inlästa datan och matcha mot det mot en generell modell.    

1.2.4 Testning och analys  

Analys av den framtagna prototypen skulle uppfylla dessa mål:  

1. Insamling av rådata där effektiviteten på den valda metoden presenteras, i form av 

träffsäkerhet, som innebär att inga metadata förloras på vägen såsom   kommenta-

rerna i headerfilerna, namn på datafält och prestanda d.v.s. konverteringstiden.  

2. Utvärdering av prototypens utdata för att se om det kan användas av andra   appli-

kationer.    

3. Utvärdering av den valda metoden för att se om den kan användas för nya system.    

1.3  Avgränsningar 

Avgränsningarna i detta projekt innebar att endast en prototyp skulle tas fram med de två 

nödvändiga delarna, den dynamiska tolkningen av data och konverteringen till den generella 

modellen, det vill säga superformatet. 
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Bakgrund  

2.1.1 Översikt över det nuvarande systemet  

Alla Svenska Spel AB:s centrala system journalför alla tillståndsändringar med ett visst for-

mat och dessa samlas in till ett system, Argon, som är en infrastruktur för samling och lagring 

av transaktionsdata. Den utmärker sig i att den kan samla data i nära realtid från alla typer av 

system och skickar vidare till andra system. SportInfosystemet levererar JSONobjekt och 

PartnerDatabasesystemet XMLfiler i sina journaler. Det system som mest sticker ut är ITS-

systemet som genererar journaler bestående av Cstructar med metadata i form av binärdata. 

För att kunna läsa av dessa binära structar krävs det en beskrivningsmodell som motsvarar 

dessa Cstructarna. Figur 2.1 ger en översikt över systemet.  

  
Figur 2.1: Nuvarande systemet som visar journalföringen av journaler till Argonsystemet samt dess 

utdata via Argonramverket till Apache Hadoop. Källa: författarna. 

2.1.2 ITS-Systemet  

2.1.2.1 ITS-systemets Headerfilerna  

En headerfil i ITSsystemet innehåller tre grundtyper:  

1. Struct, en typ som kan innehålla många typer.  

2. Enum, en typ som definierar en samling konstanter.  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3. Union, en typ som innehålla många typer men tar endast en minnesplats lika stor 

  som en av dessa typer.    

Dessa grundtyper är de mest förekommande typerna i headerfilerna. Ändringar i headerfi-

lerna sker omgående på grund av att man lägger till och tar bort fält från Cstructarna. När 

ett nytt fält läggs till i en struct skapar man en ny version av denna struct. Ett exempel på 

detta visas i figur 2.2.  

typedef struct { // Befintliga versionen 

 int a; 

 int b; 

}foo; 

typedef struct { // Nya versionen 

 int a; 

 int b; 

 int c; 

}foo_v2; 

Figur 2.2: Exempel på olika versioner av Cstructar. Källa: författarna.  

Svenska Spel AB har gjort sin egen filstruktur för att lagra olika Cstructar i en enda binärfil. 

Varje binärfil har en huvudstruct med flera medföljande loggdokument. Dessa loggdokument 

är egentligen Cstructar som beskrivs av denna huvudstruct, och innehåller bland annat vilka 

loggdokument filen har och hur stor varje loggdokument är. Det kan finnas upp till tio logg-

dokument i en enda binärfil. Varje enskilt loggdokument beskrivs med dess typ och version 

av en underliggande struct. Figur 2.3 visar hur en binärfil kan se ut.  

  
Figur 2.3: Exempel på hur en binärfil kan se ut. Bokstaven D innebär den underliggande beskrivningen 

structen. Källa: författarna.  

2.1.2.2 Beskrivningsmodellen med GCC och Perl  

GCC, GNU Compiler Collection, [1] är en samling kompilatorer för flera programmerings-

språk bland annat C, C++ och Java. GCC kan användas för att generera en så kallad stabsfil 

innehållande assembler kod som används för felsökning av Ckod.  Det första steget i pro-

cessen att skapa beskrivningsmodellen är att använda GCC för att kompilera Cheaderfilerna 

som innehåller Cstructarna. Det man får ut är en stabsfil, ett filformat för felsökningen, 

innehållande assemblerkod. Med hjälp av programmeringsspråket Perl läses assembler koden 

in i ett Perlskript som skapar C#structar och C#klasser med hjälp av information som finns 

i manuellt skrivna XMLfiler.  
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2.1.2.3 Tolkning av binära datan  

Svenska Spel AB använder idag en egenprogrammerad mjukvara, Argonramverket, som är 

skriven i C#.NET och som kan läsa av och tolka inkommande data. För just binärdata an-

vänds en genererad beskrivningsmodell för att matcha C#structar mot binärdata. Argonram-

verket konverterar sedan från C#structar till C#klasser med en hårdkodad klass som mat-

char C#structar mot C#klasser främst för att ta bort de fasta storlekarna på alla fält. Det är 

för att instanser av C#klasser kan skickas som en referens istället för som ett värde vilket 

möjliggör att dessa kan ändras av andra metoder till skillnad från C#structar som saknar den 

möjligheten. Det är emellertid inte en bra lösning eftersom vid varje ändring måste den hård-

kodade klassen som matchar C#structarna redigeras manuellt.  

2.1.2.4 Konvertering till ett generellt format  

Med hjälp beskrivningsmodellerna skapas ett generellt format som innehåller en union av 

alla fält i beskrivningsmodellerna som sparas i form av en XMLfil. Det tolkade binära datan 

placeras sedan i det generella formatet för vidare export. Genom att använda en C#.NET 

modul kan man konvertera den binära strömmen till det generella formatet med informat-

ionen och därefter konvertera det till en JSON-ström.  

2.1.3 Sportinfo, PartnerDatabase och andra icke-binära system  

Tolkningen av ickebinärt data skiljer sig avsevärt från tolkningen av binärdata då det inte 

krävs någon beskrivningsmodell för att beskriva innehållet eftersom innehållet är läsbart. 

Vare sig informationen är i JSON eller XMLformat så kan dessa läsas in och tolkas av 

parsern i Argonramverket. En annan finess hos JSON och XMLformat är att dessa är själv-

beskrivande format som innebär att de inte behöver parsas tecken för tecken.  

2.2 Tolkning och konvertering av binära filer  

Det finns flera tidigare arbeten angående tolkning och konvertering av binära filer med hjälp 

av olika metoder och olika ramverk.   

2.2.1 Analys av C/C++ program  

Cstructarna som tidigare nämnts i ITSheaderfilerna kunde analyseras för att plocka ut all 

metadata bestående av olika typer samt dess variabler. I programmeringsspråket C och C++ 

finns det reserverade ord som används för att bland annat definiera nya typer och namnge 

variabeltyper med andra namn. Dessa reserverade ord är bland annat ordet typedef, som har 

funktionaliteten att skapa nya typer av oftast en samling enkla typer. Ett annat ord som an-

vänds ofta är ordet “define” som används för att skapa en alias för en typ. Vid en analys måste 

man ta hänsyn till dessa reserverade ord för att förstå hela headerfilerna.  

2.2.1.1 Clang och LLVM  

Clang [2] är ett exempel på en kompilator som är en frontendkompilator utvecklat av företa-

get Apple för programmeringsspråken C, C++, ObjectiveC och ObjectiveC++. Clang kan 

användas med en backendskompileringsramverk, LLVM [3], som står för Low Level Virtual 
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Machine och är ett kompileringsramverk skrivet i C++ för att göra programanalys för pro-

gram skrivna i godtyckliga språk. LLVM uppnår detta genom en kodrepresentation med flera 

nya särdrag som fungerar som en gemensam representation för analys, transformation, och 

koddistribution. Det finns flera bibliotek skapade av Clang-teamet som underlättar denna 

analyseringsprocess.  

Clang LibTooling  

Duffy, Malloy, och Schaub [4] använder Clang för att analysera och identifiera innehållet i 

ett C++ program. De kommer fram till att med hjälp av biblioteket Clang LibTooling kan 

man få ut ett abstrakt syntaxträd, som är en trädrepresentation av de funktioner och structar 

som förekommer i ett program, för ett C/C++ källkodsfil. Clang LibTooling utmärker sig i 

att ge utvecklaren full kontroll över det abstrakta syntaxträdet.  

Clang LibClang  

LibClang är enligt Schaub och Malloy [5] en högnivå gränssnitt till Clang. Men hjälp av 

LibClangs API får man åtkomst till ett abstrakt syntaxträd för en C/C++ källkodsfil. LibClang 

kan användas med skriptspråket Python för att utföra sina uppgifter. Stephen Schaub och 

Brian A. Malloy använder Clang LibClang för att analysera C++ headerfiler. En av nackde-

larna med LibClang påstås vara saknaden av tillräcklig dokumentation för att hjälpa utveck-

lare, speciellt när de använder skriptspråket Python för att ta del av LibClang. Det är emel-

lertid ett gränssnitt som har sina positiva sidor när det gäller färdiga verktyg som direkt kan 

användas efter installation av LibClang.  

Eclipse CDT  

Eclipse CDT är enligt Piatov, Janes, Sillitti, och Succi [6] ett bibliotek som används för bland 

annat statisk analys av C/C++ källkod. Den är skriven i programmeringsspråket Java och har 

därmed inbyggd support för programmering med Java. Nackdelen med detta bibliotek är att 

den saknar dokumentation och även funktionalitet för djupare analys av C/C++ källkod.  

2.2.2 Generering av kod  

2.2.2.1 CodeModel för generering av Javaklasser  

En viktig del av den här processen är att skapa ett nytt format efter analysen av de headerfiler 

i C som kommer från ITSsystemet. Det här nya formatet kan sedan användas av andra pro-

gram för att skapa programspecifika objekt. Dessa programspecifika objekt kan skapas på 

flera sätt bland annat genom att använda färdigimplementerade bibliotek. CodeModel [7] är 

ett Javabibliotek för kodgenerering som erbjuder ett finare sätt att generera Javaprogram än 

andra standardimplementationer. Enligt Amir Hooshangi [8] kan man generera Javakod som 

har ett bra format med till exempel rätt indentering. Han påstår även att det går att skapa 

annotationer med detta bibliotek.  
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2.2.3 Matchning av structar 

2.2.3.1 Javolution  

För att definiera innehållet i en binärfil kan man använda sig av bibliotek som matchar ett 

antal byte mot en datatyp. Javolution [9] är ett realtidsbibliotek som strävar efter att göra 

Java eller C++ applikationer snabbare och mer tidsförutsägbara. I själva verket kan tidsför-

utsägbarhet enkelt förstöras genom användningen av standardbiblioteket som innebär bland 

annat lazy initiering, fält storleksändring, m.fl. som inte är acceptabelt för säkerhetskritiska 

system i sammanhang där till exempel andra delar av ett system kraschar om storleken på ett 

fält ändras. Med Javolutions öppna källkodsbiblioteket behandlas dessa problem, både för 

applikationer byggda i Java och applikationer byggda med andra språk. För ickerealtidsap-

plikationer erbjuder Javalution en mängd högprestandaklasser såsom:  

 Samlingsklasser som stöder anpassade vyer, söndra och härska algoritmer, parallella 

beräkningar, m.fl.    

 Fraktala strukturer för att bibehålla hög prestanda oavsett storleken på data    

 Struktklasser som ett interface för andra program.    

JeanMarie Dautelle [10] analyserar olika metoder för informationsutbyte mellan Javapro-

gram och C/C++program. Med Javolution kan C/C++ binärkod omvandlas och mappas till 

Javaklasser. Javolution utmärker sig i att den har specialgjorda samlingsklasser som är välop-

timerade för realtidssystem. Han kommer fram till att Javolution erbjuder bättre prestanda i 

realtid med sina klasser.    

2.2.3.2 Javastruct    

Javastruct [11] är ett annat bibliotek som används för konvertering av data mellan C/C++ 

structar och Javaklasser. Den tillhandahåller primitiva, fält, sträng och kapslade typer. Ke-

vin Valk [12] använder den för att konvertera mellan Cstructar och Javaklasser för sitt pro-

gram. Det som utmärker Javastruct är att den använder primitiva och inbyggda Javaklasser 

för lagring av Cstructdata.    

2.2.4 Tolkning och skrivning till JSON  

2.2.4.1 Jackson JSON Processor  

Bland flera format är JSON en standard som kan användas för datautbyte mellan olika appli-

kationer. För läsning och skrivning till JSON data finns det ett bibliotek vid namnet Jackson 

JSON Processor [13], även känd endast som Jackson, som erbjuder flera funktioner, bland 

annat för läsning och tolkning av JSON data. Med hjälp Jackson kan man skapa Javaobjekt 

från JSON data. Man kan även skapa JSON från Javaklasser vilket är bra om man vill expor-

tera data vidare till andra applikationer. Enligt Pereira, Leal, Simões [14] är Jackson det rätta 

alternativet att välja när man inte vill förlora prestanda vid konvertering från objekt till JSON 

och vice versa.  



 
 

 
 
8  |  2 TEORI OCH BAKGRUND 

2.2.4.2 Google Gson  

Google Gson [15] är ett annat bibliotek utvecklat av företaget Google för att underlätta han-

teringen av JSON strängar. Precis som med Jackson biblioteket kan man med hjälp av detta 

bibliotek konvertera från objekt till JSON och vice versa.  
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3 Metoder 

Det här kapitlet kommer att ge en översikt över möjliga lösningsmetoder och vald metodik 

för att uppnå målsättningen i sektion 1.2.  

De metoder som valdes i detta arbete var:  

1. Utveckling av en prototyp    

2. Testning av prototypen    

3. Analys av testningen    

3.1 Möjliga lösningsmetoder  

3.1.1 Översikt över det nya systemet  

Fokuset kommer att ligga på den dynamiska tolkningen av inkommande binära strömmar 

eftersom de andra formaten är läsliga och kan laddas in utan någon sorts manipulering. För 

att tolka binära data krävdes det en generell beskrivningsmodell som skapades genom att 

analysera Cstructarna i headerfilerna som kommer från ITSsystemet.  

Svenska Spel AB hade vissa önskemål om arkitekturens design:  

1. En separat modul, modellbeskrivningsgeneratorn, för skapandet av den generella be-

skrivningsmodellen.    

2. Beskrivningsmodellen skulle vara en språkoberoende modell det vill säga kunna läsas 

av andra applikationer.    

3. Efter tolkningen skulle utdatan vara Javaobjekt.    

3.1.2 En generell beskrivningsmodell  

3.1.2.1 Översikt  

Med hjälp av headerfilerna som kommer från ITSsystemet kan man skapa en generell be-

skrivningsmodell som kan användas av olika applikationer. Det som kännetecknar denna be-

skrivningsmodell är dess enkla struktur, läsbarhet och portabilitet som kan uppnås genom att 

använda ett generellt format för beskrivningsmodellen såsom JSON eller XML. Eftersom 

JSON är mer läsbar och kompakt så valdes den istället för XML. Figur 3.1 visar hur modell-

beskrivningsgeneratorn ser ut vid användning av JSON eller XML.  
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Figur 3.1: Olika typer av utdata från modellbeskrivningsgeneratorn. Källa: författarna. 

3.1.2.2 Analys av headerfiler  

LibClang har bland annat ett bibliotek för skriptspråket Python som tillåter användaren att ta 

del av Clangs funktioner i ett Pythonprogram. Med hjälp av Pythons indexerande biblioteks-

bindningar kan man skapa ett abstrakt syntaxträd av headerfilerna. Detta abstrakta syntaxträd 

kan sedan användas till att skapa nya format för headerfilerna. För att skapa en generell be-

skrivningsmodell kan man använda sig av formatet JSON som är väl avpassat för utbyte av 

data.  

Ett alternativ till denna metod är att använda sig av LibTooling biblioteket för att analysera 

headerfilerna. Program för analys kan skapas i programmeringsspråket C eller C++ som kan 

ta del av LibTooling biblioteket. LibTooling ger, till skillnad från LibClang, full kontroll över 

alla detaljer i det abstrakta syntaxträdet. På samma sätt kan man skapa filer med formatet 

JSON i C eller C++ för exportering.  

Det tredje alternativet är ett annat bibliotek, Eclipse CDT, som erbjuder möjligheten att ana-

lysera en headerfil och skapa en abstrakt syntaxträd.  

3.1.2.3 Vald analysmetod för binära filer  

Både LibClang och LibTooling erbjuder analys av binära filer som är 100% träffsäker när 

det gäller informationen i headerfilerna. Även kommentarer kan tas med vid analysen. Som 

analyseringsmetod valdes biblioteket LibClang eftersom den erbjuder de rätta inbyggda 

funktionerna som behövs för att analysera headerfilerna med en bra detaljnivå. Vare sig det 

är variabelnamn, structar eller kommentarer så kan LibClang fånga upp dem med sina in-

byggda funktioner. Detta leder till att LibTooling, trots med den detaljfrihet den erbjuder, ett 

mindre bra alternativ eftersom man blir tvungen att bygga på dess inbyggda funktioner för 

att få den funktionalitet som krävs för uppgiften.  
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Eclipse CDT har nackdelen att den analyserar headerfilen som en textfil det vill säga att 

utbytta typnamn definierade med “define” inte kan förstås och det resulterar i att typen på en 

variabel skrivs ut precis som den är utan att den härleds till den ursprungliga typen.  

Valet av bibliotek blir därför LibClang som passar bäst för den här uppgiften.  

3.1.3 Dynamisk tolkning av binärdata  

3.1.3.1 Översikt  

Som det nämns tidigare så är beskrivningsmodellen skapad i JSON format för att tillåta olika 

applikationer att använda sig av den. Beskrivningsmodellen används i kombination med det 

inkommande binärdatan för att skapa en struktur med värdena. Stegen för den dynamiska 

tolkningsmodulen kan beskrivas som följande:  

1. Det första steget i den dynamiska tolkningsmodulen är att generera kod från beskriv-

ningsmodellen för intern användning.    

2. Det andra steget är inläsning av binärdata och dess matchning mot beskrivningsmo-

dellen.    

3. Det sista steget är att generera en generell modell i form av Javakod som kan läsas av 

andra Javaorienterade applikationer.    

Arkitekturen för den dynamiska tolkningsmodulen illustreras i figur 3.2. 

 
Figur 3.2: Inläsning av binärdata till den dynamiska tolkningsmodulen och dess utdata i form av Javaob-

jekt. Källa: författarna.  
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3.1.3.2 Alternativa programmeringsspråk för tolkningsmodulen  

Tolkningsmodulen kan programmeras i många programmeringsspråk såsom Java och C++. 

C++ är ett objektorienterat programmeringsspråk som kan användas för att programmera den 

här tolkningsmodulen. Språket erbjuder kontroll över minnet som gör att att programmeraren 

kan bestämma mer. Trots det är det för den denna uppgift ett mindre bra alternativ då porta-

bilitet är rekommenderad och C++ kan, när den kompilerats på en viss plattform, endast köra 

just på den plattformen. Det är här programmeringsspråket Java kommer in i bilden. Java, 

som också är ett objektorienterat språk, erbjuder nästan det mesta C++ erbjuder och utöver 

det kan den efter att den kompilerats köras på olika plattformar. Därför blir Java valet av 

programmeringsspråk för tolkningsmodulen.  

3.1.3.3 Inläsning och tolkning av binärdata  

Biblioteket Javolution kan användas för att tolka och matcha mot binärdata mot Javaklasser. 

Dessa Javaklasser använder sig av structklasserna som finns inbyggda i biblioteket för att 

matchningen ska fungera. Det finns även ett annat bibliotek, Javastruct, som matchar binär-

data mot vanliga Javaklasser. Fördelen Javolution är tidsförutsägbarheten, den höga prestan-

dan och paralleliseringsmöjligheterna som den erbjuder. Nackdelen är dock att den inte an-

vänder sig av Javas inbyggda primitiva typer och klasser som Javastruct gör.  

3.1.3.4 Generering av kod  

Beskrivningsmodellen, som är i formatet JSON, kan läsas och förstås med biblioteket Jack-

son för att skapa instanser av flera Javaklasser. Dessa Javaklasser kan sedan användas av 

biblioteket CodeModel kan användas för att generera nya Javaklasser som kan användas av 

biblioteket Javolution. Det som är bra med CodeModel är att den genererar en strukturerad 

kod jämfört med en egen implementation. Ett alternativ till Jackson är Google Gson som 

också kan utföra liknande operationer. Det valda biblioteket för JSON hanteringen är Jackson 

då den hålls uppdaterad medan Google Gson uppfattas som ett gammalt bibliotek.  

3.1.3.5 Den generella modellen  

Den generella modellen kan skapas genom att skapa en statisk struktur i form av en klass 

som innehåller ett beskrivande huvudfält innehållande information om antalet medföljande 

datastrukturer och deras storlekar samt ett fält för dess data som är det tolkade binära datat. 

Ett exempel på denna generella modell kan illustreras i Figur 3.3.  

 
Figur 3.3: Exempel på den generella modellens utformning. Källa: författarna.  

Den generella modellen kan sedan sparas ner till en fil eller exporteras i ett mer generellt 

format såsom JSON.  
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3.1.4 Prototyp för det nya systemet  

En sammanställning av de valda metoderna i sektionerna 3.1.1 till 3.1.3 resulterar i en lösning 

som innehåller en modellbeskrivningsgenerator som tar emot headerfiler från ITSsystemet 

och konverterar med hjälp av skriptspråket Python till en beskrivningsmodell i formatet 

JSON. Denna beskrivningsmodell kan sedan användas av den dynamiska tolkningsmodulen 

för att tolka de inkommande binära strömmarna. Denna tolkning sker med biblioteket Javo-

lution som matchar det binära datan mot Javaklasser. När beskrivningen av de binära ström-

marna är klar skapas en generell modell som sedan exporteras som Javaobjekt, men som även 

kan exporteras till ett mer generellt format såsom JSON. Denna generella modell är en Java-

klass som innehåller två variabler. Den ena variabeln innehåller det beskrivande huvudfältet 

med information om dem medföljande datastrukturerna och den andra variabeln består av ett 

fält som innehåller de medföljande datastrukturerna och dess data. Metoden som användes 

för att konvertera det tolkade datan till den generella modellen var att läsa av alla Javaklasser 

innehållande det tolkade datan och sedan placera dessa i den andra variabeln i den generella 

modellen. Med hjälp av programmeringsspråket Java kan man spara denna generella modell 

i form av binära Javaklasser. Genom att använda biblioteket Jackson kan man även spara 

denna generella modell i form av JSON. 

Hela denna arkitektur illustreras i Figur 3.4.  

  
Figur 3.4: Arkitekturen för det nya systemet. Källa: författarna. 
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Man kan även dela in arkitekturen i två delar, kompileringstid och körtid, för att få en annan 

syn på det nya systemet. Eftersom Cheaderfilerna, modellbeskrivningsgeneratorn och dess 

JSON utdata var ett krav för att den dynamiska tolkningsmodulen ska fungera placerades den 

i kompileringstidskategorin. Kodgenereringen av beskrivningsmodellen kördes bara när den 

behövdes och därför placerades även den i kompileringstidskategorin. Resten av arkitekturen 

som är binärdatainläsningen, matchningen mot beskrivningsmodellen, och skapandet av den 

generella modellen placerades i körtidskategorin eftersom det är under körning de utför sina 

operationer. Denna kategorisering illustreras i Figur 3.5.  

 
Figur 3.5: Kompileringstid och körtid för det nya systemet. Källa: författarna. 

3.2 Tester  

Testerna delades in i de nödvändiga delarna som användes i prototypen för att få en bättre 

syn på de olika delarna.  

3.2.1 Modellbeskrivningsgeneratorn  

3.2.1.1 Träffsäkerheten  

Det var viktigt att all information som fanns i headerfilerna som kommer från ITSsystemet 

följde med hela vägen till JSONutdatat. För att utföra ett sådant test skapades en testfil in-

nehållande Svenska Spel AB:s headerfil som simulerade typiskt metadata i produktion (som 

har samma kodstruktur som koden i figur 3.6) med följande egenskaper:  

 Användning av en intern komplextyp som kan vara en struct, union eller enum.  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 Användning av en alias för en variabeltyp.    

 Användning av kommentarer för förklaringar.    

 Användning av enumerering som innehåller konstanter    

 Användning av includedirektiv för att importera nödvändiga typer.    

 Användning av definedirektiv för att skapa konstanter.    

 Användning av fält i typedefdirektiv.    

Denna struct användes av modellbeskrivningsgeneratorn för att generera data i JSONformat.  

#include <inttypes.h> 

typedef uint32_t UNSIGNEDINTEGER; 

#define MAX_ARRAY_LENGTH 20 

typedef char             CHARARRAY[MAX_ARRAY_LENGTH]; 

typedef enum{ 

  ONE, 

  TWO 

}NUMBER; 

typedef struct { 

  int                   complexvariable; 

  NUMBER                num; 

} COMPLEX_TYPE; 

typedef struct 

{ 

  COMPLEX_TYPE          a; /* This is a comment describing a complex type */ 

  CHARARRAY             MULTIARRAY[MAX_ARRAY_LENGTH];            

  struct { 

     int e; 

  } internal_complex_type; 

  UNSIGNEDINTEGER       b;               

  char                  c[MAX_ARRAY_LENGTH]; /* describing a variable */ 

  uint8_t               d; 

} descriptor; 

typedef union { 

  char                  g; 

  int                   f; 

  struct { 

     char n; 

  } internal_complex_type; 

} sample_union; 

Figur 3.6: Kodstrukturen som liknar Svenska Spel AB:s egna headerfil. Källa: författarna.  

Inom Cspråket omvandlades vissa variabeltyper såsom “int8” och “uint8” till “char” respek-

tive “unsigned char”. Det uppkom typproblem vid de tillfällen där en variabel var menad att 

vara en ”int” som istället blev en ”char”. För att testa att modellbeskrivningsgeneratorn tog 

hänsyn till dessa problem utfördes en test på kodstycket i figur 3.7.  
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#include <inttypes.h>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

typedef uint8_t BoolU8; 

typedef BoolU8 NewBool; 

 

Figur 3.7: C-kod för att visa omdefinitionen av variabeln “NewBool”. Källa: författarna. 

3.2.1.2 Konverteringstiden 

För att beräkna tiden det tar för att konvertera en headerfil i C till JSON togs tiden innan 

inläsningen av headerfilen startades och tiden efter att konverteringen var slut och en utdata 

fil skapats. Testet kördes på Svenska Spel AB:s headerfil som har en liknande kodstruktur 

som koden i figur 3.6 med både det nya och befintliga systemet. Det gjordes totalt 100 mät-

ningar för båda systemen. 

3.2.2 Den dynamiska tolkningsmodulen 

3.2.2.1 Träffsäkerheten 

Den dynamiska tolkningsmodulen bör kunna läsa den genererade JSON-datan från modell-

beskrivningsgeneratorn och skapa de rätta klasserna för att tolkningen ska fungera korrekt. 

För att testa att all information följer med hela vägen från JSON-datan till de nya Javaklas-

serna testades JSON-datan, som var ett resultat av konverteringen av Svenska Spel AB:s 

headerfil, genom att den lästes in med biblioteket Jackson. Därefter genererades Javolution 

anpassade klasser med biblioteket CodeModel utifrån det inlästa JSON-datat. 

För att testa matchningen mellan binära filer och Javolution anpassade klasserna skapades en 

binärfil med information som baserade sig på Svenska Spel AB:s headerfil. Sedan lästes den 

binära filen in och matchningen påbörjades med hjälp av biblioteket Javolution. Med samma 

binärfil testades det befintliga systemet på samma sätt. 

3.2.2.2 Konverteringstiden 

JSON-data till Javaklasser 

För att beräkna tiden det tar för att konvertera JSON-datan till Javaklasser togs tiden innan 

inläsningen av den generella beskrivningsmodellen startades och tiden efter att konverte-

ringen var slut. Svenska Spel AB:s befintliga system hade ingen motsvarande delmodul och 

därför gjordes ingen jämförelse mellan den och den nya delmodulen. 

Matchning av en binärfil  

Det gjordes även ett test bestående av 100 mätningar för att beräkna tiden det tog för att 

matcha en binärfil mot en Javaklass i det nya systemet och för att beräkna tiden det tog för 

att matcha en binärfil mot en C#-klass i det befintliga systemet. 
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4 Resultat 

Resultaten från de tester som beskrivs i sektion 3.2 presenteras i detta kapitel. 

4.1 Modellbeskrivningsgeneratorn 

4.1.1 Träffsäkerheten 

Testet som körts resulterade i en fil som innehöll alla typer av metadata samt alla komplexa 

typer i JSON-formatet. Denna JSON-fil innehöll även typer som finns inbyggda i C-språkets 

bibliotek. Vid jämförelse mellan indatan och utdatan, i form av en fil i JSON-format visade 

det sig att modellbeskrivningsgeneratorn fick med alla olika typer av metadata- och komplexa 

typer. JSON-utdatafilen innehöll även kommentarer som fanns med i inmatningskoden. Ko-

den för denna utdatafil finns i bilaga A. För omdefinierade variabler kunde modellbeskriv-

ningsgeneratorn enligt utdatafilen veta vilken den ursprungliga datatypen var för variablerna. 

Resultatet för testet som kördes på det befintliga systemet resulterade i en C#-fil med C#-

structar som innehöll alla metadata- och komplexa typer. Denna C#-fil saknade kommenta-

rerna som fanns med i headerfilen. Resultatet för testet visade även att omdefinierade vari-

abler av typerna “uint8”, “int8” och “char” blev till typen “byte”. 

4.1.2 Konverteringstiden 

Resultatet av detta test var antalet sekunder det tog för modellbeskrivningsgeneratorn att om-

vandla Svenska Spel AB:s headerfil till JSON-formatet. Tiden det tog för att konvertera 

Svenska Spel AB:s headerfil med det nya systemet blev 16.5 sekunder till skillnad från det 

befintliga systemet där tiden blev 6.3 sekunder. Figur 4.1 illustrerar resultatet i en graf där 

även ett konfidensintervall vid 95% konfidensgrad visas. 

 

 
Figur 4.1: Tiden det tar att konvertera Svenska Spel AB:s headerfil för modellbeskrivningsgeneratorn i 

det nya och det befintliga systemet. Källa: författarna. 
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4.2 Dynamiska tolkningsmodulen 

4.2.1 Träffsäkerheten 

Resultatet av detta test blev att alla variabler fanns med i de genererade Javaklasserna som 

innebar att träffsäkerheten låg på 100%. Koden för klasserna som genererades kan man se i 

Bilaga B. 

Det skedde även generering av en generell modell i form av JSON-data som innehöll inform-

ationen från den binära filen i klartext. 

Svenska Spel AB:s egna system hade även 100% träffsäkerhet. Filen som genererades var en 

JSON-fil som innehöll informationen från den binära filen i klartext. 

4.2.2 Konverteringstiden 

JSON-utdata till Javaklasser 

Detta test mätte tiden det tar för den dynamiska tolkningsmodulen att omvandla JSON-utda-

tafilen till Javaklasser. Medelvärdet för antalet sekunder det tog för konverteringen visade 

sig vara 24.0 sekunder.  

Matchning av en binärfil  

Det andra testet var tiden det tog för att matcha en binärfil innehållande information som 

baserade sig på kodstrukturen i figur 3.6 mot Javaklasserna. Medelvärdet blev 2.38 millise-

kunder. Testet som kördes på Svenska Spel AB:s egna system gav medeltiden 1.4 millise-

kunder. Medelvärdet av alla mätningar illustreras i en graf i figur 4.2 där även ett konfi-

densintervall vid 95% konfidensgrad visas. Varje enskild mätning visas i figur 4.3. 

 
Figur 4.2: Tiden det tar att läsa och matcha en binär fil för både det nya och befintliga systemet. Källa: 

författarna. 
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Figur 4.3: 100 mätningar som visar tiden det tar att läsa och matcha en binär fil för både det nya och 

befintliga systemet. Källa: författarna. 
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel presenterar en analys av resultatet beskrivet i kapitel 4.  

5.1 Skillnader mellan det nya och befintliga systemet 

5.1.1 Modellbeskrivningsgeneratorn och den befintliga parsern 

Träffsäkerheten 

Modellbeskrivningsgeneratorn i det nya systemet visade en förbättring av träffsäkerheten 

jämfört med befintliga systemet. Träffsäkerhetsförbättringen berodde på att det nya systemet 

analyserade variablerna i Svenska Spel AB:s headerfil på en djupare nivå än vad det befint-

liga systemet gjorde. Det innebar att det befintliga systemet konverterade variabeltyperna 

”int8” och ”uint8” till byte istället för deras förväntade typ. För att bestämma typerna på de 

olika variablerna använder det befintliga systemet hårdkodade statiska XMLfiler till skillnad 

från det nya systemet som upptäcker alla typer automatiskt. Utöver detta så tog den nya mo-

dellbeskrivningsgeneratorn hänsyn till kommentarerna som fanns i headerfilen vilket det be-

fintliga systemet inte gör. Modellbeskrivningsgeneratorn genererade utdata i JSONformat 

som är ett generellt format som kan användas av flera andra program skrivna i olika program-

meringsspråk, till skillnad från befintliga systemet vars utdata var C#filer som endast kan 

användas av program skrivna i programmeringsspråket C#.NET.  

Konverteringstiden 

Konverteringstiden för modellbeskrivningsgeneratorn var lägre än för det befintliga syste-

met. Försämringen antas bero på att fler operationer, bland annat konverteringen av variabel-

typerna till den förväntande typen, hade körts som bidrog till den ökade tiden. Eftersom kon-

verteringen endast gjordes vid enstaka tillfällen ansåg inte Svenska Spel att denna försämring 

var kritisk.  

5.1.2 Tolkningsmodulen i det nya och befintliga systemet 

Det befintliga och nya systemet skiljde sig när det gällde kopplingen mellan modellbeskriv-

ningsgeneratorn och den dynamiska tolkningsmodulen. Modellbeskrivningsgeneratorn i det 

befintliga systemet genererade direkt C#klasser som kunde användas av tolkningsmodulen 

medan i det nya systemet genererades det en generell beskrivningsmodell i form av en 

JSONfil. Den dynamiska tolkningsmodulen i det nya systemet tillhandahöll förutom match-

ningen av binära filer även funktionaliteten för att generera Javaklasser från JSONfilen.  

Träffsäkerheten 

Vid träffsäkerhetsjämförelsen mellan båda systemen visade det sig att dessa hade en 100% 

träffsäkerhet när det gällde matchningen av binära filer. Den enda skillnaden var att det be-

fintliga systemet ändrade variabelnamnen bland annat genom att lägga stor bokstav i början 

på varje variabelnamn och byta valörerna på variabler som representerade ett pris. 
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Konverteringstiden vid matchningen av en binärfil  

Biblioteket Javolution som den dynamiska tolkningsmodulen i det nya systemet använde sig 

av var troligtvis långsammare än en egen anpassad implementation, vilket bidrog till den 

ökade matchningstiden. Det på grund av att Javolution-biblioteket använder sig av objekt för 

alla variabeltyper och även för primitiva variabeltyper. Trots det var biblioteket Javolution 

en bra lösning för att matcha binärdata mot Javaklasser eftersom den löste “byte-align-

ment”-problemet. En egen implementation skulle även ta mycket mer tid att skapa och därför 

blev den bortsedd. Det nya systemet visar även en förbättring av stabiliteten mellan varje 

mätning jämfört med det befintliga systemet. Svenska Spel AB prioriterade träffsäkerheten 

mer än konverteringstiden vilket gjorde att den sämre prestandan inte spelade någon större 

roll. 

5.2 Analys av hjälpbibliotek 

5.2.1 JCodeModel för kodgenerering 

Den dynamiska tolkningsmodulen i det nya systemet använde sig av biblioteket JCodeModel 

för att generera Javaklasser. Biblioteket kunde generera Javaklasser som sedan kunde använ-

das av Javolutionbiblioteket vilket var bra. Det som var bra med JCodeModelbiblioteket 

var att man kunde skapa specifika Javaklasser till det behov som hade krävts.  

5.2.2 Jackson 

Jacksonbiblioteket som användes visade sig vara ett mycket bra val då den hade förmågan 

att läsa från och skriva till filer i JSON format. Den hade även förmågan att läsa från och 

skriva till egendefinierade klasser.  

5.3 Andra icke-binära system 

Andra system som genererade icke-binära strömmar inkluderades inte i detta arbete på grund 

av tidsbrist och att dessa är självbeskrivande, vilket innebär att dem inte behöver tolkas på 

samma sätt som en binärfil utan kan direkt skickas vidare till andra system som anmält in-

tresse. 

5.4 Den ekonomiska vinsten av det nya systemet 

Det nya systemet bidrog till en ökad automatisering som innebar att mindre resurser, i form 

av personal, krävdes för användningen av det nya systemet. Ett exempel var att det inte längre 

behövdes manuella korrigeringar av sidofiler när beskrivningsmodellerna hade uppdaterats. 
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6 Slutsatser 

Den prototyp som skapades bidrog till ett nytt sätt att tolka binära filer samtidigt som den 

uppfyllde de önskade målen. Genom att konvertera Cstructfiler till en generell beskrivnings-

modell i JSONformatet kunde olika applikationer använda den för att exempelvis tolka en 

binärfil eller förstå innehållet i en Cstructfil. Den andra modulen av den skapade prototypen 

kunde sedan användas för att tolka en binärfil och sedan för att generera en generell modell 

i form av JSONformat och Javaklasser. Då den andra modulen är plattformsoberoende 

kunde den köras på olika plattformar. Samma metod som användes för denna prototyp kan 

användas för framtida projekt där oläsbara filer behöver tolkas.  

Rekommendationer  

Ökad hastighet för matchningen av binära filer kan åstadkommas genom att skapa en egen 

implementation som även använder sig av primitiva typer och inte bara objekt. En egen im-

plementation erbjuder mer möjligheter såsom matchning av flerdimensionella fält av 

strängar.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Nedan visas utdata från beskrivningsmodellen i JSON-formatet: 

{ 

    "objects": [ 

        { 

            "type": "struct",  

            "properties": { 

                "quot": { 

                    "type": "long",  

                    "description": "/* Quotient.  */" 

                },  

                "rem": { 

                    "type": "long",  

                    "description": "/* Remainder.  */" 

                } 

            },  

            "title": "imaxdiv_t" 

        },  

        { 

            "title": "NUMBER",  

            "type": "enum",  

            "properties": { 

                "ONE": { 

                    "description": "",  

                    "value": 1 

                },  

                "TWO": { 

                    "description": "",  

                    "value": 2 

                } 

            } 

        },  

        { 

            "type": "struct",  

            "properties": { 

                "complexvariable": { 

                    "type": "int",  

                    "description": "" 

                },  

                "num": { 

                    "original_type": "enum",  

                    "type": "NUMBER",  

                    "description": "" 
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                } 

            },  

            "title": "COMPLEX_TYPE" 

        },  

        { 

            "type": "struct",  

            "properties": { 

                "e": { 

                    "type": "int",  

                    "description": "" 

                } 

            },  

            "title": "internal_complex_type0" 

        },  

        { 

            "type": "struct",  

            "properties": { 

                "a": { 

                    "type": "COMPLEX_TYPE",  

                    "description": "/* This is a comment describing a complex 

type */" 

                },  

                "MULTIARRAY": { 

                    "items": { 

                        "type": "char",  

                        "size": 20,  

                        "items": { 

                            "type": "char",  

                            "size": 20 

                        } 

                    },  

                    "type": "array",  

                    "description": "" 

                },  

                "internal_complex_type": { 

                    "type": "internal_complex_type0",  

                    "description": "" 

                },  

                "b": { 

                    "type": "unsigned int",  

                    "description": "" 

                },  

                "c": { 

                    "items": { 

                        "type": "char",  

                        "size": 20 

                    },  

                    "type": "array",  

                    "description": "/* describing a variable */" 

                },  
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                "d": { 

                    "type": "uint8_t",  

                    "description": "" 

                } 

            },  

            "title": "descriptor" 

        },  

        { 

            "type": "struct",  

            "properties": { 

                "n": { 

                    "type": "char",  

                    "description": "" 

                } 

            },  

            "title": "internal_complex_type1" 

        },  

        { 

            "type": "union",  

            "properties": { 

                "g": { 

                    "type": "char",  

                    "description": "" 

                },  

                "f": { 

                    "type": "int",  

                    "description": "" 

                },  

                "internal_complex_type": { 

                    "type": "internal_complex_type1",  

                    "description": "" 

                } 

            },  

            "title": "sample_union" 

        } 

    ] 

} 

 

Bilaga B 

Koden som genererades av JCodeModel-biblioteket visas nedan i form av Javaklasser: 

package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import java.io.Serializable; 

 

import se.svenskaspel.javolution.Struct; 

 

public class COMPLEX_TYPE 

extends Struct 
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implements Serializable { 

 

 public final Signed32 complexvariable = new Signed32(); 

 public final Struct.Enum32 < NUMBER > num = new Struct.Enum32 < NUMBER > 

(NUMBER.values()); 

 

} 

 

package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import java.io.Serializable; 

import se.svenskaspel.javolution.Struct; 

 

public class descriptor 

extends Struct 

implements Serializable { 

 

 public final COMPLEX_TYPE a = inner(new COMPLEX_TYPE()); 

 public final UTF8String2D MULTIARRAY = new UTF8String2D(20, 20); 

 public final internal_complex_type0 internal_complex_type = inner(new inter-

nal_complex_type0()); 

 public final Unsigned32 b = new Unsigned32(); 

 public final UTF8String c = new UTF8String(20); 

 public final Unsigned8 d = new Unsigned8(); 

 

} 

 

 

package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import java.io.Serializable; 

import se.svenskaspel.javolution.Struct; 

 

public class imaxdiv_t 

extends Struct 

implements Serializable { 

 

 public final Signed64 quot = new Signed64(); 

 public final Signed64 rem = new Signed64(); 

 

} 

 

 

package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import java.io.Serializable; 

import se.svenskaspel.javolution.Struct; 

 

public class internal_complex_type0 

extends Struct 

implements Serializable { 

 

 public final Signed32 e = new Signed32(); 

 

} 
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package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import java.io.Serializable; 

import se.svenskaspel.javolution.Struct; 

 

public class internal_complex_type1 

extends Struct 

implements Serializable { 

 

 public final UTF8String n = new UTF8String((1)); 

 

} 

 

 

package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import se.svenskaspel.javolution.ChinganoInterface; 

 

public enum NUMBER 

implements ChinganoInterface { 

 

 ONE((1)), 

 TWO((2)); 

 private int value; 

 

 private NUMBER(int value) { 

  this.value = value; 

 } 

 

 public int getValue() { 

  return value; 

 } 

 

 public NUMBER getEnum(int value) { 

  for (int i = 0; i < values().length; i++) { 

   if (values()[i].value == value) { 

    return values()[i]; 

   } 

 

  } 

  return null; 

 } 

 

} 

 

 

package se.svenskaspel.javolution.model; 

 

import java.io.Serializable; 

import se.svenskaspel.javolution.Union; 

 

public class sample_union 

extends Union 

implements Serializable { 

 

 public final UTF8String g = new UTF8String((1)); 

 public final Signed32 f = new Signed32(); 
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 public final internal_complex_type1 internal_complex_type = inner(new inter-

nal_complex_type1()); 

 

} 

 

 

 


