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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

 

Varför används fortfarande C som huvudspråk i       
inbyggda system? Är inte dagens inbyggda system så        
pass starka att de klarar av populära högnivåspråk        
så som C# och Java, och på så sätt fly vissa av de             
problem som inbyggda system innebär? 

samt hur lång tid det tog att köra 
programmet. Denna prestanda   
diskuterades tillsammans med   
andra fördelar med att använda     
högnivåspråk för att nå en slutsats      
om det var lämpligt att övergå till       
högnivåspråk delvis, fullständigt   
eller inte alls. I arbetet     
diskuterades även vad som    
definieras som effektivitet och    
produktivitet hos programmerare.   
Utöver detta gjordes en teoretisk     
jämförelse mellan alla de tre     
programspråken. 
 
Slutsats 
För att vi skulle kunna dra en       
vettig slutsats togs det hänsyn till      
de mätbara resultaten, teoretiska    
skillnader, såsom unika tekniker i     
språken, samt mått som är svårare      
att mäta. Som tidigare nämnt är      
slutsatsen att man kan spara in      
effektivitet om det görs ett skifte      
från C till ett språk på högre nivå        
såsom C# och Java för de program       
där prestandan inte är kritisk. För      
programmen med de mer kritiska     
kraven bör C fortfarande användas     
men i framtiden kommer man nog      
se en utveckling här också där man       
kommer kunna använda sig utav     
språk såsom  C# eller Java. 

I de fall där det inte krävs alldeles        
för mycket prestanda i ett scenario      
med ett inbyggt system, är en      
övergång till ett högnivåspråk    
definitivt lämplig. 
 
Introduktion 
Användningen av språk på högre     
nivå såsom C# och Java ger en       
programmerare många verktyg för    
att snabbt och enkelt kunna     
producera fungerande kod som är     
lätt att underhålla. Trots detta kör      
nästintill alla inbyggda system idag     
språk på en lägre nivå såsom C.       
Detta har tidigare berott på att      
miljöerna som behövs för att köra      
C# och Java ofta kräver mer av       
enheten än vad C gör. För varje       
dag som går blir hårdvaran som      
behövs i många inbyggda system     
bara billigare och billigare. Hur     
mycket krävs det utav ett system      
för att köra högnivåspråken och när      
är prestandaförlusterna för stora    
för att kunna använda sig utav ett       
högnivåspråk? 
 
 
 
 

Effektivitet hos programmeraren 
Användningen utav högnivåspråk   
har visat sig flertalet gånger ge en       
programmerare högre kvalitet på    
sin kod och dessutom en ökad      
produktivitet. Dessutom har det    
visat sig att tiden det tar att skriva        
program förkortas, vilket är det     
som företag prioriterar högst.    
Detta är anledningen till att     
högnivåspråken är attraktiva att    
använda. 
 
Undersökning 
För att svara på alla dessa tidigare       
ställda frågor om hur ett skift från       
C till C# eller Java skulle hjälpa       
programmeraren gjordes det en    
undersökning i samtliga språk. Ett     
par olika program, typiska för Axis      
Communications, skrevs i alla tre     
språk och för alla tre gjordes      
jämförelser. Resultaten bestod av    
hur mycket internminne som    
användes under körtiden, hur    
mycket processorn användes  

 

 
 
 


