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Abstract 
The task to this thesis has been to create an application, Katana-databas 1.0, for analysing c-
code. The generated output gets stored in a data structure which content in the end of the 
program run gets written in a textfile which gets used by Katana. It's a tool for reverse 
engineering, developed by Johan Kraft at Mälardalens institute. 

Katana-databas has got the following limitations. (1) It can only handle preprocessed files, 
meaning it doesn't contain any rows beginning with "#". (2) Only complete files can be 
handled. (3) No references to unknown functions or variables are allowed. (4) A further 
limitation is that the application can't handle any ADT's. It can only handle primitive types. 
(5) Finally the application is only written for pure c-code, and thus doesn't handle code 
written C++. 

The task has been solved by creating an automatically generated lexer with Flex and Bison 
rules in Visual Studio. There after a limited parser has been developed which purpose is to 
process the lexemes which the lexer generates. 

The underlying causes for the thesis is to replace Understand with Katana-databas. Katana has 
this far used the database in Understand, but it contains closed source code. What is seeked is 
open source code, which Katana-databas is based on. 

 

Programmeringsuppgiften till detta arbete har bestått i att skapa en applikation, Katana-
databas 1.0, för analys av C-kod. Utflödet som applikationen skapar sparas i en datastruktur 
vars innehåll i slutet av programkörningen skrivs ut i en textfil som används av Katana. Det är 
ett verktyg för reverse engineering, utvecklat av Johan Kraft på Mälardalens högskola. 

Katana-databas har fått följande begränsningar. (1) Den kan bara hantera filer som är 
preprocessade, dvs. den innehåller inga rader som inleds med ”#”. (2) Endast kompletta filer 
kan hanteras. (3) Inga referenser till okända funktioner eller variabler är tillåtna. (4) En 
ytterligare begränsning är att applikationen inte kan hantera ADT:er. Den kan bara hantera 
primitiva typer. (5) Tillsist är applikationen endast skriven för ren c-kod, och klarar således 
inte av att hantera kod skriven i C++.  

Uppgiften har lösts genom att skapa en automatgenererad lexer med Flex och Bisonrules i 
Visual Studio. Därefter har en limiterad parser utvecklats vars syfte är att bearbeta de lexem 
som lexern genererar.  

Det bakomliggande syftet med arbetet är att ersätta Understand med Katana-databas. Katana 
har hittills använt sig av databasen i Understand, men den består av sluten källkod. Det som 
eftersträvas är öppen källkod, vilket Katana-databas baseras på. 
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1. Inledning: 
Många gånger kan det vara svårt att sätta sig in i andras applikationer då man skall granska 
igenom källkoden bakom dessa. Det kan finnas många funktioner och därtill ännu flera 
variabler att hålla reda på.  

I och med att en bild säger mer än 1000 ord vore det bra om man kan få en bild över en 
applikations funktioner med tillhörande anrop. Det hela ger då en överblick som underlättar 
förståelsen av främmande källkod och är även användbart vid egen programmering. 

Det finns verktyg för att kunna åstadkomma detta. Dessa bygger på reverse engineering som 
koncept och möjliggör en analys av olika mjukvarusystem. De verktyg som har utvecklats 
under åren är bl.a. Understand1, Rigi2, CodeSurfer3 och Imagix 4D4. Dock saknas stöd för 
vissa efterfrågade funktioner vilket har lett till att Johan Kraft på Mälardalens högskola har 
valt att utveckla ett kompletterande verktyg som heter Katana.  

Det är tänkt att Katana skall bearbeta data från en datastruktur som detta arbete, Katana-
databas 1.0, skall ansvara för. 

 

 

                                                 
1 Understand: www.scitools.com/products/understand/ Besökt 2009-10-11, senast uppdaterad 2009. 
2 Rigi. www.rigi.csc.uvic.ca/index.html Besökt 2009-10-11, senast uppdaterad 2005-06-10. 
3 CodeSurfer. https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/SDT/CodeSurfer#Overview Besökt 2009-10-11, senast 

uppdaterad 2008-03-12. Se även www.grammatech.com/products/codesurfer/overview.html senast 
uppdaterad 2009. 

4 Imagix 4D. www.imagix.com/products/products.html Besökt 2009-10-11, senast uppdaterad 2009. 
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2. Syfte: 
Syftet är att skriva en applikation, Katana-databas, vars utflöde skall användas av ett större 
program som heter Katana5. Applikationen skall hantera inläsandet av källkod och efter att ha 
processat den skall resultatet hamna i en datastruktur vars innehåll sedan skrivs ut i en textfil.  

Nedanstående bild ger en orientering kring sammanhanget runt detta examensarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden ovan visar situationen inför detta examensarbete. Den feta delen tillhör examens-
arbetet. Katana-databas ersätter det led som Understand utgör i systemet genom att läsa in c-
koden som Understand annars skulle ha läst in och skapar sedan en datastruktur som Katana 
läser in i stället för från den databas som finns i Understand. Med detta exkluderas 
Understands databas ur systemet. Katana skapar sedan en bild av informationen den har fått 
från datastrukturen. Bilden visar ett övergripande flödesschema på hur funktioner hänger ihop 
samt  hur de anropar varandra. 

Främsta skälet till att Understand lyfts bort och ersätts med detta examensarbete är att 
Understands källkod är låst. Examensjobbet ger en plattform med öppen källkod som passar 
bättre till forskningssyften. 

 
 
 

                                                 
5 Katana är i det här fallet ett program som har utvecklats av Johan Kraft vid Mälardalens högskola. 

Bild 2A: Orientering för examensarbetet. 

DB 

Understand 

Katana 

MXTC 

C-kod 

Bild 
Diagram 

Filtrerad 
c-kod 

skapar 

skapar 

Understand läser in. 

Katana läser in. 

RTS-
simulator körs i 

Katana-db data-
struktur 

skapar 

Katana-db läser in. 



 6

2.1. Orientering kring relaterade arbeten: 
Det finns även liknande arbeten relaterat till Katana. Meningen här är att bara ge en 
summarisk överblick för att skapa ett sammanhang. Dessa applikationer bygger på reverse 
engineering (reverse engineering)6. Det finns en djupare analys att läsa om Understand, Rigi 
och Imagix 4D, skriven av Tung Doan7, för den som är intresserad att fördjupa sig om hur 
dessa applikationer klarar av att hantera C++. Dock finns i det arbetet inte CodeSurfer 
omnämnt. Annars rekommenderas den vetgirige att besöka respektive applikations 
Internetsida. 

Övergripande handlar reverse engineering om att datainsamling, kunskapshantering och 
informationsutforskning.8 

Datainsamling handlar om att samla in information om mjukvaran eller den applikation som 
skall bakåtutvecklas. I den här fasen samlas källkod och tillhörande kommentarer in. 
Dokumentationen till mjukvaran tas omhand och det är även värdefullt med 
användarerfarenheter av mjukvaran ifråga. 

Kunskapshantering syftar till att hantera den insamlade informationen om mjukvaran. Det 
gäller att skapa en struktur över det insamlade materialet. 

Med informationsutforskning skapas en förståelse för materialet genom att analysera det 
och sedan skapa en presentation av det. 

Vidare har Doan skrivit om olika tekniker som används vid användandet av reverse 
engineering. En del av dem följer nedan. 

En av dem är kodvisualisering (code visualization)9 som går ut på att man med grafer, bilder 
och animering skapar en överblick över stora mängder kod. Det handlar om att samla in och 
spara kod i datamodeller. Efter att ha processat koden visualiseras utflödet i form av grafer, 
tabeller eller animeringar. 

En annan teknik för reverse engineering är programfiltrering (program slicing)10. Det 
bygger på att en del av programmet filtreras ut för vidare analys utifrån något 
filtreringskriterium. Det som eftersöks är den del av koden i ett program som påverkar någon 
eller några specifika instanser. Resten filtreras bort.  

Det finns två olika typer av filtrering. Det är statisk och dynamisk filtrering. Den statiska 
filtreringen innebär att endast statisk information används vid programfiltreringen. Vid 
dynamisk filtrering bestäms inflödet till programmet innan det filtreras. 

Platsbestämning av koncept/egenskaper (concept feature location)11  går ut på att leta upp 
var i given källkod som implementationen av en bestämd egenskap finns. 

Med designåterskapning (design recovery)12 återskapas den bakomliggande arkitekturen till 
ett mjukvarusystem.    

                                                 
6 Reverse engineering: Konceptet bygger på att man från en färdig applikation återskapar en presentation med 

högre abstraktionsgrad. http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering#Reverse_engineering_of_software 
Besökt 2009-10-27, senast uppdaterad 2009-10-20 

7 Doan Tung, An evaluation of  four reverse engineering tools for C++ applications, Tammerfors 
universitet, institutionen för datavetenskap: http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03375.pdf  
Besökt 2009-10-18, senast uppdaterad okt. 2008. 

8 Ibid, s. 10. 
9 Ibid, s. 12. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid, s. 13. 
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Utöver ovan nämnda verktyg finns det även ett koncept inom reverse engineering som kallas 
för horseshoe reengineering13. Detta är en användbar teknik för att renovera ett mjukvaru-
system eller om ett system skall portas om från en plattform till en annan, eller från ett språk 
till ett annat. Konceptet bygger på att reverse engineering sammanfogas med forward 
engineering till en hästsko enligt bilden nedan. Forward engineering är den normala processen 
för engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bilden ovan visar bygger horseshoe reengineering på tre övergripande aktiviteter. Den 
första handlar om att återskapa arkitekturen bakom ett mjukvarusystem eller en applikation. 
Detta görs genom att bl.a. identifiera de variabler och funktioner som ligger till grund, samt 
vilken relation de har sinsemellan, dvs. klassisk reverse engineering.14  

Om det finns ett behov av att modifiera eller renovera designen så görs detta i steget 
omvandling (se pilen överst i ovanstående bild). Det är då designen omvandlas från befintligt 
tillstånd till önskat tillstånd.15  

Den tredje aktiviteten, forward engineering, bygger på vanligt applikationsutveckling där det 
kan finnas behov av att ändra på funktioner och variabler så att det passar den nya designen.16 

                                                 
13 Philippus Erik, Working model for the mordinzation of legacy systems, ImprovemenT BV; Horseshoe 

reengineering, s. 6: http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:qg_9u09WVusJ:www.improvement-
services.nl/Working%2520Model%2520for%2520Modernization%2520of%2520Legacy%2520Systems.pdf
+horseshoe+reengineering&hl=sv&gl=se&sig=AFQjCNHhCLRMpl5IXddweCE-MXJaOi1nAQ  
Besökt 2009-10-24, senast uppdaterad 2008. 

14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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2.1.1. Understand 2.0: 
Understand har redan nämnts i kapitel 2. Syfte. Det har utvecklats av Scientific Toolworks17 
och används till analys av källkod. Den klarar av flera språk som t.ex. Ada, C++, C#, 
FORTRAN, Java, JOVIAL och Delphi/Pascal. Understand finns i tre olika versioner med 
olika prisklasser och funktionalitet.  

 

 Bild 2C:18 Understands editor för kodnavigering. 

 

 

 Bild 2D:19 Exempel på Understands koduppdelning presenterat som en graf. 

                                                 
17 SciTools: www.scitools.com/ Besökt 2009-10-11, senast uppdaterad 2009. 
18 Bild 2C, Understands editor: What is Understand 2.0: 

http://getunderstand.com/documents/manuals/html/understand/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm Besökt 
2009-10-18, senast uppdaterad 2009-01-12. 
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Understand presenterar sin analys med grafer och bilder. En bra egenskap med Understand är 
att den kan hantera källkod skriven i flera språk samtidigt, t.ex. C++ med Java.20 

Utvecklarna bakom Understand har förstått att de inte har kunnat förutse alla användnings-
områden där Understand kan spela en roll. Därför har de även bifogat en PERL API varmed 
direkt åtkomst till Understands databas kan nås. Dessutom har utvecklarna även för detta 
ändamål tagit fram olika PERL-scripts som finns för nedladdning.21 

Understand kan generera rapporter i ASCII och HTML.22 

 

2.1.2. Rigi: 
Rigi är ett verktyg som har utvecklats vid institutionen för datavetenskap i Victoria universitet 
som är beläget i Kanada, Vancouver. Det påminner om Katana i bemärkelsen av att bägge har 
utvecklats i en akademisk miljö. 

Rigi har en parser som stödjer C, C++ och COBOL.23 

Rigis användargränssnitt är rigiedit som används till att bläddra igenom, analysera och 
modifiera en graf som representerar ett givet system. Grafen är en förenkling genom 
hierarkiskt sammansatta kluster bestående av relaterade artefakter.24 

 
 Bild 2E:25 Rigiedit. 

                                                                                                                                                         
19 Bild 2D, Exempel på Understands koduppdelning: Using graphical views>Project overview graphics,  

http://getunderstand.com/documents/manuals/html/understand/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm Besökt 
2009-10-18, senast uppdaterad 2009-01-12. 

20 Understand detaljer.  www.scitools.com/products/understand/details.php Besökt 2009-10-11, senast 
uppdaterad 2009. 

21 Understand PERL API. www.scitools.com/products/understand/perl.php Besökt 2009-10-20, senast 
uppdaterad 2009. 

22 Understand rapportering: Generating reports>Generating reports, 
http://getunderstand.com/documents/manuals/html/understand/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm Besökt 
2009-10-20, senast uppdaterad 2009. 

23 Rigis parserstöd. www.rigi.csc.uvic.ca/Pages/description/features.html Besökt 2009-10-20, senast uppdaterad 
2005-06-10. 

24 What is Rigi. www.rigi.cs.uvic.ca/downloads/rigi/doc/node3.html#SECTION00210000000000000000 Besökt 
2009-10-20, senast uppdaterad 1996-06-10. 

25 Bild 2E,  Rigiedit.  www.program-transformation.org/Transform/RigiSystem Besökt 2009-10-19, senast 
uppdaterad 2008-11-28. 
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Rigiedit är programmerbart och använder sig av scriptspråket Tcl som API. Det finns även ett 
bibliotek bifogat för att kunna utföra vanliga bakåtutvecklande uppgifter. Därtill kan 
användardefinierade script skrivas för specifika behov.26 
 
Utöver Tcl finns även RCL som inbyggt scriptspråk.27 RCL(Rigi command library) är skrivet 
i Tcl/TK.28 
 

2.1.3. CodeSurfer: 
CodeSurfer har utvecklats av GrammaTech och är ännu ett verktyg var med källkod kan 
analyseras. Applikationen är avsedd för källkod skriven i C och C++. Den fungerar som en 
kompilator och itererar igenom all given källkod. Efter parsning och analys undersöks direkta 
beroenden. Därefter görs en analys av förekommande pekare för att sedan kunna undersöka 
vad pekarna refererar till. Allt detta presenteras sedan i en graf kallad System Dependence 

Graph (SDG). Grafen ger en bild av hur genomgången kod hänger ihop. Se exemplet nedan.29 

Ett problem som CodeSurfer dras med är att den inte klarar av att analysera mer än ca 200 
000 rader kod någorlunda effektivt. Det är således inte det primära analysverktyget för stora 
applikationer som består av miljoner rader kod.30 

 

 Bild 2F:31 CodeSurfer System Dependence Graph. 

 

                                                 
26 What is Rigi. www.rigi.cs.uvic.ca/downloads/rigi/doc/node3.html#SECTION00210000000000000000 Besökt 

2009-10-20, senast uppdaterad 1996-06-10. 
27 Rigis funktionalitet. www.rigi.csc.uvic.ca/Pages/description/features.html Besökt 2009-10-20, senast 

uppdaterad 1996-06-10. 
28 RCL. www.program-transformation.org/Transform/RigiRCL Besökt 2009-10-20, senast uppdaterad  

2008-11-15. 
29 Hur CodeSurfer fungerar. http://engineering-software.web.cern.ch/engineering-

software/Products/Codesurfer/attachments/Doc/codesurfer/CodeSurfer.html Besökt 2009-10-11, senast 
uppdaterad 2006. 

30 Begränsning med CodeSurfer. http://www.cs.wisc.edu/wpis/html/ 
31 Bild 2F: CodeSurfer SDG; Part II: Technical reference>CodeSurfer Analysis Components>Deep 

Structure Representation: System dependence graph.  http://engineering-software.web.cern.ch/engineering-
software/Products/Codesurfer/attachments/Doc/codesurfer/CodeSurfer.html Besökt 2009-10-11, senast uppdaterad 2006. 
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Kontrollberoende flöden, Control dependence edges (visas i blått / mörkt för svartvita 
skrivare) 

Det finns ett intraprocedural control dependence edge mellan en programpunkt och en annan 
programpunkt om det finns ett villkorsförhållande som kan bli sant. Om så är fallet exekveras 
satsen i den andra programpunkten. Flödet visas i formen av en heldragen pil. 

Det finns också ett kontrollflöde från en funktions ingångspunkt (entry point) till varje 
funktions toppnivådeklarationer och toppnivåvillkor (top level statements and conditions). 
T.ex. finns det kontrollflöden från punkten "while i<11" till bägge funktionsanropen samt till 
sig själv. Flödet till sig själv uppstår därför att villkoret för en ytterligare iteration av while-
satsen kan vara sann. 

Från varje anropspunkt till en korresponderande ingångspunkt finns det en interprocedural 

call edge. I händelse av indirekta anrop genom funktionspekare replikeras anropen för varje 
möjlig funktion med anropsflöden mellan korresponderande anrop och deras funktioner. 

Mellan varje funktions ingångspunkt och funktionens inargument samt mellan varje funktions 
anropspunkt och medföljande argument finns det en intraprocedural control dependence 

edge. 

 

Databeroende flöden, data dependence edges (visas i grönt/ljust med svartvit skrivare). 

Det finns en intraprocedural data dependence edge mellan två punkter som första punkten 
kan tänkas tilldela ett värde till en variabel som kanske används i den andra punkten. T.ex. har 
programpunkt "i = 1" fyra utgående databeroende flöden, en till varje punkt i programmet där 
värdet som tilldelas i kan komma att användas. 

CodeSurfer gör alltid antagandet att en loop kan itereras noll gånger, även om programmet 
tydligt visar att så inte är fallet. Detta görs därför att det inte går att säga rent generellt om en 
loop garanteras få iterera minst en gång. Detta är skälet till det fjärde databeroende flödet som 
går till "print i". 

API 
Även CodeSurfer har ett inbyggt API. Dock skiljer det sig i ett avseende från övriga 
applikationer genom att CodeSurfer har sin API uppdelad i två lager. Därtill finns det två API: 
n. Det ena som är Scheme API, ett programmeringsspråk som ger fullt API-stöd, medan det 
andra är C-baserat, men ger bara ett begränsat API-stöd.32 

 

 

 

                                                 
32 CodeSurfers API; Part III: Programming guide>Application Programming Interface. Ibid. 

Bild 2G: Schema över CodeSurfers API. 
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2.1.4. Imagix 4D: 
Imagix har utvecklat Imagix 4D. Det är ett ytterligare verktyg för analys av källkod skriven i 
C, C++ och Java. Programmet gör det möjligt att med grafer och bilder få en överblick till den 
källkod som analyseras. Den ger en bild över klass- och funktionsberoenden, dataanvändning 
och arv.33 

 
Bild 2H:34 Imagix 4D användargränssnitt. Detta är huvudfönstret varifrån all funktionalitet kan nås. 

 

Ett bra användningsområde med Imagix 4D är att den kan användas för att automatgenerera 
dokumentation till kod. Enligt utvecklarna bakom Imagix 4D kan så mycket som 15 % av 
implementationstiden vid programmering gå åt till kodens dokumentation och kommentering. 
Dokumentationen som Imagix 4D genererar går att få i filformaten ASCII, RTF och HTML.35 

 

                                                 
33 Ibid. 
34 Bild 2H, Imagix 4D användargränssnitt.  http://www.softpedia.com/progScreenshots/Imagix-4D-

Screenshot-131067.html Besökt 2009-10-19, senast uppdaterad 2009. 
35 Imagix 4D document generation: www.imagix.com/products/software_documentation.html Besökt 2009-10-

20, senast uppdaterad 2009. 
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2.1.5. Jämförelse av de ovan nämnda applikationerna: 
Nedanstående tabell visar skillnaderna och likheterna mellan applikationerna. 

 Understand 2.0* Rigi* CodeSurfer36 Imagix 4D* 

Inläsbar källkod. Ada, C++, C#, 
FORTRAN, Java, 
JOVIAL och 
Delphi/Pascal. 

C, C++ och 
COBOL. 

C och C++. C, C++ och 
Java. 

Kodvisualisering* Ja Ja Ja Ja 

Programfiltrering* Nej Ja Ja Ja** 

Platsbestämning av 
koncept/egenskaper.* 

Nej Nej Ja Nej 

Designåterskapning* Nej Ja Nej Ja 

 Tabell 2A: Skillnader och likheter mellan Understand, Rigi, CodeSurfer och Imagix 4D. 
*    Denna data har hämtats in från Doans arbete.37 
**  På denna punkt synes Doan ha misstagit sig. Det framgår hos Imagix att Imagix 4D har denna 
funktionalitet.38 

                                                 
36 CodeSurfer egenskaper: www.grammatech.com/products/codesurfer/overview.html Besökt 2009-10-20, 

senast uppdaterad 2009. 
37 Doan, s. 48 http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03375.pdf Undataget data till CodeSurfer. 
38 Imagix 4D source code analysis:  http://www.imagix.com/products/source_code_analysis.html  

Besökt 2009-10-24, senast uppdaterad 2009. 
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3. Problemformulering: 
Uppgiften har bestått i att skapa en applikation för analys av C-kod. Meningen är att erhålla 
en övergripande bild av vilka funktioner och variabler som finns i koden och hur de hänger 
ihop. Gällande funktioner är det intressant att veta var den blir definierad. Vilka är dess 
inargument och vad ger funktionen för returvärde. Vidare efterfrågas även vilka 
funktionsanrop som sker från en specifik funktion samt vilka funktioner den blir anropad av. 

Beträffande variabler är data om deras typ intressant. De kan antingen vara globala, lokala 
eller så ingår de som inargument till en funktion, dvs. är i så fall en parameter. Även deras 
datatyp och deklarationsrad, samt tilldelning och användning, är värdefull information som 
behöver tillvaratas. I och med gällande begränsningar för detta arbete kan datatypen bara vara 
en primitiv datatyp eller en pekare av en dito. 

Meningen är att det utflöde som applikationen skapar skall sparas i en datastruktur vars 
innehåll i slutet av programkörningen skall skrivas ut i en textfil. Den textfilen används 
därefter av Katana. 

3.1. Begränsningar: 
Applikationen har fått följande begränsningar. Den antas bara kunna hantera filer som är 
preprocessade, dvs. den innehåller inga rader som inleds med ”#”. Endast kompletta filer kan 
hanteras. Inga referenser till okända funktioner eller variabler är tillåtna. En ytterligare 
begränsning är att applikationen inte kan hantera ADT: er Den kan bara hantera primitiva 
typer. Tillsist är applikationen endast skriven för ren c-kod, och klarar således inte av att 
hantera kod skriven i C++.  
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4. Problemanalys: 
Katana databas kommer inte att ha en fullt utvecklad parser, vilket bl.a. innebär att det inte 
kommer att finnas en komplett abstrakt syntaxträd. Istället enklare datastrukturer i form av 
stackar där funktioner och variabler lagras på hög. I och med denna slimmade parser blir 
hanteringen av lexemen snabbare, men kommer ändå att täcka det behov som ställs på 
parsern. 

Ett annat problem som finns är hur man skall identifiera funktioner. I det här fallet är det dock 
enkelt, ty en funktion är en symbol följt av en vänster parentes. Dock följer även primitiva 
funktioner samma mönster, t.ex. for(), while(), if() osv. Dessa behöver sållas ut och skall inte 
behandlas som funktioner.  

Utöver ovanstående finns även ett aber med att samma tecken används både som 
multiplikationsoperator och som pekare. Dessa behöver således särskiljas åt. 
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5. Lösning: 
Applikationen kommer att bestå av två delar. Den första delen består av en lexer vars uppgift 
är att iterera igenom given preprocessad C-kod. Den andra delen skall fungera som en parser 
för det utflöde som lexern har genererat. Den skall analysera hur flödet hänger ihop och 
besvara hur funktionsanropen ser ut och vilka variabler kommer till användning. 

Det finns två alternativ kring lexerns framtagande. Antingen kan en lexer skrivas från grunden 
eller så kan ett beaktande tas av befintliga verktyg som genererar en lexer.  

Att skriva en egen lexer innebär att uppfinna hjulet på nytt och fokus hamnar således på att 
undersöka något befintlig program som kan generera en lexer. Valet föll på Flex39 därför att 
det är ett väl beprövat verktyg som har ett bra stöd. 

 

5.1. Övergripande design: 
Den övergripande designen är relativt simpel. Det handlar om att läsa in C-kod med en lexer 
och sedan syntaxera det flöde av lexem som lexern genererar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som nämnt i kapitel 3.1. är en av begränsningarna att applikationen endast kan läsa in 
preprocessad C-kod. Den läses in av lexerdelen, tecken för tecken, och bildar lexem av dessa 
som sedan skickas vidare till parsern. Där sker sedan en syntaxering och lexemen placeras 
sedan i en datastruktur.  

När lexern har läst in det sista av den preprocessade koden signalerar den slut på fil till 
parsern. Den kör då igenom datastrukturen för att koppla samman påträffade funktioner för att 
klargöra hur funktionsanropen ser ut. Då detta är klart skrivs en textfil ut med det sorterade 
innehållet. Det är denna textfil som Katana sedan begagnar sig av för vidare bearbetning. 

 

5.2. Preprocessad C-kod: 
Kod kompileras i flera steg. Först preprocessas den. Sedan kompileras den till objektfiler som 
tillsist länkas ihop till en exekveringsfil. Det är det sista som är det körbara programmet. Det 
som är intressant i det här fallet är den preprocessade koden, dvs. steget innan objektifiering 
tar vid. 

En normal c-fil innehåller i regel ett godtyckligt antal #include-satser, samt annat som inleds 
med #, t.ex. #define och #ifndef. Det är dessa satser som preprocessningen handhaver. Nedan 
följer ett simpelt exempel på preprocessning. 

 

                                                 
39 Flex, The Fast Lexical Analyzer: http://flex.sourceforge.net/ Besökt 2009-10-12, senast uppdaterad 2008. 

Preprocessad 

C-kod 
lexer parser datastruktur 

Katana-db 

Bild 5A: Övergripande design för Katana-db. 

textfil 
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En väg till att erhålla preprocessad kod går via gcc40. Då skrivs gcc –E min_fil.c –o min_fil i 
kommandoprompten. Det som fås ut är min_fil.i. Ändelsen i talar om att koden är preproces-
sad. Det är även möjligt att erhålla preprocessad kod i Visual Studio genom att gå in i 
projektinställningar. 

 

5.3. Lexern: 
Lexern är automatgenererad med Flex via Visual Studio. För att kunna göra det behövs två 
komponenter. Det ena är Flex- och Bisonregler som måste tillföras Visual Studio via custom 

build rules. Dessa regler gör det möjligt för Visual Studio att generera den kod som baserar 
sig på den l-fil som styr vilket innehåll lexern skall ha.  

Denna l-fil består av tre delar. Det är en definitionsdel, en regeldel samt en del för egen kod.41 
I definitionsdelen bestäms vad som t.ex. är en siffra, ett tecken eller en symbol. Det hela följer 
regeln; 42  

name definition.  

 

Det innebär att definitionen för en siffra blir;  

 

DIGIT [0-9]  

 

Det går också bra att bygga på tidigare definitioner, t.ex.;  

 

  INT {DIGIT}* 

FLOAT {DIGIT}+"."{DIGIT}*. 

 

Ovanstående exempel definierar således ett heltal och ett flyttal. Asterix på slutet innebär en 
eller flera siffror. Nedanstående visar hur man definierar symboler; 

                                                 
40 GCC, the GNU Compiler Collection: http://gcc.gnu.org/ Besökt 2009-11-05, senast uppd. 2009-11-03.  
41 Flex manual, Format of the Input File:  http://flex.sourceforge.net/manual/Format.html#Format Besökt 

2009-10-22, senast uppdaterad 2007-09-10. 
42 Flex manual, Format of the Definitions Section: http://flex.sourceforge.net/manual/Definitions-

Section.html#Definitions-Section Besökt 2009-10-22, senast uppdaterad 2007-09-10. 

min_fil.c: 
 
#define max_length 1024 
 
int main(void) 
{ 
 char response[max_length]; 
} 

min_fil.i: 
 
 
 
int main(void) 
{ 
 char response[1024]; 
} 

Exempel 5A: Preprocessning av källkod. 
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  SYMBOL [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* 

 

vilket kan användas för att sedan identifiera en funktion; 

 

  FUNCTION {SYMBOL}+"(" 

 

För vi vet att en funktion är en symbol följt av en vänsterparentes. Det går således att skapa 
komplexa definitioner med enklare dito som grund. 

Regeldelen är den del där reglerna stipuleras. Den instruerar vad lexern skall göra då ett 
specifikt lexem påträffas. Ofta handlar det om att returnera ett värde vilket gör det möjligt för 
parserdelen att hantera det som har påträffats. I fallet med detta arbete handlar det om att 
sortera in rätt lexem i rätt datastruktur.  

Regler ställs upp enligt;43 

  pattern action  

 

Om ett specifikt lexem(pattern) dyker upp så utförs tillhörande händelse(action). Dessa regler 
kan vara många till antalet. Ett exempel på en regel kan vara… 

Den sista delen består av C-kod som kanske behöver vara med, men det är valfritt. Det beror 
på vilken design som ligger till grund. 

Till Katana databas har l-filen som ligger till grund för lexern utgått från en ANSI-C 
grammatik för Lex.44 Den har sedan modifierats om, se appendix.  

För närvarande utgör lexern ett eget program i och med att det inte har gått att förena lexern 
med parsern. Således läser lexern in källkoden och skriver ut lexemströmmen i en textfil som 
sedan parsern läser av. 

5.4. Parsern: 
Det här utgör tyngdpunkten av arbetet med Katana-databas. Det är parsern som sorterar upp 
den information som lexern levererar i olika stackar. Det som utgör grunden för dessa stackar 
är några stycken structer. Nedan följer en genomgång av de structer som har begagnats. 

 

5.4.1. Parserns structer: 
Följande kommer att presenteras i en sammanhängande ordning. Varje struct har blivit 
typdefinierad och för att det tydligt skall framgå vilken typdefiniering en struct har blivit 
tilldelad föregås structen av sin typdefiniering. Först ut blir structen block. 

 

typedef struct _block block; 

struct _block 

{ 

                                                 
43 Flex manual, Format of the Rules Section: http://flex.sourceforge.net/manual/Rules-Section.html#Rules-

Section Besökt 2009-10-22, senast uppdaterad 2007-09-10 
44 Lee Jeff, Degener Jutta, ANSI C grammar, Lex specification: http://www.lysator.liu.se/c/ANSI-C-

grammar-l.html Besökt 2009-10-22, senast uppdaterad 1995. 
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 int ID; 

 int level; 

 fun_wrap *f_list_begin; 

 block *previous; 

}; 

 

Block är en enkel struct. Varje instans ges ett ID för att skilja dem åt. Det kan verka 
redundant i och med att varje instans har en adress i den tillgängliga minnesrymden. Den 
adressen kan lika gärna användas för att skilja instanserna åt. Dock tas instanser bort lika ofta 
som de läggs till. Det gör att ID får samtidigt fungera som en räknare för hur många instanser 
av block som har skapats. 

Principen bakom block är att den håller reda på de block eller scopes som skapas och tas bort. 
För varje gång som en ny instans skapas erhåller den nya instansen den föregåendes level 
inkrementerat med 1. Level håller således reda på vilken nivå som blocket befinner sig i, se 
exemplet nedan. 

int main(void) 

{   // block level = 1. 

 int i, x; 

 for(i = 0; i < 10; i++) 

 {  // block level = 2. 

  x++; 

 }  // block level = 1. 

}   // block level = 0, dvs global scope. 
 

När en funktion påträffas i ett block läggs den till i f_list_begin som håller reda på 
funktionerna som hör hemma i detta block. 

Previous skulle under normalfallet ha varit next, men syftet är att då ett block tas bort skall 
fokus flyttas till det föregående blocket. 

 

typedef struct _created_blocks created_blocks; 

struct _created_blocks 

{ 

 block *entry; 

 created_blocks *next; 

}; 

 

Created_blocks håller reda på samtliga påträffade block/scopes. Detta behövs tills 
slutbearbetningen då parsern har tagit emot EOF från lexern. 

 

typedef struct _function_list f_list; 

typedef struct _function_list fun; 

struct _function_list 

{ 

 int ID; 

 int fun_ID; // Corresponds to a list... 

 int row; 

 int col; 

 int fun_decl_row; // Keeps track of function declaration  

  // row. 0 = none or unknown. 

 int fun_def_row; // Keeps track of function definition row.  

  // 0 = none or unknown. 
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 // If both fun_decl_row and fun_def_row is zero then this is a 

  // function call. 

 

 block *block_entry; // In whitch scope does this fun. exist. 

 fun *called_by; // Whitch function called this one. 

 fun_wrap *made_calls; // Function calls made by this function. 

 sym_arg *arguments; // Including function arguments. 

 fun *next; 

}; 

 

Det finns två olika typdefinitioner här och det är av ett pedagogiskt syfte för att underlätta 
förståelsen av hur f_list eller fun används. 

Funktioner har ett namn, men det är ersatt med en id-nummer som tilldelas fun_ID. Id-numret 
motsvarar ett namn på structen table vilket återkommer längre ned. 

För övrigt borde kommenteringen till koden förklara vad som variablerna och pekarna syftar 
till. Dock kan det vara värt att notera typerna fun_wrap och sym_arg. Dessa får sin 
förklaring härnäst.  

 

typedef struct _function_wrapper fun_wrap; 

struct _function_wrapper 

{ 

 fun *entry; 

 fun_wrap *next; 

}; 

 

Fun_wrap är en struct för att lagra funktioner som en funktion anropar.  

 

typedef struct _sym_arg sym_arg; 

struct _sym_arg 

{ 

 sym *arg; 

 sym_arg *next; 

}; 

 

Sym_arg är en struct för att hålla reda på vilka inargument som en funktion tar. 
 
 

typedef struct _symbol sym; 

struct _symbol 

{ 

 int ID; 

 int pointer_level; // 0 = no ptr. 1 = *, 2 = ** and so on... 

 int sym_ID; // Corresponds to a table with symbols. 

 int row; 

 int col; 

 int type; // 0 = global, 1 = local, 2 = parameter. 

 int data_type; // Corresponds to a table with primitives.  

 int set_or_use; // 0 = Gets declared or unknown. 1 = set. 2 = use. 

 block *block_entry;  // In which scope does this symbol occur. 

 fun *fun_entry;     // In which function does this symbol occur. 

 sym *next; 

}; 
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Structen sym hanterar de symboler som påträffas, vilket i det här fallet är samma sak som 
variabler. Som synes ovan finns det en del data som behöver hanteras för varje symbol. Även 
här borde kommenteringen täcka det mesta. Den tabell med primitiver som data_type 
korresponderar emot finns i appendix. Row och col talar om på vilken rad och kolumn som 
symbolen påträffas i källkoden. 

 

typedef struct _function_stack f_stack; 

struct _function_stack 

{ 

 int ID; 

 int level; 

 fun *fun_entry; 

 f_stack *previous; 

};  

 

F_stack syftar till att ge en hjälpande hand så till vida att varje funktion som påträffas lagras i 
denna stack. Poängen är att om en funktion blir anropad torde det vara föregående funktion 
som anropar, dvs. den funktion som finns överst på denna stack. 

Utöver de ovan nämnda structerna finns det ytterligare två stycken. Den ena är den tabell, som 
har nämnts förbigående, där namnen till variabler och funktioner lagras. 

typedef struct _table table; 

struct _table 

{ 

 int numb_ID; // Each node has a number which is equal to the name. 

 char *name;   

 table *head; // This works as a memory pointer for the first entry. 

 table *next; 

}; 

 

Idén med table är att den konverterar text till ett id-nummer. Syftet med detta är att spara på 
minne och snabba på hanteringen av funktioner och variabler som istället för ett namn får ett 
id-nummer.  

 

typedef struct _lexeme lex; 

struct _lexeme 

{ 

 int ID; 

 int lex_ID;  // Corresponds to a list. 

 int row; 

 int col; 

 lex *next; 

}; 

 

Lex är structen som begagnas av lexern. Varje lexem ges ett lex_ID som korresponderar mot 
en table. Utöver detta sparas data om i vilken rad och kolumn som lexemet påträffades. 
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5.3.2. Parserns flödesschema: 
På ett övergripande plan är det två funktioner 
som kontinuerligt jobbar mot varandra. Det är 
int main och int read_lexeme. Givet att main är 
en mycket liten funktion i sammanhanget vars 
enda uppgift är att anropa read_lexeme tills det 
att den erhåller EOF (-1 i detta fall) kunde den 
lika gärna ha ingått i read_lexeme. Nu är dock 
dessa funktioner separerade enligt nedan. 

 

 

Det intressanta i sammanhanget är read_lexeme vars flödesschema följer nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int main 

int read_lexeme 

EOF 
Ja 
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Slut 

Bild 5B: Parsern på ett övergripande plan. 
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Bild 5C: Flödesschema för read_lexeme. 
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Det som dominerar i read_lexeme är en serie av case-satser som avgör hur ett specifikt lexem 
skall hanteras. Case-satserna fungerar som vilkorssatser och utgörs således av romberna i 
flödesschemat. Om ett lexem inte motsvaras av en case-sats kommer den att passera systemet 
utan åtgärd. 

 

EOF 
Det första som kontrolleras efter inläst lexem är ifall filen tog slut (EOF). Om så är fallet 
kommer parsern att göra en genomgång av de stackar som funktioner och variabler har lagrats 
i för att se deras inbördes relationer. Därefter kommer resultatet att skrivas ut i en textfil som 
Katana senare kommer att begagna sig av. 

Symbol 
Om fallet inte gäller EOF kontrolleras lexemet för om det är en variabel (symbol). Är saken 
denna kommer variabeln att läggas till stacken för variabler. Annars kommer istället kontroll 
ske för en del primitiva funktioner som för närvarande skippas.  

Vänster krullparentes 
Nästa case-sats undersöker huruvida lexemet ifråga är en vänster krullparentes (left curly 
bracket). Detta indikerar att ett nytt block/scope har påträffats. Detta hanteras på följande sätt; 
(1) Ett nytt block läggs överst på stacken för block. (2) Detta block läggs även till en 
ytterligare stack för block, men skiljer sig på en avgörande punkt. Den första stacken är 
flyktig. Där kommer block att läggas till och därifrån kommer också block att försvinna. Den 
andra stacken är stabilare till sin natur och håller reda på samtliga existerande block som 
påträffats. (3) En vänster krullparentes föregås, med givna begränsningar för Katana-databas, 
av en funktion. Den funktionen läggs till en speciell stack för funktioner och även denna stack 
är flyktig på samma sätt som den första stacken för blocken. Det tillkommer och avlägsnas 
funktioner därifrån i en strid ström. Syftet med denna stack av funktioner är att hålla reda på 
anropande funktioner. Om en funktion påträffas i ett block så är den funktion som finns lagrad 
på toppen av stacken den funktion som anropar. 

Höger krullparentes 
Precis som en vänster krullparentes inleder ett block avslutar en höger krullparentes dito. Då 
sker (1) översta blocket på den flyktiga stacken för block tas bort. Sedan (2) tas den översta 
funktionen bort från den flyktiga stacken med funktioner. Vi har då i systemet det tillstånd 
som rådde innan det senaste blocket påträffades, med den skillnaden förstås att påträffade 
funktioner och block har lagrats undan i andra stackar. 

Komma 
Nästa kontroll undersöker om det aktuella lexemet är ett komma. I den händelsen kan kommat 
ersättas med senaste primitiva typen. Detta sker om det är fråga om en deklarationsfas av 
variabler. Iden här är att täcka upp för situationer av typen; 

  int x, y, z; 

I ovanstående fall byts komma mot en integer och resulterar för parserns vidkommande i 
nedanstående. 

  int x int y int z; 

Om inte detta görs kommer y och z i exemplet ovan att bli utan typbestämning. 
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Tilldelning  
Det är intressant att få reda på om en variabel blir tilldelad eller satt ett värde. Detta 
undersöker nästa case-sats. Om lexemet ifråga är någon sorts tilldelning undersöks föregående 
lexem. Om den är en variabel noteras det att den blir satt.  

Pekare  
Ptr_counter är en räknare för pekare. Då en * dyker upp gäller det att åtskilja pekare från 
multiplikationsoperatorn, eftersom det är samma symbol. Om det är frågan om en pekare 
kommer ptr_counter att räknas upp för varje följande *. När symbolen för pekaren påträffas 
erhåller den dels den primitiva typ som har föregåtts samt vilken pekarnivå det är frågan om. 

Funktioner 
Hittills har procedurerna varit förhållandevis enkla. Dock blir det mer komplicerat att hantera 
funktioner. Allra först (1) läggs funktionen till en stack för funktioner. Det här är alltså inte 
den tidigare omnämnda (se vänster krullparentes ovan) stacken, utan en stack för slutförvaring 
av samtliga påträffade pekare.  

Det som avslutar en funktion är en högerparentes. Således (2) kommer lexem att läsas in tills 
det att en högerparentes påträffas. Det betyder att samtliga variabler som läses in blir 
inargument till funktionen. Därtill måste hänsyn tas till pekare och arrayer.  

Efter att en högerparentes har lästs in (3) återstår det att avgöra om det är frågan om en 
funktionsprototyp eller funktionsdeklaration. En förutsättning för detta är att vi befinner oss i 
det globala blocket/scopet, ty det är endast där som prototyper och definitioner kan existera. 
Annars är det frågan om ett vanligt funktionsanrop. Om vi nu befinner oss i det globala 
blocket så avgör nästa lexem efter högerparentesen vilket det är. Om nästa är ett semikolon, 
då är det en prototyp. Annars om en vänster krullparentes följer är det frågan om en 
definition.  

Arrayer 
Tillsist sker en kontroll för om det inlästa lexemet är en array. Om så är fallet kommer den att 
i princip hanteras som en symbol. Därav sker samma funktionsanrop som då en symbol 
påträffas. Dock kräver arrayer en speciell hantering. Det som finns inom en arrays hakparen-
teser hoppas över. Därtill finns det en egen stack för arrayer. De blandas inte ihop med 
symboler även om samma funktion används till respektives handahavande. 

 

5.5. Datastrukturen: 
Slutresultatet av parserns arbete landar i denna datastruktur även skrivs ut i en textfil.  
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6. Slutsatser: 
Reverse engineering 
Detta är ett intressant fält inom datavetenskapen. Det är ett viktigt koncept för återskapandet 
av bakomliggande design till ett mjukvarusystem eller till en applikation. Det finns olika 
tekniker inom reverse engineering som syftar till att bredda förståelsen av det system som 
skall granskas. Dessa är bl.a. kodvisualisering, programfiltrering, platsbestämning av 
koncept/egenskaper samt designåterskapning(se. s. 7). 

Det finns en del verktyg för ändamålet på marknaden. En översikt utav några befintliga 
verktyg har gjorts. De undersökta är Understand 2.0, Rigi, CodeSurfer och Imagix 4D (se s. 9 
- 13). Inget av de nämnda verktygen förmår att hantera samtliga tekniker som är förknippade 
med reverse engineering. Det betyder att ingen av de undersökta verktygen är en killer 

application som klarar av alla tekniker inom reverse engineering. Det innebär att flera av 
verktygen måste begagnas för att kunna få en heltäckande förståelse av ett mjukvarusystem 
eller applikation. Här finns således ett område som i framtiden behöver utvecklas. 

Reverse engineering är också användbart för applikationsutvecklare som mot bättre vetande 
ger sig i kast med att börja implementera en applikation utan att ha lagt ned erforderlig tid på 
designen. Då det hela tillslut börjar likna spagettikod kan reverse engineering, genom 
designåterskapning, hjälpa programmeraren att få en bra överblick på hur det ser ut och i 
vilket tillstånd designen ser ut som har åstadkommit det som finns för händer. I ett sådant läge 
är det lättare att gå in i designen och rätta till det som inte fungerar och sedan justera 
programkoden så att den överensstämmer med den förbättrade designen. Det är bl.a. sådant 
som horseshoe reenginering (se s. 8) används till.  

Reverse engineering är också användbart då dokumentationen till ett mjukvarusystem har 
förlorats. Med reverse engineering kan stora delar av dokumentationen återskapas. 

Katana-databas 1.0 
I och med att Katana-databas är en nedbantad version finns det ytterligare utvecklings-
potential. Det som i första hand skulle kunna byggas ut är en utökad funktionalitet för att 
kunna ta hand om de begränsningar som applikationen dras med just nu. Det är bl.a. 
funktionalitet för att kunna hantera structer, C++ kod och kunna bearbeta flera 
sammanhängande filer. I regel delas källkod upp i flera mindre filer och funktionalitet för 
detta borde stå näst på listan i vidare utveckling av applikationen.  

Självfallet är det önskvärt att Katana-databas skall kunna hantera icke-preprocessad källkod. 
Detta kan göras genom att utöka kapaciteten för lexern och parsern. Ett annat alternativ kan 
vara att skriva ett script som t.ex. begagnar sig av gcc-kompilatorn i cygwin och preprocessar 
koden den vägen, följt av att Katana-databas anropas med den preprocessade källkoden som 
inargument. 

Det är naturligtvis även önskvärt att lexern och parsern finns i ett och samma program, vilket 
också är nästa punkt i en vidare utveckling av applikationen. 

Katana-databas 1.0 är byggd med öppen källkod, se appendix, i åtanke och meningen är att 
andra krafter skall kunna bygga ut och lägga till funktionalitet som för närvarande inte finns. 
Detta har varit ett av huvudsyftena bakom hela arbetet med Katana-databas. 
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7. Sammanfattning: 
Reverse engineering är en kraftfull metod för att erhålla en fördjupad förståelse av ett 
mjukvarusystem eller applikation. Metoden består av flertalet tekniker som ger kunskap på 
flera plan. Teknikerna som har nämnts inom detta arbete är kodvisualisering, program-
filtrering, platsbestämning av koncept och egenskaper samt designåterskapning. Med dessa 
tekniker är det möjligt att se hur funktionsanropen hänger ihop och vilka variabler som finns 
samt var de påverkar och påverkas. Vidare är det möjligt att återskapa design och en del av 
dokumentationen till ett system.   

Reverse engineering kan också fungera som en del av en större metodik som kallas för 
horseshoe reenginering. I det här fallet bildar reverse engineering tillsammans med forward 
engineering (som är det normala arbetssättet) en tänkt hästsko (se bild 2B, s. 8). Idén här är att 
återskapa en design till ett givet system. Sedan kan den designen förändras efter önskemål och 
därefter implementeras med gängse utvecklingsmetodik.  

Programmeringsuppgiften till detta arbete har bestått i att skapa en applikation, Katana-
databas 1.0, för analys av C-kod. Syftet är att erhålla en övergripande bild av vilka funktioner 
och variabler som finns i koden och hur de hänger ihop. Meningen är att det utflöde som 
applikationen skapar skall sparas i en datastruktur vars innehåll i slutet av programkörningen 
skall skrivas ut i en textfil. Den textfilen används därefter av Katana. 

Katana-databas har fått följande begränsningar. (1) Den antas bara kunna hantera filer som är 
preprocessade, dvs. den innehåller inga rader som inleds med ”#”. (2) Endast kompletta filer 
kan hanteras. (3) Inga referenser till okända funktioner eller variabler är tillåtna. (4) En 
ytterligare begränsning är att applikationen inte kan hantera ADT:er Den kan bara hantera 
primitiva typer. (5) Tillsist är applikationen endast skriven för ren c-kod, och klarar således 
inte av att hantera kod skriven i C++.  

Uppgiften har lösts genom att skapa en automatgenererad lexer med Flex och Bisonrules i 
Visual Studio. Därefter har en limiterad parser utvecklats vars syfte är att bearbeta de lexem 
som lexern genererar. När lexern har läst igenom all C-kod skickar den EOF till parsern. Då 
itererar parsern igenom funna funktioner och kopplar ihop dem enligt deras anrop. Det här 
hamnar i en egen datastruktur som sedan skrivs ut i en textfil. 

Katana har utvecklats av Johan Kraft på Mälardalens högskola och är ett verktyg för reverse 
engineering. För tillfället använder sig Katana av databasen till en applikation som heter 
Understand. Understand är ett kommersiellt verktyg med låst källkod. Syftet med detta arbete 
är således att ersätta den funktionalitet som erbjuds av Understand med en applikation som 
baserar sig på öppen källkod. 

Det finns även andra verktyg för reverse engineering vilket har undersökts lite närmare. Dessa 
är utöver ovan nämnda Understand också Rigi, CodeSurfer och Imagix 4D. De är olika bra på 
olika saker vilket gör att ett par av dem eller fler behöver tas i bruk då en mera komplett 
förståelse av ett mjukvarusystem erfordras. 
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Appendix A. Källkoden till l-filen: 
 

%{ 

 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

#define AUTO 1   

#define BREAK 2   

#define CASE 3   

#define CHAR 4   

#define CONST 5   

#define CONTINUE 6  

#define DEFAULT 7  

#define DO 8   

#define DOUBLE 9  

#define ELSE 10   

#define ENUM 11   

#define EXTERN 12  

#define FLOAT 13  

#define FOR 14   

#define GOTO 15   

#define IF 16   

#define INT 17   

#define LONG 18   

#define REGISTER 19  

#define RETURN 20  

#define SHORT 21  

#define SIGNED 22  

#define SIZEOF 23  

#define STATIC 24  

#define STRUCT 25  

#define SWITCH 26  

#define TYPEDEF 27  

#define UNION 28  

#define UNSIGNED 29  

#define VOID 30   
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#define VOLATILE 31  

#define WHILE 32  

 

#define ELLIPSIS 33   

#define RIGHT_ASSIGN 34  

#define LEFT_ASSIGN 35  

#define ADD_ASSIGN 36  

#define SUB_ASSIGN 37  

#define MUL_ASSIGN 38  

#define DIV_ASSIGN 39  

#define MOD_ASSIGN 40  

#define AND_ASSIGN 41  

#define XOR_ASSIGN 42  

#define OR_ASSIGN 43  

#define RIGHT_OP 44   

#define LEFT_OP 45   

#define INC_OP 46   

#define DEC_OP 47   

#define PTR_OP 48   

#define AND_OP 49   

#define OR_OP 50   

#define LE_OP 51   

#define GE_OP 52   

#define EQ_OP 53   

#define NE_OP 54 

#define DBLPTR 55   

 

#define SEMI 56  

#define L_BRACE 57   

#define R_BRACE 58   

#define COMMA 59   

#define COLON 60   

#define ASSIGN 61   

#define LP 62    

#define RP 63    

#define L_BRACKET 64 

#define R_BRACKET 65  

#define DOT_OP 66   

#define NOT_OP 67   

#define TILDE 68   
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#define SUB_OP 69   

#define ADD_OP 70   

#define MUL_OP 71   

#define DIV_OP 72   

#define MOD_OP 73   

#define LESS_THAN_OP 74  

#define MORE_THAN_OP 75  

#define XOR_OP 76  

#define COMPARE 77 

#define SHARP 78 

 

char string_buf[256]; 

char *string_buf_ptr; 

int row_count = 1; 

int col_count = 1; 

 

%} 

 

%option noyywrap 

%option yylineno 

%option stack 

%s comment 

%x str 

 

 

whitespace [ \t\n\r]  

letter [A-Za-z] 

digit [0-9]  

number {digit}+ 

float ({digit}[.]{digit}|{digit}[.]{number}|{number}[.]{digit}|{number}[.]{number}) 

accepted_char {digit}|{letter}|"_"|"@" 

identifier ({letter}|"_"){accepted_char}* 

function ({identifier}[(]) 

header ([<]{identifier}[.][h][>]) 

array ({identifier}[\[]) 

 

%% 

 

"/*"    BEGIN(comment); 
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<comment>[^*\n]*        /* eat anything that's not a '*' */ 

<comment>"*"+[^*/\n]*   /* eat up '*'s not followed by '/'s */ 

<comment>"*"+"/"        BEGIN(INITIAL); 

    

\"      string_buf_ptr = string_buf; BEGIN(str); 

 

<str>\"        { /* saw closing quote - all done */ 

     BEGIN(INITIAL); 

     *string_buf_ptr = '\0'; 

     /* return string constant token type and 

      * value to parser 

      */ 

     } 

 

<str>\n        { 

     /* error - unterminated string constant */ 

     /* generate error message */ 

     } 

 

<str>\\n  *string_buf_ptr++ = '\n'; 

<str>\\t  *string_buf_ptr++ = '\t'; 

<str>\\r  *string_buf_ptr++ = '\r'; 

<str>\\b  *string_buf_ptr++ = '\b'; 

<str>\\f  *string_buf_ptr++ = '\f'; 

 

<str>\\(.|\n)  *string_buf_ptr++ = yytext[1]; 

 

<str>[^\\\n\"]+        { 

     char *yptr = yytext; 

   

     while ( *yptr ) { *string_buf_ptr++ = *yptr++; } 

           

     return 100; 

  } 

 

 

"auto"  { return(AUTO); } 

"break"  { return(BREAK); } 

"case"  { return(CASE); } 

"char"  { return(CHAR); } 
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"const" { return(CONST); } 

"continue" { return(CONTINUE); } 

"default" { return(DEFAULT); } 

"do" { return(DO); } 

"double" { return(DOUBLE); } 

"else" { return(ELSE); } 

"enum" { return(ENUM); } 

"extern" { return(EXTERN); } 

"float" { return(FLOAT); } 

"for" { return(FOR); } 

"goto" { return(GOTO); } 

"if" { return(IF); } 

"int" { return(INT); } 

"long" { return(LONG); } 

"register" { return(REGISTER); } 

"return" { return(RETURN); } 

"short" { return(SHORT); } 

"signed" { return(SIGNED); } 

"sizeof" { return(SIZEOF); } 

"static" { return(STATIC); } 

"struct" { return(STRUCT); } 

"switch" { return(SWITCH); } 

"typedef" { return(TYPEDEF); } 

"union" { return(UNION); } 

"unsigned" { return(UNSIGNED); } 

"void" { return(VOID); } 

"volatile" { return(VOLATILE); } 

"while" { return(WHILE); } 

 

"..." { return(ELLIPSIS); } 

">>=" { return(RIGHT_ASSIGN); } 

"<<=" { return(LEFT_ASSIGN); } 

"+=" { return(ADD_ASSIGN); } 

"-=" { return(SUB_ASSIGN); } 

"*=" { return(MUL_ASSIGN); } 

"/=" { return(DIV_ASSIGN); } 

"%=" { return(MOD_ASSIGN); } 

"&=" { return(AND_ASSIGN); } 

"^=" { return(XOR_ASSIGN); } 

"|=" { return(OR_ASSIGN); } 
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">>" { return(RIGHT_OP); } 

"<<" { return(LEFT_OP); } 

"++" { return(INC_OP); } 

"--" { return(DEC_OP); } 

"->" { return(PTR_OP); } 

"&&" { return(AND_OP); } 

"||" { return(OR_OP); } 

"<=" { return(LE_OP); } 

">=" { return(GE_OP); } 

"==" { return(EQ_OP); } 

"!=" { return(NE_OP); } 

";" { return(SEMI); } 

("{"|"<%") { return(L_BRACE); } 

("}"|"%>") { return(R_BRACE); } 

"," { return(COMMA); } 

":" { return(COLON); } 

"=" { return(ASSIGN); } 

"(" { return(LP); } 

")" { return(RP); } 

("["|"<:") { return(L_BRACKET); } 

("]"|":>") { return(R_BRACKET); } 

"." { return(DOT_OP); } 

"&" { return(AND_OP); } 

"!" { return(NOT_OP); } 

"~" { return(TILDE); } 

"-" { return(SUB_OP); } 

"+" { return(ADD_OP); } 

"*" { return(MUL_OP); } 

"/" { return(DIV_OP); } 

"%" { return(MOD_OP); } 

"<" { return(LESS_THAN_OP); } 

">" { return(MORE_THAN_OP); } 

"^" { return(XOR_OP); } 

"|" { return(OR_OP); } 

"?" { return(COMPARE); } 

"#" { return(SHARP); } 

 

\n { yylineno++; row_count++; col_count = 0; } 

\t { col_count += 4; } 

" " { col_count++; }  
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. { /* ignore */ } 

  

{whitespace} { /* ignore */ } 

{number}  { return 101; } 

{float}  { return 103; } 

{identifier} { return 0; } 

{function}  { return 102; } 

{header}  { return 104; } 

{digit}  { return 105; } 

 

<<EOF>>  { return -1; } 

 

%% 

 

#define MAX_LEXEME_SIZE  50 

#define MAX_PATH_LENGTH  256 

 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 FILE *fout; 

 int ret; 

  

 //yyin = fopen("lexeme_stream.txt", "r"); 

 if (argc > 1) { yyin = fopen(argv[1], "r"); } 

 fout = fopen("lex_stream.txt", "w"); 

 

 while((ret = yylex()) != -1)  

 { 

  fprintf(fout, "%d %s %d %d\n", ret, yytext, row_count, col_count); 

  col_count += strlen(yytext); 

 }  

   

 fclose(yyin); 

 system("PAUSE"); 

 return 0; 

}
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Appendix B. Övrig källkod: 
 

structs.h 
 

#ifndef STRUCTS_H 

#define STRUCTS_H 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

 

typedef enum _BOOL BOOL; 

 

typedef struct _table table; 

typedef struct _lexeme lex; 

 

typedef struct _function_list f_list; 

typedef struct _function_list fun; 

typedef struct _function_wrapper fun_wrap; 

typedef struct _function_stack f_stack; 

 

typedef struct _block block; 

typedef struct _created_blocks created_blocks; 

 

typedef struct _symbol_wrapper sym_wrap; 

typedef struct _symbol sym; 

typedef struct _sym_arg sym_arg; 

 

/** 

* Static shouldn't be necessary due to #ifndef. But it won't compile, so we have to live 

* with several copies of this in the memory, but there is usually plenty of it :-) 

*/ 

static char decode_primitive[][13] = { 

 "\0", "auto", "break", "case", "char", "const", "continue", "default",  // 7 

 "do", "double", "else", "enum", "extern", "float", "for", "goto",  // 15 

 "if", "int", "long", "register", "return", "short", "signed", "sizeof",  // 23 

 "static", "struct", "switch", "typedef", "union", "unsigned", "void",  // 30 
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 "volatile", "while", "ellipsis", "right_assign", "left_assign",  // 35 

 "add_assign", "sub_assign", "mul_assign", "div_assign", "mod_assign",  // 40 

 "and_assign", "xor_assign", "or_assign", "right_op", "left_op", "inc_op", // 46 

 "dec_op", "ptr_op", "add_op", "or_op", "le_op", "ge_op", "eq_op", "ne_op", // 54 

 "semi", "l_brace", "r_brace", "comma", "colon", "assign", "lp", "rp",  // 62 

 "l_bracket", "r_bracket", "dot_op", "not_op", "tilde", "sub_op",  // 68 

 "add_op", "mul_op", "div_op", "mod_op", "less_than_op", "more_than_op",  // 74  

 "xor_op", "compare", "sharp" }; 

 

enum _BOOL{TRUE, FALSE}; 

 

//--------------- MISCALLENIOUS STRUCTS --- START ------------------- 

 

struct _table 

{ 

 int numb_ID; // Each node has a number which is equal to the name. 

 char *name;   

 table *head; // This works as a memory pointer for the first entry. 

 table *next; 

}; 

 

struct _lexeme 

{ 

 int ID; 

 int lex_ID; // Corresponds to a list. 

 int row; 

 int col; 

 lex *next; 

}; 

 

 

//--------------- MISCALLENIOUS STRUCTS --- END --------------------- 

 

//--------------- FUNCTION STRUCTS --- START ------------------------ 

 

struct _function_wrapper 

{ 

 fun *entry; 

 fun_wrap *next; 

}; 
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struct _function_list 

{ 

 int ID; 

 int fun_ID; // Corresponds to a list... 

 int row; 

 int col; 

 int fun_decl_row; // Keeps track of function declaration row. 0 = none or unknown. 

 int fun_def_row; // Keeps track of function definition row. 0 = none or unknown. 

    // If both fun_decl_row and fun_def_row is zero then this is a function call. 

 

 block *block_entry; // In whitch scope does this function exist. 

 fun *called_by; // Whitch function called this one. 

 fun_wrap *made_calls; // Function calls made by this function. 

 sym_arg *arguments; // Including function arguments. 

 fun *next; 

}; 

 

struct _function_stack 

{ 

 int ID; 

 int level; 

 fun *fun_entry; 

 f_stack *previous; 

}; 

 

 

struct _block 

{ 

 int ID; 

 int level; 

 fun_wrap *f_list_begin; 

 block *previous; 

}; 

 

struct _created_blocks 

{ 

 block *entry; 

 created_blocks *next; 

}; 
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//--------------- FUNCTION STRUCTS --- END -------------------------- 

 

//--------------- SYMBOL STRUCTS ----- START ------------------------ 

 

struct _symbol_wrapper 

{ 

 sym *entry;   // Entry to a variable or array. 

 BOOL head;   // Is this head of a body?  

 sym_wrap *next_head; 

 sym_wrap *next; 

}; 

 

struct _symbol 

{ 

 int ID; 

 int pointer_level; // 0 = no ptr. 1 = *, 2 = ** and so on... 

 int sym_ID; // Corresponds to a table with symbols. 

 int row; 

 int col; 

 int type;  // 0 = global, 1 = local, 2 = parameter. 

 int data_type; // Corresponds to a table with primitives.  

 int set_or_use; // 0 = Gets declared or unknown. 1 = set. 2 = use 

 block *block_entry;  // In which scope does this symbol occur. 

 fun *fun_entry; // In which function does this symbol occur. 

 sym *next; 

}; 

 

struct _sym_arg 

{ 

 sym *arg; 

 sym_arg *next; 

}; 

 

//--------------- SYMBOL STRUCTS ----- END -------------------------- 

 

 

// Miscallenious function prototypes. 

void push_lex(lex **list, int lex_ID, int row, int col); 

void replace_lex(lex **list, int new_lex_ID); 
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lex *get_lex(lex *list); 

void show_lex_table(table *list); 

void show_lex(lex *list, table *lex_table); 

char *get_primitive(int ID); 

int get_primitive_ID(char *primitive); 

 

// Table function prototypes. 

int push_table(table **list, char *item); 

char *get_table_item(table *list, int fun_ID); 

void trim_table(table **list); 

void show_table(table *list); 

 

// Function list function prototypes. 

void push_fun(f_list **list, block *scope, int row, int col, int fun_ID, f_stack *called_by, char *prev_lex); 

// void add_sym_to_fun(); 

void resolve_fun_calls(f_list **list, f_list *head); 

void resolve_fun_calledbys(f_list **list, f_list *head, table *fun_table, table *lex_table); 

void show_fun(f_list *list, table *fun_table, table *lex_table); 

 

// Function stack function prototypes. 

void push_fun_stack(f_stack **list, fun *item, int block_level); 

void delete_fun(f_stack **list); 

fun *get_fun_entry(f_stack *list); 

void print_fun_stack(f_stack *fun_stack); 

 

// Block funtion prototypes. 

void push_block(block **list); 

void push_block_stack(created_blocks **list, block *item); 

void add_to_block(block *list, fun *entry); 

void delete_block(block **list); 

void show_blocks(created_blocks *list, table *fun_table); 

 

// Symbol list function prototypes. 

// void push_symbol(sym **list, int sym_ID, lex *item, block *entry, table *lex_table); 

void push_symbol(sym **list, int sym_ID, lex *item, int ptr_lvl, block *bl_entry, fun *curr_fun, f_stack *f_s_entry, 

table *lex_table, BOOL parameter, BOOL arr); 

void check_for_symbol(sym **list, lex *item); 

void add_arg_to_fun(fun **list, sym *item); 

void resolve_symbols(sym *list, sym_wrap **sym_res, sym_wrap **sym_res_head); 

// sym *get_sym_entry(sym *list /*something*/); 
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void show_symbols(sym *list, table *lex_table, table *fun_table); 

void print_symbols(sym_wrap *sym_res, table *lex_table, table *fun_table); 

 

#endif 
 

 

main.c 
 

#include "structs.h" 

 

 

FILE *yyin; 

int row_count, col_count; 

 

/** 

* This function simulates the lexeme stream. One file has been run through a real 

* lexer and the output has been put to the file "lexme_stream_array.txt". This function reads 

* that file and gives the same output as the lexer would have. 

*/ 

int yytext(char *lexeme, int *row_count, int *col_count) 

{ 

 int ret, row, col; 

 

 fscanf(yyin, "%d", &ret); 

 fscanf(yyin, "%s", lexeme); 

 fscanf(yyin, "%d", &row); 

 fscanf(yyin, "%d", &col); 

 *row_count = row; 

 *col_count = col; 

 

 return ret; 

} 

 

 

/** 

* Function: read_lexeme. 

* 
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* Arguments: 

* block **scope 

* creat_block **created_scopes 

* 

* Purpose: 

* This function reads the lexemes by calling yylex(). After that it analyses the input and decides what to  

*   do with it.  

*/ 

int read_lexeme(block **scope, created_blocks **created_scopes)   

{ 

 static sym_wrap *sym_res = NULL; // Will keep result of symbols correlation. 

 static sym_wrap *sym_res_head = NULL; // Storage for start address of sym_res. 

 static table *fun_table = NULL; 

 static table *lex_table = NULL; // Will be the same for symbols... 

 // static table *sym_table = NULL; 

 static lex *lex_list = NULL; 

 static fun *fun_list = NULL; 

 static sym *sym_list = NULL; 

 static sym *array_list = NULL; 

 static f_stack *fun_stack = NULL; 

 static int block_level = 0; 

 f_list *f_list_head = NULL; 

    

 static int ptr_counter = 0;  // Keeps track on pointer level when such appears. 

 int ret;      // Assigns return value from yylex(). 

 BOOL ptr_detected = FALSE;  // Gets set to TRUE if pointer is detected. 

 static BOOL decl_phase = FALSE; // When a { appears decl_phase is set to TRUE. As soon as a function 

        // is present decl_phase will be set to FALSE. 

 char text[64]; 

 BOOL fun_parameter;  // Hosts the return value from push_fun. If fun_parameter = TRUE -> fun = parameter 

       // else it'll be a declaration or a defintion, which'll have to be clarified. 

 

 ret = yytext(text, &row_count, &col_count); 

 

 // Check for if identifier ends with [ or (. 

 if((strcmp(text +strlen(text) -1, "[") == NULL) || (strcmp(text +strlen(text) -1, "(") == NULL)) 

 { 

  // Replace [ or ( with \0. 

  strcpy(text +strlen(text) -1, "\0"); 

 } 
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 // Check for possible pointer... 

 if(ret == 70) 

 { 

  // printf("%\td lex: %s\n", ret, get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)); 

  // system("PAUSE"); 

  do 

  { 

   if(strcmp("char", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL)  { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("double", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("float", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("int", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("long", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; }

   else if(strcmp("short", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("void", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

 

   else if(strcmp("{", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("=", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp(";", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp(",", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   else if(strcmp("(", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

  } 

  while((ret = yytext(text, &row_count, &col_count)) == 70); 

 } 

 else 

 {  

  // printf("Will push lex %s... ", text);  

  push_lex(&lex_list, push_table(&lex_table, text), row_count, col_count);  

 } 

 

 // printf("%d. %d lex: %s\n", lex_list->ID, ret, get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)); 

 

 switch(ret) 

 { 

 case -1: // EOF... 

  f_list_head = fun_list; 

 // trim_table(&lex_table); 

  // trim_table(&fun_table); 

  resolve_fun_calls(&fun_list, f_list_head); 

  resolve_symbols(sym_list, &sym_res, &sym_res_head); 
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  fun_list = f_list_head;  

  resolve_fun_calledbys(&fun_list, f_list_head, fun_table, lex_table); 

  fun_list = f_list_head; 

   

  // show_blocks(*created_scopes); 

  // show_table(fun_table); 

   

  print_fun(fun_list, fun_table, lex_table); 

  fun_list = f_list_head; 

   

  // show_blocks(*created_scopes, fun_table); 

  // show_lex(lex_list, lex_table); 

   

  // show_symbols(sym_list, lex_table, fun_table); 

  sym_res = sym_res_head; 

  print_symbols(sym_res, lex_table, fun_table); 

  // show_symbols(array_list, lex_table, fun_table); 

  // show_table(lex_table); 

  // show_lex(lex_list, lex_table); 

  break; 

  

 case 0: // Symbols... 

  // printf("Symbol found... %s\n", text); 

  push_symbol(&sym_list, push_table(&lex_table, text), get_lex(lex_list), ptr_counter, *scope, fun_list, 

     fun_stack, lex_table, FALSE, FALSE);  

  ptr_counter = 0; // reset ptr_counter. 

  ptr_detected = FALSE; 

  break; 

 

 case 14: // for... 

 case 16: // if... 

 case 23: // sizeof... 

 case 26: // switch... 

 case 32: // while... 

  // The purpose here is to skip all above statements. 

  do 

  { 

   ret = yytext(text, &row_count, &col_count); 

  } 

  while(ret != 62); 
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  break;  

 

 case 56: // Left curly bracket {. New block/scope detected... 

  push_block(scope); 

  push_block_stack(created_scopes, *scope); 

  push_fun_stack(&fun_stack, fun_list, block_level); // Push preseding function to function stack. 

  decl_phase = TRUE; 

  // printf("Scope with address %d created...\n", *scope); 

  break; 

 

 case 57: // Right curly bracket... } 

  // printf("Scope with address %d removed...\n", *scope); 

  delete_fun(&fun_stack); 

  delete_block(scope); 

  break; 

 

 case 58: // Comma... 

  /** 

  * The idea is to replace the comma with the last known primitive type. This ought to cover 

  * situations of e.g. int x, y, z; They'll instead be int x int y int z. 

  */ 

  if(decl_phase == TRUE) { replace_lex(&lex_list, lex_list->next->next->lex_ID); } 

  break; 

 

 case 36: // Add assign   += 

 case 37: // Sub assign   -= 

 case 38: // Mul assign   *= 

 case 39: // Div assign   /= 

 case 40: // Mod assign   %=  

 case 46: // Increment operator ++ 

 case 47: // Decrement operator -- 

 case 60: // Assign    = 

  // Purpose is to check if previous lexeme is a symbol. In that case it gets 'set'. 

  check_for_symbol(&sym_list, lex_list); 

  break; 

 

 case 70: // Pointers: Counts number of * to determine level of pointer. 

  if(ptr_detected == TRUE) { printf("ptr_counter = %d\n", ++ptr_counter); } 

  break; 
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 case 102: // Functions... 

  // printf("Function detected... %s\n", text); 

  decl_phase = FALSE; 

  // fun_parameter =  

  push_fun(&fun_list, *scope, row_count, col_count, push_table(&fun_table, text), fun_stack, 

     get_table_item(lex_table, lex_list->next->lex_ID)); 

  add_to_block(scope, fun_list); 

 

  do // Untill RP occurs we'll have to deal with arguments to that function. 

  { 

   ret = yytext(text, &row_count, &col_count); 

 

   // Check for if identifier ends with [ or (. 

   if((strcmp(text +strlen(text) -1, "[") == NULL) || (strcmp(text +strlen(text) -1, "(") == NULL)) 

   { 

    // Replace [ or ( with \0. 

    strcpy(text +strlen(text) -1, "\0"); 

   } 

 

   // Check for possible pointers and counts the pointer level. 

   if(ret == 70) 

   { 

    // printf("POSSIBLE PTR DETECTED...\n"); 

    if(strcmp("char", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("double", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("float", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("int", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("long", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; }

    else if(strcmp("short", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("void", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

 

    else if(strcmp("{", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("=", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp(";", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp(",", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

    else if(strcmp("(", get_table_item(lex_table, lex_list->lex_ID)) == NULL) { ptr_counter++; } 

   } 

   else { push_lex(&lex_list, push_table(&lex_table, text), row_count, col_count); } 

 

   if(ret == 0) // Argument found.  
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   {  

    push_symbol(&sym_list, push_table(&lex_table, text), get_lex(lex_list), ptr_counter, *scope, 

        fun_list, fun_stack, lex_table, TRUE, FALSE);  

    ptr_counter = 0; 

    ptr_detected = FALSE; 

    add_arg_to_fun(&fun_list, sym_list); // Adds this symbol as an argument to the list with  

          // arguments to this function. 

   } 

 

   if(ret == 105) // Array found. 

   { 

    push_symbol(&sym_list, push_table(&lex_table, text), get_lex(lex_list), ptr_counter, *scope, 

        fun_list, fun_stack, lex_table, TRUE, TRUE);  

    ptr_counter = 0; 

    ptr_detected = FALSE; 

    add_arg_to_fun(&fun_list, array_list); // Adds this symbol as an argument to the list with 

            // arguments to this function. 

   } 

    

  } 

  while(ret != 62); // 62 = ) RP(right parenthesis). 

 

  /** 

  * After a function has been processed it's crusal to determine what lexeme follows. If the following 

  * lexeme is a semicolon, then we are dealing with a function prototype declaration. Outherwise we ought 

  * to have a left curly bracket and if so then we have a function definition. Thus this depends ofcurse 

  * on which scope/block level we are in. If scope/block isn't global we have a neither a prototype or  

  * definition. In that case we have just a plain function call. 

  */ 

  if((*scope)->level == 0) // Check for global scope. 

  { 

   ret = yytext(text, &row_count, &col_count); 

 

   if(ret == 55) // Recieved lexeme is ';' -> prototype declaration. 

   { 

    fun_list->fun_decl_row = row_count; 

   } 

   else // Recieved lexeme ought to be '{' -> function definition. 

   { 

    fun_list->fun_def_row = row_count -1;// -1 is to adjust for that '{' usually appears on next row. 
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    // Following is the same procedure from case 56.  

    // It's Necessary because we have just descovered a new scope. 

    push_block(scope); 

    push_block_stack(created_scopes, *scope); 

    push_fun_stack(&fun_stack, fun_list, block_level); // Push preseding function to function stack. 

    decl_phase = TRUE; 

   } 

  } 

  break; 

 

 case 105: // Arrays... array_list 

  push_symbol(&sym_list, push_table(&lex_table, text), get_lex(lex_list), ptr_counter, *scope, fun_list, 

      fun_stack, lex_table, FALSE, TRUE);  

 

  do 

  { 

   ret = yytext(text, &row_count, &col_count); 

  } 

  while(ret != 64); // 64 = ] 

   

  ptr_counter = 0; // reset ptr_counter. 

  ptr_detected = FALSE; 

 

  break; 

 } 

  

 return ret; 

} 

 

 

/** 

* Function: main. 

* 

* Arguments: 

* int argc 

* char **argv  

* 

* Purpose: 

* Main is in this case a rather small function. The main event here is the while-loop which keeps 
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* calling read_lexeme untill end of file. 

*/ 

int main(int argc, char **argv) 

{ 

 block *scope = NULL; 

 block *created_scopes = NULL; 

 

 int retval; 

  

 // Initiate scope... 

 push_block(&scope); 

 push_block_stack(&created_scopes, scope); 

  

 // yyin = fopen("lexeme_stream.txt", "r"); 

 yyin = fopen(argv[1], "r"); 

 printf("Opening %s for analysis...\n", argv[1]); 

 while((retval = read_lexeme(&scope, &created_scopes)) != -1) {} // printf("ret %d\n", retval);  

     

 fclose(yyin); 

 system("PAUSE"); 

 return 0; 

}
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miscallenious.c 
 

#include "structs.h" 

 

 

/** 

* Function: push_lex. 

* 

* Arguments: 

* lex **list  

* int lex_ID 

* int row 

* int col 

* 

* Purpose: 

* This function pushes a new lexeme onto lexeme stack.  

*/ 

void push_lex(lex **list, int lex_ID, int row, int col) 

{ 

 lex *tmp; 

 

 if((tmp = (lex *)malloc(sizeof(lex))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->lex_ID = lex_ID; 

 tmp->row = row; 

 tmp->col = col; 

  

 if(*list == NULL) // Check for empty list... 

 { 

  tmp->ID = 0; 

  tmp->next = NULL; 

 } 

 else 

 { 

  tmp->ID = (*list)->ID +1; 

  tmp->next = *list; 

 } 

 *list = tmp; 

} 
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/** 

* Function: replace_lex. 

* 

* Arguments: 

* lex **list  

* int new_lex_ID 

* 

* Purpose: 

* This function replaces the last encountered lexeme.  

*/ 

void replace_lex(lex **list, int new_lex_ID) { (*list)->lex_ID = new_lex_ID; } 

 

/** 

* Function: get_lex. 

* 

* Arguments: 

* lex *list  

* 

* Purpose: 

* This function returns content what is on top of the lex stack.  

*/ 

lex *get_lex(lex *list) { return list; } 

 

/** 

* Function: show_lex_table. 

* 

* Arguments: 

* table *list  

* 

* Purpose: 

* This function shows the content of the lex table.  

*/ 

void show_lex_table(table *list) 

{ 

 puts("\n\tShowing content of lexemes table...\n"); 

 list = list->head; 

 while(list != NULL) 

 { 

  printf("%3d. lex %s\n", list->numb_ID, list->name); 
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  list = list->next; 

 } 

} 

 

/** 

* Function: show_lex. 

* 

* Arguments: 

* table *list  

* 

* Purpose: 

* This function shows the content of the lex table.  

*/ 

void show_lex(lex *list, table *lex_table) 

{ 

 puts("\n\tShowing content of lexemes...\n"); 

 while(list != NULL) 

 { 

  printf("%d. lex_ID %d, %s, row %d, col %d\n", list->ID, list->lex_ID, get_table_item(lex_table, list-

>lex_ID), list->row, list->col); 

  list = list->next; 

 } 

} 

 

/** 

* Function: get_primitive. 

* 

* Arguments: 

* int ID  

* 

* Purpose: 

* This function returns the primitive corresponding to the identifier. 

* Se decode_primitive in last part of structs.h 

*/ 

char *get_primitive(int ID) 

{ 

 if((ID >= 0) && (ID <= 78)) { return decode_primitive[ID]; } 

 else { return NULL; } 

} 
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/** 

* Function: get_primitive_ID. 

* 

* Arguments: 

* char *primitive 

* 

* Purpose: 

* This function returns the identifier corresponding to the primitive. 

* Se decode_primitive in last part of structs.h 

*/ 

int get_primitive_ID(char *primitive) 

{ 

 int i; 

 

 for(i = 0; i < 78; i++) { if(strcmp(primitive, decode_primitive[i]) == NULL) { return i; } } 

 

 return 0; 

} 
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table.c 
 

#include "structs.h" 

 

 

/** 

* Function: push_table. 

* 

* Arguments: 

* table **list 

* char *item 

* 

* Purpose: 

* Adds one node to the list. 

*/ 

int push_table(table **list, char *item) 

{ 

 table *tmp; 

 

 // If list is empty. 

 if(*list == NULL) 

 { 

  if((tmp = (table *)malloc(sizeof(table))) == NULL) { exit(1); } 

  if((tmp->name = (char *)malloc(sizeof(char) *strlen(item) +1)) == NULL) { exit(1); } 

   

  strcpy(tmp->name, item); 

  tmp->numb_ID = 0; 

  tmp->next = NULL; 

  *list = tmp; 

  (*list)->head = tmp; 

  return 0; 

 } 

 

 // Making sure that it begins from the beginning. 

 *list = (*list)->head; 

 

 // Check list for matches. 

 while((*list)->next != NULL) 
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 { 

  if(strcmp((*list)->name, item) == NULL) { return (*list)->numb_ID; } 

  *list = (*list)->next; 

 } 

 if(strcmp((*list)->name, item) == NULL) { return (*list)->numb_ID; }  

 

 // If we've come this far we've to actually push the item. 

 if((tmp = (table *)malloc(sizeof(table))) == NULL) { exit(1); } 

 if((tmp->name = (char *)malloc(sizeof(char) *strlen(item) +1)) == NULL) { exit(1); } 

   

 strcpy(tmp->name, item); 

 tmp->numb_ID = (*list)->numb_ID +1; 

 tmp->head = (*list)->head; 

 tmp->next = NULL; 

 (*list)->next = tmp; 

 // printf("Node added: Returning %d, Item %s\n", (*list)->next->numb_ID, (*list)->next->name);  

 return (*list)->next->numb_ID; 

} 

 

 

/** 

* Function: get_table_item. 

* 

* Arguments: 

* table *list 

* int fun_ID 

* 

* Purpose: 

* Retrives an item from the list. 

*/ 

char *get_table_item(table *list, int fun_ID) 

{ 

 int i; 

 

 list = list->head; 

 

 // Iterate through list to obtain 

 for(i = 0; i < fun_ID; i++) { list = list->next; } 

 return list->name; 

} 
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/** 

* Function: trim_table. 

* 

* Arguments: 

* lex **list 

* 

* Purpose: 

* The purpose here is to remove any [ or ( amongst the identifiers on the list. 

*/ 

void trim_table(table **list) 

{ 

 table *tmp_head; 

  

// Secure that iteration begins from the beginning of the list. 

 tmp_head = *list = (*list)->head; 

   

 // Iterate through the table with identifiers. 

 while(*list != NULL) 

 { 

  // Check for if identifier ends with [ or (. 

  if((strcmp((*list)->name +strlen((*list)->name) -1, "[") == NULL) ||  

   (strcmp((*list)->name +strlen((*list)->name) -1, "(") == NULL)) 

  { 

   // printf("If condition fulfilled...\n"); 

   // Replace [ or ( with \0. 

   strcpy((*list)->name +strlen((*list)->name) -1, "\0"); 

  } 

  // else { printf("\n"); } 

  *list = (*list)->next; 

 } 

  

 *list = tmp_head; 

} 
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/** 

* Function: get_table_item. 

* 

* Arguments: 

* table *list 

* int fun_ID 

* 

* Purpose: 

* Retrives an item from the list. 

*/ 

void show_table(table *list) 

{ 

 puts("\n\tContent of table...\n"); 

 

 list = list->head; 

 while(list != NULL)  

 {  

  printf("%3d. %s Address %d\n", list->numb_ID, list->name, list);  

  list = list->next; 

 } 

 // printf("%d. %s\n", list->numb_ID, list->name); 

 return; 

} 
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functions.c 
 

#include "structs.h" 

 

 

/** 

* Function: push_fun. 

* 

* Arguments: 

* f_list **list 

* block *scope  // In which scope/block? 

* int row 

* int col 

* int fun_ID  // An identifier so we know which function we are dealing with. 

* f_stack *called_by // Previous fucntion ought to be calling funktion. 

* char *prev_lex // The previous lexeme in plain text. Used for comparision with primtive types. 

*        In case of a match it means that we are dealing with a deklaration or a definition 

*        of this function.  

* 

* Purpose: 

* This function pushes a function to the function stack.  

*/ 

void push_fun(f_list **list, block *scope, int row, int col, int fun_ID, f_stack *called_by, char *prev_lex) 

{ 

 static int counter = 0; 

 f_list *tmp; 

 counter++; 

 

 if((tmp = (f_list *)malloc(sizeof(f_list))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->fun_ID = fun_ID; // Corresponds to a table of functions. 

 tmp->row = row; 

 tmp->col = col; 

 tmp->fun_decl_row = 0; 

 tmp->fun_def_row = 0; 

 tmp->block_entry = scope; // Which block/scope does function belong. 

 if(called_by != NULL) { tmp->called_by = called_by->fun_entry; } 

 else tmp->called_by = NULL; 



 60 

 tmp->made_calls = NULL; 

 tmp->arguments = NULL; 

 

 if(*list == NULL) // Check for empty list. 

 { 

  tmp->ID = 0; 

  tmp->next = NULL; 

 

  *list = tmp; 

  return; 

 } 

 

 tmp->ID = (*list)->ID +1; 

 tmp->fun_ID = fun_ID; 

 tmp->next = *list; 

 *list = tmp; 

 return; 

} 

 

/** 

* Function: resolve_fun_calls 

* 

* Arguments: 

* f_list **list 

* f_list *head 

* 

* Purpose: 

*  It'll compare discovered functions called bys with functions further down in the functions list. 

*  That list contains every function that we have found. 

*     After the first functions on the top of the list has been compared with the other functions, it will 

*  iterate down the list and take next function and do the same thing. After hand when functions further down 

*  gets compared with remaining functions it will speed up due to fewer comparisons. 

*/ 

void resolve_fun_calls(f_list **list, f_list *head) 

{ 

 f_list *start; 

 

 // Iterate through the list of known functions... 

 while(*list != NULL) 

 { 
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  start = head; 

 

  // Every functions called by will be checked... 

  while(start != NULL) 

  { 

   // Check if address of tmp_head matches the called_by address pointed by start. 

   if(*list == start->called_by) 

   { 

    fun_wrap *tmp; 

 

    if((tmp = (fun_wrap *)malloc(sizeof(fun_wrap))) == NULL) { exit(1); } 

 

    tmp->entry = start; 

 

    // Check for empty made_calls list... 

    if((*list)->made_calls == NULL) { tmp->next = NULL; } 

    else { tmp->next = (*list)->made_calls; } 

    (*list)->made_calls = tmp; 

    // printf("Function %d is given %d\n", *list, (*list)->made_calls->entry); 

   } 

   start = start->next; 

  } 

  *list = (*list)->next; 

 } 

} 

 

 

/** 

* Function: resolve_fun_calledbys. 

* 

* Arguments: 

* f_list **list 

* f_list *head 

* 

* Purpose: 

* The aim here is to sort out function calls and put that call into corresponding  

* functions definition calledbys.  

*/ 

void resolve_fun_calledbys(f_list **list, f_list *head, table *fun_table, table *lex_table) 

{ 
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 // Check through the list with functions. 

 while(*list != NULL) 

 { 

  // Pick out function definitions. That is every function which function definition row isn't NULL. 

  // Function definition row = NULL = no function definition. 

  if((*list)->fun_def_row != NULL) 

  { 

   fun_wrap *made_calls_mem = (*list)->made_calls; 

 

   // Iterate through function calls. These calls will be corresponding function call bys to 

   // concerning function. 

   while((*list)->made_calls != NULL) 

   { 

    f_list *tmp_list = head; 

    // Locate the concerning function. 

    while(tmp_list != NULL) 

    { 

     // Check for if this is the one we are searching for. 

     if((tmp_list->fun_ID == (*list)->made_calls->entry->fun_ID) &&  

      (tmp_list->fun_def_row != NULL)) 

     { 

      // Lets add a node to the list with call bys. 

      fun_wrap *tmp_node; 

      fun *tmp_fun; 

       

      // Check for malloc. 

      if((tmp_node = (fun_wrap *)malloc(sizeof(fun_wrap))) == NULL)  

       { puts("Malloc failed..."); exit(1); } 

      if((tmp_fun = (fun *)malloc(sizeof(fun))) == NULL) { puts("Malloc failed..."); exit(1); 

} 

 

      tmp_fun->arguments = NULL; 

      tmp_fun->block_entry = NULL; 

      tmp_fun->called_by = NULL; 

      tmp_fun->called_bys = NULL; 

      tmp_fun->col = (*list)->made_calls->entry->col; 

      tmp_fun->fun_decl_row = NULL; 

      tmp_fun->fun_def_row = NULL; 

      tmp_fun->fun_ID = (*list)->fun_ID; 

      tmp_fun->ID = -1; 
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      tmp_fun->made_calls = NULL; 

      tmp_fun->next = NULL; 

      tmp_fun->row = (*list)->made_calls->entry->row; 

       

      // tmp_node->entry = (*list)->made_calls->entry; 

      tmp_node->entry = tmp_fun; 

 

      // Check for empty called_bys list... 

      if(tmp_list->called_bys == NULL) { tmp_node->next = NULL; } 

      else { tmp_node->next = tmp_list->called_bys; } 

      tmp_list->called_bys = tmp_node; 

     } 

     tmp_list = tmp_list->next; 

    } 

    (*list)->made_calls = (*list)->made_calls->next;  

   } 

   (*list)->made_calls = made_calls_mem; 

  } 

  *list = (*list)->next; 

 } 

 puts("\n"); 

  

} 

 

 

/** 

* Function: print_fun 

* 

* Arguments: 

* f_list *list 

* table *fun_table 

* table *lex_table 

* 

* Purpose: 

* This function shows found functions. It'll only show function definitions with corresponding function calls 

*   and function call bys. 

*/ 

void print_fun(f_list *list, table *fun_table, table *lex_table) 

{ 

 FILE *fout; 
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 fout = fopen("result.txt","w"); 

 puts("\n\tWriting content of function list into file report.txt...\n"); 

 

 // Iterate through list. 

 while(list != NULL) 

 {  

  // Check for function definition. 

  if(list->fun_def_row != 0) 

  { 

   fprintf(fout, "Function %s, defined at line %d.\n", get_table_item(fun_table ,list->fun_ID),  

     list->fun_def_row); 

   fprintf(fout, "\tCalls:\n "); 

   if(list->made_calls == NULL) { fprintf(fout, "\tNone.\n"); } 

   else 

   { 

    // Print made calls. 

    while(list->made_calls != NULL) 

    { 

     fprintf(fout, "\t%s, at line %d column %d.\n", get_table_item(fun_table, 

      list->made_calls->entry->fun_ID),  

      list->made_calls->entry->row, list->made_calls->entry->col); 

     list->made_calls = list->made_calls->next; 

    } 

    // printf("\n"); 

   } 

   fprintf(fout, "\tCalledby:\n "); 

   if(list->called_bys == NULL) { fprintf(fout, "\tNone."); } 

   else 

   { 

    // Print call bys... 

    while(list->called_bys->entry != NULL) 

    { 

     fprintf(fout, "\t%s, at line %d column %d.\n",  

      get_table_item(fun_table ,list->called_bys->entry->fun_ID),  

      list->called_bys->entry->row, list->called_bys->entry->col);  

     list->called_bys->entry = list->called_bys->next; 

    } 

   } 

   fprintf(fout, "\n"); 
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  } 

   

  list = list->next; 

 } 

 fclose(fout); 

} 

 
 

function_stack.c 
 
#include "structs.h" 

 

/** 

* Function: push_fun_stack. 

* 

* Arguments: 

* f_stack **list 

* fun *item 

* int block_level 

* 

* Purpose: 

* This function push a function on the function stack.  

*/ 

void push_fun_stack(f_stack **list, fun *item, int block_level)  

{  

 static int ID = 0; 

 f_stack *tmp; 

 

 if((tmp = (f_list *)malloc(sizeof(f_list))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->ID = ID++; 

 tmp->fun_entry = item; 

 tmp->level = block_level; 

 

 // Check for empty list. 

 if(*list == NULL)  

 {  
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  *list = tmp; 

  (*list)->previous = NULL;  

  return;  

 } 

 

 tmp->previous = *list; 

 *list = tmp; 

 return;  

} 

 

/** 

* Function: delete_fun. 

* 

* Arguments: 

* f_stack **list 

* 

* Purpose: 

* This function removes the top node of the function stack.  

*/ 

void delete_fun(f_stack **list)  

{  

 if(*list == NULL) { return; } 

 

 *list = (*list)->previous; 

 return;  

} 

 

/** 

* Function: get_fun_entry. 

* 

* Arguments: 

* f_stack *list 

* 

* Purpose: 

* This function returns the content of the top node on the function stack.  

*/ 

fun *get_fun_entry(f_stack *list) { return list; } 

 

/** 

* Function: show_fun_stack. 
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* 

* Arguments: 

* f_stack *fun_stack 

* 

* Purpose: 

* Prints the content of the function stack. 

*/ 

void show_fun_stack(f_stack *fun_stack) 

{ 

 if(fun_stack == NULL) { return; } 

 

 puts("Function stack content:\n"); 

 while(fun_stack->previous != NULL) 

 { 

  printf("ID %d, fun address %d\n", fun_stack->ID, fun_stack->fun_entry); 

  fun_stack = fun_stack->previous; 

 } 

  

 printf("ID %d, fun address %d\n", fun_stack->ID, fun_stack->fun_entry); 

 return; 

} 
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block.c 
 
#include "structs.h" 

 

/** 

* Function: push_block. 

* 

* Arguments: 

* block **list 

* 

* Purpose: 

* This function push a block on the block stack.  

*/ 

void push_block(block **list) 

{ 

 block *tmp; 

 static int ID_counter = 0; 

 

 if((tmp = (block *)malloc(sizeof(block))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->f_list_begin = NULL; 

 // tmp->level = block_level; 

 

 // Check for empty list. 

 if(*list == NULL) 

 { 

  puts("Global block initiated...\n"); 

  tmp->ID = 0; 

  tmp->level = 0; 

  tmp->previous = NULL; 

  *list = tmp; 

  return; 

 } 

 

 // Add node to list. 

 tmp->ID = ++ID_counter; 

 tmp->level = (*list)->level +1; 

 tmp->previous = *list; 
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 *list = tmp; 

 return; 

} 

 

/** 

* Function: push_block_stack. 

* 

* Arguments: 

* created_blocks **list 

* block *item 

* 

* Purpose: 

* This function push a block on the block list which will contain 

* all encountered blocks.  

*/ 

void push_block_stack(created_blocks **list, block *item) 

{ 

 created_blocks *tmp; 

 

 if((tmp = (created_blocks *)malloc(sizeof(created_blocks))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->entry = item; 

 

 // Check for empty list. 

 if(*list == NULL) 

 { 

  tmp->next = NULL; 

  *list = tmp; 

  return; 

 } 

 

 tmp->next = *list; 

 *list = tmp; 

 return; 

} 

 

/** 

* Function: add_to_block. 

* 

* Arguments: 
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* block **list 

* fun *entry 

* 

* Purpose: 

* This function adds a function to the block. Each block will contain 

* functions that has been discovered during that block is in focus. 

*/ 

void add_to_block(block **list, fun *entry) 

{ 

 fun_wrap *tmp; 

 

 if((tmp = (fun_wrap *)malloc(sizeof(fun_wrap))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->entry = entry; 

 

 // Check for if this is the first function to be added to the block/scope. 

 if((*list)->f_list_begin == NULL)  

 {  

  tmp->next = NULL; 

  (*list)->f_list_begin = tmp; 

  return;  

 } 

  

 tmp->next = (*list)->f_list_begin; 

 (*list)->f_list_begin = tmp; 

 return; 

} 

 

/** 

* Function: delete_block. 

* 

* Arguments: 

* block **list 

* 

* Purpose: 

* This function deletes a block from the top of the block stack. 

*/ 

void delete_block(block **list) { *list = (*list)->previous; return; } 
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/** 

* Function: show_blocks. 

* 

* Arguments: 

* created_blocks *list 

* table *fun_table 

* 

* Purpose: 

* This function all encountered blocks with its corresponding functions. 

*/ 

void show_blocks(created_blocks *list, table *fun_table)  

{  

 puts("\n\n\tShowing content of blocks...\n"); 

 while(list != NULL) 

 { 

  printf("\nBlock %d(%d), level %d, contains these functions:\n",  

    list->entry->ID, list->entry, list->entry->level); 

  // printf("\tlist->entry->f_list_begin = %d\n", list->entry->f_list_begin); 

  if(list->entry->f_list_begin != NULL) 

  { 

   while(list->entry->f_list_begin != NULL)  

   { 

    printf("\tFunction %d, ID: %d, row %d, col %d, called by %d\n",  

     list->entry->f_list_begin->entry, list->entry->f_list_begin->entry->fun_ID,  

     list->entry->f_list_begin->entry->row, list->entry->f_list_begin->entry->col,  

     list->entry->f_list_begin->entry->called_by); 

     

    if(list->entry->f_list_begin != NULL) 

    { 

     if(list->entry->f_list_begin->entry->made_calls != NULL)  

     {  

      puts("\t\tFunction has made following calls...\n");  

     } 

     while(list->entry->f_list_begin->entry->made_calls != NULL) 

     {       

      printf("\t\tFunction %d, ID: %d %s, row %d, col %d\n",  

       list->entry->f_list_begin->entry->made_calls->entry,  

       list->entry->f_list_begin->entry->made_calls->entry->fun_ID, 

       get_table_item(fun_table ,list->entry->f_list_begin->entry->made_calls->entry-

>fun_ID), 
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       list->entry->f_list_begin->entry->made_calls->entry->row,  

       list->entry->f_list_begin->entry->made_calls->entry->col); 

       

      list->entry->f_list_begin->entry->made_calls =  

       list->entry->f_list_begin->entry->made_calls->next; 

     } 

    } 

    list->entry->f_list_begin = list->entry->f_list_begin->next; 

   } 

  } 

  list = list->next; 

 } 

 return;  

} 
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symbol.c 
 
#include "structs.h" 

 

/** 

* Function: push_symbol. 

* 

* Arguments: 

* sym **list 

* int sym_ID 

* lex *item 

* int ptr_lvl 

* block *entry 

* table *lx_table 

* 

* Purpose: 

* This function push a symbol to the list with symbols.  

*/ 

void push_symbol(sym **list, int sym_ID, lex *item, int ptr_lvl, block *entry,  

    f_stack *f_s_entry, table *lex_table, BOOL parameter) 

{ 

 sym *tmp; 

 int i; 

 

 if((tmp = (sym *)malloc(sizeof(sym))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->sym_ID = sym_ID; 

 tmp->row = item->row; 

 tmp->col = item->col; 

 tmp->set_or_use = 0; 

 tmp->pointer_level = ptr_lvl; 

 tmp->block_entry = entry; 

 if(f_s_entry == NULL) { tmp->fun_entry = NULL; } 

 else { tmp->fun_entry = f_s_entry->fun_entry; } 

 

 /** 

 * Compare previous lexeme with known primitives for match. If a match occurs, then we've a definition of 

 * a symbol. Otherwise we've a case of a set or use. 
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 */ 

 if(strcmp("char", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("char"); } 

 else if(strcmp("double", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("double"); } 

 else if(strcmp("float", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("float"); } 

 else if(strcmp("int", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("int"); } 

 else if(strcmp("long", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("long"); } 

 else if(strcmp("short", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("short"); } 

 else if(strcmp("void", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->data_type = 

get_primitive_ID("void"); } 

 else { tmp->data_type = 0; } 

 

 if(strcmp("=", get_table_item(lex_table, item->next->lex_ID)) == NULL) { tmp->set_or_use = 2; } 

 

 

 // Check for type. 

 if(curr_fun == 0) { tmp->type = 0; }  // Assign type to global. 

 else if(parameter == TRUE)  

 {  

  tmp->type = 2;    // Assign type to parameter. 

   

  // Check for no datatype. 

  if(tmp->data_type == 0)  

  {  

   tmp->type = 3;   // Assign type to argument. 

  } 

  tmp->fun_entry = curr_fun; 

 } 

 else { tmp->type = 1; }   // Assign type to local. 

  

  tmp->next = NULL; 

 tmp->analyzed = FALSE; 

 

 if(*list == NULL) 

 { 
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  tmp->ID = 0; 

  tmp->head = tmp; 

  *list = tmp; 

 

 } 

 else 

 { 

  tmp->ID = (*list)->ID +1; 

  tmp->head = (*list)->head; 

  (*list)->next = tmp; 

  *list = (*list)->next; 

 } 

 

} 

 

 

/** 

* Function: check_for_symbol 

* 

* Arguments: 

* sym **list 

* lex *item 

* 

* Purpose: 

* This function checks for if previous lexeme to assign was a symbol. If so then that symbol is being 'set'. 

*/ 

void check_for_symbol(sym **list, lex *item) 

{ 

 if(item->next->lex_ID == (*list)->sym_ID) { (*list)->set_or_use = 1; } 

} 

 

/** 

* Function: add_arg_to_fun 

* 

* Arguments: 

* fun **list 

* sym *item 

* 

* Purpose: 

* The purpose is to add arguments to current function. 
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*/ 

void add_arg_to_fun(fun **list, sym *item) 

{ 

 sym_arg *tmp; 

 

 if((tmp = (sym_arg *)malloc(sizeof(sym_arg))) == NULL) { exit(1); } 

 

 tmp->arg = item; 

 

 if((*list)->arguments == NULL) { tmp->next = NULL; } 

 else { tmp->next = (*list)->arguments; } 

 (*list)->arguments = tmp; 

} 

 

 

 

/** 

* Function: resolve_symbols 

* 

* Arguments: 

* sym *list 

*   sym_wrap *sym_res 

* 

* Purpose: 

* This function arranges variables and arrays into order. This will be put in the 

* *sym_res. 

*/ 

void resolve_symbols(sym *list, sym_wrap **sym_res, sym_wrap **sym_res_head) 

{ 

 sym *tmp_list; 

 sym_wrap *tmp_res; 

 fun *fun_mem = NULL; 

 

 // Set to beginning of list. 

 list = list->head; 

 

 // Iterate through list with symbols. Begin with globals... 

 while((list != NULL) && (list->type == 0))  // type = 0 -> global. 

 { 

  tmp_list = list; 
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  // Check for malloc... 

  if((tmp_res = (sym_wrap *)malloc(sizeof(sym_wrap))) == NULL) { printf("Malloc failed...\n"); exit(1); } 

 

  tmp_res->entry = list;  

  list->analyzed = TRUE; 

  tmp_res->head = TRUE;  // Put list as head node. 

  tmp_res->next = NULL; 

  tmp_res->next_head = NULL; 

 

  // Check for empty symbols result. If NULL then it's the first node. 

  if(*sym_res == NULL) 

  {    

   *sym_res_head = *sym_res = tmp_res; 

  } 

  else 

  { 

   (*sym_res)->next = tmp_res; 

   *sym_res = (*sym_res)->next; 

  } 

 

  tmp_list = tmp_list->next; // Move to next node, because pervious was just examined above. 

 

  // Find where the global is being used... 

  while(tmp_list != NULL)  

  { 

   // Check for if this symbol is the same as the global we are locking for. 

   if(tmp_list->sym_ID == list->sym_ID) // && (tmp_list->analyzed == FALSE)) 

   { 

    // Create new node... 

    if((tmp_res = (sym_wrap *)malloc(sizeof(sym_wrap))) == NULL)  

     { printf("Malloc failed...\n"); exit(1); } 

 

    tmp_res->entry = tmp_list; 

    tmp_res->head = FALSE; 

    tmp_res->next = NULL; 

    tmp_res->next_head = NULL; 

    (*sym_res)->next = tmp_res; 

    *sym_res = (*sym_res)->next; 
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    tmp_list->analyzed = TRUE; 

   } 

   tmp_list = tmp_list->next; 

  } 

  list = list->next; 

 } 

 

  

 // Parameters and locals... 

 while(list != NULL) 

 { 

  if(list->analyzed == FALSE)   

  { 

   tmp_list = list; 

 

   // Check for malloc... 

   if((tmp_res = (sym_wrap *)malloc(sizeof(sym_wrap))) == NULL) { printf("Malloc failed...\n"); exit(1); 

} 

 

   tmp_res->entry = list;  

   list->analyzed = TRUE; 

   tmp_res->head = TRUE;  // Put list as head node. 

   tmp_res->next = NULL; 

   tmp_res->next_head = NULL; 

 

   // Check for empty symbols result. If NULL then it's the first node. 

   if(*sym_res == NULL) 

   {    

    *sym_res_head = *sym_res = tmp_res; 

   } 

   else 

   { 

    (*sym_res)->next = tmp_res; 

    *sym_res = (*sym_res)->next; 

   } 

 

   tmp_list = tmp_list->next; // Move to next node, because pervious was just examined above. 

 

   // Find where the parameter is being used... 

   while(tmp_list != NULL)  
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   { 

    // Check for if this symbol is the same as the parameter we are locking for.  

    // We are also locking in the same function, because a parameters range is  

    // within a specifik funktion. 

     

    if((tmp_list->sym_ID == list->sym_ID) && (tmp_list->fun_entry == list->fun_entry)) 

    { 

     // Create new node... 

     if((tmp_res = (sym_wrap *)malloc(sizeof(sym_wrap))) == NULL)  

      { printf("Malloc failed...\n"); exit(1); } 

 

     tmp_res->entry = tmp_list; 

     tmp_res->head = FALSE; 

     tmp_res->next = NULL; 

     tmp_res->next_head = NULL; 

     (*sym_res)->next = tmp_res; 

     *sym_res = (*sym_res)->next; 

     tmp_list->analyzed = TRUE; 

    } 

    else if((tmp_list->sym_ID == list->sym_ID) && (tmp_list->type == 3)) 

    { 

     // Create new node... 

     if((tmp_res = (sym_wrap *)malloc(sizeof(sym_wrap))) == NULL)  

      { printf("Malloc failed...\n"); exit(1); } 

 

     tmp_res->entry = tmp_list; 

     tmp_res->head = FALSE; 

     tmp_res->next = NULL; 

     tmp_res->next_head = NULL; 

     (*sym_res)->next = tmp_res; 

     *sym_res = (*sym_res)->next; 

     tmp_list->analyzed = TRUE; 

    } 

    tmp_list = tmp_list->next; 

   } 

  } // End of if(list->analyzed == FALSE)  

  list = list->next; 

 } 

} 
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/** 

* Function: show_symbols 

* 

* Arguments: 

* sym *list 

* table *lex_table 

* 

* Purpose: 

* This function shows the symbols which has been found. 

*/ 

void show_symbols(sym *list, table *lex_table, table *fun_table) 

{ 

 // static int visits = 0; 

 char d_type[15]; 

 int i; 

 

 puts("\n\tShowing content of symbols...\n");  

 

 list = list->head; 

 

 while(list != NULL) 

 { 

  if((list->data_type >= 0) || ((list->data_type <= 78) && (list->data_type > 0)))  

   { strcpy(d_type, get_primitive(list->data_type)); } 

  else { strcpy(d_type, ""); } 

     

  printf("%d. %d %s ", list->arr, list, get_table_item(lex_table, list->sym_ID)); //list->ID 

  if(strcmp(d_type, "") != NULL)  

  {  

   printf("dt: %s", d_type); 

   for(i = list->pointer_level; i > 0; i--) { printf("*"); } 

   printf(", "); 

  } 

 

  if(list->set_or_use == 1) { printf("set, "); } 

  else if(list->set_or_use == 2) { printf("use, "); } 

 

  if(list->type == 0) { printf("t: global, "); } 

  else if(list->type == 1) { printf("t: local, "); } 

  else if(list->type == 2) { printf("t: param., "); } 
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  else { printf("t: argum., "); } 

 

  if(list->fun_entry != NULL) 

  { 

   printf("row: %d, col: %d, fun: %s %d\n", list->row, list->col, get_table_item(fun_table,  

     list->fun_entry->fun_ID), list->fun_entry); 

  } 

  else { printf("\n"); } 

  list = list->next; 

 } 

} 

 

/** 

* Function: print_symbols 

* 

* Arguments: 

* sym_wrap *sym_res 

* table *lex_table 

* table *fun_table 

* 

* Purpose: 

* This function shows the symbols which has been found. 

*/ 

void print_symbols(sym_wrap *sym_res, table *lex_table, table *fun_table) 

{ 

 FILE *fout; 

 fout = fopen("result.txt","a"); 

 

 printf("\tPrinting symbols into file report.txt...\n\n"); 

 // Iterate through structure with symbols. 

 while(sym_res != NULL) 

 { 

  // Check for head... 

  if(sym_res->head == TRUE) 

  { 

   if(sym_res->entry->type == 0) { fprintf(fout, "\nGlobal "); } 

   if(sym_res->entry->type == 1) { fprintf(fout, "\nLocal "); } 

   if(sym_res->entry->type == 2) { fprintf(fout, "\nParameter "); } 

   if(sym_res->entry->type == 3) { fprintf(fout, "\nArgument "); } 

   if(sym_res->entry->arr == TRUE) { fprintf(fout, "array "); } 
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   fprintf(fout, "%s, datatype %s, declared at line %d column %d ",  

    get_table_item(lex_table, sym_res->entry->sym_ID), get_primitive(sym_res->entry->data_type), 

    sym_res->entry->row, sym_res->entry->col); 

 

   if(sym_res->entry->type != 0) 

   { 

    fprintf(fout, "in function %s\n", get_table_item(fun_table, sym_res->entry->fun_entry->fun_ID)); 

   } 

   else { fprintf(fout, "\n"); } 

  } 

  else 

  {    

   fprintf(fout, "\tUsed at line %d column %d in function %s\n", sym_res->entry->row,  

     sym_res->entry->col, 

    get_table_item(fun_table, sym_res->entry->fun_entry->fun_ID)); 

  } 

   

  sym_res = sym_res->next; 

 } 

 fclose(fout); 

} 


