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Abstrakt 
Java och C# är två objektorienterade programmeringsspråk med många 

gemensamma egenskaper, dock har dessa egenskaper syntaxmässiga skillnader. En 

tidigare undersökning har visat att mindre än 5 % av källkoden behöver ändras för 

att konvertera ett fungerande Java-program till ett likadant fungerande C#-program.  

Frågeställningar baserade på denna upptäckt togs fram och besvarades genom att 

jämföra två identiska program skrivna i Java och C#, skillnader och likheter mellan 

programmens källkod pekas ut och sammanställs kvantitativt. Skillnader består av 

bl.a. språkens nyckelord, klasser och metoder som motsvarar varandra i språkens 

bibliotek har olika namn och beteenden samt att finesser som finns i ena språket 

återfinns inte i det andra. Det visade sig att 63 % av källkoden måste ändras i detta 

fall, för att konvertera ett fungerande Java-program till ett likadant fungerande C# 

program. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Java och C# (uttalas C-sharp) är två objektorienterade programmeringsspråk som 

används för att bygga applikationer. Java utvecklades av Sun Microsystems (som 

senare blev uppköpta av Oracle) och C# utav Microsoft, som en del av .NET-

plattformen (dotnet). .NET är uppbyggt för att stödja flera språk på en plattform 

(Windows) medans Java är ett språk som stödjs på flera plattformar. 

En tidigare undersökning som Jeremy Singer har gjort visade att mindre än 5 % 

av källkoden behövde ändras för att konvertera ett fungerande Java-program till ett 

likadant fungerande C#-program [1]. Denna upptäckt ger intrycket av att språken är 

mycket likt varandra och väcker intresset att undersöka saken närmare. 

1.2 Relaterat arbete 

År 2003 genomförde Singer en undersökning för att jämföra prestanda hos språkens 

virtuella maskiner (JVM och CLR) [1]. Han använde sig av benchmark-tester 

inbyggda i Java (Java Grande benchmark) för att samla in data, för att även kunna 

köra dessa tester i .NET miljö måste testerna skrivas om från Java till C#. Singer kom 

då bl.a. fram till att mindre än 5 % av källkoden behövde ändras. 

När C# kom ut på marknaden frågade Eaddy sig om vi verkligen behöver ett till 

språk. Han gjorde en sammanställande undersökning där han jämförde C# med Java 

[2]. Han kom fram till att C# är Java med några extra funktioner, innovationer och 

prestandaförbättringar. 

Chandra och Chandra jämförde C# med Java då de flesta universitet undervisade 

i Java eller planerade att byta till Java från C++ [3]. De upptäckte att i vissa fall är 

koden i C# så pass lik Java att det är möjligt att kopiera Java-kod, klistra in den i 

Visual Studio.NET utveklingsmiljön och kompilera den med smärre ändringar. 

Chandra och Chandra menar att C# är väldigt likt Java, men att C# har en del finesser 

som inte Java har och därför tycker de att C# är ett bättre val. 

Reges undersökning diskuterar för- och nackdelar med att lära ut C# istället för 

Java i programmeringskurser [4]. Han kom fram till att C# fungerar utmärkt och även 

kan berika kurserna med de extra egenskaper som erbjuds, trots att varje extra 

nyckelord och kontrollstruktur gör språket svårare för en nybörjare. Han hoppas kunna 

erbjuda en C#-kurs som på 13 veckor hinner ta upp det material som andra kurser tar 

upp under 15 veckor, och sedan använda den överblivande tiden till att diskutera hur 

Java skiljer sig gentemot C# och låta studenterna skriva några Java-program. På detta 

sätt skulle studenterna efter avslutad kurs kunna programmera i båda språken. 

Studien som Cornelius gjorde [5] tar upp .NET-ramverkets viktigaste aspekter, 

jämför .NET språken med Java och demonstrerar hur språken används för att bl.a. 

skapa standalone-applikationer och webbtjänster. Han tycker att C# och Visual 

Basic.NET är sofistikerade språk som kan vara ett alternativ till Java och att Java-

programmerare kommer tycka C# är enkelt att använda.  

Gruntz gjorde en undersökning för att titta närmare på olika underliggande 

problem inom Java som inte finns i C# [6]. Några problem som tas upp är bl.a. 

genomfallande switch/case och metoder med samma namn som sin klass. Han fick 

intrycket av att C#:s designers fått motivation att fixa dessa problem eftersom de har 

råkat ut för dessa. Han påstår även att om dessa lösningar skulle implementeras i Java, 

skulle 98 % av alla program kompilera med få problem som skulle markeras av 

kompilatorn. Grutz hoppas att några av C#:s innovationer kommer implementeras i 

Java i framtiden. 
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IT-arkitekten Shannon Hardt undersökte det inbyggda stödet för trådar i Java och 

C#. Hardt kom fram till att begreppen mellan språken är mycket lika, men att .NET 

erbjuder mer finkornig kontroll som kan ge bättre prestanda i vissa situationer [7].  

När Java 5 kom hade Java kommit ikapp C#. Cornelius bestämde sig för att 

undersöka de nya innovationerna i Java 5 närmare [8]. Han ger bra exempel på hur 

bl.a. Scanner-klassen, den utvecklade for-loopen, printf-metoden, enum:s, 

annoteringar (som @ToDo) och generiska typer kan användas. Han kom fram till att 

Java har fått några nya egenskaper som redan finns i C#, att Java kommer bli 

trevligare att jobba med och att koden kommer att få bättre kvalitet. 

När C# var nytt gjorde Obasanjo en sammanställning [9] och kom fram till att de 

flesta utvecklare förmodligen skulle hålla med om att C#:s egenskaper gör C# mer 

uttrycksfullt än Java i många fall, men även att Java-utvecklare som lär sig C# 

kommer att bli positivt överaskade av dessa egenskaper. Han förespråkade att det 

sanna värdet i ett programmeringsspråk är hur språket kan anpassas efter det tekniska 

landskap som konstant förändras och vilken gemenskap det finns runt språket. Han 

förutsåg att endast tiden kommer avgöra vilket av dessa språk som bäst kan anpassas 

till nya situationer. År 2007 uppdaterade han sin undersökning och reflekterade över 

att Java och C# blivit mer likt varandra under de år som gått, men Obasanjo tror att 

utvecklingen kommer gå olika håll och att skillnaderna mellan språken kommer bli 

ännu tydligare i framtiden. 

Panesar såg att det inte fanns något ramverk för att vägleda utvecklare som ville 

migrera från Java till .NET [10]. För att producera ett sådant ramverk gjorde han en 

mycket genomgående undersökning där han jämförde många delar av Java och .NET 

plattformerna (inklusive språken Java och C#, API:er och klassbibliotek, prestanda 

hos virtuella maskiner, samt utvecklingsverktyg). Java-utvecklare som vill migrera till 

.NET kommer att känna igen sig, dock finns vissa skillnader som är viktiga att känna 

till och hans rapport tar upp dessa skillnader. Han påvisar med tydliga diagram att 

hans arbete kommer att leda till att migrationen blir enklare. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning kommer att fokusera på Java och C# som språk. Syftet med 

denna studie är att studera och påvisa skillnader mellan språken samt undersöka en 

fråga baserad på Singers upptäckt. Frågan lyder som följande: Stämmer det att det inte 

krävs mer än 5 % ändring av källkoden för att konvertera ett fungerande Java-

program till ett likadant fungerande C#-program? 

För att besvara frågan togs dessa underfrågor fram: 

1. Vilka är de kända skillnaderna mellan språken Java och C#? 

2. Hur stor del av källkoden måste ändras för att konvertera ett fungerande Java-

program till ett likadant fungerande C#-program? 

3. Stämmer det att det inte krävs mer än 5 % ändring av källkoden? 

Det är viktigt att föra forskningen vidare, största delen av tidigare forskning inom 

ämnet gjordes i början av 2000-talet när C# var nytt på marknaden. Båda språken har 

utvecklats sedan dess. Viss forskning har gjorts men även denna har några år på 

nacken. Denna undersökning ska behandla ämnet på nytt och det kan vara intressant 

för exempelvis utvecklare som vill migrera från det ena språket till det andra. 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer endast att ta upp hur syntaxen ser ut i de båda språken och 

skillnaderna däremellan. Inte hur källkoden kompileras till bytekod, hur effektivt 
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källkoden exekveras av de virtuella maskinerna, unmanaged eller native code, hur 

användargränssnitt byggs eller hur plattformarna och samfunden runt språken ser ut. 

1.5 Dokumentets disposition 

Kapitel 1 Introduktion 

En kort bakgrund ges för språken Java och C# och hur idén till denna 

undersökning kom till. Det tas även upp vad andra forskare har gjort och 

kommit fram till inom ämnet. Dessutom förklarars undersökningens syfte och 

vilka frågeställningar undersökningen kommer att behandla. 

Kapitel 2 Kända likheter och skillnader 

Analys av kända likheter och skillnader mellan språken Java och C#. Exempel 

ges på hur dessa kan se ut och vad andra författare har sagt om saken. 

Kapitel 3 Metod 

Förklarar hur studien kommer att genomföras, varför denna metod har valts, för 

och nackdelar med metoden samt konkret hur fallstudien kommer genomföras. 

Kapitel 4 Resultat av fallstudien 

Redovisar de skillnader mellan språken som fallstudien visat och presenterar 

statistik över hur stor del av koden som påverkats av varje skillnad. 

Kapitel 5 Diskussion och slutsatser 

Kommenterar resultatet, diskuterar hur olika beslut påverkat resultatet och hur 

andra tillvägagångssätt skulle påverka resultatet.  

Kapitel 6 Slutsatser 

Besvarar frågeställningarna och reflekterar över undersökningen. 
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2. Kända likheter och skillnader 

Språken Java och C# har många gemensamma egenskaper. Förutom en snarlik syntax 

har båda språken även: 

 Automatisk garbage collection 

 Typsäkerhet 

 Allt måste finnas i en klass 

 Källkoden kompileras till en mellanliggande bytekod 

 Inga multipla arv, men multipel implementation av interface 

 Alla klasser ärver från Object 

 Paket/namespaces för att hindra typkollision 

 Säkerhet för att begränsa tillgången till resurser 

 Exceptions för felhantering genom try/catch  

 Dokumentation genom kommentarer i koden 

 Inga pekare 

 Stöd för GUI, trådning och nätverk. [4] [2] 

Dock kan vissa av dessa egenskaper se olika ut syntaxmässigt. 

Som tidigare nämnt ärver alla klasser av Object. Klassen heter 

System.Object i C# och java.lang.Object i Java. Eaddy menar att 

System.Object är en kopia av java.lang.Object [2], med enda skillnaden 

att metodernas namn stavas på olika sätt. 

Att skriva output till konsolen kan utföras genom att anropa metoden: 

System.out.println i Java och i C#: System.Console.WriteLine 

Chandra och Chandra tycker att C#:s version är enklare för nybörjare att förstå än 

Javas version [3]. I C# finns metoderna Colsole.Read och Console.ReadLine 

som gör det mycket enkelt att läsa inmatning. I Java finns däremot klassen 

java.util.Scanner som kan användas till standardinmatningen [8]. 

2.1 Nyckelord och operatorer 

Nyckelord som if, else, for, int, public, private o.s.v. ser likadana ut i 

båda språken, men språken har även egna nyckelord som inte förekommer i det andra, 

men som har en annan motsvarighet [3]. Tabell 1 nedan visar några av de nyckelord 

som ser olika ut, men gör samma sak. För en mer fullständig tabell med nyckelord, se 

kapitel 2 i Obasanjos sammanställning [9]. 

Tabell 1: Olika nyckelord med samma betydelse i Java och C#. 

Förklaring: Java: C#: 

Arv extends : 

Implementation av interface implements : 

Anropa superklassen super base 

Boolesk variabel/booleskt värde boolean bool 

Trådlås synchronised lock 

Paket/namespace package namespace 

Typoperator instanceof is 

Importering import using 
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I Tabell 1 kan man lägga märke till att arv och implementation av interface ser 

likadant ut i C# (:), det kan göra det svårt att se vilket som är vilket. Däremot har Java 

de tydliga nyckelorden extends och implements för att göra skillnad på dessa. 

Dock finns det en konvention inom C# att prefixet ”I” skall skrivas i början på alla 

interfacenamn (t.ex. IComparable) [11], för att underlätta och göra skillnad på 

klasser och interface. 

I C# är det möjligt att överskugga och omdefiniera olika operatorer som +, -, ==, 

<, >, ++, --, o.s.v. Nyckelordet operator används till detta [2]. Det går inte att 

överskugga = (tilldelning), &&, ||, och ?: (villkorsoperatorn), men en 

omdefiniering av en binär operator (t.ex. *) är också en omdefiniering av dess 

motsvarande tilldelningsoperator (i detta fall *=) [3]. Även typomvandlingsoperatorn 

(cast) går att överskugga, Eaddy ger ett fint exempel på detta:  

”For example, a class called Fraction can provide a cast operator that 

converts a Fraction into a double” [2]. 

C# har nyckelorden is och as som är typtestningsoperatorer. Operatorn is är en 

motsvarighet till Javas instanceof-operator som jämför om en operand tillhör eller 

kan omvandlas till en viss typ. Operatorn as är en variant av cast som explicit 

omvandlar ett uttryck till en given typ, med den skillnaden att as inte kastar ett 

Exception som cast kan göra, istället returnerar as värdet null om 

typomvandligen inte skulle vara möjlig att genomföra [12] [13]. 
I båda språken finns flera kategorier av variabler som klassvariabler (static), 

instansvariabler, array-element, parametrar och lokala variabler. Livstiden för dessa är 

lika i båda språken. En variabel som deklarerats till final i Java är en konstant och 

kan endast bli tilldelad en gång. Det objekt final variabeln refererar till kan, genom 

operationer mot det, ändra sitt tillstånd, dock kommer variabeln alltid att referera till 

samma objekt. I C# finns motsvarigheterna const och readonly. En medlem med 

modifieraren const kan inte sättas till static eftersom dessa redan är statiska som 

standard. Den andra varianten, readonly-fält kan vara både instansvariabler och 

statiska. Den största skillnaden mellan dessa är att const variabler får sina värden 

under kompileringen, medan readonly-fält får värden under körning [12] [13]. 

Både const och readonly kan användas till konstanter, men om värdet inte kan 

nås under kompilering rekommenderas det att använda readonly värden. Skall 

konstanten användas till case:s i ett switch-block måste den dock vara av typen 

const [13]. 
C# har stöd för variabler med dynamisk typning genom nyckelordet dynamic. 

Det innebär att en variabel som deklarerats till dynamic kan anta värden av olika typ 

under körning och det går att interagera med objekt utan att typomvandla dem. 

Nackdelen är dock att eventuella fel inte kan upptäckas av kompilatorn och 

felmeddelanden kastas under Runtime istället [14]. 

2.2 Selektioner och iterationer 

Gruntz undersökning [6] tar upp switch/case satser. I Java exekveras alla case-

satser tills det inte finns några fler kvar i switch-blocket, om inte nyckelordet 

break har lagts till efter varje case. Problemet i detta fall är att break satsen 

glöms bort. Däremot i C# måste alla case:s i ett switch-block avslutas med 

exempelvis break, return, continue eller goto för att påtvinga någon av dessa 

handlingar. Skulle det glömmas bort i C# kastar kompilatorn ett felmeddelande, vilket 

är underlättande.  



 

  6             

 

C# och Java har samma for- och while-loopar, men C# har även foreach-

loopen som kan användas på kollektioner som har en Iterator. Java har dock en 

variant av for (kallas även ”enhanced for-loop”) som fungerar som foreach-

loopen [8]. 

2.3 Klasser och typer 

Att programmera i C# är enkelt för en Java-programmerare, men det finns ett problem 

som Cornelius påpekar:  

”there is one big problem: the class libraries of the .NET Framework are quite 
different from the APIs of Java. So the biggest challenge in moving from Java to 
the .NET Framework is learning the details of another set of class libraries” [5].  

String är en klass som återfinns i båda språken, den representerar en sekvens 

av tecken (text-sträng) och ett antal metoder för att hantera dem. I båda språken 

används + operatorn för att kombinera (konkatenera) strängar. Chandra och Chandra 

visar ett exempel på hur [] operatorn kan användas i C# för att hämta ett tecken på en 

viss position i en sträng:  

”For a string object a in Java to access a character at position k, a method 

charAt() is used (a.charAt(k))… In C#, the same is done in a much easier 

way, by using the [] operator (a[k])… The following examples show this 
clearly. C# handling of string objects is much easier to understand and use” [3] 

De anser att det är enklare att förstå och använda strängar i C#. Att behandla en text-

sträng som en Array av tecken gör att koden blir mer koncis, men metoden 

charAt() har ett tydligt och beskrivande namn istället. 

Sättet att kapsla in och ge åtkomst till klassernas medlemmar ser olika ut Java 

och C#. I Java rekommenderas det att skriva get- och set-metoder, men enligt 

Reges erfarenhet kan det vara förvirrande och irriterade för nybörjare att tvingas 

skriva dem [4]. I C# definieras ”properties” som simplifierar syntaxen och behåller 

inkapslingen. Figur 1 nedan visar exempel på get- och set-metoder i Java och 

properties i C#. 

 

  

Figur 1: Exempel på get- och set-metoder i Java och properties i C#. 

En property nås med samma syntax som att anropa datafältet direkt, men åtkomsten 

översätts av kompilatorn. Reges anser att koden blir enklare för nybörjare att förstå på 

/* C# */ 

class A { 

    private String name; 

 

    public String Name { 

        get { return name; } 

        set { name = value; } 

    } 

} 

class B { 

    public static void Main() { 

        A a = new A(); 

        a.Name = ”Raymond”; 

        String name = a.Name; 

    } 

} 

/* Java */ 

class A { 

    private String name; 

 

    public String getName() { 

        return name; 

    } 

 

    public void setName(String newName) { 

        name = newName 

    } 

} 

class B { 

    public static void main(String[] args){ 

        A a =  new A(); 

        a.setName(”Raymond”); 

        String name = a.getName(); 

    } 

} 
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det här sättet [4], men för en erfaren Java-programmerare som vet att det är strängt 

förbjudet att anropa datafälten direkt kan sådan syntax se fel ut vid första anblick. 

Java använder sig av paket och C# av namespaces för att förhindra typkollision. 

Javas paket är kopplade till dess mappstruktur. Det är dock inte fallet i C#:s 

namespaces [12] [13]. Första kodraden i en .java-fil brukar med nyckelordet 

package ange vilket paket filen tillhör. I C# deklareras ett namespace med ordet 

namespace följt av måsvingar ({ }), som omsluter dess medlemmar. Det går att 

använda sig av medlemmar från andra paket/namespaces genom import i Java och 

using i C#. Javas import importerar klasser från andra paket. En asterisk (*, 

stjärna) anges om alla klasser i paketet skall importeras. C#:s using ger tillgång till 

hela namespacet och inte enstaka medlemmar. I båda språken går det även att använda 

sig av medlemmar från andra paket/namespaces genom att använda dess fullständiga 

namn [12] [13]. 

C# har en speciell typ som kallas delegate, de är typsäkra funktionspekare [2] 

[5] som kan ses som en variabel som representerar en metod. Reges tror att denna typ 

kan ge intressanta möjligheter: 

”For example, one might define a ”map” or ”forall” method that takes a 

function and applies it to every element in a collection. Or one might provide a 

boolean function to filter a list” [4]. 

C# har även en annan speciell typ som kallas struct. Precis som klasser kan 

struct:s innehålla datamedlemmar och funktionsmedlemmar. Skillnaden är att 

struct:s stödjer inte användar-specificerade arv och att dessa är värde-typer, vilket 

innebär att en variabel av struct-typ lagrar värdet direkt istället för en referens till 

objektet. Dessa fungerar utmärkt till små datastrukturer (t.ex. punkter i ett 

koordinatsystem) och kan göra en stor skillnad i effektivitet för minnesallokeringen.  

Effektiviteten förloras dock om storleken överstiger 16 bytes [2] [13]. 

C# och Java har olika syntax för flerdimensionella arrayer. Figur 2 nedan visar 

exempel på hur arrayer kan skapas. Det går även att skapa flerdimensionella arrayer 

genom att en array innehåller arrayer, som i sin tur även kan innehålla andra arrayer. 

Detta kallas då för ”jagged arrays” i C# [12] [13].  

 

 

Figur 2: Olika sätt att skapa arrayer i Java och C#. 

Array-typer i Java implementerar interfacen java.lang.Cloneable och 
java.io.Serializable, som ger dem några av sina egenskaper (t.ex. metoden 
clone()). Array-typer i C# implementerar det generiska interfacet IList<T> och 

ärver utav en abstract klass som heter System.Array [12] [13]. I båda språken 

int[] a = new int[5];  // endimensionell array med 5 

// positioner fungerar i båda 

// språken 

int[,] b = new int[5, 2]; // tvådimensionell array i C# med 5 

// positioner i första  dimensionen 

// och 2 positioner i andra 

// dimensionen 

int[][] c = new int[5][2]; // tvådimensionell array i Java med 

// 5 positioner i första dimensionen 

// och 2 positioner i andra 

// dimensionen 

char[][] d = new char[3][]; // ”jagged array” i C#, med 3  

d[0] = new char[3];  // positioner som var och en  

d[1] = new char[3];  // innehåller en array med 3 

d[2] = new char[3];  // positioner 
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går det att iterera över en array med hjälp av foreach-loopen (”enhanced for-loop” 

i Java). 

2.4 Metoder 

När en metod som tar parametrar anropas i Java skickas värdet med som argument. C# 

har nyckelorden ref och out som gör att parametern representerar en variabel (inte 

bara värdet på den) som skickas in som argument [2] [5]. Parametrarna kallas för 

referens-parametrar och output-parametrar. Parametrarna skapar inte en ny 

lagringsplats utan representerar samma lagringsplats som argumentet [13]. 

I nyare versioner av språken finns stöd för valfria parametrar i metoder, tidigare 

var överlagring det enda sättet. I C# går det att ange ett standardvärde för en parameter 

med tilldelningsoperatorn (=) i parameterlistan, om parametern har ett standardvärde 

angett behövs inte ett värde skickas in, om det inte är nödvändigt [14]. I Java skrivs tre 

punkter (…) efter parameterns typ för att ange att parametern är frivillig [15]. Figur 3 

visar ett exempel på hur frivilliga parametrar kan se ut. 

 

 

Att överskugga metoder fungerar på olika sätt i Java och C#. Om en subklass vill 

överskugga en metod som finns definierad i superklassen är det enkelt att göra i Java. I 

C# måste metoden i superklassen först deklareras som virtuell genom nyckelordet 

virtual, sedan måste subklassen uttryckligen säga att metoden skall överskuggas 

och då med hjälp av nyckelordet override [5]. Det kan verka omständigt att 

uttryckligen ange överskuggningen i både sub- och superklass, men i Java enligt 

Eaddy kan det bli problem om metodernas signaturer inte stämmer överens, för då 

kommer subklassens metod att istället ”gömma” basklassens metod [2]. 

I Java används nyckelordet throws för att markera att en metod kastar 

exceptions, som måste hanteras när ett anrop till metoden sker. Eaddy tycker det är 

väldigt synd att det inte finns någon motsvarighet till detta nyckelord i C# [2], då det 

blir mycket tydligare att se vilka exceptions som kan ske i en metod. Detta beror dock 

på att C# inte har några Checked exceptions som Java har. Det innebär att felet måste 

hanteras (med antingen try/catch-block eller throws) annars kastas ett 

felmeddelande från kompilatorn. I C# är alla exceptions Unchecked exceptions (kallas 

även Runtime exceptions) [9]. 

Ett annat problem som Gruntz undersökning [6] visar handlar om konstruktorer 

eller metoder som råkar ha samma namn som klassen den befinner sig i. En metod 

definierar typen av det objekt som returneras (void om den inget returneras) i 

metodhuvudet, detta kallas för metodens returtyp. En konstruktor har ingen sådan 

returtyp och en konstruktor skall ha samma namn som sin klass. Gruntz upptäckte att i 

Java är det möjligt att skriva ett mellanting. En tänkt konstruktor kan av misstag ha 

fått en returtyp och blivit en metod, som då råkar ha samma namn som klassen. Gruntz 

tycker att det inte finns någon anledning göra så:  

/* C# */ 

public void AddElement(Object element,  

     String description = ”Not available”){ 

    // kod 

} 

 

/* Java */ 

public void addElement(Object element, String… description){ 

    // kod 

} 

Figur 3: Exempel på frivilliga parametrar i C# och Java. 
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”What a silly idea to name a method with the same name as the class which it is 

defined. Only paranoid programmers will do that. Agreed! But C# goes a step 

beyond and forbids to define methods which such a name!” [6] 

Skulle det hända att någon skriver en metod med samma namn som sin klass är det 

förmodligen av misstag, men C#:s kompilator har säkrat detta och kastar ett 

felmeddelande om det skulle inträffa. 

Tidigare nämndes en C#-konvention om namngivning av interface. När det gäller 

namngivning brukar man prata om Pascal Casing och Camel Casing. Detta innebär att 

namn med flera ord skrivs på lite olika sätt. Pascal Casing innebär att första tecknet i 

varje ord skall vara en versal (”EttNamn”) och resten gemener. Camel Casing 

fungerar liknande, förutom att allra första tecknet skall vara en gemen (”ettNamn”). 

En viktig skillnad i konvention mellan språken är namngivning av metoder. I Java 

används Camel Casing vid namngivning av metoder, men i C# (även i hela .NET) 

rekommenderas det att använda Pascal Casing istället [11] [16]. 

2.5 Trådar 

Båda språken har inbyggt stöd för trådning. För att skapa en tråd i Java skall en 

ny klass som antingen ärver utav klassen java.lang.Thread eller implementerar 

interfacet java.lang.Runnable skrivas. I vilket fall skall det finnas en metod 

med signaturen: public void run(), som anropas när tråden startar. I C# används 

en delegate med namnet ThreadStart som skapar en trådinstans [7].  

När en tråd skapats är det vanligt att den skall vänta in en annan tråd innan 

exekveringen kan fortsätta, detta hanteras med metoden join i båda språken. 

Thread-klassen har metoderna suspend och resume som kan avlysa en tråd 

respektive få den att börja köra igen. I .NET går dessa metoder att använda, men i Java 

har dessa metoder blivit föråldrade och bör inte användas. I Java finns metoden stop 

som direkt stoppar en exekverande tråd, dock är även denna metod föråldrad. I .NET 

finns den motsvarande metoden Abort. Det anses vara bättre design att låta tråden 

avgöra när den skall terminera, vilket kan göras med en ”flagg”-variabel [7].  

Båda språkens trådar har metoden sleep som får tråden att sluta exekvera under 

en given tid. Java har även metoden yield som gör att tråden stannar och tillåter en 

annan tråd att exekvera, för att åstadkomma detta i .NET anropas metoden Sleep 

med talet 0 som argument. Klassen Object i Java definierar några metoder för att 

hantera trådar, dessa metoder är wait, notify och notifyAll som används för 

att hejda och återuppväcka trådar. Motsvarigheterna till dessa metoder i .NET heter 

Wait, Pulse och PulseAll, de definieras i klassen Monitor [7].  

För att låsa och synkronisera tillgången till en resurs används nyckelordet 

synchronized i Java som garanterar att ett kodblock endast kan exekveras av en 

tråd i taget. C# har inget sådant nyckelord, ett lås kan istället begäras genom att anropa 

metoderna Enter och Exit i klassen Monitor. Det finns dock en 

bekvämlighetsmetod med namnet lock som sveper in dessa anrop och gör att koden 

blir lättare att läsa. .NET har ett speciallås som tillåter trådar att läsa en viss resurs, 

men kräver att tråden väntar på ett exklusivt lås för att tillgång att skriva till resursen, 

ett sådant speciallås kallas ReaderWriterLock [7]. 

I java kan klasserna java.util.Timer och java.util.TimerTask 

användas för att schemalägga uppgifter som ska exekveras. Objekt av typen 

System.Threading.Timer i .NET tillåter programmeraren att specificera en 

delegate som kan anropas vid en viss tid. Den huvudsakliga skillnaden mellan Java 

och C#:s Timer-klasser är att i Java definieras subklasser till TimerTask som 

representerar en arbetsenhet, medan i C# används en delegate som pekar på en 

metod [7]. 
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Båda språken har implementationer av thread pool arkitekturen [17], som innebär 

att uppgifter läggs i en kö och ett antal arbetstrådar plockar uppgifter från kön och kör 

dem. Genom detta kan multipla trådar användas mer effektivt. I .NET anropas 

metoden QueueUserWorkItem i ThreadPool klassen och en delegate som 

omsluter den metod som skall läggas till i kön skickas med som argument [7]. I Java 

finns klasserna ThreadPoolExecutor och Executors som representerar 

respektive skapar thread pools. Ett objekt av typen Runnable kan skickas till thread 

poolen och dess run metod exekveras av en tråd i poolen [18]. 

2.6 Litet exempel 

Vissa metoder som motsvarar varandra i de olika språken har olika semantiskt 

beteende. T.ex. klassen String har metoden substring som returnerar en mindre 

sträng som innehåller en del av originalsträngen. Den tar ett eller två heltal som 

argument, första står för startindex och den andra för slutindex (Java) eller längd (C#). 

Skillnaden för det andra argumentet gör att substring returnerar olika resultat [10]. 

Figur 4 nedan visar exempel på vad substring returnerar i Java och C#.  

 

  

Figur 4: Skillnad på substring i Java och C#. 

I Java returnerar första substring-anropet en sträng med innehållet från position 1 

till position 3, resultatet blir strängen ”ög”. I C# blir däremot resultatet ”ögs” 

eftersom den returnerar en sträng med längden 3 från position 1. Skillnaden blir 

tydligare i andra substring-anropet. I Java returneras innehållet från position 3 till 

position 7, som är strängen ”skola”. I C# försöker den returnera en sträng med 

längden 7 från position 3, strängens längd blir då för lång och ett undantag kastas 

(ArgumentOutOfRangeException). 

2.7 Sammanfattning 

Java och C# har många gemensamma egenskaper t.ex. inga multipla arv, 

Exceptions för felhantering, dokumentation genom kommentarer, automatisk 

garbage collection, begränsad tillgång till resurser, inga pekare. Dock kan vissa utav 

dessa egenskaper se olika ut kodmässigt. 

Vissa av språkens nyckelord är olika, som extends och implements i Java 

anges istället med ett : (kolon) i C#, final i Java har motsvarigheterna const eller 

readonly i C# som har olika beteenden, Javas super heter base i C#, import 

heter using o.s.v. 

I C# finns en del innovationer som inte återfinns i Java. Som struct- och 

delegate-typer, get- och set-metoder har ersatts med properties, samt att det går 

att överskugga operatorer. 

/* C# */ 

String s = ”Högskolan”; 

String sub = s.Substring(1, 3); 

String ing = s.Substring(3, 7); 

 

Console.WriteLine(sub); 

Console.WriteLine(ing); 

 

-- OUTPUT--- 

ögs 

ArgumentOutOfRangeException 

/* Java */ 

String s = ”Högskolan”; 

String sub = s.substring(1, 3); 

String ing = s.substring(3, 7); 

 

System.out.println(sub); 

System.out.println(ing); 

 

-- OUTPUT--- 

ög 

skola 
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I C#:s klassbibliotek finns klasser som motsvarar klasser i Javas bibliotek, men 

några av dem kan ha olika namn, som att Integer i Java heter Int32 i C#. 

Detsamma gäller metoder i dessa klasser, t.ex. Integer.parseInt i Java heter 

Int32.Parse i C#. Namnskillnader hos metoder beror även på konventioner som 

säger att metoder skall namnges med Pascal Casing (ToString) i C# och med 

Camel Casing (toString) i Java. 

Båda språken har stöd för trådning och implementationer av thread pool. Några 

av metoderna för att hantera trådar har olika namn, synkronisering av trådar fungerar 

olika och implementationerna av thread pool är olika. 

3. Metod 

För att få fram ett mätbart värde över hur stor del av källkoden som måste ändras och 

för att besvara frågan, måste empiriska data samlas in. Empiriska data kommer att 

samlas in genom analys av källkoden för två program. Källkoden kommer att jämföras 

och skillnader kommer att pekas ut och antecknas. Skillnaderna som hittats kommer 

sedan att sammanställas kvantitativt för att översiktligt kunna visa hur stora delar av 

källkoden som är lika samt skiljer sig för de olika språken. 

För att resultatet på bästa sätt skall kunna mätas och för att påvisa endast 

språkskillnader, måste två identiska program (ett i Java och ett i C#) jämföras. 

Eftersom det är väldigt svårt att hitta två befintliga program som är skrivna exakt 

likadant och att två redan befintliga program från olika källor kan ha fler skillnader än 

bara språkskillnader, är det lämpligast att skriva programmen själv och sedan jämföra 

dessa. Nackdelen är att vissa programmeringsbeslut kan göras undermedvetet om 

programmen enbart skrivs för denna studie, vilket kan påverka resultatet, samt att en 

fallstudie är begränsad till de program som jämförs. 

Det är oklart hur Singer gjorde för att mäta sin källkod och komma fram till ett 

procentuellt värde (”mindre än 5 % ”) i sin undersökning [1]. Med inspiration från 

Panesars undersökning där han bl.a. jämförde två HelloWorld program [10] kommer 

källkoden i denna fallstudie att jämföras rad för rad. Det underlättar om programmen 

är identiska, då de anrop som är tänkt att göra samma sak skall jämföras med 

varandra. Bara rader med kod kommer jämföras. Tomma rader eller rader med bara 

måsvingar hoppas över. Skulle en rad vara helt identisk i både Java och C# versionen 

av programmet markeras raden som lika, annars markeras en skillnad och en 

anteckning om vad skillnaden beror på tas. Efter hela programmets kod gåtts igenom 

summeras raderna. Sedan studeras anteckningarna och skillnaderna grupperas. 

4. Resultat av fallstudien 

Fallstudien består av ett konsolbaserat budgetprogram med fyra klasser: 

 Budget. Programmets logik, håller reda på Inkomster och Utgifter, 

summering av dem, samt skrivning/läsning av dem till/från fil. 

 Inkomst. Representerar ett positivt värde och en beskrivning av värdet. 

 Utgift. Representerar ett negativt värde och en beskrivning av värdet. 

 BudgetConsole. Konsolbaserat användargränssnitt. Sköter 

kommunikationen mellan användaren och dennes budget. 

Dessa klasser har skrivits i både Java och C# och jämfördes för att hitta skillnader 

mellan språken. Avsnitten nedan påvisar vilka skillnader som uppmärksammats i detta 

fall och ger en översiktlig sammanställning av hur mycket kod som påverkats av de 

olika skillnaderna. 
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4.1 Sammanställning av skillnader 

Endast rader med kod har räknats med. Tomma rader och rader med bara måsvingar 

har förbisetts. Figur 5 visar hur stor del av raderna som innehåller skillnader och hur 

många som är identiska. Värt att tänka på är att vissa rader kan innehålla flera 

skillnader, men en skillnad kan påverka flera rader. Figur 6 visar antalet rader som 

påverkats av de olika skillnaderna. 

 

 

Figur 5: Översikt över hur stor del av koden som är lika samt olika i fallstudien. 

Som Figur 5 visar är det fler rader med skillnader än identiska rader. Totalt är det 243 

rader kod som jämförts, 153 av dessa rader innehåller skillnader. Vilket betyder att 

ungefär 63 % av koden skiljer sig i detta fall. 

 

 

Figur 6: Översikt över antalet rader i fallstudien som påverkas av olika skillnader. 

Procentsatserna i Figur 6 ovan baseras på hur stor del av antalet rader i hela 

programmet som påverkas av en viss grupp av skillnader. 

4.2 Skillnader som uppmärksammats 

De skillnader som hittades under fallstudien delades in i dessa grupper: 

1. Standardutmatning 

2. Nyckelordskillnader 

3. Klassbiblioteksskillnader 

4. Ersättningar 

I avsnitten nedan diskuteras vilka skillnader som ingår i vilka grupper, vad dessa 

skillnader beror på och hur många rader kod som påverkas av det. 

4.2.1 Standardutmatning 

Eftersom programmet i fallstudien är konsolbaserat läggs denna skillnad i en egen 

kategori, då större delen av användargränssnittet påverkas av detta. 46 rader anropar 

konsolen för att skicka meddelanden som användaren kan läsa. Just denna skillnad 

blev väldigt stor, då alla anrop till System.out.println i Java måste ändras till 

Antal identiska rader (37%)

Antal rader med skillnader (63%)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Översikt

Ersättningar (9%)

Klassbiblioteksskillnader (28%)

Nyckelordsskillnader (15%)

Standarutmatning (19%)
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Console.WriteLine i C# versionen. Denna skillnad inkluderar även skrivning till 

textfil (PrintWriter.println och StreamWriter.WriteLine). 

4.2.2 Nyckelordsskillnader 

Denna grupp består av skillnader i språkens nyckelord, som Javas import och C#:s 

using, som Javas package och C#:s namespace o.s.v.  

Javas paket java.lang är alltid synligt, men C#:s motsvarande namespace 

System måste importeras uttryckligen. Java och C# har olika nyckelord för att 

importera (import och using) [10]. Denna skillnad ger upphov till att 7 rader 

måste ändras. 

Varje fil i programmet läggs i ett paket/namespace. I Java används package 

och i C# används namespace för att ange vilket paket/namespace filen tillhör. Vilket 

betyder att 4 rader måste ändras, en för varje fil.  

2 klasser i programmet implementerar interfacet Comparable 

(IComparable i C#). 2 rader måste därmed ändras p.g.a. att implementation av 

interface anges med ordet implements i Java och ett : (kolon) i C#. 

Programmet har 13 konstanter som används till bl.a. cases och felmedelanden. 

De 13 rader där konstanterna initieras måste ändras därför att i Java används 

nyckelordet final för konstanter och nyckelordet const används i C#. 

2 klasser överskuggar metoden toString (ToString i C#). Överskuggning 

av en metod anges med annoteringen @Override i Java och nyckeordet override 

i C#. 2 rader måste då ändras för att överskuggningen skall vara möjlig. 

På 8 rader i koden skall en lista traverseras, detta görs med en variant av for-

loopen(kallas även ”enhanced for-loop”) i Java och med foreach-loopen i C#. 

Semantiken är densamma men olika nyckelord används, p.g.a. det måste dessa 8 rader 

ändras. 

Endast en kodrad påverkas av main-metoden, men den har fler skillnader. I Java 

måste main-metoden vara deklarerad som publik, i C# behöver den inte vara det. Den 

måste heta main i Java och den måste heta Main i C#, ett exempel på språkens 

konventioner om namngivning av metoder. Samt måste det finnas en parameter 

(String[] args) i Javas main-metod, C#:s Main-metod behöver inte ha det [10]. 

Totalt hittades 37 nyckelordsskillnader. 

4.2.3 Klassbiblioteksskillnader 

Denna grupp innehåller skillnader kopplat till språkens klassbibliotek, som att klasser 

och metoder har olika namn och beteende samt att get- och set-metoder 

implementeras i Java, medan properties används i C#. 

I C#:s klassbibliotek finns det klasser som motsvarar några av klasserna i Javas 

bibliotek, men de klasserna och dess metoder har inte alltid samma namn i båda 

biblioteken (t.ex. Integer.parseInt i Java och Int32.Parse i C#). I vissa fall 

kan metoderna ha samma namn, men att första tecknet i metodnamnet är en versal i 

C# (som ToString eller CompareTo) och en gemen i Java (som toString eller 

compareTo). Vilket beror på att språkens konventioner säger att metodnamn skall 

namnges med PascalCasing [11] inom .NET och CamelCasing i Java. Detta leder till 

att 5 rader måste ändras för att klasser har olika namn och 27 rader för att metoder har 

olika namn. 

I C# namnges alla interface med prefixet I för att skilja på klasser och interface 

[11]. Fallstudien visar exempel på interfacen Comparable och List i Java, som har 

motsvarigheterna IComparable och IList i C#. P.g.a. detta måste 6 rader ändras. 

Properties är en av C#:s smarta innovationer som gör koden enklare att skriva 

[4]. I C# delen av fallstudien ersätts get- och set-metoder med properties. Det leder 

till att 24 rader måste ändras, då de står för definiering av eller anrop till properties. 
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C#:s Exceptions har propertyn StackTrace som returnerar en sträng som 

representerar de aktiva ramarna när ett fel inträffat, strängen går att skriva ut med t.ex. 

Console.WriteLine. Exceptions i Java har metoden printStackTrace 

som själv skriver ut dessa till konsollen. Detta innebär att 2 rader måste ändras. 

En intressant skillnad visade sig när ett objekt skall tas bort från en lista och 

sedan skrivas ut för att ge användaren en bekräftelse på att objektet har tagits bort. 

Metoden remove anropas på listan och ett index (eller objektet i fråga) skickas med 

som argument. Skillnaden är att i Java returneras det objekt som tagits bort ur listan 

och en referens kan tilldelas detta objekt, i C# returneras ett booleskt värde istället. 

Figur 7 nedan visar exempel på hur detta såg ut i fallstudien. 

 

 

Figur 7: Exempel på skillnad hos metoden remove och dess konsekvens. 

I C# versionen av programmet måste en extra rad läggas till för att först hämta 

objektet och tilldela det till en referens. Sedan kan objektet tas bort ur listan och 

meddelandet till användaren kan skrivas ut. Totalt måste 4 rader ändras på grund av 

detta. 

 Totalt hittades 68 Klassbiblioteksskillnader. 

4.2.4 Ersättningar 

Denna grupp innehåller skillnader som beror på att en viss klass som finns i Java inte 

finns eller fungerar på annat sätt i C#. I fallstudien måste objekt av dessa klasser 

ersättas med någoting annat, de påverkar de rader där objekten skapas och de rader där 

anrop mot objekten sker. 

Metoder i C# kan inte ta ett objekt av typen File som argument eftersom File 

är en statisk typ, vilket betyder att det inte är möjligt att skapa objekt av den typen 

[19]. En text-sträng får ersätta File-objektet i C# versionen som leder till att de 

kodrader där anrop till File-objektet skulle skett måste ändras till följd av detta, 

vilket blir 7 rader. 

I fallstudien användes Javas StringTokenizer för att dela upp text-strängar i 

mindre strängar. Det finns ingen sådan klass i C#. Metoden Split som finns 

definierad i String-klassen fick istället användas. Metoden split finns även i 

Javas String-klass, men i detta fall användes StringTokenizer, vilket innebär 

att 4 rader måste ändras. 

Eftersom programmet i denna fallstudie är konsolbaserat passar det bra att 

inmatning från användaren läses in från konsolen. I Java versionen användes ett 

Scanner-objekt för att läsa inmatningen. Scanner har ingen motsvarighet i C# 

eftersom C#:s Console-klass har redan metoder för att läsa inmatningar från 

konsollen. Vilket betyder att 8 kodrader måste ändras.  

I en av programmets konstruktorer finns 2 rader där referenser av interfacetyp 

tilldelas nya objekt. Första skillnaden som upptäcktes var att i C# måste de nya 

objekten typkonverteras till samma typ som referensen. Andra skillnaden är kopplad 

till klassen LinkedList som återfinns i båda språkens bibliotek. C#:s version av 

LinkedList implementerar inte det generiska interfacet IList, som är C#:s 

motsvarighet till Javas interface List. Ett LinkedList objekt kan då inte 

/* Java */ 

Inkomst borttagen = inkomster.remove(val - 1); 

 

/* C# */ 

Inkomst borttagen = inkomster[val - 1]; 

inkomster.Remove(borttagen); 
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konverteras till IList typ. En annan klass med namnet List får ersätta 

LinkedList i C# versionen. De rader där interface-referenserna tilldelas nya objekt 

måste ändras på grund av dessa skillnader. I Figur 8 nedan visas de kodrader i 

programmet som relaterar till dessa skillnader. 

 

 

 

Figur 8: Exempel på skillnader hos generiska listor i Java och C#. 

I Java kan ett nytt LinkedList-objekt automatiskt konverteras till List-typ 

eftersom Javas LinkedList implementerar interfacet List. I C# måste 

LinkedList bytas ut mot t.ex. List (som inte skall förväxlas med Javas interface 

List), plus att det måste typkonverteras (cast) till IList för att referensen skall 

kunna tilldelas objektet. 

 Totalt måste 21 rader ändras p.g.a. ersättningar. 

5. Diskussion 

De skillnader som påverkar flest kodrader i detta fall är Klassbiblioteksskillnader och 

Standardutmatning. Att skillnaden för Standardutmatning blev väldigt tydlig beror på 

att programmet i fallstudien är konsolbaserat och förlitar sig mycket på att skriva text 

till konsolen. Om programmet som studerats istället varit GUI-baserat hade denna 

skillnad visat sig vara mycket mindre. Dock hade stapeln för Klassbiblioteksskillnader 

blivit större om programmet vore GUI-baserat, då skillnader mellan språkens GUI-

bibliotek (och dess klasser och metoder) hade visat sig istället. 

I C# versionen ersattes get- och set-metoder med properties, vilket ger en 

omfattande skillnad mellan programmen. Skulle properties uteslutas och get- och 

set-metoder skrivas likadant i C#-versionen istället, skulle 

Klassbiblioteksskillnaderna bli mindre och antalet identiska rader skulle bli större. 

Denna fallstudie visade att ungefär 63 % av källkoden behöver ändras, vilket är 

en oerhört stor skillnad gentemot vad som sades i Singers undersökning [1] (att 

mindre än 5 % av koden behöver ändras). Detta kan bero på att metoden för att mäta 

källkodens skillnader varit olika. Det är oklart hur Singer gjorde när han kom fram till 

detta värde. Det kan även bero på att språken har utvecklats sedan Singers 

undersökning gjordes (2003), att språken var mer lika varandra på den tiden och har 

blivit mer olika nu. Obasanjo sade in sin slutsats [9] att språken skulle gå skilda vägar 

och utvecklas åt olika håll och på det sättet skulle skillnaderna bli tydligare i 

framtiden. Det kan även bero på att det är olika program som skrivits om. I Singers 

fall [1] var det benchmarktester som huvudsakligen innehåller beräkningar. I detta fall 

var det ett budgetprogram med mycket in- och utmatning från konsolen.  

/* C# */ 

private IList<Inkomst> inkomster; 

private IList<Utgift> utgifter; 

… 

    inkomster = (IList<Inkomst>) new List<Inkomst>(); 

    utgifter = (IList<Utgift>) new List<Utgift>(); 

/* Java */ 

private List<Inkomst> inkomster; 

private List<Utgift> utgifter; 

… 

    inkomster = new LinkedList<Inkomst>(); 

    utgifter = new LinkedList<Utgift>(); 



 

  16             

 

I denna fallstudie var det 243 rader kod som jämfördes, vilket är väldigt lite och 

inte tillräckligt representativt för att avgöra generellt hur stor del av källkoden som 

behöver ändras för att konvertera ett fungerande Java-program till ett likadant 

fungerande C#-program. För att få mer representativa värden och en bättre 

uppskattning av hur mycket som skiljer sig mellan två likadana program skrivna i 

olika språk, måste fler och större fallstudier göras. 

6. Slutsatser 

1. Vilka är de kända skillnaderna mellan språken Java och C#? 

Skillnaderna mellan språken är många, t.ex. vissa nyckelord är olika, C# har en 

del finesser som Java inte har (som struct:s och properties), det går att 

överskugga operatorer i C#, vissa klasser och metoder som motsvarar varandra 

har olika namn och/eller beteenden, vissa Java-klasser har ingen motsvarighet i 

C#, för att nämna några av dem. 

2. Hur stor del av källkoden måste ändras för att konvertera ett fungerande Java-

program till ett likadant fungerande C#-program? 

I detta fall behövde 63 % ändras. I Singers fall var det mindre än 5 %. Fler fall 

måste dock undersökas för att ge ett mer generellt svar på denna fråga. 

3. Stämmer det att det inte krävs mer än 5 % ändring av källkoden? 

Svaret på hypotesen är: Nej, det kan krävas att mer än 5 % av källkoden måste 

ändras, för att konvertera ett fungerande Java-program till ett likadant 

fungerande C#-program. 

Denna studie försöker att bidra till forskningen genom att ta upp detta ämne på 

nytt och den genomfördes för att mäta hur stor del av källkoden som skiljer sig mellan 

två identiska program skrivna i olika språk. Det är dock inte det mest optimala sättet 

att hitta skillnader mellan språken, då en fallstudie är begränsad till ett visst program 

och de byggstenar programmet är byggt på. 
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Bilaga 1: Kalkylblad med empiriska data 

Kalkylblad med empiriska data från fallstudien. 

 

 

 

import/using 7 
    

paket/namespace 4 
 

Totalt antal intressanta rader 243 
 

arv/implementation 2 
 

Identiska rader  90 37% 

const/final 13 
 

Ersättningar  21 9% 

överskuggning 2 
 

Klassbiblioteksskillnader  68 28% 

main 1 
 

Nyckelordsskillnader 37 15% 

for/foreach 8 
 

Standarutmatning  46 19% 

      

      
println/writeline 46 

    

      
olika klassnamn 5 

    
olika metodnamn 27 

    
prefix före interface 6 

    
get- set- property 24 

    
stackTrace 2 

    
remove beter sig olika 4 

    

      
behövs ingen File i C# 7 

    
ingen StringTokenizer i C# 4 

    
ingen Scanner i C# 8 

    
generisk lista 2 

    

      
Totalt antal intressanta rader 243 

    
Antal identiska rader 90 37% 

   
Antal rader med skillnader  153 63% 

   
 


