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Abstract
In today’s society computers are getting a much more important role. To get a computer to work 
as intended it has to be programmed. A computer program is written with programming 
languages.

There is an abundance of programming languages available today and there are many 
differences and similarities between them. The different languages have their advantages and 
their disadvantages where some of them are intended for fast performance, some to be cheap 
on memory usage, and some are developed to be easy to program on.

In our thesis we have chosen to compare four of todays most common languages, C, C++, Java 
and Python. These languages were chosen because we have worked with three of them during 
our study period (C, C++ and Java). Python was chosen because it is an interpreted language 
and not a compiled one. It also have a very different syntax compared to the other languages 
which makes it interesting. Our comparison, which focuses on performance, has its foundation 
in the tests we have made, but also on results from a research survey that we also made. I this 
survey forty software developers, from Swedish companies, have participated.

The tests we have made measure the languages performance, regarding time, by implementing 
and running two common algorithms. During these tests vi have also chosen to register the 
amount of memory these algorithms use during runtime.

The results we have extracted from our tests and our survey are compiled, and these results are 
then analysed to be able to compare the four programming languages to each other.

The tests that have been done show that Java is the language that performs best, with C and C
++ second best and then Python performing the worst. Our survey answers, on the other hand, 
indicates that C and C++ should have outperformed Java.
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Sammanfattning
I dagens samhälle blir datorer mer och mer vanliga och i vissa fall nödvändiga. Datorerna 
behöver programmeras för att de ska göra sitt jobb och dessa dataprogram skrivs med hjälp av 
olika programmeringsspråk.

Idag finns det en uppsjö av programmeringsspråk och därmed många likheter och skillnader 
mellan dem. Olika språk har sina för- och nackdelar där vissa är bra på att prestera fort, andra 
är “minnessnåla”, och vissa har utvecklats för att vara enkla att använda.

Vi har valt att jämföra fyra av de vanligaste språken idag, C, C++, Java och Python. Dessa 
valdes eftersom vi har arbetat med tre av dem under vår studietid här (C, C++ och Java). 
Python är valt för att det är ett tolkat språk och inte kompilerat som de andra samt för att det har 
en väldigt intressant syntax. Vår jämförelse, som har prestandan i fokus, grundas på olika 
resultat från tester som vi har gjort själva men även på resultat från en enkätundersökning, i 
vilket fyrtio mjukvaruutvecklare från olika svenska företag har deltagit.

Testerna går ut på att mäta de fyra språkens prestanda, avseende tid, genom att implementera 
och köra två vanliga algoritmer. Under testernas gång har vi även valt att registrera hur mycket 
minne de olika språken använder.

De resultat vi har fått ut från våra tester och vår enkätundersökning görs det en 
sammanställning på. Dessa resultat vi fått fram analyserar vi för att kunna jämföra de fyra olika 
språken.

Testerna som körts har visat på att Java är det språket som presterar bäst, C och C++ presterar 
näst bäst och Python presterar sämst. Enkätresultaten påvisar däremot att C och C++ borde 
prestera bäst.
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1. Inledning
Datorer blir mer och mer vanliga i vårt samhälle och nya krav ställs hela tiden på vad de ska 
klara av. För att kunna få en dator att göra det man vill så behöver man programmera den. Det 
vill säga, ge den instruktioner om hur den ska bete sig. För att kunna göra ett program till en 
dator behöver man skriva dessa instruktioner i ett programmeringsspråk.

Ute på mjukvaruutvecklingsmarknaden finns väldigt många olika programmeringsspråk och de 
flesta har sina för- och nackdelar. Många av dem har olika nischer och lämpar sig bättre för 
olika saker. När man vill programmera vanliga applikationer så finns det några vanliga språk 
som t.ex. Java, C och C++. Python är ett språk som kanske inte är lika vanligt men är även det 
ett “general purpose language”.

I vår utbildning har vi fått lära oss en del C++ och Java, och även lite C, vilket har lett till ett ökat 
intresse för dessa språken. Därför ville vi göra ett arbete där dessa språken ingår. Vi ville ta in 
ett språk som vi inte har arbetat med tidigare och fann det därmed lämpligt att ta in Python att 
ställa mot de andra. Python har nämligen en mycket intressant syntax som skiljer sig mycket 
från de andra språken som har tämligen lika syntaxer.

Syftet med arbetet är att göra en jämförelse mellan dessa språken (C, C++, Java och Python) ur 
ett prestandaperspektiv då detta spelar en stor roll vid mjukvaruutveckling. Det skiljer sig 
självklart väldigt mycket beroende på vilket projekt man arbetar med huruvida prestandan spelar 
störst roll, men det är alltid en intressant faktor.

Prestandan kommer mätas genom att implementera två algoritmer i de fyra olika språken och 
sedan göras testmätningar på för att se hur snabbt de klarar av att köra dessa. För att få en mer 
rättvis jämförelse skulle språken behövas testas på fler problemställningar och algoritmer för få 
ett mer omfattande resultat, men vi behövde begränsa oss till två algoritmer eftersom vi 
hanterar fyra språk och det skulle ha tagit för lång tid att göra ännu fler implementationer. Därför 
valdes två algoritmer som skulle kunna ge en så rättvis mätning som möjligt.

En annan intressant faktor för vårt arbete är vad individer ute i arbetsmarknaden tycker och 
tänker om de olika språken. Därför konstruerades en enkät som skickades ut till ett antal 
mjukvaruutvecklande företag runt omkring i Sverige. I enkäten togs frågor upp om de olika 
språken med prestanda i fokus.

1.1. Algoritmval
●Insertion sort
●Binary search tree

Algoritmerna är valda utifrån två enkla principer: enkelhet och skalbarhet. Detta för att kunna 
göra en bra och enkel mätning av prestandan på språken. 
Vi ville mäta språkens prestanda i två olika situationer: då det används mycket processorkraft 
utan några stora minnesändringar samt då det förekommer mycket tung minneshantering.
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Funderingar uppkom då mycket kring sorteringsalgoritmer, eftersom de är väldigt vanliga och 
skalbara, och den första som resonerades kring var quicksort[1]. Quicksort är en väldigt bra och 
erkänd algoritm, men problemet med quicksort är att den (i vanliga fall) gör sin sortering lite 
ojämn från gång till gång genom att välja ett pivotelement slumpmässigt, och därför kan påverka 
mätningsresultaten beroende på hur detta pivotelement väljs. Därför valdes istället en 
sorteringsalgoritm som alltid gör samma beräkningar på samma datamängd. Detta för att 
utesluta all slumpmässighet och istället kunna fokusera på språkens prestanda. 

Sorteringsalgoritmen som valdes för att jämföra prestandan var Insertion sort[2] som är en 
sorteringsalgoritm som enkelt kunde implementeras i alla fyra språken. Insertion sort är inte den 
snabbaste sorteringsalgoritmen då dess komplexitet är i genomsnitt O(n2 ), men detta påverkar 
emellertid inte våra mätningar eftersom vårt intresse inte ligger i algoritmens prestanda, utan i 
hur snabbt språken kör den. Sorteringen sker genom jämförelser mellan talen och omflyttning 
av talen i ett fält (array i C, C++ och Java och lista i Python). Desto längre tid algoritmer tar att 
köra desto enklare blir det att mäta på.

Den andra algoritmen som valdes var en implementation av Binary search tree[3]. Denna 
valdes för att vi ville testa språkens prestanda när tung minneshantering förekommer.

Binary search tree är ett binärt träd, vilket innebär att alla noder har maximalt två barn, med 
följande tillagda egensaper:

- varje nod har ett jämförbart värde.
- det högra underträdet till en nod innehåller bara värden som är högre än värdet i noden.
- det vänstra delträdet till en nod innehåller bara värden som är lägre än värdet i noden.

För implementationer av binära träd används oftast rekursiva funktioner eftersom varje 
föräldernod kan anses som en rot för ett underträd och på detta viset kan trädet delas in i flera 
mindre underträd, vilket leder till att även arbetet (till exempel en insättning eller traversering av 
trädet) också kan reduceras till en rekursiv metod som har körningen av ett underträd som 
basfall.

För varje ny så kallad nod som sätts in i trädet allokeras en ny minnesplats och därför ansåg vi 
att algoritmen lämpade sig bra för att testa språkens prestanda när minneshantering 
förekommer. I vårt testprogram tas också träden bort vilket innebär att minnet måste frigöras.

1.2. Språkval
●C
●C++
●Java
●Python

Det finns flera anledningar till att vi har valt jämföra just dessa fyra språken.
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Vi valde C++ eftersom det är detta språket vi har lärt oss mest av i vår utbildning. Under vår 
studietid har vi även lärt oss och använt Java, som likt C++, är ett objektorienterat språk. Vi har 
även fått uppfattningen att Java är ett språk som används mer och mer av företag idag.
Java har genom åren haft ett rykte av att vara långsamt men eftersom fler och fler företag 
verkar använda Java att utveckla i blir därmed extra intressant att se hur det faktiskt ställer sig 
mot de andra språken i dagens läge.

Vi har även arbetat med C i olika valbara kurser under studietiden och därför valde vi att testa 
detta språket. En annan anledning till att vi har valt C är det att C är språket som C++ baseras 
på. C är också ett procedurellt språk, det vill säga att det inte är objektorienterat och därför 
tyckte vi att det skulle vara intressant att inkludera C i våra jämförelser. 

Python är ett relativt nytt språk för oss men vi valde att ha med det eftersom vi var intresserade 
av hur ett tolkat språk skulle prestera jämfört med de andra kompilerade språken. Python är ett 
lite mer annorlunda språk, speciellt dess syntax, och vi tyckte att det skulle vara intressant att se 
hur olika Python presterar gentemot de andra språken.

Vi hade kunnat inkludera fler språk i vår jämförelse men vi fann det lämpligt att begränsa oss till 
de språken som vi hade mer eller mindre kunskap om eftersom arbetets fokus inte ligger i att vi 
skulle lära oss nya programmeringsspråk. Det hade även tagit för lång tid att lära sig ytterligare 
språk man inte har förkunskaper i.
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2. Bakgrund språk
De valda språken är alla “general purpose languages” vilket innebär att de är 
programmeringsspråk som kan användas för att skriva en stor variation av applikationer och 
inte specifikt fokuserar på att skapa en viss typ av applikationer. 

Objektorienterade språk är språk som fokuserar på så kallade klasser och objekt samt, 
datastrukturer som består av databehållare och metoder. Klasser är ett effektivt sätt att 
strukturera och återanvända kod på. Genom att instantiera en klass skapas det ett objekt och 
då får man en behållare som kapslar in en eller flera datafält eller variabler men även en mängd 
funktioner eller metoder för att manipulera data. 
Tre av de språken som vi valde är eller kan användas som objektorienterade språk (C++, Java 
och Python). C är däremot inte ett objektorienterad språk utan ett så kallat procedurellt språk.  

Kompilerade språk är språk som används för att skriva program vilka för att kunna exekveras 
måste koden kompileras om till maskinkod (binärkod)  av en kompilator innan körning. En 
nackdel med kompilerade språk är att koden måste kompileras om för varje plattform innan den 
kan köras. Exempel på kompilerade språk är C, C++, Pacal, Lisp, Delphi.
Även Java är ett kompilerat språk, men Java kompileras vanligtvis inte direkt till maskinkod utan 
det kompileras till så kallad bytekod som vid exekvering kompileras till maskinkod av en virtuell 
maskin för Java (JVM). Detta leder då till att ett Java-program kan köras på alla plattformar som 
har en implementation av den virtuella maskinen.[4]

Tolkade språk eller skriptspråk är språk där koden “tolkas” vid körningen istället för att 
kompileras till maskinkod först. Detta görs för att man ska kunna köra programmen på olika 
plattformar utan att behöva kompilera om koden varje gång, förutsatt att det finns en tolk för 
respektive plattform. Exempel på tolkade språk är PHP, Python, Ruby, Perl, etc.

2.1. C
C skapades av Dennis Ritchie mellan 1969 till 1973 vid Bell labs som en utveckling av språket B 
och han hade som mål att skapa ett språk som för att skriva operativsystem i, och därmed med 
fokus på att skriva program på systemnivå. C är dock inte begränsat till att skriva 
operativsystem utan fungerar även på andra typer av programmering vilket gör det till ett 
“general purpose language”.[5]

C är ett av de absolut största språken som har fått störst acceptans genom tiderna för ett 
“general purpose language” och anledningen till det är karakteristiken som C besitter enligt Day 
& Bandyopadhyay [5]. De egenskaper som C besitter är att det är snabbt och flexibelt, det 
innehar en viss portabilitet, det är ett enkelt och “straight forward” språk, det är versatilt och kan 
användas inom vilket applikationsområde som helst. Vidare har det modularitet så att man kan 
bryta ner större program i mindre bitar och återanvända dessa i andra program.
Det var mycket på grund av dessa grunder som Strostrup valde att bygga C++ på just C och 
inte något annat språk. De punkter Strostrup nämner är just flexibilitet, effektivitet, tillgänglighet 
och portabilitet.[6]
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C är inte ett objektorienterat språk utan är ett procedurellt språk, men med hjälp av struktar kan 
man kapsla in data, dock inte metoder. C-struktarna är emellertid inte alls lika effektiva och 
enkla att använda som klasserna i ett objektorienterat språk.

All minneshantering i C måste skötas manuellt genom att använda malloc() för att allokera 
minne och free() för att ta bort det. 

C är enligt Day & Bandyopadhyay [5] både ett låg- och ett högnivåspråk då det har både 
egenskaper som krävs vid lågnivåimplementering men även högnivåimplementering och brukar 
därför kallas för ett medelnivåspråk (middle level programming language).

2.2. C++
C++ skapades i början av 1980-talet av Bjarne Strostrup för att han ville kombinera två språk 
som båda innehöll element som han ville ha i ett och samma språk. Språken som Strostrup ville 
kombinera var C och Simula.[6]
 
Strostrup ville nämligen ha Simulas sätt att organisera, med hjälp av klasser, och C:s flexibilitet 
och effektivitet vid systemprogrammering. Detta ledde till utvecklingen av C++ som till en början 
kallades för “C with classes”. Ett av hans mål med C++ gentemot C var att kunna göra allt C 
kunde minst lika bra om inte bättre, och även ge tillgång till funktionalitet som inte C kunde ge 
sina användare genom att implementera funktionalitet av klasser från Simula. Språket har 
influenser även från andra språk men det var dessa två språken som utgjorde grunden för C++.
Strostrup hade som regel att C++ helt enkelt skulle vara ett bättre C.[6]

C++, precis som C, har inte en garbage collector som automatiskt frigör minne vid körning utan 
man får hantera detta manuellt. Strostrup menade att när han skapade C++ så gjorde han ett 
medvetet val att inte ha med automatisk garbage collection för de som fanns då skulle ge 
språken alldeles för mycket overhead i både tid och rum. Han menade även att en garbage 
collector inte skulle lämpa sig för C++ och dess syfte som var för att skapa uppgifter på lågnivå.
[6]

Det som är nytt i C++ jämfört med C angående minneshanteringen är operatorn new som till 
skillnad från malloc() allokerar både minne för det nya objektet samt ser till att klassens 
konstruktor anropas, det vill säga att en initiering sker samtidigt som den dynamiska 
minnesallokeringen. Operatorn delete har introducerats i C++ för att komplettera new och 
fungerar ungefär på samma sätt som free() fungerar mot malloc(). [6]

Enligt Solter & Kleper [7] är C++ språket som gäller för att skapa snabba och kraftfulla 
objektorienterade program. Det används därför mycket inom spelindustrin just för att det är 
snabbt och effektivt samt det utnyttjar klasser på ett bra sätt och även innehar många bra 
bibliotek.[7]
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2.3. Java
Java kom ut 1991 vid Sun Microsystems och skapades av James Gosling, Patrick Naughton, 
Chris Warth, Ed Frank och Mike Sheridan. Det hette först Oak, men 1995 döptes språket om till 
Java. Java skapades för att det på marknaden fanns ett behov av ett plattformsoberoende språk 
som skulle kunna användas för att skapa mjukvara för en mängd olika elektroniska apparaturer 
som t.ex. brödrostar och mikrovågsugnar. Man insåg senare också att internet var en stor 
marknad som hade behov av språk för utveckling och det satte man då även som ett av sina 
större mål.[8]

Fördelen med Java var i början att man inte behövde skapa en kompilator för varje CPU som 
det skulle köras på utan att man istället kompilerade koden till så kallad Java bytecode som i sin 
tur tolkades av en virtual machine vid körning. Detta gjorde att man bara behöver implementera 
en virtual machine för varje plattform man vill använda Java på istället för att behöva skapa en 
kompilator. Java var från början ett helt tolkat språk.[8]
 
Tolkade språk presterar i regel mycket långsammare än om det skulle kompileras till 
exekverbart program. Det fanns dock ingenting i Java som hindrade det från att kunna 
kompileras i realtid och därför lanserade Sun Microsystems sin HotSpot-kompilator inte länge 
efter sin första release av Java. Detta gav en dramatisk prestandahöjning. HotSpot-kompilatorn 
utnyttjade en teknik som man kallade just-in-time(JIT) compilation som helt enkelt kompilerade 
bytecode till native code i realtid, men optimerade även koden på hot spots(delar av koden som 
innehåller mycket av exekveringstiden). Java har haft ett dåligt rykte att vara ett långsamt språk, 
mycket på grund av att det faktiskt var långsamt innan man implementerade HotSpot-
kompilatorn. Detta ledde till att Java nu också är något av ett mellanting mellan kompilerat och 
tolkat språk eftersom källkoden kompileras till bytecode vilket i sin tur antingen tolkas eller 
kompileras vid körningen (beroende på JVM).[8]

Schildt nämner även ett par “buzz words” som ska karakterisera Javas baktankar och mål. 
Dessa återfinns även på Oracles hemsida för “Javas Design Goals”.[4]
De är: enkelhet, säkert, portabelt, objektorienterat, robust, trådvänligt, plattformsoberoende, 
tolkat, högpresterande och dynamiskt.[8]

Java har även en garbage collector som frigör minnet från objekt som inte längre refereras till 
då de anses inte vara i användning. Detta gör att programmeraren inte behöver tänka på minnet 
på samma sätt då det är en automatiskt process, men borde resultera i mindre kontroll och 
sämre prestanda just för att den är automatisk.[8]

Javas syntax är till stor del hämtad från C och C++ och är ett objektorienterat språk där allt är 
objekt(utom primitiva datatyper) och hanteras som referenser.

2.4. Python
Python är ett objektorienterat och tolkat språk. Man ville kunna använda Python på så många 
typer av plattformer som möjligt med hjälp av en tolk. Koden tolkas vid körningen istället för att 
kompileras i förväg.[9]
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Python skapades av Guido Van Rossum i slutet av 1980 talet då han jobbade med ett annat 
språk som hette ABC. När Van Rossum jobbade med detta språket blev han väldigt frustrerad 
för det hade många brister. Han bestämde sig därför för att skapa ett eget språk som byggde på 
ABC men med ändringar som gjorde att det blev som han ville ha det.[10]

Van Rossums tanke med Python var att det skulle bli ett väldigt läsbart språk med en enkel och 
förståelig syntax där det engelska språket användes så mycket som möjligt istället för punkter 
och annan syntaktiskt konstruktion. Det skulle även kräva så lite kodning som möjligt. Dessutom 
använder språket sig mycket av indentering istället för parenteser just för läsbarhetens skull och 
för att “tvinga” fram en struktur.[10]

En fördel med Python är det att Python har en “batteries included” policy, vilket innebär att 
Pythontolken kommer med en hel del bibliotek och på detta sättet kan utvecklaren använda sig 
av de bibliotek som behövs för utvecklingen utan att behöva bifoga några av dessa bibliotek till 
sitt program.[11]

Tabell 2.5- Översikt av språken

C C++ Java Python

Objektorienterat
Tolkat
Kompilerat
Garbage Collecting

x x x
(delvis) x

x x x
x x
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3. Frågeställningar och Hypoteser
Intresset för de olika språken har självklart vuxit fram under tiden vi har arbetat med dem och 
även ett antal frågeställningar. De vanligaste funderingarna kring språken har lett till arbetets 
utformande. Dessa frågeställningar är:

●Vilket av dessa fyra språken presterar bäst på enkla algoritmer?
●Hur stora kommer de eventuella skillnaderna i prestandan på enkla beräkningar i 

sorteringsalgoritmer att bli?
●Hur stora kommer de eventuella skillnaderna i prestandan på algoritmer med tung 

minneshantering att bli?
●Vad har garbage collectorn för påverkan på prestanda?
●Hur klarar sig Python mot de andra språken ur en prestandasynpunkt?
●Är Java verkligen långsammare än C++?
●Vad är utvecklarnas uppfattningar om prestandan på dessa fyra språken?

Vår forskningsfråga är därför: Vilket av dessa fyra språken har bäst prestanda i de tester vi kör 
och vad anser erfarna utvecklare om de fyra språkens prestanda? 

Hypotes 1
Eftersom C är språket som ligger mycket till grund för de andra språken, har en så stor 
omfattning i systemutveckling och har utvecklats för just snabbhet, enkelhet och effektivitet över 
åren, tror vi att detta språket kommer prestera bäst på Insertion sort, och i toppen på binärt 
sökträd om inte bäst där också. C kan ha lite nackdel vid hantering av objekt genom struktar.

Hypotes 2
C++ som är en direkt utbyggnad på C kommer därför att prestera näst bäst, eftersom enligt 
skaparen Strostrup [6], så var målet med C++ att det skulle prestera minst lika bra som C om 
inte bättre. Det kommer prestera sämre än C på Insertion sort men fortfarande bättre än Java 
och Python, medans det nog kommer att prestera bäst på Binary search tree.

Hypotes 3
Java har haft en rykte av att vara långsamt men har blivit snabbare över tiden. Vi tror att det 
kommer prestera ungefär som C++, men kanske lite efter då de är ganska lika språk och Java 
har lite mer overhead i form av garbage collector och JVM.

Hypotes 4
Python kommer prestera sämst av alla språken. Det är ett tolkat språk som inte är utvecklat för 
just hastighet under körtid utan mer på att man ska kunna skriva applikationer snabbare med 
hjälp av en “lättare och bättre” syntax. Även om språket kommer prestera sämst kommer det 
nog inte att hamna mycket längre bak än de andra.
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4. Metod
De metoder vi utnyttjar för att göra våra jämförelser på är implementation och testning av 
algoritmer och datastrukturer på de olika språken, samt vår enkät med frågor angående de olika 
punkter angående språken.
Nedan följer detaljer om hur vi har gått till väga för att göra vårt arbete.

4.1. Implementation
För att testa prestandan mellan de olika språken har vi valt att implementera två olika typer av 
algoritmer. Dessa algoritmer kommer kunna visa hur språken presterar på en grundläggande 
nivå och därmed vara lämpliga att mäta prestandan på. 

Insertion sort-algoritmen implementeras i alla språk i en separat funktion/metod som sedan 
anropas med en array med 100 000 element som argument.
För att kontrollera så att algoritmen sorterar som den ska skrev vi ut den sorterade arrayen till 
en fil. Detta gjordes först på ett mindre antal tal så att man kan gå genom resultatet lätt. Då 
kunde vi konstatera att algoritmen fungerade som den ska i ett av språken. Sen istället för att 
upprepa processen för varje språk jämförde vi helt enkelt bara filerna som producerats med 
hjälp av en checksumma(md5). Då kunde vi verifiera att de hade samma resultat och då att 
algoritmerna fungerade i alla språk. Vi har i samband med testingen kommenterat bort koden 
som skriver arrayen till fil.

I vår implementation av det binära sökträdet är varje nod ett objekt som skapas från en klass i  
C++, Java och Python och av en strukt i C. Nodobjektet innehåller ett positivt heltal och två 
pekare, en till sitt högrabarn och en annan till sitt vänstra barn. 
Som vi har nämnt tidigare så används oftast rekursiva funktioner för att göra operationer med 
binära träd. Men dessa funktioner går att implementera iterativt också och därför valde vi att 
implementera och testa både en rekursiv och en iterativ version av insättningsfunktionen.
Vi har även valt att implementera insättningsfunktionen med “call-by-value” i alla språk, trots att i 
C och C++ hanteras detta vanligtvis med “call-by-reference”. Vi valde “call-by-value” eftersom 
Python inte stödjer “call-by-reference” för objekt och vi ville ha exakt samma algoritm i alla 
språk.

Vi har kontrollerat att insättningen i det binära sökträdet sker enligt trädets egenskaper genom 
att genomföra en in-order traversering på trädet som skriver ut nodernas värde, vilket 
resulterade i att vi fick utskriven en lista med sorterade tal, så som vi förväntade oss. Vi 
kommenterade bort anropet till traverseringsfunktionen när vi sedan genomförde testerna.

Vi behövde en mängd slumpade tal för att genomföra våra tester. Därför skapade vi en 
slumptalsgenerator som räknade fram tio miljoner unika, positiva heltal och lade dem i en fil. De 
olika talens värde hade ett omfång mellan 0 och 50 miljoner. Vi valde att undvika dubletter 
mellan talen för att inte tappa beräkningstid i de olika algoritmerna.
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Man hade inom varje program kunnat skapa en individuell slumptalsgenerator för att få fram en 
mängd tal för beräkning, men vi ville se till att datamängden som de olika språken arbetar på, är 
identisk med varandra. Detta för att se till att mätningarna i de olika språken enbart beror på hur 
snabbt språken arbetar med algoritmerna och att där inte är några små skillnader på grund av 
att de olika språken fick olika komplicerade datamängder att hantera.

Testning sker sedan på ett kontrollerat sätt på algoritmerna och mätningsresultat uppnås. Dessa 
analyserades för att se hur de olika språken presterar och sedan görs en analys mot 
sammanställningen av enkätfrågorna för att se hur resultaten förhåller sig gentemot vad svaren 
på enkäten visar. Testningen sker på våra egna datorer och på olika operativsystem för att se 
om det skiljer sig.

4.2. Enkät
För oss var det även intressant att se hur erfarna utvecklare ute i arbetslivet upplevde de olika 
språken för att ha något att ställa testresultaten mot. Därför sammanställde vi en enkät som 
skickades ut till ett antal personer som arbetar med mjukvaruutveckling.

Enkäten innehåller frågor om vad personen har för erfarenheter med de olika språken vi testar 
på. Där ställer vi bland annat frågor för att se vad de tycker om de olika språkens prestanda. Då 
kan vi få en bild av språkens helhetsintryck också och inte bara det som vi testar på. Enkätens 
största fokus låg på prestanda men vi ställde också andra frågor om utvecklingstid, stabilitet och 
säkerhet. Det är inte bara prestandan som är viktigt, även om det är den vi fokuserar på. 

I enkäten fanns även val för deltagarna att skriva i lite egna synpunkter och kommentarer kring 
de olika frågorna och man kunde maila oss ifall man undrade något. Vi skapade därför en egen 
mailadress som vi döpte till kandidatarbeteBTH@gmail.com. Dels för att ha en samlingsplats för 
eventuella mail men även för att skapa ett seriöst intryck och någorlunda pålitligt namn på 
adressen.

Frågor och resultat som finns i enkäten finns bifogat i slutet av arbetet.(Se Bilaga 3 och 5)
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5. Testning

5.1. Tillvägagångssätt
Vi testade prestandan genom att beräkna hur lång tid det tog för de olika språken att köra de 
olika algoritmerna. Tiden beräknas genom att spara systemtiden i en variabel precis innan den 
biten av kod som vi ville testa körs, och sedan när koden har körts klart sparar vi tiden igen. 
Skillnaden skrivs sedan ut till skärmen och vi får ett resultat.

För Insertion sort testar vi endast själva sorteringen som vi har implementerat som en egen 
funktion(metod). 100 000 unika positiva heltal som lagras i en array (lista i Python) är det som 
ska sorteras.(Se Bilaga 1)

För Binary search tree-algoritmerna testar vi skapandet av ett trädobjekt. Insättning av 2 
miljoner unika positiva heltal på rätt plats i trädet, vilket innebär en minnesallokering för varje tal. 
Därefter nollställs trädobjektet vilket innebär minnesavallokering. Detta repeteras även en gång 
så att vi får ordentliga mätningar på allokering och avallokering av minnet. (Se Bilaga 2). 

Talen läses in från filen ten_million_ints till två arrayer vardera med 2 miljoner element. För 
Insertion sort användes det endast en array med 100 000 element. Inläsningen innan testet 
börjar. Vår testfil med slumpade tal mellan 0 och 50 miljoner heltal, ten_million_ints, användes 
för alla testerna som vi gjorde.

Vi exekverar tio körningar av varje test för att ha en bra bas för våra resultat och se så att de är 
stabila, det vill säga inga utomstående faktorer som påverkar processerna. Resultaten 
tecknades ner i en textfil efter varje test. Under testernas gång registrerade vi den maximala 
minnesanvändningen (memory peak) från aktivitetshanteraren (Activity Monitor på Dator 1 och 
System Monitor på Dator 2).

19/62



5.2. Testmiljö

Dator 1 Dator 2
Systeminformation:
Apple MacBook Pro
Processor: Intel core 2 Duo 2,4GHz
Minne: 4GB DDR3 1067 MHz
Grafik: NVIDIA GeForce 320M

Systeminformation:
Asus x59SR
Processor: Intel core 2 Duo T5800, 2.00 GHz
Minne: 4GB DDR2 667 MHz
Grafik: ATI Mobility Radeon 3470

Operativsystem: Mac OS X 10.6.6
C-kompilator: GNUs gcc 4.2.1
C++-kompilator: GNUs g++ 4.2.1
Java kompilator: Javas javac
Java version: 1.6.0_22
Python version: 2.6.1

Operativsystem: Ubuntu version 11.04
C-kompilator: GNUs gcc 4.5.2
C++-kompilator: GNUs g++ 4.5.2 
Java kompilator: Javas javac
Java version: 1.6.0_22
Python version: 2.7.1

Testerna skulle från början köras även på Windows 7, men kompilering av C-kod i Visual Studio 
var mer problematiskt än förväntat, varför vi bara körde testerna på Ubuntu och Max OS X.

För att kompilera C-koden användes GNUs gcc-kompilatorn, C++ kompilerades med GNUs g+
+-kompilator och för att kompilera Java användes Javas javac-kompilator. För Python användes 
Python-tolken. De ovannämnda verktygen användes på båda testdatorerna.

Vi har valt att använda oss av Python 2.x och inte den senaste versionen 3.x. Detta för att vi 
kollade upp de olika versionerna och det verkar inte vara någon prestandaskillnad mellan 
versionerna och 2.x är mer etablerat. Version 2.x följde även med installerat i Ubuntu och Mac 
OSX.

Anledningen till att testerna skulle köras på fler operativsystem var för att se om det var någon 
skillnad i resultat. Detta ville vi fortfarande kolla så vi körde ett par enstaka tester av de andra 
språken, förutom C, i Windows 7 och kom fram till att de inte skiljde sig med operativsystemet 
och valde då istället att köra på enbart dessa. De testresultat vi kom fram till verkar bara 
påverkas av själva datorns prestanda(hårdvara).

Resultaten för tidtagningar som ställs upp i själva arbetet är från Dator 1, men alla testresultat 
på alla tester finns att läsa som bilagor i slutet av arbetet.(Se Bilaga 4) Anledningen till att vi inte 
inkluderar diagram för alla tester vi har kört i arbetet är för att vi upplevde resultaten ganska 
oföränderliga mellan operativsystemen.

Vi valde emellertid att inkludera resultaten för minnesanvändning för tester gjorda i båda 
testmiljöerna eftersom dessa skiljer en del och kan vara intressant att titta på.

Både kompilering och tester kördes från kommandotolken (bash shell) i båda testmiljöerna.
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6. Resultat

6.1. Insertion sort
Första testet vi gjorde var en implementation av Insertion sort och antalet tal som skulle sorteras  
var 100 000.
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Figur 6.1.1 - Testresultat för Insertion sort (Diagrammet har editerats för att kunna representera Python i samma 
diagram utan att diagrammet ska bli för stort eller oläsbart)
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Språket som presterade bäst på vår implementation av Insertion sort var Java med 1,95 
sekunder i genomsnitt, därefter kom C och C++ på en ganska jämn andraplats med cirka 14 
sekunder körtid. Python presterade sämst med 12,7 minuter för att sortera alla tal.
Trots att Java körde sorteringen på den kortaste tiden, använde testprogrammet mest minne 
(14,1 MB på Dator 2 och 35 MB på Dator 1). Python använde cirka 10 gånger mindre minne på 
Dator 1 (3,8 MB) än vad Java använde på samma maskin. På Dator 2 använde Python 1 
megabyte mer minne jämfört med Dator 1 men ändå 3 gånger mindre minne jämfört med hur 
mycket Java använde på samma dator.
C och C++ använde minst minne (under 1 MB) och skillnaderna mellan dem ligger på 0,1 MB.

22/62

Dator 1 Dator 2

0

6,667

13,333

20

26,667

33,333

40

C C++ Java Python

4,8 MB

14,1 MB

0,5 MB0,4 MB

3,8 MB

35,0 MB

0,8 MB0,7 MB

M
e

g
a

b
y

te
s

Figur 6.1.2 - Maximal minnesanvändning för Insertion sort 



6.2. Binary search tree, rekursivt anrop
Andra testet som genomfördes var insättning av heltal i ett binärt sökträd. Insättningen sker 
rekursivt i detta testet och 2 miljoner värden sätts in i det binära sökträdet. 
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Figur 6.2.1 - Testresultat för Binary search tree, rekursivt anrop (Diagrammet har editerats för att kunna representera 
Python i samma diagram utan att diagrammet ska bli för stort eller oläsbart)
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Även på detta testet presterade Java bäst med en genomsnittstid på 4 sekunder. C och C++ 
hamnade mer eller mindre på samma nivå igen med ett snitt på cirka 7 sekunder. Python 
presterade väldigt långsamt denna gången också (cirka 3 minuter), dock inte lika långsamt som 
testet med Insertion sort.
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Under detta test registrerade vi en maximal minnesanvändning för Python(på Dator 1) på 887,7 
megabyte vilket är mer än dubbelt så mycket minne som Python använde på Dator 2 (422 
megabyte). På Dator 1 använde Python circa 11 gånger mer minne jämfört med C och C++ och 
cirka 8 gånger så mycket som Java. 
C och C++ använde ungefär lika mycket minne för att köra detta testprogram.
Även denna gången använde Java mer minne än C och C++ men bara med 33% mer än dessa 
på Dator 1. Skillnaden i minnesanvändning mellan Java och C/C++ var lite större på Dator 2 då 
Java behövde 3,5 gånger mer minne än C och C++ programmen.

Figur 6.2.2 - Maximal minnesanvändning för Binary search tree, rekursivt anrop
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6.3. Binary search tree, iterativt anrop
Tredje testet som genomfördes var, precis som förra testet, en insättning av heltal i ett binärt 
sökträd. Skillnaden denna gången var att implementationen av insättningen i det binära 
sökträdet var iterativ.
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Figur 6.3.1 - Testresultat för Binary search tree, iterativt anrop (Diagrammet har editerats för att kunna representera 
Python i samma diagram utan att diagrammet ska bli för stort eller oläsbart)
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Återigen så var det snabbaste språket Java med cirka 3,7 sekunder körningstid, C och C++ på 
ungefär samma nivå som i det rekursiva testet (6,3 sekunder). Python körde testet lite snabbare 
med iterativ insättning (2,5 minuter) jämfört med testet där insättningen gjordes rekursivt (3 
minuter).
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Som man kan observera i diagrammet så var den maximala minnesanvändningen för detta test 
mer eller mindre likadan som för förra testet. C++ använder en megabyte mer minne på Dator 1 
när insättningen gjordes rekursivt, medan C och Java använder exakt lika mycket minne i båda 
fallen. Python förbrukar med cirka 20 megabyte mer minne i detta testet på båda systemen.

6.4. Overhead-tester
För att få en mer rättvis bild av hela programmets körning så testade vi även att ta tiden på 
uppstart, inläsning och avslutning av programmen. Detta för att se om något språk kanske 
skapar massa overheadtid vilket kan leda till sämre prestanda överlag och därmed ge en annan 
uppfattning av språkets förmågor.

Figur 6.3.2 - Maximal minnesanvändning för Binary search tree, iterativt anrop
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Tabell 6.4.1- Tabell över språkens körning i Insertion sort med och utan overhead-mätningarna 

Endast 
sorteringsmetoden

Hela programmet (inkl 
overhead)

C

C++

Java

Pytho
n

14,07 sekunder 14,10 sekunder

14,22 sekunder 14,35 sekunder

1,95 sekunder 2,47 sekunder

762,96 sekunder 764,75 sekunder

C och C++ har en overhead som är väldigt försumbar. Pythons overhead är också försumbar, 
trots att den ligger på nästan 2 sekunder. Men eftersom programmet tar så pass lång tid vid 
körning så är den procentuella ökningen endast marginell.
Java har heller inte så mycket overhead, med bara en halv sekunds skillnad, men eftersom den 
presterar så snabbt så är en halv sekund en ökning på ca 25%.

Tabell 6.4.2- Tabell över språkens körning i Binary search tree med och utan overhead-mätningarna 

Endast uppbyggnad och 
borttagning av träd

Hela programmet (inkl 
overhead)

C

C++

Java

Python

6,95 sekunder 8,20 sekunder

6,97 sekunder 8,40 sekunder

4,03 sekunder 5,07 sekunder

183,512 sekunder 194,206 sekunder

I dessa testerna blev det mer overhead för alla programmen eftersom dessa tester hanterade 
inläsning på 2 miljoner tal istället för 100 tusen tal som i Insertion sort.
Overheadtesterna på insättning i binärt sökträd är endast gjort för den rekursiva versionen. 
Detta för det inte finns någon anledning att testa den iterativa versionen också då overheaden 
är densamma eftersom det enda som ändras i koden mellan den iterativa och rekursiva 
funktionen är funktionen som sätter in värdena.

6.5. Python: Pypy och inbyggd sorteringsfunktion

6.5.1. Pypy
Eftersom vi har fått några tips om att Python skulle köra mycket snabbare med Pypy-tolken som 
har någon sort av “just in time” kompileringsteknik inbyggd tyckte vi att det skulle vara intressant 
att se hur resultaten blir om Python körs med Pypy och därför körde vi några tester med Pypy 
också.  Vi vill dock nämna att vi valde använda Pythons egen tolk för huvudtesterna eftersom 
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vårt mål var att testa språket så som det är “tänkt” att det ska köras och inte med några 
tredjepartprogram.[12]

Tabell 6.5.1.1- Tabell över Pythons körning men både Pythons egna tolk och Pypy 

CPython-tolken Pypy

Insertion sort

Binary search tree

762,96 sekunder 24,99 sekunder

183,51 sekunder 45,93 sekunder

Man kan enkelt se att Pypy-tolken hjälper en hel del då Insertion sort körs på endast 25 
sekunder jämfört med hela 12,7 minuterna som Python tog att köra med Pythons standardtolk.
Även testet med det binära sökträdet kördes mycket snabbare med Pypy, cirka 46 sekunder, 
jämfört med 3 minuter för standardtolken.

6.5.2. Inbyggd sorteringsfunktion i Python
På Pythons hemsida gavs det olika tips och programmeringsriktlinjer vilka går under namnet 
Pythonic-programmeringssätt. Ett av rådet är att använda redan befintliga moduler och 
funktioner så mycket som möjligt. Därför tyckte vi att det var lämpligt att testa Pythons inbyggda 
sorteringsalgoritm. 

Tabell 6.5.2.1- Tabell över Pythons körning med inbyggd sortfunktion och den egendefinierade Insertion sort-
funktionen

Insertion sort Inbyggd sorteringsfunktion

762,959 sekunder 0,065 sekunder

Vi valde att köra detta testet eftersom det verkade intressant och vi fick även ett intressant 
resultat då 100 000 tal sorteras på mindre än en tiondelssekund. Vi måste dock nämna att 
Pythons egna sorteringsfunktion inte bygger på Insertion sort utan på en mer komplicerad 
algoritm utvecklad för just Python som kallas för Timsort.[13]
Således en helt annan avsevärt effektivare sorteringsalgoritm.
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6.6. Enkätresultat
40 personer som jobbar med mjukvaruutveckling på olika företag i Sverige deltog i vår 
enkätundersökning.

6.6.1. Erfarenhet
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Majoriteten av personerna som deltog i enkäten har mest erfarenhet av Java där 45% säger sig 
ha väldigt mycket erfarenhet av det språket. Efter det kommer C++ med 38%  och därefter C 
med 23%. Till sist kommer Python där endast 13% har väldigt mycket erfarenhet av språket.

6.6.2. Användning av språk
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Figur 6.6.1.1 - Resultat från enkätfråga 1: “Vilket av följande språk har du erfarenhet av att jobba i?”

Figur 6.6.2.1 - Resultat från enkätfråga 2: “Vilka/vilket av dessa språk utvecklar ni på ert företag mest i?”
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Av dessa fyra språken verkar Java användas mest inom mjukvaruutvecklingsbranschen enligt 
enkätresultaten. Då 35 personer valde Java när de blir tillfrågade: “Vilka/vilket av dessa språk 
utvecklar ni på ert företag mest i?” C++ fick 19 röster medan 8 personer valde Python och 
endast 4 personer hade svarat C.

6.6.3. Prestanda
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De flesta upplever att C är det språk som har bäst prestanda bland språken vi har med i arbetet, 
med 63% som svarat en 5:a(mycket bra) i prestanda. 
Därefter kommer C++ med en majoritet av 5:a i prestanda (43%).
Java har sin majoritet på 4:a (ganska bra) med 40% och får en 5:a (mycket bra) från endast 
15% av deltagarna medan 25% tycker att Java presterar varken bra eller dåligt.
Python kommer sist med en majoritet på 4:a (ganska bra) på 20%. Endast 3% gav Python en 
5:a på prestanda. 

Enketen innehåller även frågor om andra faktorer som är viktiga för ett programmeringsspråk så 
som kompileringstid, utvecklingstid, säkerhet och stabilitet.
Vi valde dock att fokusera på att analysera prestandan och därför utelämnas dessa resultat. 
Resultatdigrammen som inte tas med i arbete återfinns emellertid som bilagor.(Se Bilaga 5)

Figur 6.6.3.1 - Sammanställning av resultat avseende prestanda från enkätfrågorna 6-9
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7. Diskussion

7.1. Insertion sort
Resultaten som vi fick efter testerna på Insertion sort förbluffade oss en del. Att C och C++ låg 
ganska nära varandra var inte så förvånande med tanke på att de är ganska lika språk och 
algoritmen är ganska enkel. Men det som förvånade oss mest var hur snabbt Java körde 
programmet, och hur väldigt långsamt Python körde det.

Vi hade tankar om att Java, tack vare sina prestandaförändringar över åren och just-in-time-
kompilering, skulle förhålla sig nära C och C++, men inte att det skulle prestera flera gånger 
snabbare. Speciellt inte eftersom Insertion sort är en så pass enkel algoritm som inte utnyttjar 
någon form av objekthantering, som då kanske skulle kunna påverka t.ex. C på ett negativt sätt 
då detta inte är ett objektorienterat språk. Vi hade förväntat oss att C skulle vara det språket 
som presterade bäst på detta testet.

Python presterade väldigt långsamt med vår implementering av Insertion sort. Att det skulle 
prestera så pass långsamt som det gjorde trodde vi inte, men att det skulle gå långsammare än 
de andra språken var det inte mycket tvivel om. 

Man ska naturligtvis inte utelämna att trots att Java körde sorteringen snabbast, så använde det 
mest minne också. På Dator 1 förbrukade Java hela 50 gånger mer minne än vad programmet 
som var skrivet i C eller C++ gjorde och 9 gånger mer än Pythonprogrammet. På Dator 2, som 
körde Ubuntu Linux, använde Java emellertid ungefär hälften så mycket minne som det gjorde i 
Mac OSX, men fortfarande mycket mer än de andra språken.
Det tunga minneshanteringen beror naturligtvis på att Java-programmet körs av den virtuella 
maskinen(JVM) som antingen kompilerar delar av koden med hjälp av en JIT-kompilatorn eller 
tolkar koden vid körningen.[8]

JVM är också förklaringen till varför minnesanvändningen skiljer sig så mycket mellan olika 
plattformar, eftersom olika implementationer av JVM leder till olika resultat i minneshantering. 
Skillnaderna på körtider mellan de olika operativsystemen var dock inte lika uppenbara.
Det är också märkbart att Python använder mer minne än C och C++, dock inte lika mycket 
minne som Java. En förklaring till detta kan vara att Pythonkoden körs igenom en tolk som 
använder minne utöver själva programmet.

7.2. Binary search tree
Även på insättning i binärt sökträd presterade Java bäst. Vi trodde att det skulle kunna prestera 
ganska bra då man hanterar klasser och objekt, men inte att det skulle prestera så bra som det 
gjorde. I C använder man sig av struktar för att få fram en objektstruktur och det trodde vi att det 
skulle påverka det lite negativt. Men C presterar inte här heller sämre än vad C++ gör utan det 
är i stort sett lika. Det verkar som om allokering med malloc() eller new inte gör någon större 
skillnad i prestanda, inte heller skillnaden mellan free() och delete.
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Utgår man ifrån vad Solter & Kleper [7] säger om C++, nämligen att C++ är språket som gäller 
för att skapa snabba och kraftfulla objektorienterade program så borde C++ ha varit snabbare 
än Java kan vi tycka, och därmed borde även C ha varit snabbare än Java. 

Python är åter igen väldigt långsamt jämfört med de andra språken på den rekursiva 
insättningen i det binära trädet. Dock är Python en hel del snabbare på insättning av värden i 
binärt sökträd än vad det är på att sortera med hjälp av Insertion sort.

Testerna visar denna gången att Java som kör vår testprogram snabbast använder lite mer 
minne än C och C++. Jämfört med Insertion sort-testet då Java använde 50 gånger mer minne 
än C och C++ (på Dator 1), är skillnaderna mellan dessa tre språken mycket mindre denna 
gången. Medan C och C++ använde ungefär lika mycket minne (ca. 77 megabyte på Dator 1 
och ca. 46 megabyte på Dator 2), använde Java endast 25 megabyte mer minne på Dator 1 än 
C och C++. På Dator 2 förbrukade dock Java hela 117 megabyte mer minne.
Här kan vi märka att för lite minneskrävande applikationer så börjar skillnaderna i 
minnesanvändning jämnas ut då JVM behöver inte så mycket minne för sig själv utan minnet 
används istället av själva programmet.

Man kan emellertid inte argumentera likadant för Python eftersom detta testprogram använde 
närmare 890 megabyte på Dator 1, 8 gånger mer än Java och 11 gånger mer än C/C++. Under 
testens gång kunde vi följa minnesallokeringen i aktivitetshanteraren. Minnet ökade då från 
ungefär 300 megabyte efter inläsningen till ca 890 megabyte. Vid avallokeringen sjönk 
minnesanvändandet ner till cirka 300 megabyte igen för att sedan öka till det maximala värdet 
igen. Angående Python kan man då säga att det är varken optimerat för snabbhet eller låg 
minnesförbrukning för tunga applikationer eftersom språket måste tolkas och tolken inte är 
kapabel till snabba minnesallokeringar. Samtidigt så behöver Python-tolken mycket minne för att 
kunna hantera allokering av nya objekt. 

Resultaten på testerna med den iterativa varianten av insättningsfunktionen var ungefär som vi 
förväntade oss, nämligen ganska lika den rekursiva insättningens resultat.

7.3. Overhead-tester
Tittar man på testerna av overheaden ser man att de olika språken inte genererar så mycket 
overhead i tid. C och C++ har i princip ingen overhead alls på Insertion sort och den overhead 
som genereras i binära sökträd är ganska logisk då det är många fler tal som läses in från fil. 
Javas overhead i Insertion sort är procentuellt stor, men jämfört med overheaden på binära 
sökträd verkar den vara ganska olinjär och mycket av tiden ligger på uppstart och därmed inte 
mycket på körningen alls. Därmed drar vi slutsatsen att overhead som genereras i testerna inte 
spelar någon stor betydelse för applikationer av den storleken.
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7.4. Python: Pypy och inbyggd sorteringsfunktion
Resultaten vi fick när vi körde pypy var mycket bättre än när vi körde standardtolken, på både 
Insertion sort och Binary search tree. Detta resultatet fick vi genom att bara byta tolk.
Att använda Pythons egen sorteringsfunktion visade sig också vara väldigt effektivt då vi fick 
mycket bättre resultat. Pypy är ett tredjepartsprogram och den inbyggda funktionen i Python är 
inte Insertion sort utan den bygger på en algoritm kallad Timsort. Timsort har en tidskomplexitet 
på O(nlogn) jämfört med Insertion sort:s O(n2), vilket förklarar resultaten. Funktionen är även 
färdigkompilerad och redo för användning så hastigheten beror också på att den inte behöver 
tolka instruktionerna under körningen. Skillnaden mellan de två sorteringsalgoritmens 
tidskomplexitet gör att vi inte kan ställa resultaten mot varandra utan vi gjorde enbart den testen 
av intresse för att se om Python kunde prestera snabbt med en färdigkompilerad modul.
Vi tycker det är konstigt att Pypy inte har standardiserats till att användas som standardtolk 
istället för den som Python har just nu. Det kan kanske vara så att de olika tolkarna optimerar 
bra på olika saker och att Pypy kanske är bättre just i detta fallet, men fallerar på andra saker 
som gör den nuvarande tolken till ett bättre alternativ överlag.

7.5. Enkät
Enligt resultaten från vår undersökningen är C det språket som levererar bäst prestanda. Detta 
kan bero på att C har fått ett rykte om att vara ett mycket bra språk ur prestandasynpunkt 
eftersom C från början var utvecklat för systemprogrammering.[5] Trots att vi i våra tester inte 
har fått C som det snabbaste språket utgår vi ifrån att man kan göra C snabbare och mer 
optimerat om man tittar på användningsområden och enkätresultaten. Ett annat intressant 
resultat från vår undersökning är att C++ anses ha sämre prestanda jämfört med C men ändå 
prestera bättre än Java. Detta stämmer också, liksom det förra resultatet, överens med våra 
hypoteser. Dock stämmer det inte med de resultat vi har fått från våra tester. Enligt Stroustrup[6] 
så har C++, som sagts tidigare, utvecklas så att det skulle bli minst lika bra som C men enklare 
att använda och utveckla i. Därför tycker vi att våra testresultat är rimliga och att C och C++ 
presterar lika snabbt i de flesta fallen samt även när det gäller användning av minne så ligger de 
på samma nivå.

Java anses prestera ganska bra eller varken bra eller dåligt av de flesta som har svarat på vår 
enkät vilket är intressant med tanke på att Java har presterat många gånger bättre än både C 
och C++ i våra tester. En förklaring till detta kan vara Javas rykte om att vara ett långsamt 
språk. En annan förklaring kan vara programmerarnas syn på prestanda. I våra tester 
presterade Java bäst avseende körtid men inte avseende minnesanvändning.

Att Python har fått minst “röster” för bra prestanda är inte något som överraskar oss eftersom 
det stämmer med våra hypoteser vilka då baseras på information från Pythons wikisida [14] där 
det står att Python inte är bland de snabbaste språken. Enkätresultaten stämmer överens med 
våra testresultat också då Python har presterat sämst i våra tester både tidsmässigt och med 
avseende på minnesanvändning. Vi har fått tips i enkäten om hur man kan göra Python bättre 
ur en prestandasynpunkt och det är därför vi har med de extra testerna med Pypy och Python 
inbyggda sorteringsfunktion.
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7.6. Sammanställning
Eftersom Java har presterat bäst rent tidsmässigt på våra tester så antar vi att den virtuella 
maskinen gör ett bra jobb med att optimera koden till just den plattform den körs på samt att den 
använder JIT-kompilatorn på ett så effektivt sätt som möjligt.
Under arbetets gång kom vi över en sida [15] som gör jämförelser med C++ och Java. Där 
kommer man fram till att Java faktiskt är snabbare i många fall. Detta kan vi då styrka med våra 
egna restresultat.

Både C och C++ bör kunna optimeras för hand så att de blir snabbare än Java, särskilt när det 
gäller mer komplexa applikationer som kanske även inblandar grafik eller annat som kräver 
närmare tillgång till hårdvaran. Det borde vara så eftersom C är skapat med åtanke att 
användas för just systemprogrammering och programmering av operativsystem.
C++ blev en vidareutveckling av C och används idag främst i spelprogrammering medan Java 
mer är ett språk som används i portabla applikationer eftersom det inte behöver kompileras om 
och inte heller optimeras för varje enskild plattform.
Vi tycker att C och C++ bör prestera lite bättre än vad de gör. Det ser man inte minst på 
resultaten av enkäten där programmerare med erfarenhet faktiskt sätter dessa språken framför 
Java i prestanda som presterade bättre på våra tester.

Vi testade även att mäta tiden det tog för programmen att köra från uppstart till slut för att se om 
något av språken tog längre tid på sig vid andra faser av körningen. Vi tyckte dock att resultaten 
som uppnåddes med overhead-testerna inte var av stor vikt i våra tester. Vi kan inte utesluta att 
det inte är så för andra fall och att de olika språken då kan påverkas på ett nämnvärt sätt.
Vi har inte lagt ner mycket fokus på själva minnesanvändningen i de olika språken utan i princip 
bara kollat på hur mycket minne de olika språken använder vid körning. Huruvida en större 
applikation som hanterar mer minne påverkar prestandan i de olika språken kan vi därmed inte 
uttala oss om.

Garbage collectorn är en annan faktor som det skrivits mycket om och den kan anses vara både 
långsam och snabb. Eftersom garbage collectorn bör ta en del kraft och att vi misstänkt att den 
kanske inte körs i våra testprogram fick vi tvinga den att köras för säkerhets skull. Därför 
tvingade vi garbage collectorn att köra i Java för att se om det påverkade resultaten något. De 
resultat vi uppnådde när vi tvingade fram garbage collectorn skiljde inte sig från de andra 
resultaten och det får oss att tro att garbage collectorn antingen inte påverkade resultatet 
nämnvärt, eller att den kördes automatiskt i de andra testerna. I våra testfall pekar det på att 
garbage collectorn inte påverkar prestandan. Vi kan inte utesluta att garbage collectorn inte 
alltid påverkar prestanda jämfört med manuell hantering av minne i olika scenarion/program. 
Dessutom finns det olika implementeringar av garbage collector och den vi mäter på är den som 
följer med i JVM. Det sägs det att garbage collectorn faktiskt kan göra arbetet mycket mer 
effektivt än manuell hantering av minnet och då kan vi påstå att garbage collectorn, i Javas fall 
åtminstone, eventuellt är bidragande till hastigheten, och i detta fall inte påverkar hastigheten 
negativt [16].
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De resultat vi har fått fram om Python har varit intressanta. Python har utan att tillföra några 
tredjepartsprogram eller moduler presterat väldigt långsamt, och inte jättesnabbt när man tolkar 
med Pypy. Pypy har emellertid presterat mycket snabbare än standardtolken. 
Enligt språkets egen hemsida [9, 14] kan man få Python att köra snabbt om man skriver 
“Pythonic”-kod och om man använder inbyggda moduler som egentligen är skrivna i C.  Det 
menas också att Python inte är lämpat för att skriva tunga program utan de delar av 
programmet som är prestandakrävande ska man istället skriva i C och importera dem som 
moduler.
Vill man ha en extra prestandaförbättring kan man köra Python koden med hjälp av Pypy-tolken 
istället som har en JIT-kompilator inbyggd. Pypy kan förbättra prestanda både avseende körtid 
och minneskostnad för applikationen. 
Men varför ska man då använda Python om man måste t.ex. göra färdigkompilerade moduler i 
C för att uppnå hög prestanda, eller behöva använda en annan tolk?
Python kommer som sagt med en “batteries included”-policy och erbjuder ganska mycket som 
redan är klart för användning och som kan ge tillräcklig prestanda. Pythons syntax är också en 
egenskap som sticker ut.
Används Python på “rätt sätt”, det vill säga genom att i stort sett förlita sig på moduler och 
inbyggda funktioner så kan man vinna mycket prestanda med det. Men det inte alltid finns 
moduler till det man vill ha och i sådana situationer måste man bygga dem själv.
Då kan vi tycka att om man inte är för fokuserad på prestanda och man tycker om att koda i 
Python, tack vare dess syntax och/eller att det stödjas på många plattformar, så är det ett bra 
alternativ. Fokuserar man dock mycket på prestanda, speciellt utan att behöva optimera särskilt 
mycket, så bör man nog inte välja Python att programmera i.

I ett arbete som detta finns det väldigt mycket man skulle kunna göra. Tiden vi har fått till arbetet 
har däremot varit begränsad och därför har vi fått göra lite avgränsningar. De metoder vi då har 
valt att använda oss av i arbetet tycker vi har fungerat bra, men de fyra språken är säkerligen 
bra på olika saker och kan därför hantera olika operationer och beräkningar på mer eller mindre 
bra sätt. Därför skulle man behöva göra ännu fler tester på mer komplexa problem eller 
applikationer för att se hur resultaten blir då. Speciellt intressant är minnet att undersöka då vi 
ser att de olika språken varierar ganska mycket i hur mycket minne de använder under körning. 
Vi har inte optimerat de olika testprogrammen för prestanda (förutom Python) på något sätt och 
därför skulle tester då språken optimeras kunna ge annorlunda resultat jämfört med det vi har 
fått. Detta skulle då kunna påvisa om de olika språkens prestanda skiljer sig jämfört med de 
testresultaten vi har fått och då även kunna ställas mot våra enkätresultat och hypoteser som 
inte har stämt överens med just testresultaten.

7.7. Problem och andra intressanta faktorer
Att hantera fyra olika språk i arbetet har varit en liten utmaning. Vi har mer eller mindre 
erfarenhet med språken och små skillnader i syntax och inbyggda funktioner har skapat en del 
problem vid implementationen överlag.

En intressant sak vi stötte på var att C++ hade stora problem med stack overflow i Visual 
Studio. Vi kunde inte hantera jättestora mängder data som i de andra språken. Det blev lite 
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bättre när vi ökade stackstorleken men det verkade väldigt orimligt att vi skulle behöva öka 
stacken jättemycket i Visual Studio när vi inte behövde det i de andra språken och i andra 
utvecklingsmiljöer.
Det visade sig att när vi läste in alla värden från filen så allokerade vi alla dessa på stacken 
genom att skapa en fast array och inte en dynamisk. När vi bytte till en dynamiskt allokerad 
array hade vi inte längre problem med stack overflows eftersom inte längre allokerades på 
stacken.

En mycket märklig sak vi stötte på också var att när vi gjorde implementationen av binärt 
sökträd i C++ fick vi väldigt långa körtider. Exempelvis körde Java programmet 2 miljoner 
insättningar på cirka 4 sekunder medan programmet som var skriven i C++ tog cirka 30 
sekunder för insättningen av endast 50 000 tal. Koden granskades och skrevs om ett antal 
gånger, den jämfördes med de andra implementationerna och vi kunde inte hitta felet. Vi fick 
tankar om att C++ kanske inte skötte rekursion särskilt bra och bestämde oss då för att 
implementera insättning iterativt också. Den iterativa implementeringen fungerade felfritt, C++ 
hamnade ungefär där vi förväntade oss att det skulle hamna. Detta fick oss att göra iterativt i 
alla andra språk också och ha det som test. När vi väl skulle köra våra riktiga tester och skriva 
ner alla värden så fungerade helt plötsligt den rekursiva koden i C++ och presterade “som den 
skulle”. Detta är fortfarande ett mysterium för oss varför det blev så. Vi har gått genom koden 
flera gånger och skrivit om den i de olika versioner vi hade under utvecklingens gång men vi har 
inte lyckats sätta foten på vart felet låg.

Vi stötte även på ett annat problem med Visual Studio när vi skulle kompilera C-kod. 
Kompileringen i Visual Studio fungerade inte på C-kod. Vi döpte filerna till .c och vi ändrade 
även ett par inställningar som skulle resultera att Visual Studio skulle kompilera koden som C-
kod. Detta fungerade inte, utan vi fick istället många kompileringsfel vid varje körning.
Eftersom vi upplevde problem med C bestämde vi oss för att vänta med att testa på Windows. 
För att utesluta att det spelade mindre roll vilket operativsystem testerna körs på så testade vi 
de andra språken (Java, C++, Python) även i Windows gentemot andra operativsystem och vi 
insåg att det inte gav nämnbar skillnad och därför gjorde vi våra tester endast i Ubuntu och Mac 
OS X. Anledningen att vi inte valde att försöka lägga in andra C-kompilatorer i Windows och då 
kunna testa ordentligt på dessa var att vi inte kände det fanns tid för det och fokuserade på 
andra delar som vi kände var av högre prioritet.
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8. Slutsats
Även om alla språken vi har testat på är så kallade “general purpose languages” så känns det 
som om de är relativt nischade ändå. Vi kan, efter arbetets gång, tycka att om man vill skapa 
portabla och snabba program på ett enkelt sätt så är det Java som gäller. Tycker man om att 
arbeta med Pythons syntax, som skiljer sig mycket från de andra språken, så bör man fortsätta 
med det. Vill man däremot ha väldigt hög prestanda i Python verkar det krävas en del extra 
arbete. I de andra språken behöver man inte göra så mycket själv som programmerare för att få 
ett program med hög prestanda. Speciellt bra är prestandan i Java, där vi inte gjort något 
optimering alls och ändå uppnått väldigt bra resultat i testerna. C och C++ presterar även dem 
ganska bra utan att man behöver göra extra saker för att uppnå hög prestanda. 
Däremot så bör man kunna göra optimeringar och eliminera all onödig overhead i C och C++ 
vilket borde göra dem till bättre språk att arbeta i för programmering nära hårdvaran. Dessutom 
presterar C och C++ bäst med avseende på minnesanvändningen vilket kanske innebär en helt 
annan effektivitet på storskaliga applikationer. 
Ignorerar man minnesanvändningen i de olika programmen och tittar enbart på prestandan vi 
har mätt upp så är Java det som presterat bäst med C och C++ relativt nära, och Python långt 
efter. Då kan vi även dra slutsatsen att även om Java var långsamt i sina tidigare versioner 
presterar de senaste versionerna väldigt bra.

De resultaten vi har fått fram har skilt sig ganska mycket mot hur vi trodde att de skulle se ut 
vilket har varit väldigt intressant.

De tester vi har gjort testar naturligtvis inte språkens kapacitet i alla avseende. För att kunna 
göra det skulle det behövas betydligt mer tid. Det har däremot gett oss, och förhoppningsvis 
läsarna, en inblick i hur språken presterar på en grundläggande nivå och vad de har för 
potential och eventuella styrkor/svagheter.

37/62



9. Framtida arbete
Det vi har kommit fram till har varit väldigt intressant och har väckt ännu större intresse för 
området. Programmeringsspråk är väldigt omfattande och det finns mycket mer att testa.

Som nämnts i diskussionen finns det alltid fler tester att utföra. Andra typer av applikationer och 
algoritmer kan implementeras för att se om språken presterar annorlunda.

Analys av hur minnesanvändningen påverkar prestandan i testerna som körs kan göras.

Man skulle kunna gå in på en djupare nivå hur de olika språken faktiskt går till väga när de gör 
sina beräkningar och allokeringar, och därmed förhoppningsvis kunna dra slutsatser till varför 
prestandan i de olika språken är som den är.

Optimering av språken utefter själva applikationen som testas kan påvisa andra resultat än de 
resultat vi har fått när vi kört de utan optimering.

Multithreading är något som blir större och större i programmeringsvärlden och en undersökning 
hur de olika språken hanterar detta kan också göras.
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11.Bilagor

11.1.Bilaga 1 - Källkod Insertion sort

11.1.1.C
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
const int SIZE = 500000;
void insertionSort(int *x, int length) 
{
 int key,i,j;
 for(j=1;j<length;j++)
 {
  key=x[j];
  i=j-1;
  while( i>=0 && x[i]>key)
  {
   x[i+1]=x[i];
   i--;
  }
  x[i+1]=key;
 }
}

int main (int argc, const char * argv[]) 
{
 FILE *inFile;
 char line[80];
 int a[SIZE];
 inFile = fopen("ten_million_ints", "r");
 int i = 0;
 while(fgets(line, 80, inFile) != NULL && i < SIZE)
 {
  sscanf (line, "%d", &a[i]);
  i++;
 }
 fclose(inFile);
 struct timeval tim;
 
 printf("%d ints. Start sorting:\n", SIZE);
 
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t1=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 
 insertionSort(a, SIZE);
 
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t2=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 printf("%.6lf seconds elapsed\n", (t2-t1));
 
    return 0;
}
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11.1.2.C++
#include <fstream>
#include <sys/time.h>
#include <iostream>
using namespace std;

const int SIZE = 100000;

void insertionSort(int x[], int length);

int main (int argc, char * const argv[]) {
 
 ifstream inFile;
 int a[SIZE] = {};
 int i = 0;
 
 inFile.open("ten_million_ints");
 
 while (i<SIZE) {
  inFile >> a[i];
  i++;
 }
 
 inFile.close();
 timeval tim;
 
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t1=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 
 insertionSort(a, SIZE);
 
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t2=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 
 cout << (t2-t1) << " seconds elapsed";
 
    return 0;
}

void insertionSort(int x[],int length){
 int key,i;
 for(int j=1;j<length;j++){
  key=x[j];
  i=j-1;
  while(i>=0 && x[i]>key){
   x[i+1]=x[i];
   i--;
  }
  x[i+1]=key;
 }
}
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11.1.3.Java
import java.io.*;

public class insert_sort_java
{
    public static final int SIZE = 100000;

    public static void insertionSort(int x[])
    {
        int key, i;
        for(int j = 1; j < x.length; j++)
        {
            key = x[j];
            i = j - 1;
            while(i >= 0 && x[i] > key)
            {
                x[i + 1] = x[i];
                i--;
            }
            x[i + 1] = key;
        }
    }

    public static void main(String args[])
    {
        int a[] = new int[SIZE];
        try
        {
            FileInputStream fstream = new FileInputStream("ten_million_ints");
            DataInputStream in = new DataInputStream(fstream);
            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
            String strLine;
            int i = 0;
            while((strLine = br.readLine()) != null && i<SIZE)
            {
                a[i] = Integer.parseInt(strLine);
                i++;
            }
            in.close();
        } catch(Exception e)
        {
            System.err.println("Error: " + e.getMessage());
        }
        System.out.println(SIZE + " ints. Start sorting:");
        long start = System.currentTimeMillis();
        insertionSort(a);
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println((double)(end-start)/1000 + " seconds elapsed");
    }
}
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11.1.4.Python
#!/usr/bin/env python
import time

SIZE = 100000

def insertionSort(x):
    for j in range(1, len(x)-1):
 key = x[j]
        i=j-1
        while(i>=0 and x[i]>key):
                x[i+1] = x[i]
                i-=1;

        x[i+1] = key

def main():
    inFile = open('ten_million_ints', 'r')
    a = []
    i = 0
    while(i<SIZE):
        a.append(int(inFile.readline()))
        i+=1
    inFile.close()
    print str(SIZE) + " ints. Start sort:"
    t0 = time.time()
    insertionSort(a)
    t1 = time.time()
    print str(t1-t0) + " seconds elapsed"

main()
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11.2.Bilaga 2 - Källkod Binary search tree
Både den rekursiva och den iterativa insättningsfunktionen finns med i samma 
kod. Vi har vid testerna kommenterat bort respektive beroende på vilken som ska 
köras

11.2.1.C
main.c
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include "BinarySearchTree.h"

const int SIZE = 2000000;

int main (int argc, const char * argv[]) 
{
 FILE *inFile;
 char line[80];
 int* a1;
 int* a2;
 a1 = (int*) malloc(SIZE*sizeof(int));
 a2 = (int*) malloc(SIZE*sizeof(int));
 
 inFile = fopen("ten_million_ints", "r");
 
 int i = 0;
 
 while( i < SIZE && fgets(line, 80, inFile) != NULL)
 { 
  sscanf (line, "%d", &a1[i]);
  i++;
 }
 i = 0;
 while(i < SIZE && fgets(line, 80, inFile) != NULL)
 { 
  sscanf (line, "%d", &a2[i]);
  i++;
 }
 fclose(inFile);  
 
 printf("%d ints \nTree computation started:\n", SIZE);
 
 struct timeval tim;
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t1=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 
 SearchTree tree = NULL;
 
 for(i=0; i<SIZE; i++)
 {
  /*tree = iterative_insert(a1[i], tree);*/
  tree = insert(a1[i], tree);
 }

 tree = makeEmpty(tree);
 
 for(i=0; i<SIZE; i++)
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 {
  /*tree = iterative_insert(a2[i], tree);*/
  tree = insert(a2[i], tree);
 }
 
 tree = makeEmpty(tree);
 
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t2=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 printf("%.6lf seconds elapsed\n", (t2-t1));
 
    return 0;
}

BinarySearchTree.h
typedef int ElementType;

#ifndef Binary_Search_Tree_H
#define Binary_Search_Tree_H

struct TreeNode;
typedef struct TreeNode *SearchTree;

SearchTree makeEmpty(SearchTree root);
SearchTree insert(int key, SearchTree root);
SearchTree iterative_insert(int key, SearchTree root);

#endif  /* Binary_Search_Tree_H */

BinarySearchTree.c
#include "BinarySearchTree.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

struct TreeNode
{
 int data;
 SearchTree  left;
 SearchTree  right;
};

SearchTree makeEmpty( SearchTree root )
{
 if( root != NULL )
 {
  makeEmpty( root->left );
  makeEmpty( root->right );
  free( root );
 }
 return NULL;
}

SearchTree insert(int value, SearchTree root)
{
 if(root == NULL)
 {
  root = malloc(sizeof( struct TreeNode));
  root->data = value;
  root->left = root->right = NULL;
 }
 else
  if(value < root->data)
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  root->left = insert(value, root->left);
 else
  if(value > root->data)
  root->right = insert(value, root->right);
 return root;
}

SearchTree iterative_insert(int value, SearchTree root)
{
 SearchTree newNode = malloc(sizeof( struct TreeNode));
 newNode->data = value;
 newNode->left = NULL;
 newNode->right = NULL;
 if(root == NULL)
 {
  root = newNode;
 }
 else
 {
  SearchTree currNode = root;
  short inserted = 0;
  
  while(!inserted)
  {
   if(currNode->data > value)
   {
    if(currNode->left == NULL)
    {
     currNode->left = newNode;
     inserted = 1;
    } 
    else 
    {
     currNode = currNode->left;
    }
   }
   else if(currNode->data < value)
   {
    if(currNode->right == NULL)
    {
     currNode->right = newNode;
     inserted = 1;
    }
    else 
    {
     currNode = currNode->right;
    }
   }
   else 
   {
    /*in our tests this case (in wich the value to insert already is in 
the tree) should never happen because we use unique values but we added it just in case*/
    inserted = 1;
    free(newNode);
   }
   
  }
 }
 return root;
}
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11.2.2.C++
main.cpp
#include "BinarySearchTree.h"
#include <sys/time.h>
#include <fstream>

const int SIZE = 2000000;

using namespace std; 

int main()
{
 
 ifstream inFile;
 int* a1 = new int[SIZE];
 int* a2 = new int[SIZE];
 int i = 0;
 
 inFile.open("ten_million_ints");

 while (i<SIZE) 
 {
  inFile >> a1[i];
  i++;
 }
 i = 0;
 while (i<SIZE) 
 {
  inFile >> a2[i];
  i++;
 }
 inFile.close();
 
 cout << SIZE << " ints" << endl << "Tree computation started:!" << endl;
 
 timeval tim;
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t1=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 
 BinarySearchTree* t = new BinarySearchTree();

 for (int i=0; i<SIZE; i++) {
  //t->iterative_insert(a1[i]);
  t->insert(a1[i]);
 }
 
 delete t;
 
 t = new BinarySearchTree();
 
 for (int i=0; i<SIZE; i++) {
  //t->iterative_insert(a2[i]);
  t->insert(a2[i]);
 }
 
 delete t;
 
 gettimeofday(&tim, NULL);
 double t2=tim.tv_sec+(tim.tv_usec/1000000.0);
 cout << (t2-t1) << " seconds elapsed\n";
 
 delete[] a1;
 delete[] a2;
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 return 0;
}

BinarySearchTree.h
#ifndef BINARYSEARCHTREE_H
#define BINARYSEARCHTREE_H
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

class BinarySearchTree
{
public: 
 class Node
 {
 public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
  Node(int val)
  {
   this->data = val;
   this->left = NULL;
   this->right = NULL;
   
  }
  ~Node()
  {
   delete this->left;
   delete this->right;
  }
 };
 
private:
 Node *root;
 Node* insert_node(Node* newNode, Node* parent);

public: 
 
 BinarySearchTree();
 ~BinarySearchTree();

 void insert(int value);
 void iterative_insert(int value);
 void remove(int value);
};
#endif

BinarySearchTree.cpp
#include "BinarySearchTree.h"

BinarySearchTree::BinarySearchTree()
{
 this->root = NULL;
}

BinarySearchTree::~BinarySearchTree()
{
 delete this->root;
}

void BinarySearchTree::insert(int value)
{
 Node* newNode = new Node(value);
 this->root = this->insert_node(newNode, this->root);
}
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BinarySearchTree::Node* BinarySearchTree::insert_node(Node* newNode, Node* parent)
{
 
 if(parent == NULL)
 {
  parent = newNode;
 }
 else if(parent->data > newNode->data)
 {
  parent->left = this->insert_node(newNode, parent->left);
 }
 else
 {
  parent->right = this->insert_node(newNode, parent->right);
 }
 return parent;
}

void BinarySearchTree::iterative_insert(int value)
{

 Node* newNode = new Node(value);
 if(this->root == NULL)
    this->root = newNode;
 else
 {
  Node* currNode = this->root;
  bool inserted = false;
  
  while(!inserted)
  {
   if(currNode->data > value)
   {
    if(currNode->left == NULL)
    {
     currNode->left = newNode;
     inserted = true;
    } 
    else 
    {
     currNode = currNode->left;
    }
   }
   else if(currNode->data < value)
   {
    if(currNode->right == NULL)
    {
     currNode->right = newNode;
     inserted = true;
    }
    else 
    {
     currNode = currNode->right;
    }
   }
   else 
   {
    //in our tests this case (where the value to insert already is in 
the tree) should never happen because we use unique values but we added it just in case
    inserted = true;
    delete newNode;
   }

  }
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 }

}

11.2.3.Java
Main.java
import java.io.*;

public class Main
{
    public static final int SIZE = 4000000;
    
    public static void main(String[] args) 
    {
        int a1[] = new int[SIZE];
        int a2[] = new int[SIZE];
        
        Runtime r = Runtime.getRuntime();
        try
        { 
            FileInputStream fstream = new FileInputStream("ten_million_ints");
            DataInputStream in = new DataInputStream(fstream);
            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
            String strLine;
            int i = 0;
            while((strLine = br.readLine()) != null && i<SIZE)
            {
                a1[i] = Integer.parseInt(strLine);
                i++;
            }
            i=0;
            while((strLine = br.readLine()) != null && i<SIZE)
            {
                a2[i] = Integer.parseInt(strLine);
                i++;
            }
            in.close();
        } catch(Exception e)
        {
            System.err.println("Error...: " + e.getMessage());
        }

        System.out.println(SIZE+" ints\nBinary Tree computation started:");
        long start = System.currentTimeMillis();

        BinarySearchTree bst = new BinarySearchTree();

        for(int i = 0; i < SIZE; i++)
        {
            //bst.iterative_insert(a1[i]);
            bst.insert(a1[i]);
        }
        
        bst = null;
        
  r.gc(); //invocation of garbage collector
        
        bst = new BinarySearchTree();
        
        for(int i = 0; i < SIZE; i++)
        {
            //bst.iterative_insert(a2[i]);
            bst.insert(a2[i]);
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        }
        bst = null;
        r.gc();
        long end = System.currentTimeMillis();
        double total = (double)(end - start)/1000;
        System.out.println(total+" seconds elapsed.");
    }

}

Node.java
public class Node
{
    int data;
    Node left;
    Node right;
    Node(int val)
    {
        this.data = val;
        this.left = null;
        this.right = null;
    }
}

BinarySearchTree.java
public class BinarySearchTree
{

    private Node root;

    BinarySearchTree()
    {
        this.root = null;
    }

    public void insert(int val)
    {
        Node newNode = new Node(val);
        this.root = this.insert_node(newNode, this.root);
    }

    public void iterative_insert(int val)
    {
        Node newNode = new Node(val);
        if(this.root == null)
        {
            this.root = newNode;
        }
        else
        {
            Node currNode = this.root;
            boolean inserted = false;

            while(!inserted)
            {
                if(currNode.data > val)
                {
                    if(currNode.left == null)
                    {
                        currNode.left = newNode;
                        inserted = true;
                    }
                    else
                    {
                        currNode = currNode.left;
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                    }
                }
                else if(currNode.data < val)
                {
                    if(currNode.right == null)
                    {
                        currNode.right = newNode;
                        inserted = true;
                    }
                    else
                    {
                        currNode = currNode.right;
                    }
                }
                else
                {
                    inserted = true;
                }

            }
        }

    }

    private Node insert_node(Node newNode, Node parent)
    {
        if(parent == null)
        {
            parent = newNode;
        }
        else if(parent.data > newNode.data)
        {
            parent.left = this.insert_node(newNode, parent.left);
        }
        else if(parent.data < newNode.data)
        {
            parent.right = this.insert_node(newNode, parent.right);
        }
        return parent;
    }
}

11.2.4.Python
binarySearchTree.py
#!/usr/bin/env python
import time

SIZE = 200000

class TreeNode:
    def __init__(self, data):
        self.left = None
        self.right = None
        self.data = data
        
class BinarySearchTree:

    def __init__(self):
        self.root = None

    def insert(self, key):
        newNode = TreeNode(key)
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        self.root = self.insert_node(self.root, newNode)

    def insert_node(self, parent, newNode):
        if parent is None:
            parent = newNode
        elif newNode.data < parent.data:
            parent.left = self.insert_node(parent.left, newNode)
        else:
            parent.right = self.insert_node(parent.right, newNode)
        return parent

    def iterative_insert(self, key):
        newNode = TreeNode(key)
        if(self.root is None):
            self.root = newNode;
        else:
            currNode = self.root
            inserted = False

            while(not inserted):
                if(currNode.data > key):
                    if(currNode.left is None):
                        currNode.left = newNode
                        inserted = True
                    else:
                        currNode = currNode.left                                  
                elif(currNode.data < key):
                    if(currNode.right is None):
                        currNode.right = newNode
                        inserted = True
                    else:
                        currNode = currNode.right
                else:
                    inserted = True

    def traverse(self):
        self._traverse(self.root)

    def _traverse(self, parent):
        if parent is None:
            print "Tree empty"
        else:
            if parent.left != None:
                self._traverse(parent.left)

            print parent.data

            if parent.right != None:
                self._traverse(parent.right)

def main():

    inFile = open('ten_million_ints', 'r')
    a1 = []
    a2 = []
    i = 0
    while(i<SIZE):
        a1.append(int(inFile.readline()))
        i+=1
    i = 0

    while(i<SIZE):
        a2.append(int(inFile.readline()))
        i+=1
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    inFile.close()

    print str(SIZE)+" ints\nBinary tree computation started:"
    t0 = time.time()
    tree = BinarySearchTree()

    for i in range(SIZE):
        tree.insert(a1[i])
        #tree.iterative_insert(a1[i])

    tree = None
    
    tree = BinarySearchTree()

    for i in range(SIZE):
        tree.insert(a2[i])
        #tree.iterative_insert(a2[i])

    tree = None;
    t1 = time.time()
    print str(t1-t0) + " seconds elapsed\n"

main()
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11.3.Bilaga 3 - Enkätfrågor

Fråga 1
Vilket av följande språk har du erfarenhet av att jobba i? 
Rangordna mellan 1-5 där 5 är väldigt mycket erfarenhet och 1 är väldigt lite erfarenhet

Fråga 2 
Vilka/vilket av dessa språk utvecklar ni på ert företag mest i?

Fråga 3
Vad är de största anledningarna till att ni programmerar i just det/de språk(en)?

Fråga 4
Utvecklar ni alltid i samma språk eller skiljer det sig beroende på kund/projekt?

Fråga 5
Om du enbart utvecklar i ett språk, vad beror det på?

Fråga 6
Hur upplever du följande faktorer i Java? Rangordna faktorerna mellan 1-5 där 5 är väldigt bra, 
1 är väldigt dåligt.

Fråga 7
Hur upplever du följande faktorer i C++? Rangordna faktorerna mellan 1-5 där 5 är väldigt bra, 1 
är väldigt dåligt.

Fråga 8
Hur upplever du följande faktorer i C? Rangordna faktorerna mellan 1-5 där 5 är väldigt bra, 1 är 
väldigt dåligt.

Fråga 9
Hur upplever du följande faktorer i Python? Rangordna faktorerna mellan 1-5 där 5 är väldigt 
bra, 1 är väldigt dåligt.

Fråga 10
Skulle du kunna tänka dig att någon gång göra en kompromiss på prestandan av ett program 
för att få en kortare utvecklingstid?

Fråga 11
Om ja, skulle du då kunna tänka dig att byta programmeringsspråk av den anledningen?

Fråga 12
Har du några övriga kommentarer om något av dessa 4 språken?
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11.4.Bilaga 4 - Testresultat
Genomsnittsvärden i tabellerna nedan avser tiden i sekunder medan det 
maximala minnesanvändningen anges i megabyte.

11.4.1.Dator 1

Genomsnittsvärde Maximal minnesanvändning 

C

C++

Java

Python

14,0708 0,742

14,2192 0,769

1,9507 35,000

762,9591 3,800

Genomsnittsvärde

C

C++

Java

Python

14,0970

14,3504

2,4668

764,7486

Genomsnittsvärde

Python Pypy

Python inbyggd sort

24,999

0,06355

Tabell 12.4.1.1 - Resultat Insertion sort

Tabell 12.4.1.2 - Resultat Insertion sort - Overheadtest

Tabell 12.4.1.3 - Resultat Insertion sort - Övriga tester



Genomsnittsvärde Maximal minnesanvändning 

C

C++

Java

Python

Python Pypy

6,9575 76,400

6,9724 77,700

4,0362 103,200

183,5118 887,700

45,8796 360,000

Genomsnittsvärde

C

C++

Java

Python

8,202

8,4075

5,078

194,206

Genomsnittsvärde Maximal minnesanvändning 

C

C++

Java

Python

6,3918 76,400

6,3323 76,400

3,7338 103,300

152,5453 873,800

Tabell 12.4.1.4 - Resultat Binary search tree rekursivt anrop

Tabell 12.4.1.5 - Resultat Binary search tree rekursivt anrop - Overheadtest

Tabell 12.4.1.6 - Resultat Binary search tree iterativt anrop
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11.4.2.Dator 2

Insertion sort Genomsnittsvärde Maximal minnesanvändning

C

C++

Java

Python

16,7382 0,449

16,9666 0,500

2,1898 14,100

687,7890 4,800

Genomsnittsvärde Maximal minnesanvändning 

C

C++

Java

Python

9,2406 45,200

8,8642 45,900

6,6650 162,500

139,0726 422,000

Genomsnittsvärde Maximal minnesanvändning 

C

C++

Java

Python

8,3151 45,200

8,2100 45,300

5,8708 162,200

103,5928 415,000

Tabell 12.4.2.1 - Resultat Insertion sort

Tabell 12.4.2.2 - Resultat Binary search tree rekursivt anrop

Tabell 12.4.2.3 - Resultat Binary search tree iterativt anrop
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11.5.Bilaga 5 - Enkätresultat

11.5.1.Frågaorna 6-9
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