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Abstract 

Large companies often find it difficult to disseminate information about innovation 

and innovative projects. This project aims to make it easier for companies to pursue 

and collect information on these projects by creating a website that can manage 

projects. The website has a similar function to a stock market where all other users 

(company employees) can invest in projects which they believe in. Using a custom 

made algorithm this will become a possibility for analysis, the result is presented on 

the website. The website requires that each user registers first and therafter the 

users will be able to read about other projects, invest in them and leave some 

thoughts about these projects and ultimately publish own projects.  

The database is made in mySQL. The Server side and the algorithm are both 

programmed in PHP and SQL and the client side is programmed in HTML, CSS and 

JavaScript.  
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Sammanfattning 

Större företag finner det ofta svårt att sprida information om innovation och 

innovativa projekt. Projektet ska underlätta för företag att föra vidare och sammla in 

information om innovation och innovativa projekt. Detta uppnås genom utveckling av 

en webbsajt som kan hantera projekt. Webbsajtens funktionalitet är likt en 

aktiemarknad som där alla användare(de anställda på företaget) kan investera i 

projekt som de tror har hög innovationspotential. Med hjälp av eget konstruerade 

algorithmer så kommer detta att bli en möjlighet. Analyser och uträkningar utförs 

samt deras resultat redovisas på webbsidan. Det är en krav att varje användare 

registrerar sig först innan de får tillgång att till webbsidan. 

Databasen är gjord i mySQL. Utvecklingen av algoritmen och serversidan är 

programmerad i PHP och SQL. Clientsidan är programmerad i HTML, CSS och 

JavaScrip.  
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1    Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

För många företag är innovation ett krav för överlevnad. För företaget som inte 

utvecklas blir det svåt att konkurrera med andra företag. Kort definition av innovation 

är ny idé enligt [1]. Några exempel är en produkt, lösning, projekt, teknologi, 

affärside m.m. som visar sig vara lovande och som har hög potential att utvecklas i 

framtiden. Idag satsar man i världen högt på innovativa projekt och idéer. Enligt FN:s 

fackorganasation[2] är Sverige en av de mest innovativa länderna och år 2013 

rankades det som andra mest innovatia landet efter Schweiz. För tillväxt är 

innovationer och innovatinsaktiviteter betydelsefulla faktorer. 

När det gäller större företag så kan det vara tidskrävande att gå igenom alla nya 

projektförslag och göra en bedömning av vilka av dem som är värda att satsa på. 

Detta kan såklart orsaka att företaget gör misstag med att investera i mindre bra 

projekt. De flesta företag idag brukar ha större möte varannan månad för att sprida 

information om projekt som pågår och nya projektförslag. Dessa möten brukar vara 

tidskrävande, inte så effektiva och kan orsaka att anställda inte alltid får en klar bild 

av alla projekt som pågår samt som har föreslagits. Det kan hända att projekt som 

har mycket hög innovationspotential aldrig blir av på grund av att få anställda stöttar 

det. Det kan vara allt från att anställda varit sjuka och missat presentationen till att 

presentationen har varit mindre bra. I slutändan leder detta till en förlust för företaget.  

Det här projektet ska utveckla en webbsajt som ska hantera nya innovativa projekt 

och projektidéer, en innovativ pojekthanteringswebbsajt. Sidans funktionalitet 

kommer hjälpa företaget att sprida och samla in information om nya projektförslag 

som anställda har föreslagit. För att göra detta möjligt och mer engagerande kommer 

en algoritm som efterliknar en aktiemarknad att utvecklas. Algoritmens 

huvudfunktion är att simulera ett aktiemerkandssystem och redovisa som resultat 

vad de anställda tycker om olika projektförslag. Anställda kan lätt komma åt 

information om nya projektförslag samt investera i dessa, ge respons och svara på 

innovativa projektfrågor.  

 

1.2 Syfte & Mål 

Syftet med detta projekt är att underlätta för företag att samla in och sprida 

information om nya projekt med stor potential och innovationshöjd. Det ska också 

underlätta för de anställda att läsa om, stödja andras och presentera egna 

projekt/projektidéer. 

Målet med webbapplikationen är att presentera framtida projekt i detalj, som 

projektets omdöme samt ha ett funktionalitet som bygger på en aktiemarknad. 
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1.3 Frågeställning 

 Vilken matematisk algoritm kommer att användas för simulering av en 

aktiemarknad?  

 Vilka programmeringsspråk är optimala för utveckling av en sådan webbsida? 

 Hur kommer algoritmen avgöra när det går bra eller dåligt för ett projekt? 

 

1.4 Krav 

Krav som har spikats fast har tagits fram med hjälp av projektbeskrivning och 

diskussion med handledaren på HMS Michal Lysek. Nedan beskrivs de generella 

kraven som ställs på projektet. För mer detaljerade krav se kravspecifikation bilaga 

8.1. 

Det är önskvärt att utvecklat en webbsajt som fungerar som en aktiemarknad för nya 

innovativa projekt. Projektägare skall kunna registrera nya innovativa projekt och 

publicera dem[Krav 6]. Till exempel när en projektägare påbörjar ett innovativt 

projekt, så har han eller hon sedan chansen att registrera projektet på webbsidan 

och beskriva det i detalj. Till exempel vilken potential projektet har, projekt bilder, 

syfte och mål. Alla företagsanställda skall kunna läsa om alla befintliga projekt som 

läggs upp på webbsidan, men de skall även kunna lämna egna kommentarer eller 

ställa frågor[Krav 8]. 

Ett nytt projekt får 1000 aktier, där varje aktie kostar 10 poäng till och börja med. 

Algoritmen ska beräkna ny aktiekurs varje dag för varje projekt seperat, priset kan 

minska eller öka med ett antal procent. Har projektet inte fått så många besökare, 

investeringar eller kommentarer på ett par veckor så ska projektets aktiekurs minska, 

vilket motsvarar att det går mindre bra för ett projekt[Krav 13]. Varje medlem får 

1000 poäng att köpa aktier för. Vid investering och försäljning av aktier ska 

projektets aktiekurs öka eller minska[Krav 13,17].  

1.5 Avgränsningar 

Nedan redovisas i punktform det som avgränsar projektet.  

 Algoritmen i det här projektet klarar sig i ett år innan det måste uppdateras för 

att det är endast designat efter simulerings data.  

 Få användare kommer att använda webbsidan i början, därför är algoritmen 

designas så att den kan anpassa sig endast till få användare i början.    

 Att använda webbsajten med andra enheter som mobil till exempel är möjligt 

men fel kan förekomma för att det endast är designat för datoranvändning. 

 Ett notificationssystem som visar nya händelser för användaren som till 

exempel nya kommentar och besökare . 

 Webbsidan kontrollerar inte om medlemmarna är anställda på företaget vid 

registrering. 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

3 | P a g e  
 

2 Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs den kunskap som studerades djupare för att projektet 

skulle kunna uppnå sina mål. Detta inkluderar kunskap om andra, liknande 

produkter, dynamiska/statiska webbsidor, programmeringsspråk för 

server/clientsidan och databaser. 

 

2.1 Liknade produkter 

Projektets funktionalitet delas in i två delar: aktiemarknad och projekthantering. 

Produkter med liknande funktioner hittades och varje del studerades var för sig, 

eftersom det inte fanns produkter med båda funktionerna. Dock har andra produkter 

med intressanta funktioner, som fungerat en inspirationskälla, hittats. 

En sådan produkt, med intressanta funktioner och som har varit stor inspiration, är 

Kickstarter[3]. I bild 1 nedan visas ett exempel på hur en presentation av projekt kan 

se ut på Kicksstarter. Designen är väldigt enkel och lättläst, samtidigt erbjuds en fri 

och detaljerad presentation av projektet. Kickstarter använder inte en 

aktiemarknadsfunktionalitet, vilket är tanken för det här projektet, utan istället ett s.k. 

"backing a project"-system[3]. 

Bild 1: Visar ett exempel på hur ett projekt kan se ut på webbsajten kickstarter.com 
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Systemet använder en summa som föreställer de pengar som måste samlas in för 

att projekt ska kunna förverkligas. Entreprenören måste därför marknadsföra sin sida 

för hela världen, med syftet att väcka investeringsintresse hos så många som 

möjligt. Väljer man att sponsra ett projekt erbjuds man mer information om projektet 

och dessutom diverse belöningar. Bara om ett projekt uppnår summan innan dess 

deadline dras pengar från sponsorernas kreditkort. Men innan något av detta är 

möjligt måste användaren producera ett projekt där dess idéer och syfte beskrivs i 

detalj. Även infromation om projekt ägare är viktigt. Därefter bestäms en deadline 

och summan för projektet. 

Eftersom Kickastarter inte hade någon aktiemarknadsfunktionalitet studerades även 

en annan produkt som kunde täcka den biten, Wall Street Survivor [4]. Wall Street 

Survivor är en gratis undervisningswebbsida som simulerar verklig aktiemarknad, 

där spelsidan erbjuder användaren en verklig uppfattning av hur en aktiemarknad 

fungerar i verkligheten. Webbsidan erbjuder inte några särskilt avancerade kurser 

men innehåller en guide som täcker stora delar av de grundläggande begreppen. 

Som det står på webbsidan kan "starter-guid page" betraktas som ett bra ställe att 

börja på. För att använda produkten måste användaren först registrera sig och 

därefter kan man investera virtuella pengar samtidigt som man lär sig hur en 

aktiemarknad fungerar. Trots att spelet inte undervisar vidare djupt om algoritmer ger 

det ändå en bra grundbild över hur en aktiemarknad fungerar och vilka begrepp som 

är viktiga inom den. 

 

2.2 Aktie och aktiemarknad  

Aktie är en beståndsdel i ägandet av ett aktiebolag, den representerar en rättighet till 

bolagets tillgångar och vinster. Ju flera aktier som köps ju större blir ens ägarandel i 

bolaget enligt artikle [17]. När en aktie köps registreras köparen i en aktiebok som en 

aktieägare. Företaget väljer oftast att ge ut aktier för att finansiera bolaget, antingen 

då företaget är nytt eller då man vill skapa nytt kapitel för bolaget. En aktiekurs, 

stockprice på engelska, är ett annat ord för priset av en aktie. 

En marknad där aktier offentligörs och köps, antingen genom byte eller rak 

försäljning, kallas för aktiemarknad. Handeln sker oftast på en börs, till exempel 

Stockholmsbörsen OMX. Den primära respektive och den sekundära marknaden är 

två huvudsektorer som en aktiemarknad kan delas upp i enligt boken [18]. På den 

primära marknaden utfärdas och säljs nya aktier, medan alla efterföljande 

transaktioner med en redan publicerad och en gång såld aktie sker på den 

sekundära marknaden.  
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2.3 Random walk theory  

A Random Walk Down Wall Street är skriven av den amerikanska ekonomen Burton 

Malkiel. Därifrån kommer den s.k. Random walk-teorin och enligt boken [15] går 

marknadspriserna upp och ner slumpmässig. I en slumpmässig funktion bestäms en 

bana av en rad slumpmässiga steg som går uppåt eller nedåt, vilket kan liknas vid 

ett antal naturliga fenomen som till exempel rörelsen av gasmolekyler. Idén bakom 

teorin inom aktiemarknad är att genom aktiekursernas slumpmässighet försöka hitta 

ett prismönster. Framför allt hävdar teorin att aktiekurser från dag till dag är 

oberoende av varandra. Detta innebär att det i allmänhet inte finns 

momentum(förändringen i pris per tidsenhet) och att beräkningar av tidigare 

vinsttillväxt inte kan förutsäga framtida tillväxt. Random walk-teorin påstår också att 

alla metoder som används för att prediktera aktiekurser är meningslösa i det långa 

loppet enligt boken [15].  

 

2.4  Statiskt och Dynamisk webbsida 
Webbsidor delas in i två olika typer: statiska och dynamiska webbsidor. Statiska 

webbsidor [5] visar samma information när någon besöker dem. De behöver inte 

innehålla endast vanligt text utan också detaljerade och avancerade design, 

exempelvis video och bilder. Varje besökare kommer att mötas av exakt samma text, 

multimedia, design eller video varje gång den besöker sidan. Innehållet förändras 

alltså endast manuellt genom ändring av källkod. Dynamiska webbsidor [5] kan 

producera olika innehåll för olika besökare från en och samma källkodsfil. 

Webbplatsen kan visa varierat innehåll baserat på vilket operativsystem eller 

webbläsare som besökaren använder. Det kan till exempel skilja sig beroende på om 

det är en dator eller en mobil enhet som används eller till och med den källa som 

anges av besökaren. En dynamisk webbsida är inte nödvändigtvis bättre än en 

statisk webbsida, de två har helt enkelt olika syften. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

6 | P a g e  
 

2.5 Server Side Script 

Server side scrip, som även kalls för back-end programmering, är skriven kod som 

körs på en server tillsammans med ett språk som stödjer den, till exempel Java, PHP 

och C#. Client side script, eller front-end programmering, har att göra med det 

användargränssnitt som användaren interagerar med. När man i dessa 

sammanhang talar om klienten menar man i de flesta fallen webbläsaren. Koden 

som är programmerad på klientsidan kommer köras i webbläsaren och är oftast 

skriven på ett språk som kan utföras av den, språk som till exempel JavaScript.   

När man skriver in en webbadress bearbetas en stor mängd kod i bakgrunden för att 

en sida ska kunna dyka upp på skärmen. Vad är det då som kopplar webbplatsens 

databas till webbläsaren, som skapar en jämn och användarvänlig upplevelse? Jo, 

det är en programvara byggd av s.k. server-side-scripts, vilket är ett språk som 

bygger upp webbplatser bakom skärmen. Målet med denna mjukvara är att ge en 

bra upplevelse för användaren som ligger så nära ett datorprogram som möjligt. 

Lämpliga server-side ramverk som kommer att gås igenom nedan är PHP, 

ColdFusion och ASP.NET. Common Gateway Interface (CGI) är ett standardiserat 

sätt för webbservrar att samverka med körbara program som är installerade på en 

server som genererar webbsidor dynamiskt. Sådana program kallas CGI-skript. 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP är ett open source-skriptspråk som är skapat för webbutveckling. Att skapa 

snabb och effektiv kod för dynamiska webbsidor är hela grundtanken med PHP 

enligt boken [23]. Det är möjligt att ha en statisk HTML-sida och att programmera 

PHP-kod i den. Koden körs på serversidan, generar HTML-output och sedan skickas 

det vidare till klienten. Klienten kommer därefter att få tillbaka svar från PHP-scriptet, 

men resultatet av kodens uppbyggnad och utseende kommer man inte få se. 

PHP-språket möjliggör många fler funktioner än vad HTML gör, så som DIV- tabeller, 

inloggningsfunktioner och grafiska displayer. PHP fungerar tillsammans med HTML i 

samma dokument, vilket gör det möjligt för användare att organisera och visa 

information i en webbläsare mycket lättare än genom andra programmeringsspråk. 

Att lära sig PHP är inte särskilt komplicerat och det är smidigt, vilket tillåter 

användare att bygga upp webbsidans utseende och beteende precis som man 

önskar. 

Fördelar med PHP enligt [23, 6]      

 Open source, är utvecklad och underhålls av en stor grupp av PHP-utvecklare 

vilket kommer att hjälpa med att skapa en supportgrupp, rikligt med 

tilläggsbibliotek. 

 Hastighet, det är relativt snabb för att den använder mycket systemresurser. 
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 Stabilt: Eftersom det upprätthålls av många utvecklare så gör detta att när 

buggar upptäcks, kan det snabbt fixas. 

 Kan köras på många plattformar, inklusive Windows, Linux och Mac. 

Nackdelar med PHP enligt [23, 6] 

 Säkerhet, det är open source så alla människor kan se källkod. Om det finns 

fel i källkod kan det användas för att utforska svagheter. 

 Tillämpas inte i allt för stora applikationer för att det är svårt att upprätthållas 

och det inte är mycket modulärt. 

 

ClodFusion 

ColdFusion erbjuder ett visuellt gränssnitt för konstruktion av webbsidor, antigen 

direkt eller som lösa delar. Förutom utveckling av webbplatser kan ColdFuson 

användas som en server för att köra Adobe-applikationer. Den mest värdefulla 

egenskapen för många av de företag som använder Coldfusion är förmågan att 

bygga webbsidor som "lösa delar". Lösa delar kan lagras i en databas och sedan 

sättas ihop till webbsidor och andra applikation.  

Enligt [7] har ClodFusion ett egen markup language,ColdFusion Markup Language 

(CFML), som ursprungligen kommer från språket Java. CFML omfattar webbens 

Hypertext Markup Language (HTML) och Extensible Markup Language(XML). 

Applikationer kommer åt databaser med hjälp av open databasanslutning eller med 

en drivrutin som har åtkomst till Oracle Sybase databaser. ColdFusion kan anpassas 

till distribuerade applikationer som använder Corba eller Microsofts Distributed 

Component Object Model för att interageras med andra nätverksprogram. 

 

Fördelar: 

 Programmet kräver inte lika mycket kodning som PHP, JSP och ASP-

baserade applikationer, vilket är tidssparande. 

 Användarvänlighet: lång driftstid och prestanda är största anledningen till 

varför ColdFusion är ett populärt val bland företag. 

 ColdFusion kräver inte någon särskilt hög kunskap inom programmering och 

erbjuder dessutom en utmärkt error-hantering.  

Nackdelar: 

 På grund av licenskostnader är Coldfusion inte lika populärt som PHP eller 

ASP, vilket innebär att det inte finns så mycket support online.  
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 Dålig programmering. För att ColdFusion ska vara ett lätt och snabbt 

programmeringspråk händer det ofta att programmeraren får offra kvalitet 

över kvantitet. 

 

ASP.NET 

ASP.NET står enligt [8] för Active Server Pages .NET utvecklades och 

introducerades av Microsoft runt 1997och är ett av de populäraste ramverken idag. 

Det är utvecklat för att skapa webbsidor med HTML, CSS, JavaScript och Visual 

Basic script. ASP var från början en teknik som användes för att skapa dynamiska 

webbsidor med språket Visual Basic script, därefter utvecklades ASP.NET som en 

helt ny individuell modell. Enligt [9] är plattformen .NET uppbyggd på ett speciellt sätt 

så att den kan hantera flera olika språk, enda kraven är att språken måste anpassa 

sig till Common Type System(CST) och Common Language Specifications(CLS). 

Enligt Hurwitz och Liberty(2003) är Visual Basic .NET, C#(C sharp), J#(J sharpe), 

Managed C++ och Jscript .Net  de populäraste språk som ingår i ramverket, dock är 

det möjligt att skapa flera språk som är kompatibla med .NET, exempelvis 

IronPython. 

 

Fördelar 

 ASP.NET minskar dramatiskt mängden kod som krävs för att bygga stora 

applikationer. 

 Källkoden och HTML-koden är blandade därför är ASP.NET sidor lätta att 

underhålla och skriva. Även källkoden körs på servern. Detta ger en hel del 

kraft och flexibilitet till webbsidor. 

 Med inbyggd Windows- kontrollering är ens program säkrade. 

Nackdelar 

 Största nackdelen med ASP.NET och Visual Studios är kostnaden. 

 Begränsad kontroll över HTML. 

 Komplexa sidor med prestandaproblem. 

 

SQL (Structured Query Language) 

SQL är enligt [10] ett standardspråk som används för att hämta och modifiera data i 

en databas. Det fungerar genom att man kopplar upp sig mot databasen och skriver 

så kallade “queries” eller frågor mot databasen som då svarar med den information 

som efterfrågats.  
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2.6 Programmeringspråk        

Nedan beskrivs de olika programmeringsspråk som är relevanta för projektet, dvs. 

språk för klientsidan, serversidan och databasen. 

 

C-Sharp ( C# ) 

C-sharpe är ett objektorienterat språk som ursprungligen baserats på C++ och som 

även har många likheter med Java-språket. Språket utvecklades av Microsoft som 

en del av .NET plattformen. Enligt [11] kan C# användas för att skapa Windows 

klientprogram, XML-webbtjänster, distribuerade komponenter, klient-

serverapplikationer, databasprogram och mycket mer. Nackdelen med språket enligt 

[26] är att hanterad kod kan vara långsammare än originalkoden. Däremot lånar C-

sharpe många begrepp från Java och C ++, men inte alla. Bara de bästa bitarna från 

dessa språk tas med och det som betraktas som alltför förvirrande elimineras, detta 

eftersom det är de felbenägna funktionerna som är de främsta källorna till fel i koden.  

En annan fördel med detta språk är att det stödjer effektiva och återanvändbara 

komponenter. 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) 

Enligt [27] HTML är utvecklat för att vara ett enkelt programmeringsspråk och för att 

skapa hypertextdokument som är plattformsoberoende. Man kan säga att hela 

webben byggs på HTML. Med HTML kan innehållet struktureras upp som det är 

önskvärt, till exempel kan rubriker eller en lista skapas. Innehållet i ett HTML-

dokument är den information som vi ser i webbläsaren. Man brukar enligt [28] dela 

upp koden i head och body, där head innehåller mest informationselement, som till 

exempel en länk till en CSS-fil, medan body innehåller övriga element, så som titlar, 

länkar, listor osv. Med hjälp av taggar kan flera attribut som ger information om just 

det elementet anges. HTML bestämmer hur data ska visas i en webbläsare, så att 

användaren ska förstå det.  

 

CSS (Cascading Style Sheets) 

CSS är ett stylingspråk som används för att definiera layout för HTML-dokument 

enligt [27]. HTML används för att strukturera upp innehållet och CSS används sedan 

för att formatera strukturerat innehåll. Till exempel inkluderar CSS styling, färger, 

marginaler, linjer, höjd, bredd, bakgrundsbilder, framskjutna positioner och mycket 

mer. 
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JavaScript  

JavaScript är enligt [28] ett dynamiskt programmeringspråk som är enkel och oftast 

används som en del av webbsidor, implementeringar tillåter klientsidans skript att 

interagera med användaren och skapa dynamiska sidor. Det är ett tolkat 

programmeringsspråk med objektorienterade funktioner. JavaScript används som ett 

clint side-språk, vilket betyder att man oftast arbetar med användargränssnittet av en 

hemsida men också med andra funktioner. 

 

Bootstrap 

Enligt den officiella hemsidan är Bootstrap idag det mest populära HTML-, CSS- och 

JavaScript-ramverk som används för att designa responsiva webbsidor. The grid är 

förmodligen en av de viktigaste aspekterna av ramverket, vilket kan beskrivas som 

ryggraden för hela layoutens skapelse. Utöver griden erbjuder Bootstrap CSS också 

hjälp för stylingformer, tabeller, knappar, listor och bilder samt välfungerande 

navigeringsfält. JavaScript lägger till hjälpkod för att underlätta skapandet av till 

exempel bildspel, varningar, popups, och menyer enligt [12]. Man kan säga att om 

man skulle bygga ett hus istället för en webbsida så hade HTML, CSS och 

JavaScript varit allt material som behövs för att bygga det från grund. Utan 

ramverket hade huset alltså byggts från botten medan det med ramverket istället 

hade inneburit att man använt färdiga byggblock. I och med detta är Bootstrap både 

effektivt och tidsparande. 

 

2.7 Databas & Server 

En databas är i grunden en samling av information som organiseras på ett sådant 

sätt att ett datorprogram snabbt kan välja önskade delar av datan. Det kan ses som 

ett elektroniskt register. En webbserver kan beskrivas som en programvara som 

utrustar besökaren med webbsidor. Servern kan dels leverera hemsidor till 

användaren efter begäran, dels hämta data ur en databas för att sammanställa 

webbsidor av dessa.  

 

MySQL 

Från start har MySQL utvecklats för att hantera stora databaser mer effektivt än de 

alternativ som fanns då. Idag är MySQL den populäraste open source-hanteraren för 

databaser som använder sig av bland annat SQL-språket enligt mySQL:s officiella 

hemsida. Enligt [16] lagrar MySQL data i relationsdatabaser istället för en stor tabell, 

vilket innebär att datan delas upp i olika tabeller och att dessa tabeller får diverse 

relationer mellan varandra. Detta gör att allting delas upp på ett sorterat sätt. 

Förutom sorteringen så erbjuder dagens MySQL också hög säkerhet i databaserna.   
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Fördelar med SQL enligt [25] 

 Lätt att installera det, lära sig det och jobba med det. 

 Det är så populärt att det finns support överallt. 

 Det är billigt att använda. 

Nackdelar med SQL enligt [25] 

 Har några stabilitetsproblem som leder till fel i längden 

 Det lider från relativt dålig prestanda 

 Utveckling är inte "Community Drivet"  och kan därför vara långsamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

12 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

13 | P a g e  
 

3 Metod 

 

Den här delen innehåller beskrivning av projektets genomförande. Metoder och 

verktyg som valdes kommer också att diskuteras. Projektet delades in i tre olika 

faser enligt LIPS-modellen enligt [13]: före, under och efter fasen.  

Före fasen: En projektplan, tidsplan och kravspecifikation togs fram. Under denna 

fas resonerades det med handledaren och IT- avdelningen på företaget om vilket 

språk som projektet skulle utvecklas i.  

Under fasen: Algoritmen och webbsajten utvecklades under denna fas. Simulering 

och testining utfördes kontinuerligt före, under och efter sammankopplingen av 

dessa. 

Efter fasen: Innan webbsajten lämnades in så utfördes testning enligt 

testspecifikationen(Bilaga 8.2). Därefter simulerades webbsajten under ett par dagar 

för kontrollering.  

 

 3.1 Före fasen                                               

Denna del förklarar projektets förstudie, programmeringsspråk, program/verktyg som 

har valts samt framtagandet av projektplan, tidsplan och kravspecifikation.  

Under denna fas togs en tidsplan fram för att projektet ska ha en konstruktion som 

kan följas. En kravspecifikation (Bilaga 8.1) togs också fram och uppdaterades under 

projektens gång, och slutligen skapades även en testspecifikation (Bilaga 8.2). 

Testspecifikationen användes i slutet av projektet för att kontrollera så att 

webbsajten uppfyller alla krav. Det diskuterades med IT-avdelningen en bit in i 

förstudieperioden om vilket server side scrip-språk som var mest lämplig för 

projektet. Efter diskussion med IT-avdelningen togs beslut om att använda PHP-

språket för utveckling av webbsajten. Orsaken till det var att det skulle underlätta för 

företaget att integrera den på deras server, vidareutveckla och underhålla den. En 

annan orsak var att stöd från IT-avdelningen kunde endast fås ifall PHP användes. 

Eftersom den här sortens arbete var en ny erfarenhet, var det viktigt att ha tillgång till 

lösningar, samt mycket stöd och hjälp. På grund av att diskussionen rörande server 

side scrip-språk kom in något sent i arbetet hade redan tid lagts ner på fördjupning 

inom två andra språk, ASP:NET och ClodFusion.  
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3.2 Under fasen 

Under den här fasen utvecklades algoritmen, databasen och webbsidan. Nedan 

beskrivs hur webbsidan och algoritmen har utvecklats samt vilka olika metoder som 

har använts under projektets gång.  

För utveckling av webbsajten i PHP användes programet Net Beans IDE 8.1. 

Designen av strukturen och styling programmerades med språket HTML och CSS. 

JavaScript användes för programmeringen av klient sidan. Grafiska design av grafer 

och diagram designades med hjälp av Ploty-biblioteket som stödjer JavaScript. För 

server-sidan användes PHP-språket, bland annat för kommunicering med databasen 

och för design av algoritmen. Anledningen att algoritmen och andra uträkningar 

skrevs i PHP och inte i JavaScript är för att det är mer effektivt, fel på klient-sidan 

kan synas för användaren och stora funktioner kan göra webbsajten långsammare. 

Utveckling av algoritmen gjordes redan från början skiljt från webbsajten, i en egen 

projektmapp eftersom det var enklare att testas. När algoritmen var redo 

implementerades den i webbsajten. En del av algoritmen designades enligt Random 

walk-teorin i PHP. 

Val av server gjordes inte för att webbsajten skulle använda företagets server när 

den var färdig. För att det ska vara möjligt att arbeta med webbsajten lokalt och se 

resultatet behövdes ett program som kunde underhålla webbsidor, vilket betyder att 

programmet ska kunna driva ett MySQL-databas och en Apache-server. För detta 

användes programmet XAMPP. XAMPP står för Cross-Platform, Apache, mariaDB , 

PHP och Perl. På grund av en enkel och lätt Apache-distribution är det enkelt för 

utvecklaren att skapa en lokal webbserver för att sedan testa sin webbsida. Allt som 

behövs för sätta upp en webbserver ingår i programmet, så som serverprogrammet  

Apache, databas (mariadb) och skriptspråk PHP. Eftersom programmet är 

plattformsoberoende fungerar den lika bra på Linux, Mac och Windows. En annan 

stor fördel med XAMPP är att det är helt gratis. 

För Database Managment  och design användes programmet MySQL Workbench. 

Programmet underlättade utvecklingen och uppdateringen av databaser. Designen 

för databasen gjordes kontinuerligt under projektets gång (se bilaga 8.4 för 

databasens finala ER-modell). För skydd mot SQL-injektioner användes PDO 

MYSQL-metoden, som programmerades på serversidan i PHP.  
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Webbsidans funktionalitet och design   

Innan funktionerna implementerades gjordes det en skissmodell över webbsidans 

struktur. Därefter ska ryggraden byggas i HTML med hjälp av Bootstrap. Boostrap 

har ett grid-system som underlättar uppbyggnad av webbsidors struktur och layout. 

Ett grid är en rad som består av kolumner, vilka kan ha olika storlek och befinner sig 

på ett visst avstånd från varandra (se bilden nedan). På bild 4 kan vi se att den 

största storleken på en kolumn är 12, vilket innebär att det inte finns plats för något 

mer sidan om den här kolumnen. Man kan däremot dela in kolumnen i mindre delar, 

som till exempel storlek 6 och 6, det enda kravet är att det används bestämda 

storleken, så som visas i bilden. Om det önskade innehållet i en webbsida till 

exempel är en bild och en text i samma rad, kan detta skapas genom att sidan delas 

in i två olika delar med hjälp av klassen col-lg-6. Med andra ord kommer bilden 

endast ta hälften av sidan, och den kommer att ligga på vänstra sidan för att den 

implementeras först. Höger om bilden kan önskat innehåll implementeras, i detta fall 

en text (se bilden nedan för förtydligande). Den här metoden används för att bygga 

webbsajtens struktur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Bilden visar hur Boostraps grid-system ser ut och alla storleken som finns för 

kolumner. 

Fördelen men att använda sig av Boostrap är att det finns färdiga byggblock som 

man kan använda sig av, till exempel kan man använda färdigstylade knappar som 

vanligtvis behöver kodas i CSS/JavaScript. Webbsidans struktur utvecklades med 

hjälp av Bosstraps mallar för att underlätta designen och stylingen, men framförallt 

för att spara tid. En annan viktig funktion för webbsidan är navigeringen. 
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Navigeringssystem implementeras enkelt med hjälp av Boostrap Navigation Bar för 

att underlättar för användaren att hitta på webbsidan. 

 

Aktiemarknads Algoritm 

Utveckling av algoritmen började enkelt med simulering i språket Java, anledningen 

till detta val var att det var bekant sedan tidigare och därmed bekvämt att arbeta 

med. Första huvudfunktionen för algoritmen är simulering av en aktiemarknad. 

Utmaningen här var att kunna skapa en funktion som anpassar sig till ett mindre 

antal medlemmar. En aktiemarknad i verkligheten har till exempel väldigt många 

företag med aktier till salu, samt många köpare och säljare. Detta betyder att takten 

för ökning och minskning av aktiekurser pågår hela tiden. Eftersom webbsidan inte 

kommer att ha så många användare i början måste algoritmen designas så att den 

fungerar för en mindre grupp. Projekt i den här algoritmen ska fungera ungefär som 

företag i den verkliga aktiemarknaden. Varje projekt kommer att ha 1000 aktier som 

kan köpas och varje aktie kostar 10 poäng från start. Värden valdes som startvärde 

efter modultestning och simulering, eftersom det visade sig fungera bra. Tempot 

kommer att sänkas och processen dras ut för att algoritmen ska kunna anpassa sig 

till få användare. För att det här ska fungera ska två större funktioner utvecklas, den 

första har nämnts tidigare, simulering av aktiemarknad och den andra kallas för 

check projects. 

Algoritm1(simulering av aktiemarknad) kommer varje dag kontrollera aktiekursen för 

var och ett av projekten och ändra den. Detta innebär att den kommer att använda 

sig av liknande funktionalitet som Random walk-teorin gör i exemplet nedan. 

Exemplet ur Random walk-teorin kallas drunk man walk eller drunk sailor walk. 

Exempelt går ut på att en full man går fram och tillbaka slumpmässigt under en viss 

tid och utifrån detta skapar ett slumpmässigt mönster, vilket är själva grundidén 

bakom Random walk-teorin.  
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Bild 3: Visar i en dimension vägen som mannen röra sig i. Varje punkt är ett steg, punkten 

noll är startposition. Stjärnan ska motsvara mannen som i det här fallet befinner sig ovanför 

punkt 2.  

 

Vi tänker oss att mannen kan röra sig åt höger eller vänster en gång i sekunden och 

att vi börjar i position noll (se bild 3). Sannolikheten att mannen rör sig till höger eller 

vänster kommer vara ½ ( 50% ). 

tid = 0s: I det här fallet kommer mannen vara i position noll och sannolikheten p = 1.  

tid = 1s:  I det här fallet kommer mannen antigen vara i position -1 eller 1 och 

sannolikheten p = ½ för båda fallen. 

tid = 2s:  Ifall mannen befinner sig i position -1 så kommer han kunna röra sig till 

position -2 vilket ger oss sannolikheten = 
 

 
. 

   
 

 
  

 

 
      

 

 
 

Om mannen istället rör sig till position noll så blir sannolikheten = ½. Är mannen i 

position 1 istället så kan han röra sig antigen till position 2  p=1/4 eller position 0 och 

då blir p=½. 

På det här sättet kan man bygga upp ett binomialfördelningsträd med diskret 

fördelning (se bild 4). 
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Bild 4: Ett binomialfördelningsträd från exemplet som representerar alla möjliga vägar som 

mannen kan ta och sannolikheten för dem. 

 

Databasens design 

Ett skiss på databasen gjordes i början av projektet och därefter designades en 

enkelt testdatabas som användes under projektets utveckling. Databasen 

uppdaterades under projektets gång upp till version 15, vilket är den slutliga 

databasmodellen (se bilaga 8.4).   

 

3.3 Testning 

Projektet testades kontinuerligt under utvecklingen. När projektet var färdigt så 

utfördes ett systemtest (enligt bilaga 8.2) innan demonstrationen. 

 Användargränssnitt 

Användargränssnittet testades enligt Nielsen’s heuristics [22]. Metoden underlättade 

bedömning av hur bra webbsajtens användargränssnitt är.  

Aktiemarknads Algoritm  

Algoritmen utförde modultestning kontinuerligt tills den uppnådde förväntat resultat. 

När den var klar implementerades den i webbsajten och ett integrationstest utfördes 

enligt bilaga 8.2. 
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3.4 Efter fasen 

Slutligen lämnas hela projektet över till HMS för att integreras på deras server. Innan 

inlämning testades projektet  enligt testspecifikationen (Bilaga 8.2) och 

kontrollerades så att den uppfyller alla krav enligt kravspecifikationen (Bilaga 8.1).  

 

 

 

 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

20 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

21 | P a g e  
 

4 Resultat 
                                                                                                                                                                                     

I den här delen ska resultat av webbsidan och algoritmen redovisas samt att 

projektet har uppfyllt alla huvudkrav som har ställts. 

 

4.1 Webbsajtens Uppbyggnad 

Webbsajtens huvudstruktur består av åtta olika sidor som redovisas i bild 5. 

Sidornas relationer och navigeringsystemet redovisas först och därefter 

fördjupningen inom deras funktionalitet.  

Vid uppstart av webbsajten möts användaren av alternativen Log in och Register, 

dessa alternativ öppnar upp sidor som tillåter användaren att registrera sig och logga 

in. Efter inloggning är det möjligt för användaren att välja flera val i navigations 

menyn. Sidan Profile innehåller all personlig information om användaren som till 

exempel namn, efternamn och lösenord. Projects låter användaren välja olika listor 

på projekt som är sorterade i olika ordning. I sidan Create Project kan användaren 

skapa egna projekt och publicera dem. My Projects visar en lista på projekt som har 

skapats av användaren. Home är webbsidans startsida och Stock on Sale sidan 

innehåller fyra sorterade listor på aktier som är till salu. Se i bild 5 sidornas relationer 

och navigeringsystem.  

Log in Register

Home
Create 
Project

My Projects Projects Profile

Stocks on Sale

Edit project
Delete project

Visitors 
Investors

Show owner

New projects
Most investmenst
High stock change
Low stock change

...

Edit user information
My comments list

My investments list
Credit
Loan

Highest Stockprice
Lowest Stockprice

Highest Stockchange
Lowest Stockchnage

Options Lists Options

Li
st

s
Cancel

Firstname
Lastname

Emil
Password

Bild 5 : Bilden visar webbsajtens navigering och struktur. Innehållet och relationen mellan 

varje sida visas också.  
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Meny1 som ligger högst upp på hemsidan låter användaren komma åt kritiska 

funktioner så som startsida, min profil och logga ut(se bild 6). Den ligger högst upp 

för att den alltid ska vara synlig, meny1 kommer vara i samma position även när 

skärmen rör sig upp och ner. Meny2 befinner sig precis under meny1 och längst ned 

på webbsajtens botten en s.k. sidfot. Tanken är att användaren ska enkelt kunna 

komma åt meny2 från båda hållen. Till exempel om användaren läser genom ett 

projekt och når botten av sidan så kan han eller hon enkelt gå vidare därifrån utan att 

behöva bläddra hela vägen upp igen. Menyn2 låter användaren komma åt 

funktionerna home, projects, create project, my projects och my profile(se bild 5). 

Den här designen har valts för att den är användarvänlig, enkel och smidig för 

användaren att använda samt för att den är lämplig för webbsidans stil. Modellen för 

webbsidans struktur kan ses i bild 6. 

 

Bild 6: I bilden visas webbsidans struktur. Footer som ligger nedtill på sidan skilt från 

innehållet kallas sidfot på svenska och kan vara allt från information till sidonummer. 

 

Det första användaren måste göra är att registrera sig, genom att fylla in sitt namn, 

efternamn, emailadressen och lösenord i sidans blankett utförs detta. Emailadressen 

måste ha ett email format för att registeringen ska lyckas, till exempel 

mail123@mail.com. Efter lyckad registrering kan användaren logga in med sin 

emailadress och sitt lösenord. Startsidan är den första sidan s.k. homepage som kan 

ses i bild 7. Första viktiga funktionen på denna sidan är ett bildspel som visar de fyra 

senaste projekten som har skapats. Bildspelet bläddrar bland de fyra nyaste projekt 

och visar deras huvudbild och projektnamn. Klickar man på projektens namn så 

kommer man till projektets sida, där kan man läsa mer om det. Bildspelet är ett bra 

sätt att sprida och presentera information om nya projektförslag samt få användarna 
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med i spelet så snabbt som möjligt. En cirkeldiagram är en annan viktig funktion på 

sidan som befinner sig under bildspelet. Den visar hur många anställda det finns på 

företaget, hur många av dem som är medlemar på webbsajten och hur många av 

dem som äger projekt. Diagramet implementerades för att ge en överblick för både 

medlemarna och företaget på hur aktiv webbsidan är. Det är också ett bra 

statistikverktyg som kan till exempel användas för att se hur innovativa medlemarna 

har varit under en viss tid. Den sista funktionen är ett nyhetsflöde som visar nyheter 

och uppdateringar. Flödet måste uppdateras manuellt och tanken med det är att visa 

medlemarna information om nya projektuppdateringar och nyheter. Flödet kan även 

användas för annat som till exempel intressanta artiklar.  

Bild 7: Visar startsidan och dens innehåll. 
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Profile page som ligger längst till höger i menyn låter användaren redigera personlig 

informtion. Information som namn, email, lösenord, mobilnummer och profilbild. 

Annan information som också finns är datum när användaren senast varit aktiv(Last 

time active), owned project som är antal ägda projekt som användaren har 

publicerat. I bild 8 till höger finns första funktionen My Comments  som visar en lista 

på alla kommentarer som användaren har skrivit. Namn, datum, projektnamn, 

kommentartyp och själva kommentaren visas.  

Den andra funktionen My investments funkar på samma sätt förutom att den istället 

visar antal köpta aktier,  summan, datum och projektnam i listan. En stor skillnad 

mellan listorna är att My investments har två funktioner för varje investering i listan. 

Sell Stock och Sell to HMS är funktioner som också visas höger om varje investering 

i listan. Funktionen Sell Stock låter användaren skicka sin investeringen till Stocks on 

sale listorna där andra användare kan köpa den, Sell to HMS funktionen låter 

användaren sälja sin investering till HMS för 70% av priset. Funktionen finns ifall 

användaren vill sälja en investering som ingen vill köpa, däremot förlorar han eller 

hon 30 % på det.  
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                                 Bild 8: Visar ett exempel på hur en profil kan se ut för användaren. 

 



Development of an innovative project handling website 2017 

Armin Fetahovic 

26 | P a g e  
 

 

Bild 9: Lista på nya projekt , "New projects" är bara en av dem sorterade listorna som finns. 

 

Projekt visas beroende på vald lista. Listor som finns är New Projects, Projects with 

most investments, High stock change, Low stock change, High stock price, Low 

stock price och MarketCap som är projektets värde. Tanken är att ge användaren 

möjlighet att hitta önskade projekt enkelt genom listorna och se hur det går för dem 

genom att jämnföra dem med varandra. I bild 9 visas det en lista som är sorterad 

efter nyaste projekt. Information som finns för varje projekt är projekt namn, datum 

då projektet skapades, antal aktier som finns kvar att köpa, aktiekurs, aktiekurs 

ändring i pris och procent. Detta är tillräckligt med information för att locka andra 

användare att kolla på projektet i detalj. Tanken är att man inte ska behöva besöka 

projektets sida varje gång man vill se hur det går för det.  

Stock on Sale är en liknade sida med fyra listor som låter användaren välja en av 

dem, listorna visar aktier som är till salu i soreterad ordning. Väljs till exempel listan 

Highest Stockprice så visas aktier sorterade efter högsta aktiekurs, på samma sätt 

fungerar dem andra listorna förutom att sorteringen är annorlunda. Om användaren 

har tillräckling med poäng så kan den köpa andras aktier som finns i listan och bli 

den nya ägaren.  
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Processen för att skapa nya projekt görs i två steg. Först fyller användaren in 

projektnamn, projekts ägare, introduktion och beskrivning(Se bild 11). Möjlighet att 

fylla in titel2, beskrivning2, titel3 och beskrivning3 för mer information och styling 

finns, men detta är dock inte ett måste och kan fyllas in senare. Detta beskrivs och 

visas mer om senare. Steg två som är en ny sida är svar på innovativa frågor. 

Frågorna redovisas höger om projektets information, detta visas i bild 11. När 

projektet har skapats öppnas My Projects sidan automatiskt, där finns alla skapade 

projekt. 

Under sidan My Projects(Se bild 10) visas det en lista på alla projekt som 

användaren har skapat. Här finns möjligheten till att redigera sitt projekt information, 

svar på frågor, ladda upp/byta bilder, se lista på besökare för varje projekt, se lista 

på Investeringar för varje projekt och radera projekt. Detta låter projektägaren 

uppdatera ägda projekt och se vem som är intresserad i dem. När projektet skapas 

är projektägarens namn alltid anonymt, detta betyder att andra användare som 

besöker  projektet inte kan se projektägarens namn eller annan information. Detta är 

dock möjligt att byta med en funktion funktion som låter användaren välja om han 

eller hon vill visa sitt namn. Den här funktioner var ett önskemål och 

implementerades för att användarna ska investera och spela ”spelet” rättvist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10: Visar hur en lista på ägda projekt ser ut och vilka funktioner det finns. 
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Presentation av projekt delas in i två delar.Första delen presenterar projektets 

beskrivning och information och den andra projektets statistik och investeringar. 

Designen tvingar användaren att läsa om projektet innan statistiken visas för att det 

ökar chansen för investering. Projektet presenteras med ett projektetnamn, 

introduktion och huvudbild(Se bild 11). Under bilden så kan man läsa om projektets 

beskrivning och svar på innovativa frågor. Besökaren kan också besvara tre frågor 

om projektets innovation som sparas sedan enskilt i databasen för statistik. 

 

Bild 11: Visar hur en projekt presentation kan se ut . All information och svar på frågor 

presenteras till höger om projekt informationen. 
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Andra delen av projektets presentation innehåller två grafer, tabell, investerings- och 

ett kommentarsfält längst ner. Första grafen Project Investment(Se Bild 12) visar 

antal investeringar för varje månad under ett år. Den andra grafen "Project trendy" 

visar projektets popularitet. Det som visas i grafen är antal besökare och 

kommentarer för varje månad under ett helt år. Tabellen däremot presenterar 

projektets aktiekurs, antal aktier, start pris, högsta och minsta priset för ett år, 

aktiekurs ändrings  pris / procent. Aktiekursens förändring visas i procent, när den är 

färgad med grön färg så betyder det att det går bra för projektet. Är färgen röd så är 

går det mindre bra för projektet. Målet med tabellen och graferna är att ge besökaren 

statistik som visar hur det går för ett projekt och hjälpa med att fatta beslut om det är 

värt att investera i projektet. 
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Bild 12: Bilden på sidan 30 visar en investeringsgraf som visa investeringar för projektet per 

år, pupularitetsgraf som visar antal kommentar/besökare per år samt en tabell som visar 

fakta om projektets aktier och aktiekurs.  

 

Funktionen för investering befinner sig under tabellen.  Anledningen är att öka 

chansen att besökaren ska investera i projektet genom att tvinga den att bläddra 

genom projektets presentation och information. Besökaren kan se statistik och få en 

klarare bild av projektet innan han eller hon investerar i den. Priset för en aktie visas  

i tabellen och investeringsfältet, fältet visar också att användaren max kan köpa tio 

aktier per projekt.   

Kommnetarfältet som ligger längst ned på projektetsidan låter besökaren lämna 

kommentarer för varje projekt samt ägaren besvara dem. De sex senaste 

kommentarerna visas under kommentarfältet, resten av kommentarerna finns under 

funktionen ”View All”. Största anledningen för den här designen är att spara 

utrymme. Fyra olika kommentarstyper kan väljas innan en kommentar skrivs. De fyra 

olika typerna är "just a comment" vilket är bara ett vanlig kommentar, "personal" 

personligt kommentar, "bussines" och "tehnical". Detta var ett önskemål och tanken 

med det är att hjälpa projekägaren förstå vad personen som skriver kommentaren 

syftar på. 
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4.2 Algoritmbeskrivning 

I den här delen beskrivs och förklaras viktigaste delar av algoritmen.  

 

Algoritm 1   

Algoritm1(simulering av aktiemarknad, sida 16) hämtar aktiekurser för varje valt 

projekt från databasen där det antigen sker en ökning eller minskning med ett antal 

procent. En inbyggd funktion i PHP mt_rand  används för att generera ett 

slumpmässigt tal från ett till tio, detta tal avgör om en aktiekurs ska öka eller minska. 

Om det slumpmässiga talet är större än fem så ökar aktiekursen, annars miskar den 

vilket ger sannolikheten = ½. Efter ett par dagar kommer resultatet att efterlikna det 

som visas i exemplet Random walk. Detta medför att ett mönster av aktiekursernas 

förändringar skapats. Algoritm1 anropas varje dag kl 07.00 av windows task 

scheduler[24] och utföra sin uppgift endast under arbetsdagar måndag till fredag. 

Med hjälp av windows task scheduler kan varje windows användare schemalägga 

sina uppgifter som ska utföras under ett specifikt datum och tid. Man kan också välja 

hur ofta en uppgift ska utföras, till exempel spela upp en låt varje dag klockan 13.00. 

På detta sätt anropas algoritm1. Tanken är att aktiekurser för varje projekt ska 

ändras slumpmässigt varje dag innan arbetsdagarna har börjat. Detta ska likna en 

verklig aktiemarknad och göra det mer intressant för medlemar som vill spela och 

investera i projekt. Ett krav är att aktiekursen för ett projekt inte kan miska till värdet 

0 för att det ser inte bra ut. En nackdel med funktionen är att det tar långt tid att testa 

i verkligheten, en lösning på detta är att simulera funktionen sidan om projektet.   

  

Algoritm 2  

Algoritm2(check projects, sida 16) kontrollerar en aktiekurs för varje projekt 

varannan vecka, dess uppgift är att minska den aktuella aktiekursen om och endast 

om projektet inte är populärt. Med detta menas att funktionen inte ska minska 

aktiekursen ifall ett projekt har haft besökare, fått nya kommentarer eller ny 

investerare under två veckors tid. Till exempel om ett projekt har under två veckors 

tid haft en besökare och inga kommentarer eller investeringar så ska vald aktiekurs 

minska med ett antal procent. Det här ska vara ett straff för projektägaren och tvinga 

han eller hon att sprida information om sitt projekt för att få fler besökare, 

kommentarer och investeringar. Annars dör projekt ut och hamnar längst ner på 

listan. Den här funktionen kommer också att använda sig utav windows task 

scheduler och köras varanan måndag innan arbetsdagen har påbörjats.       
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Andra algoritmer 

Andra inbyggda mindre funktioner som är viktiga och är en del av algoritmen utförs 

utav användaren automatisk vid en investering, ett besök eller kommentar. Beroende 

på vilket utav dessa som utförs, kommer aktiekursen att öka olika mycket. Då 

användaren investerar i ett projekt ska aktiekursen öka fler procent än om det har 

lagts en kommentar eller enbart varit besök. Detta medför att en investering ger 

störst ökning, följt utav en kommentar och besök som ger en likvärdig ökning 

procentuellt. Projektets aktiekurs kommer därmed att öka procentuellt för varje ny 

besökare och kommentar som den får per dag. Man kan se detta som en morot att 

få ett aktuellt projekt att stiga i populäritet. Detta kan givetvis väcka en frågeställning 

kring om det är möjligt att manipulera ett projekt genom att samma individ gör ett 

flertal besök och ett flertal kommentarer samtidigt. Den säkerhet som finns idag för 

att moverka detta ser till att den procentuella ökning som kan ske på ett utvalt 

projekt, endast kan ske för ett besök eller en kommentar, per användare, under ett 

dygn. Detta för att undvika negativ manipulation av aktiekursen. Det kvarstår 

fortfarande en svaghet i metoden, vilket är att projektägaren kan be sina vänner att 

besöka och lämma en kommentar varje dag. Detta medför att projektets aktiekurs 

stiger som i sin tur leder till att dess position på projektlistan stiger på ett orättvist 

sätt. En lösning på detta är att inte öka aktiekursen lika mycket för varje besök och 

kommentar av en specifik användare, vilket gör att det inte blir värt att göra varje det 

dag, vilket minskar risken för felaktig manipulation. Fördelen som finns med metoden 

är att det låter projektägaren se hur populärt deras projekt är, samt vad folk tycker 

om det. Resultatet kommer att i sin helhet vara ett bra verktyg för projektägaren och 

för företaget att se vilka projektförslag som de anställda ser mest potential i. Ligger 

ett projekt högt upp i listan, då ger detta en tydlig bild över vad anställda finner är 

intressant och värt att satsa på. Vilket i sin tur kan leda till bättre beslut om ett 

specifikt projekt är värt att satsa på eller inte inom företaget.  
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Nedanstående variabler som används i beräkningar. 

              

                        

                     

Nedan visas formler som används varje gång en aktiekurs förändras. 

Formel som används för att beräkna minskning av aktiekurs med 1 %: 

 

            

 

 Formel som används för att beräkna ökning av aktiekurs med 1%: 

 

            

 

Formler som används för att beräkna minskning och ökning av en aktiekurs 

förändring i procent: 

       
   

 
     

       
   

 
     

 

 

4.3 Testning 

 

Webbsajten och algoritmen har testats enligt testspecifikationen, se bilaga 8.2. 

Resultatet är att webbsajten lagrar och hämtar rätt information från databasen och 

att alla test enligt testspecifikationen är positiva.  Anställda kan registrera sig och 

sedan logga in på webbsajten med rätt e-postadress och lösenord. Angiven 

information om personen så som namn, ålder, e-postadress osv. visas under 

individens profilsida, denna kan uppdateras när som helst. Webbsajten har flera 

olika sorterade listor där användaren kan bläddra efter önskade projekt. Användarna 

kan besöka och kommentera alla projekt och investera i bara oägda, detta påverkar 

projektens aktiekurser. Oönskade investeringar kan säljas bland användarna eller till 

"HMS banken" för lägre pris. Användaren kan presentera sina projektförslag med 
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text och bilder, projektägarens namn kan visas eller vara anonymt. Projekt kan 

uppdateras när som helst av ägaren. Information om besökare och investerare 

sparas i en liste för varje projekt. Aktiekursen för varje projekt höjs eller sänks av 

algoritmen varje dag. Hur populärt ett projekt är påverkar också aktiekursen med 

tiden som förklarat tidigare 
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5 Diskussion 

 

Projektet har varit spännande och en stor utmaning. Eftersom projektet gjordes 

endast av en person har det varit viktigt att vara på hugget. Tiden som lades ner på 

förstudier var allt för långt, men det var inte oviktigt för att mycket av det var ett stort 

hjälp för algoritmens design. En noggranare tidsplan gjordes efter 

halvtidspresentationen för att projektet ska bli klart vid andra tillfället. Detta 

resulterade i att projektet blev klart i tid inför andra tillfället. Projektet uppfyller alla 

huvudkrav och alla funktioner fungerar som förväntat. Det har inte varit några 

problem för IT-avdelningen att implementera projektet på företagets server. Test 

med många användare har inte hunnit göras, däremot har många test och simulering 

för få användare utförts och gett positivt resultat. Webbsajtens funktionalitet har 

testats kontinuerligt under projektets gång och innan projektet levererades så 

testades det noggrant.  

Det här projektet har utvecklat en webbsajt som kan hantera nya innovativa projekt 

och projektideer. Med hjälp av webbsajten kan anställda presentera projektförslag 

och få stöd eller åsikter av andra medlemmar. Webbsidan är ett bra verktyg som 

låter anställda vinna företagets uppmärksamhet om projektförslaget är tillräckligt bra. 

Funktionalitet kommer hjälpa företaget att sprida och samla in information om nya 

projektförslag. Detta blev möjligt och mer engagerande med hjälp av utveckling av 

en aktiemarknads algortim. Algorimen är baserad på Random walk teorin som 

slumpmässigt ökar aktierkurs för alla projekt varje dag. Algoritmen har en 

popularitets system som avgör hur bra det går för ett projekt. Detta tvingar 

projektägarna att sprida information om deras projekt för att dem ska bli populära. 

Projektet utvecklades i PHP språket, men det hade kunnat utvecklas i andra språk 

som ASP.NET MVC till exempel. Detta hade varit mer effektivt för programmering då 

ASP.NET inte kräver mycket kod för större applikationer. En fördel med ASP.NET är 

att det har inbyggd system kontrollering vilket gör program säkrare, men största 

nackdelen med ASP.NET är att det är kostsamt och avancerat.  

 

Ekonomikrav             

 Webbbsajten sparar både tid och arbetskraft för företaget genom att sprida 

information om projektförslag och samla in medlemmarnas åsiker om dem. Detta 

innebär att HMS:s personal kan använda den besparade tiden för att utföra andra 

arbetsuppgifter, vilket är en ekonomiskt vinst för företaget. Utvecklingen av 

webbsajten har varit kostnadsfria då alla program som har använts har varit 

kostnadsfria. Detta betyder att vidareutvecklingen inte heller behöver kosta om 

samma programmeringsspråk och program används. 
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Säkerhetskrav och Integritetskrav  

Webbsajten är skyddad mot SQL-injektioner och kontrollerar datatyperna i 

inmatningsfältet. Identitetsskyddet är en funktion som varje användare kan välja att 

använda vid publicering av projekt. Funktionen låter inte andra medlemmar se 

projektägarens namn så länge den är påslagen. Däremot är inte användarna 

anonyma när de investerar i, besöker eller kommenterar andras projekt, vilket 

påverkar individens integritet. Vem som äger informationen i databasen och vem 

som har tillgång till den är viktiga integritets- och säkerhetsfrågor. Företaget ska 

endast använda webbsajten lokalt vid deras privata nätverk, därför förblir  

webbsajtens säkerhetsnivå hög.          

                                                                                           

Miljökrav         

All information om nya projekt kommer att finnas på webbsajten. På så sätt kan 

anställda läsa om projekt och annat genom webbsajten istället för på papper, vilket 

sparar på miljön.  
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6 Slutsats 
 

Webbsajten som har utvecklats visar sig ha hög innovativ potential för större företag. 

Projektets mål och krav har uppnåtts, syftet har uppfyllts och alla frågeställningar har 

besvarats. En webbsajt som kan hantera innovativa projekt har utvecklats, detta 

uppfylldes med en aktimerknads algoritm och en dynamisk projekthanterings 

webbsajt.  

Algoritmen utvecklades med hjälp av Random walk teorin och anpassades till 

projektets nivå. Desig av algortim visade sig vara tidsparande och effaktivt för att det 

uppfyllde alla krav som ställdes på den. Algoritmen bedömer om det går bra för ett 

projekt eller inte med hjälp av ett "populäritets-systemet" som utvecklades. Detta har 

fungerat utmärk och visat lovande resultat.  

Webbsajtens server sida programmerades i PHP och databasen programmerades 

med SQL, vilket visade sig vara ett utmärkt beslut. Implementationen är enkel att 

förstå med normala back-end programmerings kunskaper och är byggd för att 

vidareutvecklas. Om det hade funnits mer tid så hade flera funktioner 

implementerats som till exempel ett bonussystem som bjuder användaren på extra 

poäng om den har loggat in på webbsajten flera dagar i veckan eller ett notifications 

system. Klient sidan programmerades i HTML,CSS och JavaScript samt framworket 

Boostrap. Val av språk underlättar för företaget att vidareutveckla projektet utan 

några extra kostnader för att det mesta är open sorce-teknik.    
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8.1 Kravspecifikation 
Webbsajt 

Krav Beskrivning 

01 Registrering och inloggning  

02 Möjlighet att redigera personlig information 

03 Användaren ska kunna se lista på egna investeringar och 
kommentarer 

04 Användaren ska kunna se lista på egna projekt  

05 Användaren ska ha möjlighet att välja listor som sorterar projekt efter 
olika egenskaper.  

06 Användaren ska kunna skapa, ta bort och redigera projekt   

07 Presentation av skapade projekt ska innehålla titel, bild, introduktion, 
projekt frågor, beskrivning, projekt information, aktie tabell och 
grafer 

08 Användare ska kunna besöka , komentera och investera i andra 
projekt 

09 Se liste på besökare och investerare för varje ägd projekt 

10 Möjlighet att publicera projekt anonymt.  Ägaren ska kunna välja att 
visa sitt namn eller inte för varje ägd projekt 

11 Möjlighet att sälja sina aktier till HMS bank eller andra användare 

  

Algoritm 

12 Ändrar projektets aktiekurs varje dag kl 07.00 impulsivt 
Aktikursen kan öka och minska max med 6-7 % 

13 Sänka projektets aktiekurs varannan vecka på måndag kl 07.00 
beroende på dens populäritet 

14 Vid investering ska projektets aktiekurs öka beroende på antal köpta 
aktier 

15 Projektets aktiekurs ökar för varje ny besökare och kommentar som 
den får per dag 

16 Projektets aktiekurs ska inte kunnte sjunka under värdet 1.  
 aktiekurs > 1  

17 Projektets aktiekurs ska minska då investerare säljer sina aktier 
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8.2 Testspecifikation 

 
Test Krav Förväntningar Resultat 

01 01 Rätt information lagras i databasen vid 

registrering  
OK 

02 01 Användaren loggar in med korrekt email 

och lösenord 
OK 

03 02 Användaren kan redigera email, namn, 

profilbild, lösenord och mobilnummer 
OK 

04 03 En lista ska visas med alla kommentarer. 

Varje rad ska visa datum, projekt namn, 

kommentartyp och själva kommentaren. 

OK 

05 03 En lista ska visas med alla 

investeringarsom har gjorts av 

användaren.  Varje rad ska visa datum, 

projekt namn, antal köpta aktier och 

aktiekurs. Höger om varje investering 

ska knappar "Sell Stock" och "Sell to 

HMS" finnas som låter användaren sälja 

sina aktier. 

OK 

06 04 En lista på ägda projekt ska visas. OK 

07 05 I varje lista ska projekten vara sorterade 

efter rätta egenskaper. 
OK 

08 06 Då användaren skapar ett projekt ska 

rätt information lagras i databasen och 

redovisas på webbsajten. Då projekt 

redigeras ska databasen uppdateras med 

nytt informatio. När ett projekt tas bort 

ska alla anslutningar från andra tabels i 

OK 
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databasen raderas först innan själva 

projektet raderas från databasen.  

09 07 Projektet ska presentera korrekt data 

som har angetts. 
OK 

10 08 Investering, kommentar och beskök ska 

lagras i databasen med rätt information. 
OK 

11 09 Listan för investering ska visa  namn, 

aktierkurs, antal aktier och datum.  

Listan för besökare ska visa namn och 

datum. 

OK 

12 10 Projektets ägare ska vara anonym som 

standard. Om ägaren väljer "Yes" för 

"Show my name as owner of this 

project" ska dens namn synas. Då ägaren 

väljer "No" ska det vara anonymt. 

OK 

13 11 Då aktiens säljs ska den flyttas till "Stock 

on Sale" listorna med rätt information 

och inte längre vara med som 

användarens investering. 

OK 

14 11 Då aktien säljs till HMS banks ska 

användaren förlora pengar på det. 

Aktien ska inte längre vara användarens 

investering.  

OK 

15 12 Projektets aktiekurs ska ha ändrats efter 

funktionen.  
OK 

16 12 Funktionen ska anropas med windows 

scheduler och ändra aktiekurs. 
OK 

17 13 Funktionen ska anropas med windows 

scheduler. Priset ska ha sjunkti endast 

om projektet inte har varit populär i två 

OK 
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veckor dagar.  

18 14 Projektets aktiekurs ökar med rätt värde OK 

19 15 Projektets aktiekurs ökar för varje 

användare som besöker och 

kommenterar den. Det här bonuset ska 

gälla bara 1 gång / dag / person  

OK 

20 16 Projektets aktiekurs går aldrig under 

värdet 1 
OK 

21 17 Aktiekurs för samma projekt ska minska OK 
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8.3 Tidsplan 

 

Tidsplan version 1.0 

 

Figur: Figuren visar första versionen av projektplanering under 28 veckors tid.             

(Orange färg = Ändringar       Rött färg = Det som togs bort) 
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Tidsplan version 2.0 

 

Vecka 23- 26:  

 Göra klart sista funktioner för webbsajten.  

 Databasen  ska vara färdig.  

 Funktionerna ska testas i samband med databasen. 

 

Vecka 29 - 32: 

 Skriva klart rapporten. 

 Skriva klart Kravspecifikation. 

 Skriva klart Testspecifikation. 

 PowerPoint för redovisning ska vara färdig.  

 

Vecka 29 - 30:  

 Testa funktioner med Windows Task Scheduler. 

 Testa algoritmen.  

 

Vecka 30 - 32:  

 Integrera på HMS servern. 

 Testa så att allting fungerar.  

 Ett par anställda ska testa webbsidan. 

 Fixa rapporterade buggar om det finns några och annat. 
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8.5 Databas Design 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Databasens slutliga design som visar grafiskt alla databastabeller. 
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