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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЗИЦИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
НА ПЛАТФОРМАТА .NET ПРИ РАЗРАБОТКАТА
НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Доц. д-р Владимир Сълов
Въведение
Платформата .NET (произнасяно “дот нет”) е интегрирана стратегия и
набор от продукти на фирмата Microsoft, включващи среда за изпълнение на
програми, специализирани сървъри, средства за разработка и езици за програмиране.
.NET е обявена като нова инициатива през 2000 г. Към този момент
Microsoft владеят основния дял на пазара при средствата за разработка като
цяло1. Една от основните цели на инициативата е да се заемат по-активни позиции специално при средствата за уеб разработка.
Според Microsoft, .NET e стратегия за свързване на информация, хора, системи и устройства чрез софтуер2 и включва всичко необходимо за бизнеса, за да
може той да разработи и внедри свързана информационна архитектура: сървъри за
хостване на услугите; средства за разработка; приложения, които ги използват3.
Някои от основните черти на инициативата .NET са следните:
• представлява нова платформа за разработка на съвременни, обектноориентирани приложения на много езици за програмиране;
• осигурява езиково независима библиотека от класове;
• позволява създаването на уеб услуги;
• осигурява достъп до разпределени данни.
Изложените характеристики отговорят на новите тенденции на разработка като разпределеност, компоненти, софтуерни услуги и пренасочване към уеб.
В резултат на осигурените възможности .NET се утвърждава като една от найизползваните платформи за създаване на софтуер.
Многообразието от технологии и средства на платформата .NET и ефективното им използване в практиката изискват познаването на нейния инструментариум.
На тази база, цел на тази статия е да се представят накратко и сравнят
езиците за програмиране, поддържани от платформата .NET и да се направят
1

2

3

2005 survey spots trends in software development. http://www.infoworld.com/d/developer-world/
2005-survey-spots-trends-in-software-development-443. 19.02.2014.
Overview of the .NET Framework. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w.aspx.
19.02.2014.
.NET Technology Guidance. http://www.microsoft.com/net/nettechnologyguidance. 19.02.2014.
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изводи относно приложимостта им при разработването на различни видове софтуерни приложения.
Същност на платформата .NET
Платформата .NET се състои от множество различни технологии и продукти: .NET framework4, специализирани сървъри, средства за разработка, езици за разработка и хардуерни (клиентски) устройства. Поддържаните видове
приложения и техните отличителни черти са тясно свързани с възможностите
на .NET framework, която е в основата на платформата .NET.
.NET framework е компонент на Windows, който осигурява програмен модел и среда за изпълнение на код и контролира изпълнението на приложенията.
.NET приложенията се състоят от т.нар. “управляван код” (“managed code”).
След написването им на език от високо ниво, те се транслират до междинен код
(на междинен език, наречен MSIL – Microsoft Intermediate Language), който се
съхранява в псевдоизпълним файл. Междинният код не може да се изпълнява
директно от процесора. При опит за стартиране на псевдоизпълнимия файл, той
се компилира до машинен код, като в него се добавя допълнителен код, който
осъществява контрол (управлява). Оттук произтича и понятието “управляван код”.
Като основно предимство на управляването на кода може да се посочи
възможността за по-добра защита от неправомерни действия на изпълняваната
програма и предпазване от загуби на памет. В същото време, обаче, това забавя скоростта на изпълнение на програмите.
.NET-framework поддържа няколко вида приложения, насочени към разработка за Windows, за мобилни устройства и за Интернет. Приложенията за
Windows могат да бъдат конзолни (в текстов режим), с графичен интерфейс,
библиотеки, драйвери и услуги (services). Приложенията за мобилни устройства са предназначени за клетъчни телефони и таблети. За Интернет могат да
се създават ASP.NET уеб приложения и уеб услуги.
Многообразието от видовете приложения, които се поддържат от платформата .NET, се допълва и от техните възможни мащаби, област на приложение и други фактори. Всичко това също обуславя необходимостта от правилен
избор на език за програмиране във всеки един случай.
.NET езици за програмиране
Платформата .NET е проектирана така, че да поддържа широк набор от
програмни езици. Теоретично, всеки език от високо ниво може да се компилира
до MSIL (разгледан по-горе). Фирмата Microsoft официално е внедрила, поддържа и предлага чрез Visual Studio .NET и компилаторите за .NET следните
програмни езици:
4

Понятието framework се превежда по различен начин на български в специализираната литература – като “рамка”, “среда”, “платформа”. В тази статия за яснота е предпочетено използването
му в оригинал.
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• C/C++;
• C# (произнасяно “Си шарп”);
• BASIC (наричан още и Visual BASIC .NET за по-ясно разграничаване
спрямо традиционния BASIC);
• F# (произнасяно “Еф шарп”).
До 2005 година вкл. се предлага и език, наречен J# (произнасяно “джей
шарп”), базиран на Java, но поради липса на интерес от страна на разработчиците, поддържането е прекратено.
Изследване на най-разпространените езици за програмиране5 (вж. табл. 1)
показва, че езиците за програмиране, поддържани от платформата .NET, са едни
от най-използваните и в практиката (на позиции 1, 4, 5, 10 и 16). Това налага
разработчиците да са добре запознати с характерните черти на предлаганите
езици и технологии.
Таблица 1
Най-разпространени езици за програмиране 6

Позиция

5
6

Език за програмиране

Разпространеност (“популярност”) на
езика (при сума от всички езици 100%)

1

C

18.3%

2

Java

17.3%

3

Objective-C

11.3%

4

C++

6.9%

5

C#

6.5%

6

PHP

4.2%

7

(VIsual) BASIC

2.8%

8

Python

2.2%

9

JavaScript

1.9%

10

Visual BASIC .NET

1.8%

…

…

…

16

F#

0.6%

Изследването включва над 200 езика за програмиране.
TIOBE Software: Tiobe Index. http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html.
22.02.2014.
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С всеки от изброените езици могат да се създават всички видове приложения, присъщи за платформата .NEТ, но все пак има някои специфични особености при избора на език за програмиране за всяка конкретна задача.
Най-съществената разлика между езиците за програмиране, реализирани
от Microsoft, е тази, че единствено C и C++ поддържат компилирането до неуправляван машинен код. Въпреки че тези черти правят езиците подходящи за
разработката на системен софтуер или на софтуер със специфични високи изисквания, повечето автори считат, че това не намалява тяхното значение и възможности при разработка на всякакъв вид софтуер, вкл. приложен със съвременен
потребителски интерфейс7 и мобилни приложения8.
В много голяма степен езикът C е подмножество на C++, т.е. всяка програма на C е реално и програма на C++. От друга страна, не всяка програма,
написана на C++, ползва разширението му възможности (предимно обектноориентирано програмиране). Голяма част от програмите, написани на C++, реално използват само подмножеството от възможности, които са общи за C и C++,
поради което можем да наречем тези програми и написани на C. По тези причини, в тази статия двата езика ще бъдат разгледани съвместно под означението
C/C++.
Освен че е единствена алтернатива за създаването на класически предварително компилирани приложени, езикът C/C++ запазва и поддържането на библиотеките Microsoft Foundation Classes (MFC) и Active Template Library (ATL). Във връзка
с това, основните характерни възможности, които C/C++ предоставя, са:
• възможност за писане, както на управляван и неуправляван код, така и
на комбинирани приложения (т.е. едновременно управляван и неуправляван код в едно и също приложение);
• директен достъп до ресурсите на Windows и съответно пълно поддържане
на Win32 API (Application Programming Interface, т.е. функциите на самата операционна система), вкл. структури, функции, съобщения и др.;
• поддържа създаването на специфични типове приложения като драйвери, динамични и статични библиотеки, системни услуги;
• мощен език с възможности за обектноориентирано програмиране (само
за C++, вкл. шаблони, множествено наследяване), указатели;
• оптимизиращ компилатор и др.
Считаме, че изложените характеристики на езика го правят подходящ за
Windows приложения, които изискват висока скорост и/или директен достъп до
функциите на операционната система (ОС). Възможността при C/C++ за създаване на комбинирани приложения от управляван и неуправляван код позволява
бързо да се изгради интерфейсът на определени приложения чрез управляван
код, а специфични части от кода, които се нуждаят от по-висока скорост на
7

8

Fraser, S. Pro Visual C++/CLI and the .NET 3.5 Platform. Apress, 2008. Yosifovich, P. Mastering
Windows 8 C++ App Development. Packt Publishing, 2013.
Whitechapel, A., S. McKenna. Windows Phone 8 Development Internals (Developer Reference).
Microsoft Press, 2013.
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изпълнение и/или от директен достъп до Win32 API, да се изпълняват предварително компилирани и неуправлявани.
Анализите на C# и BASIC достигат до извода, че съществува “ко-еволюция … която минимизира разликите между двата езика”9. Те си приличат в
голяма степен по отношение на основните възможности, които предоставят10:
• генерират (само) междинен и впоследствие управляван код;
• оптимизирани са в поддръжката си за .NET платформата;
• по-лесен синтаксис;
• по-бързо изграждане на интерфейса и олекотено използване на възможностите на Windows.
Това прави тези програмни езици подходящи за относително по-малки или
специфични Windows приложения, които не се нуждаят от много висока скорост
на изпълнение или нямат големи изчисления и бизнеслогика. Естествено, с тяхна помощ могат да се създават и по-мащабни приложения, ако ограниченията
по отношение на скоростта не са от съществено значение или ако обработката
се извършва на други машини чрез технология от вида клиент-сървър.
С преориентирането към Интернет, основното приложение на посочените
езици е при изграждането именно на уеб-приложения.
Все пак тези три програмни езика имат и своите различия, по-съществените от които ще разгледаме накратко.
C# e базиран на синтаксиса на C/C++ и може да се каже, че е свързващото звено между традиционния C++/Visual C++ и продуктивността на Visual
BASIC. По своите възможности, той е най-мощният език, оптимизиран за платформата .NET.
Visual BASIC .NET е базиран на традиционния синтаксис на BASIC, с уникални черти като инициализация на променливите, безтипови променливи, подразбиращ се публичен достъп и др.
Езикът F# има възможности, аналогични на C# и Visual BASIC, но специфичните функционални характеристики го правят приложим основно при нужда
от по-комплексни математически изчисления, рекурсия, алгоритмично сложни
анализи на големи набори от данни11. Тези особености и тежкият му синтаксис
обуславят слабото му разпространение, като F# намира приложение по-често
за специфични части от приложения.
На база на редица публикувани тестове и изследвания12, както и въз основа на разгледаните по-горе основни черти на езиците за програмиране в плат9

Johnson, B. Professional Visual Studio 2012. Wrox, 2012, с. 278.
Esposito, D. Programming ASP.NET 3.5. Microsoft Press, 2008.
11
Hansen, M., H. Rischel. Functional Programming Using F#. Cambridge University Press, 2013.
12
Bansal, A. K. Introduction to Programming Languages. Chapman and Hall/CRC, 2014. Performance
comparison C++, C# and Java. http://www.tommti-systems.de/go.html?http://www.tommtisystems.de/main-Dateien/reviews/languages/benchmarks.htm>. 22.02.2014. Microbenchmarking C++,
C#, and Java. http://www.drdobbs.com/cpp/microbenchmarking-c-c-and-java/184401976. 22.02.2014.
Comparison of C# and Visual Basic .NET. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_C_sharp
_and_Visual_Basic_.NET. 22.02.2014.
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формата .NET и становища на техните анализатори, в табл. 2 е направено кратко тяхно обобщаващо сравнение.
Таблица 2
Сравнение между езиците за програмиране в платформата .NET
Характеристика

C/C++

C#

BASIC

F#

Генерация на управляван код

да

да

да

да

Генерация на неуправляван код

да

не

не

не

Генерация на комбиниран код

да

не

не

не

пълна

частична

частична

частична

Създаване на уеб приложения

не

да

да

да

Скорост на изпълнение на кода

отлична

добра

добра

добра

мн. добра

отлична

отлична

мн. добра

C/C++

C/C++

BASIC

ML/Lisp

Отлични
(само C++)

мн. добри

добри

добри

не

не

не

да

Поддръжка на Win32 API

Скорост на разработване
Синтаксис – база
Обектноориентирани възможности
Функционално програмиране

Процесът на разработка на различни видове софтуерни приложения, както
и самите приложения, имат специфични изисквания по отношение на средствата и езиците за програмиране. За съжаление, честа практика на фирмите-разработчици е да се използват езици, които техните специалисти познават от предишни проекти, но които не са подходящи за конкретния случай. Това води до
неефективност при създаването и функционирането на приложенията. Съществуващите изследвания по отношение на езиците за програмиране очертават
техните основни характеристики, възможности, синтаксис и в някои случаи –
предимства, но не дават ясна представа за най-удачната им употреба. За преодоляване на тези проблеми считаме, че е целесъобразно да се дефинират основните видове приложения, техните характеристики и изисквания, тъй като те
са определящи при избора на подходящ език за програмиране.
Видове приложения и избор на език за програмиране
В изложението бяха разгледани видовете приложения, които поддържа платформата .NET, въз основа на реализираните технологии. От друга страна, предлагаме софтуерните приложения да бъдат класифицирани в няколко основни групи, съобразно комбинацията от техните две най-съществени характеристики: дали
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са локални (или още наричани “десктоп”) или уеб и дали са относително сложни
или прости. По този начин можем да дефинираме 4 вида приложения:
• прости локални приложения;
• сложни локални приложения;
• прости уеб приложения;
• сложни уеб приложения.
Въпреки, че е трудно да се направи точно разграничение между относително по-сложни и по-прости приложения, традиционно се приема, че приложения с повече от 100 хиляди реда код и/или включващи комплексни изчисления,
трудни за създаване и реализация алгоритми и др., са “сложни”13. От друга
страна, приложения с по-малко код и/или с по-елементарна логика, се приемат
за “прости”.
Простите локални приложения са приложения с ограничен функционален обхват, с по-елементарна логика, използващи преобладаващо готови библиотеки и/или външни сървъри и изпълняващи се на локалния компютър. Типичен пример за прости локални приложения са т.нар. прототипи, при които преди
сключване на същински договор с определен клиент, се разработва в кратки
срокове демонстрационна версия на бъдещия продукт, с ограничена функционалност и интерфейс с цел получаване на възможно най-ранен етап обратна
връзка от клиента и евентуално одобрение. Други подобни приложения са от
вида клиент-сървър, при които на локалния компютър не се извършва сложна
обработка и съхранение на данни, а тази задача се реализира от централизиран
сървър. Локалните приложения осигуряват необходимия интерфейс за достъп
до данните (напр. в мрежова складова или счетоводна програма). Налага се
изводът, че за простите локални приложения (особено за прототипите) е необходимо да се използва език, който позволява бързо разработване, дори и резултатният код да не е оптимален като скорост на изпълнение.
От друга страна, сложните локални приложения са приложения с обемен код, голям набор от функционални възможности, реализиращи сложни алгоритми, комплексни изчисления и изпълняващи се на локалния компютър. Типични примери за подобни приложения са самите операционни системи, офиспакетите (напр. Microsoft Office), графичните редактори (напр. Corel DRAW,
Adobe Photoshop), софтуерът за обработка на видео (напр. Adobe Premiere, Avid),
средите за разработка (като Visual Studio), системите за управление на бази от
данни (напр. Oracle), по-сложните игри и др. В тази категория са и приложения
като драйвери и системни услуги. Сложните локални приложения се нуждаят
преди всичко от бързо изпълнение на кода, пълен достъп до възможностите на
операционната система, вкл. на по-ниско ниво.
13

Park, R. Software Size Measurement: A Framework for Counting Source Statements. Software
Engineering Institute. Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, 1996. Source Lines of
Code. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Source_lines_of_code. 22.02.2014. За сравнение – кодът
на операционната система Windows XP се състои от около 40 милиона реда, на графичния редактор GIMP – от около 650 хиляди реда.
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Дори при сериозната преориентация към разработка за уеб, все още може
да се твърди, че уеб приложенията като цяло са относително по-елементарни
от локалните приложения, затова при тях делението на прости и сложни е в
определена степен условно. Основната им характерна черта е, че се изпълняват отдалечено, при посредничеството на уеб сървър.
Специфичният характер на езиците за описание на уеб страници, които са
текстовобазирани и с по-ограничена функционалност, води до традиционни затруднения основно при реализирането на взаимодействието с потребителя. Ето
защо е необходимо при изграждането на всички видове уеб приложения, използваният език и средство за програмиране да улесняват и ускоряват максимално
изграждането на интерфейса.
Може да се приеме, че простите уеб приложения, подобно на простите
локални приложения, също имат по-елементарна логика, като тяхната функция
е по-скоро в динамичното генериране на уеб страници и вход и изход на информация (напр. в/от база от данни), но без съществена нейна обработка (като
напр. фирмен сайт с представителни функции, електронен магазин и др.).
Сложните уеб приложения се доближават функционално до локалните
приложения, тъй като реализират повече бизнеслогика и изчисления, но предлагайки уеб интерфейс към своите възможности. Примери за подобни приложения са системи за анализ на продажбите и потребителското поведение в електронен магазин, уеб базирани фирмени информационни системи, уеб базирани
системи за подпомагане вземането на решения и др. Сложните уеб приложения
обикновено се нуждаят от по-мощен и гъвкав език и по възможност от по-добра скорост на изпълнение на кода.
Съобразно основните характеристики на езиците за програмиране (вж. табл.
2) и посочените изисквания при разработване на различните видове приложения, в табл. 3 предлагаме най-подходящите варианти за избор на език за програмиране. Въпреки че това изследване е насочено към платформата .NET, за
Таблица 3
Подходящи езици за програмиране на различни видове приложения
Основни изисквания

Подходящ
.NET език
(езици)

Други подходящи
езици/технологии

Просто локално
приложение

бързо изграждане

C#, BASIC

Delphi (по-рядко Java)

Сложно локално
приложение

висока скорост на кода, достъп до
възможностите на ОС

C/C++

C++ (други
компилатори)

Просто уеб
приложение

лесно изграждане на интерфейса

C#, BASIC

PHP

Сложно уеб
приложение

лесно изграждане на интерфейса,
отн. по-мощен език

C# (по-рядко
BASIC)

Java (по-рядко PHP)

Тип приложение

Статии
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ориентация са включени и алтернативни технологии и езици, които биха могли
успешно да се използват за съответните типове приложения.
За относително по-простите локални приложения могат да се използват
езиците C# и BASIC, като се избере предпочитаният от програмиста синтаксис. Тези езици осигуряват необходимата бързина при изграждане.
Без реална алтернатива засега е разработката на сложни локални приложения, където е най-уместно и преобладаващо се използва езикът C/C++, поради скоростта на генерирания код и възможностите за достъп до операционната
система.
Тъй като с помощта на C/C++ не могат да се разработват уеб приложения, в този случай възможни са езиците C# и BASIC. И двата езика позволяват
лесно изграждане на потребителския интерфейс. При относително по-сложни
уеб приложения, може да се предпочете C#, поради по-голямата си мощ като
език, особено в областта на обектно-ориентираните възможности.
Езикът F# не е посочен в табл. 3, поради вече разгледаните негови особености. Считаме, че той не е достатъчно пригоден за изграждане на цели приложения, а по-скоро за отделни техни модули, които могат да се възползват от
специфичните му възможности.
Следва да отчетем като актуална тенденция, която в близко бъдеще може
да предизвика промени в използването на езиците за програмиране, все по-голямото разпространение на мобилни устройства и приложения за тях. Сега средствата за разработка на Microsoft могат да се използват само за Windows мобилни устройства, които, от своя страна, имат твърде нисък дял14, за да оказват
влияние върху използването на езиците за програмиране.
В заключение ще подчертаем, че изборът и използването на подходящ
език за програмиране е от съществено значение при изграждането на софтуерни приложения. Анализът на основните езици за програмиране на платформата
.NET показва, че те осигуряват разнообразни черти и възможности, като в отделни аспекти си приличат, а в други се различават съществено. Това означава,
че не може да бъде посочен универсален избор на най-добър език за програмиране, а следва да се търси приложимостта им според конкретните изисквания.
Във връзка с това, предложената от нас класификация на приложенията,
според тяхното предназначение и сложност, обуславя създаването на методика
за подбор на целесъобразен език за програмиране. Правилният избор на език за
програмиране подпомага фирмите-създатели на софтуер, като дава основа за
подобряване на ефективността на процеса на разработка и за подобряване на
ефективността на крайния продукт. Направените изводи могат да се използват
също в процеса на обучение, както на студенти, така и на специалисти от практиката.

14

Mobile/Tablet Operating System Market Share. http://www.netmarketshare.com/operating-systemmarket-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1. 22.02.2014.
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IMPLEMENTATION OF PROGRAMMING
LANGUAGES ON THE PLATFORM .NET
AT DEVELOPING SOFTWARE APPLICATIONS
Assoc. Prof. Dr. Vladimir Sulov, PhD
Abstract
The .NET platform is an integrated strategy and a range of products of Microsoft, which
includes an software environment, specialized servers, development tools and programming
languages. .NET is proved to be the most widely used platform for developing software all over
the world. The purpose of the present article is to briefly introduce and compare programming
languages supported by the .NET platform and draw conclusions concerning their viability at
developing different types of software applications.
Key words: software applications, .NET platform, programming languages.

