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Abstract 
 

Tabulex is a software produced and developed by IST AB that manages scheduling for schools. 

The purpose of this project was to extract an algorithm embedded in the software written in 

Delphi and translate it into Java. These languages share many similarities due to them both 

being object oriented. Studies were made to compare the differences in the languages on the 

most basic of concepts such as: performance, inheritance, classes and encapsulation. To achieve 

a more thorough basis for this study other programming languages in the object orientated 

paradigm were compared as well. Tests were made between C++, C# and Java to test and 

analyse differences in execution time on a few selected algorithms.  The report also refers to 

external tests where the languages are tested using the same principle as above. With the 

extraction of the algorithm the biggest difference was how Delphi handles encapsulation in 

comparison to Java. The extraction of the algorithm succeeded and you could see clear 

improvements in execution time and efficiency. The performance comparisons showed a 

difference in execution-time in the different programming languages. C++ was the fastest and 

it could be linked to the fact that C++ has pointers which allows a programmer to refer directly 

to a specific location in memory. Some of the time-differences could also be linked to different 

compilers and support for features such as JIT - Just in time compilation. 

   



 

 

III

Sammanfattning  
 
Tabulex är ett program som är producerat av företaget IST vilket sköter schemaläggning för 

skolor.  Syftet med det här arbetet var att bryta ut en algoritm ur programmet skrivit i Delphi 

och översätta det till Java. Den största likheten mellan språken är att de båda är 

objektorienterade. Det utfördes undersökningar på hur båda språken skiljer sig från varandra på 

de mest grundläggande koncepten, det här inkluderar: prestanda, stöd för arv, klasser och 

inkapsling. För att åstadkomma en mer grundlig undersökning jämfördes även andra likvärdiga 

språk. Egna tester utfördes mellan C++, C# och Java där exekveringstid på olika algoritmer 

jämfördes och analyserades. Rapporten hänvisar även till externa tester där språken testas på 

samma princip som ovan. Med utbrytningen av algoritmen låg den största skillnaden i hur 

Delphi hanterar inkapsling till skillnad från Java. Extraheringen av algoritmen lyckades och 

man kunde se en klar förbättring i exekveringstider och effektivitet. Med 

prestandajämförelserna kunde man se skillnad i exekveringstider i de olika 

programmeringsspråken. C++ var snabbast och det kan bland annat kopplas till att språket har 

en funktionalitet som kallas pekare, vilket tillåter en programmerare att referera direkt till en 

specifik plats i minnet. En del av tidsskillnaderna kunde också kopplas till olika kompilatorer 

och språkens stöd för funktioner som till exempel JIT - Just in time compilation.  



 

 

IV

Förord 
 
Vi vill tacka våra handledare på IST. Vi är tacksamma för möjligheten att sätta oss in i och 

analysera en professionell produkt, att lära sig infrastrukturen på ett It-företag och få 

introduktionen till moderna ramverk som vi anser oss kunna ha stor användning av i vårt 

framtida arbetsliv. Vi vill tacka dem för stödet de gett oss under arbetets gång, tips vi fått och 

även att de gav oss en arbetsplats där vi kunde utföra algoritmutbrytningen av deras produkt 

Tabulex. Sist vill vi ge ett litet tack till vänner och familj som har stöttat oss under inte bara 

examensarbetet gång, utan även dessa åren vi lagt på våra utbildningar. 
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1 Introduktion 
“YOU CAN NEVER UNDERSTAND ONE LANGUAGE UNTIL YOU UNDERSTAND AT LEAST TWO .”  

-   RONALD SEARLE &  GEOFFREY WILLANS  

Om du som läsare någonsin haft någon introduktion till programmering så är chansen stor att 

du fått lära dig ett av de mer välkända programmeringsspråken, exempelvis: C++, C#, Java, 

Python, Pascal, Delphi, Smalltalk mm. 

 

Huvudpunkten är att det finns en stor mängd högnivåspråk att välja mellan. Men vad är 

egentligen skillnaden på dessa språken? Mellan några finns stora skillnader som exempelvis C 

kontra Java, samtidigt finns andra med färre skillnader mellan varandra som C++ och Delphi. 

 

Den här rapporten kommer att gå in på djupet på vad en högnivå programmeringsspråk bör 

innehålla, eventuella skillnader på likvärdiga språk och varför skillnaderna finns i sådana fall. 

Fokus kommer att läggas på språk med stöd för Objektorienterad programmering och vad 

dessa språk innehåller, vad de har för grundpelare, nyckelfunktioner i språket och eventuella 

prestandaskillnader. 

  

-     När är ett språk bättre än ett annat? 

-    Varför är vissa programmeringsspråk större än andra? 

-  Vilka faktorer är viktiga när ett system skall utvecklas, hur ska ett programmeringsspråk 

fastställas baserat på dessa kriterier? 
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1.1 Bakgrund  
Programmeringsspråk har utvecklats för att erbjuda programmerare enklare bearbetning samt 

felsökning av kod. Tidig utveckling ledde till att programmeraren kunde gå ifrån att skriva binär 

kod till att kunna skriva enkla kommandon. Den generationen kallas språk på låg nivå, 

alternativt assemblerspråken. Språk i den här kategorien ligger nära maskinkodning då 

programmeraren fortfarande skriver direkt till processorn genom register, men språken erbjuder 

en nivå högre abstraktion. Abstraktion är ett koncept för att definiera komplexiteten i ett 

programmeringsspråk eller datorsystem. Dock kvarstod samma grundläggande problem som 

tidigare, att skriva kod baserat på den här metoden är tidskrävande, svårt och behöver större 

försiktighet till varje byte i registerna. Nästa generation av programmeringsspråk, de så kallade 

högnivåspråken uppkom sedan runt 1950. Språk i den här kategorin har helt gått ifrån 

maskinkod, de erbjuder istället en kompilator som översätter kod och instruktioner från 

programmeraren till maskinkod som datorn sedan kan tolka. 

 

För att klassificera programmeringsspråk används begreppet paradigm. Begreppet paradigm 

beskriver inte hur ett språk är uppbyggt baserat på syntax och semantik, utan är ett allmänt 

begrepp för att beskriva strukturella egenskaper.  Ett Objektorienterat språk som exempelvis 

Smalltalk stödjer endast objekt [1] och inga primitiva datatyper. Med språk som exempelvis 

Delphi, Java, C# och C++ används både primitiva datatyper och objekt, vilket betyder att de 

stödjer mer än ett paradigm. 

 

Objektorienterad programmering har vissa kännetecken. De kan bland annat innehålla olika 

objekt eller klasser som kan samspela med varandra. De stödjer oftast arv, polymorfism samt 

inkapsling. Med objektorienterad programmering kan ofta kod enkelt återanvändas i andra 

program då klasserna ofta bli generella. Eftersom ett flertal av de populära språk som används 

idag stödjer objektorientering kan det vara hjälpsamt att förstå koncepten.  

  

Rapporten kommer att gå in och jämföra tre av huvudkoncepten inom den objektorienterade 

paradigmen vilket inkluderar: Arv, Polymorfism och Inkapsling. Arv innebär att en klass kan 

ärva funktioner och variabler från en basklass, därmed kan kod återanvändas enklare mellan 

olika klasser.  Polymorfism beskriver bland annat hur en funktion kan behandla olika datatyper 

med samma funktionalitet. Ett exempel på hur det kan fungera är en funktion som skall addera 

två värden, om funktionen tar in data i form av två heltal exempelvis 1 och 2 kommer funktionen 

returnera ut 1+2=3.  
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Däremot om två strängar är inparametrarna, exempelvis “objektorienterad” och 

“programmering” returnerar funktionen ut det som en hopslagning av dessa två ord: 

“objektorienterad programmering”. Inkapsling eller som det också heter datagömning är ett 

sätt att dölja information. Oftast används det för att beskriva hur variabler eller funktioner kan 

gömmas för andra objekt och klasser.  

  

Men vad är det exakt som bygger upp ett språk på den här nivån och vad är viktigt för en 

utvecklare att tänka på när språk för utveckling av en applikation skall väljas. Exempelvis har 

utvecklaren ett krav att språket skall ha stöd för de flesta operativsystem, eller kommer 

programmet köras i endast ett operativsystem. Kommer objekt i programmet kräva stöd för att 

kunna ärva från flera klasser, som i C++ vilket stödjer multipelt arv [2]. Eftersom varje 

applikation kommer att ha speciella krav på olika funktionaliteter inom programmeringsspråk 

är det väsentligt att ha grundläggande kunskaper i området.   

 

1.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom Objektorienterad programmering finns det mycket av, dels äldre 

vetenskapliga artiklar samt nya undersökningar som publicerats på bloggar. Det som är 

intressant inom tidigare forskning är om jämförelser mellan olika programmeringsspråk 

tidigare utförts och i så fall hur, med vilka tester och under vilka omständigheter. En stor del av 

sökandet på forskning har gått till att leta reda på de bästa metoderna att lösa problem som 

uppstått inför och under projektet som utfördes åt fallföretaget IST. 

 

Den första artikeln som kopplades till undersökningen var skriven av Stroustrup [3] som ger en 

bra förklaring av vilka olika typer av paradigm som finns i programmering samt en analys om 

hur de skiljer sig åt. För att få en bättre överblick över de huvudsakliga principerna gällande 

objektorienterad programmering studerades en artikel skriven av Bartoníček [4] där han går 

igenom historia inom olika nivåer av programmering, historia om programmeringsspråk samt 

hur olika paradigm är uppbyggda och vad de består av. I en rapport skriven av Micallef [5] 

förklarar hon också de huvudsakliga principerna, men granskar varje punkt mer noggrant då 

allting analyseras mer djupgående. Denna rapport gav en större förståelse i hur 

grundprinciperna i objektorienterad programmering fungerar. 
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Tester av prestanda är delvis tagna från Benchmarksgame där de bland annat hänvisar till en 

artikel skriven av Kenneth R. Anderson och Duane Retting [6]. De jämför Lisp och bland annat 

C med hjälp av ett test som de kallar Fannkuch benchmark. Fannkuch benchmark består av 

operationer på heltal och vektorer av heltal. 

 

Det finns många bloggar och forum som jämför programmeringsspråk på olika sätt med 

varandra. Några kollar enbart teoretiskt på funktioner, virtuella maskiner och kompilatorer [7] 

medan andra tar ett mer praktiskt tillvägagångssätt [8]. Det som går att hämtas från allihopa är 

att programmeringsspråk skiljer sig åt mer eller mindre från varandra och att vissa språk är 

bättre i olika scenarion, men inget språk är bäst på allt. 

 

Under översättningen av algoritmen från Tabulex bestämdes med hjälp av fallföretaget att Json 

skulle användas för att läsa in och skriva ut filer. Eftersom Java inte har det inbyggt behövdes 

ett externt bibliotek för den uppgiften. Efter undersökning på internet kunde slutsatser dras att 

det finns ett flertal bibliotek som kan användas. Det fanns bland annat Google-Gson, 

JSON.simple, Jackson och JSONP. Slutligen valdes Google-Gson som biblioteket som skulle 

användas av flera anledningar. Delvis efter att ha läst en artikel på en blogg skriven av Dreyfuss 

[9] men även av andra anledningar, som kort och effektiv syntax och tips från handledare. 

1.3 Syfte 
På fallföretaget IST skall en schemaoptimeringsalgoritm skrivet i Delphi brytas ut. Då ingen av 

oss har någon erfarenhet i programmeringsspråket Delphi behöver vi lära oss språket. Koden 

ska sedan skrivas om till Java (på begäran av fallföretaget). Varför fallföretaget vill att 

algoritmen skall översättas är för att Java är ett mer modernt och uppdaterat språk. Språket har 

även stöd för många externa bibliotek och ramverk såsom Spring och Spring-Boot vilket 

företaget använder för nya produkter. När extraheringen av algoritmen är fullbordad bör det 

finnas förbättring i Java kontra Delphi som tex enkelt modulerbar kod där extra funktioner 

enkelt kan läggas in eller snabbare exekveringstid. Genom utbrytning av kod från ett 

programmeringsspråk till ett annat ska därmed en större förståelse skapas på skillnader som 

finns i olika objektorienterade språk. Utöver dessa två språk kommer även andra språk inom 

paradigmen granskas på grundkoncepten för att skapa en helhetsbild. Anledningen är att kunna 

bestämma när ett språk är bättre än ett annat i praktiska fall. Är exempelvis Java bättre än Delphi 

baserat på dess tolkning av dessa koncept och är det anledning nog att genomföra denna 

översättning av algoritmen?  
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 En annan aspekt av programmeringsspråk är dess effektivitet på att genomföra uppgifter. 

Därmed kommer efter utbrytning av algoritmen tester utföras på skillnad i exekveringstid. För 

att ge en bättre helhetsbild på effektivitet kommer även andra tester utföras på fler språk. Det 

här utförs genom att mäta exekveringstid och minnesanvändning vid körning av olika koder. 

Inkluderat i dessa tester kommer även tidigare forskning finnas med. Hänsyn och analys 

kommer även att göras angående språk som kör i nativt kontra språk som kör i någon typ av 

virtuell maskin, påverkar det prestandan i språket? 

 

1.4 Motivation 
Eftersom arbetet på fallföretaget innebär utbrytning från ett språk till ett annat är det fördelaktigt 

att ha en förståelse på vad de gör annorlunda. Det blir även vanligare att företag har behov av 

att skriva om deras program för att göra de mer moderna och kompatibla. Personer som sätts i 

denna situationen kan precis som oss behöva sätta sig in i ett programmeringsspråk de har liten 

eller ingen erfarenhet i.  

  

Det finns dem som programmerat i fåtal eller endast ett programmeringsspråk, när det 

möjligtvis kan finnas språk bättre lämpade för mjukvaran de producerar; Alternativt att 

programmeraren behöver gå över till en ny utvecklingsmiljö med annat programmeringsspråk. 

Det är även viktigt att hålla sig uppdaterad i vad ett programmeringsspråk erbjuder, eftersom 

de ständigt utvecklats och erbjuder mer och mer effektiva lösningar än vad som erbjudits 

tidigare, exempelvis: REST API:s vilket erbjuder utvecklarna tillgång till maskin-till-maskin 

kommunikation.  

  

Exemplen ovan målar upp en bild av ett antal situationer i verkligheten där en djupare förståelse 

för grunderna och eventuella skillnader i språk skall kunna hjälpa programmeraren. Med den 

här undersökningen skall en klarare bild skapas när det kommer till skillnader i språk, vilka för- 

och nackdelar olika språk har. Den ska hjälpa en programmerare sätta sig in i rätt tankesätt, att 

prioritera rätt och välja språk baserat på vad mjukvaran som skall utvecklas kräver. Ett enkelt 

exempel som att vilka operativsystem systemet skall köras på? Alla språk stödjer inte alla 

operativsystem. 
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1.5 Målgrupp 
Denna rapport utgår från att läsaren har intresse för programmering och har grundläggande 

kunskaper inom området. Mjukvaruutvecklare, testare och studenter inom data/it som studerar 

eller jobbar med objektorienterad programmering är den huvudsakliga målgruppen. Rapporten 

går in på de fundamentala delarna som utgör grunden av programmeringsspråk på högnivå med 

stöd för objektorienterad programmering samt skillnader i några av dessa språk. 

 

1.6 Avgränsningar 
Först kommer de fundamentala grundpelarna av objektorienterade språk undersökas för att 

kunna jämföra skillnader. Endast språk som stödjer objekt kommer undersökas, därmed 

kommer exempelvis inte programmeringsspråket C granskas. Exempel och information 

kommer att erhållas från ett flertal språk inom den objektorienterade paradigmen. Fokusen 

kommer att läggas framförallt på språk med stor användarbas, till exempel Java, C++ och C#. 

Exempel på skillnader mellan språk kommer till stor del tas från Delphi och Java eftersom 

arbetet på fallföretaget inkluderar båda. 

 

Tillgång till att skriva och kompilera kod i Delphi finns inte under den här undersökningen, 

därmed kommer Delphi inte att användas för prestandakontroller senare i kapitel 4.2&4.3. 

Däremot kommer delar av funktionalitet i Delphi undersökas eftersom stor del av arbetet 

kommer att läggas på att extrahera kod ur fallföretagets produkt skriven i språket. 

Tillvägagångssätt istället för att skriva kod i Delphi för att förstå språket är att analysera 

källkoden till Tabulex med dess kommenterar och dokumentation.  

  

C++ och C# granskas grundligt eftersom de erbjuder likvärdig funktionalitet. 

Prestandakontroller kommer att utföras på Java, C#, C++ och även andra objektorienterade 

språk. Prestandan i ett språk är inte huvudfokusen med undersökningen men är ändå en vital 

del när det kommer till funktionaliteten av ett språk, en faktor som kan ha stor betydelse vid 

utveckling av produkter.  Undersökningen kommer även betrakta andra likvärdiga språk fast 

med mindre uppsikt som exempelvis Python.   
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1.7 Disposition 
För vidare läsning presenteras här upplägget av varje kapitel på resterande delar av rapporten. 

 

Kapitel 2 – Metod förklarar de vetenskapliga ansatserna som tagits för att utföra 

undersökningen. Kapitlet går igenom de olika stegen som tagits för att kunna utföra arbetet, 

ansatsen för att utföra de kvantitativa testerna och hur litteratur har samlats in. Sist förklaras 

eventuella tillförlitlighets- eller validitetsproblem. 

 

Kapitel 3 – Implementation går igenom det praktiska arbetet utfört på fallföretaget och är 

uppdelat i två delar. Målet på företaget är att bryta ut en algoritm ur ett program skrivet i Delphi 

och översätta det till Java. Den första delen förklarar tillvägagångssättet för att utföra uppgiften 

samt kortfattat programmets funktion. Del två går stegvis igenom utförandet av uppgiften. 

 

Kapitel 4 – Resultat är uppdelad i tre delar. De första två behandlar en variation av 

prestandatest på olika programmeringsspråk som är objektorienterade. Testerna inkluderar egna 

utförda samt externa tester. Sista delen förklarar delar av arbetet på fallföretaget, ett av grund 

koncepten i algoritmen granskas. Vid algoritmutbrytningen utfördes även mindre tester för att 

jämföra exekveringstid mellan originalprogrammet med den extraherade och översatta 

versionen i Java. 

 

Kapitel 5 – Analys följer upplägget från föregående kapitel. Kapitlet är uppdelad i samma 

avdelning och ger förklaring, mening åt och våra åsikter om resultatet. Den sista delen 

analyserar resultatet och ansatsen på själva algoritmutbrytningen på fallföretaget. 

 

Kapitel 6 – Diskussion kopplar samman och ger mening åt litteraturinsamlingen, skillnader på 

huvudkoncepten i objektorienterad programmering mellan olika språk. Till prestanda 

kontrollerna ges en förklaring till resultaten och skillnader mellan de olika testerna. Sist 

diskuteras skillnader mellan Delphi och Java. 

 

Kapitel 7 – Sammanfattning ger en sista överblick på undersökningen, motgångar och vad 

analysen ger. Sist ges tankar om vad som eventuellt vara en stabil grund för framtida forskning 

inom området. 
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2 Metod 
Följande kapitel förklarar vilken ansats som har tagits för att utföra undersökningen. 

Förklaring på hur material har samlats in och hur den behandlats, vilka sätt som använts för 

att finna och välja ut passande material för att kunna fatta slutsatser. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Eftersom förstudien följde dels teoretiska grunder utfördes en litteraturöversikt [10]. Den första 

delen av undersökningen utfördes genom att främst samla in material från publicerade böcker 

inom området. Målet var att fastställa exakt vilka punkter som är av intresse inom området av 

objektorienterad programmering, samt vad som hanteras annorlunda i olika språk. I materialet 

inkluderas de mest fundamentala delarna av ett objektorienterat språk: som stödet för objekt, 

klasser, arv och polymorfism tagen från litteratur och dokumentation. Litteratur och artiklar 

användes som är mer allmänna inom objektorienterad programmering för att reda ut eventuella 

skillnader och styrkor mellan språken. Nästa del av undersökningen följde till stor del vad som 

har redogjorts i föregående del, här användes en ansats baserad på tidigare forskning inom 

området. Mycket av den tidigare forskningen innehöll komponenter av det som undersöktes, 

men hade fokus antingen på endast ett språk eller över ett mer allmänt område inom 

objektorienterad programmering. Poängen var att med informationen som togs från tidigare 

forskning att kunna dra slutsatser om fundamenten samt styrkor inom specifika språk, men även 

deras svagheter. 

 

En analys på en hel grupp av programmeringsspråk innebär mer än att bara förstå hur de är 

uppbyggda, fungerar och har för skillnader mellan varandra. Vad har det för innebörd i den 

riktiga världen när kod faktiskt skrivs och kompileras? Hur stor skillnad i exekveringstid finns 

det exempelvis mellan Java och Smalltalk, där sistnämnda är ett rent objektorienterat språk med 

inget stöd för primitiva variabler. Innebär det en för- eller nackdel och är det i så fall annorlunda 

i olika omständigheter. Ansatsen tagen var att utföra ett kontrollerat experiment, där den är 

uppdelad i två delar. Första delen var egna tester på prestanda baserat på olika funktioner i olika 

Ordo. Ordo är ett sätt inom matematik och programmering för att klassificera en algoritm eller 

en funktion, i programmering baseras det på hur exekveringstiden ökar när mängden indata blir 

större [11].  
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Relativt enkla funktioner användes, skrivna dels iterativt och rekursivt. Olika språk togs till 

användning, därav valet av enklare funktioner för att minimera eventuella avvikelser på grund 

av syntax skillnader. Nästa del var också prestandatest, men från extern källa. Anledningen var 

att de erbjuder en stabil utprovad miljö med tillgång till stor mängd av programmeringsspråk 

som tester är utförda på. Testerna är baserade på noga utvalda algoritmer, vilket leder till att de 

täcker flera kriterier och aspekter, vilket kombinerat med den första delen av egna tester 

skapade en större helhetsbild. 

  

Målet med förundersökningarna var att skapa förståelse hur strukturen i ett språk kan 

undersökas, eftersom utförandet på fallföretaget krävde kunskaper i ett nytt 

programmeringsspråk. Först och främst analyserades vad som skiljer Delphi och Java åt. 

Ansatsen utgick från artiklar som jämför just dessa två, samt iakttagelser från bloggar när det 

kommer till övergång mellan språken. Studerande av både officiell dokumentation av språket 

samt av programmet hjälpte till för att förstå flödet av koden i programmet. Utöver att hjälpa 

fallföretaget med att översätta programmet var en stor del av syftet att skapa en uppfattning för 

skillnader i olika objektorienterade programmeringsspråk, tillsammans med observationer från 

tidigare prestandatest och förundersökningen så dras slutsatser om skillnader samt eventuella 

styrkor och svagheter som tas upp i senare kapitel. 

 

2.2 Prestandatest och iakttagelser 
Den kvantitativa data som används är delvis taget från internetkälla [12] i form av riktmärken 

och prestandajämförelser men även egna utförda tester. Språken som tas med av den data från 

internet är C++, C#, Java, Swift, Python 3 och Smalltalk VW. De fem första valdes på grund 

av dess höga användarbas och popularitet. Smalltalk VW togs med för att det är det enda rena 

objektorienterade språket som fanns med på testerna. Att språket är rent objektorienterat 

innebär att språket enbart kan använda sig av objekt och ej av några primitiva datatyper. Det 

som granskades i testerna var exekveringstid, minnesanvändning samt CPU belastning på fyra 

kärnor. 
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För att mäta prestandan i olika programmeringsspråk användes ett projekt som kallas 

Benchmarksgame [12]. I detta projekt testas olika språk i olika typer av test som t.ex. K-

nucleotide, Fasta och Pidigits. All uppladdad kod på Benchmarksgame är skriven av privata 

användare. Koden analyseras av Benchmarksgame och godkänns koden så testar de den på 

samma maskin och miljö som alla andra testerna körts på. Godkänns däremot inte koden så kör 

de inga tester. Anledningar till att koden inte godkänns kan exempelvis vara att för mycket 

optimering har gjorts så att koden ej längre representerar originalfunktionen. 

 

I egna tester utförda jämfördes hur snabbt algoritmen körs i Delphi respektive Java. I detta test 

mäts enbart exekveringstiden, då på grund av varierande bakgrundsprocesser var det svårt att 

mäta CPU-load och minnes effektivitet med konsekventa resultat. Hur algoritmen fungerar 

kommer mer grundligt förklaras i kapitel 4.1, men kortfattat kör programmet runt i en while-

loop och varje loop kan kallas ett varv i loopen. Ett fast antal varv kördes i båda versionerna av 

programmet och tid uppmättes. Även mättes antal varv respektive program kunde köra på en 

fast tid. 

 

Utöver att testa algoritmen från fallföretaget utfördes två andra tester. Dessa tester inkluderar 

enbart Java, C# och C++. I testerna användes lämplig IDE för att skriva koden och sedan 

byggdes den till en exekverbar fil t.ex. .jar för java. För att mäta exekveringstiden användes 

profilers varav konceptet av profilers förklaras senare i kapitel 4.3. Specifikationer på datorn 

som användes för att köra testerna hittas nedan: 

  

CPU: Intel Core i5-3317U 1.70 GHz 

RAM: 6144MB 

Operativsystem: Windows 10 64 bitar 

Mekanisk hårddisk: 7200rpm  
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2.3 Ansatsen med arbetet på fallföretaget 
Sedan produkten Tabulex släpptes har utveckling gått framåt och det kunde tillämpas vid 

översättningen. Koden innehåller komponenter som kan uppdateras så att det blir både 

modernare och smidigare. Här togs inspiration till stor del av hur fallföretaget arbetar idag och 

speciella ramverk de använder vid kodning som inte används vid tiden mjukvaran först 

producerades. Litteraturöversikten stod som bas för hur Delphi och Java skulle jämföras. Den 

hjälpte med att skapa förståelse hur språken är uppbyggda. Att bryta ut algoritmen blev därmed 

enklare när den sista stora skillnaden som fanns kvar var syntaxskillnader mellan språken.  

  

Mjukvaran IST har utvecklat är komplex och innehåller många komponenter och klasser, varav 

allt inte är relevant för algoritmen. Storleken på programmet gav en stor utgångspunkt för att ta 

lärdomar om språket i fråga, som exempelvis hur de hanterar inkapsling eller olika 

datastrukturer. Vid användning av både interna och externa bibliotek i Java undersöktes även 

vilka som är mest lämpade, exempelvis vilka datastrukturer som skulle användas för att länka 

objekt i programmet eller vilket bibliotek som skulle användas för att hantera schema 

information från dokument. 

 

För att börja lära oss Delphi, vilket är baserat på Object Pascal [13] studerades dokumentation 

på deras officiella hemsida. Främst användes källkoden från Tabulex för att analysera språket. 

Dokumentationen som fallföretaget officiellt släpper med programmet användes för att förstå 

flödet i programmet som helhet, men även mer dolda och mindre komponenter som exempelvis 

kommentarer i deras kod togs till stor användning för att förstå delar av kod som var 

svårtolkade. 

  

Huvuduppgiften var att extrahera en del av grundalgoritmen som är baserat på Simulated 

annealing [14] vilket är en algoritm för att fastställa det mest optimala värdet av en given 

funktion. Pseudokoden för algoritmen, koden skriven i Delphi och slutligen den översatta koden 

i Java jämfördes. Skillnader i slutresultatet mellan dem undersöktes för att jämföra bland annat 

syntaxen i båda språken, men även delar som anses vara förbättrade i programmet som 

exempelvis användningen av moderna ramverk och olika datastrukturer. 
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2.4 Litteraturinsamling 
Innan insamling av artiklar påbörjades startade vi med att sätta upp en grund för vad som skulle 

undersökas och vilka element som är av intresse inom programmeringsspråk av hög nivå. Vi 

var nyfikna på skillnader inom många av de stora programmeringsspråken, på vad de erbjuder 

och vad de har för skillnader mellan varandra. Innan språk kunde börja undersökas behövdes 

det fastställas vad det finns att undersöka i dem. Det utfördes genom insamling av böcker från 

Universitetsbiblioteket i Växjö, samt två böcker använda från tidigare kurser i Java på 

universitetet [15] [16]. Huvudfokusen var överlag på böcker skrivna främst om 

Objektorienterad programmering, men även böcker på olika specifika språk i paradigmen. Först 

för att skapa en grund på vad som är gemensamma faktorer jämfördes studentlitteratur skriven 

inom området, eftersom grundkoncepten förklaras noggrant på en nybörjarnivå, koncept som 

inkapsling eller arv. Utifrån informationen i böckerna kunde inspiration fås på vilka faktorer 

som skulle undersökas för att hitta olikheter inom högnivåspråken.  

 

Därefter granskades relevanta artiklar som kunde användas som bas för vad som skulle 

undersökas. Insamling av artiklar sköttes genom att söka igenom publicerat material via 

OneSearch samt Google Scholar. Huvudfokusen lades på söktermer och nyckelord på både 

svenska och engelska som: Paradigm, Objektorienterad programmering, Inkapsling, arv, 

polymorfism, Multi-inheritance, Software development, Benchmark, Software testing och 

Performance Comparison. Med mer kvalitativa data krävdes större försiktighet, söktermer 

kvarstod men fick limiteras på årtal. En gräns på år 2000 sattes, eftersom vid det här årtalet 

hade alla språken med huvudsakligen fokus på uppstått. 

 

2.5 Tillförlitlighet och validitet 
Konceptet av objektorienterad programmering sträcker sig ett bra tag bakåt, de första språken 

inom området uppkom runt 70-talet, med Simula som anses vara det första språket med stöd 

för objektorientering [17]. Det här innebär att mycket av publicerat material inom området är 

äldre och publicerat innan många stora språk hade släppts som exempelvis Java vilket släpptes 

år 1995 [18]. Med konkreta faktorer som exempelvis prestanda eller operativsystem stöd 

limiterade mängden material som kunde användas från mycket av sökträffarna. Kontroll över 

prestandajämförelser förlorades delvis eftersom de till åtminstone hälften av testerna var tagna 

från utomstående källor. I testerna går det aldrig att exakt skriva en algoritm likadant i olika 

språk och därmed innehålla skillnader som kan påverka exekveringstider. 
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Tester utförda på egen skriven kod (Se bilaga 1–6) har med hjälp av profilers exekveringstid 

beräknats på språken Java, C++ och C#. Profilers är ett verktyg som kan mäta prestandan i ett 

program och finns inbyggt i vissa IDEs som t.ex. Visual Studio. Med C++ och C# användes 

Visual Studios profiler medan i Java utfördes beräkningarna av Jprofiler [19]. Då olika profilers 

har använts är det värt att nämna att de kan ha olika overhead. Men då programmen som testades 

ej översteg 20% CPU-load och 100MB RAM bör skillnaden i overhead vara försumbar, men 

detta är svårt att avgöra med 100% säkerhet. Visual Studio Profiler har en samplingshastighet 

på 1 ms. medan Jprofiler har 5 ms. Detta medför att resultaten i C++ och C# har en felmarginal 

på +- 1 ms. och Java +- 5 ms. Testen tog flera tusen ms. att utföra så är detta en godtagbar 

felmarginal. 

  

Att lära sig Delphi från grunden var ett av målen, men ansatsen tagen för att lära oss 

programmeringsspråket har sina luckor. Först och främst har inte tillgång funnits för att skriva 

och kompilera kod i språket. Det här skulle kunna liknas med att lära sig ett talspråk som 

exempelvis engelska endast genom att läsa litteratur med ingen annan ansats för att lära sig 

språket som att skriva eller prata. Läskunnigheten kommer förmodligen vara väldigt stark, men 

personen kommer med sannolikhet inte kunna tala språket särskilt bra. En liknande effekt 

skapas för metoden att förstå Delphi, där endast kod tolkas med bra effektivitet men att 

producera egen kod skulle resultera i svårigheter. En annan faktor är att den huvudsakliga källan 

för koden analyserat har ursprung från ett fåtal programmerare, varje person skriver med sin 

egen stil vilket kan ha både för- och nackdelar. 
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3 Implementation  
Kontakt togs med företaget IST månader innan undersökningen började. De har en mjukvara 

de vill uppdatera från programmeringsspråket Delphi till Java. Företaget har kontor i Oslo, 

Roskilde, Stockholm, Linköping och huvudkontor i Växjö. Tabulex är skriven av ISTs danska 

division i Roskilde. Nästan all mjukvara som IST producerar i dagens läge är skrivet i Java, 

därmed var de nyfikna om huvudfunktionen i Tabulex kan översättas till ett program skrivet i 

Java. Det var där frågeställning började ta form, vad är Delphi och vad är skillnaden till Java? 

Frågan ställdes om vad är det egentligen för märkvärdiga skillnader med andra språk som 

även dem kategoriseras som objektorienterade språk. 

  

Uppgiften togs an eftersom stora lärdomar kunde tas av hur professionella programmerare 

arbetar och kodar, men även möjligheten att få lära oss ett nytt programmeringsspråk. En stor 

drivande faktor för oss båda att få sätta oss in i infrastrukturen på ett programmeringsföretag; 

Även hur de arbetar och vilka medel de använder för att producera kod och mjukvara. Moderna 

ramverk introducerades vid produktionen av den nya koden, ramverk som Spring-Boot vilket 

är ett REST-API som sköter kommunikation mellan system och även Docker användes. Att få 

en introduktion till dessa system var en bra erfarenhet till senare i arbetslivet. Med tanke på 

utvecklingen och framgångar sedan mjukvaran först skrevs var målet inte endast att bara lyckas 

översätta koden från Delphi till Java, målet var även att modernisera koden med hjälp av dessa 

och andra ramverk.   
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3.1 IST och produkten Tabulex 
Under det här arbetet har stor fokus lagts på en algoritmutbrytning i ett program vid namn 

Tabulex som ägs och producerats av företaget IST. De tillverkar mjukvara för skolor och 

barnomsorg. Deras program är för närvarande skrivet i Delphi vilket är ett objektorienterat 

språk som nämnt tidigare. Tack vare arbetet på IST erhölls möjligheten att lära sig Delphi och 

därmed kunde observera vad språket erbjuder i jämförelse med Java som koden skulle 

översättas till. De tidigare förundersökningar hade till stor del syfte att ge förberedelser till att 

kunna arbeta med Delphi och hur det skulle översättas till Java; För att finna skillnader mellan 

språk är en bra start att veta vad man ska leta efter. Båda språken stödjer objektorientering och 

bör i teorin vara likvärdiga. Aspekten att lära språk från grunden från ett praktiskt perspektiv 

gav en klarare bild över skillnader som inte kan uppnås enbart av att läsa teori. 

 

Produkten är riktad mot den administrativa delen av skolor för schema optimering och målet 

med uppgiften var att extrahera de mest vitala delarna av algoritmen. Stor del av programmet 

sköter uppgifter som inte är relevant till schema optimering, exempelvis det grafiska för att visa 

upp det slutgiltiga schemat. Programmets huvudfunktion är att bestämma ett schema, baserat 

på förbestämda regler och därefter räkna ut den mest optimala schemaläggningen. In parametrar 

vilket användaren lägger in manuellt och binder med varandra är: Lärare, ämne, sal, klass eller 

grupp, dag, period mm. 

 

Ett exempel på hur det här ser ut vid körning av programmet är: 

Lärare A ska undervisa klass B i ämne C, n-antal gånger i veckan samt föreläsningstid. 

Användaren bestämmer sedan om det här föreläsningstillfället skall finnas i någon speciell sal. 

Sist bestäms om föreläsningstillfället skall inkludera någon speciell regel, exempelvis att klass 

B inte skall ha ämne C två dagar bredvid varandra i kalendern. När alla föreläsningar är 

bestämda startar användaren programmet och algoritmen tar fram den mest effektiva och 

balanserade schemat som algoritmen är kapabel till att generera. 
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Tabulex är ett äldre program och mycket har hänt i form av utveckling sedan programmet 

släpptes. Det var därför viktigt att ta reda på eventuella förbättringar som kunde implementeras 

för att modernisera programmet, men utan att ändra logiken i algoritmen. I nuläget kan Tabulex 

importera samt exportera scheman som filformat .SKM, detta ändrades till att både import och 

export sker i formen av .json filer. Json-formatet har blivit en större standard på senare åren och 

är inte språkberoende, vilket hjälper om fallföretaget senare vill implementera produkten med 

REST-API för kommunikation mellan olika system som exempelvis en klient på en hemsida. 

 

3.2 Utförande av algoritmutbrytning på fallföretaget 
Det första som skedde var att källkod och en körfärdig version av Tabulex erhölls från 

fallföretaget. Programmet kördes och med färdiga exempel som fanns i programmet kunde 

funktionaliteten i programmet granskas, vilket inte var det enklaste eftersom programmet är på 

danska. Att granska källkoden i Delphi gav en bra överblick på hur Delphi skiljer sig från Java 

i syntax som var en del av undersökningen. Skillnader antecknades och granskning på Delphis 

dokumentation utfördes för att ta reda på vilka funktioner Delphi erbjuder samt hur de fungerar 

och används. 

 

Efter att blivit bekvämare i Delphi påbörjades genomgång av varje fil av källkoden för att leta 

upp de viktiga delarna i programmet. Eftersom endast algoritmen för schemaoptimering skulle 

extraheras ignorerades kod som hanterade de grafiska komponenterna av programmet samt 

delarna som skapade in parametrarna. Efter att ha analyserat koden samt ett möte med ansvariga 

för källkoden kunde filer och klasser som används i algoritmens start- och huvuddel fastställas. 

Efter upprepad genomgång av dokumenten som innehöll koden skapades en förståelse för 

logiken i algoritmen. Med denna förståelse för funktionaliteten kunde delar börjas extraheras 

och därmed översättas till Java. Under projektets gång fördes anteckningar noga på vad som 

utförts, både framgångar och motgångar. Det här inkluderar även kommentering av varje metod 

i koden skriven, utifall fallföretaget arbetar vidare på mjukvaran och kan därmed enkelt följa 

flödet i koden. 
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Väl i Java skapades ett Maven-projekt för att externa bibliotek skulle kunna implementeras. Det 

behövdes bibliotek för att kunna hantera in- och utdata i form av Json och som härlett i tidigare 

forskning användes Google-Gson [20]. Indata läses från en .json fil bestående av en Array av 

Json-objekt. Varje objekt är uppbyggt av ett nyckelord kopplat med ett värde i formen 

“{key:value}”. Nyckelorden för objekten i filen indata innehåller är: Lärare, klass eller grupp, 

ämne, sal och eventuella regler. Varje Json-objekt läses in och lagras i ett objekt som 

representerar varje enskilt föreläsningstillfälle. Utöver data som läses in från Json objekten 

innehåller varje objekt även tomma värden som kommer att representera dagen och perioden 

schema optimeringen kommer att beräkna till objektet. 

 

Utöver de funktioner som rör algoritmen återstod ett flertal funktion- och designbeslut rörande 

datastrukturer, vilken struktur som skulle användas för att koppla varje föreläsnings-objekt. För 

tillfället i Delphi används diverse listor utav Tupplar. En Tupel kan liknas med en så kallad 

Struct i exempelvis C och C++ och är av typen Records. Istället för Array kan den innehålla 

flera typer av data och kan också liknas till ett objekt [21]. Med råd från handledare valdes att 

gå ifrån den här datatypen och istället ändra till det närmast ekvivalenta inom Java, vilket var 

en dedikerad klass och sedan strukturera upp det till listor av olika dimensioner med objekt av 

denna klassen. 

  

Grundmatrisen för schemat är skriven i en tvådimensionell Array som representerar dag och 

perioder, och på varje plats i matrisen genom en dynamisk lista kopplas varje föreläsning. Den 

är inte statisk eftersom varje period på en dag kan innehålla obestämd mängd olika 

föreläsningar. Varför inte andra alternativ valdes för att koppla varje föreläsningstillfälle som 

exempelvis i en enkel nodlista, var att den inte ger samma logiska koppling på var en föreläsning 

ligger. Med en enkel matris däremot följer logiken mycket närmre på hur ett schema/kalender 

ser ut i verkligheten med ena riktningen vilket är dagar och andra riktningen perioder. 

  

I nuläget kan Tabulex importera samt exportera scheman som filformat .SKM, detta ändrades 

till att både import och export sker i formen av .json filer. Json-formatet har blivit en större 

standard på senare åren och är inte språkberoende, vilket hjälper om fallföretaget senare vill 

implementera produkten med REST-API för kommunikation mellan olika system som 

exempelvis en klient på en hemsida. 
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4 Resultat 

4.1 Algoritmutbrytning, Tabulex schemaoptimering   
Tabulex innehåller metoder och klasser som sköter mycket annat än schema optimeringen vilket 

leder till att översättningen av algoritmen ej följer hundraprocentigt den nuvarande koden då 

strukturer ändras, men fokus har legat på att vidhålla logiken i algoritmen. 

Eftersom algoritmen är tagen från licensierad produkt från företaget räknas den som deras 

ägodel, därmed kan inte den här rapporten gå djupt in på hur algoritmen fattar beslut vid schema 

optimeringen. Av den här anledning visas inte huvuddelen av algoritmen skriven i Delphi, 

nedan däremot visas grundlogiken av algoritmen skriven i Java (Se bilaga 7). Algoritmen är 

baserad på Simulated annealing [14] (Se bilaga 8) med mindre förändringar i logiken. Istället 

för att leta efter det bästa värdet, kalkylerar den istället ett nytt värde varje runda och jämför det 

med schemat som anses vara bäst hittills. Är ändringarna bättre sparas de som den bästa 

iterationen hittills och algoritmen fortsätter tills antingen felmarginalen anses vara försumbar, 

användaren avslutar programmet eller en tidsgräns har uppnåtts. 

  

Slutligen med extrahering är all vital funktionalitet översatt till Java, vilket var både vårat samt 

ISTs mål med den här uppgiften. Därmed är det bevisat att algoritmen i Tabulex kan översättas 

utan större modifikationer på logiken. Om IST fattar beslutet att gå vidare med projektet att 

bryta ut schemaoptimeringsalgoritmen kan de använda sig utav det här projektet som en 

utgångspunkt. Mer förklaring på utbrytningen härleds i följande kapitel 5.1. 

  

Nedan visar två tabeller som jämför tid vid exekvering i både Delphi och Java på algoritmen 

beskrivit ovan, ett varv i while-loopen räknas som en runda. Tabell 1 visar hur lång tid det tar 

för båda programmen att köra 1000 rundor. Tabell 2 visar hur många rundor programmet kör 

på 10 sekunder.  

 
Tabell 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medeltid 

Java 1,57 1,61 1,66 1,61 1,64 1,66 1,70 1,63 1,60 1,62 1,63 

Tabulex 14,08 13,80 13,69 13,40 14,14 14,07 14,45 14,54 14,24 14,28 14,13 

Tiden i sekunder det tog att köra 1000 varv algoritmen för schema optimering 

 

 



 
 

 

19

Tabell 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Snittvarv 

Java 6070 6058 6142 5365 5886 5774 5566 5850 5882 5870 5846,3 

Tabulex 718 772 775 697 771 755 757 730 780 798 755,3 

Antal varv programmen utförde på 10,0 sekunder. 

4.2 Externa prestandatester 
I följande tabeller presenteras prestandaresultaten för flera språk i olika tester. I testerna mäts 

exekveringstid och minnesanvändning där lägre tid är bättre samt hur hårt processorns fyra 

kärnor jobbade under testets gång.  

K-Nucleotide 
Här används den inbyggda hashtabell-implementationen för att ackumulera räknevärden och 

att leta upp räkningen för en nyckel samt uppdatera räkningen i ett hashtabell. Testet valdes för 

att hashtabeller är en vanlig datastruktur och en dålig implementation av sådana strukturer kan 

begränsa ett språks förmåga att hantera stora mängder data.  

 

För mer information om hur K-Nucleotide testet är uppbyggt se: 

http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/knucleotide-description.html#knucleotide 
 
Tabell 3 

Språk Tid 
Minnesanv

ändning 
Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

C++ 7.18s 164,052 83 % 83 % 93 % 83 % 

Java 7.93s 465,372 75 % 75 % 75 % 93 % 

C# 13.46s 223,004 73 % 99 % 55 % 56 % 

Swift 20.64s 264,112 93 % 90 % 96 % 92 % 

Python 3 72.35s 229,040 98 % 94 % 91 % 94 % 

Smalltalk VW 5 min 378,812 50 % 50 % 0 % 1 % 

Testdata på K-Nucleotide från Benchmarksgame [22]. 
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Fasta 
Genererar och skriver slumpmässiga DNA-sekvenser. Det här innebär att det slumpas en stor 

mängd data som testar ett språks förmåga att hantera större mängd information. Den gör det 

genom att slumpa ihop två värden från ett förbestämt bibliotek av nukleotider. Det här testet är 

också bra på att testa ett språks implementation av datastrukturer. 

  

För mer information om hur Fasta testet är uppbyggt se  : 
http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/fasta-description.html#fasta 
 
Tabell 4 
Språk  Tid Minnesanv

ändning 

Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

C++ 1.48s 4,176 89 % 90 % 88 % 89 % 

C# 2.11s 86,936 92 % 93 % 96 % 98 % 

Java 2.13s 36,036 94 % 58 % 59 % 60 % 

Swift 2.36s 37,188 89 % 82 % 73 % 66 % 

Smalltalk VW 47.92s 53,860 100 % 1 % 1 % 1 % 

Python 3 110.91s 8,024 100 % 1 % 1 % 1 % 

Testdata på Fasta från Benchmarksgame [23]. 
 

Fannkuch-Redux 
Fannkuch-redux som definierat av Kenneth R. Anderson och Duane Rettig i Performing Lisp 

Analysis of the FANNKUCH Benchmark [6] är indexerad tillgång till liten heltalsekvens. I 

detta test hanterar man heltal i sekvenser vilket är vanligt att göra i programmering och är därför 

viktigt att språket kan hantera detta effektivt. 

 

För mer information om hur Fannkuch Redux testet är uppbyggt se: 

http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/fannkuchredux-

description.html#fannkuchredux 

  



 
 

 

21

Tabell 5 

Språk Tid 
Minnesanv

ändning 
Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

Swift 10.34s 9,656 100 % 100 % 98 % 98 % 

C++ 10.35s 2,624 99 % 99 % 100 % 95 % 

Java 13.74s 30,368 100 % 98 % 98 % 99 % 

C# 18.93s 41,332 99 % 100 % 99 % 99 % 

Python 3 8 min 51,896 97 % 94 % 100 % 99 % 

Smalltalk VW 11 min 55,892 1 % 1 % 29 % 71 % 

Testdata på Fannkuch-Redux från Benchmarksgame [24].  
 

Binary-Trees 
I testet allokerar och de-allokerar man många binära träd. Algoritmen testar ett språks förmåga 

att lägga in datatyper i en trädstruktur. I trädet har varje “parent” mellan noll och två 

“children”.  Vad algoritmen försöker uppnå är ett så kallat perfekt träd, där varje “parent” i 

trädet har exakt samma antal “children”.  Är inte trädet perfekt, plockar algoritmen ut varje 

dataobjekt och försöker igen tills det perfekta trädet är uppnått. 

  

För mer information om hur Binary-Tree testet är uppbyggt se: 

http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/binarytrees-description.html#binarytrees 

Tabell 6 

Språk 
Lägsta 

Tid 

Minnesanv

ändning 
Core 1 Core 2 Core 3 Core 4 

C++ 2.36s 114,404 86 % 71 % 87 % 85 % 

Swift 4.88s 192,428 91 % 61 % 69 % 63 % 

C# 7.40s 684,584 86 % 83 % 81 % 83 % 

Java 11.26s 593,156 85 % 88 % 90 % 88 % 

Smalltalk VW 75.98s 374,740 10 % 53 % 39 % 1 % 

Python 3 86.90s 451,548 89 % 97 % 87 % 89 % 

Testdata på binary-trees från Benchmarksgame [25]. 
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Sammanställning 
Denna tabell är en sammanställning från tabellerna ovan. Resultatet ges genom att ta 

tidsskillnaden från den bästa i varje test jämfört med de andra i samma test. Det denna tabell 

visar är vilket språk som genom alla tester har varit snabbast överlag jämfört med språken som 

har testats. 

 
Tabell 7 

Språk Tidsskillnad, Δs 

C++ +0,01 

Java +13,7 

Swift +16,86 

C# +20,54 

Python 3 +728,8 

Smalltalk VW +1062,54 

Sammanställning på tabell 1–4. Tid är i sekunder. 

 

4.3         Prestandatester mellan Java, C# och C++ 

I följande tester mäts exekveringstiden för olika funktioner i tre olika språk med hjälp av 

profilers. Profilers är en form av dynamisk programanalys som kan exempelvis mäta 

tidskomplexitet och används huvudsakligen för programoptimering. Koden är egenproducerad 

förutom där referenser finns. Språken som användes var  C++, Java och C#. Delvis på grund av 

populariteten men även att de är gratis att använda. Målet när koden skrevs var att få 

funktionerna så lika som möjligt i alla tre språk för mest korrekta resultat 

  

Rekursiva Fibonacci är en funktion som rekursivt beräknar Fibonacci-sekvensen av in-

parameter n. Att den är rekursiv menas att funktionen kallar på sig själv med nya värden om 

och om igen tills resultatet har uppnåtts. Fibonacci 

 av n=45 resulterar i 3 672 623 805 antal kallelser på sig själv. Rekursiva funktioner kan vara 

väldigt effektiva för att man delar upp ett stort problem till flera mindre problem och löser dem 

en i taget. Men för att beräkna Fibonacci-sekvensen rekursivt innebär att funktionen ökar 

exponentiellt för varje n vilket fungerar bra i de lägre n men går långsammare och långsammare 

desto större n blir. 
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Tabell 8 

Språk Tid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C++  1188 1148 1157 1154 1148 1159 1172 1154 1160 1186 

C# 2064 1980 1989 1992 1958 1961 1994 1956 1990 2032 

Java 740 794 833 949 794 804 795 1169 1174 1050 

Resultat på Fibonacci av 40. Tid mäts i ms. Antal rekursiva kallelser är 331 160 281. 

 

Tabell 9 

Språk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C++ 11924 11924 12041 11845 12267 11913 12044 12544 11897 11821 

C# 18796 18337 18447 18058 18287 17815 18110 18374 18192 18489 

Java 10059 10370 9989 9950 9770 9944 9705 9585 9229 10049 

Resultat på Fibonacci av 45. Tid mäts i ms. Antal rekursiva kallelser är 3 672 623 805. 

 

 

I följande test beräknas alla primtal från 0 till 100 000, läggs in i en Array för att sedan vända 

om ordningen i Arrayen från minst → störst, till störst → minst.  

Exempel: 

Först går programmet igenom 0 → 7 plockar ut primtalen och lägger dem i en Array: [2,3,5,7] 

denna Array sorteras sedan till att se ut såhär [7,5,3,2]. Detta görs 1000 gånger för att öka tiden 

det tar för programmet att köras så det blir enklare att mäta resultaten. 

 

Tabell 10 

Språk Tid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Java 15549 15831 16530 16344 15279 15519 15719 15730 15774 15324 

C# 14487 14769 13910 14035 14203 14814 14301 14129 14159 14161 

C++ 12113 12661 12590 11916 11718 11287 11117 11105 11111 12213 

Tid mäts i ms. 

 
.  
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5 Analys 

5.1 Analys på iakttagelser tagna vid algoritmutbrytningen 
I Delphi behöver inte en klass och respektive metoder enbart finnas i ett och samma dokument. 

Namnet på en klass behöver även inte vara detsamma som dokumentet den ligger inuti. Om det 

är en för- eller nackdel är subjektivt jämfört med systemet Java använder, där en klass finns i 

endast ett dokument och metoderna till denna klass ligger i samma dokument. En Java-klass 

kan innehålla inre klasser inuti en klass, men huvudklassen har samma namn som dokumentet 

den ligger i. Det här hade stor betydelse vid analys av Tabulex-koden, där hela produkten 

innehöll 55 dokument med runt 65 000 rader kod. I varje dokument kan det finnas en blandning 

av antingen olika klasser orelaterade till namnet på dokumentet eller flera dokument med 

metoder till klasser som ligger i andra dokument. Att hitta flödet i koden blev därmed den delen 

som upptog mestadels av tiden gällande algoritmutbrytningen. Vi anser att Java har fördelar i 

den här aspekten, hade koden varit mindre utspridd i olika dokument hade mindre tid spenderats 

på att leta fram grundlogiken i algoritmen. 

 

Med koden producerad i Java finns det ett antal kvalitativa punkter som går att jämföra med 

den nuvarande koden skriven i Delphi, det finns både bättre och sämre delar med slutresultatet. 

I den slutgiltiga koden finns det faktorer som vi anser är sämre än den nuvarande koden. Den 

första är i själva huvudalgoritmen (Se bilaga 7), i Delphi koden finns det metoder för att hantera 

om den nya iterationen är bättre än föregående. Är inte iterationen bättre återgår den till tidigare 

läge, den översatta version av algoritmen har inte denna funktionaliteten och måste utföra en 

komplicerad Deep-copy från föregående läge vilket bidrar till längre exekveringstid än om 

funktionen i Tabulex återskapats i Java-koden. 

Ett exempel på Deep-Copy jämtemot Shallow-Copy:  

Om ett objekt i Java skulle sättas som “Object new_Object = old_Object” kommer new_Object 

endast vara en referens till old_Object, vilket är en shallow-copy. Därmed behövs en så kallad 

Deep-Copy för att kopiera varje värde inuti old_Object och skrivas in i new_Object [26]. Även 

om den här bristen finns i det slutgiltiga programmet håller den nya koden större effektivitet i 

exekveringstid jämfört med den nuvarande produkten med runt 8 gånger snabbare exekvering, 

se Tabell 1 & 2. Tabulex i Delphi innehåller ett stort antal fler funktioner än endast algoritmen 

för optimering av scheman och båda programmen är inte identiskt strukturerat. Det finns även 

fler regler angående optimering som är implementerat i originalprodukten, därmed blir det 

mindre overhead i den utbrutna Java-koden. 
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Ett stort mål var att se till att den producerade koden skulle vara enkelt modulerbar om extra 

funktioner för algoritmen skall läggas till; Funktionalitet till den delen av algoritmen som räknar 

ut hur bra schemat är, har en huvudfunktion där fler parametrar eller regler för schemat enkelt 

kan läggas till. En hindrande faktor med källkoden i Delphi var att dokumentation och 

kommentarer var vaga, vilket betyder att mer tid lades på att lära sig språket och att extrahera 

algoritmen. Det resulterade i sin tur att mindre tid kunde läggas på att skriva om koden till Java 

vilket var huvudanledningen att lära sig Delphi till att börja med. Därmed dokumenterades 

koden väl utifall IST ska vidareutveckla koden och implementera den i deras system. Den sista 

faktorn som vi anser vara stor fördel i Java-koden jämfört med nuvarande kod är hur scheman 

läses in och skrivs ut i filer. Eftersom Java koden använder ramverket GSON-Google har koden 

för inläsning och utskrivning kunnat reduceras till under 50 rader kod jämfört med Delphi koden 

som ligger på 448 rader kod. 

  

Språk som C++ och Python stödjer multipelt arv vilket innebär att en klass i dessa språken kan 

ärva funktioner/variabler från ett flertal klasser samtidigt, jämfört med exempelvis C# [27] som 

endast tillåter en klass att ärva från en basklass. I algoritmutbrytningen på Tabulex observerades 

att arv används i programmet men inte i någon del som sköter schemaoptimeringen, därmed 

om arv fungerar identiskt som i Java kan inte jämföras här. Även om en del med arv ur 

programmet skulle behöva extraheras stödjer Delphi endast arv från en huvudklass [28], precis 

som Java [29].  

 

En variabel eller funktion kan deklareras som exempelvis i C# som private eller public, är den 

private kan inte andra objekt få åtkomst till varken variabeln eller funktionen. Ett vanligt 

användningsområde är att dölja variabler inuti en klass som private, för att sedan få åtkomst till 

den här variabeln finns funktioner som brukar kallas Getters och Setters [30]. En annan sort av 

inkapsling är hur en metod endast kan definieras inuti klassen. I Java är den här typen av 

inkapsling implementerad. Tidigare härlett är hur inuti Tabulex förekommer det fall där 

metoder är definierade utanför klassen. Ett exempel är (Se bilaga 9) är en metod från Tabulex 

skriven i Delphi. Observera att i konstruktören “function TTaData.KeepValuesOk : boolean;” 

är funktionen “KeepValuesOK” en metod till klassen “TTaData”, den ligger definierad utanför 

“TTaData”. Hade funktionen legat inuti klassen hade deklarationen på funktionen endast 

behövt vara “function KeepValuesOK : boolean;”. 
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5.2 Kvantitativ analys av Benchmarksgame  
I Tabell 3–7 observeras det att C++ är snabbare än de andra testade språken. Detta kan bero på 

att C++ använder sig av pointers (pekare) för att läsa och skriva i minnet genom att använda sig 

av minnets unika adress. Däremot exempelvis Java använder sig av referenser till minnet i form 

av namn. Vid användning av pointers är de negativa delarna direkt kopplat till de positiva. Det 

är programmeraren som sköter minneshanteringen därmed behöver programmeraren vara noga 

med att inte göra misstag då det kan bli minnesfel vilket kan resultera i korrupt data. 

 

Swift, Java och C# är alla språk som är likt uppbyggda. Detta observeras i Tabell 7 där de tre 

språken är långsammare än C++ men fortfarande markant mycket snabbare än både Smalltalk 

VW och Python 3. 

 

Smalltalk VW [1] liknar Java i sättet att de använder sig av en virtuell maskin och JIT. JIT står 

för Just In Time Compilation vilket innebär att kompilering sker under exekveringen av ett 

program, snarare än före körning. Det som får Smalltalk att sticka ut och är antagligen också 

förklaringen till långsamma exekveringstider är att språket enbart är objektorienterat. Det 

betyder att allt i Smalltalk VW är objekt, även heltal, booleska uttryck och tecken. Även Python 

3 [31] hanterar sina datatyper som Smalltalk VW, det vill säga att alla datatyper är en instans 

av en klass. Att ett språk inte har tillgång till några primitiva datatyper tillför ett lager av 

typinformation som språk som C++ inte har, vilket kan leda till långsammare exekvering. 

Python 3 olikt exempelvis Java tolkas vid körning snarare än att kompileras. En smart 

kompilator kan titta längre fram och optimera kod för upprepade eller onödiga operationer. Då 

Python 3 inte har detta kan det också beroende på exekverad kod göra programmet 

långsammare. 
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5.3 Kvantitativ analys på testerna mellan Java, C# och C++ 

Dessa tester inkluderar enbart C++, C# och Java eftersom de är några av de mer populära språk 

som togs med i undersökningen från Benchmarksgame. Delphi och Smalltalk VW finns ej med 

i undersökningen då licenskostnaderna var kostsamma och Python 3 var för avvikande. 

  

I Fibonacci-testet se Tabell 8 & 9 var Java snabbast, C++ kort efter och C# långsammast. I 

föregående tester har Java också varit snabbare än C# så det var förväntat men C++ har varit 

snabbast i alla de andra testerna jämfört med Java och C#. Varför Java är snabbare än C++ kan 

bero på att i alla tester upprepas samma eller liknande beräkningar flera gånger. Då Java har en 

smart kompilator så kan JVM (Java-Virtual-Machine) optimera körningen. Däremot har C# 

också en smart kompilator och varför den är så mycket långsammare är svårt att säga. Resultatet 

från primtals-testet i Tabell 10 stödjer resultatet från Benchmarksgame då C++ är tillbaka i 

ledningen och C# samt Java är tätt intill varandra i exekveringstiderna. 
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6 Diskussion 
I litteraturöversikten kapitel 2.4 beskrivs nyckelord på litteratur som samlades in för att skapa 

en grund på vad som skulle undersökas.  Dessa studerades både av anledningen för att leta 

skillnader och vad det kan ha för innebörd i olika språk inom den här gruppen, men även som 

en förberedelse för arbetet på fallföretaget när en algoritm skulle brytas ut. De tre koncepten 

som studerades var arv, polymorfism och inkapsling. 

  

Hittills är resultatet analyserat av algoritmutbrytningen utförd på fallföretaget, styrkor och 

svagheter har beskrivits i Java-koden som producerats jämfört med den mjukvaran är skriven i. 

För att ge läsaren en inblick i funktionaliteten på båda språken beskrivs en funktion som finns 

i Tabulex koden, tolkat och sedan skrivit en översättning i Java (Se bilaga 9). Vad som kan tas 

från kod exemplen är den större syntax skillnaden som finns mellan språken. I föregående 

kapitel jämförs hur Tabulex i Delphi använder sig utav arv, polymorfism och inkapsling. Där 

arv används på samma sätt som Java och polymorfism ej fanns fall på i programmet.  Den stora 

skillnaden låg på tolkningen av inkapsling. Tabulex i Delphi hade väldigt svag inkapsling då 

som beskrivet tidigare var tidskrävande för att leta fram alla metoder till respektive klass. I Java 

med exempelvis vår tolkning av Tabulex är både struktur och inkapsling mycket strikt, det här 

enligt oss ger enklare flöde på programmet. Varje metod kommenterades väl, både på vad den 

gör och dess funktion i programmet som helhet. Det här var viktigt med tanke på svårigheterna 

vi hade med utbrytningen då Delphi hade vaga kommentarer och inget förklarande på vad 

funktioner hade för uppgift i programmet. 

  

När det gäller skillnader i språken är användningen av pekare i Delphi ett exempel, vilket är en 

funktionalitet som inte finns i Java där istället referenser används.  En annan större skillnad är 

hur funktioner returnerar värden i båda språken; I Java används return för att avsluta funktioner 

som ej är av typen void och returnera ut det bestämda värdet, i det här fallet en boolean. Däremot 

i Delphi fungerar det annorlunda, istället för en return funktion finns det en global variabel vid 

namn Result, där tilldelas variabeln det bestämda värdet som ska returneras vid slutet av 

funktionen [32]. Önskas från metoden att ingenting skall returneras liknande void hanteras det 

med en viss skillnad mellan språken; I Java ändras parametern som står längst upp i metoden, i 

vårt exempel skrivs void istället för boolean och alla return tas bort, däremot i Delphi ändras 

function till procedure. 
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Det finns även mindre syntax skillnader som helt enkelt är subjektivt på vad som är bättre, i 

Delphi så kapslas exempelvis en If-sats eller en funktion in mellan en begin-end. Genom att ta 

en titt på koden som använts tidigare i kapitel 4.2 (Se bilaga 1–6) går det enkelt att se ett 

samband mellan Java, C++ och C#, de alla tre använder sig utav { } för att kapsla in kod mellan 

olika satser. Inte bara dessa tre språken använder sig utav den här metoden, språk som C och 

JavaScript använder sig även utav det här systemet. Av den här anledningen föredrar vi 

syntaxen i Java jämfört med systemet i Delphi eftersom det är en mer generell använt system 

bland de olika språken. 

 

Undersökningen på prestandan i olika språk gav en bra uppfattning av vilka resultat som kunde 

förväntas på egna tester. Testerna från Benchmarksgame är mer komplicerade och större än 

egna utförda, vilket bör innebära att resultaten är närmare verkligheten. Då resultaten har små 

variationer mellan Benchmarksgame och egna tester anser vi att deras tester är mer pålitliga 

just på grund av den större komplexiteten i testerna. I sin tur innebär det att de testar större delar 

av språket och att de använder mer än ett kodexempel per språk. I testdata från 

Benchmarksgame var C++ den snabbaste överlag med Java, C# och Swift kort bakom. C++ 

enligt oss faller dock kort på flera punkter. Exempelvis Java och C# har stora ramverk, JIT, 

skräpinsamling och enligt oss enklare syntax, för att nämna några fördelar som C++ inte har. I 

Java fungerar skräpinsamling genom att så länge ett objekt har en referens anser JVM att 

objektet lever. När väl ett objekt inte längre har en referens och därav inte längre nåbar genom 

applikationen tar skärpsamlingen bort objektet och återanvänder det nu oanvända minnet. 

 

Att välja ett programmeringsspråk handlar inte enbart om exekveringstider och 

minnesanvändning. Behövs ett snabbt, minneseffektivt språk som bland annat stödjer pekare så 

är enligt vår undersökning C++ det bästa vilket kan vara en antydan till varför det är populärt 

än idag. Python 3 är ett långsammare språk men har fördelar då syntaxen är väldigt enkel och 

att många externa bibliotek finns. Smalltalk VW används sällan längre då bland annat Java var 

gratis att använda när det kom ut och att Smalltalk VW var ett av de första objektorienterade 

språken som var före sin tid och därav aldrig slog igenom. 
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7 Sammanfattning 
En förundersökning utfördes för att fastställa vad som skulle granskas mellan de olika språken. 

Här analyserades grundkoncepten på programmeringsspråk av högnivå, med fokus på språk 

som ingår i den objektorienterade paradigmenen. Litteratur, artiklar och bloggar analyserades 

för att hitta skillnader mellan språk i paradigmen för att få en grund innan egna tester skulle 

utföras. Huvudkoncepten som studerades var: klasser, objekt, arv, polymorfism, inkapsling och 

språkens prestanda vid olika scenarion. De fem första jämfördes genom att undersöka flera 

olika språks implementering och tolkning, vad det har för innebörd och eventuella åsikter om 

vilket språk som erbjuder bäst system. Arbetet på fallföretaget och extraheringen av en algoritm 

i deras mjukvara Tabulex, innebar att två språk skulle användas; Det första var Delphi som 

programmet är skrivet i och det andra Java som det skulle extraheras till. Här styrktes 

undersökningen på huvudkoncepten genom att ta kod från både original mjukvaran samt den 

översatta versionen. 

 

I undersökningen som jämförde prestandan mellan de olika språken kunde man se en klar 

skillnad i exekveringstider i de olika programmeringsspråken. En del av tidsskillnaderna kunde 

kopplas till att språken använder olika kompilatorer och har olika funktioner. JIT är en 

funktionalitet som kan göra kompilerande språk snabbare genom att under körtid optimera 

koden som har konverterats till maskinkod. Optimeringar brukar oftast utföras på funktioner 

som används mer än en gång då det är i de fallen som en prestandaförbättring kan ge märkbar 

effekt. 

 

I föregående kapitel kan man hämta stöd till att en del språk är snabbare och har mindre 

funktioner medans andra är lite långsammare men har stöd för mer funktioner. Personligen 

anser vi att språk som Java och C# är att föredra kontra C++ och Smalltalk VW då de har stora 

bibliotek, bra stöd för externa ramverk och enligt oss enklare syntax. Men i andra fall där 

exempelvis prestanda är det absolut viktigaste bör C++ vara det effektivaste språket, förutsatt 

att koden optimeras väl. Allt handlar egentligen om att välja ett språk som är mest passande för 

programmet som skall utvecklas eller som utvecklarna redan är bekväma med. 
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Extraheringen av algoritmen ur Tabulex lyckades och det finns klar förbättring i 

exekveringstider mellan original mjukvara och den extraherade versionen. Originalprogrammet 

innehåller stor mängd kod som sköter annat än själva schema optimeringen som är 

huvudfunktionen i programmet. Det ger overhead som inte finns i den extraherade versionen 

som har hundraprocentig fokus på att optimera schemat. Algoritmen skriven i Java var cirka 8 

gånger snabbare än den i Delphi. Exempel från Tabulex koden i Delphi togs ut och analyserades 

för att styrka undersökningen. Ur exemplet granskas skillnader huvudsakligen mot Java om de 

grundläggande koncepten i objektorienterad programmering, koncept som inkapsling och 

syntax skillnader.    

 

7.1 Framtida forskning 
Det finns flertal aspekter av programmeringsspråk på hög nivå som ej jämförts grundligt i den 

här undersökningen. En viktig del i dagens läge är användningen av externa bibliotek till 

programmeringsspråken, en intressant forskningsfråga är hur bra stöd för externa bibliotek och 

ramverk olika språk har; Även med språk som har mindre användarbas finns det stort utbud av 

bibliotek och är de lika välutvecklade som språk med större användarbas. Ett begrepp som har 

blivit stort de senaste åren är så kallade REST-API:s vilka är ramverk i olika språk som erbjuder 

maskin-till-maskin kommunikation. Med översättning fanns möjligheten att få arbeta med ett 

sådant genom det praktiska arbetet på fallföretaget. Dock med tanke på komplexiteten i 

programmet och tidsbrist fanns inte möjligheten att sätta sig djupt in i ramverket. Att kunna få 

sätta sig in djupare i denna och med likvärdiga bibliotek i andra språk hade jämförelser kunnat 

utföras för att se om ett språk är starkare än ett annat i den här aspekten. 

  

Delphi var en hindrande faktor under arbetets gång. Licensavgifter på höga summor för att 

skriva och kompilera språket hindrade oss från att kunna ta lärdomar genom att skriva egen kod 

och kunna jämföra med andra likvärdiga språk som exempelvis prestandatesterna utfördes på. 

Det blev svårare att jämföra rakt av skillnader mellan Java och Delphi eftersom bland annat 

andra datastrukturer användes. Koden i Tabulex var koden ihop nästlad med andra komponenter 

som rörde saker utanför algoritmen vilket var en hindrande faktor. Därmed blev det praktiskt 

omöjligt att kunna jämföra specifika delar av algoritmen rad för rad med algoritmen skriven i 

Java. Med både mer tid och tillgång till licenser för Delphi hade dessa förutsättningarna blivit 

mer försumbara och en mer grundlig jämförelse mellan språken hade kunnat utföras. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Java kod, Fibbonacci 

Bilaga 2. C# kod, Fibbonacci   

Bilaga 3. C++ kod, Fibbonacci 

 

  

public class Main { 
    static long counter = 0; 
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
        fibonacci(40); 
    } 
    private static long fibonacci(int n)  { 
        if(n == 0) 
            return 0; 
        else if(n == 1) 
            return 1; 
        else 
            return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); 
    } 
} 

    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            fibonacci(40); 
        } 
        private static long fibonacci(long n) 
        { 
            if (n == 0) 
                return 0; 
            else if (n == 1) 
                return 1; 
            else 
                return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); 
        } 
    } 

int fib(int x) { 
 if (x == 0) 
  return 0; 
 if (x == 1) 
  return 1; 
 return fib(x - 1) + fib(x - 2); 
} 
int main(){ 
 fib(40); 
 return 0; 
} 
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Bilaga 4. Java kod, primtal 

 

  

public class Main { 

    public static void main(String[] args) { 

        int[] intArr = new int[9592]; 

        for (int i = 0; i < 1000; i++) { 

            intArr = reverseSort(createArrayWithPrimes()); 

        } 

    } 

/* https://www.mkyong.com/java/how-to-determine-a-prime-number-in-java/ */ 

    static boolean isPrime(int n){ 

        if(n%2 == 0) return false; 

        for (int i = 3; i*i<=n; i++) { 

            if(n%i == 0) 

                return false; 

        } 

        return true; 

    } 

 

    static int[] reverseSort(int[] intArr){ 

        for (int left=0, right=intArr.length-1; left<right; left++, right--) { 

  int temp = intArr[left];  

  intArr[left] = intArr[right]; intArr[right] = temp; 

        } 

        return intArr; 

    } 

    static int[] createArrayWithPrimes(){ 

        int[] intArr = new int[9592]; 

        int j = 0; 

        for (int i = 0; i < 100000; i++) { 

            if(isPrime(i)) { 

                intArr[j] = i; 

                j++; 

            } 

        } 

        return intArr; 

    } 

} 
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Bilaga 5. C# kod, primtal  
class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int[] intArr = new int[9592]; 
            for(int i = 0; i < 1000; i++) 
            { 
                intArr = reverseSort(createArrayWithPrimes()); 
            } 
        } 
 
        private static int[] createArrayWithPrimes() 
        { 
            int[] intArr = new int[9592]; 
            int j = 0; 
            for (int i = 0; i < 100000; i++) 
            { 
                if (isPrime(i)) 
                { 
                    intArr[j] = i; 
                    j++; 
                } 
            } 
            return intArr; 
        } 
 
        private static int[] reverseSort(int[] intArr) 
        { 
            for (int left = 0, right = intArr.Length - 1; left < right; left++, right--) 
            { 
                int temp = intArr[left]; intArr[left] = intArr[right]; intArr[right] = temp; 
            } 
            return intArr; 
        } 
        static Boolean isPrime(int n) 
        { 
            if (n % 2 == 0) return false; 
            for (int i = 3; i * i <= n; i++) 
            { 
                if (n % i == 0) 
                    return false; 
            } 
            return true; 
        } 
    } 
} 
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Bilaga 6. C++ kod, primtal 

  

bool isPrime(int n) { 
 if (n % 2 == 0) return false; 
 for (int i = 3; i*i <= n; i++) { 
  if (n%i == 0) 
   return false; 
 } 
 return true; 
} 
 
void reverseSort(int * intArr) { 
 for (int left = 0, right = 9592 - 1; left<right; left++, right--) { 
  int temp = intArr[left]; intArr[left] = intArr[right]; intArr[right] = temp; 
 } 
} 
 
 void createArrayWithPrimes(int * intArr) { 
 int j = 0; 
 for (int i = 0; i < 100000; i++) { 
  if (isPrime(i)) { 
   intArr[j] = i; 
   j++; 
  } 
 } 
} 
 
int main() 
{ 
 int * intArr = new int[9592];  
 for (int i = 0; i < 1000; i++) { 
  createArrayWithPrimes(intArr); 
  reverseSort(intArr); 
 } 
    return 0; 
} 

 



 
 

 

40

Bilaga 7. Utveckling och modifiering av Simulated annealing 

Bilaga 8. Pseudo kod för Simulated annealing 

Tagen från: https://da.wikipedia.org/wiki/Simuleret_udglødning 
 
 

s ← s0; e ← E(s)                             // Initial state, energy.  

sb ← s; eb ← e                               // Initial "best" solution  

k ← 0                                        // Energy evaluation count.  

while k < kmax and e > emax                  // While time remains & not good enough:  

  sn ← neighbour(s)                          //   Pick some neighbour.  

  en ← E(sn)                                 //   Compute its energy.  

  if en < eb then                            //   Is this a new best?  

    sb ← sn; eb ← en                         //     Yes, save it.  

  if P(e, en, temp(k/kmax)) > random() then  //   Should we move to it?  

    s ← sn; e ← en                           //     Yes, change state.  

  k ← k + 1                                  //   One more evaluation done  

return sb                                    // Return the best solution found.  

 



 
 

 

41

Bilaga 9. Kodjämförelse, Delphi och Java 


