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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om Microsofts nya programmeringsspråk, C# (See Sharp) och .NET 
Framework. Dessa är fortfarande i betaversion men kommer att släppas på marknaden i 
februari 2002. I uppsatsen presenteras C#, dock ej i detalj, utan de egenskaper som utmärker 
språket. En jämförelse görs med C++ och Java, då C# påminner om dessa språk mest. Både 
C# och Java har utvecklats från moderspråket C++. Microsoft nämner aldrig själva att C# 
skulle härstamma från Java, men syntaxen och funktionaliteten är mycket snarlik. 
  
C# kan endast exekveras på Microsoft nya .NET plattform. Mycket av C#s styrka och 
egenskaper kommer från plattformens ramverk (.NET Framework), så även ramverket 
presenteras i uppsatsen. Man kan inte tala om C# utan att tala om .NET, ty de lever i en slags 
symbios. 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vad C# är för språk och om det har någon framtid.  
Undersökningen har gjorts genom litteraturstudier, efterforskningar på Internet och en 
intervju. Intervjun gjordes med en anställd på företaget Wireless Opinion, vilka planerar en 
övergång till .NET plattformen. Eftersom .NET och C# inte finns på marknaden ännu så går 
det inte att få konkreta erfarenheter som svar i intervjun. Svaren är mer deras tankegångar om 
C# och .NET.  
 
Slutsatsen av denna undersökning är att C# i sig inte är en ny revolution när det gäller 
programmeringsspråk trots att det har flera fördelar gentemot andra språk. Däremot bidrar 
kombinationen av C# och .NET plattformen med nya teknologier som kan ge stora 
möjligheter i framtiden.  
 
För att förstå denna uppsats bör man ha någon erfarenhet av objektorienterad programmering. 
 
Nyckelord: C#, .NET, Java, C++, ramverk 
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Abstract 
 
This paper is about the new programming language from Microsoft, C# (See Sharp) and the 
.NET Framework. They are still in beta-version, but will be released on the market in 
February 2002. This paper presents C#, not in detail but the characteristics that distinguish the 
language. A comparison is done with C++ and Java, since C# is most resembling to these 
languages. Both C# and Java have been developed from the mother- language C++. Microsoft 
never mention that C# have been originated from Java, but the syntax and the functionality 
are very similar.  
 
C# can only be executed on Microsoft’s new .NET platform. Many of C#’s strengths and 
characteristics come from the platforms framework (.NET Framework), so the framework is 
also presented in the paper. One can’t talk about C# without talk about .NET, because they 
live in a kind of symbiosis. 
 
Our purpose with this paper was to investigate what language C# is and if it has a future. 
The investigation has been done through studying literature, research on the Internet and an 
interview with an employee at the company Wireless Opinion, who are planning a crossover 
to the .NET platform. Since .NET and C# are not yet on the market we can’t get any concrete 
experiences as answers in the interview. The answers are more their thoughts about C# and 
.NET.  
 
The conclusion of this investigation is that C# itself isn’t a new revolution regarding 
programming languages, despite its several advantages towards other languages. However the 
combination of C# and the .NET Framework contributes with new technologies which can 
give great opportunities in the future.  
 
To understand this paper you ought to have some experience of object oriented programming. 
 
Keyword: C#, .NET, Java, C++, ramverk 
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1 Inledning 
 
 
 
Vi har läst datavetenskap i 3 år och vårt huvudämne var programmering. Vi har till största 
delen programmerat i C och C++, så valet av ämne var inte särskilt svårt, när vi fick höra att 
Microsoft skulle släppa en efterföljare till dessa, nämligen C#. Mycket intressant! Under 
arbetets gång har vi påbörjat en Javakurs som ökat vår förståelse och våra kunskaper. 
 
 

1.1 Introduktion 
 
Detta arbete handlar om Microsofts nya programmeringsspråk C# och detta är vad Microsoft 
själva säger om C#: 
”C# is a simple, modern, object oriented and type-safe programming language derived from C 
and C++. C# (pronounced ‘c sharp’) is firmly planted in the C and C++ family tree of lan-
guages, and will immediately be familiar to C and C++ programmers. C# aims to combine the 
high productivity of Visual Basic and the raw power of C++.” [8] 
  
Arbetet behandlar också ramverket (.NET Framework), på .NET plattformen som C# 
utvecklas och exekveras på. 
 
Uppmärksamma gärna de olika typsnitten i arbetet: 

• engelska programmeringstermer utan svensk motsvarighet 
• kodexempel 
• bildtext 
 
 

1.2 Frågeställning och hypotes 
 
I dag finns det en uppsjö av olika programmeringsspråk som man nyttjar för att lösa olika 
problem. De flesta avancerade applikationer, speciellt webbapplikationer, kräver idag att man 
kan samköra flera språk inom samma applikation för att den ska kunna uppfylla de krav som 
ställs. Vad är det då som skulle kunna motivera att ännu ett programmeringsspråk skulle vara 
till nytta? Vad har C# som skulle kunna få redan hårt ansträngda programmerare att lära sig 
ett nytt språk? Vad ska C# användas till? Vilka fördelar respektive nackdelar har det gentemot 
de språk som det delar många likheter med d.v.s. Java och moderspråket C++? Har C# det 
som krävs för att den ska kunna slå sig in på den språkbelamrade marknaden? Vad är det som, 
i så fall, utmärker C#?  
 
Hypotesen som uppsatsen utgår ifrån är följande: 
 
”Om man vill programmera enkelt och modernt, så är C# ett bra val.” 
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1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda om C# har de kvalifikationer och egenskaper som krävs för 
att kunna slå igenom som ett nytt programmeringsspråk på marknaden. Uppsatsen kommer att 
redogöra för vad C# är för språk och vad det kräver för att fungera. Jämförelser med Java och 
C++ kommer att göras för att se deras likheter och skillnader språken emellan. Detta för att få 
en referensram till vad språket ska kunna mäta sig med. En annan aspekt i arbetet är 
inställningen till C# från arbetslivets sida om språkets möjligheter. Målet är att kunna klargöra 
om C# kommer att bidra med nya och/eller förbättrade egenskaper som skulle kunna göra att 
språket kommer att spridas och användas.  
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Detta arbete kommer att beskriva C# ur ett bredare och mer övergripande perspektiv och inte 
beskriva språket i detalj då detta arbete skulle bli alltför stort, utan istället kommer de 
viktigaste egenskaperna att belysas. För mer detaljerad information om språkets syntax 
hänvisas till referenslitteraturen.  
 
Undersökningen kommer att grunda sig på litteraturstudier och en intervju, det kommer inte 
att genomföras någon egen test genom implementation av C# på .NET plattformen. Detta 
p.g.a. problem vid installation  och körning av betaversionen av .NET. Denna krävde byte av 
operativsystem, webbläsare och mailprogram bland annat. 
 
 I början av detta arbete var fokusen inställd på C#, men efter påbörjad läsning märktes det att 
det inte bara är språket C# som är en nyhet utan även .NET plattformen. Plattformen 
innehåller många olika delar, men arbetet kommer att behandla den del som C# använder 
mest, nämligen ramverket (.NET Framework). Man kan inte bortse från alla de egenskaper 
och möjligheter ramverket ger, därför kommer en stor del av vårt arbete belysa hur detta 
ramverk fungerar och vilka egenskaper den förser C# med. När det står .NET i arbetet så är 
det .NET ramverket det syftas på. 
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2 Metod 
 
 
 

2.1 Litteraturstudie 
 
Vi har läst diverse vetenskapliga tidningsartiklar, intervjuer, jämförelser mellan språken, 
artiklar på Internet, och ett antal böcker i ämnet. Genom att läsa, analysera och kritiskt 
granska de olika informationskällorna så vill vi få fram en så korrekt bedömning som möjligt 
av C#. Eftersom vi inte testat C# själva, så får vi genomföra vårt arbete baserat på andra 
programmerares erfarenheter och bevis. 
 
 

2.2 Intervju 
 
Vi har valt att göra en intervju med Pierre Ljungberg, projektledare och informations-
säkerhetsansvarig på företaget Wireless Opinion i Karlskrona. Det är ett företag med 27 
anställda som startades i slutet av 1999. Wireless Opinion är ett företag som utvecklar 
tekniska plattformar för mobila marknadsundersökningar. Anledningen att vi har valt 
Wireless Opinion för vår intervju är att företaget har funderingar till att övergå till .NET-
plattformen och eventuellt C#. Det vi ville få fram är vilken inställning människor i 
arbetslivet har till detta nya språk, dels för att komplettera våra litteraturstudier och dels av 
ren nyfikenhet. Eftersom .NET och C# ännu bara existerar i betaversion så finns det ingen 
som använder dessa i arbetslivet idag. De svar vi fick på intervjun är därför baserade på deras 
resonemang om C# och .NET istället för konkreta erfarenheter. 
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3 C# 
 
 
 

3.1 Allmänt om C# 
 

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som har utvecklats av Microsoft. Det sägs att 
C# har C++s styrka, Visual Basics enkelhet och Javas elegans [3]. C# är en utveckling av alla 
dessa språk och även fler än dem. Man har skapat C# genom att ta fram de bästa egen-
skaperna hos en mängd olika programmeringsspråk, en del av dessa egenskaper har för-
bättrats och förenklats, samt att Microsoft utvecklat en del nya egenskaper som har saknats 
hos de andra språken. 
 
Med C# skall det vara enklare att programmera, och risken för att göra fel har åtgärdats 
genom att ha t ex tagit bort pekare, och infört automatisk skräphantering1 och typsäkerhet2. 
Detta gör att koden blir stabilare och effektivare.  
 
 

3.2 Bakgrundshistoria 
 

Under de senaste decennierna har C och C++ varit de stora traditionella programmerings-
språken. När Javan kom 1995 så växte anhängarskaran mycket snabbt och är idag av ett stort 
antal. 
 
C:  
C släpptes år 1970 av Ken Thompson och Dennis Ritchie. C är ett funktionsbaserat språk som 
fortfarande används mycket i system som kräver effektiv och snabb kod som tar lite 
minnesutrymme, som t.ex. inbäddade system. Till en början användes C till att skriva Unix, 
och används idag mest för hårdvarunära programmering. [3] 
 
C++: 
1980 släpptes C med klasser av Bjarne Stroustrup, senare känt under namnet C++. C++ är en 
modernisering av C, och språket gick från att vara funktionsbaserat till att bli objekt-
orienterat. En viktig anledning till att man införde klasser och objekt var att man eftersträvade 
att avbilda verkligheten i utvecklingsdesignen. Med C++ skulle man kunna lösa alla möjliga 
problem samt att det underlättade utvecklingen av Windows-program. [3]  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Automatisk skräphantering: systemet plockar automatiskt bort objekt som inte används 
2 Typsäkerhet: Automatisk kontroll av datatypers storlek, längd och värde. Samt att datatyper initieras innan 
användning. 
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Visual Basic:  
Visual Basic (VB) släpptes år 1990 av Microsoft. Med VB gjorde Microsoft Windows-
programmeringen mycket lättare genom språket BASIC, språket för nybörjare. Det största 
genombrottet för VB, som C# har ärvt, är användargränssnittets design. Användargränssnittet 
tillåter att utvecklaren kan använda en grafisk metod för att göra Windows klasser istället för 
att skriva kod (drag and drop-metoden). [3] 
 
Java: 
Java kom ut år 1995 och utvecklades av Sun [3]. Java var från början utvecklat för webb-
programmering men används idag även till inbyggda system, smart elektronik, spel m.m. Java 
vann anhängare världen över och är idag ett mycket stort språk. 
 
C#: 
C# befinner sig i skrivande stund fortfarande i betaversion 2 och kommer att släppas ut på 
marknaden den 13 februari 2002. Microsoft släppte första betaversionen i juni 2000. C# är ett 
komponent- och serviceorienterat språk som skall underlätta Windows- och webb-
programmering. I samband med C# så släpps även en ny plattform av Microsoft som heter 
.NET. C# är utvecklat och helt anpassat för denna plattform och plattformen har vissa saker 
som är direkt anpassade för språket C#, och p.g.a. detta så kan språket nyttja alla de tjänster 
och egenskaper som plattformen kan erbjuda. Så när man pratar om C# så pratar man om 
.NET. [5] [6] 
 
Värt att nämna är att Microsoft har försökt att släppa egna versioner av Java, som heter VJ++. 
Sun har stämt Microsoft för detta och de har fått betala ut stora summor i skadestånd, den 
sista versionen av VJ++ släpptes 1998. Microsofts språk bygger på öppna standarder så när 
Sun utvecklade Java från C++ så var det inga problem. Sun låser Javas aktuella standard, 
därför stämmer de Microsoft när de ”lånar” från Javan, de får dock använda gamla standarder, 
men inte den nuvarande. [6]   
 
Microsoft har överlämnat specifikationerna av C# till ECMA1, ett internationellt företag för 
programmeringsstandarder, för en standardisering. Detta för att försöka bli en öppen standard, 
som i så fall kan användas för att göra tredjepartskompilatorer för C#. [3] [12] 
 
Microsoft har satsat 4 miljarder kronor på .NET plattformen och C#. C# är kanske inte ett helt 
nytt och revolutionerande språk i sig, men i kombination med .NET plattformen så har 
Microsoft lyckats skapa ett helt nytt koncept. [12] 
 

                                                 
1 ECMA: Standardizing Information and Communication Systems (hette tidigare European Computer 
Manufacturers Association) 
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3.3 Enkelt 
 
Det huvudsakliga målet med C# var att göra programmeringen enkel. Många egenskaper, 
eller avsaknaden av vissa egenskaper, bidrar till den övergripande enkelheten med C#. Pekare 
är en framträdande egenskap, som kan ställa till med minnesläckage, som är borttaget ur C#. 
Med C# arbetar man, som default1, med hanterad kod (kap 4.4.3) där osäkra operationer 
såsom direkt minnesmanipulering via pekare, inte är tillåten. Syntaxen i C# är mycket ren och 
enkel, i C# skall man kunna skriva mindre rader kod, samtidigt som koden skall bli mer 
lättläst och förståelig.  
 
En annan egenskap som tidigare har försvårat programmeringen är de olika notationerna. 
Tidigare har man kunnat använda tre olika notationer ( ::, ., -> ) för att komma åt 
medlemsvariabler, klasser eller referenser (bl.a. i C++). Olika notationer har gällt vid olika 
tillfällen vilket ibland har kunnat orsaka problem. I C# har man tagit bort två av dem och nu 
används endast punktnotation för ändamålet. [4] 
 
C#, eller mer korrekt, .NET ramverket har ett enhetligt typsystem. Detta innebär att man inte 
behöver ta hänsyn till olika processorers arkitektur som gör att längden på datatyper kan 
variera. Längden av datatyperna t.ex. ett integer är alltid av samma längd oberoende av 
vilken processor som C# programmet arbetar emot. En annan fördel med detta enhetliga 
typsystem är att man kan behandla primitiva datatyper (kap. 3.9.1.1) som objekt. [4] 
 
Alla objekt i C# ärver från den ultimata basklassen object och man kan se det som om detta 
arv även gäller datatyperna. (se bild 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1.  Bilden visar några av de som ärver från basklassen object. [10]  
 
Arvet medför att man för ett vanligt integer kan definiera och anropa medlemsfunktioner, 
man kan också göra en direkt tilldelning mellan ett objekt och en primitiv datatyp. (förklaras i 
kap 3.6 Objektorienterat, boxing) 
 
Ex: 
 
int anInteger = 23; 
object anObject= anInteger: 

                                                 
1 default: ung. som grundinställning av standardvärde 

SSttrreeaamm  

MMeemmoorryySSttrreeaamm  FFiilleeSSttrreeaamm  

HHaasshhttaabbllee  ddoouubbllee  iinntt  

oobbjjeecctt  
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3.4 Konsistent  
 
I C# är systemet med datatyper enhetligt och konsistent och det låter mjukvaruutvecklare 
behandla alla typer i språket som objekt. Oavsett om man använder en klass, struct, vektor 
eller en primitiv datatyp så går det att behandla dem som objekt. Objekten sätts ihop till ett 
namespace. Detta namespace inkluderar man sedan i de filer där man behöver få tillgång 
till de klasser och objekt som man skapat (istället för #include i C och C++). [4] [6] 
 
Basklassbiblioteket ligger i namespacet System som man får åtkomst till genom att 
överst i sitt program ange: 
 
  using System; 
 
 
När det gäller namespace så råder hierarkisk struktur där System är den översta. För att 
komma åt klasser eller objekt i hierarkin så används punktnotation. 
 
Ex.  
 
using System.Text; 
 
 
     

3.5 Modernt 
 
Vad som gör C# modernt jämfört med tidigare programspråk hos Microsoft är att C# har: 

 
• automatisk skräphantering 
• typsäkerhet 
• välutvecklad felhantering 
• inbyggd support för datatyper som array och string 
• en hanterad miljö som den exekveras i och som garanterar säkerhet 
• en komponentbaserad struktur 
• en ny datatyp decimal för större beräkningar (128 bitar) 
• ett XML1-färdigt format efter kompilering [3] 

 
I dag är det vanligt att man använder kodkomponenter från olika språk för att utveckla 
applikationer. Att C# är komponentbaserat gör det väl anpassat till dessa behov. [4] 
    

                                                 
1 XML: (eXtended Markup Language), ett statiskt programmeringsspråk för webbsidor 
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3.6 Objektorienterat 
 
Den objektorienterade modellen är baserad på hur objekt samverkar med verkligheten. C# är 
ett strikt objektorienterat språk där allting är inkapslat i en klass, antingen som en 
instansmedlem eller som en klassmedlem. C# stödjer de typiska egenskaper som 
sammankopplas med objektorientering såsom inkapsling, polymorfism och arv. Dock finns 
det inget stöd för multipelt arv utan en subklass får endast ärva från en basklass. Istället för 
multipelt arv använder man sig av interface (se definition i kap. 3.9.2.1 Interface). [4] [6] 
 
Det finns inga globala funktioner, variabler eller konstanter i C#. Detta för att göra koden mer 
lättläst samt att undvika problem med namngivningar. [4]   
 
I C# kan de primitiva datatyperna behandlas som objekt vid behov. Detta sker med hjälp av 
den automatiska funktionen boxing, som ser till att datatypen konverteras till ett objekt, när 
det behövs i koden. Om man sedan vill konvertera tillbaka objektet till en datatyp 
(unboxing) så måste datatypen anges av utvecklaren (se exemplet och bild 2). [4] [6] 
 
Ex. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Bild 2. Bilden visar boxing och unboxing. Variabeln o är en referens till ett objekt av 
klassen Int32, d.v.s. datatypen  integer. [10]  
 
Metoderna som definieras i en klass är icke virtuella som default d.v.s. de kan inte ärvas 
till en subklass. Avsikten med detta är att ta bort ytterligare en felkälla nämligen oavsiktlig 
överlagring av en metod. För att en metod ska kunna överlagras måste den explicit ha 
modifieraren virtual framför sig. [4] [6] 
 
C# stödjer alla de inkapslingsmodifierare som finns i C++, för att bestämma åtkomstnivå på 
klassmedlemmar. Förutom private, protected och public har C# en fjärde inkaps-
lingsmodifierare: internal. Den nya modifieraren ger all kod som finns inom en 
komponent (applikation eller biblioteksfil) åtkomst till klassmedlemmar. [4] 
 

iinntt  ii  ==  112233;;  
oobbjjeecctt  oo  ==  ii;;  
iinntt  jj  ==  ((iinntt))oo;;  

112233  ii

 oo  SSyysstteemm..IInntt3322  

112233  jj
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3.7 Typsäkert 
 
Alla variabler i C# är typsäkra. Med typsäkert menas att man inte kan utföra osäkra 
typkonverteringar där det finns möjlighet att data förloras efter en konvertering. Det går med 
andra ord inte att försöka omvandla ett int till ett double, som man skulle kunna göra i 
C++ med hjälp av pekare. Detta gör att programmen man utvecklar blir stabilare. [4] 
  
Alla variabler måste initieras innan man kan använda dem. Ett objekts medlemsvariabler 
initieras till noll och referenstyper initieras till null automatiskt av kompilatorn. Lokala 
variabler måste man själv initiera innan man använder dem annars kommer kompilatorn att 
generera ett kompileringsfel. En fördel med detta är att man undgår att få konstiga resultat av 
en oinitierad variabel som kan innehålla vilket värde som helst. [4] 
 
I C# ingår så kallad gränskontroll av vektorer och strängar. Det är inte längre möjligt att 
försöka använda det ”extra” elementet n i vektorn eftersom en vektor har n-1 element. Detta 
gör det omöjligt att skriva i minne som inte är allokerat för vektorn. Skulle man försöka 
skriva utanför minnesallokeringen så genereras ett felmeddelande. [4] 
 
Aritmetiska operationer kan ibland orsaka overflow på resultatvariabeln om den inte är 
tillräckligt stor. I C# finns det en overflow kontroll som kontrollerar detta. Aritmetiska 
operationer och omvandlingar är inte tillåtna om det blir overflow . I vissa fall vill man 
dock få fram en overflow och då får detta anges explicit. [4]  
 
I C# kräver flödeskontrollsatserna if och while ett boolean som resultat. Detta för att  
komma ifrån de misstag som kan göras mellan tilldelning (=) och jämförelser (==). En 
jämförelsesats returnerar ett boolean som resultat (true eller false) men det gör inte en 
tilldelning. 
 
Ex. 
 
int ok = 1; 
if (ok)   //fel, kan endast göras med boolean 
if (ok == 1) //korrekt 
 
 
I switch-satser ska det nu vara omöjligt att av misstag trilla igenom flera case-satser p.g.a. 
avsaknad av break. I C# har man infört den nygamla funktionen goto som ska användas 
om man vill gå till ett annat case eller default. Finns inte goto kommer endast de satser 
som finns under valt case att utföras och inga andra. [4] [6] 
 



          
                C# - Framtidens språk? 
 
 

10 

    

3.8 Versionshantering 
 
Under flera år har många mjukvaruutvecklare haft problem med versionshantering. 
Versionshanteringsproblem uppstår oftast vid utveckling av applikationer som består av flera 
olika kodkomponenter som ska samverka inom programmet. Problemet ligger i att olika 
applikationer installerar olika versioner av samma DLL1-fil på datorn. Ibland kan äldre 
applikationer använda en DLL som är uppdaterad, men för det mesta brukar det inte fungera. I 
C# kan olika versioner av samma DLL-fil samexistera och exekveras samtidigt. [4] 
 
 

3.9 Datatyper 
 
I C# arbetar man med två sorters datatyper, värdetyper och referenstyper (se bild 3). Eftersom 
alla inbyggda datatyper ligger i .NET ramverket, så är de datatyper som visas här 
gemensamma för alla språk som är anpassade för .NET plattformen. [10] 
 
Värdetyper 

• innehåller data   
• kan inte vara NULL 
• allokeras på stacken 

 
Exempel på värdetyper 

• primitiva int i; 
• enum  enum State { On, Off } 
• structer struct Point { int x, y; } 

 
Referenstyper 

• innehåller en referens till ett objekt 
• kan vara NULL 
• allokeras på heapen 

 
Exempel på referens typer 

• klasser class Foo {...} 
• interfaces interface IFoo {...} 
• vektorer string[] s = new string[10]; 
• delegater delegate void Empty(); 

                                                 
1 DLL: Dynamic Linked Library, nödvändiga biblioteksfiler för att kunna exekvera 
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Ex. 
 
  
iinntt  ii  ==  112233;;    ////  VVäärrddeettyypp  
string s = "Hello world"; // Referenstyp 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild 3. Bilden visar en värdetypen i och referenstypen s. [10] 
 
 
3.9.1 Värdetyper 
 
3.9.1.1 Primitiva värdetyper 
 
De olika värdetyperna presenteras här:  
 
Integral typer 
sbyte                                  -128          127  8 bitar 
byte                         0            255 8 bitar 
short                         -32 768  32 767 16 bitar 
ushort              0  65 535 16 bitar 
int                      -2 147 483 648           2 147 483 647 32 bitar 
uint                                       0           4 294 967 295 32 bitar 
long -9 233 372 036 854 775 808         9 233 372 036 854 775 807 64 bitar 
ulong   0       18 446 744 073 709 551 615 64 bitar 
 
Flyttals typer 
float      1.5 x 10 -45                                  3.4 x 10 38 32 bitar 
double     5.0 x 10 –324                  1.7 x 10 308 64 bitar 
 
Decimal typ 
decimal      1.0 x 10 -28                                       7.9 x 10 28 128 bitar 
 
Boolean typ 
bool  true eller false   
  
Char typ 
char              tecken   16 bitar 
 

ii 112233

ss   ""HHeelllloo  wwoorrlldd""  
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3.9.1.2 Enum 
 
Elementen är av typen int, och börjar alltid med 0 som default värde. 
 
Ex. 
 
enum Gruppmedlemmar { Mia, Monica}; 
 
Detta innebär att Mia har värdet 0 och Monica värdet 1. Man kan även definiera dessa själv.  
 
 
3.9.1.3 Structer 
 
För att skapa lättare objekt som tar mindre minne. Den största skillnaden mellan en klass och 
en struct, är att klassen är en referenstyp och struct är en värdetyp (se bild 4). [10] 
 
Som klasser med undantaget 

• lagras i minnet sekventiellt på stacken 
• vid tilldelning mellan structer kopieras datat, inte referensen 
• inget arv 

 
Fördelar 

• ingen allokering på heapen  
• mindre för den automatiska skräphanteraren att handha. 
• minnet används mer effektivt 

  
Ex: struct jämfört med en klass 
 
  
ccllaassss  CCPPooiinntt  {{  iinntt  xx,,  yy;;  ......  }}  
ssttrruucctt  SSPPooiinntt  {{  iinntt  xx,,  yy;;  ......  }}  
CCPPooiinntt  ccpp  ==  nneeww  CCPPooiinntt((1100,,  2200));;  
SSPPooiinntt  sspp  ==  nneeww  SSPPooiinntt((1100,,  2200));;  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Bilden visar hur structen allokeras på stacken respektive hur cp refererar till ett 
objekt av klassen Cpoint som allokeras på heapen. [10]  

1100  
2200  sspp

  ccpp   
1100  
2200  

CCPPooiinntt  
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3.9.2 Referenstyper 
 
 
3.9.2.1 Interface 
 
Interface används istället för multipelt arv. Ett interface deklareras som en referens-
typ som endast har abstrakta medlemmar, d.v.s. det finns ingen kod implementerad utan 
endast en deklaration. Man kan deklarera metoder, properties1 och indexers2 i ett 
interface. Det går inte att skapa en instans av ett interface utan man kan endast ärva 
från det, en klass kan ärva från ett eller flera interface.[1] 
 
 
3.9.2.2 Vektorer 
 
I C# finns det olika modeller av vektorer. Man kan skapa en vektor som är endimensionell 
(vanlig), multidimensionell (2 eller fler dimensioner) eller jagged (en vektor av vektorer). 
[1] 
 
Ex. 
 
int[] i = new int[100];  //Endimensionell  
int[,] squareArray = new int[2,3];   //Tvådimentionell 2x3  
int[, ,] squareArray = new int[3,3,3];  //Tredimentionell 3x3x3 
 

En jagged vektor är en vektor som refererar till andra vektorer.  

int[][] jag = new int[4][]; // Index 0 refererar till vektor  
jag[0] = new int [2];  // av storlek 2 och index 1 till 
jag[1] = new int [6];  // vektor av storlek 6 

 
 
3.9.2.3 Delegater 
 
En delegat kan liknas vid en funktionspekare i C++. En delegat kan hålla i en eller flera 
metoder och används oftast vid events (kap 3.10). När en event inträffar, t.ex. en 
musklickning, så kommer den eller de metoder som delegaten håller i att utföras. [6] 

                                                 
1 properties: funktionalitet för get och set metoder 
2 indexers: för att kunna använda ett antal objekt som om de låg i en vektor 
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3.10 Events 
  
C# har direkt support för events(händelsehantering). Även om events har varit en 
fundamental del ända sedan programmeringens början, så har satsningen på att formalisera 
detta koncept varit vagt, när det gäller många av de tidigare språken. C# använder delegater 
och nyckelordet1 event för att tillhandahålla en ren lösning för händelsehantering. [6] 
 
    

3.11 Attribut 
 
Ibland kan man behöva vik tig information om programmet när det körs, t.ex. vilken databas 
man skall använda, vilken som utvecklat har koden o.s.v., detta kan genomföras med hjälp av 
attribut. Ett attribut deklareras av utvecklaren och kopplas till element i koden t.ex. klasser, 
metoder, datamedlemmar och properties. Informationen i attributet är lagrat tillsammans 
med elementets metadata2 och kan kommas åt i runtimen (kap 4.4) genom en process som 
kallas reflection. [1]  
 
 

3.12 Properties 
 

Motivationen för att ha properties är för att formalisera konceptet get/set metoder. 
Detta används ofta i RAD (Rapid Application Development) verktyg. [6] 

 
Kod i Java eller C++:  
 
foo.setSize(getSize() + 1); 
label.getFont().setBold (true); 
 
Samma kod i C#: 
 
foo.size++; 
label.font.bold=true; 
 
 
 

                                                 
1 nyckelord: (keyword) reserverat ord 
2 metadata: information om datat 
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Koden i C# är lättare att läsa och förstå. Liknande enkelhet är det när man implementerar 
properties: [1] 
 
I Java eller C++: 
 
public int getSize() 
{ 
 return size; 
} 
 
public void setSize(int value) 
{ 
 size=value; 
} 
 
I C#: 
 
public int Size 
{ 
 get 
 { 
  return size; 
 } 
 set 
 { 
  size=value; 
 } 
} 
 
 
 

3.13 Indexers 
 

I C# kan man med hjälp av indexers behandla objekt som om de låg i en vektor, varje 
element har en get/set metod precis som properties. [6] 
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4 .NET Framework 
 
 
 
.NET plattformen presenterades av Microsoft fö r första gången i juni 2000 och detta är 
 Microsofts uttalande om vad .NET plattformen är: 
 
”revolutionary new platform, built on open Internet protocols and standards, with tools and 
services that meld computing and communications in new ways”. [8] 
 
.NET plattformen består bl.a. av följande nya teknologier:   
 

• NET Framework 
• CLR (Common Language Runtime) 
• C# 
• Web Services 
• ASP+ 
• Visual Studio .NET (se bild 5) [5] 

 
.NET plattformen är en ny miljö för att utveckla och köra mjukvaruapplikationer samt att 
underlätta utvecklingen av webbaserade tjänster. Plattformen består av flera delar men den del 
arbetet belyser och syftar på är ramverket i plattformen (.NET Framework). Ramverket består 
av en uppsjö av tjänster och funktionalitet för den som utvecklar på .NET plattformen samt ett 
välutvecklat basklassbibliotek. Den innehåller också en riklig standard av runtime-tjänster, 
CLR (som förklaras i kap 4.4 CLR – Common Language Runtime), som är tillgängliga för 
komponenter skrivna i en mängd olika språk (.NET-anpassade programmeringsspråk).  
 

 
Bild 5. Bilden visar Visual Studio.NET (utvecklingsverktyget till  .NET-plattformen). [11] 
 
Tanken med .NET plattformen är att det ska bli lättare för programmerare att använda olika 
programmeringsspråk för att utveckla en applikation. Ett exempel på en applikation som 
behöver många olika komponenter från flera språk och scripter är webbsidor.  
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Det krävs en bred kunskap i programmeringsspråk som t.ex. SQL1, HTML2, D-HTML3, VB, 
C++, ASP4 med flera, för att webbsidan ska kunna utföra det man tänkt sig. [3] 
 
När man väl är klar med kodningen gäller det dessutom att kunna få de olika komponenterna 
att fungera tillsammans, vilket inte är lätt och brukar kallas för ”DLL hell” i vardagliga 
ordalag. Den mer korrekta benämningen för detta är versionshantering och problemet ligger i 
att de olika komponenterna kan anropa olika versioner av samma biblioteksfil (DLL) , och 
detta gör att de inte kan samarbeta. [3] 
 
På .NET plattformen fungerar det så att utvecklaren väljer det .NET anpassade språk som 
han/hon tycker bäst om och skriver sin kodkomponent. Med hjälp av ramverket i .NET-
plattformen sparas metadata om komponenten som t.ex. vilken version av komponenten det 
är. När sedan exekvering sker läses metadatan och komponenten får access till DLL-filen. [3] 
 
Ett språk anpassat för .NET (t.ex. C#) kan anropa en modul skriven i ett annat .NET anpassat 
språk (t.ex. Visual Basic.NET). Man kan även ärva från en klass skriven i ett annat .NET 
språk. .NETs ramverk inkluderar alla nödvändiga klassbibliotek för att utveckla robusta 
applikationer. I ramverket finns det ett basklassbibliotek som alla .NET språk har tillgång till. 
.NET språken har även tillgång till de klassbibliotek som ligger inbyggda i t.ex. C++ eller 
VB. Många av de funktioner som tidigare låg inbyggda i språket ligger nu istället i .NET 
ramverket. Förutom basklassbiblioteket är även datatyperna gemensamma för språk som 
anpassats till .NET. Detta typsystem kallas CTS – Common Type System, och innehåller alla 
de värde- och referenstyper som kan användas. [3] 
 
 

4.1 Klassbibliotek 
 
Ett språk är ganska oanvändbart utan bibliotek. C# har inget eget klassbibliotek, utan 
använder basklassbiblioteket i .NET ramverket (varav de flesta är skrivna i C#). I det utförliga 
basklassbiblioteket finns det färdiga klasser som skall underlätta programmeringen för t.ex. 
trådar, webb- och Windows applikationer osv. Vissa av dessa bibliotek kan användas på olika 
plattformar medan andra är helt beroende av Windows. [3]  
 
 

4.2 WebForm 
 
WebForms ger utvecklaren ett verktyg att jobba med i ASP.NET (en del i .NET ramverket) 
som närmar sig sättet att jobba med traditionella formulär i Visual Basic. WebForms control 
är ett nytt begrepp som Microsoft inför i och med ASP.NET. Dessa kontroller kapslar in GUI5 
element och ger utvecklaren möjlighet att jobba med dem i designläge, på samma sätt som 
man i dag hanterar kontroller av olika slag på ett VB formulär. ASP.NET levereras med ett 
antal färdiga kontroller, så som listboxar, textboxar, kalenderkontroller m.m.  
                                                 
1 SQL: (Structured Query Language) programmeringsspråk för databaser 
2 HTML: (Hyper Text Markup Language) ett statiskt programmeringsspråk för webbsidor. 
3 D-HTML: (Dynamic HTML) ett dynamiskt programmeringsspråk för webbsidor 
4 ASP: (Active Server Page) dynamiskt programmeringsspråk för webbservrar 
5 GUI: Ett grafiskt användargränssitt på datorer. Innehåller fönster, knappar, scroll-lister, ikonbilder m.m. 
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Man har som utvecklare även möjligheten att utveckla WebForm kontroller för att fylla egna 
specifika behov.  En stor fördel med WebForm kontroller är att de kan identifiera vilken typ 
av webbläsare som anropar. Detta hjälper utvecklare, eftersom man slipper att hantera olika 
webbläsare och webbläsare-versioner. [7] 
 
 

4.3 WinForm 
 
I .NET kommer Windows applikationer att använda sig av WinForm applikationsmodell. 
WinForm ger tillgång till hela uppsättningen av GUI komponenter i Windows. WinForm är 
språkoberoende, vilket gör att man kan välja fritt mellan de olika .NET anpassade språken när 
man ska bygga formulär. Man har tillgång till samma komponenter oavsett språk. En 
intressant möjlighet som uppnås i och med att alla språk i .NET är objektorienterade och 
stödjer arv, är att ett formulär kan ärva av ett annat. Detta gör att man har stor hjälp att 
presentera ett enhetligt gränssnitt på sina Windowsapplikationer. [7] 
 
 

4.4 CLR – The Common Language Runtime 
 
 
4.4.1 Bakgrund runtime 
 
En runtime är en komponent som datorn behöver för att kunna exekvera ett program 
skrivet i ett visst språk. För att t.ex. exekvera ett Visual Basic 6 (VB6) program är det tvunget 
att det finns en VB6 runtime (msvbvm.DLL) installerad på datorn. C++ och Java-program 
kräver i sin tur sina unika runtime-komponenter för att kunna exekveras. [3] 
 
Ett språks runtime är en implementation av kärnfunktioner som ett program skrivet i visst 
språk behöver. När programmet sedan exekveras så sker en dynamisk länkning till den 
runtime-komponent som tillhör språket för att få den funktionalitet som det behöver. [3] 
 
  
4.4.2 Problem med runtimes 
 
Det faktum att olika språk behöver olika runtime har många gånger gjort det svårt för 
utvecklare. En VB-utvecklare får t.ex. tänka på att om de använder VB för att utveckla en 
ActiveX-kontroll1 för webbsidor så kan det ställa till med problem för webbanvändare som 
inte har VB:s runtime installerad på sin dator. Detta skulle innebära att webbanvändaren 
måste ladda ner en ganska stor runtime som den ActiveX-kontrollen behöver, har han 
dessutom inte Windows installerat innebär det ytterligare problem. Lägg sedan till 
versionshanteringsproblem, d.v.s. det kanske finns en runtime men i fel version och då har 
man formeln för en distributionsmardröm. [3] 
 

                                                 
1 ActiveX-kontroll: VB objekt som används på webbsidor för att komponenter av olika språk skall kunna 
samverka i olika nätverksmiljöer 
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4.4.3 Lösningen med CLR 
 
För att undvika sådana här dilemman introducerar .NET endast en runtime, CLR – 
Common Language Runtime, som alla .NET språk delar. CLR är en av de viktigaste delarna i 
.NET ramverket. CLR innehåller en exekveringsmotor, en automatisk skräphanterare, en JIT 
(Just In Time) kompilator och ett säkerhetssystem. Kod som exekveras i en sådan här miljö 
brukar kallas för hanterad kod. CLR gör att man som utvecklare inte längre behöver lära sig 
ett runtime-bibliotek för varje språk utan det räcker med att lära sig detta gemensamma. 
[3] [7] 
 
CLR designades redan från början att stödja multipla språk. Att det är en gemensam 
runtime, och att CLR dessutom ligger som ett lager mellan applikationer och operativ-
system, har gett ett antal fördelar. En av de viktigare fördelarna är att komponentutvecklare 
inte behöver utveckla flera versioner av komponenten för att stödja olika operativsystem. [7] 
 
För att det ska fungera krävs det att all källkod kompileras till IL (Intermediate Language) 
innan exekvering, som tillsammans med källkodens metadata (kallas assemblies) utgör ett 
standardformat som CLR förstår. Det är denna runtime som alla .NET språk använder sig 
utav vid exekvering. [3] 
 
 

4.5 IL – Intermediate Language 
 
 
4.5.1 IL i .NET 
 
Alla .NET anpassade språk kompileras två gånger. Den första kompilationen sker direkt efter 
att utvecklaren är färdig med kodningen av en .NET komponent eller ett program. När 
utvecklaren väljer build för att kompilera koden, omvandlas den inte till maskinkod utan till 
IL-kod. IL är ett assemblerliknande språk som alla .NET anpassade språk kompileras till. IL-
koden blir sedan exekverad i runtime-miljön CLR, som hanterar resurser och övervakar 
applikationsexekveringen. IL-koden är oberoende av underliggande hårdvara och operativ-
system. IL-koden översätts sedan till maskinkod av en JIT kompilator. Denna kompilering 
sker precis innan exekvering av en metod och detta medför att endast den kod som kommer 
att användas under programmets gång omvandlas. [3] 
 
 
4.5.2 Fördelar 
 
Användandet av IL har en hel del fördelar. En fördel är språkinteroperabiliteten1. Eftersom 
.NET språken kompileras till ett standardiserat IL kan de användas tillsammans som ett 
mjukvarulapptäcke, där applikationerna sys samman av komponenter utvecklade i olika 
källkodsspråk.  
 

                                                 
1 språkinteroperabilitet: att man kan samköra flera språk 
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IL koden är den samma oberoende av om det framställts av en Visual Basic kompilator, C# 
kompilator eller någon annan .NET kompatibel kompilator. Eftersom .NETs basklassbibliotek 
är lagrat som IL kan alla .NET språk använda det. [3] 
 
En annan fördel som endast existerar som ett rykte är plattformsoberoende. IL är mer abstrakt 
än någon mikroprocessors maskininstruktioner (machine code instruction set). Teoretiskt 
skulle samma IL-fil kunna exekveras på vilken arkitektur som helst om den var utrustad med 
CLR och ett basklassbibliotek. Fast Microsoft inte har andats ett ord om plattformsoberoende 
är det en logisk slutsats som varit ett omdiskuterat ämne på Internet. [3] 
 
Fastän IL inte är kod på bytenivå så speglar dess enkla binära instruktioner de instruktioner 
som finns i mikroprocessorer. Det finns t.ex. IL- instruktioner som skyfflar värden mellan 
lediga minnesadresser och en virtuell stack som hanteras av CLR. Just för att det finns så stor 
likhet mellan IL-kommandon och dess motsvarighet i processorinstruktionerna så går 
kompileringen från IL till maskinkod mycket snabbt. [3] 
 
Förutom dessa maskinkodsnära instruktioner innehåller IL också kommandon för högre 
nivåer som att kunna få tillgång till objekt och metoder. Man kan tänka sig IL som 
assemblerspråk med tillgång till extra kommandon för objekt. [3] 
 
Windows är ännu så länge den enda plattformen som IL har utvecklats för, men det förväntas 
att detta kommer att förändras. Även om inte Microsoft kommer att utveckla olika runtime 
till Macintosh, UNIX och IBM, så kommer förmodligen någon annan att göra det. [3] 
 
 

4.6 CTS – Common Type System 
 
CTS är en specifikation som beskriver alla de datatyper som .NETs runtime CLR förstår. 
CTS reglerar bland annat hur en klass ska se ut i .NET. CTS bestämmer vidare hur variabler 
ska hanteras i objekt, hur en metod får se ut, vilka krav som ställs på properties och hur 
händelsehanteringen ska se ut i ett objekt. Andra saker som CTS styr upp är objektets livstid, 
virtuella funktioner och att endast singulärt arv accepteras. CTS specificerar också vilka olika 
datatyper som är möjliga att använda i de olika språken och det är tack vare CTS som direkt 
arv över språkgränser är möjliga. [8] 
 
Dock kommer inte alla språk som anpassas för .NET att stödja alla de olika datatyperna i 
.NET. Det minimum av kriterier som ett språk anpassat till .NET måste följa specificeras i 
CLS, som är en under/subsetsspecifikation till CTS. [8] 
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4.7 CLS - Common Language Specification 
 
CLS (Common Language Specification) är en specifikation som alla .NET språk förväntas att 
följa, CLS är det minimum av krav som måste uppfyllas för att ett språk ska fungera i 
ramverket. I CLS är i princip allt utom syntaxen definierat. Ett språk har inte några inbyggda 
typer definierade, enligt CLS, utan hela uppsättningen av typer ligger i .NETs basklass-
bibliotek. Tanken är att alla språk som stödjer CLS ska kunna samköra med varandra. I teorin 
medför detta att t.ex. en C# klass ska kunna ärva från en VB klass. [8] 
 
De språk som anpassats enligt CLS och som kommer att finnas tillgängliga för .NET 
utvecklare, enligt Microsoft, är: 

 
• C# 
• Visual Basic.NET 
• Managed C++  
• Jscript.NET 
• VBScript.NET 
• COBOL.NET 
• Pascal.NET 
• Eiffel.NET 
• Haskell.NET 
• Mercury.NET 
• Oberon.NET 
• Perl.NET 
• Python.NET 
• SmallTalk.NET 

 
Utbudet av språk kommer att utökas ju närmare utgivningen av .NET man kommer. [7] 
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4.8 Kompileringssammanfattning i .NET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Runtime motor 
  
 
Bild 6. Källkoden, från alla språk som följer CLS, omvandlas vid kompilering till IL–kod. IL–
koden länkas samman med metadata, som tillhör programkomponenten, till en .EXE- eller 
.DLL-fil. När programmet ska exekveras omvandlar JIT-kompilatorn den metod som anropas 
till CLR-hanterad maskinkod vid exekveringsögonblicket. [11]  
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4.9 [.NET / IL–kod / CLR] vs [Java / byte–kod / JVM]  
 
Jämförelsen mellan [.NET / IL–kod / CLR] och [Java / byte–kod / JVM] är en ofrånkomlig 
och giltig jämförelse att göra. Det bästa sättet att skapa ordning i denna jämförelse är att 
förklara varför man har implementerat de här teknikerna från första början. [6] 
 
 
4.9.1 Bakgrundsproblem 
 
I C och C++ kompileras källkoden till assemblerkod som endast kan exekveras på en viss 
mikroprocessor och i ett visst operativsystem. Kompilatorn behöver veta vilken processor den 
arbetar emot eftersom olika processorer har olika instruktionsset. Kompilatorn behöver också 
veta vilket operativsystem den arbetar emot eftersom olika operativsystem skiljer sig åt i fråga 
om hur exekvering sköts och hur de implementerar vissa C/C++ funktioner såsom 
minnesallokering. [6] 
 
Den här C/C++ modellen har varit väldigt framgångsrik (den mesta mjukvaran vi använder 
har förmodligen kompilerats på detta sätt) men den har begränsningar: 
 

• den tillåter inte att ett program kan användas oförändrat på någon annan plattform 
 

• den tillåter inte att programexekvering kan begränsas till endast säkra operationer  
 

• den hanterar inte interaktion mellan program med ett utförligt gränssnitt och andra 
program [6] 

 
 

4.9.2 Javas lösning med byte-kod 
 
Java adresserade dessa problem genom att låta Javakoden kompileras till byte-kod som sedan 
exekveras på den virtuella maskin, JVM - Java Virtual Machine (som är Javas runtime). 
Byte-koden innehåller den grundläggande strukturen av ett program innan den är interpreterad 
(tolkad), som gör det möjligt för ett Javaprogram att integreras med andra program. [6] 
 
Byte-kod är maskinoberoende, med detta menas att samma klass-fil kan användas på flera 
olika plattformar, som har JVM installerat. Det faktum som gjorde Java lämpligt att skriva 
program med säkra operationer var att Javan inte innehåller minnesmanipulering via pekare. 
Från början hade de virtuella maskinerna en interpreter som tolkade all byte-kod till 
maskininstruktioner innan exekvering, men denna långsamma process var inte tilltalande för 
prestandamedvetna programmerare. Idag använder de flesta JVM JIT-kompilatorer som 
omvandlar den byte-kod, som ska användas, till maskinkod precis innan exekvering. [6] 
 
Javas runtime, JVM, hanterar många väsentliga delar av programexekveringen såsom 
automatisk skräphantering och säkerhet, en sådan exekveringsmiljö kallas för en hanterad 
exekveringsmiljö (managed execution enviroment). [6] 
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4.9.3 .NETs lösning med IL-kod 
 
Fast att det skiljer en del i terminologin använder .NET modellen samma grunder som Java. 
.NET använder sig dock inte av interpretering, enligt Microsoft, utan IL-koden omvandlas till 
maskinkod vid exekvering. Den kod som omvandlats sparas och används igen om den 
anropas. De viktiga förbättringar som .NET erbjuder ligger till stor del i designen av IL, det 
enda sättet för Java att matcha dessa förbättringar är att omforma specifikationen för byte-
koden som skulle generera allvarliga problem med kompabiliteten. Att på detaljnivå titta på 
skillnaderna kräver specialkunskaper i både IL-kod och byte-kod, men de designbeslut som 
ska göra IL-koden bättre än byte-koden bör nämnas:  
 

• att bidra med större typneutralitet  
 

• att bidra med större språkoberoende 
 

• att alltid kompilera till assembler-likt språk innan exekvering och aldrig interpretera 
 

• att tillåta att extra information sparas om programmet, i form av metadata 
 

För nuvarande förser inte CLR support för multipla operativsystem men bidrar med större 
interoperabilitet än JVM när det gäller språk. [6] 
 
 
4.9.4 CLR  vs JVM 
 
Både CLR och JVM är runtimes, de agerar som exekveringsmotor och övervakar 
körningen av programmen. CLR är konceptmässigt mycket likt Javas JVM. De är båda en 
runtime miljö som innehåller resurshantering av minnesallokering, automatisk skräp-
hantering och tillhandahåller nödvändig abstraktion mellan applikation och underliggande 
operativsystem. Båda ansvarar för att omvandla byte-kod och IL-kod till maskinkod. [6] 
 
Javaprogram kan exekveras på vilken plattform som helst som har JVM installerad, .NET-
program riktar sig, idag, mot Windowsplattformar som har CLR installerat.  
 



          
                C# - Framtidens språk? 
 
 

25 

 

5 Jämförelse av språken 
 
 
 

5.1 Analys av jämförelse 
 
I detta kapitel kommer C# att jämföras med C++ och Java, som är de språk som C# är mest 
likt. Efter varje jämförelse kommer en sammanfattning för en överskådlig sammanställning av 
jämförelsen. 
 
 
5.1.1 C# vs C++  
 
I mångt och mycket kan man tänka på C# som ett enklare, säkrare och mer produktivt C++. 
En stor skillnad mellan språken är att C# har automatisk skräphantering och att man slipper 
använda pekare som kan ge upphov till minnesläckage. 
 
Ett exempel på enkelheten är att det inte finns några header filer att underhålla, som skall 
matcha sina cpp-filer. C# tar bort detta problem genom att inkapsla varje klassdefinition och 
implementation i ett enda kodblock i en C# (.cs) fil.  
 
C# anses också vara säkrare än C++, både för utvecklare och i exekveringsmiljön. C# är 
säkrare för utvecklare i den bemärkelsen att det är lättare att skriva kod fri från buggar. Några 
exempel är att alla variabler måste initieras innan man använder dem och skulle man glömma 
break i en switch/case, så trillar man inte längre igenom till nästa case. Man kan 
heller inte göra misstag när det gäller tilldelning (=) och jämförelse (==) vid if och while-
satser, då dessa nu kräver ett boolean. I C++ kan man använda ett int som boolean 
(kap. 3.7 Typsäkert).  
 
C# kod kommer att kännas bekant för C++ programmerare men det finns ett fåtal stora 
skillnader och ett antal små skillnader. En av de största skillnaderna är att C# exekverar i en 
så kallad hanterad miljö.  
 
En hanterad miljö 
 

• Borttagning av objekt hanteras av den automatiska skräphanteraren. Borttagning sker 
någon gång efter det att objektet inte används längre. I C# behöver utvecklaren inte 
tänka på att skapa destruktorer som avallokerar minne som man måste i C++. 
 

• Det finns inga pekare som default i C# språket, som det finns i C++. Det finns 
möjlighet att använda pekare om man försätter den koden i unsafe läge. Detta 
används dock sällan, istället används referenser som till stor del är lika de i C++.  
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• Källkoden i C# kompileras till så kallade assemblies, som både innehåller IL–

koden och metadata för att beskriva IL-koden. Alla .NET språk efterfrågar metadatat 
för att få samma information som i C++ finns i  header filer och detta medför att de 
include filer man fick använda i C++ är borta. 

 
.NET objekt 
 

• I C# ärver alla objekt från den ultimata basklassen object, och det kan endast före-
komma arv från en klass till skillnad mot C++ som stödjer multipelt arv från flera 
klasser. 
 

• Så kallade lättviksobjekt, t.ex. datatyper (även kallade värdetyper), kan deklareras som 
struct och på detta sätt allokeras de på stacken istället för heapen som i C++. 
 

• Värdetyper i C# kan användas, i situationer där det behövs, som objekt. Detta görs 
genom en automatisk metod som kallas boxing, som kopierar värdetypen till ett 
objekt i heapen istället för på stacken. På detta sätt kan alla variabler behandlas som 
objekt med möjlighet att definiera funktioner för variabeln. Denna möjlighet finns inte 
i C++, där kan en datatyp aldrig omvandlas till något annat än möjligtvis en annan 
datatyp.  

 
Syntax skillnader 
 

• Eftersom det inte existerar några pekare i C# är man inte längre i behov av ( ->) 
notationen utan använder endast (.) punktnotation. 

  
• C# har en enklare syntax för vektorer, inbyggd funktionalitet, där det bl.a. ingår gräns-

kontroller av vektorerna så att man inte kan skriva utanför minnesgränsen som 
allokerats för dem. 

 
• C# kräver att alla variabler initieras innan man kan använda dem, detta för att värna 

om typsäkerheten.  
 
• C# har inga globala variabler, funktioner eller konstanter som finns i C++. 

 
• C# har en ny datatyp, decimal (som är 128 bitar stor), för mycket stora uträkningar. 

 
• Nya innovationer i C# är: attribut (kap 3.11), indexers (kap 3.13) och 

delegater (kap 3.9.2.3).  
 

• I C# har man tagit bort templates (en klass mall) som är ett centralt begrepp i C++. 
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5.1.2 Sammanfattning av C# vs C++ 
 

Likheter mellan C# och C++: 
 
• inkapsling, arv och polymorfism 
• överlagring av metoder 
• operatoröverlagring 
• referenser 
 
Nytt i C# jämfört med C++: 

 
• allt är objekt (ärver från  basklassen object) 
• automatisk skräphantering (garbage collection) 
• inga pekare (som default) 
• endast punktnotation  
• att alla variabler skall initieras innan de används 
• inga globala funktioner, variabler eller konstanter 
• stödjer inte multipelt arv (använder istället interface) 
• inga header filer 
• inbyggda längder och längdkontroller i strängar och vektorer 
• kräver boolean i if och while-satser 
• glömda break åtgärdade (i switch) 
• decimal (ny datatyp) 
• attribut (informationsfält) 
• indexers (för att använda objekt som om de låg i en vektor) 
• delegater (som funktionspekare i C++) 
• internal (ny åtkomstmodifierare) 
• inga templates 
 
 

 



          
                C# - Framtidens språk? 
 
 

28 

 
5.1.3 C# vs Java 
 
C# och Java kommer ursprungligen från samma rötter, C++, så det är ingen överraskning att 
det finns likheter språken emellan. Det finns dock ett antal väsentliga skillnader mellan dem, 
den största är att C# ligger på .NET-plattformen med dess runtime och Java ligger på Java 
ramverket, JVM, med dess runtime. 
 
Runtimes 
 
Javaprogram kan exekveras på alla plattformar som har Java Virtual Machine (JVM) 
installerat. .NET program riktar sig mot plattformar som har CLR installerat. Den 
huvudsakliga skillnaden är att Javas mål med sin runtime är att göra applikationerna 
plattformsoberoende medan .NETs runtime CLR vill åstadkomma språkinteroperabilitet 
mellan alla .NET anpassade programmeringsspråk. För övrigt har de båda liknande uppgifter, 
de hanterar minnesallokering med automatiskt skräphantering och skapar den nödvändiga 
abstraktion som behövs mellan en applikation och det underliggande operativsystemet. 
 
Datatyper 
 
C# har fler primitiva datatyper än Java, eller rättare sagt har .NET plattformens 
basklassbibliotek fler datatyper eftersom det är därifrån som C# hämtar många av sina 
egenskaper. 
 
I Java är världen med de primitiva datatyperna avskild från världen med objektbaserade typer. 
För att en datatyp ska kunna delta i den objektbaserade klassen måste den inneslutas i instans  
av en så kallad wrapper klass. Denna klass som omsluter datatypen gör att den sedan kan 
användas som ett objekt. C# bemöter detta problem på ett annat sätt. I C# är primitiva 
datatyper stackallokerade, precis som i Java, men de betraktas också som att de har ärvt från 
den ultimata basklassen object. Med detta menas att primitiva datatyper kan ha 
medlemsfunktioner definierade och anropade, precis som objekt. 
 
Fler skillnader och likheter 
 

• Varken Java eller C# stödjer multipla arv från flera klasser utan en subklass får endast 
ha en basklass. I stället tillhandahåller båda språken interfaces som ett alternativ 
där man kan implementera multipelt arv från flera interfaces till en klass.  

 
• Alla operatorer såsom aritmetiska, logiska, ökning, minskning m.fl. som finns 

tillgängliga i Java finns också i C#. Likaså är det med flödeskontrollsatser som if, 
else, elseif, for, do-while, while som är samma i båda språken. C# 
introducerar dock en nygammal flödeskontrollsats (från Visual Basic) foreach. Från 
C har man hämtat goto. Denna används bl.a. i switch satser för att kunna gå till en 
annan case än den man är i.  
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• En nyhet i C# är indexers som man kan använda när man behöver behandla ett 

antal objekt som om de låg i en vektor. I Java har man en klass som heter Vector 
som fungerar på liknande sätt och har stora likheter med C#s indexers. 
 

• Båda språken kompileras till ett maskinoberoende och språkoberoende kod (byte-kod 
och IL-kod) som körs i en miljö hanterad av deras runtime (JVM eller CLR). 
 

• Borttagandet av pekare är en förutsättning för den automatiska skräphanteringen. I C# 
har man möjlighet att använda pekare om man markerar koden med en unsafe 
flagga som gör att den automatiska skräphanteraren hoppar över denna kod. 
 

• Varken C# eller Java använder sig av header filer utan när de båda språken 
kompileras till byte-kod respektive IL-kod, dessa kallas packages respektive 
assemblies. I packages och assemblies finns det, förutom den abstrakta 
koden, metadata som beskriver samma information som tidigare fanns i header 
filen. På detta vis undviker de problem vid klassdeklarationer och rundgång vid 
inkluderingar. 

 
• Man överlagrar metoder i både C# och Java, men operatoröverlagringen finns bara i 

C#. 
 
• I C# använder man sig av structer för att göra lättviktsobjekt, dessa allokeras på 

stacken för att spara minne. 
 
 
5.1.4 Sammanfattning C# vs Java 
 
Likheter mellan C# och Java: 
 

• de har båda utvecklats från C++ 
• båda har automatisk skräphanterare (garbage collector) 
• inga pekare 
• endast punktnotation används 
• inga header filer 
• alla klasser ärver från en basklass object och allokeras på heapen med new. 
• båda har interface istället för multipelt arv 
• inga globala funktioner eller konstanter 
• vektorer och strängar har med inbyggda storlekar och längdkontroller. 
• null och bool/boolean är keywords 
• alla värden initieras innan de används 
• kan inte använda ett int i en if- eller while-sats, som ett boolean 
• överlagring av metoder 
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Skillnader mellan C# och Java: 
 

• Java är plattformsoberoende 
• C# har fler datatyper än Java 
• allt är objekt i C# 
• C# använder struct 
• C# har operator överlagring 
• C# har flödeskontrollsatsen foreach (en objektiterator) 
 

 

5.2 Resultat av jämförelser  
 
När man tittar på de tre språken så ser man att likheterna mellan C# och Java är mycket större 
än likheterna mellan C# och C++. C# har kvar mer från C++ och även lite mer från C och 
andra språk än Java.  
 
Är man C++ programmerare så spelar det ingen större roll om man lär sig C# eller Java, 
svårigheten eller avsaknad av svårighet gör att det är beroende på vad man vill programmera 
som avgör detta. Det är en fördel att övergå till C# för att man kan blanda språken C++ och 
C# med varandra vid behov. En annan fördel C# har, är att syntaxen är renare och att det 
krävs färre rader kod än i Java. Detta gör att koden blir mer lättläst, förståelig och även 
stabilare.  
 
En Java programmerare skulle inte ha några problem att övergå till C# och inte heller tvärtom, 
då de är mycket snarlika. När man tittar på C#s möjlighet att slå sig in på Javas marknad så är 
språkens likheter ifråga om syntax, funktionalitet och egenskaper för stora för att C# skulle 
kunna utgöra ett hot. Det finns ingen anledning att lära sig ett nytt språk om de i princip är 
lika och kan prestera samma resultat.  
 
Vår hypotes talar om att C# skulle göra programmeringen enklare och modernare, och enligt 
jämförelserna så visar det tydligt att C# och Java är mycket enklare än C++, och att det finns 
mycket mer hjälp att få i dessa språk. C# är enklare än C++ i den bemärkelsen att utvecklarna 
själva slipper många luriga passager i programmeringen, som att de inte behöver vara 
uppmärksamma på minnesläckor vid minneshantering eftersom den hanterade miljön CLR 
handhar kontrollen över detta.  Man kan även se en tendens av att C# faktiskt är något enklare 
än Java då det finns lite mer egenskaper, som skall förenkla programmeringen, att tillgå i C#. 
C# visar också tendenser av att vara lite modernare än de andra två språken p.g.a. sin 
möjlighet att samköra flera språk samtidigt, som bl.a. är vanligt i webbapplikationer. Javan 
ligger dock inte långt efter med sitt plattformsoberoende (men detta kan komma att gälla för 
C# inom sin tid). När det gäller språkens syntax och funktionalitet så ligger C# och Java 
ganska likt till, även om C# måste få ett plus i kanten för sin renhet och enkelhet. 
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6 Intervju 
 
 
 
Vi har intervjuat Pierre Ljungberg, projektledare och informationssäkerhetsansvarig på 
företaget Wireless Opinion i Karlskrona. Anledningarna till att vi valde att intervjua honom är 
att han är en erfaren Java-programmerare samt att företaget han arbetar på har planer på att 
övergå till .NET plattformen och eventuellt C#. 
 
Wireless Opinion startades i december år 1999 av Anna och Lena Vogelius, och har idag 27 
anställda. Företaget arbetar med att utveckla tekniska plattformar för att genomföra mobila 
marknadsundersökningar (t.ex. via webb, sms och mobil). På Wireless Opinion programmerar 
man i dag i följande språk; VB, VBScript, SQL och JavaScript. 
 
Eftersom .NET och C# ännu inte släppts ut på marknaden utan endast finns i betaversion så är 
det ingen som arbetar med dessa i skarp miljö. Vi kunde därför inte få några konkreta svar när 
det gäller jämförelser, för- och nackdelar C# och Java emellan. Svaren på dessa frågor kan vi 
endast få genom artiklar på nätet och litteratur i ämnet. Pierre visste i stora drag vad C# och 
.NET plattformen innebar för utvecklingen och svaren vi fick var tillfredsställande. Vi fick en 
annan vinkling av C# och .NET och vad det är som gäller när man arbetar med Windows-
produkter.   
 
 

6.1 Analys av intervju  
 
Pierre menar att man inte kan prata om C# utan att prata om .NET och på frågan om en 
övergång till C#, så svarar han att de absolut kommer att gå över till .NET. Om de kommer att 
använda sig av C# vet han inte ännu, möjligtvis kan han tänka sig att använda C# vid 
tidskritiska implementationer och sedan samköra det med de kodkomponenter de har i Visual 
Basic. En stor anledning till övergången är att de måste ligga så långt fram som möjligt i 
utvecklingen, Pierre säger att man inte har något val när man, som dem, utvecklar för 
Windowsplattformar. Han säger att frågan är inte om utan när man skall gå över till .NET.  
Han påpekar att de måste hänga med i utvecklingen av den anledning att gamla plattformar 
förlorar sin support. 
 
Pierre tycker om syntaxen hos C# för att den påminner om Javas syntax, det är det första han 
säger när han får frågan om vad han vet om C#. Han tror att prestandan kommer att öka för 
deras applikationer med .NET, och prestanda är något som Pierre återkommer till ofta. Han 
känner till de större likheterna med Java och att man kan blanda flera språk. Eftersom han 
arbetat mycket med Java tidigare så ser han en klar fördel med att C# har garbage 
collection och att man inte behöver nyttja pekare, utan kan använda referenser. P.g.a. 
dessa egenskaper tror han att en liten del av prestandan går förlorad, så han vet inte om C# 
blir lika kraftfullt som C och C++. 
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När Pierre skall svara på frågan om fördelar och nackdelar med C#, så svarar han att en av 
fördelarna är att prestandan ökar, och att det måste vara lättare att köra och integrera sådant 
som är utvecklat av Microsoft med deras egen plattform. Pierre anser sig inte ha tillräckliga 
kunskaper för att kunna uttala sig om några nackdelar, i alla fall inte än. 
 
Pierre har en intressant åsikt när det gäller frågan om Javas möjliga hot mot C#. Han anser 
inte att C# hotar Java p.g.a. deras plattformar. En Java plattform kan man banta ner till runt 10 
Mb och kan lätt användas till små inbyggda system. .NET plattformen kräver mycket mer 
minne och processorkraft och därför är mer lämpat för större system. Hans åsikt är den att de 
kommer att ha olika marknadsområden. Pierre avslutar intervjun med att fundera hur det 
skulle förhålla sig om .NET plattformen skulle komma ut i en 5-10 Mb storlek, då kan man ju 
inte veta.... 
 
 

6.2 Resultat av intervju 
 
När man arbetar med utveckling av program för Windows-plattformar så är inte frågan om 
man skall gå över till .NET utan frågan är när. Det är otroligt viktigt för företagen att 
verkligen hänga med i Microsofts utveckling eftersom de äldre produkterna efterhand 
försvinner från marknaden och likaså dess support. Pierre tror att .NET plattformen kommer 
att öka programmens prestanda samt att de ser fördelen i att kunna samköra flera språk 
eftersom .NET plattformen stöder språkinteroperabilitet. De arbetar med att utveckla tekniska 
plattformar där de behöver samköra olika språk och scripter som då kan kompileras till en och 
samma IL-kod utan att ha problem med att få de olika språken att samverka.  
 
När det gäller C#s möjliga hot mot Java, så svarade Pierre ”nej”. Detta var ett svar som vi inte 
hittat i någon litteratur eller artikel trots att frågan funnits med i ett flertal av dessa. 
Anledningen till att Pierre svarade nej, berodde mer på .NET plattformen än på C#. Eftersom 
.NET plattformen kräver mycket mer minne och processorkraft än vad Javans JVM gör, så 
kan Javan användas till små inbyggda system medan C# är mer anpassat till stora system. 
Anledningen till att C# då inte är ett hot mot Java är för att de skulle få helt olika 
marknadsområden. Däremot kan C# attrahera Javaprogrammerare p.g.a. syntaxlikheten.  
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7 Slutsats 
 
 
 
Att C#, som hävdas i hypotesen, är ett enklare och modernare språk vid mjukvaruutveckling 
är korrekt till viss del. De utvecklare som tidigare arbetat med C++ kommer säkert att uppleva 
C# enklare att hantera på grund av att syntaxen är lättare och gör koden mer läsbar, men är 
ändå väldigt bekant och snarlik C++ syntax. C# är enklare än C++ i det avseendet att den som 
programmerar slipper många svårigheter i programutvecklingen, såsom minnesläckage, 
eftersom den hanterade miljön CLR tar hand om detta. Att C# kommer att vara enklare att 
använda än C++ kan man fastslå som ett faktum. Just enkelheten och de inbyggda säkerheter 
som medföljer C# motiverar att språket har potential att kunna existera med framgång och 
gott resultat. C# är ett komponent- och tjänstebaserat språk som är användbart i många 
sammanhang, bl.a. till Windows och webbprogrammering, då en kompilerad C# applikation 
går att få i färdigt XML format.  
 
Den stora skillnaden, Java och C# emellan, ligger i målsättningen med språken och deras 
runtime miljöer. Javas och JVMs målsättning är plattformsoberoende som innebär att kod 
som skrivits en gång kan användas på alla plattformar med JVM. C#s målsättning är att vara 
ett förenklat språk gentemot C++. Målsättningen med .NETs runtime CLR är att skapa 
utökad språkinteroperabilitet så att språken i större utsträckning ska kunna använda och 
utnyttja varandras egenskaper genom t. ex. arv.  
 
Vilket av språken som kommer att vara enklast att använda beror då på vilken målsättning 
man har med sin applikation. Ska man utveckla en webbapplikation där många språk ska 
kunna integreras med varandra så kanske det är en fördel att lära sig C#, och använda detta 
språk vars plattform har designats just för detta ändamål. Om applikationen man utvecklat ska 
kunna användas på flera olika plattformar eller om man i utvecklingsstadiet inte kan förutse 
på vilka plattformar som applikationen kommer att användas på, så är det i det fallet enklare 
att använda Java kod som uppfyller detta syfte. 
 
Vi tror att C# och .NET plattformen i första hand riktar sig mot dem som redan använder 
Microsofts produkter för att utveckla programvara. 
 
.NET plattformen är designad med tanke på att förenkla webb- och Windows programmering 
på ett modernt sätt. .NET plattformen bidrar med formulärbaserade verktyg som WinForm 
och WebForm som på samma sätt som Visual Basic använder ett grafiskt programmerings-
gränssnitt.  
 
Det som förmodligen kommer att vara avgörande för C#s framtid är .NET plattformen, det är 
den som kan avgöra om det är mer strategiskt lönsamt för organisationer att övergå till C#. 
Att övergå till ett nytt programmeringsspråk är en dyrbar och omfattande process som kräver 
nyanställningar, inlärning, övning och experimenterande period innan alla blir säkra på att 
använda språket. Organisationer som bestämmer sig för att övergå till C# kan göra det gradvis 
under inrådan av de mer avancerade utvecklarna som har övergått först. 
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Kontentan av slutsatsen är att C# kanske inte har det som krävs för att slå sig in på marknaden 
i sig självt, men tillsammans med .NET plattformen så blir dessa en kraftfull kombination 
som kan bli en svårslagen konkurrent. Det som talar för denna slutsats är sammanfattningsvis: 
 

• likheten till tidigare språk gör att det kan vara enklare att lära 
• enkelheten när det gäller syntax och inbyggd funktionalitet 
• säkerheten som den hanterade miljön bidrar med, samt den välutvecklade 

felhanteringen 
• kompabiliteten med andra språk 
• förenklad Windows- och webbprogrammering 
• nya användbara teknologier på .NET plattformen 
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8 Diskussion 
 
 
 
Att undersöka tekniker som ligger i utvecklingens framkant har varit både roligt och 
intressant. Det som man dock måste vara medveten om är att utvecklingen fortskrider och 
information som man hittat snabbt blir inaktuell. Vi har sett att det kan vara ganska stor 
skillnad på material vi hittade i början av vår undersökning och material som fanns att hitta i 
slutskedet av uppsatsen. Till en början var det svårt att överhuvudtaget hitta något som 
behandlade vårt ämne men under senare tid har det ökat markant (det finns t.o.m. kurser i C# 
att gå nu).  
 
Att C# kommer att existera på marknaden inom en snar framtid är ett faktum, men om det 
kommer att få någon genomslagskraft får framtiden utvisa. Eftersom C# och .NET inte fanns i 
skarp version när vi gjorde undersökningen till detta arbetet, har det inte varit möjligt att få 
tillgång till konkreta erfarenheter p.g.a. att de inte ännu existerar. Vi har fått utgå från den 
litteratur som funnits tillgänglig och erfarenheter från de har som provat C# i betaversionen. 
 
Vi, som är C/C++ programmerare i grunden, hade till en början inga egna erfarenheter om hur 
lätt och enkelt det kan vara att arbeta med språk som har inbyggda kontroller och 
säkerhetsfunktioner. Under tiden som vi gjorde examensarbetet påbörjade vi en kurs i 
Javaprogrammering. Erfarenheterna från denna kurs gjorde att vi förstod hur bra det är när 
man inte behöver bekymra sig för t. ex. gränskontroller i vektorer eller att göra destruktorer 
för objekt.  I C++ har det alltid varit upp till oss att se till att alla objekt man använt 
avallokerats innan programslut och att det inte skrivs utanför tillåtna gränser i vektorer. Vi har 
fått en helt annan förståelse hur det är att arbeta med ett språk som har ett system som gör att 
man, som programmerare, kan släppa tillsynen över många annars nödvändiga säkerhets-
kontroller. 
 
En aspekt är att det inte känns som ”riktig” programmering med Java och C#. Man har ingen 
kontroll över vad som händer (men det har ju runtimen) och det finns så mycket färdiga 
klasser med en massa inbyggd funktionalitet att man knappt inte behöver tänka längre. I 
början var vi väldigt skeptiska till denna typ av programmering, då det nästan kändes som om 
vi var programmerare av ”den gamla skolan” då man minsann fick göra allt själv och 
dessutom göra det ordentligt. Java och C# är på gott och ont skulle vi vilja säga, allt beroende 
på vad man programmerar. När vi ännu bara befunnit oss i laboration- och mindre 
projektstadiet så går C eller C++ bra, men vid riktigt stora projekt så kanske det kan vara 
skönt att få all den hjälp som finns.  
 
När Java kom, 1995, så vann den många anhängare p.g.a. sin lätta syntax. Eftersom C#s 
syntax starkt påminner om Javans så är det förmodligen också lätt att lära sig C#. Har man 
programmerat i Java eller C++ så är det nog lättare än om man använt ett språk som inte 
härstammar från C trädet, som t.ex. Visual Basic. 
 
C# språket i sig självt innehåller inga direkt innovativa nyheter utan de flesta av dess 
egenskaper går att hitta i andra  äldre språk. 
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I flera månader har utvecklare spekulerat i om Microsoft kommer att släppa CLR för andra 
plattformar än Windows. Om de gör detta skulle C# och alla de andra .NET språken erhålla 
samma plattformsoberoende som Java. Microsoft har dock inte yttrat sig i detta ärende. Trots 
att många gör mycket väsen av syntaxlikheterna mellan Java och C# tycks de ibland ignorera 
den mer fundamentala parallellen mellan JVM och CLR. Båda ansvarar för att tolka byte-kod 
resp. IL-kod och båda reglerar minnesallokering till en automatisk skräphanteringskom-
ponent. 
 
Hur väl .NET plattformen kommer att tas emot, tror vi beror på om plattformen kommer att 
hålla vad den lovar. Det är en sak att teoretiskt lova att det kommer att bli lättare att skapa 
språkinteroperabilitet och samverkan mellan kodkomponenter, men kommer det att vara så i 
verkligheten? En annan fråga är hur pass lätt det kommer att vara att anpassa gamla 
applikationer eller kodkomponenter till nya komponenter som är utvecklade på .NET 
plattformen (sida-vid-sida-programmering). Enligt Microsoft ska .NET plattformen stödja att 
olika versioner av olika DLL-filer ska kunna köras samtidigt. Ytterligare en fundering är att 
om .NET plattformen blir en revolution, vad händer om Java att anpassas enligt CLS, då blir 
kanske Java en C# dödare. 
 
En tanke...det är inte roligt att debugga i en kompilator, hur roligt kan det vara att 
debugga i två, tre eller kanske ännu fler kompilatorer samtidigt??? (språkinteroperabilitet) 
 
Man pratar om språkinteroperabilitet på .NET plattformen, men när man börjar tänka på hur 
det fungerar i praktiken så blir man rätt konfunderad. Om man kör managed C++ på .NET 
plattformen, så nyttjas den hanterade miljön med automatisk skräphantering. Men hur går det 
då med pekarna? C++ använder ju pekare, kommer dessa att försvinna i och med den 
hanterade miljön? För hur skall språket kunna vara sig självt när det måste uppfylla de krav 
som CLS säger?  
 
Tyvärr hade vi inte möjlighet att testa C# själva. Vi har laddat ner betaversionen och .NET 
plattformen. Men det visade sig att betaversionen kräver Windows 2000, vi har Windows 98, 
och en annan version av den webbläsare vi har. Att byta operativsystem för att testa en 
betaversion med ett antal buggar som krävde att vi själva skulle gå in i systemfiler och ändra 
kod för att den skulle fungera, kändes inte särskilt lockande, bara riskfyllt. Men när den 
kommer ut på marknaden då...  
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9 Framtid 
 
 
 
Hur framtiden kommer att te sig för C# är inte så lätt att säga. Språket finns ännu inte på 
marknaden och har därför inte kunnat testas i någon större utsträckning av allmänheten. När 
man läser artiklar på Internet så verkar det ha varits nyhetens behag att intressera sig för C#, 
och när man tittar på webbsidorna så är det många som inte har uppdaterats sedan sommaren 
2000. Andra artiklar talar om en flopp för Microsoft och att gensvaret inte blivit så stort som 
de trodde, hur det nu går att döma en produkt innan den ens är färdig. När man läser artiklarna 
så skiljer de sig markant åt, i den ena så upphöjs språket till skyarna och i nästa sågas språket 
rejält.  
 
C# kan vara ett lätt språk att lära sig som nybörjare då syntaxen är renare än i de flesta andra 
språk, t.o.m. renare än Javan. Och har man C++ eller Java i bagaget så är C# troligen inte 
särskilt svårt att lära sig. Problemet är snarare inställningen till företaget Microsoft. Många är 
trötta på deras försök att göra en egen Java-kopia, t.ex. VJ++ som förbjöds i domstol efter en 
stämning från Sun, och ibland kallas C# för VJ—av ironiska kritiker. 
 
Utvecklingen av C# och .NET kommer att följas med stort intresse framöver och kommer att 
testas vid första tillfälle. Efter att ha arbetat med C# och .NET under en så här lång tid så vill 
man gärna få prova på språket och dess egenskaper, och jämföra det med Javaprogram-
meringen.  
 
Det skulle vara roligt att läsa detta arbete om ett par år och då jämföra teorierna i uppsatsen 
med verkligheten, vad som egentligen hände med C#. Men det är något som framtiden får 
utvisa...  
 

9.1 Framtida forskning 
 
När det gäller framtida forskning så skulle det vara av stort intresse att få en jämförelse av 
prestanda mellan C# och Java, då dessa språk är mer eller mindre likvärdiga. Är det en 
markant prestanda skillnad eller inte? Detta skulle vara en intressant undersökning. 
 
En annan undersökning är hur språkinteroperabiliteten fungerar i praktiken, det låter bra i 
teorin, men hur fungerar det i praktiken? Hur ser de .NET anpassade språken ut, vad är 
skillnaden mellan ”vanliga” C++ och Managed  C++? Detta är frågor som vi gärna hade velat 
besvara själva, men för att besvara dessa frågor så krävs det att man testar C# och .NET, och 
det hade vi tyvärr inte möjlighet eller tid till. 
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10 Kritisk granskning 
 
 
 
När vi tittar efter i vår rapport nu så inser vi att vi fokuserade lite fel från början. Från början 
fokuserade vi på innehållet mer än på uppsatsens struktur, att hypotes, frågor, fakta och 
slutsatser skulle knytas samman mer. Nu med facit i hand, så skulle vi ha lagt upp arbetet 
annorlunda från början men detta har vi lärt oss under denna resas gång. Just nu är det inte så 
mycket vi kan göra åt det mer än att lära oss av våra misstag och ta med denna erfarenhet med 
oss in i framtiden. 
 
Med vår hypotes ”Om man vill programmera enkelt och modernt, så är C# ett bra val”, så 
ville vi få fram om C# är ett så bra språk att det skulle slå igenom på marknaden. Vad vi 
menar med enkelt och modernt är om språket har de egenskaper som dagens programmerare 
efterfrågar och är i behov av, d.v.s. om C# har någon framtid. För att kunna se vad C# är för 
slags språk och vad det har för egenskaper så måste vi jämföra med de språk som C# liknar 
mest, nämligen C++ och Java. Detta för att få någon form av referensram till vad språket skall 
kunna mäta sig med och gärna överträffa för att säkra sin existens. 
 
Om vi hade haft möjlighet att göra om arbetet från början, så skulle vi ha tänkt mer på 
strukturen från början. Vi skulle också ha väntat med arbetet tills C# och .NET släppts på 
marknaden, så att vi skulle kunna testköra själva samt att vi skulle kunna få konkreta 
självupplevda svar på  intervjuer (för då hade vi kunnat intervjuat fler människor i 
arbetslivet). Som läget är så finns det ingen med praktisk erfarenhet att intervjua, utan vi får 
förlita oss på teoretiska källor samt en intervju där den intervjuade uppgav sina funderingar i 
ämnet.  
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11 Ordlista 
 
 
 
ActiveX-kontroll  Visual Basic objekt som används på webbsidor för att 

komponenter av olika språk skall kunna samverka i olika 
nätverksmiljöer 

 
ASP  Active Server Page, ett dynamiskt programmeringsspråk för 

webbservrar 
 
Automatisk  
skräphantering  när system automatiskt plockar bort objekt som inte används 
 
Default   ungefär som grundinställning av standardvärde 
 
D-HTML   Dynamic HTML, ett dynamiskt programmeringsspråk för 
webbsidor 
 
DLL Dynamic Linked Library, nödvändiga biblioteksfiler för att kunna 

exekvera ett program 
 
ECMA  Standardizing Information and Communication Systems, ett 

 Företag för programmeringsstandarder (hette tidigare European 
 Computer Manufacturers Association) 

 
GUI   Ett grafiskt användargränssitt på datorer. Innehåller fönster,  

 knappar, scroll- lister, ikonbilder mm. 
 
HTML   Hyper Text Markup Language, ett statiskt programmeringsspråk  

 för webbsidor. 
 
Metadata  information om datat 
 
Nyckelord   reserverade ord i programmeringsspråken 
 
Språkinter- 
operabilitet  att man kan samköra flera språk tillsammans 
 
SQL  Structured Query Language, ett programmeringsspråk för  

databaser 
 
Typsäkerhet  Automatisk kontroll av datatypernas längd och värde. Samt ser till  

att datatyperna är initierade innan användning. 
 
XML eXtended Markup Language, ett statiskt programmeringsspråk för 

webbsidor 
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13 Bilaga 
 
 
 

13.1 Intervju 
   
1. Varför funderar Ni på att övergå till C#? 
 
För det första vill jag bara säga att det inte går att prata om C# utan att prata om .NET och 
tvärtom. Vi kommer med all säkerhet övergå till .NET, senast inom ett år och om vi ska 
använda C# eller inte det vet vi inte ännu. Men vi kan definitivt tänka oss att använda C#. 
Anledningen till övergången är att det gäller att ligga längst fram i utvecklingen. Eftersom 
supporten för de gamla plattformarna kommer att försvinna och vi utvecklar på Microsoft 
plattformar så är det bara att hänga på. Egentligen så har vi inget val, vi är ASP-leverantörer 
och när man utvecklar för Microsoft produkter så är inte frågan om man skall övergå till 
.NET utan när.  
 
2. Vad känner du till om C#? 
 
Personligen så gillar jag C#, därför att syntaxen är tagen från Javan. C# har Garbage 
Collection, som förvisso kan dra ner lite på prestandan, men man slipper oroa sig för 
minnesläckor, så prestandan kanske inte blir som i C och C++. Troligen så är C# snabbare än 
Java. Man använder sig av referenser och slipper använda pekare, vilket är skönt. Sedan är det 
bra att man kan blanda olika kod. Vi skulle t.ex. kunna ha tidskritiska saker i C# och sedan 
flytta över den VB kod vi har. 
 
3. Fördelar resp. nackdelar med C#? 
 
Prestandan, men det är inget jag vet, utan bara något jag antar. Jag vet inte så mycket om C#, 
men när man kör på Microsoft plattformar så är det en fördel att köra något som är utvecklat 
av Microsoft själva, än något som någon annan gjort. Det måste vara lättare att integrera, t.ex. 
MFC1 (Microsoft Foundation Classes). Jag kan inte komma på några nackdelar, men det finns 
säkert. 
 
4. Tror du att C# kommer att påverka Javas framtid? 
 
Det är tveksamt om C# kommer att påverka Java. Det beror nog mer på .NET-plattformen, för 
den kräver mycket mer minne och processorkraft än Javan. Man kan banta ner Javas plattform 
till ca 10 Mb medan .NET som är så mycket större kräver mer. De båda språken kommer 
förmodligen att ha helt olika marknadsområden. Det känns inte som om Microsoft riktar sig 
till små inbyggda system utan till stora system, så Java är för små inbyggda system och C# för 
de stora systemen. Men det är klart kommer Microsoft ut med en .NET plattform på 5-10 Mb, 
vet man inte vad som sker… 
                                                 
1 MFC: är ett klassbibliotek i C++ 
 
 


