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EXAMENSARBETE 

i 

Java jämfört med C#, vilken sorterar snabbast på 
Raspberry Pi? 

Sammanfattning 

I denna studie skall Java och C# ställas mot varandra och köras på en Raspberry Pi för att 

se vilken av dem som kan sortera heltalsvektorer snabbast. Som Java-motor kommer Hot-

Spot att användas och Mono för C# och de ska sortera vektorer med sorteringsalgoritmer 

från språkens stödbibliotek och en implementerad algoritm baserad på urvalssortering. 

Detta arbete är till för att dem som vill arbeta med ett objektorienterat språk på Raspberry 

Pi, men inte har bestämt sig än för vilket som skall användas. Resultatet visar att Java pre-

sterar bättre än C# i de flesta fall och att det finns undantag då C# presterar bättre. 
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Java compared to C #, which sorts fastest on Rasp-
berry Pi? 

Summary 

In this study, Java and C# is set against each other and running on a Raspberry Pi to see if 

they have similar processing times, or see if there is a clear difference between the two lan-

guages. As Java-engine HotSpot will be used and Mono for C# and they will sort vectors 

with sorting algorithms from the language's support library and one implemented algorithm 

based on selection sort. This work is for those who want to work with an object-oriented 

language on Raspberry Pi, but has not decided yet on which one to choose. The result 

shows that Java performs better than C# in most cases, but in some cases C# is perform-

ing better. 
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1 Inledning 
Idag när dagens smartatelefoner i stora drag kan upplevas som handdatorer med 
telefonegenskaper och kan vara kraftfulla nog för att konkurrera med gårdagens datorer är 
intresset också större att göra dagens datorer mindre. Till dessa mindre datorer och telefoner 
används bland annat ARM-processorer som både är mindre och strömsnålare än de processorer 
som sitter i en vanlig skrivbordsdator. Dessa mindre datorer och telefoner har stöd för många 
olika programspråk och därför är det intressant att ta reda på vad det är för prestandaskillnader 
mellan språken, om ett programspråk exekverar mycket långsammare än ett annat blir det mindre 
intressant att använda. 

Två av de vanligaste objektorienterade programspråken [1] som båda finns för ARM på 
både telefoner och datorer är Java och C#, båda exekveras via språkmotorer där en språkmotor 
fungerar som en virtuell maskin  som programmen körs på. Det finns flera olika språkmotorer 1

för de olika språken där olika motorer kan passa olika bra beroende på uppgift och hårdvara. Till 
exempel finns HaikuVM [2] som säger sig vara en fungerande Java-motor till Arduino och andra 
mikrokontrollers, men de lovar inga mirakel i hastighet [2]. Medans C# endast har två 
fungerande språkmotorer, Microsoft CLR och Mono, så har Java ett flertal [3] att välja mellan 
medan. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studien är att jämföra Java HotSpot och Mono för att se vilken som kan 
sortera heltalsnummer snabbast med sorteringsalgoritmer ifrån språkens standardbibliotek där 
Java använder Quicksort [4] och C# använder Introsort [5] och en implementerad sorterare 
baserad på urvalsortering. Studien skall utföras på en enkortsdator med ARM-arkitektur. Detta 
skall göras med microbenchmark som mäter exekveringstider på en Raspberry Pi. Studien är 
intressant eftersom inga liknande jämförelser har utförts på plattformen. 

1.2 Avgränsningar 
Hur lång tid det tar innan språkmotorerna och programmen har startat ingår inte i mätningarna 
och ingen hänsyn kommer tas till Linux schemaläggare. 

2 Bakgrund 
I en jämförande studie mellan HotSpot och CLR [6] av Singer för att se om den ena var snabbare 
än den andra på en Windows 2000-dator med en i686-processor på 1,4 GHz kom man fram till 
att prestandaskillnaderna var små. Detsamma kom även Sestoft [7] fram till vid sin studie på två 
Linux-datorer med Debian, kernel 2.4. Den ena datorn hade en Intel Pentium M-processor på 
1,6 GHz och den andra Intel Pentium 4 på 2,8 GHz. Märk väl att det ej går att använda 
resultaten från dessa studier som grund för jämförelser på Raspberry Pi eftersom 
processorarkitekturerna ser helt olika ut och så vitt jag vet finns det inte några tidigare 

1 Skall ej blandas ihop med virtuella maskiner som emulerar hela datorer, istället för att bara köra ett program. 
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jämförelser mellan Java och C# på Raspberry Pi. Frågan är om förhållandet mellan 
exekveringstiderna blir likvärdiga även på Raspberry Pi? 

2.1 JIT-kompilering 
Det finns tre olika sätt som källkod kan kompileras till maskinkod (se figur 1), två av dem är: 
kompilera till färdig maskinkod för den plattform som skall användas, som till exempel C och 
Fortran; vänta med kompilering tills koden skall användas, som vid användning av imperativa 
språk som Bash och BASIC. Det tredje är JIT-kompilering (engelska just-in-time compilation) vilket 
är ett mellanting och betyder att ett program del-kompileras innan det kommer till plattformen 
som programmet skall köras på och väl på plats så färdig-kompileras det medans det körs [8], 
som vid Java och C#. 

Detta ger fördelen att man kan använda samma del-kompilering till flera plattformar utan 
att behöva kompilera om. Eftersom maskinkoden genereras när den behövs kan den genereras 
mer optimalt just för den hårdvaran den skall körs på, istället för att genereras med generellt stöd 
för flera olika plattformar. Nackdelen med JIT-kompilering är att programmen blir långsammare 
fram tills kompileringen är klar av de funktioner och metoder som används [9]. 

Figur 1. Ett diagram som grovt beskriver hur olika språk kompileras till maskinkod. 

2.2 Java och Java HotSpot 
Java och Java HotSpot lanserades år 1995 av Sun Microsystems och köptes upp av Oracle 
Corporation år 2009 och är enligt TIOBE det mest populära språket just nu [1], med ett TIOBE 
Index på 16%. Java HotSpot kommer med JIT-kompilering påslaget vid installation, vilket ger 
följden att Java-program till sin natur kommer vara långsamma vid nystart av programmen om 
man ser till hur exekveringstiden blir förbättrad [9] efter att HotSpot har fått några exekveringar 
på sig att optimera koden. Ibland kan även HotSpot upptäcka att något kan bli ytterligare 
förbättrat [10] i efterhand och då kan exekveringstiden bli högre igen fram tills de nya 
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optimeringarna har utförts. Av den anledningen är det rekommenderat att varmköra 
Java-program [11] innan benchmarkning påbörjas för att få ett rättvist och jämförbart resultat. 

2.3 C# och Mono 
C#, uttalas och kan även skrivas som C Sharp (engelska), utvecklas av Microsoft och lanserades 
år 2000 och ingår i deras .NET-ramverk. Enligt TIOBE är C# det femte mest populära [1] 
programspråket just nu med ett TIOBE Index på 5%. Språkmotorn Mono lanserades år 2005 för 
att göra .NET-ramverket tillgängligt för Linux [12] och kommer med JIT-kompilering påslaget 
vid installation [13]. DotGNU och Microsofts Rotor är två andra språkmotorer för C# men 
dessa utvecklas ej längre och har blivit föråldrade. 

En skillnad mellan HotSpot och Mono är att Mono stödjer fler språk, där inräknat en 
funktion som kan kompilera om Java-bytekod [14], men denna studie mätte endast standard 
implementationer så inga mätningar av Java har utförts i Mono. 

2.4 ARM-processorer 
Acorn RISC Machine (ARM) är en processorarkitektur som utvecklades av Acorn Computers år 
1985 och som sedan 1990 utvecklas av ARM Holdings. ARM är utvecklad under principen RISC 
(Reduced Instruction Set Computing) vilket betyder att dom inte har en lika komplex 
instruktionsuppsättning som en processor som sitter i en normal skrivbordsdator  och innebär 2

att den är strömsnål och passar därför bra till mobila kretsar, som telefoner och surfplattor. Men 
kan även hittas i enkortsdatorer som BeagleBoard, PandaBoard och Raspberry Pi. Tidigare har 
ARM-processorer endast bestått av 32-bitars arkitekturer, men sedan 2011 finns även 64-bitars 
och enheter med de nya processorerna har precis börjat hitta ut till konsumenter. 

Processortillverkarna Intel Corporation och AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) har 
varsin konkurrerande processorserie vid namn Intel Atom och AMD Fusion. 

2.5 Raspberry Pi 
Raspberry Pi är en serie enkortsdatorer som, sett till ytan, är lika stort som ett bankkort. De är 
framtagna av Raspberry Pi Foundation för att få unga intresserade av programmering och för att 
kunna användas i olika datorutbildningar [15]. Det finns olika utgåvor av Raspberry Pi men 
generellt sett drivs de av en 32-bitars ARM-processor med 256-1024 MB RAM (beroende på 
modell) som delas med en Broadcom VideoCore IV-grafikkrets och som lagringsutrymme 
används ett utbytbart SD -kort. För kommunikation finns 1-4 USB 2.0 portar och 8-46 3

GPIO-portar (General-Purpose Input/Output). Vissa modeller har även ett inbyggt nätverkskort på 
100 Mbit/s. 

3 Metod 
Syftet med studien är att ta reda på vilken av HotSpot och Mono som kan sortera heltalsnummer 
snabbast med språkens standardbibliotek. Javas standardbibliotek använder sig av en algoritm 

2 De flesta processorerna i skrivbordsdator en hybrid mellan RISC och CISC (Complex Instruction Set Computing).  
3 Secure Digital, engelska för Säker Digital. 
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känd som Quickstort med två stycken pivots och C#:s använder sig av en som är känd som 
Introsort som är en hybrid mellan Quickstort och Heapsort. Är det dock färre än 16 element 
som skall sorteras gör C# däremot en så kallad Insättningssortering (engelska Insertion sort). För 
studiens genomförande användes en Raspberry Pi B2 (se Tabell 1) med operativsystemet 
Raspbian (se Tabell 2) installerat via NOOBS LITE, eftersom detta rekommenderas av 
Raspberry Pis officiella guide [16]. NOOBS är en förkortning för “New Out Of the Box 
Software” och LITE innebär att det krävdes åtkomst till internet för att kunna installera. 

 Tabell 1. Lista på Raspberry Pi:s hårdvara som använts under studien. 

Hårdvara Specifikation 

Revision 14 

Processor ARM1176JZF-S, singel-kärna på 700 MHz 

RAM-minne 512 MB 

SD-kort Verbatim 8GB /4 Hours SDHC™ Card (Class 10) 

 Tabell 2. Lista på programvara som använts på Raspberry Pi. 

Programvara Version 

Raspbian 7.0 

Java motor Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.0-b56, mixed mode) 

C# motor Mono JIT compiler version 3.2.8 (Debian 3.2.8+dfsg-4+rpi1) 

 
Vidare i studiens genomförande använder två microbenchmarkprogram kompilerade på 

en stationär dator (se Tabell 3) med respektive kompilatorer satta på standardinställningarna och 
sedan köra bytekoden i språkens språkmotorer, HotSpot och Mono. HotSpot används för den 
följer med installationen av Raspbian och Mono används för det är den enda språkmotorn för 
C# på Linux som fortfarande är under utveckling. Programmets huvuddel är skrivet för att vara 
identiskt för båda språken och alla delar som skiljer språken åt är placerade i separata funktioner 
för göra källkoden lätt att förstå. 

Ett benchmarkprogram är ett program som är skrivet för att testa olika system och ge 
ifrån sig mätvärden som kan jämföras mot andra system [17]. Testen kan till exempel gå ut på att 
två olika system skall lösa identiska uppgifter, eller mäta batteritid på en produkt. Det viktiga är 
att jämförelserna utförs på jämförbara grunder och inte att inte det ena objektets test är kort och 
simpelt medan det andra är långt och avancerat. Microbenchmarkprogram är en speciellt sort av 
benchmarkprogram som består av små tester [18].  
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Tabell 3. Lista på hårdvara och programvara som använts på datorn som kompilerade benchmarken. 

Produkt Specifikation 

Processor Intel Core i7 920 på 2,66 GHz 

RAM-minne 6 GB 

Operativsystem Windows Vista SP2 x64 

Java kompilator JDK 1.7.0.21 

Java utvecklingsmiljö NetBeans IDE 8.0 

C# kompilator .NET Framework 4.0 

C# utvecklingsmiljö Microsoft Visual Studio 2010 

 
Tabell 4 listar de sorteringar som utförs i programmet och är grupperad i två kategorier: 

Standradsorterare och Urvalssortering. Standradsorterare innebär att språkets stödbibliotek 
användes, de är intressanta att mäta eftersom de följer med språken. Eftersom 
standradsorterarna skiljersig åt mellan språken så sorteras vektorerna även genom urvalssortering 
som skall fungera som en referensmätning och är skriven för att vara identisk för båda 
programmen. 

Tabell 4. Tabell över de 8 sorteringar som skall utföras. Första tecknet beteckningar vilken sorteringsalgoritm 

som används: S för stödbibliotekets sorteringsalgoritm och U för Urvalssortering. Andra tecknet beteckningar 

vad för vektor som sorterades: S för redan sorterad, B för baklängessorterad, R för helt osorterad. _F står för 

första baklängessorterade sortering innan uppvärming. 

 Standradsorterare Urvalssortering 

Sorterad SS US 

Baksorterad SB, SF UB, UF 

Osorterad SO UO 

3.1 Experiment metodik 
I studien genomfördes en mätning där varje benchmarkprogram sorterar sju vektorer, där varje 
vektor var sju gånger så lång som den föregående och den sista hade 823 543 element. Varje 
sortering utförs tre gånger, först sorteras en vektor som redan är sorterad, sen sorteras en vektor 
som är sorterad baklänges, sist en vektor som är osorterad. Antalet vektorer och deras längd 
valdes med avvägning mellan tid antal önskade mätningar, sorteringstiden ökar exponentiellt för 
varje extra vektor som sorteras. Fler mätningar hade resulterat i att studien hade tagit för lång tid 
och färre hade givit för få mätpunkter. Av samma anledning utförs endast tre sorteringar av varje 
algoritm och längd. För att vara säker på att sorteringarna inte optimeras bort av motorerna så 
skickas de sorterade vektorerna till en funktion som kollar så att vektorn inte är tom, skulle den 
mot förmodan vara det så skrivs ett felmeddelande ut (se figur 2).  
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dummyUse(int[] vector) 
{ 

if(0 == vector.Length) 
{ 

printError("This will never happen"); 
} 

} 

Figur 2. Pseudokod för funktionen dummyUse. 

 
Resultat för varje sortering jämfördes sedan mot sin motsvarande för respektive motor 

och presenteras i form av uppsnabbning (engelska speedup) som används för att mäta 
förbättringar i prestanda och betyder hur många gånger snabbare någonting är. Uppsnabbningen 
beräknas genom formeln , där  är exekveringstiden före förbättring och/TS = T gammal ny T gammal  

 är den nya exekveringstiden. För att undvika uppsnabbningsresultat under noll såT ny  

beräknades uppsnabbningen här genom att dividera det bättre presterade resultatet med det 
lägre, eftersom studien gick ut på att jämföra två olika motorer och inte kodförbättring. 
Källkoden för benchmarkprogrammen finns i bilaga B och bilaga C. 

Alla mikrobenchmarks kompilerades ihop till två benchmarkprogram, ett för varje språk, 
på en separat dator innan de fördes över till Raspberry Pi:s tillsammans med shell-skriptet 
startTests.sh som finns i bilaga A, vars uppgift är att starta och administrera 
benchmarkprogrammen. För att få benchmarken att bli så opåverkad som möjligt startades 
Raspberry Pi om utan det grafiska gränssnittet innan skriptet startTests.sh startades upp. 

Innan en vektor skall sorteras sparas tiden ifrån en nanoklocka i en variabel, sen utförs 
först urvalssortering och en ny tid från nanoklockan tas när sorteringen är klar. Nanoklockor ger 
resultat i nanosekunder men de behöver inte nödvändigtvis stämma till nano-nivå, men används 
ändå för att mäta exekveringstider i program [7, 19]. Sen görs samma sak för standardsortering. I 
figur 3 är urvalssortering döpt till basicSort och standardsortering till fastSort. 

private void callSorts(String tag, int[] vector) 
{ 

long timer; 
 

// Basic sort 
vectorClone = cloneIntVector(vector); 
timer = getTime_ns(); 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
timer = getTime_ns() - timer; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Basic sort\t" + tag, timer, vectorClone); 

 
// Fast sort 
vectorClone = cloneIntVector(vector); 
timer = getTime_ns(); 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
timer = getTime_ns() - timer; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Fast sort\t" + tag, timer, vectorClone); 

} 

Figur 3. Källkod för hur C# och Java mäter exekveringstiden för att sortera en vektor. 
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Innan mätning påbörjas värms klockan upp för att tidtagningen (se figur 4) skall bli så 
snabb som möjligt. Varje program bestod av 8 olika mikrobenchmark: urvalssortering innan 
uppvärming (UF) standardsortering innan uppvärming (SF), standradsorterare med olika 
vektorer (SS, SB, SO) och urvalssortering med olika vektorer (US, UB, UO). Bortsett ifrån 
sortering UF kördes en uppvärming av sorteringsfunktionerna innan mätningen påbörjas. 

// Warmup timer 
i = 0; 
while(i < WARMUP_COUNT) 
{ 

dummyUse(new int[]{(int) getTime_ns()}); 
i++; 

} 
// Warmup timer end 
/* Code for UF and SF */ 
// Warmup 
i = 0; 
while(i < WARMUP_COUNT) 
{ 

int randomVectorLength = randomNumber()%WARMUP_COUNT + 1; 
int[] randomVector = generateRandomVector(randomVectorLength); 

 
vectorClone = randomVector; 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
dummyUse(vectorClone); 

 
vectorClone = randomVector; 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
dummyUse(vectorClone); 

 
i++; 

} 
// Warmup done 

Figur 4. Källkod för C# och Javas uppvärming. 

 
Sortering UF och US mäter sortering av endast en vektor eftersom efter att första 

sorteringen har genomförts har motorerna påbörjat uppvärming och optimering, så när 
sorteringsfunktionerna anropas för andra gången så kommer de redan börjat bli uppvärmda och 
därför ge bättre resultat. Anledningen till att denna enda sortering blev baksortering är för att en 
redan sorterad vektor inte är lika intressant, osorterad vektor hade varit intressant att mäta men 
baksorterad vektorer lämpar sig bättre till att se hur exekveringstider skalar när vektornas längd 
växer. 

Urvalssortering (UF, UB, US, UO) letar först upp det lägsta osorterade elementet och 
lägger den i en ny vektor och sätta det gamla elementet till ett väldigt högt tal. Efter det börja den 
om från början och letar upp det nästa lägsta talet och gör så tills alla element är sorterade. 
Källkoden för Urvalssortering finns i figur 5, sorteringen påminner om algoritmen med samma 
namn (engelska Selection sort) men med skillnaden att här läggs det sökta värdet i en ny vektor, 
istället för att byter plats på det sökta värdet och värdet som står i vägen.  
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private int[] basicSort(int[] input) 
{ 

int[] sortedArrey = new int[input.length]; 
 

for(int i = 0; i < input.length; i++) 
{ 

int lowestNumber = integerMaxValue(); 
int index = i; 
 
for(int n = 0; n < input.length; n++) 
{ 

if(input[n] < lowestNumber) 
{ 

lowestNumber = input[n]; 
index = n; 

} 
} 

 
sortedArrey[i] = lowestNumber; 
input[index] = integerMaxValue(); 

} 
 
return sortedArrey; 

} 

Figur 5. Källkod för C# och Javas urvalssortering. 

 
För att garantera att både Java och C# får fram identiska osorterade vektorer så 

implementerades en slumpgenereringsalgoritm känd som XOrShift (se figur 6). Från början är 
samtliga fyra globala variabler (randomNumberGenerator_1-4) initierade till samma värde som 
blivit genererat från skriptet startTests.sh. 

private int randomNumber() 
{ 

// XOrShift 
int i; 

 
i = randomNumberGenerator_1̂(randomNumberGenerator_1 << 11); 
randomNumberGenerator_1 = randomNumberGenerator_2; 
randomNumberGenerator_2 = randomNumberGenerator_3; 
randomNumberGenerator_3 = randomNumberGenerator_4; 
randomNumberGenerator_4 = randomNumberGenerator_4̂(randomNumberGenerator_4 >> 

19)̂(î(i >> 8)); 
 
return randomNumberGenerator_4; 

} 

Figur 6. Källkod för C# och Javas slumpgenerering. 

 

4 Resultat & Analys 
Efter nästan tre och en halv dag (287 996 sekunder) kördes den sista benchmarken färdigt och 
bortsett ifrån tre fall (se Tabell 5) presterar HotSpot bäst. Det är i sorterad standardsorterare 
(SS), sorterad urvalsortering (US) och baklängessorterad urvalssortering innan uppvärming (UF) 
som Mono presterar bättre i. 
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Tabell 5. Exekveringstider i millisekunder, avrundade till en decimal. Första kolumnen indikerar vilken 

sortering som utfördes och den andra vilket språk som användes. Översta raden indikerar hur många element 

som sorterades i sorteringen. De tre fall som Mono exekverade snabbare än HotSpot är understrukna. 

 7 49 343 2 401 16 807 117 649 823 543 

UF 
HotSpot 0,2 1,2 15,6 171,3 10 310,0 684 899,3 33 751 126,4 

Mono 1,9 2,0 6,1 200,4 12 544,0 791 210,2 38 876 253,1 

SF 
HotSpot 8,7 3,9 4,1 6,0 23,5 66,0 138,7 

Mono 57,9 49,8 49,2 52,7 75,1 264,1 1 817,2 

US 
HotSpot < 0,1 0,1 2,4 164,6 8 000,7 571 090,1 27 993 482,5 

Mono 0,1 0,1 3,2 153,9 10 024,8 669 155,1 32 794 836,7 

SS 
HotSpot < 0,1 0,4 < 0,1 0,1 1,1 6,3 45,7 

Mono 0,1 0,1 0,3 2,7 24,2 208,0 1 622,9 

UB 
HotSpot < 0,1 0,1 2,4 118,8 8 442,9 595 812,8 29 350 850,6 

Mono < 0,1 0,1 4,1 198,3 12 521,5 791 330,8 38 874 993,9 

SB 
HotSpot < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 1,5 11,1 80,8 

Mono < 0,1 0,1 0,3 2,9 25,1 214,2 1 665,4 

UO 
HotSpot < 0,1 0,1 2,4 110,4 8 017,4 571 135,7 28 005 678,4 

Mono < 0,1 0,1 3,1 152,3 10 016,3 669 308,5 32 803 398,2 

SO 
HotSpot < 0,1 < 0,1 0,3 1,1 9,1 78,1 697,1 

Mono < 0,1 0,1 0,8 4,7 40,1 320,1 2 692,4 

 
Det kluriga är att de tre fallen inte verkar ha något med varandra och göra, dels är de i tre 

olika längder men de är också i olika sorteringar. Två av dem är i standardsortering, men den ena 
är innan uppvärmning och den andra är 2 000 element längre. En intressant notering är dock att 
den kortare vektorn är 49 element lång och den längre är 49 gånger så lång som den korta, alltså 
2 401 element lång. Om det ligger något i det så kanske Mono presterar bättre i en vektor som är 
2 401 gånger så lång som den med 2 401 element (5 764 801) och intressant nog skulle nästa 
vektor bli så lång innan benchmarkprogrammet avslutades. 

Före sorteringsfunktionerna har värmts upp händer det något anmärkningsvärt. I Tabell 
6 ser vi att urvalssortering (UF) kan vara snabbare än standardsortering (SF). För Java mättes 
urvalssortering snabbare fram till och med 49 element och 343 element för C#. Vid 343 element 
var dessutom C#:s urvalssortering (UF) snabbare än Javas, när de fick sortera de identiska 
vektorer med identiska algoritmer.  
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Tabell 6. De fall där urvalssortering (UF) är snabbare än standardsortering (SF). Uppsnabbning beräknat 

genom att dividera exekveringstiderna för respektive sortering (SF/UF). 

(SF/UF) 
Antal element 

(uppsnabbning) 
C#_Mono 

(uppsnabbning) 
Java_HotSpot 

7 30,2 54,9 

49 24,8 3,3 

343 8,1  

 
Efter uppvärmingen (UB, SB) är det samma sak vid sju element för Java och 49 element 

för C#. Utöver det så är standardsorterarna snabbare eller lika snabba som urvalsortering. 
HotSpot är snabbast på att sortera samtliga baklängessorterade sorteringar (UB, SB) efter 

uppvärming. I figur 7 ser vi att standardsorteringen (SB) presterar bättre och bättre i HotSpot 
jämfört med Mono ju längre vektorerna är och i Tabell 7 kan vi se att prestandaskillnaden börjat 
krympa i baklängessorterade urvalsortering (UB) efter 343 element och börjat plana ut vid 823 
543 element. Skulle vara intressant att se vad som händer vid efterföljande vektorlängder, ifall 
prestandaskillnaden har stannat upp eller om den fortsätter att sjunka, eller om den till och med 
börjar stiga igen. 

Figur 7. Graf som visar HotSpots uppsnabbning i SB jämfört med Mono. 
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Tabell 7. Exekveringstider för sortering i UB. HotSpot exekverar snabbare än Mono i samtliga fall, men efter 

343 element så börjar HotSpots uppsnabbning att sjunka. 

(UB) 
Antal element 

(millisekunder) 
Java_HotSpot 

(millisekunder) 
C#_Mono 

Uppsnabbning 

7 < 0,1 < 0,1 1,40 

49 0,1 0,1 1,55 

343 2,4 4,1 1,71 

2 401 118,8 198,3 1,67 

16 807 8 442,9 12 521,5 1,49 

117 649 595 812,8 791 330,8 1,33 

823 543 29 350 850,6 38 874 993,9 1,32 

 
Efter 49 element i figur 8 så händer uppenbarligen någonting med standardsortering. 

Plötsligt så blir båda motorerna bättre på att sortera baksorterade vektorer än osorterade och jag 
har ingen förklaring till detta. Eventuellt kan det vara så att HotSpot och Mono efter en viss 
längd börjat analysera vektorerna och att de kommer fram till att det går snabbare att vända på 
vektorn först och sedan sortera, men om så var fallet skulle exekveringstiden troligen ha varit 
mycket lägre. Oavsett så är detta är inget som framgår i sorteringarnas dokumentation [4, 5] och 
är som sagt endast spekulation. 

Figur 8. Grafen visar att efter 49 element sorterar både HotSpot och Monos standardsorterare baksorterada 

vektorer (SB) snabbare än osorterade (SO). 
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5 Slutsatser 
Vilken av HotSpot och Mono exekverar sorteringar av heltalsnummer snabbast med språkens 
stödbibliotek? Det är HotSpot som är snabbast, det är endast i de tre fall som nämnts tidigare 
som Mono presterar bättre. En intressant notering är som sagt att efter 49 element i figur 8 så 
blir båda motorerna bättre på att sortera baksorterade vektorer än osorterade. En annan notering 
är att efter 343 element i Tabell 7 ser vi att HotSpots uppsnabbning över Mono har börjar sjunka 
när vektorerna blir längre och om trenden fortsätter så kan Mono tidsnog bli lika snabb som 
HotSpot. 

I några fall är uppsnabbningen minimal, men nästan samtliga sorteringar pekar ändå åt 
HotSpots fördel. Personligen blev jag förvånad över detta resultatet och förväntade mig fler fall 
där Mono skulle prestera bättre, speciellt efter läsningen av Singer [6] och Sestoft [7] som kom 
fram till att de skulle vara likvärdiga. Skall däremot kommas ihåg att deras undersökningar 
utfördes på andra plattformar än Raspberry Pi. 

5.1 Framtida arbete 
I denna studie utfördes endast tre sorteringar per algoritm och längd, men osorterade vektorer 
skulle behövas mätas fler gånger för att få fram ett medelvärde. Dessutom skulle det vara 
intressant att lägga till en vektor extra och se om Mono presterar bättre än HotSpot vid 5 764 
801 element. 

För Raspberry Pi B2 tog det 287 996 sekunder att slutföra benchmarkuppsättningen, hur 
lång tid tar det för den nya Raspberry Pi 2 B? 
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A. Linux shell-skript, källkod och resultat data 
Detta är shell-skriptet som kördes under arbetet och under den står returdatan som den gav i 
respektive fil. 

startTests.sh 
#!/bin/bash 
 
# Benchmark settings 
readonly NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT=7 
readonly WARMUP_COUNT=10000 
readonly RANDOM_SEED=$RANDOM 
readonly NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER=7 
# Benchmark settings END 
 
# Do not tuch what is bellow 
RANDOM=$RANDOM_SEED 
benchmarkSeed=$RANDOM 
 
readonly TXT_LOG=result_log.txt 
readonly TXT_JAVA_HOTSPOT=result_Java_HotSpot.txt 
readonly TXT_CSHARP_MONO=result_CSharp_Mono.txt 
 
readonly SLEEP=30 
 
echo "$SLEEP seconds to start." 
sleep $SLEEP 
 
timer=̀date +%s̀ 
echo "̀date +%T̀ - Testing has started." 
 
# Log 
date > $TXT_LOG 
echo "NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT=$NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT" >> $TXT_LOG 
echo "WARMUP_COUNT=$WARMUP_COUNT" >> $TXT_LOG 
echo "RANDOM_SEED=$RANDOM_SEED" >> $TXT_LOG 
echo "NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER=$NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER" >> $TXT_LOG 
# Log END 
 
# Benchmark with warmup 
date > $TXT_JAVA_HOTSPOT 
java -version &>> $TXT_JAVA_HOTSPOT 
java -jar Java_sortBenchmark.jar $NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT $WARMUP_COUNT $benchmarkSeed 
$NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER &>> $TXT_JAVA_HOTSPOT 
echo "̀date +%T̀ - Java_Hotspot completed." 
 
date > $TXT_CSHARP_MONO 
mono -V &>> $TXT_CSHARP_MONO 
mono CSharp_sortBenchmark.exe $NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT $WARMUP_COUNT $benchmarkSeed 
$NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER &>> $TXT_CSHARP_MONO 
echo "̀date +%T̀ - CSharp_Mono completed." 
# Benchmark with warmup END 
 
# Benchmark only first run 
i=0 
loops=$(($NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT-1)) 
m=$NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER 
while [ $i -lt $loops ] 
do 

benchmarkSeed=$RANDOM 
m=$(($m*$NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER)) 
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java -jar Java_sortBenchmark.jar 0 $WARMUP_COUNT $benchmarkSeed $m &>> 
$TXT_JAVA_HOTSPOT 

mono CSharp_sortBenchmark.exe 0 $WARMUP_COUNT $benchmarkSeed $m &>> 
$TXT_CSHARP_MONO 
 

i=$(($i + 1)) 
echo "̀date +%T̀ - Loop $i/$loops completed." 

done 
# Benchmark only first run END 
 
testDone="̀date +%T̀ - Test completed! Time: $((̀date +%s̀-timer)) seconds" 
 
# Log 
echo $testDone >> $TXT_LOG 
# Log END 
 
echo $testDone 

Resultat filer 
Textfiler som skapats av skriptet. 

result_log.txt 

Sat May 30 08:14:28 UTC 2015 
NUMBER_OF_VECTORS_TO_SORT=7 
WARMUP_COUNT=10000 
RANDOM_SEED=2462 
NUMBER_OF_ELEMENTS_MULTIPLIER=7 
16:14:24 - Test completed! Time: 287996 seconds 

 

result_Java_HotSpot.txt 

Sat May 30 08:14:28 UTC 2015 
java version "1.8.0" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132) 
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b70, mixed mode) 
Basic sort first 158995 7 
Fast sort first 8723752 7 
Basic sort sortedVector 11000 7 
Fast sort sortedVector 11000 7 
Basic sort backwardsortedVector 9999 7 
Fast sort backwardsortedVector 10000 7 
Basic sort randomVector 8999 7 
Fast sort randomVector 8999 7 
Basic sort sortedVector 57998 49 
Fast sort sortedVector 397989 49 
Basic sort backwardsortedVector 63998 49 
Fast sort backwardsortedVector 23000 49 
Basic sort randomVector 58998 49 
Fast sort randomVector 27999 49 
Basic sort sortedVector 2431931 343 
Fast sort sortedVector 28999 343 
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Basic sort backwardsortedVector 2420931 343 
Fast sort backwardsortedVector 33999 343 
Basic sort randomVector 2350933 343 
Fast sort randomVector 273992 343 
Basic sort sortedVector 164614357 2401 
Fast sort sortedVector 145996 2401 
Basic sort backwardsortedVector 118766650 2401 
Fast sort backwardsortedVector 189995 2401 
Basic sort randomVector 110387886 2401 
Fast sort randomVector 1104969 2401 
Basic sort sortedVector 8000672341 16807 
Fast sort sortedVector 1056970 16807 
Basic sort backwardsortedVector 8442858879 16807 
Fast sort backwardsortedVector 1517957 16807 
Basic sort randomVector 8017356891 16807 
Fast sort randomVector 9062744 16807 
Basic sort sortedVector 571090109904 117649 
Fast sort sortedVector 6290821 117649 
Basic sort backwardsortedVector 595812842445 117649 
Fast sort backwardsortedVector 11105683 117649 
Basic sort randomVector 571135694698 117649 
Fast sort randomVector 78070779 117649 
Basic sort sortedVector 27993482470103 823543 
Fast sort sortedVector 45724709 823543 
Basic sort backwardsortedVector 29350850609701 823543 
Fast sort backwardsortedVector 80795673 823543 
Basic sort randomVector 28005678445299 823543 
Fast sort randomVector 697138054 823543 
Basic sort first 1190965 49 
Fast sort first 3923887 49 
Basic sort first 15560558 343 
Fast sort first 4093884 343 
Basic sort first 171346129 2401 
Fast sort first 5970830 2401 
Basic sort first 10309993886 16807 
Fast sort first 23511332 16807 
Basic sort first 684899324704 117649 
Fast sort first 66042120 117649 
Basic sort first 33751126366968 823543 
Fast sort first 138726030 823543 

 

result_CSharp_Mono.txt 

Sun May 31 10:52:52 UTC 2015 
Mono JIT compiler version 3.2.8 (Debian 3.2.8+dfsg-4+rpi1) 
Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. www.mono-project.com 

TLS:           __thread 
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SIGSEGV:       normal 
Notifications: epoll 
Architecture:  armel,vfp+hard 
Disabled:      none 
Misc:          softdebug  
LLVM:          supported, not enabled. 
GC:            sgen 

Basic sort first 1917000 7 
Fast sort first 57925300 7 
Basic sort sortedVector 88000 7 
Fast sort sortedVector 96000 7 
Basic sort backwardsortedVector 14000 7 
Fast sort backwardsortedVector 21000 7 
Basic sort randomVector 13000 7 
Fast sort randomVector 22000 7 
Basic sort sortedVector 79000 49 
Fast sort sortedVector 50000 49 
Basic sort backwardsortedVector 99000 49 
Fast sort backwardsortedVector 101000 49 
Basic sort randomVector 82000 49 
Fast sort randomVector 70000 49 
Basic sort sortedVector 3212000 343 
Fast sort sortedVector 310000 343 
Basic sort backwardsortedVector 4130900 343 
Fast sort backwardsortedVector 323000 343 
Basic sort randomVector 3133900 343 
Fast sort randomVector 779000 343 
Basic sort sortedVector 153865600 2401 
Fast sort sortedVector 2685900 2401 
Basic sort backwardsortedVector 198312400 2401 
Fast sort backwardsortedVector 2885900 2401 
Basic sort randomVector 152318600 2401 
Fast sort randomVector 4702900 2401 
Basic sort sortedVector 10024827000 16807 
Fast sort sortedVector 24216300 16807 
Basic sort backwardsortedVector 12521526800 16807 
Fast sort backwardsortedVector 25050300 16807 
Basic sort randomVector 10016307200 16807 
Fast sort randomVector 40061800 16807 
Basic sort sortedVector 669155087500 117649 
Fast sort sortedVector 208008100 117649 
Basic sort backwardsortedVector 791330805200 117649 
Fast sort backwardsortedVector 214216900 117649 
Basic sort randomVector 669308473400 117649 
Fast sort randomVector 320098900 117649 
Basic sort sortedVector 32794836717700 823543 
Fast sort sortedVector 1622876600 823543 
Basic sort backwardsortedVector 38874993908500 823543 
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Fast sort backwardsortedVector 1665359400 823543 
Basic sort randomVector 32803398206400 823543 
Fast sort randomVector 2692433800 823543 
Basic sort first 2003000 49 
Fast sort first 49771600 49 
Basic sort first 6111800 343 
Fast sort first 49237600 343 
Basic sort first 200399300 2401 
Fast sort first 52694500 2401 
Basic sort first 12543953400 16807 
Fast sort first 75053800 16807 
Basic sort first 791210188400 117649 
Fast sort first 264146500 117649 
Basic sort first 38876253066200 823543 
Fast sort first 1817213100 823543 
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B. Källkod för Java program 
Färdigtkompilerat program, kompilerat med JDK 7, finns att hämta på: 
http://k11.dt.hv.se/~SGDAS029/EDT501/Java_sortBenchmark.jar 

Main.java 
package java_sortBenchmark; 
 
/** 
 * @author Christoffer Olofsson 
 * @version 2.0 
 */ 
public class Main 
{ 

public static void main(String[] args) 
{ 

int numberOfArguments = args.length; 
 

if(numberOfArguments < 4) 
{ 

System.err.println("Argument error"); 
} 
else 
{ 

int numberOfVectors = Integer.parseInt(args[0]); 
int warmupCount = Integer.parseInt(args[1]); 
int seed = Integer.parseInt(args[2]); 
int elementMultiplier = Integer.parseInt(args[3]); 
 
Tester tester = new Tester(numberOfVectors, warmupCount, seed, 

elementMultiplier); 
tester.startTests(); 

} 
} 

} 

Tester.java 
package java_sortBenchmark; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.List; 
 
/** 
 * @author Christoffer Olofsson 
 * @version 2.0 
 */ 
public class Tester 
{ 

private final int NUMBER_OF_VECTORS; 
private final int WARMUP_COUNT; 
private final int MULTIPLIER; 
private final List<Integer> VECTOR_CREATOR = new ArrayList<>(); 
 
private int randomNumberGenerator_1; 
private int randomNumberGenerator_2; 
private int randomNumberGenerator_3; 
private int randomNumberGenerator_4; 
private int[] sortedVector; 
private int[] backwardsortedVector; 
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private int[] vectorClone; 
 
public Tester(int numberOfVectors, int warmupCount, int seed, int multiplier) 
{ 

NUMBER_OF_VECTORS = numberOfVectors; 
WARMUP_COUNT = warmupCount; 
MULTIPLIER = multiplier; 
 
if(seed == 0) 
{ 

seed = 1; 
} 
 
randomNumberGenerator_1 = seed; 
randomNumberGenerator_2 = seed; 
randomNumberGenerator_3 = seed; 
randomNumberGenerator_4 = seed; 

} 
 

public void startTests() 
{ 

int i; 
 
// Warmup timer 
i = 0; 
while(i < WARMUP_COUNT) 
{ 

dummyUse(new int[]{(int) getTime_ns()}); 
i++; 

} 
// Warmup timer end 
 
// Create first run vector 
backwardsortedVector = new int[MULTIPLIER]; 
i = 0; 
while(i < MULTIPLIER) 
{ 

backwardsortedVector[i] = MULTIPLIER - i; 
i++; 

} 
// Create first run vector end 
 
// First run 
long nanoTime; 

 
vectorClone = cloneIntVector(backwardsortedVector); 
nanoTime = getTime_ns(); 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
nanoTime = getTime_ns() - nanoTime; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Basic sort\tfirst", nanoTime, vectorClone); 
 
vectorClone = cloneIntVector(backwardsortedVector); 
nanoTime = getTime_ns(); 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
nanoTime = getTime_ns() - nanoTime; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Fast sort\tfirst", nanoTime, vectorClone); 
// First run 
 
if(0 < NUMBER_OF_VECTORS) 
{ 

// Warmup 
i = 0; 
while(i < WARMUP_COUNT) 
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{ 
int randomVectorLength = randomNumber()%WARMUP_COUNT + 1; 
int[] randomVector = 

generateRandomVector(randomVectorLength); 
 

vectorClone = randomVector; 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
dummyUse(vectorClone); 

 
vectorClone = randomVector; 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
dummyUse(vectorClone); 

 
i++; 

} 
// Warmup done 

 
backwardsortedVector = new int[]{}; 
i = 0; 
int m = MULTIPLIER; 
while(i < NUMBER_OF_VECTORS) 
{ 

// Create vectors 
while(VECTOR_CREATOR.size() < m) 
{ 

VECTOR_CREATOR.add(VECTOR_CREATOR.size()); 
} 
i++; 
m = m*MULTIPLIER; 
sortedVector = new int[VECTOR_CREATOR.size()]; 
int n = 0; 
while(n < sortedVector.length) 
{ 

sortedVector[n] = VECTOR_CREATOR.get(n); 
n++; 

} 
 

backwardsortedVector = new int[sortedVector.length]; 
n = 0; 
while(n < sortedVector.length) 
{ 

backwardsortedVector[n] = 
sortedVector[sortedVector.length - n - 1]; 

n++; 
} 
// Create vectors done 

 
callSorts("sortedVector", sortedVector); 
callSorts("backwardsortedVector", backwardsortedVector); 
callSorts("randomVector", 

generateRandomVector(sortedVector.length)); 
} 

} 
} 
 
private int[] generateRandomVector(int numberOfElements) 
{ 

int[] vector = new int[numberOfElements]; 
 
int i = 0; 
while(i < numberOfElements) 
{ 

vector[i] = randomNumber(); 
i++; 

} 
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return vector; 

} 
 
private void callSorts(String tag, int[] vector) 
{ 

long timer; 
 
// Basic sort 
vectorClone = cloneIntVector(vector); 
timer = getTime_ns(); 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
timer = getTime_ns() - timer; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Basic sort\t" + tag, timer, vectorClone); 

 
// Fast sort 
vectorClone = cloneIntVector(vector); 
timer = getTime_ns(); 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
timer = getTime_ns() - timer; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Fast sort\t" + tag, timer, vectorClone); 

} 
 

private long getTime_ns() 
{ 

return System.nanoTime(); 
} 
 
private void dummyUse(int[] vector) 
{ 

if(0 == vector.length) 
{ 

System.err.println("This will never happen"); 
} 

} 
 
private int randomNumber() 
{ 

// XOrShift 
int i; 

 
i = randomNumberGenerator_1̂(randomNumberGenerator_1 << 11); 
randomNumberGenerator_1 = randomNumberGenerator_2; 
randomNumberGenerator_2 = randomNumberGenerator_3; 
randomNumberGenerator_3 = randomNumberGenerator_4; 
randomNumberGenerator_4 = randomNumberGenerator_4̂(randomNumberGenerator_4 

>> 19)̂(î(i >> 8)); 
 
return randomNumberGenerator_4; 

} 
 

private int[] basicSort(int[] input) 
{ 

int[] sortedArrey = new int[input.length]; 
 

for(int i = 0; i < input.length; i++) 
{ 

int lowestNumber = integerMaxValue(); 
int index = i; 

 
for(int n = 0; n < input.length; n++) 
{ 

if(input[n] < lowestNumber) 
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{ 
lowestNumber = input[n]; 
index = n; 

} 
} 

 
sortedArrey[i] = lowestNumber; 
input[index] = integerMaxValue(); 

} 
 
return sortedArrey; 

} 
 

private int[] fastSort(int[] input) 
{ 

Arrays.sort(input); 
return input; 

} 
 

private int[] cloneIntVector(int[] input) 
{ 

return (int[]) input.clone(); 
} 

 
private void writeResult(String category, long result, int[] vector) 
{ 

System.out.println(category + "\t" + result + "\t" + vector.length); 
} 

 
private int integerMaxValue() 
{ 

return Integer.MAX_VALUE; 
} 

} 
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C. Källkod för C# program 
Färdigtkompilerat program, kompilerat med .NET Framework 4, finns att hämta på: 
http://k11.dt.hv.se/~SGDAS029/EDT501/CSharp_sortBenchmark.exe 

Main_class.cs 
using System; 
namespace CSharp_sortBenchmark 
{ 

/** 
 * @author Christoffer Olofsson 
 * @version 2.0 
 */ 
class Main_class 
{ 

static void Main(string[] args) 
{ 

int numberOfArguments = args.Length; 
 

if(numberOfArguments < 4) 
{ 

System.Console.Error.WriteLine("Argument error"); 
} 
else 
{ 

int numberOfVectors = int.Parse(args[0]); 
int warmupCount = int.Parse(args[1]); 
int seed = int.Parse(args[2]); 
int elementMultiplier = int.Parse(args[3]); 

 
Tester tester = new Tester(numberOfVectors, warmupCount, 

seed, elementMultiplier); 
tester.startTests(); 

} 
} 

} 
} 

Tester.cs 
using System; 
using System.Diagnostics; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace CSharp_sortBenchmark 
{ 

/** 
 * @author Christoffer Olofsson 
 * @version 2.0 
 */ 
class Tester 
{ 

private readonly long NUMBER_OF_VECTORS; 
private readonly int WARMUP_COUNT; 
private readonly int MULTIPLIER; 
private readonly List<Int32> VECTOR_CREATOR = new List<Int32>(); 

 
private int randomNumberGenerator_1; 
private int randomNumberGenerator_2; 
private int randomNumberGenerator_3; 
private int randomNumberGenerator_4; 
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private int[] sortedVector = new int[]{}; 
private int[] backwardsortedVector = new int[]{}; 
private int[] vectorClone; 

 
private Stopwatch watch = new Stopwatch(); 

 
public Tester(int numberOfVectors, int warmupCount, int seed, int 

multiplier) 
{ 

NUMBER_OF_VECTORS = numberOfVectors; 
WARMUP_COUNT = warmupCount; 
MULTIPLIER = multiplier; 

 
if (seed == 0) 
{ 

seed = 1; 
} 

 
randomNumberGenerator_1 = seed; 
randomNumberGenerator_2 = seed; 
randomNumberGenerator_3 = seed; 
randomNumberGenerator_4 = seed; 

} 
 

public void startTests() 
{ 

int i; 
watch.Start(); 

 
// Warmup timer 
i = 0; 
while (i < WARMUP_COUNT) 
{ 

dummyUse(new int[] {(int)getTime_ns()}); 
i++; 

} 
// Warmup timer end 

 
// Create first run vector 
backwardsortedVector = new int[MULTIPLIER]; 
i = 0; 
while (i < MULTIPLIER) 
{ 

backwardsortedVector[i] = MULTIPLIER - i; 
i++; 

} 
// Create first run vector end 

 
// First run 
long nanoTime; 

 
vectorClone = cloneIntVector(backwardsortedVector); 
nanoTime = getTime_ns(); 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
nanoTime = getTime_ns() - nanoTime; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Basic sort\tfirst", nanoTime, vectorClone); 

 
vectorClone = cloneIntVector(backwardsortedVector); 
nanoTime = getTime_ns(); 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
nanoTime = getTime_ns() - nanoTime; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Fast sort\tfirst", nanoTime, vectorClone); 
// First run 
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if(0 < NUMBER_OF_VECTORS) 
{ 

// Warmup 
i = 0; 
while(i < WARMUP_COUNT) 
{ 

int randomVectorLength = randomNumber()%WARMUP_COUNT 
+ 1; 

int[] randomVector = 
generateRandomVector(randomVectorLength); 

 
vectorClone = randomVector; 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
dummyUse(vectorClone); 

 
vectorClone = randomVector; 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
dummyUse(vectorClone); 

 
i++; 

} 
// Warmup done 

 
backwardsortedVector = new int[]{}; 
i = 0; 
int m = MULTIPLIER; 
while (i < NUMBER_OF_VECTORS) 
{ 

// Create vectors 
while (VECTOR_CREATOR.Count < m) 
{ 

VECTOR_CREATOR.Add(VECTOR_CREATOR.Count); 
} 
i++; 
m = m * MULTIPLIER; 
sortedVector = new int[VECTOR_CREATOR.Count]; 
int n = 0; 
while (n < sortedVector.Length) 
{ 

sortedVector[n] = VECTOR_CREATOR[n]; 
n++; 

} 
 

backwardsortedVector = new int[sortedVector.Length]; 
n = 0; 
while (n < sortedVector.Length) 
{ 

backwardsortedVector[n] = 
sortedVector[sortedVector.Length - n - 1]; 

n++; 
} 
// Create vectors done 

 
callSorts("sortedVector", sortedVector); 
callSorts("backwardsortedVector", 

backwardsortedVector); 
callSorts("randomVector", 

generateRandomVector(sortedVector.Length)); 
} 

} 
} 

 
private int[] generateRandomVector(int numberOfElements) 
{ 

 

Bilaga C:3  

 



 
 

Java jämfört mot C#, vilken sorterar snabbast på Raspberry Pi? 
 

int[] vector = new int[numberOfElements]; 
 

int i = 0; 
while (i < numberOfElements) 
{ 

vector[i] = randomNumber(); 
i++; 

} 
 

return vector; 
} 

 
private void callSorts(String tag, int[] vector) 
{ 

long timer; 
 

// Basic sort 
vectorClone = cloneIntVector(vector); 
timer = getTime_ns(); 
vectorClone = basicSort(vectorClone); 
timer = getTime_ns() - timer; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Basic sort\t" + tag, timer, vectorClone); 

 
// Fast sort 
vectorClone = cloneIntVector(vector); 
timer = getTime_ns(); 
vectorClone = fastSort(vectorClone); 
timer = getTime_ns() - timer; 
dummyUse(vectorClone); 
writeResult("Fast sort\t" + tag, timer, vectorClone); 

} 
 

private long getTime_ns() 
{ 

double nanoSec = ((double) watch.ElapsedTicks / (double) 
Stopwatch.Frequency) * 1000000000; 

return (long) nanoSec; 
} 

 
private void dummyUse(int[] vector) 
{ 

if (0 == vector.Length) 
{ 

System.Console.Error.WriteLine("This will never happen"); 
} 

} 
 

private int randomNumber() 
{ 

// XOrShift 
int i; 

 
i = randomNumberGenerator_1 ̂ (randomNumberGenerator_1 << 11); 
randomNumberGenerator_1 = randomNumberGenerator_2; 
randomNumberGenerator_2 = randomNumberGenerator_3; 
randomNumberGenerator_3 = randomNumberGenerator_4; 
randomNumberGenerator_4 = randomNumberGenerator_4 ̂ 

(randomNumberGenerator_4 >> 19) ̂ (i ̂ (i >> 8)); 
 

return randomNumberGenerator_4; 
} 

 
private int[] basicSort(int[] input) 
{ 
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int[] sortedArrey = new int[input.Length]; 
 

for(int i = 0; i < input.Length; i++) 
{ 

int lowestNumber = integerMaxValue(); 
int index = i; 

 
for(int n = 0; n < input.Length; n++) 
{ 

if(input[n] < lowestNumber) 
{ 

lowestNumber = input[n]; 
index = n; 

} 
} 

 
sortedArrey[i] = lowestNumber; 
input[index] = integerMaxValue(); 

} 
 

return sortedArrey; 
} 

 
private int[] fastSort(int[] input) 
{ 

Array.Sort(input); 
return input; 

} 
 

private int[] cloneIntVector(int[] input) 
{ 

return (int[]) input.Clone(); 
} 

 
private void writeResult(String category, long result, int[] vector) 
{ 

Console.WriteLine(category + "\t" + result + "\t" + vector.Length); 
} 

 
private int integerMaxValue() 
{ 

return Int32.MaxValue; 
} 

} 
} 
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D. Datablad, jämförelse mellan språkmotorerna 
Tabellerna är sorterade efter vilken funktion och typ av vektor som sorterades. Samtliga värden 
är hämtade ifrån rådatan som finns i bilaga A, bortsett ifrån uppsnabbningen som är hämtad 
ifrån en separat kalkyl. Inget av värdena är avrundade. 

Tabellinformation 
Java_HotSpot innebär Java-kod kört på “Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b70, mixed 
mode)”. C#_Mono innebär C#-kod kört på “Mono JIT compiler version 3.2.8 (Debian 
3.2.8+dfsg-4+rpi1)”. 

Sorterad urvalssortering 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  11000  88000  Java_HotSpot  8 

49  57998  79000  Java_HotSpot  1,362115935 

343  2431931  3212000  Java_HotSpot  1,320761156 

2401  164614357  153865600  C#_Mono  1,06985809 

16807  8000672341  10024827000  Java_HotSpot  1,25299807 

117649  571090109904  669155087500  Java_HotSpot  1,171715419 

823543  27993482470103  32794836717700  Java_HotSpot  1,171516861 

Sorterad standardsortering 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  11000  96000  Java_HotSpot  8,727272727 

49  397989  50000  C#_Mono  7,95978 

343  28999  310000  Java_HotSpot  10,69002379 

2401  145996  2685900  Java_HotSpot  18,39707937 

16807  1056970  24216300  Java_HotSpot  22,91105708 

117649  6290821  208008100  Java_HotSpot  33,0653344 

823543  45724709  1622876600  Java_HotSpot  35,49233304 

Baksorterad urvalssortering (innan uppvärming) 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  158995  1917000  Java_HotSpot  12,05698292 

49  1190965  2003000  Java_HotSpot  1,681829441 

343  15560558  6111800  C#_Mono  2,545986125 

2401  171346129  200399300  Java_HotSpot  1,169558374 

16807  10309993886  12543953400  Java_HotSpot  1,216679034 
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117649  684899324704  791210188400  Java_HotSpot  1,155221154 

823543  33751126366968  38876253066200  Java_HotSpot  1,151850538 

Baksorterad standardsortering (innan uppvärming) 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  8723752  57925300  Java_HotSpot  6,639952626 

49  3923887  49771600  Java_HotSpot  12,68425926 

343  4093884  49237600  Java_HotSpot  12,02711166 

2401  5970830  52694500  Java_HotSpot  8,825322443 

16807  23511332  75053800  Java_HotSpot  3,192239385 

117649  66042120  264146500  Java_HotSpot  3,999667182 

823543  138726030  1817213100  Java_HotSpot  13,09929434 

Baksorterad urvalssortering 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  9999  14000  Java_HotSpot  1,400140014 

49  63998  99000  Java_HotSpot  1,546923341 

343  2420931  4130900  Java_HotSpot  1,706327029 

2401  118766650  198312400  Java_HotSpot  1,669765039 

16807  8442858879  12521526800  Java_HotSpot  1,483090856 

117649  595812842445  791330805200  Java_HotSpot  1,328153321 

823543  29350850609701  38874993908500  Java_HotSpot  1,324492923 

Baksorterad standardsortering 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  10000  21000  Java_HotSpot  2,1 

49  23000  101000  Java_HotSpot  4,391304348 

343  33999  323000  Java_HotSpot  9,50027942 

2401  189995  2885900  Java_HotSpot  15,18934709 

16807  1517957  25050300  Java_HotSpot  16,50264138 

117649  11105683  214216900  Java_HotSpot  19,28894423 

823543  80795673  1665359400  Java_HotSpot  20,61198748 

Osorterad urvalssortering 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  8999  13000  Java_HotSpot  1,444604956 
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49  58998  82000  Java_HotSpot  1,389877623 

343  2350933  3133900  Java_HotSpot  1,333045221 

2401  110387886  152318600  Java_HotSpot  1,379848872 

16807  8017356891  10016307200  Java_HotSpot  1,249327844 

117649  571135694698  669308473400  Java_HotSpot  1,171890462 

823543  28005678445299  32803398206400  Java_HotSpot  1,171312392 

Osorterad standardsortering 
Antal element  (nanosekunder) 

Java_HotSpot 
(nanosekunder) 

C#_Mono  Snabbast 
Uppsnabbning 

7  8999  22000  Java_HotSpot  2,44471608 

49  27999  70000  Java_HotSpot  2,500089289 

343  273992  779000  Java_HotSpot  2,843148705 

2401  1104969  4702900  Java_HotSpot  4,256137503 

16807  9062744  40061800  Java_HotSpot  4,420493396 

117649  78070779  320098900  Java_HotSpot  4,100111515 

823543  697138054  2692433800  Java_HotSpot  3,862124273 
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