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Abstract 

Websites today only offer simpler form of technical analysis and are not fun to 
use, therefore student decided to build a website that makes technical analysis a bit 
more fun by giving user possibility to experiment with settings for technical 
indicators and also see clear visible results from analysis. Student decided to build 
website in ASP.NET. Technical indicators for this project only consist of those 
who give buy and sell-signals via cross-over, no divergence or pattern finding. 

This project has three questions that define this project. It’s important that there is 
good functionality so that performing an analysis is perceived as simple, one 
question is therefore; what functionality for website is needed in order for analysis 
to be perceived as more simple?  

Technical analysis is a pretty complex subject and demands an interface that is 
perceived as easy to understand and easy to use, it’s therefore important that the 
interface is well designed, second question is therefore; how should the interface 
be designed to be user-friendly?  

When systems grow large they often become hard to develop and later on 
unmaintainable because of the accumulated complexity and dependency between 
classes, the code is a mess, the last question is therefore; how can the systems 
complexity be eased with object-oriented design principles?  

Jakob Nielsens ten heuristics for User Interface Design were used as inspiration 
for designing the interface for the website. The system design follows SOLID 
principles, some pattern-design were also used because pattern-design often fulfills 
SOLID principles or makes for pretty good solutions in regular code-problems.  

At the beginning of the project the student did a small research to find out what 
was needed in order to complete project. Work-method for project follows agile 
development where decisions were made on a weekly basis. The project was 
divided into three phases where each phase was strongly coupled to a specific area 
of responsibility. Prototypes for interface were made and used as a basis for the 
resulting interface.  

The project led to a working website with good functionality. Filter was 
considered as important in order to ease shaping of analysis because the user 
could more easily sort and pick stock. The student assumed that the user would 
want fast and easy access to their stock so portfolio management were 
implemented so that user could more easily get to stock that was considered as 
favorites. The interface follows to a big extent Jakob Nielsens ten heuristics for 
User Interface Design and is proven by comparing interface with principles. The 
same goes for design of the system, design is proven by comparing with 
principles, still to this day system is considered easy to continue development.   

Student made the conclusion that SOLID principles were very important in order 
for the system to maintain its health and took experience from these principles. 
Student became happy with the interface but more focus could’ve been given for a 
more interactive interface because it might’ve been perceived as more intuitive. 
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Sammanfattning 

Hemsidor erbjuder idag endast enklare form av teknisk analys och är inte särskilt 
roliga att använda, därför bestämde sig student för att bygga en hemsida som 
gjorde teknisk analys mer kul genom att låta användaren experimentera med 
inställningar och även visa tydligt resultat från analys. Student bestämde sig för att 
bygga hemsidan med ASP.NET. Detta arbete använder endast tekniska 
indikatorer som kan ge köp och sälj-signal via övergångar, det används inte 
divergens eller mönstersökning. 

Detta arbete använder tre frågeställningar för att definiera arbetet. Det är viktigt 
att det finns bra funktionalitet för att utformning av analys ska uppfattas enkel, 
första frågan är därför; vilken funktionalitet behövs för hemsida för att 
utformning av analys ska uppfattas enklare.  

Teknisk analys är ett ganska komplext ämne och kräver därför ett gränssnitt som 
uppfattas förståeligt och lättanvänt, det är därför viktigt att gränssnittet är väl 
designat, andra frågan är därför; hur ska man utforma ett användarvänligt 
gränssnitt?  

När system växer sig stora blir de ofta till slut väldigt komplexa att utveckla i 
fortsättningen eftersom koden blir en enda röra med många beroenden mellan 
klasser, därför är sista frågan; hur ska man med objektorienterade designprinciper 
underlätta systemets komplexitet?  

För att designa gränssnitt användes Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper för 
webben. Systemets design följer SOLID principerna, det användes även 
designmönster för designen eftersom designmönster ofta uppfyller SOLID 
principer eller är smarta lösningar på vanliga problem. 

Vid starten av arbetet gjorde studenten en undersökning för vad som behövdes 
för att förverkliga arbetet. Arbetsmetod för arbete följde agil utvecklingsmetod där 
beslut togs veckovis. Planerat arbete delades in i tre faser där varje fas var starkt 
kopplat till ett specifikt ansvarsområde. Prototyper för gränssnitt togs fram och 
användes som underlag för resulterande gränssnitt. 

Arbetet ledde till en fungerande hemsida med god funktionalitet. För att 
underlätta utformning av analys ansågs filter för aktier viktigt då det blev enklare 
för användaren att sortera urval av aktier. För att användaren lättare skulle komma 
åt aktier som ansågs som favoriter implementerades portfoliohantering, studenten 
antog att användaren ofta vill komma åt favoritaktier snabbt och smidigt. 
Gränssnittet följer i största mån Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper och 
det bevisas även genom att jämföra gränssnitt med principer. Detsamma gäller för 
systemets design, designen bevisas genom att jämföra systemets design med 
SOLID principer, systemet uppfattas än idag enkelt att vidareutveckla. 

Studenten kom fram till att SOLID principerna var mycket viktiga för att systemet 
skulle få god hälsa och tog stor lärdom från dessa principer. Gränssnittet blev bra 
men mer fokus borde lagts på interaktivt gränssnitt då det uppfattas mer intuitivt.   
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1 Inledning 

 

Detta examensarbete utgör en del av den treåriga högskoleingenjörsutbildningen 
inom datateknik på Tekniska Högskolan i Jönköping.  Uppdraget är att utforma 
en ASP.NET hemsida som sammanställer aktier och låter användaren utforma 
egna analyser med estimerad avkastning som resultat.  

Analysen består av ett urval aktier och använder tekniska indikatorer för att ge köp 
och sälj-signaler, med dessa signaler skapas simulering av handel och användaren 
kan se förväntad avkastning.  

Examensarbetet har utgått från frågeställningarna:  

• Vilken funktionalitet behövs för hemsida för att utformning av analys ska 
uppfattas enklare? 

• Hur utformar man ett användarvänligt gränssnitt? 

• Hur ska man med objektorienterade designprinciper underlätta systemets 
komplexitet? 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Aktiesammanställare & tekniska indikatorer 

Det finns två olika filosofier för att göra beslut genom analys, den ena kallas för 
fundamental analys och den andra för teknisk analys.  

Inom fundamental analys kollar man på hur väl ett företag mår genom att granska 
företagets balansräkning och på så sätt bestämma om det är värt att investera. 
Denna metod anses vara den traditionella metoden för att göra beslut om 
investering. 

Inom teknisk analys letar man efter pristrender beroende på hur t.ex. volymen 
förändras eller hur glidande medelvärde förändas som baseras på medelvärdet av 
priset över ett visst antal dagar, man brukar kalla dessa uträkningar för indikatorer. 
Inom teknisk analys finns ett flertal indikatorer som använder olika data från 
aktier för att ge ifrån sig köp eller sälj-signaler. Detta arbete kommer fokusera på 
teknisk indikator där man kan hitta överlappningar inom indikator som ger ifrån 
sig köp och sälj-signaler. 
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Aktiesammanställaren ska ge användaren möjlighet att använda sig av indikatorer 
och även utforma egna analyser där man kan ställa in vilka aktier som ska vara 
med i analys, vilka inställningar som används för indikatorer, samt ställa in egna 
köp och sälj-algoritmer för varje indikator som används för att hitta köp och 
säljpunkter. Dessa köp och sälj-punkter ska sedan användas vid simulering av 
investering för aktie, samt visa hur indikatorer presterar utifrån vilka inställningar 
användaren har använt. Detta för att det ska vara roligare att experimentera med 
tekniska indikatorer och uppmuntra lärdom inom teknisk analys, vilket är något 
som inte erbjuds av många andra hemsidor, de erbjuder endast enklare form av 
teknisk analys. Figur 1-1 och figur 1-2 som följer nedan visar varför det inte är 
särskilt kul att använda hemsidor som erbjuder teknisk analys. 

 

 

Figur 1-1. Ex. Yahoo Finance som endast låter användaren se resultat från 
indikatorer, användaren kan inte experimentera med algoritmer eller simulerad 
avkastning [1].  
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Figur 1-2. Ex. Nasdaq OMX Nordic som endast låter användaren se resultat från 
indikatorer, användaren kan inte experimentera med algoritmer eller simulerad 
avkastning [2].  

 

1.1.2 Objektorienterad programmering och design 

Vid utveckling av nya system är det viktigt att följa designprinciper för att systemet 
inte ska bli för komplext och svårt att fortsätta vidareutveckla. Eftersom kostnad 
av produktion är stor är det speciellt viktigt när systemen är stora, man vill inte 
hamna i en situation där man måste göra om stora delar av ett system för att 
designen från början var bristande, till slut är koden en enda röra och klasser har 
många beroenden sinsemellan. 

Eftersom detta system kommer bli stort är designen av dess komponenter mycket 
viktig och stort fokus ligger på att följa rätt designprinciper för att få god hälsa på 
systemet och göra projektet framtidssäkert för ny funktionalitet. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studenten ska utforma en hemsida med god funktionalitet och ett 
användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för användaren att skapa egna 
analyser med köp och sälj-algoritmer, det ska vara kul att experimentera med 
tekniska indikatorer och användaren ska kunna se tydligt resultat från sina 
inställningar.  
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För att systemet ska vara lätt att utveckla även i framtiden ska studenten även 
utreda hur det komplexa systemet ska underlättas med objektorienterade 
designprinciper.  

Studenten har utgått från följande frågeställningar i detta examensarbete: 

• Vilken funktionalitet behövs för hemsida för att utformning av analys ska 
uppfattas enklare? 

• Hur utformar man ett användarvänligt gränssnitt? 

• Hur ska man med objektorienterade designprinciper underlätta systemets 
komplexitet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer behandla utformning av gränssnitt samt hur systemet är 
designat.  Rapporten kommer däremot inte gå in på hur tekniska indikatorer 
fungerar i praktiken. Kod för hemsida kommer inte redovisas utan endast 
gränssnitt för hemsida. Mer detaljerad information om hur systemet är designat 
finns i form av bilagor. Detta arbete använder endast tekniska indikatorer som kan 
ge köp och sälj-signal via övergångar, det används inte divergens eller 
mönstersökning. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 beskriver teknisk teori som är relevant för att besvara frågeställningar. 
Kapitel 3 beskriver hur arbetet är planerat samt hur arbetet utfördes. Kapitel 3 
beskriver även systemets interna arkitektur och prototyp för gränssnitt. Kapitel 4 
visar resultat från arbete samt svarar på frågor relaterat till arbetet genom att 
jämföra resultat med teknisk teori. I Kapitel 5 reflekterar student kring resultat 
kopplat till frågeställningar och drar vissa slutsatser. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska delen är indelad i 4 delar. Första delen beskriver hur Jakob 
Nielsens teori om gränssnitt används som inspiration för att utforma gränssnitt 
för hemsidan. Andra delen beskriver hur SOLID principerna används som 
inspiration för att konstruera komplexa objektorienterade system. Tredje delen 
beskriver varför designmönster används som inspiration för att lösa problem 
inom objektorienterad utveckling. Fjärde delen beskriver agila arbetsmetoder och 
varför det används inom mjukvaruutveckling. 

 

2.1 Utvärdering av gränssnitt 

För att utvärdera gränssnitt följs Jakob Nielsens principer om hur ett 
webbgränssnitt bör utformas för att bli användbart. 

2.1.1 Jakob Nielsen 

Jakob Nielsen är en dansk-amerikansk konsult inom ämnet it-användbarhet. Han 
fick sin doktorsexamen inom gränssnittsdesign vid Danmarks Tekniska 
Universitet.  Mellan 1994 – 1998 arbetade han med titeln ”Microsystems 
Distinguished Engineer ” hos företaget Sun, detta ledde till att han skapade 
”Discount Usability Engineering” rörelsen som ska evangelisera processen för hur 
företag utformar användbara gränssnitt. Han har skrivet ett flertal böcker inom 
gränssnitt och anses vara expert på området. Jakob håller ett flertal patent inom 
gränssnitt för att göra internet enklare att använda [3].  

2.1.2 Jakob Nielsens tio generella användbarhetsprinciper för webben 

Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper används som underlag för att reflektera 
huruvida hemsidans gränssnitt uppfyller krav [4].  

Synlig statusinformation 

Användaren skall alltid bli informerad om vad som händer med lämplig feedback. 

System som återspeglar verkligheten 

Information ska kännas naturlig. Systemet ska prata användarens språk, med ord 
eller koncept som inte är främmande, det är inte tillåt med systemspråk/termer.  

Användarkontroll och frihet 

Användare väljer ofta fel i ett system och det ska finnas möjlighet att ångra val 
eller återställa misstag. 

Konsekvent och standard 

Systemets mening ska inte förändras, användaren ska kunna anta att samma 
konvention gäller över resterande del av system. 
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Förebyggande felhantering 

Försök att inte ge felmeddelande till användaren, försök rätta till felen innan 
funktion används. 

Igenkännande istället för återkallande 

Användare ska inte behöva komma ihåg information mellan dialoger. Minimera 
återkallande genom att göra relevant information synlig. Instruktion för hur 
användanaren ska använda systemet skall alltid vara synlig. 

Flexibilitet och effektivt användande 

Systemet får gärna erbjuda ett sätt för mer erfarna användare att accelerera 
produktiviteten. 

Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger ska inte innehålla överflödig information. 

Hjälp användare upptäcka, diagnostisera, och återställa fel 

Felmeddelande ska inte visas med koder utan i vanligt språk, specificera problemet 
och föreslå lösning. 

Hjälp och dokumentering 

Ett system ska helst inte behöva dokumentering för att användas, men det kan 
ibland vara nödvändigt om systemet är stort. Dokumentering ska vara överskådlig 
och lätt att hitta information. 

 

2.2 Utvärdering av system 

Vid utvärdering av klasser följs ett antal designprinciper för att systemet ska få god 
hälsa. Designmönster kommer användas där det anses nödvändigt. 

2.2.1 Robert C. Martins SOLID principer 

Robert Cecil Martin är en amerikansk mjukvarukonsult och författare. Han har 
varit konsult sedan 1970 och arbetat på många mjukvaruprojekt. Han identifierade 
de fem första designprinciper för mjukvarusystem som kallas för SOLID 
principer. SOLID är en akronym för principerna [5].  

Single responsebility principen 

Varje klass ska endast ha en orsak att ändras. Klasser som har fler orsaker att 
förändras tenderar att påverka/bryta varandra om orsaker inte är separerade. 

Ett exempel kan vara en klass som sammanställer en rapport och även skriver ut 
rapport, en sådan klass har två olika orsaker att förändras. Om förändring sker i 
funktionalitet för rapportsammanställning finns det större risk att funktionalitet 
för utskrivning påverkas/skadas eftersom de inte är separerade [6].  
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Open/closed principen 

Klasser ska endast förändras genom arv, men stängda för modifiering. En klass 
ska inte behöva ändras vid tillägg av ny funktionalitet, funktionalitet ska tilläggas 
med förlängning via arv.  

Ett exempel som bryter open/closed principen är en klass som representerar en 
form, denna klass sköter samtidigt utmålning av varje ny tillagd form. Denna klass 
bryter open/closed principen eftersom klassens funktionalitet för att måla form 
ändras för varje tillagd form. 

En klass bryter alltså open/closed principen om designen innebär att klassen 
måste förändras i framtiden för att kunna lägga till ny funktionalitet [7].  

Liskov substitution principen 

En basklass ska kunna bytas ut mot en ärvandeklass utan att förändra förväntat 
beteende.  

Ett klassiskt exempel är t.ex. klassen rektangel som används för att beskriva 
rektanglar med x och y längder, klassen kvadrat ärver från rektangel eftersom 
kvadrat är en specialvariant av rektangel. Rektanglar sätter samt hämtar värden för 
x och y, klassen kan även hämta area. Kvadrat använder samma funktionalitet men 
sätter x och y till samma värde eftersom båda sidor alltid är lika långa. 

Exempel nedanför visar hur en kvadrat skapas som ska kunna användas som en 
rektangel eftersom kvadrat är en rektangel.  

Rectangle r = RectangleCreator() - användaren vet inte att kvadrat returneras 

Användaren tror nu att objektet ”r” är en rektangel och behandlar den som 
rektangel. 

r.SetWidth(5) - användaren fyller i bredd 

r.SetHeight(7) - användaren fyller i höjd 

Resultat från GetArea blir inte vad användaren har förväntat sig, istället visas 
värdet 49 när värdet förväntades vara 35. 

r.GetArea() - resultat blev 49 istället för 35 

Denna arvstruktur bryter därför Lisvkov Substitution principen. Det är dock svårt 
att upptäcka Liskov Substitution problem på förhand och märks ofta vid test då 
oväntade resultat uppkommer [8].  

Interface segregation principen 

Ett gränssnitt ska delas upp till flera mindre gränssnitt eftersom en klass endast 
ska använda metoder som är nödvändiga. 

Principen är mycket enkel och innebär i princip att en klass som inte behöver vissa 
funktioner från ett gränssnitt ska inte heller implementera hela gränssnittet 
eftersom detta förmodligen leder till att Single Responsebility principen blir 
bruten.  
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Gränssnitt med många metoder ska därför delas upp i flera mindre gränssnitt, 
därefter kan en klass välja en till flera gränssnitt beroende på vad klassen faktiskt 
behöver [9].  

Dependency inversion principen 

Klass ska använda en abstraktion av en annan klass för att minska beroende 
mellan klasser. En klass ska t.ex. inte använda implementation för klassen Worker 
direkt i kodmassan, istället används IWorker och klassen vet inte längre vilken 
implementation som kommer användas endast att klassen ska använda en 
IWorker som arbetar.  

Vilken implementation som kommer användas beslutas under run-
time(applikation kör). En förändring av en implementation kan inte längre 
påverka klasser eftersom klassen inte vet vilken implementation som kommer 
användas. Det blir mycket lättare att testa klasser individuellt eftersom en 
implementation inte längre kan påverka klassen och testaren behöver inte ta 
hänsyn till andra klasser vid test av enskild klass [10].  

 

2.3 Designmönster 

Objektorienterad design är starkt förknippat med designmönster eftersom 
designmönster ofta används för att uppfylla designprinciper som t.ex. SOLID 
principer. Designmönster är mycket populärt inom mjukvaruutveckling eftersom 
designmönster löser problem som ofta dyker upp inom programmering samt 
bidrar till god design. 

Författarna Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson och John Vlissides 
skrev den populära boken ”Design Patterns: Elements of Reusable Object-
Oriented Software”. Boken blev mycket populär inom mjukvaruutveckling och 
lade grunden för objektorienterade designmönster, boken används ofta som 
referensmaterial [11].  

2.3.1 Designmönster som används i detta arbete 

Factory Method Pattern 

En klass som har uppgiften att returnera ett objekt beroende på vilket värde som 
fås genom parameter. Factory Method Pattern används ofta då man inte vet i 
förväg vilken typ av produkt av en klass som ska användas, objektet bestäms 
därför vid run-time för att ge systemet flexibilitet. 

Ett exempel kan vara för en postutlämning där postutlämning motsvarar en 
fabriksklass, beroende på vilket kvitto en person lämnar till postutlämning så 
returneras korrekt post. Kunden bryr sig inte om hur postutlämning hämtar 
posten så länge korrekt post kommer tillbaka till person [12].  
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Stategy Pattern 

Används då man vet vilken uppgift som ska utföras men man vet inte exakt hur 
denna uppgift ska utföras innan run-time. Man delar då in denna uppgift i flertalet 
klasser som alla representerar varsin lösning på samma problem. Den klass som 
ska lösa ett problem använder en av lösningarna. Vid run-time får denna klass ett 
objekt som motsvarar lösning på uppgift via parameter, denna klass används 
sedan för att lösa problemet. Det går även att låta en fabriksklass returnera rätt 
lösning till klass som ska lösa problem beroende på valfritt parametervärde. 

Genom att man kan byta ut lösning för klass under run-time är det möjligt att byta 
hur mycket som helst, vilket leder till en extremt flexibel lösning om man vill att 
ett system ska kunna agera dynamiskt. 

Ett exempel kan vara då ett flygfordon ska flyga, men hur detta fordon flyger kan 
förändras beroende på vad som händer under ett tidförlopp, kanske uppfinns 
något nytt sätt att flyga under tidsförloppet? Varje nytt sätt att flyga delas därför in 
i varsin lösning som alla flyger men på olika sätt. När ett nytt sätt att flyga 
uppfinns är det bara att tillge detta fordon den nya lösningen för att flyga, man 
behöver inte ens bygga om fordonet för att implementera lösning eftersom 
flygfordonet är så flexibelt [13].  

Template Method Pattern 

En basklass som beskriver hur ett problem ska lösas genom att använda metoder i 
en viss ordning, basklassen kanske dock inte vet exakt hur vissa steg inom denna 
ordning av metoder ska utföras och låter därför ärvande klasser implementera 
abstrakta metoder som ärvande klasser sedan fyller i beroende på vad som ska 
hända för just den ärvande klassen.  

Ett exempel kan vara tillagning av glass där varje glass följer liknande procedur för 
hur glassen tillagas, men varje glass skiljer sig i vilka ingredienser som blir 
applicerade. Varje glass ärver därför från en bas glass som låter varje glassort 
beskriva vilka ingredienser som ska appliceras men låter basglassen utföra 
resterande delar av procedur som t.ex. att vispa, lägga till glass i behållare o.s.v 
[14].  

 

2.4 Agila arbetsmetoder 

Andan för agila arbetsmetoder kan bäst beskrivas med citat från ”The Agile 
Alliance”. 

“We are uncovering better ways of developing 
software by doing it and helping others do it. 
Through this work we have come to value: 

Individuals and interactions over processes and tools 
Working software over comprehensive documentation 
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Customer collaboration over contract negotiation 
Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on 
the right, we value the items on the left more.” 

Agila arbetsmetoder är tänkt att vara flexibelt och fokuserar till största del på saker 
som anses viktigt t.ex. fungerande mjukvara, interaktioner och kollaborering. 
Genom att inte lägga för stort fokus på planering och dokumentering kan man 
vara flexibel och snabbt ändra riktning för projekt om oförutsägbara händelser 
sker. Man anser ofta inom mjukvaruutveckling att utveckling och projektering till 
stor del är oförutsägbar och därför främjar flexibilitet före allt annat.  
 
Flexibilitet från agila arbetsmetod ger möjlighet att ändra projektspecifikationer 
under utveckling då klient önskar förändring eller tillägg av ny funktionalitet. 
Förändring av ett projekt blir ett stort problem när ett projekt utvecklas under 
t.ex. liknande vattenfallsmetod eftersom grunden redan är utvecklad och 
förändring blir allt svårare desto längre fram i ett projekt man kommer [15].  
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3 Metod och genomförande 

Studenten började arbetet i slutet av januari efter att student förslagit idén om att 
göra en hemsida där användare kan utföra egna analyser av aktier med tekniska 
indikatorer. I detta kapitel beskrivs undersökning samt den utvecklingsplan som 
togs fram för att realisera projektet. Utvecklingsplan beskriver även hur projektet 
använder agil arbetsmetod för att driva projektet framåt. Detta kapitel beskriver 
även systemets arkitektur och framtagna prototyper för gränssnitt. 

 

3.1 Undersökning 

Vid undersökning frågade studenten sig själv vilken funktionalitet som krävdes för 
att realisera analys av aktier?  

Studenten frågade sig även vilken funktionalitet som behövs för att en analys ska 
bli enklare att utforma? 

En lista togs fram med tänkbara klasser som behövdes för att utföra projektet. 

 Analys 

 Indikator 

 Aktie 

 Plånbok 

 Portfolio 

 Användare 

 Handel 

 

3.2 Överskådlig beskrivning av systemets arkitektur 

I denna del beskrivs vilken arkitektur som används samt en kort beskrivning av de 
olika komponenterna inom respektive ansvarsområde(tier). Text följs upp med 
figur. 

3.2.1 Three-tier architecture  

Systemet följer ”Three-tier architecture” och det innebär att man delar in systemet 
i tre delar där varje del är kopplat till ett specifikt ansvarsområde, detta för att 
främja separering mellan delar som inte logiskt hör tillsammans. Genom att dela in 
arkitektur i delar som logiskt hör tillsammans främjas modularitet vilket leder till 
att det är lättare att återanvända delar eller ändra i existerande delar utan att bryta 
system. Ansvarsområden är presentation(gränssnitt), business(logik) och data 
access(data) [16].  
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Three-tier architecture

Presentation tier

Business tier

Hämta aktiedata

Klasser för att 
hämta aktiedata

Klasser för att 
hämta rå aktiedata

Indikatorer

Klasser för 
indikatoruträkning

Klasser för regler 
(köp och sälj-
algoritmer)

Användare

Klasser för att 
hantera plånböcker

Klasser för att 
hantera konton

Klasser för att 
hantera portfolion

Handel

Klasser för att 
hantera handel

Data Access tier

Analys

Klasser för att 
analysera resultat 
från indikatorer

Klasser för utföra 
analyser

Klasser för utföra 
simulation

Databas
(implementering av 

databasmodell)

DTOtoSQL
(klasser som kommunicerar 

med databas)

Klasser för att 
underhålla databas

ASP.NET hemsida

Gränssnitt för startsida
(aktietabell med 

portfoliohantering)

Gränssnitt för portfoliosida
(ta bort portfolion eller 

aktier för portfolion)

Gränssnitt för analyssida
(utforma analys efter 
användarens kriterier)

D
e

p
e

n
d

e
n
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Figur 3-1. Systemets arkitektur. 

3.2.2 Presentation tier 

I detta ansvarsområde utvecklas gränssnitt kopplat till system. En beskrivning av 
prototyper som framtogs för gränssnitt följer längre ner i samma kapitel. 

Presentation tier

ASP.NET hemsida

Gränssnitt för startsida
(aktietabell med 

portfoliohantering)

Gränssnitt för portfoliosida
(ta bort portfolion eller 

aktier för portfolion)

Gränssnitt för analyssida
(utforma analys efter 
användarens kriterier)

 

Figur 3-2. Presentation tier. 
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Startsida 

Startsidan ger användaren möjlighet att söka efter aktier med hjälp av filter samt 
skapa och lägga till aktier för portfolion. 

Portfoliosida 

Portfoliosidan ger användaren möjlighet att ta bort portfolion eller ta bort aktier 
för portfolion. 

Analyssida 

Analyssidan ger användaren möjlighet att utforma analyser efter egna kriterier 
samt följa resultat från pågående eller färdiga analyser. 

3.2.3 Business tier 

I detta ansvarsområde utvecklas logik kopplat till system. För mer detaljerad 
beskrivning av klasser finns bilaga som förklarar klasser inom business tier. 

Business tier

Hämta aktiedata

Klasser för att 
hämta aktiedata

Klasser för att 
hämta rå aktiedata

Indikatorer

Klasser för 
indikatoruträkning

Klasser för regler 
(köp och sälj-
algoritmer)

Användare

Klasser för att 
hantera plånböcker

Klasser för att 
hantera konton

Klasser för att 
hantera portfolion

Handel

Klasser för att 
hantera handel

Analys

Klasser för att 
analysera resultat 
från indikatorer

Klasser för utföra 
analyser

Klasser för utföra 
simulation

 

Figur 3-3. Business tier. 

Hämta aktiedata 

Aktiedata kan komma i olika format beroende på vilken hemsida man hämtar data 
ifrån. Därför utvecklas klasser som gör det möjligt att hämta rå aktiedata i olika 
format, t.ex. hämta data i form av excel eller xml-fil o.s.v. 

För att beskriva processen för hur data hämtas från en leverantör definieras 
klasser som beskriver denna process med hjälp av klasser för att hämta rå 
aktiedata, i denna process formateras rå aktiedata för att göra det möjligt att spara 
aktiedata för system. Ett ex. på en sådan klass kan vara hur aktiedata ska hämtas 
samt formateras från yahoo.com. 
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Hämta aktiedata

Klasser för att 
hämta aktiedata

Klasser för att 
hämta rå aktiedata

 

Figur 3-4. Hämta aktiedata. 

Indikatorer 

För att kunna utföra en uträkning av indikator definieras klasser som motsvarar en 
indikator samt hur dess uträkning ska utföras, resultatet formateras för att göra det 
möjligt att spara i databas.  

Användaren kan definiera köp och sälj-algoritmer som beskrivs i form av regler, 
en indikator måste följa dessa regler för att analys av indikator ska kunna markera 
köp och sälj-signaler. 

Indikatorer

Klasser för 
indikatoruträkning

Klasser för regler 
(köp och sälj-
algoritmer)

 

Figur 3-5. Indikatorer. 

Användare 

Klasser för kontohantering beskriver hur användaren kan skapa konto eller 
verifiera medlemskap. 

Klasser för portfoliohantering beskriver hur aktier sparas eller tas bort från 
portfolio samt hur portfolio skapas eller tas bort. 

Klasser för plånböcker beskriver hur man kan ändra plånbokens balans, skapa 
eller ta bort plånböcker. 

Användare

Klasser för att 
hantera plånböcker

Klasser för att 
hantera konton

Klasser för att 
hantera portfolion

 

Figur 3-6. Användare. 

Handel 

Klasser för handel beskriver hur man kan köpa eller sälja aktier.  
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Handel

Klasser för att 
hantera handel

 

Figur 3-7. Handel. 

Analys 

För att markera köp och sälj-signaler för indikator analyseras resultat från 
indikator med hjälp av en klass som tar reda på vilka regler användaren använder 
samt använder dessa regler för att markera köp och sälj-signal. Resultatet sparas 
sedan ner till databas med signaler. 

För att analysera skapade analyser beskrivs klasser som går igenom en användares 
analyser samt markerar köp och sälj-signaler. 

För att beskriva avkastning utifrån analyserat resultat används klasser som utför 
simulation som köper och säljer aktier utifrån de resultat en analys kommit fram 
till. 

Analys

Klasser för att 
analysera resultat 
från indikatorer

Klasser för utföra 
analyser

Klasser för utföra 
simulation

 

Figur 3-8. Analys. 

3.2.4 Data Access tier 

I detta ansvarsområde utvecklas dataförvaring/dataåtkomst kopplat till system. 
För en mer detaljerad beskrivning av DTOtoSQL finns bilaga. 

Data Access tier

Databas
(implementering av 

databasmodell)

DTOtoSQL
(klasser som kommunicerar 

med databas)

Klasser för att 
underhålla databas

 

Figur 3-9. Data Access tier. 

Underhåll av databas 

För att lättare underhålla databas definieras klasser som gör det smidigt att t.ex. 
starta om databasmodell eller fylla databasmodell med testdata. 
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DTOtoSQL 

Beskriver hur man kommunicerar med databas i form av data transfer 
objects(DTO). Det går t.ex. att spara, hämta, ta bort eller ändra en användare i 
databas genom att användarklassen motsvarar användartabell i databas. Det blir 
därför mycket smidigt att kommunicera med databas eftersom man slipper skriva 
nya metoder som kräver många rader kod för att beskriva hur en databaskoppling 
ska utföras.  

Det finns liknande teknologi som följer liknande koncept som t.ex. Entity 
Framework eller NHibernate men innan projektet startade var förståelsen av dessa 
mycket liten och tanken var att utveckla ett enkelt verktyg inspirerat utav 
existerande ORM eftersom det ansågs lättare samt intressant att utveckla [17].  

Databas 

För att spara, hämta, ta bort eller ändra systemets data används Microsoft SQL 
Server 2012 Express som distribuerar databasmodell [18].  

 

3.3 Utvecklingsplan 

Studenten definierade en utvecklingsplan för att strukturera arbetet över 
kommande veckor. Planen beskriver vilken arbetsmetod som används samt hur 
den implementeras i praktiken. Planen beskriver även hur logiska delar av 
projektet delas in i flera faser. Projektet är uppdelat i 3 faser där varje fas är starkt 
kopplat till ett lager som t.ex. data, business eller interface lager. 

3.3.1 Agil arbetsmetod vid utveckling 

Projektet använder agil arbetsmetod och teorin för agila arbetsmetoder beskrivs i 
kapitel teknisk teori. När en iteration börjar blir ett antal uppgifter valda och får 
högst prioritet inom pågående fas. En iteration är drygt en vecka och vid slutet av 
en iteration granskas utfört arbete. Klienten som i detta fall är student granskar sitt 
eget arbete. Beroende på resultat och förändrad åsikt kan prioritering ändras till 
nya uppgifter eller fortsätta enligt planering.  
 
Anses uppgifter klara väljs nya uppgifter för nästa iteration. Är uppgifter däremot 
inte klara kan prioritering bli att fortsätta med samma uppgifter och därefter 
fortsätta med nästkommande uppgifter. Förändring av projektspecifikation kan 
förekomma vid dessa granskningar och uppgifter kan därför förändras, tas bort 
eller tilläggas. Figur 3-10 som följer nedanför visar hur arbetsmetod 
implementeras. 
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Figur 3-10. Verklig implementering av agil arbetsmetod [19].  

 

3.3.2 Utvecklingsstrategi beskriven i faser 

Nedanför beskrivs faser inom planering där varje fas är numrerad i den ordning de 
ska utföras. Varje fas beskriver en del av applikationen där alla medlemmar inom 
en fas ofta är starkt relaterade till varandra, t.ex. fas 1 består av modell, klasser eller 
andra entiteter som är starkt relaterat till datalagret. Faser är tänkt att utvecklas 
oberoende av varandra (perioder ska helst inte överlappas), men om detta inte är 
möjligt får man agera agilt. 
 
Närmare beskrivning av klasser och modeller som nämns i olika faser kommer i 
nästkommande kapitel. 
 

Fas 1 (1 till 2 månader) – Datastruktur & datainsamling 

Modell och klasser relaterade till datalagret utvecklas först eftersom business och 
interface-lager båda har ett starkt beroende på datalagret. För att underlätta test av 
klasser i businesslager är det rekommenderat att börja med datalager innan 
businesslager. Det blir lättare att utveckla businesslager när datalager är färdigt. 
 

Saker som relaterar till datalagret 
Databasmodell 
Businessmodell (till viss del) 
Klasser för lagring av aktiedata 
ORM teknologi för att lättare arbeta med databasmodell (DTOtoSQL) 
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Fas 2 (1 till 2 månader) – Hantering av aktiedata & businessklasser 

Modell och klasser relaterade till hantering av aktiedata och business utvecklas i 
denna fas. Interface har ett beroende på businesslager och business bör därför 
utvecklas innan interface, det blir lättare att utforma interface när man har full 
förståelse av businesslager. 
 

Saker som relaterar till businesslager 
Businessmodell 
Hantering av användare 
Hantering av plånbok 
Hantering av portfolio 
Handel 
Indikatoruträkning 
Analysering av indikatorer (markera köp och sälj) 
 

Fas 3 (1 till 2 månader) – Webbapplikation 

I denna fas utvecklas interface av webbapplikation samt implementering av 
businesslager. Denna del utvecklas sist eftersom det inte finns något beroende på 
denna del. 

 
Saker som relaterar till interface 
Webbapplikationens gränssnitt (startsida, portfoliossida, analyssida) 
Implementering av businessklasser 

 

3.4 Beskrivning av arbetsprocess i faser 

Varje delkapitel summerar arbetsprocess för specifik fas. 

3.4.1 Beskrivning av arbetsprocess för fas 1 

Databasmodell utveckades först eftersom den lägger grunden för förståelse av 
system samt möjliggör testande av businessklasser som använder datalagret. När 
databasmodell ansågs färdig för tillfället började utveckling av databaskopplingar, 
databaskopplingar hanterar datatransaktion mellan system och databas.  

Det märktes dock att databaskopplingar är något som kommer ta lång tid 
eftersom varje databaskoppling är tidskrävande och systemet använder många 
databaskopplingar. För att göra denna process enklare och därmed snabbare 
utvecklades istället DTOtoSQL som gjorde det lättare skriva metoder som 
kommunicerade med databas. 

I slutet av fasen utvecklades även databasunderhållklasser som i princip utför 
metoder som gör det enkelt att starta om databas eller fylla databas med 
testvärden. 



 

24 

3.4.2 Beskrivning av arbetsprocess för fas 2 

I fas 2 fortsattes utveckling av DTOtoSQL då det fortfarande krävdes mer 
förbättringar för att göra det användbart. När DTOtoSQL blev mer användbart 
började utveckling för nerladdning av aktiedata. Klasser för nerladdning av 
aktiedata var mycket viktigt eftersom systemet bygger på tillgång till god aktiedata 
vid analys. Nerladdning av aktiedata fungerade väl, men var ständigt under 
förbättring under fas 2.  

Ett beslut togs under fas 2 att istället utveckla enkel prototyp för hemsida 
eftersom det var halvtidsredovisning för examensarbete, funktionalitet av klasser 
relaterade till analys senarelades på grund av detta. Beskrivning av prototyp följer i 
delkapitel ”Planerad utformning av gränssnitt”.  

Senare i fas 2 började utveckling av klasser relaterade till analys. Uträkning av 
indikatorer fungerade mycket väl tack vare det öppna bibloteket TA-Lib : 
Technical Analysis Library [20].  

Databasmodell utvecklades vidare för att göra det lättare att använda data relaterat 
till tekniska resultat/signaler, regler samt handel av aktier.  

3.4.3 Beskrivning av arbetsprocess för fas 3 

I fas 3 låg stort fokus på utveckling av gränssnitt för analys. En prototyp för 
portfoliosidan och analyssidan utvecklades. Beskrivning av prototyp för analyssida 
och portfoliosidan följer i ”Beskrivning av utfört arbete för fas 3”.  

Implementering av businessklasser utfördes för analyssida. Förbättring av kod för 
några businessklasser utfördes även samtidigt som businessklasser 
implementerades för gränssnitt. 

 

3.5 Planerad utformning av gränssnitt 

I denna del beskrivs prototyper som framtogs för gränssnitt under de olika 
faserna. 

3.5.1 Prototyp för startsida 

Startsida fungerar som en portal för hemsidan och har i uppgift att visa en tabell 
över alla aktier som finns tillgängliga för systemet. Användaren ska kunna filtrera 
urval för aktier genom en kontrollpanel ovanför aktietabell. Varje aktie i tabell har 
en knapp till höger för att ge användaren möjlighet att lägga till aktier i portfolion. 
Figur 3-11 som följer nedanför visar framtagen prototyp för startsida. 
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Figur 3-11. Prototyp för startsida. 

3.5.2 Prototyp för portfoliosida 

Portfoliosidan har navigationsbar precis som startsidan för att användaren lätt ska 
kunna ta sig mellan sidor. Portfoliosidan har en meny till vänster som ska visa 
portfolion som tillhör användaren. Man ska kunna klicka på en knapp som 
representerar portfolio och aktier ska dyka upp i menyn till höger. Man ska även 
kunna ta bort portfolio eller ta bort enskilda aktier från portfolio. Figur 3-12 som 
följer nedanför visar framtagen prototyp för portfoliosida. 

 
Figur 3-12. Prototyp för porfoliosida. 
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3.5.3 Prototyp för analyssida 

Analyssidan har navigationsbar precis som startsidan för att användaren lätt ska 
kunna ta sig mellan sidor. Den vänstra spalten innehåller användarens analyser. 
För att välja analys klickar man man bara på en av analyserna i vänstra spalten. 
Vänstra spalten ska även ha en textruta för att låta användaren skapa en analys, 
användaren fyller i namn på analys i textrutan. När användaren klickar på analys 
visas alla information för analys i högra delen av analyssidan. Användaren ska 
kunna välja aktier och indikatorer i första område som visas i högra delen samt 
filtrera urval av aktier.  

Inställningar för globala parameterar som t.ex. analyseringsperiod och 
startinvestering fyller användaren i andra området i högra delen.  

Om analys analyserar eller är klar ska samma layout användas för att visa 
information om analys, men då ska användaren endast kunna se vilka inställningar 
som blev valda för analys. När analys analyserar eller är klar visas resultat under 
inställningar i form av grafer för investeringar samt graf för indikator. Figur 3-13 
som följer nedanför visar framtagen prototyp för analyssida.  

Den vänstra spaltens gränssnitt blev till viss del inspirerad av hemsidan Khan 
Academy där de visar lektioner inom ett ämne med hjälp av liknande gränssnitt. 
Figur 3-14 som följer nedanför visar ett sådant gränssnitt från Khan Academy 
[17].  

 

 

Figur 3-13. Prototyp för analyssida. 
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Figur 3-14. Gränssnitt från Khan Academy som inspirerade design för vänstra 
spalten för analyssida. 

 

3.6 Systemets databasmodell 

Modellen modelleras med hjälp av Microsoft Visio som är ett moduleringsverktyg. 
Visio blev vald eftersom det är lätt att använda samt lätt att kopiera modeller till 
Word.  

Nedanför visas figur 3-15 som är en färdig modell av databasen. Därefter följer 
beskrivning av modellens olika delar. Varje modell som beskrivs följs även upp 
med en figur för att illustrera del av modell. 
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Users

PK UserID

 Name
 Email
 Password
 Admin

Portfolio

PK PortfolioID

 PortfolioName
FK1 UserID

Stock

PK StockID

 StockName
 Symbol
FK1 ExchangeName
FK2 IndustryName
FK3 SectorName

StockHistory

PK,FK1 StockID
PK Date

 Open
 Close
 High
 Low
 Volume
 AdjustedClose
 AdjustedOpen
 AdjustedLow
 AdjustedHigh

Sector

PK SectorName

Exchange

PK ExchangeName

Analysis

PK AnalysisID

 AnalysisName
 AnalysisStatus
FK1 UserID
 StartDate
 EndDate
 BuyIn

AnalysisIndicator

PK AnalysisIndicatorID

FK1 AnalysisID
FK2 IndicatorName

IndicatorResult

PK,FK1 AnalysisIndicatorID
PK,FK4 StockID
PK,FK4 Date

 Buy
 value0
 value1
 value2
 value3

AnalysisStock

PK,FK1 StockID
PK,FK2 AnalysisID

has

has

has

has

has

has

has

has

1..*

*

*

**

*

*

*

Wallet

PK WalletID

 Balance
 TypeOfWallet
FK1 UserID

has

1..3

PortfolioStock

PK,FK1 PortfolioID
PK,FK2 StockID

has

*

makes

*

Stockdetail

PK,FK1 StockID

 LastUpdate
 LastTrade
 PreviousClose
 Ask
 Bid
 AvgDailyVolume
 Volume
 Change
 ChangeInPercent
 EPS
 MarketCapitalization
 LastTradePrice
 OneYearPriceTarget
 AnnualEPS
 PEGRatio
 DividendYield
 DaysRange
 YearRange

has

1
has

*

IndicatorSetting

PK IndicatorSettingID

 SlowKPeriod
 FastDPeriod
 SlowDPeriod
 Period
 FastPeriod
 SlowPeriod
 SignalPeriod
FK2 AnalysisIndicatorID has

1

Industry

PK IndustryName

FK2 SectorName

has

*
has

*

has

*

Trade

PK TradeID

 Bid
 Price
 Amount
FK1 StockID
FK3 WalletID
FK2 AnalysisID
FK5 AnalysisIndicatorID

has

*

has

*

has

*

has

*

RuleSetting

PK,FK1 AnalysisIndicatorID
PK Buy

 Rule
 NrOfDays
 ReachValue
 ShiftValue

has

*

 

Figur 3-15. Systemets databasmodell. 

3.6.1 Aktier 

Tabellen Stock sparar den mest beskrivande informationen om en aktie. Namn för 
aktie, vilken börs aktie tillhör samt vilken sektor och industri aktie tillhör. Genom 
att spara information för börs, sektor och industri i separata tabeller går det lättare 
att hämta information om dessa specifika delar. 

En aktie måste även ha denna information för att få finnas i databas, de separata 
tabellerna fungerar som ett sätt att verifiera information för aktie. Man kan lätt 
veta vilken sektor en industri tillhör genom att spara namnet för sektor i 
industritabell. 
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Stock

PK StockID

 StockName
 Symbol
FK1 ExchangeName
FK2 IndustryName
FK3 SectorName

Sector

PK SectorName

Exchange

PK ExchangeName

has

*

Industry

PK IndustryName

FK2 SectorName

has

*

has
*

has

*

 

Figur 3-16. Tabeller för aktier. 

3.6.2 Historiska aktier och detaljerad aktieinformation 

För att spara historiska aktievärden finns tabellen StockHistory. Historiskt 
aktievärde har upplösning per dag vilket betyder att en rad i tabellen motsvarar en 
dag.  

För att spara detaljerad information finns tabellen Stockdetail. Tabellen Stockdetail 
sparar endast en detalj per aktie och används för att spara temporära detaljer. 

Stock

PK StockID

 StockName
 Symbol
FK1 ExchangeName
FK2 IndustryName
FK3 SectorName

StockHistory

PK,FK1 StockID
PK Date

 Open
 Close
 High
 Low
 Volume
 AdjustedClose
 AdjustedOpen
 AdjustedLow
 AdjustedHigh

has

*

Stockdetail

PK,FK1 StockID

 LastUpdate
 LastTrade
 PreviousClose
 Ask
 Bid
 AvgDailyVolume
 Volume
 Change
 ChangeInPercent
 EPS
 MarketCapitalization
 LastTradePrice
 OneYearPriceTarget
 AnnualEPS
 PEGRatio
 DividendYield
 DaysRange
 YearRange

has

1

 

Figur 3-17. Tabeller för detaljerad aktiedata samt aktiehistorik. 
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3.6.3 Användarens portfolio 

Portfolio finns för att användaren ska kunna spara intressanta aktier. Genom 
portfolio kan användaren välja vilka aktier man vill analysera vid teknisk analys. 

Användaren kan skapa flera portfolion med valfritt namn. Portfolio sparar aktier 
via en ”junction” tabell som måste vara kopplad till existerande aktie i tabellen 
Stock. 

Users

PK UserID

 Name
 Email
 Password
 Admin

Portfolio

PK PortfolioID

 PortfolioName
FK1 UserID

Stock

PK StockID

 StockName
 Symbol
FK1 ExchangeName
FK2 IndustryName
FK3 SectorName

has

has*

*

PortfolioStock

PK,FK1 PortfolioID
PK,FK2 StockID

has

*

 

Figur 3-18. Tabeller för portfolio. 
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3.6.4 Användarens analys 

Användaren kan skapa flera analyser med valfritt namn. En analys sparar start och 
slutdatum för vilken period analysen ska analysera aktiedata. Analysen håller även 
startinvestering som används som budget då man simulerar köp och sälj för en 
indikator.  

Users

PK UserID

 Name
 Email
 Password
 Admin

Analysis

PK AnalysisID

 AnalysisName
 AnalysisStatus
FK1 UserID
 StartDate
 EndDate
 BuyIn

makes

*

 

Figur 3-19. Tabell för användarens analyser. 

 

3.6.5 Spara aktier för analys 

För att en analys ska kunna koppla flertal aktier används en så kallad ”junction” 
tabell som heter AnalysisStock. Denna tabell är sedan kopplad mot tabellen Stock 
som gör det möjligt att spara aktier för en analys. 

Stock

PK StockID

 StockName
 Symbol
FK1 ExchangeName
FK2 IndustryName
FK3 SectorName

Analysis

PK AnalysisID

 AnalysisName
 AnalysisStatus
FK1 UserID
 StartDate
 EndDate
 BuyIn

AnalysisStock

PK,FK1 StockID
PK,FK2 AnalysisID

has

has
*

*

 

Figur 3-20. Tabell för analysens aktier. 
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3.6.6 Indikatorer, regler, inställningar och resultat 

En analys består av flera mindre analyser i form av indikatorer. Tabellen 
AnalysisIndicator gör det möjligt för användare att välja vilka indikatorer som ska 
ingå i en analys. 

Varje indikator är kopplad till en tabell som innehåller inställningar för en 
indikator, tabellen för inställningar heter IndicatorSetting. En inställning kan t.ex. 
vara hur lång period en indikatorer ska använda för att räkna ut ett värde. 

Inställningar för indikator fås från användaren när användaren väljer indikator från 
gränssnitt. Eftersom systemet endast stöder ett fåtal indikatorer sparar tabellen 
inställningar för ett flertal indikatorer. 

Regler för köp och sälj-signaler sparas i tabellen RuleSetting. Varje indikator kan 
endast ha två regler, en för köp och en för sälj. En regel kan t.ex. vara att en 
indikator ska nå ett värde och indikera detta som köp eller sälj.  

När en indikator räknar ut värden för en period sparas dessa i tabellen 
IndicatorResult, dessa värden används sedan vid analys när man letar efter köp och 
sälj-signaler och sparas även då ner i samma tabell. 

 

StockHistory

PK,FK1 StockID
PK Date

 Open
 Close
 High
 Low
 Volume
 AdjustedClose
 AdjustedOpen
 AdjustedLow
 AdjustedHigh

Analysis

PK AnalysisID

 AnalysisName
 AnalysisStatus
FK1 UserID
 StartDate
 EndDate
 BuyIn

AnalysisIndicator

PK AnalysisIndicatorID

 IndicatorName
FK1 AnalysisID

IndicatorResult

PK,FK1 AnalysisIndicatorID
PK,FK4 StockID
PK,FK4 Date

 Buy
 value0
 value1
 value2
 value3

has

has

has

IndicatorSetting

PK IndicatorSettingID

 SlowKPeriod
 FastDPeriod
 SlowDPeriod
 Period
 FastPeriod
 SlowPeriod
 SignalPeriod
FK2 AnalysisIndicatorID has

RuleSetting

PK,FK1 AnalysisIndicatorID
PK Buy

 Rule
 NrOfDays
 ReachValue
 ShiftValue

has

 

Figur 3-21. Tabeller för analysens indikatorer, inställningar samt resultat. 
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3.6.7 Användarens plånbok 

En användare har totalt tre plånböcker, första plånboken är tänkt att användas för 
riktig handel, andra plånboken för simulerad handel och tredje för handel vid 
analys. Den typ som används i detta projekt kommer endast vara vid analys. 

Users

PK UserID

 Name
 Email
 Password
 Admin

Wallet

PK WalletID

 Balance
 TypeOfWallet
FK1 UserID

has

1..3

 

Figur 3-22. Tabell för användarens plånböcker. 

 

3.6.8 Handel 

För att köpa eller sälja aktie sker detta med hjälp av tabellen Trade. Kolumnen Bid 
håller ett sant eller falskt värde som avgör om trade är köp eller sälj. Vid köp av 
aktieandelar måste man ange plånbok som ska betala, vilken aktie som ska köpas, 
samt pris och mängd.  

Samma gäller även vid försäljning, skillnad är att pengar kommer tillbaka till 
plånbok. Handel kan göras för analys eller för specifik indikator, men inte båda 
samtidigt. Detta för att kunna hålla reda på hur det gått med investering för 
enskild indikator, samt veta hur det i helhet går för analys.  

Users

PK UserID

 Name
 Email
 Password
 Admin

Stock

PK StockID

 StockName
 Symbol
FK1 ExchangeName
FK2 IndustryName
FK3 SectorName

Analysis

PK AnalysisID

 AnalysisName
 AnalysisStatus
FK1 UserID
 StartDate
 EndDate
 BuyIn

AnalysisIndicator

PK AnalysisIndicatorID

 IndicatorName
FK1 AnalysisID

has

Wallet

PK WalletID

 Balance
 TypeOfWallet
FK1 UserID

has

makes

Trade

PK TradeID

 Bid
 Price
 Amount
 Date
FK1 StockID
FK3 WalletID
FK2 AnalysisID
FK5 AnalysisIndicatorID

has

has

has

has

 

Figur 3-23. Tabell för att hantera handel. 

 

3.7 Rapportskrivning 

Rapportskrivning skedde sporadiskt under utvecklingsfaserna men fokuserades 
vid slutet av projektet. 
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4 Resultat och analys 

Kapitel startar med beskrivning av slutprodukt samt vilka delar som är planerade 
men inte implementerade. Därefter följer svar på frågeställningar, 

• Vilken funktionalitet behövs för hemsida för att utformning av analys ska 
uppfattas enklare? 

• Hur utformar man ett användarvänligt gränssnitt? 

• Hur ska man med objektorienterade designprinciper underlätta systemets 
komplexitet?  

 

4.1 Beskrivning av webbapplikation 

Eftersom portfolion och filtrering av aktier anses viktigt för att användaren ska 
uppfatta utformning av analys enklare kommer även dessa beskrivas i gränssnitt 
för utformning av analys. 

Nedanför följer beskrivning av allt gränssnitt som är kopplat till att utföra en 
analys. Varje beskrivning följs upp med figur som visar resultat för gränssnitt. 

4.1.1 Startsida  

Startsidan består till största del av en tabell som visar tillgängliga aktier. För att 
användaren ska förstå sidans upplägg visas en dialogruta som förklarar upplägget, 
rutan kallas för ”Info” och återfinns på alla sidor. 

 

Figur 4-1. Startsida. 

Navigationsmeny med inloggning 

Varje sida har en klassisk navigationsmeny för att användaren lätt ska kunna 
förflytta sig mellan sidor. Längst till höger i navigationsmeny kan användaren 
logga in med befintligt konto eller registrera ett nytt om konto inte existerar. 



 

35 

 

Figur 4-2. Navigation och inloggning. 

Inloggad 

När användaren är inloggad fås möjlighet genom navigationsmeny att logga ut 
direkt via knappen längst till höger. Det tillkommer även en liten sektion under 
navigationsmeny som välkomnar användaren och visar hur många portfolion samt 
analyser användaren skapat.  

 

Figur 4-3. Navigation och välkomst. 

Inforuta 

Inforutan för hemsidan förklarar vad tabellen visar och att det finns möjlighet för 
användaren att filterera resultat för tabell. Inforutan förklarar att användaren kan 
lägga till aktier i portfolio. Det är mycket information som visas upp för 
användaren och om man är nybörjare kan det uppfattas överväldigande, därför 
finns rutan för att göra en snabb förklaring av sidans upplägg.  

 

Figur 4-4. Inforuta. 

Filter 

Användaren kan filtrera resultat som visas i tabell. Om man inte vill se all 
information om aktier kan man använda filter ”Stockcolumns” för att inte visa 
oönskade kolumner i tabell. Man kan välja att endast se aktier som finns i 
portfolion genom filter ”Portfolios”. Filter för portfolio blir speciellt användbart 
vid utformning av analys då man använder precis detta filter för att hitta aktier 
som finns i portfolion. Filter ”Exchanges” visar endast resultat för börser man valt 
i listan. Samma princip gäller för filtren ”Sectors” och ”Industries”.  

Vill man söka efter specifik aktie eller aktier som liknar söktext, kan man göra 
detta med sökrutan. Man kan kombinera filter med varandra för att få än mer 
precis filtrering, t.ex. kan man välja att se portfolio och sedan filtrera efter börser. 
För att uppdatera filtrering klickar man bara på knappen ”Update”.  
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Figur 4-5. Filter för tabell. 

 

 

Figur 4-5. Aktier filtrerat efter ”myPortfolio”. 

 

Skapa portfolio samt lägga till aktier 

Om användaren vill lägga till aktie i portfolio går man till knappen längst till höger 
om raden för aktie och trycker. Användaren får upp en ruta där plus-ikon för 
portfolio betyder att aktie inte är tillagd och det är möjligt att lägga till vald aktie.  

 

Figur 4-6. Skapa portfolio eller lägga till aktie för portfolio. 
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När användaren lägger till aktie i portfolio ändras ikonen till en check-ikon och det 
betyder att aktie är tillagd. 

 

Figur 4-7. Portfolio är tillagd. 

 

Användaren kan i samma ruta välja att skapa nytt portfolio om man känner att 
aktie inte tillhör någon portfolio som redan existerar. För att skapa portfolio fyller 
man i namn i textrutan och trycker på knappen ”OK”, nytt portfolio kommer 
automatiskt upp i samma ruta och användaren kan lägga till aktie.  

 

Figur 4-8. ”Portfolio9000!” är skapad. 

4.1.2 Portfoliosida 

Portfoliosidans gränssnitt och funktionalitet är inte implementerat på grund av 
tidsbrist, men planerat utseende för gränssnitt och funktionalitet visas av bilden 
nedanför. Portfoliosida ger användaren möjlighet att ta bort portfolio eller ta bort 
enskilda aktier från portfolio. För att ta bort portfolio trycker användaren på x-
ikonen bredvid portfolioknapp. För att ta bort enskild aktie används samma 
princip. 
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Figur 4-9. Visualiserad portfoliosida men inte implementerad. 

4.1.3 Analyssida 

Analyssidan är uppdelad i två delar, den vänstra spalten visar användarens analyser 
och till höger visas information för vald analys. 
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Figur 4-10. Analyssida. 

Skapa analys 

Användaren skapar analys genom att fylla i textrutan för vänstra spalten och 
trycker på ”OK”, vänstra spalten uppdateras automatiskt med skapad analys. 
Analysen som dyker upp i vänstra spalten visar även summerad information.  

Det finns tre olika statusar för en analys. Status ”Created” betyder att användaren 
fortfarande kan ändra analysens inställningar eftersom analys inte har startat. 
Status ”Analysing” betyder att användaren inte kan ändra på inställningar för 
analys men kan kolla löpande resultat för analys, analysen är dock inte färdig. 
Status ”Finished” innebär i princip samma sak som ”Analysing” men skillnaden är 
att det inte kommer in några nya resultat. 

Analysen visar information om antalet valda aktier och indikatorer. ”BuyIn” är 
investeringssumma som används för att simulera köp och sälj för indikator, 
summan används även för att se värdeutveckling om man inte handlar med 
indikator. ”Total” är värdet för ”BuyIn” multiplicerat med antal aktier. 

Start och End är datum då analys startar respektive slutar, perioden definierar i 
princip vilka historiska värden som får användas för analys. Det kan därför ta 
några dagar innan resultat från indikator visas då de flesta indikatorer använder 
historiska värden som sträcker över flera dagar.  

Vill man ta bort analysen är det bara att trycka på x-ikon upp till vänster om 
analysknapp.  
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Figur 4-11. Visar en analys som heter ”test”. Analysen visar summerad 
information om analys. Det går att ta bort analys genom x-ikonen. 

 

Det första som visas vid skapande av analys 

När skapad analys är vald visas en inforuta som beskriver hur användaren ska gå 
till väga för att utforma analysen korrekt. Inställningar för analys är uppdelad i 
områden, första område väljer användaren aktier och indikatorer för analys, andra 
området väljer man inställningar för analysparametrar, parametrar är 
startinvestering, startdatum och slutdatum för analys. När användaren är nöjd med 
inställningar trycker denne på knappen ”Analyse” och väntar på resultat. 

 

Figur 4-12. Skapad analys. 

 

Välj aktier för analys 

Användaren ska välja aktier för analys genom att klicka på knappen ”Stock” och 
gå vidare till sektionen ”Add Stocks” med hjälp av respektive knapp. Aktier visas 
upp med liknande tabell som startsida. Man kan filtrera aktier på samma sätt som 
på startsida och här kommer portfoliofiltrering till stor användning då man lätt 
kan hitta favoritaktier.  

Det går att välja aktier direkt från urval utan att behöva spara aktier i portfolion. 
När man hittar eftersökt aktie använder man plus-ikonen längst till höger om 
aktie. 
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Figur 4-13. Visar urval av aktier som går att filtrera. Man lägger till aktie för analys 
genom att trycka på plus-ikon. 

Valda aktier 

Användaren kan se vilka aktier som blivit valda genom att trycka på knappen 
”Selected stocks”. För att ta bort aktie från urval klickar man på x-ikonen längst 
till höger. 

 

Figur 4-14. Visar valda aktier för analys. Det går att ta bort aktie från analys 
genom att trycka på x-ikon. 

Välj indikatorer för analys 

Vid val av indikatorer klickar användaren på knappen ”Indicator”. Innan man 
väljer indikator kan man ändra inställningar om man vill använda annorlunda 
period för t.ex. RSI.  
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Figur 4-15. Visar urval av indikatorer. Det går att lägga till indikator för analys 
genom att trycka på plus-ikon. 

Utforma köp och sälj-algoritm för varje indikator 

När användaren valt inställningar kan man se indikatorer i ”Selected indicators”. 
Här ska man fylla i vilken typ av köp och sälj-algoritm man vill använda samt fylla 
i parametrar för vald köp och sälj-algoritm. Parametrar för algoritm fylls i 
textrutorna till höger om vald av algoritm. För att få en beskrivning av varje 
parameter håller man musen ovanför någon av textrutorna och en tooltip 
beskriver sedan vad man ska fylla i.  

 

Figur 4-16. Visar hur användaren väljer köp och sälj-algoritm/regel. Det går att ta 
bort indikator från analys genom att trycka på x-ikon. 



 

43 

Fyll i parametrar 

Parameterinställningar används för att ställa in startinvestering som används för 
att simulera köp och sälj för varje aktie och indikator. För att ställa in period för 
vilka dagar som ska användas för analys görs via kontroller för ”Starting date” och 
”End date”, användaren kan fylla i datum via textruta eller använda en 
kalenderkontroll som fås genom att trycka på knappen bredvid textruta.  

När alla inställningar är ifyllda, kan användaren trycka på knappen ”Analyse”. 

 

Figur 4-17. Visar hur användaren kan fylla i investering för aktier samt vilken 
tidsperiod analys ska analysera. 

Visa resultat från pågående eller färdig analys 

När analys analyserar eller är färdig visas resultat från investeringar samt 
indikatorer under inställningar för analys. Resultat visas för varje indikator och 
består av två delar, första grafen visar resultat från investering, andra grafen visar 
indikatoruträkning.  

Gula linjen för investeringsgraf visar hur en investering utan indikatorinfluens 
presterar från dag 1, dag 1 är när indikator kan göra beslut om köp och sälj. Rosa 
punkter visar investering som agerar efter indikator. Den gröna linjen är priset för 
aktie. 

Under investeringsgraf visas resultat från indikatoruträkning. Den gröna linjen är 
gränsen för när aktie räknas som översåld, den röda linjen är gränsen för när aktie 
är överköpt. 
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Figur 4-18. Resultat från pågående eller färdig analys visas på samma sida. 

 

4.2 Vilken funktionalitet behövs för hemsida för att 

utformning av analys ska uppfattas enklare? 

Vid undersökning frågade sig studenten vilken typ av funktionalitet som ansågs 
nödvändig för användare skulle uppfatta analys enklare att utforma. Resultatet 
från undersökningen följer nedanför. 

Portfoliohantering 

Det finns tusentals aktier och det blir därför viktigt för användaren att snabbt 
kunna komma åt favoritaktier. Genom portfoliohantering kan användaren lättare 
”komma ihåg” favoritaktier för att lättare komma åt dem vid utformning av 
analys. 

Studenten antar att sannolikhet för att användaren ofta kommer använda samma 
aktier vid analys är stor och därför behöver snabb åtkomst till aktier, därför är 
portfoliohantering en del av gränssnittet. 

Filter 

Det finns som sagt tusentals aktier och det är mycket viktigt att användaren 
uppfattar sökandet av aktier som enkelt. Filter ger användaren möjlighet att söka 
efter aktier och t.o.m. begränsa vilken typ av information som visas för aktier. 

Studenten antar att användaren vill att systemet ska uppfattas lättöverskådligt och 
snabbt att hitta information om aktier, därför är ett filter för att hitta aktier mycket 
viktigt och en del av gränssnittet. 
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4.3 Hur utformar man ett användarvänligt gränssnitt? 

I denna del besvarar student hur gränssnitt uppfyller krav för användarvänlighet 
genom att gå igenom Jakob Nielsens tio generella användbarhetsprinciper för 
webben och jämföra dessa principer med webbapplikationens gränssnitt. Resultat 
för principer visas med figurer. 

4.3.1 Jakob Nielsens tio generella användbarhetsprinciper för webben i 

jämförelse med webbapplikationens gränssitt 

Synlig statusinformation 

Användaren skall alltid bli informerad om vad som händer med lämplig feedback. 

Ex. från webbapplikation 

Vid tillägg av aktie för portfolio blir användaren informerad om att aktie är tillagd 
genom att plus-ikon byts till check-ikon, det är lätt att förstå betydelsen och 
användaren vet vad som händer. 

     

Figur 4-19. Lägg till aktie.               Figur 4-20. Aktie är tillagd. 

 

Vid skapande av portfolio uppdateras samma meny direkt och användaren kan se 
att portfolio har blivit tillagd. När portfolio skapas uppdateras även antalet 
portfolion som visas under navigation, portfolion representeras av portfölj-ikon. 

     

Figur 4-21. ”portfolio9000!” är skapad.   Figur 4-22. Uppdaterad välkomst. 

 

System som återspeglar verkligheten 

Information ska kännas naturlig. Systemet ska prata användarens språk, med ord 
eller koncept som inte är främmande, det är inte tillåt med systemspråk/termer.  
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Ex. från webbapplikation 

Ikoner är inget främmande koncept och används ofta inom webbgränssnitt för att 
markera vad som är möjligt och inte möjligt. Ikoner är bra på att summera 
information och används bl.a. vid portfoliohantering från startsidan. Plus-ikonen 
visar att det går att lägga till aktie för portfolio och check-ikonen visar att aktie 
redan finns i portfolio, det går snabbt förstå betydelsen av portfolioikoner.  

Textrutan som används vid tillägg av portfolio har tydligt skrivet syftet med 
textrutan, ”Add portfolio”. Detta sätt att förmedla syftet bakom en textruta 
används i flera delar av applikationen eftersom syftet tydligt förmedlas.  

            

Figur 4-23. ”Add portfolio”.    Figur 4-24. Check-ikon för tillagd aktie. 

 

 

Figur 4-25. “E-mail” och “Password” textrutor. 

 

Vänsterspalt med analyser kommunicerar summerad information med vanlig text. 
Använder kryss-ikon för att markera borttagning av analys. 

 

Figur 4-26. Summerad information för analys. Tar bort analys med kryss-ikon. 
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Vid tillägg av aktier används plus-ikon för att markera att det går att lägga till aktie. 
För att ta bort aktie används kryss-ikon. 

 

Figur 4-27. Tabell som används vid tillägg av aktier för analys. 

 

 

Figur 4-28. Tabell som används för att visa urval av aktier för analys samt ta bort 
aktier från analys. 

 

Användarkontroll och frihet 

Användare väljer ofta fel i ett system och det ska finnas möjlighet att ångra val 
eller återställa misstag. 

Ex. från webbapplikation 

När man utformar analys är det möjligt att välja fel aktier, för att ångra val går man 
till urval av aktier och använder kryssikonen längst till höger om aktier. Man 
behöver därför inte vara rädd för att göra misstag. 
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Figur 4-29. Tabell som används vid tillägg av aktier för analys. 

 

 

Figur 4-30. Tabell som används för att visa urval av aktier för analys samt ta bort 
aktier från analys. 

 

För att ta bort portfolio eller ta bort aktie från portfolio används samma princip 
som beskrivet för aktier. 

 

Figur 4-31. Tabell där användaren kan ta bort portfolion eller aktier för portfolion. 



 

49 

När man skapar analys är det även där möjligt att ångra sig eftersom man kan ta 
bort en analys. 

 

Figur 4-32. Analys som tas bort med kryss-ikon. 

 

Konsekvent och standard 

Systemets mening ska inte förändras, användaren ska kunna anta att samma 
konvention gäller över resterande del av system. 

Ex. från webbapplikation 

Sidan uppfyller kravet att systemets mening inte ska förändras genom att ikoner 
och kontroller från sidan betyder samma överallt. X-ikon betyder alltid att man 
ska ta bort, plus-ikon betyder alltid att man lägger till, osv. Textrutor ska alltid 
beskriva syftet med dem. Varje sida ska förklaras med en inforuta, det är något 
som förväntas utav användaren. 

Användaren kan förvänta sig att aktier visas likadant över alla sidor samt att filter 
fungerar likadant. Resultat för indikatorer visas alltid på samma sätt. 

 

Förebyggande felhantering 

Försök att inte ge felmeddelande till användaren, försök rätta till felen innan 
funktion används. 

Ex. från webbapplikation 

Det finns inget exempel. 

 

Igenkännande istället för återkallande 

Användare ska inte behöva komma ihåg information mellan dialoger. Minimera 
återkallande genom att göra relevant information synlig. Instruktion för hur 
användanaren ska använda systemet skall alltid vara synlig. 

Ex. från webbapplikation 
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Varje sida ska visa en informationsruta som förklarar upplägget. Exempel från 
startsida och analyssida följer nedanför.  

 

Figur 4-33. Ex. Info för startsida. 

 

 

Figur 4-34. Ex. Info för analyssida 

 

Flexibilitet och effektivt användande 

Systemet får gärna erbjuda ett sätt för mer erfarna användare att accelerera 
produktiviteten. 

Ex. från webbapplikation 

Ett sätt för användare att accelerera skapande av analys är att använda portfolion 
för att snabbare hitta aktier. Om användaren har många aktier kopplade till 
portfolio går det mycket snabbare att hitta detta flertal aktier eftersom man slipper 
söka individuellt, istället filtrerar man efter portfolio. Filter för aktier ger 
användaren möjlighet att snabbare hitta aktier genom att minska urvalet efter egna 
kriterier.  

 

Figur 4-35. Filter för tabell. 

 

Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger ska inte innehålla överflödig information. 
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Ex. från webbapplikation 

Information för hemsidan är så kort och beskrivande som möjligt för att inte 
användaren ska uppfatta information som onödig och irriterande. Ikoner används 
helst eftersom de är lätta att förstå och innehåller inte överflödig information. 
Ikoner används endast då de kan förklara syftet bakom gränssnitt, kan ikon inte 
förklara syftet bakom gränssnitt används vanlig text. 

Nedanför visas exempel på sådan design. 

 

Figur 4-36. Ikon för att ta bort analys samt beskrivande text som summerar 
information om analys. 

 

 

Figur 4-37. Portfoliohantering förklaras med ikoner och beskrivande text. 

 

Hjälp användare upptäcka, diagnostisera, och återställa fel 

Felmeddelande ska inte visas med koder utan i vanligt språk, specificera problemet 
och föreslå lösning. 

Ex. från webbapplikation 

Vid inloggning, skapa konto eller skapande av analys blir användaren påpekad om 
vilken information som saknas för att slutföra uppgift, denna information gör det 
lättare för användaren att förstå vilka misstag som gjordes istället för att bara 
indikera att användaren har gjort fel, vilket uppfattas negativt.     
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Hjälp och dokumentering 

Ett system ska helst inte behöva dokumentering för att användas, men det kan 
ibland vara nödvändigt om systemet är stort. Dokumentering ska vara överskådlig 
och lätt att hitta information. 

Det finns ingen dokumentering eftersom hemsidan ska vara tillräckligt tydlig hur 
upplägget fungerar. 

 

4.4 Hur ska man med objektorienterade 

designprinciper underlätta systemets komplexitet?  

I denna del beskrivs hur systemets design följer objektorienterade designprinciper 
för att underlätta systemets komplexitet. Systemet är mycket stort, därför används 
utvalda exempel för att visa hur systemet följer designprinciper. Modeller som 
används som exempel beskrivs mer utförligt i bilaga. Några av modellerna följer 
flera principer och kommer därför återkomma. Varje princip följer även upp med 
figurer som representerar resultat. 

4.4.1 Single responsebility principen  

Single responsebility principen var väldigt viktig för att systemets komplexitet inte 
skulle bli för påtaglig. Det märktes tydligt i början av projektet då det fanns några 
stora klasser som framförallt hanterade nerladdning av aktiedata. Klasserna var 
stora och svårlästa. Detta ledde till att arbete av ny funktionalitet tog längre tid 
eftersom projektet blev mer svårläst och därmed krångligare att utveckla.  

När studenten började följa Single responsebility principen blev klasser mindre 
och därmed mer lättläsliga, det gick att fortsätta utveckling av ny funktionalitet. 
När klasser blev mindre blev oftast namnet på klassen mer tydligt och kodmassan 
för klassen blev ofta kraftigt reducerad vilket leder till mer lättläslig kodmassa. Det 
är ingen tvekan om vilken uppgift klassen DownloadNasdaqStock utför. 
Förändring av t.ex. klassen DownloadNasdaqStock kan inte påverka de andra 
klassernas funktionalitet.  

IDownloadStockinfo 

+DownloadStockinfo()

«interface»
IDownloadStockinfo

+DownloadStockinfo()

DownloadNasdaqStock

+DownloadStockinfo()

DownloadYahooStockHistory

+DownloadStockinfo()

DownloadYahooStockdetails

StockdetailDTOStockHistoryDTOStockDTO

«uses» «uses» «uses»

 

Figur 4-38. Klasser som implementerar IDownloadStockinfo följer Single 
responsebility principen.  
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Plånbokshantering 

Portfoliohantering är uppdelad i flera områden. Wallet hämtar eller lägger till 
plånbok. WalletBalance hanterar en plånboks balans. WalletValidation validerar 
plånböckers existens. Det är ingen tvekan vilken uppgift varje klass utför och 
deras funktionalitet kan inte påverka varandra. 

+AddWallet() : bool
+GetWallet() : bool

Wallet

+ChangeBalance() : bool
+IsWalletLiquid() : bool

WalletBalance

+IsWalletTypeForReal() : bool

WalletValidation

WalletDTO «uses»

«uses»

«uses»

 

Figur 4-39. Portfoliohantering följer Single responsebility principen. 

TACalculation 

Varje teknisk indikator utför sin uträkning i sin egen klass. Det är ingen tvekan 
vilken uppgift varje klass utför och deras funktionalitet kan inte påverka varandra. 

+Calculate() : <unspecified>
+DoCalculation()

TACalculation

+ToIndicatorResults() : <unspecified>

ResultAssembler

StockHistory«uses»

IndicatorSettingDTO

1 1

+DoCalculation()

MACDCalculator

+DoCalculation()

WilliamRCalculator

+DoCalculation()

RSICalculator

+DoCalculation()

ROCCalculator

+DoCalculation()

MFICalculator

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

«uses»

IndicatorResultDTO«uses»

1

1 «uses»

+DoCalculation()

SlowStochasticCalculator

+DoCalculation()

FastStochasticCalculator

«uses»

«uses»

 

Figur 4-40. Uträkning av indikatorer följer Single Responsebility principen. 

 

4.4.2 Open/closed principen 

Klasser designas inte för att behöva förändras i framtiden, klasser designas för att 
erbjuda ny funktionalitet genom förlängning. Man vill inte ändra i existerande 
klasser eftersom klasser kan påverka andra klassers funktionalitet eller bryta 
programmet.  
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Om man måste lägga till funktionalitet genom att ändra existerande klass medför 
det ofta till en mer komplex klass eftersom kodmassan i klassen ökar och kanske 
t.o.m bryter Single Responsebility principen. Det är bättre att designa klasser för 
att erbjuda ny funktionalitet genom att förlänga existerande klasser, koden blir 
enklare att läsa och systemet blir enklare att underhålla då klasser inte kan påverka 
varandra i samma utsträckning.  

Exempel på klasser som följer Open/closed principen följer nedanför.  

IRule 

Regler som används för att indikera när en indikator ska köpa eller sälja följer 
Open/closed principen genom att erbjuda tillägg av funktionalitet genom arv. 
Regler är uppdelade i två grenar, beroende på hur en regel fungerar kommer den 
ärva från en av grenarna. Om en regel sträcker sig över ett flertal dagar ärver regel 
helt enkelt från RangePatternRule som har i uppgift att hantera indikatorresultat 
som sträcker sig över flera dagar.  

Denna struktur erbjuder stor möjlighet att lägga till nya regler beroende på hur 
regel fungerar samt att existerande klasser inte behöver ändras för att ny 
funktionalitet ska läggas till, därför följer klasser för regler Open/closed principen.  

 

Figur 4-41. Köp och sälj-regler följer Open/closed principen. 

TACalculation 

Att lägga till ny uträkning för indikator är mycket enkelt eftersom TACalculation 
följer Open/closed principen. Det är bara att ärva från TACalculation och skriva 
en rad kod för indikator. 
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+Calculate() : <unspecified>
+DoCalculation()

TACalculation

+ToIndicatorResults() : <unspecified>

ResultAssembler

StockHistory«uses»

IndicatorSettingDTO

1 1

+DoCalculation()

MACDCalculator

+DoCalculation()

WilliamRCalculator

+DoCalculation()

RSICalculator

+DoCalculation()

ROCCalculator

+DoCalculation()

MFICalculator

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

«uses»

IndicatorResultDTO«uses»

1

1 «uses»

+DoCalculation()

SlowStochasticCalculator

+DoCalculation()

FastStochasticCalculator

«uses»

«uses»

 

Figur 4-41. Uträkning av indikatorer följer Open/closed principen. 

4.4.3 Liskov substitution principen 

Det finns inga exempel från applikation om hur detta uppfylls. 

4.4.4 Interface segregation principen 

Gränssnitt som framförallt används vid implementering av designmönster följer 
Interface segregation principen genom att inte innehålla några onödiga metoder.  

4.4.5 Dependency inversion principen 

Dependency inversion principen är tidskrävande att uppfylla om man inte väljer 
att använda Dependency Injection som designmönster. Dependency Injection är 
ett designmönster som går ut på att klasser använder abstraktioner av andra 
klasser för att utföra uppgifter, klassen vet endast vilka uppgifter som ska utföras 
men inte hur de kommer att utföras. Under run-time får klassen implementationer 
för varje abstraktion via konstruktör och det är dessa implementationer som 
kommer användas för att utföra uppgifterna.  

Dependency Injection var något som definitivt planerades för att implementeras 
men tiden räckte inte till eftersom det tar en hel del tid att lära sig hur man ska 
programmera med Dependency Injection som designmönster. 

DownloadAndSaveStockinfo 

DownloadAndSaveStockinfo följer Dependency Inversion principen då den 
använder abstraktioner av IDownloadStockinfo samt ISaveStockinfo för att utföra 
uppgiften att ladda ner och spara aktiedata. Klassen kan därför inte påverkas av 
någon implementation av dessa abstraktioner eftersom klassen inte vet vilken 
implementation som kommer användas förrän run-time.  



 

56 

+DownloadAndSaveStock()
+DownloadAndSaveStockdetail()
+DownloadAndSaveStockHistory()

DownloadAndSaveStockinfo

+CreateStockinfoDownloader() : <unspecified>

StockinfoDownloaderFactory«uses»

+DownloadStockinfo()

«interface»
IDownloadStockinfo

«uses»«uses»

«uses»

ISaveStockinfo

 

Figur 4-42. Nerladdning och sparande av aktier följer Dependency inversion 
principen. 

TASignalInterpreter 

När indikatorresultat ska markeras som köp eller sälj används en abstraktion utav 
IRule. Implementation för IRule vet man inte innan applikation och därför 
returneras implementation i run-time beroende på användarens val av regel samt 
dess parametrar. IRule kan inte påverkas av någon implementering och 
TASignalInterpreter följer därför Dependency inversion principen till viss del. 

+InterpretSignals()

TASignalInterpreter IRule

RuleFactory

1 11

1

IndicatorResult

1

1

AnalysisStockCalculation

1

1
IndicatorResultDTO

«uses»

 

Figur 4-43. Markering för köp och sälj-signaler följer Dependency inversion 
principen. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel ger student sin synpunkt på det arbete som utförts, samt diskussion 
om hur val av metod fungerade för att utföra arbete. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte har varit att studenten ska utforma en hemsida med god 
funktionalitet och ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för 
användaren att skapa egen analys med köp och sälj-algoritmer. Studenten skulle 
även utreda hur det komplexa systemet ska underlättas med objektorienterade 
designprinciper.  

Målet var att utveckla en tjänst där användaren kan skapa egen analys samt ange 
köp och sälj-algoritm för indikator. Systemet ska vara väl designat med hjälp av 
objektorienterade designprinciper. 

Examensarbetet innehåller tre frågeställningar, varje frågeställning diskuteras 
nedanför.  

5.1.1 Vilken funktionalitet behövs för hemsida för att utformning av 

analys ska uppfattas enklare? 

Det finns såklart mycket mer som kan tilläggas för vad som gör en analys enklare 
att utföra, men portfoliohantering och filter ansågs viktigast och var inom 
tidsramen för arbetet. Resultat blev ungefär som önskat, portfoliohantering och 
filter fungerar bra och fyller sitt syfte att hjälpa utformning av analys. Det som 
skulle kunna förbättras är dock hantering för portfolio. När man vill ta bort 
portfolion eller aktier från portfolio måste man gå till separat sida som innehar 
dessa funktionaliteter.  

Portfoliohantering skulle förbättras genom att all funktionalitet för portfolio 
istället existerar på startsidan, just nu existerar endast tillägg för aktie på startsidan. 
Om allt existerar på startsidan skulle upplevelsen inte vara lika förvirrande och 
utformning av analys skulle förmodligen uppfattas lite enklare.  

5.1.2 Hur utformar man ett användarvänligt gränssnitt? 

Gränssnitt utformades efter tidigare erfarenheter från egna projekt, gränssnittets 
utformning kompletterades med teori från Jakob Nielsens principer om 
användarvänliga gränssnitt. Det var en utmaning att utforma ett användarvänligt 
gränssnitt eftersom ämnet teknisk analys är ganska avancerat, det krävs att 
användaren har lite kunskap om teknisk analys för att gränssnittet ska uppfattas 
begripligt, därför anser jag själv inte sidan som lätt att förstå om man är helt ny på 
området, för den som vet mer om teknisk analys blir det enklare att känna igen 
koncept och ord o.s.v.  



 

58 

Personligen kan jag inte särskilt mycket om teknisk analys och utformade 
gränssnittet efter hur jag själv skulle utföra en teknisk analys. Personligen 
uppfattar jag gränssnittet som användarvänligt när man har använt hemsidan en 
stund. Det är en inlärningskurva att förstå hemsidan eftersom gränssnittet 
förmedlar något som är ganska avancerat i verkligheten, men förhoppningsvis 
uppfattar användaren gränssnittet hyfsat enkelt när man har använt hemsidan en 
stund, men helst ska användaren också kunna inneha grundlig kunskap om teknisk 
analys.  

Delar av gränssnittet skulle gå att förbättra genom att göra vissa inställningar för 
analys mer interaktiva, t.ex. skulle ett mer grafiskt/interaktivt gränssnitt för köp 
och sälj-algoritmers inställningar kunna uppfattas som enklare genom att använda 
interaktiv grafik för att reglera parametrar för dessa, som det är nu måste 
användaren fylla i flertal textrutor för att ställa in parametrar vilket förmodligen 
kan uppfattas som jobbigt då det kan vara många textrutor att fylla i. Ett grafiskt 
gränssnitt förmedlar snabbare information och brukar vara enklare att förstå då 
man förmedlar något abstrakt som går att visualisera.  

Parametern som ställer in vart indikatorer markererar sina värden som överköpta 
eller underköpta kunde t.ex. istället använt en mer interaktiv lösning där överköpt 
eller underköpt markerareras med en linje på en graf, denna linje skulle 
användaren kunna interagera med för att ställa in vart indikator räknar sina värden 
som överköpta, detta skulle nog uppfattas som mer intuitivt och tydligt. Det fanns 
dock inte tid att implementera interaktiva lösningar eftersom tid för arbete tog 
slut. 

5.1.3 Hur ska man med objektorienterade designprinciper underlätta 

systemets komplexitet?  

Personligen har jag alltid uppfattat programmering som intressant och kul men 
samtidigt svårt, hur ska man programmera väl fungerande program? Vad är rätt 
och vad är fel när man skriver klasser? Dessa frågor är alltid något jag frågat mig 
själv vid utveckling av nya projekt. Dessa frågor har gjort att intresset för 
objektorienterade designprinciper och arkitektur har ökat eftersom dessa ämnen 
försöker vägleda programmeraren i hur man utför ett bra projekt. 

Det finns väldigt mycket böcker om utveckling och design, eftersom SOLID 
principerna väldigt ofta blir refererade av andra utvecklare i böcker och på nätet 
blev det till slut dessa principer som användes som underlag för att besvara frågan 
om hur applikationer bör utvecklas för att skapa komplexa applikationer.  

Principerna hjälpte mig att utveckla bättre klasser samt förbättra redan existerande 
klasser som ansågs bryta mot principerna. Med dessa principer känns programmet 
fortfarande lättläst och det är inte jobbigt att lägga till ny funktionalitet eftersom 
programmet är stabilare. I början av arbetet fanns det många klasser som 
upplevdes som jobbiga eller svårlästa, klasserna bröt ofta mot SOLID principerna 
men efter applicering av principerna upplevdes programmet som enklare och mer 
lättläst.  



 

59 

I början av arbetet var man mycket osäker över principernas betydelse men allt 
eftersom man studerar klasser och reflekterar med hjälp av principer har man nu 
fått större självsäkerhet om hur en bra klass bör se ut. Principerna bör dock inte 
uppfattas bokstavligt utan fungera som en inspiration när man skriver klasser, det 
går inte alltid att uppfylla principer då de snarare kan göra programmet mer 
krångligt i vissa fall, man får använda eget omdöme helt enkelt. 

Den största lärdom jag fått genom dessa designprinciper och arbete som skett 
över dessa månader är mer självsäkerhet inom utveckling av klasser och hur 
systemarkitetur kan utformas, men det finns såklart otroligt mycket kvar att lära 
sig om systemarkitektur och designprinciper. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Arbetet delades i tre olika faser och gjorde att arbetet kändes mer greppbart 
eftersom det fanns en övergriplig plan över hur applikationen ska utvecklas. Agil 
arbetsmetod fungerade mycket bra eftersom arbetet uppfattades mer kul då man 
kunde vara mer flexibel i sin utveckling, ibland var man mer intresserad av att 
utveckla något annat och agil arbetsmetod gav möjlighet att göra det som verkar 
viktigast för tillfället. Det enda negativa med agil arbetsmetod är att man inte exakt 
vet vad som kommer ske under kommande veckor och det kunde ibland vara 
svårt att besluta för vad som skulle utvecklas inom kommande vecka.  

Rapportskrivning halkade efter en hel del för att utveckling ansågs som en större 
prioritet, mer tid borde ha varit planerat för rapportskrivning under metod och 
genomförande för att skrivandet inte skulle uppfattas lika jobbigt som det blev i 
slutändan. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Arbetet har lett fram till en hemsida som erbjuder användaren möjlighet att utföra 
en enkel analys av aktier med hjälp av tekniska indikatorer. För hemsidan fastslogs 
några funktionaliteter som skulle göra det lättare för användaren att utforma 
analys. Funktionaliteter var portfoliohantering för att ”komma ihåg” aktier samt 
möjlighet att filtrera aktier så att användaren lättare kan hitta eftersökta aktier. 
Dessa funktionaliteter används som assistans för att göra det mer behagligt att 
utforma en analys. 

Under arbetets gång utvecklades hemsidans gränssnitt som skulle uppfattas som 
användarvänligt. För att åstadkomma ett användarvänligt gränssnitt användes 
Jakob Nielsens principer för användarvänligt gränssnitt som inspiration.  

Det skulle förmodligen gå att förbättra gränssnitt genom att använda mer 
interaktivt gränssnitt för att t.ex. reglera parametrar för tekniska indikatorer som 
bestämmer vart teknisk indikator markerar aktie som överköpt och underköpt. 
Om ämnet som gränssnittet försöker förmedla(t.ex. teknisk analys) är mycket 
abstrakt är det förmodligen än mer viktigt att försöka använda interaktiv design då 
användaren förmodligen uppfattar det mer intuitivt. 



 

60 

För att uppnå ett system som inte blir för komplext användes SOLID principer 
som inspiration. Principerna gjorde det möjligt att fortsätta utveckla ny 
funktionalitet eftersom systemet inte uppfattades som komplext, systemet var 
lättläst och man förstod klasstrukturernas syfte.  

Det rekommenderas starkt för intresserade utvecklare att studera SOLID 
principerna och även designmönster eftersom det är mycket intressant och 
förändrar ens syn på hur system kan designas. Det är även viktigt att försöka 
utöva denna lärdom i praktiken eftersom det krävs mycket övning då ämnet i sig 
är ganska abstrakt. 
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Bilaga 1 

8.1 Business tier 

Hämta rå aktiedata 

Det finns tre olika typer av aktieinformation, Stock, Stockdetail och StockHistory. 
Bilden nedanför visare modell för nerladdning av rå aktieinformation, t.ex. 
nerladdning av excel-dokument som innehåller information om aktier, eller xml-
dokument som innehåller detaljerad aktieinformation. 

+DownloadYahooHistoryExcel() : string

YahooExcelStockHistoryDownloader

+DownloadRawYahooStockdetail() : <unspecified>

YahooXDocumentStockdetailDownloader

+DownloadRawExcel() : string

ExcelStockDownloader

#FormatURLForDownload()

RawStockinfoDownloader

+FormatUrlWithQuery()

URLQueryFormatter 11

+DownloadWithWebClient() : string

WebClientURLDownloader «uses»

+DownloadNasdaqExcel() : string

NasdaqExcelStockDownloader

 

 

NasdaqExcelStockDownloader sköter nerladdning av vanlig aktiedata(Stock) 
och ärver därför från ExcelStockDownloader för att ladda hem excel-dokument. 
Samma gäller för historisk aktiedata(StockHistory), skillnaden är att excel-
dokument laddas ner från Yahoo.com.  

YahooXDocumentStockdetailDownloader används för att ladda hem 
detaljerad aktiedata från Yahoo, detta sker dock via xml-dokument som man kan 
omvandla till XDocument som gör det enklare att hämta information från xml-
dokument. 

Hantering av hämtad aktiedata med hjälp av strategy pattern 

Nerladdningprocess hanteras av klasser som ärver från interface 
IDownloadStockinfo. Klasser som ärver från detta interface laddar ner rå data för 
att sedan konvertera data till rätt typ av aktieinformation, t.ex. StockDTO, 
StockdetailDTO eller StockHistoryDTO.  

När konvertering är klar returneras en lista med konverterad aktiedata. Om man 
vill ladda ner aktier från en annan hemsida ärver man helt enkelt från 
IDownloadStockinfo interface för att sedan beskriva nerladdningen som en 
algoritm. 
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+DownloadStockinfo()

«interface»
IDownloadStockinfo

+DownloadStockinfo()

DownloadNasdaqStock

+DownloadStockinfo()

DownloadYahooStockHistory

+DownloadStockinfo()

DownloadYahooStockdetails

StockdetailDTOStockHistoryDTOStockDTO

«uses» «uses» «uses»

 

 

DownloadAndSaveStockinfo kan ladda ner vanlig aktiedata, detaljerad aktiedata 
samt historisk aktiedata. Vid anrop av t.ex. metoden DownloadAndSaveStock 
måste användaren mata in en ”hemsida” i form av enum som fungerar som en 
flagga, beroende på inmatad hemsida returnerar StockinfoDownloaderFactory 
korrekt objekt av typen IDownloadStockinfo. 

StockinfoDownloaderFactory implementerar ”Factory Pattern” som ser till att 
mata ut rätt nerladdningalgoritm, beroende på inmatat hemsida. 

+DownloadAndSaveStock()
+DownloadAndSaveStockdetail()
+DownloadAndSaveStockHistory()

DownloadAndSaveStockinfo

+CreateStockinfoDownloader() : <unspecified>

StockinfoDownloaderFactory«uses»

+DownloadStockinfo()

«interface»
IDownloadStockinfo

«uses»«uses»

«uses»

ISaveStockinfo

 

Bilden ovan visar en implementering av ”Strategy Pattern” som gör det möjligt att 
välja nerladdningsalgoritm i run-time beroende på val av hemsida som matas in 
som parameter.  

Plånbok 

Wallet används för att lägga till eller hämta information om användarens plånbok. 
För att ändra balans eller värde på plånbok används WalletBalance som adderar 
eller subtraherar summa pengar från plånbok. WalletValidation används för att 
validera en plånboks existens, kolla om användaren faktiskt har plånbok av 
specifik typ. Vilka typer som existerar för plånbok beskrivs i databasmodell för 
plånbok. 

 

 

 



 

67 

Bilaga 1 

 

+AddWallet() : bool
+GetWallet() : bool

Wallet

+ChangeBalance() : bool
+IsWalletLiquid() : bool

WalletBalance

+IsWalletTypeForReal() : bool

WalletValidation

WalletDTO «uses»

«uses»

«uses»

 

Portfolio 

Portfolio används för att lägga till eller ta bort portfolio. PortfolioStock lägger till 
eller tar bort aktier för portfolio. PortfolioLookUp används för se om en aktie 
finns i portfolio. PortfolioGetter hämtar portfolion och PortfolioStockGetter 
hämtar aktier för portfolio.  

+IsStockInPortfolio() : bool

PortfolioLookUp

+GetStock() : <unspecified>

PortfolioStockGetter

+RemoveStock() : bool
+AddStock() : bool

PortfolioStock

+AddPortfolio() : bool
+RemovePortfolio() : bool

Portfolio

+GetPortfolios() : <unspecified>

PortfolioGetter
«uses»

«uses»

PortfolioStockDTO

«uses»

«uses»

PortfolioDTO«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

Handel 

Klassen Ask hanterar försäljning av användarens aktier. Klassen Bid hanterar köp 
av aktier för användaren. WalletBalance används för att justera plånboksbalans 
vid köpta eller sålda aktier. 
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+MakeTrade() : bool

TradeMaker

+ChangeBalance() : bool
+IsWalletLiquid() : bool

WalletBalance

1 1

+MakeTrade() : bool

Ask

+MakeTrade() : bool

Bid «uses»

«uses»

TradeDTO

«uses»

«uses»

 

Kalkylering av indikatorer 

Klassen TACalculation implementerar metoden Calculate som används för att 
starta beräkning av teknisk indikator. Ärvande teknisk indikator måste 
implementera metoden DoCalculation som är lite annorlunda beroende på teknisk 
indikator. Därför kan man säga att ärvande klass följer ”Template Method 
Pattern” eftersom TACalculation beskriver hur en process ska utföras och 
ärvande klass blir tilldelad en specifik uppgift i denna process, i detta fall att räkna 
ut värden för specifik teknisk indikator. 

+Calculate() : <unspecified>
+DoCalculation()

TACalculation

+ToIndicatorResults() : <unspecified>

ResultAssembler

StockHistory«uses»

IndicatorSettingDTO

1 1

+DoCalculation()

MACDCalculator

+DoCalculation()

WilliamRCalculator

+DoCalculation()

RSICalculator

+DoCalculation()

ROCCalculator

+DoCalculation()

MFICalculator

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

«uses»

IndicatorResultDTO«uses»

1

1 «uses»

+DoCalculation()

SlowStochasticCalculator

+DoCalculation()

FastStochasticCalculator

«uses»

«uses»

 

Eftersom användaren kan välja slumpmässigt för indikatorer vet man alltså inte 
vilken indikator man ska använda i förväg då man utför analys i systemet. Därför 
används TACalculationFactory för att returnera korrekt teknisk indikator vid 
uträkning av aktier för analys. 

 

 



 

69 

Bilaga 1 

 

+CreateTACalculation() : <unspecified>

TACalculationFactory

+Calculate() : <unspecified>
+DoCalculation()

TACalculation

+GetIndicators()
+AddAnalysisIndicator()
+RemoveAnalysisIndicator()

AnalysisIndicator

+GetSettings() : <unspecified>
+AddIndicatorSetting() : <unspecified>

IndicatorSettings

IndicatorSettingDTO

1

1

1
1

«uses»

«uses»

+MakeCalculation() : <unspecified>

AnalysisStockCalculation

1

1

IndicatorResultDTO«uses»

 

Regler för teknisk indikator 

Algoritmen för regler delas upp i två delar, första delen hanterar dagliga resultat 
och gör beslut om köp eller försäljning, den andra delen kollar på periodiska 
resultat(flera dagar) och gör beslut om köp eller försäljning. Om regel är av typen 
dagliga resultat ska man helt enkelt ärva direkt från Rule, är regeln däremot 
fokuserad på perioder ska man ärva från RangePatternRule. 

ReachRule går i princip ut på att nå ett värde för en teknisk indikator, om detta 
händer blir det antingen köp eller sälj. 

HoldRule går i princip ut på att hålla ett värde över ett antal dagar, om detta 
händer blir det antingen köp eller sälj. 

ShiftRule går i princip ut på att se om ett värde först når ett värde och efter ett 
antal dagar skiftar under eller över ett annat värde, om detta händer blir det 
antingen köp eller sälj. 
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Regel köp och sälj fås från användaren via gränssnitt och vi vet därför inte vilken 
regel eller dess parametrar i förväg. Därför används RuleFactory som har 
uppgiften att returnera regler för användarens indikator. 

+CreateRule() : <unspecified>

RuleFactory

+GetRule()

RuleSetting

1 1

«interface»
IRule

«uses»

 

Analys av tekniskt resultat 

När uträkning av teknisk indikator är färdig returneras resultat och 
TASignalInterpreter får uppdraget att analysera signaler från uträkning. För att 
analysera signaler hämtas regler i form av regel köp och sälj. 

Regler som returneras får därefter listan med tekniska resultat och analyserar dess 
värden för att indikera köp eller sälj. När en regel har gått igenom listan returneras 
samma lista och sparas sedan ner till databas. Analysen är klar efter 
TASignalinterpreter och klassen Simulation kan därför placera köp och sälj för 
indikator. 

+InterpretSignals()

TASignalInterpreter IRule

RuleFactory

1 11

1

IndicatorResult

1

1

AnalysisStockCalculation

1

1
IndicatorResultDTO

«uses»

 

Iterera indikator och aktier kopplade till analys 

AnalysisIterator itererar alla indikatorer och aktier för analys. När 
AnalysisIterator itererar aktier för indikator blir ärvande klass ansvarig för att 
utföra metoden HandleCurrentIteration. En iteration motsvarar indikator och en 
av flera aktier kopplade till indikator. 

Klassen Analyse som ärver från AnalysisIterator säger sedan till klassen 
TASignalInterpreter att analysera indikator med specifik aktie.  

Klassen Simulation som ärver från AnalysisIterator har i uppgift att köpa och 
sälja beroende på resultat från analys. Simulation kan exekveras efter Analys sparat 
resultat till databas. 
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+HandleCurrentIteration()

Analyse

+Start()
+HandleCurrentIteration()

AnalysisIterator

+InterpretSignals()

TASignalInterpreter

1 1

AnalysisIndicatorDTO «uses»

AnalysisDTO

AnalysisStockDTO «uses»

Analysis

StockHistory
1

1

1

1

1

1

IndicatorResult

1

1

AnalysisIndicator

1

1 AnalysisStock

1
1

+HandleCurrentIteration()

Simulation

LiquidCheck

AmountAccounting

InvestmentAccounting

WalletDTO

Bid

Ask

1 11

1

1

1

1

1

11 1

1

+FindTradeSequence() : <unspecified>

RealTradeSequenceFinder

«uses»

IndicatorResultDTO «uses»

«uses»
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8.2 Data Access tier 

8.2.1 DTOtoSQL 

Modell för hantering av all data i system visas i denna modell. I följande text 
kommer motivering för varför systemet använder DTOtoSQL för alla 
databaskopplingar samt förklaring av DTOtoSQL arkitektur. Därefter följer 
förklaring av underhåll av systemets databas. Det finns liknande teknologi som 
följer liknande koncept som t.ex. Entity Framework eller NHibernate men innan 
projektet startade var förståelsen av dessa mycket liten och tanken var att utveckla 
ett enkelt verktyg inspirerat utav existerande ORM eftersom det ansågs lättare 
samt intressant att utveckla. 

DTOAccess

+SaveDTO() : int

DTOSaveAccess

+ChangeDTO() : int

DTOChangeAccess

+RemoveDTO() : int

DTORemoveAccess

+GetDTO() : <unspecified>
+CreateDTOFromDataSet() : <unspecified>

DTOGetAccess

+GetNonEmptyFields()
+GetNonPrimaryFields()
+GetPrimaryFields()

DTOFieldPicker
1

#Select()
#Insert() : int
#Delete() : int
#Update() : int

Access

+QueryExecution
+QueryParameter
+QueryBuilder

QueryTools

+ExecuteParameterizedNonQuery()
+ExecuteQuery()
+ExecuteNonQueryMaster()
+ExecuteNonQuery()

-QueryParameter

QueryExecution

+GetParameters()
+AddParameters()

QueryParameter

+ConcatQuery()
+GetNames()

QueryBuilder 111

+CreateDatabaseModel()
+FillDatabaseWithTestRecords()
+RestartDatabaseWithModel()

DataMaintenance

+CreateDTOFromDataRow() : <unspecified>

DTOFromDataRow

1

+GetFields()

DTOFieldGetter 1

+Name : string
+Value : object

DTOField

+Save() : bool
+Change() : bool
+Get() : <unspecified>
+GetDistinct() : <unspecified>

TransferableDTO

AnalysisDTO

AnalysisIndicatorDTO

AnalysisStockDTO

ExchangeDTO

SectorDTO
RuleSettingDTO

PortfolioStockDTO

PortfolioDTO
IndustryDTO

IndicatorSettingDTOIndicatorResultDTO

StockinfoDTO

StockHistoryDTO

StockDTO
StockdetailDTO

StatusDTO

WalletDTO

UserDTOTradeDTO

+Save() : bool
+Change() : bool
+Get() : <unspecified>
+GetDistinct() : <unspecified>

DTOTransfer

1

«uses»

«uses»
«uses»

«uses» «uses»«uses»«uses»

«uses» +CreateTable()
+DropTable()

TableQuerys

+CreateDatabase()
+DropDatabase()

DatabaseQuerys

11

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

1

1

1
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Motivering för DTOtoSQL 

En tidskrävande del av utveckling brukar vara att skapa databaskopplingar för 
varje specifik transaktion mellan databas. Ett exempel då man skriver en aktie till 
databasen med hjälp av vanlig ADO.NET teknologi kan se ut som kodexemplet 
nedanför. 

public static int AddStock(string symbol, string stockName) 

{ 

   using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connString)) 

   { 

connection.Open(); 

try 

{ 

    SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO   

Stock(Symbol,  StockName) VALUES(@Symbol, @StockName)", 

connection); 

    cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("Symbol", 

symbol)); 

    cmd.Parameters.Add(new SqlParameter("StockName", 

stockName)); 

    return cmd.ExecuteNonQuery(); 

} 

    catch (Exception Ex) 

    { 

               throw Ex; 

    } 

    } 

} 

Att skapa denna typ av koppling för varje enskild transaktion mot databas är 
mycket tidskrävande och skapar onödigt många rader kod. 

Därför valde jag att utveckla en egen metod för att kommunicera direkt med 
databasen som eliminerar denna typ av kod. Idén är att man skapar en klass som 
representerar fälten i en databastabell och ger sedan klassen CRUD funktionalitet.  

CRUD innebär att klassen som representerar en databastabell ska kunna skriva, 
läsa, uppdatera och ta bort. När klassen kan utföra CRUD kan man utföra alla 
nödvändiga operationer för att kommunicera med databas. 

Nedanför visas ett exempel för hur man kan spara en aktie till databasen med den 
nya metoden. Denna kod är mycket lättare att läsa samt enklare att skriva (mindre 
tidskrävande). Liknande metod gäller för ta bort, ändra eller läsa.  

 

Public void AddStock(string symbol, string stockName) 

{ 

    StockDTO stock = new StockDTO();  // StockDTO representerar tabell 

    stock.Symbol = symbol; 

    stock.StockName = stockName; 

 

    stock.Save();  // ifyllda värden kommer nu sparas till tabellen Stock 

} 
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När man sparar aktie utförs precis samma metod som i första exemplet, men 
skillnaden är att parametrisering för att ta bort skadlig input och uppbyggnad av 
query sker automatiskt i bakgrunden. 

 

DTOtoSQL arkitektur 

TransferableDTO och DTOTransfer 

Bilden visar hur StockDTO ärver från TransferableDTO för att få CRUD 
funktionalitet. StockDTO kan nu bl.a. använda metoden Save. När Save exekveras 
kommer StockDTO skickas vidare till klassen DTOTransfer som i sin tur 
använder metoden Save. 

+Save() : bool
+Change() : bool
+Get() : <unspecified>
+GetDistinct() : <unspecified>

TransferableDTO

StockDTO

+Save() : bool
+Change() : bool
+Remove() : bool
+Get() : <unspecified>
+GetDistinct() : <unspecified>

DTOTransfer

1

 
 

DTOTransfer & DTOAccesser 

Beroende på vald CRUD operation som DTOTransfer exekverar kommer 
StockDTO skickas vidare till en DTOAccess klass som hanterar specifik CRUD 
operation(Save, Change, Remove eller Get).  
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DTOAccess klasser hanterar i princip vilka fält som ska väljas ut beroende på typ 
av CRUD operation. Om StockDTO ska spara hämtas fält som inte är tomma och 
en lista med ifyllda fält skickas sedan vidare till klassen Access samt namnet på 
vilken typ av tabell som ska användas vid sparande.  

Samma princip som för Save gäller även för Remove och Get, skillnaden hos Get 
är att data blir returnerad, som i detta fall returneras i form av StockDTO.  

 

Change skiljer sig i det att den först hämtar en lista på primära fält som används 
för att peka ut vilka rader som ska förändras i en datatabell, sedan hämtas fält som 
inte är primära som används för att ändra likvärdigt fält i utpekade rader. 

 

DTOAccess

+SaveDTO() : int

DTOSaveAccess

+ChangeDTO() : int

DTOChangeAccess

+RemoveDTO() : int

DTORemoveAccess

+GetDTO() : <unspecified>
+CreateDTOFromDataSet() : <unspecified>

DTOGetAccess

+GetNonEmptyFields()
+GetNonPrimaryFields()
+GetPrimaryFields()

DTOFieldPicker
1

+CreateDTOFromDataRow() : <unspecified>

DTOFromDataRow

1

+Save() : bool
+Change() : bool
+Remove() : bool
+Get() : <unspecified>
+GetDistinct() : <unspecified>

DTOTransfer

«uses» «uses»«uses»«uses»

 

 

Access 

Access innehåller databaskopplingar som Insert, Update, Get eller Delete. Access 
använder ADO.NET för att kommunicera med databas. 

Innan t.ex. Insert exekveras hämtas parametrar från lista med fält och värden som 
parameteriseras för att säkerställa att parametrar inte innehåller skadande data. 
Sedan används QueryBuilder för att sätta ihop parametrar till en sträng.  

Det går nu exekvera query med hjälp av lämplig metod från klassen 
QueryExecution. I detta ex. används metoden ExecuteParameterizedNonQuery 
eftersom vi använder metoden Save som inte returnerar data. StockDTO från ex. 
har nu sparat data. 
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#Select()
#Insert() : int
#Delete() : int
#Update() : int

Access

+QueryExecution
+QueryParameter
+QueryBuilder

QueryTools

+ExecuteParameterizedNonQuery()
+ExecuteQuery()
+ExecuteNonQueryMaster()
+ExecuteNonQuery()

-QueryParameter

QueryExecution

+GetParameters()
+AddParameters()

QueryParameter

+ConcatQuery()
+GetNames()

QueryBuilder 111

+Name : string
+Value : object

DTOField «uses»

«uses»

«uses»

«uses»

1

 

 

8.2.2 Databasunderhåll 

För att underhålla databas används klassen DataMaintenance. DataMaintenance 
innehåller metoder för att snabbt starta om databasmodell och även fylla tabeller 
med testdata.  

+QueryExecution
+QueryParameter
+QueryBuilder

QueryTools

+CreateDatabaseModel()
+FillDatabaseWithTestRecords()
+RestartDatabaseWithModel()

DataMaintenance

+CreateTable()
+DropTable()

TableQuerys

+CreateDatabase()
+DropDatabase()

DatabaseQuerys

11

1 1
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8.3 Prototyper för gränssnitt 

Startsida 

 

Portfoliosida 
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Analyssida 
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8.4 Resultat för gränssnitt 

Startsida  
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Portfoliosida 
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Analyssida 
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