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Förord 

Jag har redan från min tredje termin på BTH älskat att arbeta med Ruby on Rails, alltså är det mer 

eller mindre naturligt att mitt examensarbete kommer vara utvecklat i det. Jag vill tacka Markus 

Leyman för att han hade en riktigt intressant och rolig genomgång av ramverket Ruby on Rails, jag 

har sedan dess enbart arbetat med det.   

En annan person som har haft stort inflyttande på mig är grundaren av ”Massive Entertainment”, 

Martin Walfisz, som på en föreläsning sa att om man skulle starta företag är det optimalt att göra det 

precis innan eller efter man är klar med studierna. Anledningen till det var bland annat att man redan 

lever på lite pengar, och tar man en anställning så kommer man eventuellt vara för feg att starta eget 

senare.  

Andra jag vill tacka är Mattias Schertell och Kerstin Gustavsson, programansvariga för Mediateknik 

med inriktning interaktiva system, för att de gjorde studierna på BTH underhållande och lärorika, och 

till sist Emma Larsson för hjälp med uppsatsen och korrekturläsande. 

Planen var att under examensprojektet skapa grunden och en fungerande webbapplikation som var 

redo att publiceras och vidareutveckla från feedback. Jag känner att jag är klar med allt jag planerade 

att göra, även om det inte ser ut att vara så mycket så är jag ändå nöjd, jag känner att det är en 

väldigt bra grund att arbeta vidare på. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete riktar in sig på arbetet och utvecklandet av en websida anpassat för 

onlinespelare. Websidan är gjord i Ruby on Rails, ett ramverk som baserar sig på 

programmeringsspråket Ruby. Det har en egenskap som grundar sig i att upprepning av 

programmeringskod inte skall behöva förekomma, detta för att underlätta arbetsflödet samt 

reducera problemen som ofta uppstår med för mycket kod 

Denna egenskap var något av det som inspirerade mig att fortsätta arbeta med ramverket, då jag 

använt mig av det innan, och på så sätt utveckla mina kunskaper i det. Min idé av att sammanställa 

en webbapplikation i ramverket kändes som den vettigaste formen att testa mina kunskaper genom, 

samt att göra något som jag kände saknades på webben – en optimal sida för grupper av 

onlinespelare att träff as och diskutera i forum.  

Denna reflektion innehåller alltså min tankegång, min frågeställning, mitt arbetssätt, problem jag har 

stött på, lösningar på problemen och tidsplanering relaterat till detta – mitt examensarbete för 

Webbproduktion på Blekinge Tekniska Högskola.  

Reflektionen innehåller också en ordlista som förklarar vissa termer som jag använder mig av i 

texten.  

 

Nyckelord 

Ruby on Rails, Community, Webbapplikation, Guild, Enskild Firma 
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Abstract 
This thesis focuses on the work and the development of a website designed for online gamers. The 

website is made in Ruby on Rails, a framework based on the programming language of Ruby. It has a  

feature which is based on that the repetition of programming code should not have to occur, in order 

to facilitate work flow and reduce the problems that often occur with too much code. 

This feature was something of what inspired me to continue working with this framework, since I 

have used it before, and thus to develop my skills in it. My idea of compiling a web application in this 

framework seemed like the most sensible form to test my skills, and to do something I felt was 

missing on the Web – an optimal site for groups of online gamers to meet and discuss in the forums. 

This reflection thus contains my round of thoughts, my questions or problem, my approach, 

problems I have encountered, solutions to those problems and planning related to this – my thesis of 

Web Production at Blekinge Institute of Technology. 

This reflection also includes a Swedish glossary explaining some terms that I use in the text. 

 

Keywords 

Ruby on Rails, Community, Webb application , Guild, Sole proprietorship 
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Arbetsbeskrivning 
Under examensarbete har jag arbetat med att utveckla en webbapplikation med hjälp av Ruby on 

Rails1.  Ruby on Rails(se ordlista) är ett ramverk skapat av det danska företaget 37signals2 för 

utveckling av webbapplikationer. Det är baserat på programmeringsspråket Ruby, skapat av Yukihiro 

Matsumoto3. Ruby on Rails är designat så att använda designmönstret MVC, samt att man snabbt 

och enkelt ska kunna producera webbapplikationer på ett sätt där man så få gånger som möjligt ska 

behöva skriva om programmeringskod som utför samma sak. 

  

Webbapplikationen är ett Community inriktat mot online spel, men framförallt är det till för de 

personer som leder andra i onlinespel i så kallade Guilds. Funktioner som jag utvecklat till 

webbapplikationen är öppna forum där användare kan diskutera, ett sätt för spelare att söka efter 

Guilds och skicka en förfrågan att gå med. Varje Guild får sin egen del av sidan där de får privata 

forum, en kalender där de kan planera evenemang samt att användarna enkelt kan se vad som 

händer. 

 

Nyheter, och recensioner för populära och nya onlinespel, kommer att publiceras genom ett 

nyhetssystem jag skapat till sidan. 

 

  

                                                           
1 http://rubyonrails.org/ - Senast åtkommen 2011-04-11 
2
 http://37signals.com - Senast åtkommen 2011-05-09 

3
 http://www.ruby-lang.org/en/about/ - Senast åtkommen 2011-06-04 

http://rubyonrails.org/
http://37signals.com/
http://www.ruby-lang.org/en/about/
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Projektplan 
Planeringen och genomförandet av arbetet med webbapplikationen i Ruby on Rails beskrivs nedan 

 

Syfte  

Syftet med projektet är att utveckla en webbapplikation, konstruerad i Ruby on Rails, Denna 

webbapplikation ska sedan användas i den enskilda firma. lära mig att driva en enskild firma samt 

utveckla mina kunskaper inom webbutveckling. Syftet med webbapplikationen är att det ska vara en 

inkomstkälla till företaget genom reklam och att det kommer utveckla mina kunskaper i Ruby on 

Rails. eftersom det saknas en sådan tjänst på webben, där spelare från hela världen på ett enkelt sätt 

kan planera sina event, diskutera i forum de själva skapat och hålla sig uppdaterade genom de 

nyheter som kommer läggas upp på sidan.  

 

Mål  

Jag kommer att göra en webbapplikation under min sista vårtermin och det är en webbsida för Guilds 

(grupp av spelare) i onlinespel och förhoppningsvis ett Community för spelare. Huvudidén med den 

webbsiten är att samla alla Guilds på ett ställe och göra det lätt för både spelare att hitta Guilds och 

för Guilds att hitta spelare. Guilds kommer vara en stor del av sidan då alla kommer få en egen del, 

med forum och andra funktioner som kommer utvecklas under tiden. Min målgrupp är alla som 

spelar online spel och söker eller håller i en Guild. 

 

Metoder  

Webbapplikationen kommer att utvecklas utifrån mina egna idéer då jag själv ingår i målgrupper och 

vet vad jag hade velat ha för funktioner från tjänsten, när jag känner att sidan kommit så långt att 

den är klar för användare kommer den ha ett teststadie där användare får ge feedback och fortsätta 

utveckla den efter det. Sidan kommer vara gjord i Ruby on Rails. 

Jag kommer använda mig av ett arbetssystem jag kallar 5-veckorsperioder. Detta system kommer att 

förklaras mer detaljerat under rubriken nedan. 

  



Albin Eneroth Community-utveckling i Ruby on Rails 

 

3 
 

Tidsplan för projektet 

Inledningsvis kommer fokus ligga på uppstarten av företaget. Affärsplan skall skrivas, och jag behöver 

undersöka  hur skattsedlarna fungerar. Därefter skall planeringen/layout för spelsidan ske. 

 

Efter att ha påbörjat programmeringen för spelsidan skall en till två veckor läggas på en detaljerad 

planering av hur sidan ska se ut och vilka funktioner som  ska finnas där. Efter det kommer jag lägga 5 

veckor på att producera det jag planerat, för att sedan ta ett par dagar för att eventuellt redovisar 

vad som är gjort och sedan använda den feedbacken för att planera hur jag ska göra de nästa fem 

veckorna. Om det fungerar bra så fortsätter jag med 5-veckorsperioder. 

 

 

Risker med projektet 

Jag ser inga speciella risker med projektet utöver de risker som alltid finns som sjukdomar, dålig 

motivation, datorproblem osv. då det bar är en del utgifter i början för att starta företag annars 

kommer det inte kosta särskilt mycket. En risk är att webbapplikationen inte får tillräckligt med 

användare, men jag ser det mer som en utmaning att göra den tillräckligt bra för att locka användare. 

Risker med arbeta ensam kommer vara att det inte går att bolla idéer vilket gör att idéer inte 

utvecklas till sin fulla potential  
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Processbeskrivning 

Redan i början av den tematiska fördjupningen blev det tydligt att mitt examensarbete också  skulle 

handla om Ruby on Rails och webbapplikationer för att skapa ett riktigt stort Community för spelare 

som spelar MMORPG:s , men framförallt dem som spelar tillsammans i Guilds. Funktionerna i 

webbapplikationerna skulle underlätta för spelare att samarbeta, t.ex. genom att kunna organisera 

events tillsammans med andra spelare genom en särskild kalender där användare snabbt och enkelt 

kan se vad som händer i deras Guild. En annan tjänst som kan erbjudas är forum, både helt öppna 

och privata, för Guilds. 

 

Webbapplikationen som jag valde att arbeta med hade jag ganska stora planer för, mitt mål med den 

är att skapa det största Community för personer som spelar MMORPG’s och framförallt de som 

spelare tillsammans i Guilds. Jag vill erbjuda funktioner som underlättar för spelare att samarbeta, 

t.ex. ett sätt för spelare att hitta andra att spela och organisera events med, en kalender som 

användare snabbt och lätt kan kolla upp vad som händer i sin Guild och en annan stor sak jag vill 

erbjuda är forum både helt öppna forum och privata för Guilds.  

 

Tillsammans med den här webbapplikationen planerade jag också att starta upp ett företag och 

använda webbapplikationen som det första jag producerar till företaget och förhoppningsvis tjäna 

pengar genom reklam på webbapplikationen. 

 

Affärsplan och uppstart av företag 
Under den första veckan av projektet arbetade jag med projektplanen. Eftersom jag visste vad jag 

ville göra och hur, gick det fort att skriva en godkänd projektplan. Utöver projektplanen funderade 

jag också på vad mer webbapplikationen skulle kunna erbjuda och jag bokade ett möte med min 

handledare, Alexander Hansson på BTH, så jag kunde få lite hjälp med uppstarten av företaget. 

Under tiden jag väntade på mötet med honom läste jag på om företag för att få en bättre upp-

fattning om vad som behövs göras innan man startar upp ett företag och efter man har startat det.  

Det jag behövde göra innan var att skriva en affärsplan4. Det gjorde jag på webbsidan verksamt.se5 

som är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket där man enkelt kan sköta 

uppstart och hantering av företag. 

Under mötet med Alexander Hansson gick vi allmänt igenom ensamföretagande samt lite angående 

min plan för företaget, såsom risker och budget. Vi kom också fram till att det första jag skulle göra 

                                                           
4
 Se bilaga 2 

5 http://www.verksamt.se/portal/web/guest/home - Senast åtkommen 2011-04-11 

http://www.verksamt.se/portal/web/guest/home
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var att skriva klart affärsplanen, skicka in den till honom och sedan ha ett möte till när han hade gått 

igenom den. 

 

På nästa möte pratade vi om affärsplanen, när jag skickade den och övriga uppgifter till bolagsverket 

genom Verksamt.se. Eftersom det inte var bråttom att starta företaget kom vi fram till att jag skulle 

vänta med det tills vidare och börja arbetet på webbapplikationen. 

 

Webbapplikationen 
Det första var att planera hur arbetet skulle läggas upp, vilka delar av webbapplikationen som skulle 

prioriteras, hur utformningen skulle göras och vad som behövdes i databasen. 

 De delar som prioriterades var: 

 Grundlayout 

 Index6 sida med nyheter 

 Guild sida med tillhörande funktioner 

 Diskussion forum 

 Registrering och login system 

De här delarna skapar en grund för användaren att börja använda webbapplikationen, och börja ge 

feedback på vad som är bra och dåligt samt vilken riktning webbapplikationen ska ta efter examen.  

Prioriteringarna gjordes eftersom det är det grundläggande som behövs utav en webbapplikation och 

det är de delarna som är viktigast för det här projektet. 

Grundlayouten var det första jag skapade, det gav mig ett bra perspektiv om hur sidan skulle se ut 

och det gjorde det lättare att senare påbörja arbetet med funktionerna. Den bestod av en header, 

meny, samt plats för de olika delarna av webbsidan som skulle skapas. 

 

Login och registreringssystem 

Den första funktionen som skapades var ett sätt för användare att registrera sig och logga in med. 

Grunden av den här delen är baserad på ett loginsystem som finns i boken ”Agile Web Development 

with Rails” (Ruby, Thomas & Heinemeier Hansson, 2011) som anpassats till den här 

webbapplikationen. Det viktiga med den här delen är att när den sparar ner informationen om 

användare, så sparar den inte lösenordet som text utan den krypterar och lägger till ”salt”, vilket i det 

här fallet betyder att man lägger till ett hemligt ord och en slumpad nummerföljd i användarens 

                                                           
6
 Den första sidan man ser när man går in på webbapplikationen. 
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lösenord. Den slumpade nummerföljden sparas också i databasen så att webbapplikationen vet vad 

det var för nummerföljd när den dekrypterar samt kontrollerar så att användaren skrev in rätt 

lösenord vid inloggning. Det man får ut av att göra det här är att lösenorden är säkrare mot attacker 

eftersom de inte krypteras på samma sätt, varje gång  

en ny användare registrerar sig. 

 

Tillsammans med loginsystemet är webbapplikationen konstruerad så att den inte använder cookies 

för att spara sessions utan det sparas i databasen. Detta i sin tur gör att webbapplikationen kan köras 

över flera webbservrar utan att användaren behöver logga in på nytt. 

 

Efter att loginsystemet var klart började arbetet på indexsidan där det finns allmänna nyheter om 

sidan och om online spel. Till det här har jag också skapat ett enkelt sätt för administratörer att skriva 

nyheter direkt på sidan. 

 

 De senaste nyheterna visas med en bild och titel som man kan klicka på för att läsa hela nyheten. 

Det skiftar också mellan de fem senaste nyheterna, äldre nyheter visas med titel, i en lista till höger 

om bilderna. Där kan också användaren klicka vidare till ett arkiv som innehåller alla nyheter.  

Skiftandet mellan bilderna är gjort med ett JavaScript som jag skrivit själv och som byter ut bilder och 

text efter några sekunder med alternativet att klicka på en liten bild av nyheterna för att skifta till just 

den nyheten. 

 

Forum 

När grunden för webbapplikationen var avslutad påbörjades en av de större delarna med projektet, 

vilket var ett forum. Programmeringen av detta är skriven helt från grunden, trots att det finns 

färdiga alternativ. Detta innebär på sikt att forumen kommer vara anpassade för webbapplikationen 

och enkelt kan förändras om behovet uppstår. Jag valde att göra på det här sättet dels för att veta 

hur man gör det och dels för att jag ska kunna anpassa det så bra som möjligt till sidan inte minst för 

att användare ska slippa logga in ännu en gång,  som det brukar vara när man använder färdiga 

forum. 

 

Forumet är uppbyggt som de flesta andra forum är, det är uppdelat först i kategorier och i 

kategorierna har man olika forum. I de forumen kan användare skapa nya trådar, varje gång en 

användare skriver något nytt i en tråd så sparas det i något som kallas en post. Den posten visas sen i 

tråden tillsammans med lite information om användaren. 
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För att skydda forumen mot skadlig kod behöver man ta bort all kod från de posts användare gör, 

men gör man detta kan man inte formatera texten med till exempel fetstilt eller kursivt. För att lösa 

detta använder jag mig av ett tillägg till Ruby on Rails som heter RBB-Code7 som är ett hjälpmedel för 

att använda sig av något som heter BB-Code. Det är ett vanligt använt system för att kunna spara 

formateringen och sen läsa av och formatera det användaren skrev. 

 

Det var planerat att den här delen, och Guild-delen, av webbapplikationen skulle ta ungefär ta 5 

veckor vardera att utveckla, men det var lättare att göra än planerat så forumdelen blev klar på lite 

under tre veckor. Detta gjorde att jag fick mer tid att utveckla Guild-delen som jag påbörjade efter 

forum.  

 

Guild-delen av webbapplikationen är den viktigaste delen, eftersom det är den som ska locka 

användare. Det är här alla de viktiga funktionerna kommer finnas och det är också den del som 

kommer ta mest tid att utveckla. 

 

Mina planer på vad den skulle innehålla var till en början att det skulle finnas funktionalitet för 

användare att hitta en Guild som passade dem, t.ex. att den spelade rätt spel och att den fokuserade 

på de saker användaren är intresserad av i det spelet. Guilds ska också ha ett eget forum som man 

kan välja om det bara ska vara för medlemmar eller öppet för alla användare. Det ska också finnas ett 

nyhetssystem för ledarna att lägga upp nyheter för Guilden, samt ett enkelt sätt för Guilden att skapa 

och hålla koll på organiserade event. 

 

Innan jag började utveckla nyhetssystemet och eventsystemet skrev jag ett JavaScript för menyn. 

Detta skript gjorde att när användaren håller muspekaren över en knapp kommer det fram en 

undermeny med fler alternativ.  

Det gick ganska snabbt att utveckla grunden för Guild-delen så att jag nu enkelt kan utveckla och 

lägga till nya funktioner. Forumet gick snabbt att anpassa också, så att det fungerade till Guilds. 

Nyhetssystemet var också enkelt att anpassa. 

 

  

                                                           
7 https://github.com/jarrett/rbbcode - Senast åtkommen 2011-04-11 

https://github.com/jarrett/rbbcode
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Företaget 

Webbapplikationsutvecklingen skulle utgöra grunden för min affärsidé och jag behövde därför starta 

ett eget företag. Jag finslipade lite på affärsplanen och använde mig av verksamt.se för att skicka in 

informationen till Skatteverket. Utöver affärsplanen fick jag fylla i mer information om företaget, 

såsom hur ofta jag skulle skatta, och min planerade inkomst för det kommande året. Jag valde att 

skatta en gång om året eftersom jag inte räknar med att ha inkomster så ofta att jag behöver göra 

det varje månad, vilket också var ett alternativ. När det gällde den planerade inkomsten valde jag att 

sätta noll kronor under hela året, och det gör att jag inte behöver betala preliminärskatt, utan 

skatten betalas nästa år när jag redovisar ekonomin. 

 

Webbserver och grafik 

Efter att företaget officiellt var startat började jag på den sista delen av mitt examensarbete - att  

köpa en webbserver där jag kunde lägga upp webbsidan för allmänheten. Webbservern är hyrd på 

Linode.com8, det gick enkelt att ordna webbservern samt länka domänen Guildrunner.org9 till 

webbservern. Den här webbservern kommer också användas till kommande projekt, sidor och 

applikationer jag utvecklar i företaget. Det sista arbetet på webbapplikationen var att skapa grafik, 

eftersom jag inte kan detta själv så valde jag att köpa det av en bekant, se bilaga 3 för bilder på en 

tidig design. 

  

                                                           
8
 http://www.linode.com/ - Senast åtkommen 2011-04-11 

9
 http://guildrunner.org/ - Senast åtkommen 2011-05-09 

http://www.linode.com/
http://guildrunner.org/
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Reflektion 

I detta kapitel skriver jag om personliga tankar gällande projektet, vad jag har lärt mig och vad jag 

tycker om resultatet. 

 

Planera och starta företag 

Målet med mitt arbete var att skapa webbapplikationer, eftersom det är något som jag tycker är 

roligt att göra, men det bör ju även ge någon form av utdelning på sikt. Vid sidan om arbetet med 

webbapplikationerna startade jag ett företag som inte främst är till för tjäna mycket pengar utan att 

jag ska få arbeta med något jag tycker mycket om, där jag kan bestämma mina egna arbetstider och 

där jag själv får bestämma vad som ska produceras. 

 

Att starta företag är något jag tänkt på sen jag började arbeta med Ruby on Rails, då det är relativt 

nytt och inte blivit så vanligt än. Med tanke på detta kände jag att det skulle bli svårt att hitta ett 

företag som arbetade med just detta, så för att fortsätta arbeta med Ruby on Rails var 

ensamföretagare det bästa alternativet. 

 

Att starta företag är inte så svårt med hjälp av Verksamt.se, där finns allt man behöver för att läsa på 

om företag och för att känna sig säker på vad det innebär att starta företag. Det finns också en bra 

mall för att skriva affärsplan som jag använde mig av. Jag var lite orolig att det skulle vara för svårt 

innan jag började skriva affärsplanen, men med hjälp av mallen och bra exempel som fanns så gick 

det förvånansvärt enkelt att skriva en tillfredställande affärsplan. 

Community 
Idéen att skapa ett Community med den här inriktningen baserades på min uppfattning att det 

saknades en bra sådan tjänst och på vilken det skulle vara möjligt att få en inkomst  samtidigt som 

arbetet i sig skulle vara intressant. Jag tror också att det är en webbapplikation som kan bli omtyckt 

eftersom jag arbetar tillsammans med användarna av den för att göra det så bra som möjligt. 

 

Det är också ett annat mål jag har - att utveckla sidan till att bli det största Community för 

MMORPGS, att  användarna ska känna att de är med och påverkar utvecklingen av sidan, vilket ska 

ske genom forumen på webbsiten där de kan ge feedback, göra att sidan kommer växa och nå sin 

fulla potential. 
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Problem 
Ett stort problem som uppstod under projekttiden var att jag var sjuk och sängliggande i en och en 

halv vecka. Detta gjorde att planen ändrades lite och jag fick inte finslipat nyhetssystemet och 

tillhörande arkiv. Annars har det inte uppstått några större problem men det har varit en del mindre 

problem som jag behövt lösa. Det största av dem var när jag skulle börja arbetet med 

webbapplikationen och det precis hade kommit en ny version av Ruby on Rails. Detta innebar att jag 

var tvungen att välja mellan att fortsätta på den gamla versionen eller den nya. Jag valde att lära mig 

den nya versionen, detta gjorde att arbetet gick lite långsamt i början eftersom jag var tvungen att 

lära mig nya saker, då det fanns en del stora förändringar. Även om det var besvärligt och 

tidskrävande att lära sig de nya förändringarna i början, och jag funderade på att gå tillbaka till den 

gamla versionen av Ruby on Rails, är jag nöjd med valet att lära mig det nya då det är mer optimerat. 

Det har försvunnit lite utvecklingstid men i slutändan så tror jag webbapplikationen är bättre än om 

jag hade gjort det med den äldre versionen. 

 

Det andra problemet har varit både bra och dåligt - färdiga tillägg som jag tänkt använda mig av har 

inte fungerat så som jag velat vilket har resulterat i att jag fått skriva egna lösningar på det. Det har 

tagit tid från annan utveckling av sidan, men det har också gett mig nya kunskaper och jag vet att jag  

nu klarar skapa enkla lösningar till svåra problem. 

 

Angående webbservern finns det till den nya versionen av Ruby on Rails bara ett bra alternativ och 

det är en Linux server. Att arbeta med webbservern jag köpt var väldigt givande. Eftersom 

serverhantering är en personlig hobby var det avslappnande att under ett par dagar arbeta med det. 

Jag är nöjd med resultatet att få igång en webbserver där jag kan publicera mina webbapplikationer 

på ett stabilt sätt. 

 

Examensarbetet har varit väldigt givande och lärorikt, framförallt känner jag att jag kan börja arbeta  

professionellt med de kunskaper jag fått. 

Att arbeta ensam har varit både bra och dåligt, det blir självklart lite tråkigt att inte arbeta med 

någon och emellanåt så hade det kanske gått snabbare att arbeta om man haft någon att ”bolla idéer 

med”, men jag har också fått ta eget ansvar genom se till att saker blir gjorda även om det har gått 

lite upp och ner. Slutresultatet gör att jag och känner mig säker på att jag vill fortsätta på samma väg 

med företaget. Kanske blir det så att jag hittar någon annan att arbeta med och utvecklar företaget 

till något större. 
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Det har varit lärorikt att utveckla en webbapplikation, bland annat att se hur mycket arbete det är att 

göra allt själv, att en ordentlig planering underlättar arbetet och gör det effektivare. I framtiden när 

jag arbetar vidare på det här projektet kommer jag även då att använda mig av 5-veckorsplanering. 

 

Jag har också lärt mig väldigt mycket nytt inom programmering, framförallt att göra det mer 

produktivt och noga genom att återanvända mer kod och lättare se var det kan uppstå problem. 

Arbetet har också varit ett test om jag ska fortsätta arbeta med Ruby on Rails eller om jag skulle 

använda något annat alternativ. Jag har kommit fram till att jag ska fortsätta arbeta med Ruby on 

Rails även efter detta men senare även lära mig något av alternativen eller något som är lättare att 

skapa enkla webbsidor med då Ruby on Rails framförallt är till för att ska större saker med dynamiskt 

innehåll.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Ordlista 
BB-Code(Bulletin Board Code) – ett sätt för forum att stilisera den skrivna texten så som fetstilt och 

kursivt. 

CSS(Cascading Style Sheet) - är ett programmeringsspråk man använder för att beskriva för 

webbläsare hur sidan ska se ut. 

Cookies – ett sätt att spara information om användarens besök på webbsidan. 

Dekryptering – Sätt att göra krypterad information läslig. 

Guilds - I det här projektet kommer ordet Guild komma upp ofta och det betyder att en grupp av 

spelare går ihop tillsammans ofta under en ledare för att utföra olika saker tillsammans i online spel. 

Header - Det som finns överst på en webbsida innehåller oftast namnet på sidan eller en bild med 

sidans namn på. 

JavaScript – ett programmeringsspråk som framförallt hanterar förnedringar på webbsidor 

Kryptering – Ett sätt att göra information svårläslig. 

MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) – Ett datorspel som spelas över 

internet där många personer spelar tillsammans i en virtuell värld.  

MVC(Model-View-Controller) – är ett sätt att dela upp projektstrukturen så att man skiljer det som 

visas och det som beskriver 

Ramverk – Färdig funktionalitet för att skapa och utveckla produkter snabbt och enkelt. 

Ruby – Programmeringsspråk skapat av Yukihiro Matsumoto i mitten av 1990-talet. 

Ruby on Rails – Ramverk baserat på Ruby skapat av företaget ”37signals”. 

Salt – Ett tillägg på ett lösenord som gör det svårare får obehöriga att dekryptera lösenordet. 

Sessions – ett sätt där temporär information sparas medans användaren använder webbsidan. 

Webbapplikation – är ett lite enklare ord för en webbsida som är lite mer avancerad. 

XHTML(eXtensible HyperText Markup Language) - är ett programmeringsspråk man använder för att 

beskriva för en webbläsare vilka objekt som ska finnas på en webbsida så som text, eller tabeller. 
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Bilaga 2 – Bilder 
       

 

 


