Sammanfattning
På internet finns det idag ett stort utbud av försäljningswebbsidor där det hela
tiden inkommer nya annonser. Vi ser att det finns ett behov av ett verktyg
som övervakar de här webbsidorna dygnet runt för att se hur mycket som
säljs och vad som säljs. Att skapa ett program som övervakar webbsidor är
tidskrävande, därför har vi skapat ett ramverk som underlättar skapandet av
webbskrapare som är fokuserade på att listbaserade försäljningswebbsidor på
nätet. Det finns flera olika ramverk för webbskrapning, men det finns väldigt
få som endast är fokuserade på den här typen av webbsidor.
Nyckelord: Web scraping, Web crawling, Framework, Listbased sales
websites.
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1. Introduktion
Det finns många försäljningssidor på nätet där både privatpersoner och
företag säljer saker. De här webbsidorna går med hjälp av en webbskrapare
att övervaka för att sedan extrahera den typ av information vi är intresserade
av. Genom att göra ett ramverk för en webbskrapare som övervakar
försäljningssidor på nätet vill vi minska tidsåtgången samt underlätta
skapandet av nya webbskrapare för olika försäljningssidor.

1.1 Syfte/bakgrund
Den inledande uppgiften var att implementera webbskrapare som samlar in
data från webbsidorna blocket.se  bilar, blocket.se  bostad och hemnet.se.
De här webbsidorna innehåller listor av saker till salu som inte genereras med
hjälp av Ajaxanrop (se avsnitt 2.5) eller liknande, dessutom måste
webbadresserna
vara
statiska.
Webbskraparen
är
skapad
i
programmeringsspråket Java som efter X (ställs in individuellt i varje robot)
antal minuter går in och hämtar information från flera olika listbaserade
försäljningswebbsidor. Sedan jämförs den föregående hämtning med den nya
för att kunna urskilja om nya försäljningsobjekt har dykt upp på sidan.
Resultatet blir en följd av nya och försvunna objekt vilket möjliggör till olika
typer av statistisk analys kan beräknas, exempelvis medelpris för en gård i
Oskarshamn, eller medeltiden för att sälja en Volvo i Sverige.
Syftet med detta arbete är att ta fram en generell algoritm för den här
typen av webbsidor. Antagandet är att koden för de olika robotarna kommer
se näst intill identiska ut vilket resulterar i att det kommer gå fort att ta fram
nya typer av robotar i form av ett ramverk. Resultatet kommer innehålla
statistik för hur många nya objekt som kommer in under vissa tidsperioder,
samt tidpunkter då det kan vara svårt att komma åt vissa webbsidor. Detta
kommer granskas manuellt för att fastställa att ramverket/algoritmen fungerar
som tilltänkt.

1.2 Motivation
Webbskraparen kommer användas i ett projekt som heter Linnaeus University
Data Stream Center (LnuDSC) som är ett projekt på Linnéuniversitetet där
robotar övervakar webbsidor av olika typer.
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Figur 1.1 visar strukturen för Linnaeus University Data Stream Center.
Figur 1.1 visar strukturen för LnuDSC där flera robotar hela tiden
skickar strömmar med data till en broker som hanterar datan i form av en
databas. Forskare kan sedan prenumerera på de kanaler som de är
intresserade av. Vår del är att skapa nya robotar med hjälp av ett
egetutvecklat ramverk som övervakar listbaserade försäljningswebbsidor 24
timmar om dygnet.
Exempelvis har forskare vid ekonomiinstitutionen visat intresse att få
tillgång till pris och utbud av vissa varor till salu på ett snabbt och enkelt sätt.
Dessa varor motsvarande bilar och fastigheter skall sedan kunna användas
som konjunkturindikatorer inom ekonomi.
Anledningen till att vårt ramverk ska användas jämfört med andra
ramverk/system är för det skrapar webbsidor av den här typen dvs.
listningsbara försäljningswebbsidor och det är inte många ramverk som har
all funktionalitet som behövs för att göra just detta. Det vill säga många
ramverk/system kan skrapa dessa typer av webbsidor som exempelvis
import.io, men denna sidan kostar pengar om skrapningarna blir fler än 500
vilket inte är tillräckligt. Sedan har inte import.io stöd för hantering av
försäljningsobjekt som säljs eller tas bort från webbsidan. Vi har inte hittat ett
liknande ramverk som har egenskaperna att kunna utföra göra oändligt antal
skrapningar kostnadsfritt, ha stöd för sålda eller borttagna försäljningsobjekt
och dessutom kunna formatera försäljningsdatan till JsonObject som är
komprimerat, lättläst och lätthanterligt för att andra Java program. Det gör att
fält i JsonObjecten som exempelvis priset enkelt kan filtreras ut jämfört med
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andra system som vill analysera försäljningsdatan, men oftast inte har stöd
för att identifiera och filtrera ut de önskade fälten. Vårt ramverk har stöd för
att skrapa webbsidor efter x antal timmar beroende på hur hög trafiken är på
varje webbsidan. Andra ramverk/system saknar oftast denna funktionalitet
exempelvis bilpriser.se. Att liknande ramverk/system ej har dessa stöd som
nämnts innan innebär att vårt ramverk bör användas för att utföra statistiska
analyser.
Anledningen till att vi inte använt Hemnets eller Blockets egna
bevakningstjänster är för att de inte fungerar på det sätt som vi vill. Deras
bevakningstjänster som är tillgängliga för allmänheten, går ut på att
användaren får en notifikation i mobilappen eller i form av ett mail när ett
försäljningsobjekt dyker upp på en sökfras som användaren har angett.
Blockets och Hemnets egna bevakningssystem är heller inte applicerbart på
andra webbsidor, dvs. kan endast användas på Blockets respektive Hemnets
webbsidor.
Varför vi inte valde att använda oss av den liknande tjänsten
bilpriser.se för att lösa våra forskningsproblem är för alla uppgifter måste
fyllas i manuellt för en bil på webbsidan. Det vill säga Bilpriser går inte
använda beroende på att det ej finns lista av fordon som ska säljas, därmed
går det ej att göra en statistisk analys. Bilpriser verkar heller inte kunna samla
in statistik som antalet annonser som läggs upp varje dag. Bilpriser stödjer
endast bilar och inte fastigheter som är ett krav för att lösa våra
forskningsproblem och dessutom kostar vissa delar av tjänsten pengar, vilket
inte vårt ramverk gör.
Anledningen till att vi inte valde tjänsten import.io är för det inte finns
funktionalitet för schemalagda skrapningar i gratisversionen och antalet
skrapningar som kan göras är begränsat per månad. Vårt ramverk är gratis
och det enda som behövs är exempelvis en server att köra webbskraparen på.
Gratis versionen på import.io innebär 500 skrapningar och det räcker inte ens
till Blocket bilar som innehåller cirka 2800 sidor. Billigaste abonnemanget
från import.io kostar minst $249 per månad för 50000 skrapningar, medans
vårt ramverk kan göra oändligt antal skrapningar med en egen server. Om
tjänsten import.io skulle ha använts skulle ett nytt program behövt skapas för
att jämföra föregående skrapning med nuvarande för att urskilja nya
försäljningsobjekt för exempelvis filtypen Comma Separated Values(CVS)
eller Google Sheets.
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1.3 Liknande arbeten
EShopMonitor
Ett webbskraparprojekt som heter EShopMonitor övervakar specifika
webbsidor och håller koll på uppdateringar av varor, hitta fel och rapportera
vad som hittats. Denna skrapare är riktad till att övervaka webbshoppar och
för varje webbshop så måste skraparen bli upplärd av administratorn så att
den vet vad för fält den ska plocka ut. Webbskraparen går igenom sidorna på
specifika intervall. Webbskraparen kan även skrapa lösenordsskyddade sidor
och både dynamiska och statiska webbsidor. Skraparen är dessutom
multitrådad och skriven i Java. EShopMonitor använder sig även av ett Java
bibliotek som heter JTidy för att ta bort felaktig HTMLkod och formattera
HTML [3]. Varför inte vi inte valde att använda EShopMonitor för att lösa
vårt forskningsproblem är för att den inte är 100% korrekt med sin
datainsamling. EShopMonitor är också svårtillgänglig för allmänheten, dvs
går inte hitta verktyget på internet, därmed svårt att säga om det går applicera
detta verktyg på våra typer av försäljningswebbsidor. Dessutom verkar det
som verktyget endast är avsett till att användas under deras projektets gång.
En annan anledning till varför vi inte valde EShopMonitor är för det inte
framgår hur verktyget hanterar borttagna försäljningsobjekt från webbsidan
som har blivit sålda eller borttagna.
WCSMS
WCSMS står för WebCrawlerbased Sale Management System och är en
webbskrapare som övervakar s.k onlineköpcentrum. Ett onlineköpcentrum är
en webbsida där flera olika tillverkares webbsidor och deras produkter finns
samlade [1]. Kunden kan sedan handla på flera av webbsidorna och behöver
bara betala en enda gång även fast kunden har handlat från flera olika sidor.
WCSMS övervakar de olika tillverkarnas hemsidor för att ta reda på pris,
namn, antal sålda produkter och lagerstatus. Roboten jämför tidigare data
med ny data för att hitta nya saker och förändringar av existerande. WCSMS
samlar endast in begränsad data från produkterna för tillfället eftersom det
finns en risk att de blir blockerade. Datan som samlas in är pris, namn, antal
sålda varor, lagerstatus och försäljningstid. Robotens användare kan ställa in
hur ofta roboten ska skrapa, när den ska skrapa och när den ska sluta. Om
blockering uppstår kommer programmet automatiskt minska antalet
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förfrågningar mot den övervakade webbsidan. Programmet för även statistik
över hur mycket som säljs [2]. Vi valde att inte använda WCSMS för att lösa
våra forskningsproblem eftersom det inte framgick i vilket
programmeringsspråk det var skrivet i. I LnuDSC ska alla robotar vara
skrivna i programmeringsspråket Java. Det verkar som WCSMS endast lagrar
produkterna på ett onlineköpcentrum tillfälligt och är därmed inte byggt för
att samla in stora mängder statistik.

1.4 Problemformulering
Ekonomiforskare har problem att analysera konjunkturen inom pris och
utbud. Fastigheter och bilar är intressanta faktorer för att identifiera
konjunktursförändringar. Det saknas verktyg för att snabbt och enkelt kunna
ta reda på nya objekt till salu inom dessa två områden.
F1

Hur kan man utveckla ett ramverk som möjliggör att
man snabbt och effektivt kan utveckla nya robotar för
listbaserade försäljningswebbsidor?

F2

Hur kan ramverket göra för att samla in nya objekt till
salu samt notera och ta bort nya objekt som har blivit
sålda på webbsidorna?

1.5 Avgränsningar
Ramverket kommer begränsas genom att endast skrapa webbsidor med saker
till salu som har statiska webbadresser. Endast webbsidor med listor av objekt
till salu med webbadresser till specifika objekt, samt med sidnumrering i
webbadressen kommer kunna hanteras. Det kommer ej tillåtas att
webbadresserna eller innehållet på webbsidan bara utgörs av javascript
(Ajaxanrop). Ramverket kommer ej ha stöd för försäljningsobjekt som ska
bytas. Webbsidorna som används beskrivs mer i detalj i Kapitel 2.
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1.6 Målgrupp
Målgruppen är utvecklare av robotar som är intresserade av att skrapa
produkter till salu samt utvecklare intresserade av ramverk som minskar tiden
det tar att skapa en robot.

1.7 Ansvarsområden
Blocket bilar (blocket.se) implementationen har gjorts gemensamt likaså
ramverket och har därmed ett delat ansvar. Emil ansvarar för Blocket
fastigheter (blocket.se/bostad) implementationen och Mikael för Hemnet
fastigheter (hemnet.se) implementationen.

1.8 Disposition
Nästa kapitel beskriver hur de olika webbsidorna som ska skrapas är
uppbyggda och vilka de är. Här kommer exempel att tas upp från
HTMLkoden och webbadressen samt lite information om vad de olika
webbsidorna är för något. Kapitel 3 handlar om ansats, metod, validitet samt
etiska överväganden. Det 4:e kapitlet kommer gå in närmare på
implementationen, verktyg och tekniker som använts, problem som stötts på
under implementationen och felhantering. I det 5:e kapitlet beskrivs en
utvärdering av den insamlade datan och ramverket från experimenten, samt
resultatinsamling och analys. Kapitel 6 kommer sammanfatta arbetet,
diskutera liknande arbetens resultat med vårt och ta upp tankar om framtida
forskning. Kapitel 7 består av referenser.
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2. Olika typer av försäljningssidor på nätet
2.1 Vad är Blocket bilar?

Figur 2.1 visar en skärmdump från sökresultatet på Blocket bilar. Här listas
bilar som är till salu.
Blocket bilar är en svensk webbsida där både privatpersoner och
företag kan lägga upp annonser med bilar till salu. På webbsidan i Figur 2.1
finns möjlighet att välja i vilket län annonserna skall visas, om inget valts
visas alla annonser i Sverige. Annonser kan väljas att visas i ett valt län och
de län som angränsar till det. Webbsidan innehåller en sökruta där fri text kan
matas in för att hitta önskat försäljningsobjekt. Användaren kan alternativt
använda menyn på webbsidan för hitta önskad kategori, exempelvis för att
hitta en specifik årsmodell på en bil.
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Figur 2.2 visar en skärmdump från Blocket bilar. Här visas en specifik
bilannons med tillhörande beskrivningar.
Varje annons (Figur 2.2) innehåller information om bilen, exempelvis
hur många mil bilen har gått, vilken årsmodell osv. Säljaren kan lägga till en
egen beskrivning och bilder av bilen där han eller hon exempelvis kan skriva
om delarna som nyligen har bytts ut eller om det är något problem med bilen.
Det finns även kontaktuppgifter till säljaren samt beskrivning om det är ett
företag eller privatperson som lagt ut annonsen. Varje annons granskas på
Blocket innan den läggs ut vilket gör att det blir en fördröjning efter det att en
annons har skapats tills annonsen visas på Blocket. Nya objekt som dyker
upp på Blocket kommer i stora antal cirka var 5:e minut. Blocket bilar har för
tillfället (20160523) 139518 annonser fördelat på 2791 sidor innehållandes
50 bilannonser på varje.
Blocket bilar HTMLstruktur på lista
I följande del kommer det tas upp information om strukturen på annonslistans
sökresultatwebbsidor, gällande webbadressen samt HTMLstrukturen. Dessa
10

kommer i sin tur skrapas av ramverket. En av webbadresserna på
annonslistans sökresultatsidor för Blocket bilar ser ut enligt följande:
http://www.blocket.se/hela_sverige?q=&cg=1020&w=3&st=s&ps=&pe=&m
ys=&mye=&ms=&me=&cxpf=&cxpt=&fu=&gb=&ca=18&l=0&md=th&o=
1.
Sista numret i webbadressen motsvarar vilken sida som visas. Numret är det
enda i webbadresserna som kommer att ändras när byte av sida sker, resten är
statiskt.
Följande del i en av webbadresserna handlar om sorteringen av
annonslistans sökresultatsidor, i fallet nedan beskrivs det att samtliga i hela
Sverige skall visas.
hela_sverige?q=&cg=1020&w=3&st=s&ps=&pe=&mys=&mye=&ms=&me
=&cxpf=&cxpt=&fu=&gb=&ca=18&l=0&md=th
I HTMLkoden gällande sidans annonslista för blocket bilar ligger varje bil i
en articletagg. Denna beskriver kort information om bilen vilket är titel,
datum tillagt, pris, länk samt bild. Annonslistans webbsidor innehåller 50
bilar vardera.

11

Blocket bilar HTMLstruktur på specifik annons

Figur 2.3 visar HTMLkoden för en enskild annons på Blocket bilar.
Följande del kommer ta upp den gemensamma informationen om
HTMLstrukturen i Figur 2.3 för en av webbsidorna motsvarande en specifik
annons. När webbadressen för en specifik annons besöks finns en
articletagg, innehållandes mer information än annonslistans sökresultatsidor.
Articletaggen innehåller en divtagg som heter item_details_container vilket
är en tabell med information om modellår, växellåda, miltal, tillverkningsår
och bränsle. Priset ligger i divtaggen price_container och titeln ligger i en
h1tagg inne i colxs9 klassen.
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2.2 Vad är Blocket bostad?

Figur 2.4 visar en skärmdump från sökresultatet på Blocket bostad. Här listas
fastigheter som är till salu.

Figur 2.5 visar en skärmdump från Blocket bostad. Här visas en specifik
fastighets annons med tillhörande beskrivningar.
Blocket bostad är en svensk webbsida där både privatpersoner och
mäklare kan lägga upp annonser med fastigheter till salu. Det första som
13

presenteras på Blocket bostad (Figur 2.4) är en lista över bostäder i hela
Sverige där de senast upplagda visas först. I listan finns kort information om
fastigheten. I varje annons (Figur 2.5) finns det mer information om
fastigheten som exempelvis byggnadsår, antal rum och tomtarea. Säljaren kan
lägga till en egen beskrivning där han eller hon kan ta upp övriga saker om
fastigheten, vilket är bra att veta för köparen. Kontaktuppgifter till säljaren
står i annonsen samt om det är mäklare eller privatperson som lagt upp
annonsen. Varje annons granskas av personal ifrån Blocket innan den visas på
webbsidan, därför uppstår en kort fördröjning efter det att annonsen har
skapats tills den visas. Blocket bostad har för tillfället (20160523) 16174
annonser fördelat på 324 sidor innehållandes 50 bostadsannonser på varje.
Blocketbostad HTMLstruktur
Följande del beskriver webbadressernas struktur på annonslistans
sökresultatwebbsidor samt information om HTMLstrukturen som i sin tur
kommer skrapas av ramverket. HTMLstrukturen i Blocket bostad är i princip
likadan som den i Blocket bilar (Se avsnitt 2.1.1 och 2.1.2). En av
webbadresserna på sökresultatsidorna på Blocket bostad ser ut enligt
följande: https://www.blocket.se/bostad/saljes?o=1&ca=18&w=3
I webbadressen står o=1 för sidnumreringen. Detta nummer är det enda i
webbadressen som kommer att ändras när sidbyte sker, resten är statiskt.
Följande del av webbadressen handlar om sorteringen av annonslistans
sökresultatsida och i det här fallet betyder &ca=18&w=3 att alla fastigheter
visas.
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2.3 Vad är Hemnet?

Figur 2.6 visar en skärmdump från sökresultatet på hemnet.se. Här listas nya
fastigheter som är till salu.

Figur 2.7 visar en skärmdump från hemnet.se. Här visas en specifik Hemnet
annons med tillhörande beskrivningar.
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Hemnet är en svensk fastighetswebbsida som liknar Blocket bostad,
skillnaden är endast att fastighetsförmedlingar och mäklare kan lägga upp
annonser. Sidan innehåller ett sökfält där sökningar kan göras på fastigheter
till salu i vilket län eller ort (Figur 2.6). Möjlighet finns att visa alla
fastigheter i Sverige på en sökning genom att inte fylla i områdesfältet.
Sökresultatet i Figur 2.6 visar en bild och kort information om fastigheten.
Varje specifik annons (Figur 2.7) innehåller information om bostaden som
exempelvis byggnadsår, antal rum, samt länk till mäklarens webbsida där
kontaktinformation kan hittas. Skillnaden jämfört med Blocket bostad är att
annonserna inte granskas innan de läggs ut, vilket medför att det inkommer
nya hela tiden utan fördröjning. Blocket bostad får in nya objekt i större antal
var 5:e minut. Hemnet har för tillfället (20160523) 24803 annonser fördelat
på 497 sidor innehållandes 50 bostadsannonser på varje.
Hemnet HTMLstruktur på lista
Följande del beskriver information angående strukturen precis som för avsnitt
2.1.1 och 2.2.1 fast istället för Hemnets annonslista gällande sökresultatsidor,
detsamma gäller för HTMLstrukturen för webbsidan. I HTMLkoden på
annonslistans sökresultatwebbsidor ligger varje fastighet i en klass vid namn
searchresults innehållandes listelement. Dessa beskriver information om
fastigheten som titel, pris, webbadress och bild. Varje webbsida innehåller 50
fastigheter.
Webbadressen på sökresultatsidorna ser ut enligt följande:
http://www.hemnet.se/bostader?advanced=1&deactivated_before_open_hous
e_day=0&new_construction=0&page=1&row_house=1&upcoming=0
I webbadressen står page=1 för vilken sida som visas. Numret är det enda i
webbadressen som kommer att ändras när byte av sida sker, resten är statiskt.
Följande del av webbadressen nedan handlar om sorteringen av sökresultatet.
I detta fall betyder det att alla fastigheter visas förutom nybyggnationer samt
annonser som tagits bort innan visningen av fastigheten.
advanced=1&deactivated_before_open_house_day=0&new_construction=0
&row_house=1&upcoming=0
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Hemnet HTMLstruktur på specifik annons

Figur 2.8 visar HTMLkoden för en enskild annons från Hemnet.
Denna delen beskriver information om HTMLstrukturen (Figur 2.8)
på webbsidan för varje specifik annons som kommer skrapas av ramverket.
Specifika webbadresser innehåller en klass med namnet property__container
item clearchildren vilket innehåller mer information om fastigheten än
annonslistans
sökresultatwebbsidor.
I
property__container
item
clearchildren klassen finns en tabell vid namn property__attributes
innehållandes detaljerad information. Priset ligger i spantaggen
property__price och titeln i h1taggen i property__addressklassen.
Annonslistans sökresultatsidor innehåller fastigheter vilket är tillfälligt
borttagna just innan visningen. Därmed finns ingen länk som går att hämta ut
för specifika sidan för fastigheten.
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2.4 Vad är ett Ramverk?
Ramverket är en bärande konstruktion som består av färdigskriven kod samt
regler för hur strukturen ska se ut. Ramverket har en allmän funktionalitet
som kan ändras med hjälp av kod skriven av en användare. Ramverket
möjliggör för återanvändning vilket underlättar utvecklingen av nya
applikationer inom området.

2.5 Förfinad problembeskrivning
Strukturen på de tre webbsidor som valts ut kan beskrivas med följande
namn: listbaserade försäljningswebbsidor med statisk webbadress.
F1.Hur kan man utveckla ett ramverk som möjliggör att man snabbt och
effektivt kan utveckla nya robotar för listbaserade försäljningswebbsidor?
F2. Hur kan ramverket göra för att samla in nya objekt till salu samt notera
och ta bort nya objekt som har blivit sålda på webbsidorna?
Frågeställningarna preciseras mer ingående enligt följande: webbsidorna ska
innehålla statiska webbadresser, samt vara listbaserade. Dessutom ska endast
sidnumret vara dynamiskt i webbadressen och finnas inom området för
försäljning.
Webbsidor som använder sig av Ajaxanrop för att hämta annonser i
lista ställer till med problem när flertalet resultat exempelvis hämtas från
databasen när scrollning görs för att komma längre ner på sidan. Ramverket
exekverar inte Javascriptkod (Ajaxanrop) på webbsidorna vilket leder till att
inga resultat kommer hämtas som genereras på detta vis. Webbsidor som
laddas dynamiskt med hjälp av Ajaxanrop kommer inte hanteras av
ramverket, samt sidor utan färdiginladdad HTMLkod.
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3. Metod
3.1 Vetenskaplig ansats
I det här arbetet så har vi genom induktiva empiriska metoder samlat in
kvantitativ data för att kunna besvara forskningsfrågorna. Det gjordes en
litteraturstudie inom området för att samla in ett resultat och undersöka hur
liknande forskning inom det här området skett. Har de gjort saker som är
liknande det vi har gjort? Har de stött på samma problem som oss?
Genom att använda sökmotorn ieeexplore.ieee.org valdes tre artiklar
ut för att att ta reda på om det fanns liknande arbeten och presentera hur de
har gjort och vad de har ställts inför för problem. Sökkriterierna var att de
skulle innehålla crawler eller scraper, sales, robots, data mining och vara
gjorda efter 2010. En av artiklarna valdes bort när den inte uppfyllde alla
kriterier.

3.2 Metodbeskrivning
Först utvecklades tre separata robotar på följande webbsidor: Blocket bilar,
Blocket bostad och Hemnet. Efter detta bröts koden ut för att skapa ett
ramverk för den här typen av webbsidor. Nästa steg var analysera dessa för
att identifiera vad de hade gemensamt och vad som var unikt för var och en
av dem. Därefter skapades ett ramverk som i största möjliga grad utnyttjade
de saker som var gemensamma, samt gjorde det lätt att lägga till
webbsidespecifika detaljer.
Varje gång ett nytt objekt dök upp skulle kort information sparas om
det. Noteringar om nya objekt som försvinner samlades också in. Datan som
samlats in kan sedan läsas in automatiskt av ett annat program för att kunna
räkna ut intressant statistik. Tanken är att resultatet ska bli en ström av nya
objekt som sedan kan analyseras av forskare.

3.3 Tillförlitlighet och validitet
En manuell kontroll görs av robotar för att kontrollera korrektheten samt
säkerhetsställa att allt fungerar. Robustheten av ramverket kontrolleras genom
24 timmars körningar eller längre. Två experiment har utförts med ramverket
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för att ta reda på hur lång tid det tog att göra en ny implementation av två
andra listbaserade försäljningswebbsidor. Därmed mäta brukbarheten, mer
om experimenten går att läsa i Kapitel 5.

3.4 Etiska överväganden
Programmet samlar in information om vem säljaren av fastigheten eller bilen
är. Information om säljaren är intressant för ekonomerna för att ta reda på om
objektet säljs av företag eller privatperson. Programmet skickar många
förfrågningar mot Blocket och Hemnet vilket skulle kunna belasta deras
servrar, därför har fördröjningar mellan hämtning av varje sida för Blocket
bilar och fastigheter lagts till för att minska belastningen. Eftersom Hemnet
inte har lika stora datamängder som Blocket valdes sidfördröjningar bort.
Informationen som samlats in från annonserna på Blocket och Hemnet
används inte för att läggas upp på andra webbsidor, utan datan kommer
endast att användas för statistik.
Robots.txt är en textfil som är placerad i de flesta webbsidors
rotkatalog. Robots.txt beskriver vilka delar av webbplatsen som inte ska vara
åtkomliga för robotar. Robots.txt är endast en riktlinje för hur robotar får
skrapa webbsidan. Det finns ingen lag i Sverige som reglerar detta [4].
Skrapningen är därmed inte olaglig om inte webbsidan som skrapas
påverkas negativt genom att exempelvis bli långsammare eller krashar. Det
finns inga rättegångsfall för webbskrapning i Sverige, men det finns flera fall
i länder som exempelvis USA. Om det skrapade materialet publiceras på
exempelvis en annan publik webbsida kan det röra sig om brott mot
upphovsrätten [5] eller brott mot katalogskyddet [6].
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4. Implementation
I följande kapitel beskrivs detaljer och implementationer om ramverket som
producerar robotar. Robotarna som blivit implementerade skickar ny och
borttagen JsonObjectdata till en textfil. Tanken var från början att den skulle
ha gjorts emot en LnuDSCserver, men detta visas bara i form av en
simulering. Kapitlet inleds med en presentation av de verktyg som har
använts samt varför just de verktygen valdes. Därefter beskrivs den
övergripande arkitekturen för robotramverket, implementationen av
skraparklassen SalesCrawler samt implementationen av de webbsidespecifika
subklasserna och dess uppbyggnad. Kapitlet avslutas med problem som stötts
på under implementationen och hur dessa lösts.

4.1 Verktyg
De verktyg och tekniker som har använts för utveckling av ramverket är
följande:
●
●
●
●
●

Eclipse Mars 2.2
Java Development Kit (JDK) 1.8.0_60
VisualVM 1.3.8
JSOUP 1.8.3
Maven 2

Eclipse som är skapat av Oracle är troligtvis den mest populära
utvecklingsmiljön för Java. Eclipse valdes eftersom vi är mer erfarna med
just det verktyget än något annat verktyg för utveckling inom Java.
Java Development Kit (JDK) är en utvecklingsmiljö för att skriva
program i Java. Den består utav en virituell maskin (JVM) som körs ovanpå
operativsystemet samt olika verktyg som behövs för att köra, kompilera och
felsöka program skrivna i Java. JDK version 1.8.0_60 valdes eftersom det var
den senaste versionen och att vi har använt den innan, vilket har fungerat utan
några märkbara problem.
VisualVM är ett verktyg som medföljer JDK och kan användas för att
få detaljerad information om en Javaapplikation medan den körs i JVM. Den
här informationen används för att övervaka prestandan och felsöka. Vi valde
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att använda VisualVM eftersom vi hade ett problem under implementationen
som vi trodde berodde på minnet och ville felsöka detta.
JSOUP är ett Javabibliotek som underlättar hantering och
manipulering av HTML [7].
Maven är ett verktyg som hanterar projektets uppbyggnad och gör det
lättare att hantera flera Javabibliotek.

4.2 Övergripande arkitektur för robotramverk
I det här projektet har tre listbaserade försäljningswebbsidor först valts ut och
robotar har skapats individuellt. Därefter skapades ramverket baserade på
likheter i de olika implementationerna, vilka som återanvänds för dessa tre
webbsidor. Ramverket utgörs av SalesCrawlerklassen som är den generella
algoritmen som använder sig av de webbsidespecifika subklasserna för att
skapa nya robotar. Den återanvändbara koden resulterade i följande
gemensamma klasser för robotramverket:
●
●
●
●
●

Main
SalesCrawler
SalesSpecific
FakeJsonConsumer
JsonObject

Figur 4.1 visar en översikt av programmets arkitektur.
Figur 4.1 som beskriver arkitekturen för ramverket består av en
Mainklass som startar SalesCrawlern och FakeJsonConsumern med
tillhörande parametrar. SalesCrawlern är motorn i ramverket och bestämmer i
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vilken ordning alla klasser ska köras. SalesCrawlern skickar och hämtar olika
typer av data som exempelvis webbadresser, listor eller objekt från en
subklass av typen SalesSpecific, som är en abstrakt basklass. Subklasserna
innehåller individuell information för olika försäljningswebbsidor.
SalesCrawlern skickar sedan försäljningsdatan av typen JsonObject till
FakeJsonConsumern. FakeJsonConsumern funkar som en ändpunkt för
försäljningsdatan och skickar datan till en extern källa. FakeJsonConsumern
simuleras skicka försäljningsdatan till en LnuDSCserver, men som i själva
verket är en textfil.

Figur 4.2 visar hur Mainklassen är uppbyggd.
Mainklassen är den klass som startar ramverket och den startar alla
andra nödvändiga klasser som behövs för att ramverket skall kunna fungera
korrekt. Mainklassens kod i Figur 4.2 beskriver kortfattat händelseförloppet
för ramverket. Syftet med denna kod är att ge en översikt av vad ramverket
består av och hur det används.
Detta beskrivs enligt följande: först skapas en BlockingQueue av
JsonObject och efter detta startas en subklass av typen SalesSpecific, i detta
fallet en BlocketBilarSpecific. Därefter startas en tråd innehållandes
FakeJsonConsumer med tillhörande kö av JsonObject som parameter.
Slutligen skapas och startas ytterligare en tråd innehållande SalesCrawlern
med samma kö som FakeJsonConsumern och en subklass i detta fall
BlocketBilarSpecific som parameter. FakeJsonConsumerns uppgift är att
hämta JsonObject från kön och SalesCrawlerns att stoppa in nya och
borttagna JsonObject i kön.
SalesCrawlern är klassen i ramverket som styr i vilken ordning allt
ska ske. Klassen tar emot en kö av JsonObject och en subklass av en
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SalesSpecific som i detta fall är en BlocketBilarSpecific ifrån Mainklassen.
SalesCrawlern känner inte till subklassens innehåll men den vet hur den ska
hantera de olika metoderna i den. SalesCrawlern skrapar data som bestäms av
SalesSpecific och tar sedan hand om försäljningsdatan och skickar sedan
datan till FakeJsonConsumern. SalesCrawlern stoppar in ny och borttagen
försäljningsdata
av
typen
JsonObject
i
kön,
som
sedan
FakeJsonConsumerklassen hämtar och hanterar.
SalesSpecific är en abstrakt klass som just nu tre subklasser ärver
ifrån. SalesSpecific innehåller gemensamma metoder som subklasserna
behöver, metoderna implementeras dock individuellt för varje subklass.
SalesCrawlern använder sig av subklasserna till SalesSpecific för att kunna
hantera olika webbsidor på ett enhetligt sätt.
FakeJsonConsumer är en klass som hanterar nya, uppdaterade och
borttagna JsonObject ifrån olika försäljningssidor. FakeJsonConsumer hämtar
JsonObject från en BlockingQueue från SalesCrawlern och skickar nya,
uppdaterade och borttagna JsonObject som hittats till en textfil.
FakeJsonConsumern funkar som en slutstation för försäljningsdatan, dvs. hit
kommer försäljningsdatan tillsist och skickas sedan vidare till en extern källa.
I Figur 4.1 skickar FakeJsonConsumer data till LnuDSCservern eftersom det
är slutgiltiga målet för JsonObjectdatan. Detta hanns dock inte med, vilket
innebar att datan sparades i en textfil istället.
JsonObject är en abstrakt klass som ärvs och implementeras av andra
klasser. I programmet ärver och implementerar NewItemklassen metoderna
för denna klass och är den enda klassen för tillfället som gör detta.
JsonObject innehåller en enkel uppmärkning av data om nya och borttagna
objekt på försäljningssidorna som övervakas.

4.3 SalesCrawler
SalesCrawlerklassen kan beskrivas som motorn i ramverket som styr i vilken
ordning som allt ska ske. Till SalesCrawlern finns en subklass till en
SalesSpecific för varje webbsida som ska skrapas. Den här subklassen
innehåller ickegemensam funktionalitet medans SalesCrawlerklassen
innehåller de moment som är gemensamma för alla webbsidor.
SalesCrawlern använder subklasserna för att för extrahera rätt information
som exempelvis pris från de listbaserade försäljningssidorna. SalesCrawlern
både hämtar och skickar olika typer av data till subklasserna, exempelvis
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webbadresser, listor eller objekt. Den skrapade försäljningsdatan av typen
JsonObject skickas till FakeJsonConsumer som sedan hanterar vart den ska
lagras. I Figur 4.3 kommer den generalla algoritmen för SalesCrawlern att
beskrivas steg för steg hur den går tillväga i olika situationer. Exempelvis hur
SalesCrawlern skickar och hämtar olika typer av data som listor och objekt
från andra klasser.

Figur 4.3 visar hur SalesCrawlern går tillväga i de olika stegen. Nedan
beskrivs Figur 4.3 steg för steg:
1. Allt börjar med att alla objekt ute till försäljning hämtas hem från den
aktuella webbsidan. Dessa sparas som JsonObject i en lista
innehållande webbadress, titel, pris och upptäckningstid. Om
hämtningen av objekt misslyckas kommer ramverket vänta en kort tid
innan den försöker igen och upprepa detta tills sidan hämtats.
Körningen misslyckas när det inte finns någon internetuppkoppling
eller om det blir timeout när en sida försöker hämtas.
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2. Efter initialiseringen kommer SalesCrawlern vänta en viss tid efter
initialiseringen är klar.
3. SalesCrawlern startar en ny genomgång av alla objekt från
webbsidan. Sedan kommer SalesCrawlern jämföra förgående
iterations objekt med nuvarande iterationen för att urskilja nya och
borttagna objekt i listorna. Nya och borttagna objekt läggs till i en
lista av typen JsonObject, dessa skickas till LnuDSCservern. Om
hämtningen av objekt misslyckas kommer SalesCrawlern att vänta en
kortare stund innan den försöker igen och upprepa till sidan hämtas.
Körningen misslyckas om samma scenario inträffar som i steg ett.
4. Steg fyra börjar om från steg två.

4.4 Webbsidespecifik information
I detta avsnitt kommer implementationen av tre subklasser till SalesSpecific
att beskrivas. Varje webbsida exempelvis hemnet.se har en egen subklass som
heter HemnetSpecific. De tre subklasserna implementerar SalesSpecific.
Dessa tre subklasser har unika implementationer baserade på vilken typ av
webbsida som ska skrapas, dock är vissa metoder gemensamma för att de är
nödvändiga för ramverket skall fungera korrekt. Subklasserna innehåller
metoder för att spara listobjekt för att urskilja nya objekt, extrahering av nya
objekt samt nya som blivit borttagna och felhantering vid sidhämtningar.
Detta kapitel kommer beskriva följande klasser:
●
●
●
●

SalesSpecific
BlocketBilarSpecific
BlocketBostadSpecific
HemnetSpecific

Figur 4.4 beskriver hur de tre subklasserna implementerar SalesSpecific.
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SalesCrawlern hämtar och skickar olika data som exempelvis
webbadresser, listor eller objekt till och från subklasserna
BlocketBilarSpecific, BlocketBostadSpecific och HemnetSpecific.
I Figur 4.4 visas hur SalesCrawlern använder sig av subklasserna
vilket motsvarar specifika implementationer för robotar för ramverket.
SalesCrawlern känner inte till de olika subklassernas innehåll, däremot vet
den hur de olika metoderna i interfacet skall användas.

Figur 4.5 presenterar metoderna för den abstrakta klassen SalesSpecific. Den
innehåller metoder för nya och borttagna JsonObject samt metoder för att
skrapa försäljningswebbsidorna m.m.
Den abstrakta klassen SalesSpecific som presenteras i Figur 4.5
innehåller metoder som måste implementeras för varje subklass. Metoden
getNewItem() måste implementeras för att kunna hämta objekten från en lista
på en specifik webbsida och traverseAllObjects() metoden ska implementeras
för att roboten ska kunna gå igenom webbsidans lista. Metoden
retryToGetPage() implementeras för att kunna hämta en sida igen ifall det
inte lyckas.
Metoden getRandomizedSpeepTime() slumpar en väntetid mellan
varje sidhämtning för att minska risken att bli blockerad från webbsidan.
Metoden parseDouble parsar ett pris till motsvarande decimaltal.
BlocketBilarSpecific som baseras på webbsidan Blocket bilar, som
beskrivs i avsnitt 2.1. Denna del kommer förklara hur implementationen för
BlocketBilarSpecific klassen gick till. Först implementerades en räknare som
håller reda på sidnumret och ökar med 1 för varje sida som gås igenom tills
det att sidorna tar slut. Med hjälp av JSOUP skrapades hela sidan och därefter
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extraherades alla artikeltaggarna, baserade på en specifik början av
idattributet. Detta och lagring i lista gjordes för varje sida. Nästa steg
innebar skrapning och lagring av specifik information i artikeltaggarna, efter
exempelvis webbadress och titel. Slutligen sparas Informationen i en lista.

Figur 4.6 visar ett utdrag ur koden som skrapar detaljer om ett fordon.
Nya bilars webbadresser skickas till en metod som skrapar de
inskickade adresserna och hämtar ner hela sidan. Från sidan extraheras sedan
information som exempelvis miltal och modellår. När information har
skrapats kommer den att sparas som ett JsonObject, objektet skickades sedan
via en kö till FakeJsonConsumer med hjälp av SalesCrawlern. Klassen
FakeJsonConsumer tar emot objektet från kön och skriver det till en textfil.
BlocketBostadSpecific ligger på samma webbsida som
BlocketBilarSpecific och därför är implementationerna identiska för dessa
subklasser. Det enda som skiljer dem åt är några taggnamn för information
om bostaden.
HemnetSpecificklassen baseras på webbsidan hemnet.se, som
beskrivs i avsnitt 2.3. Denna del beskriver hur implementationen av denna
subklassen gick till. Först implementerades en räknare för sidnummer precis
som i de andra subklasserna. Med hjälp av JSOUP skrapades hela
webbsidans lista av bostäder och därefter extraherades specifika divtaggar
för att utvinna information om varje bostad. Denna informationen sparades i
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en lista innehållandes varje sida. Nästa steg innebar skrapning och lagring av
specifik information från divtaggarna, efter exempelvis webbadress och titel.
Slutligen sparas informationen i en lista.
Nya fastigheters webbadresser skickas till en metod som skrapar de
inskickade adresserna och hämtar ner sidorna. Från sidan extraheras därefter
information som exempelvis boarea och byggår. Hemnet hade till skillnad
från Blocket bostad olika typer av information om varje bostad, vilket
innebar en annorlunda implementation. En typ av Hemnet fastighet har
exempelvis boarea och byggår medans en annan har boarea, byggår,
driftkostnad och tomtarea.
Under arbetets gång upptäcktes det att nya typer av information dök
upp hela tiden och därför valdes taggar som setts förut för att skrapas, samt
ignorerades de som inte setts förrut. När information skrapats sparas den som
ett JsonObject, objektet stoppas sedan i en kö av SalesCrawlern som
FakeJsonConsumer hämtar ifrån. Klassen FakeJsonConsumer tar emot
objektet och skriver det till en textfil.
De tre subklasserna är näst intill identiska, skillnaderna är endast de
olika taggarna som hanteras på olika vis samt paustiderna för när en ny
skrapning skall göras. Exempelvis är paustiderna på Blocket bilar och bostad
mycket längre, beroende på att sidorna baseras på samma server och
innehåller därmed fler objekt än Hemnet. Det innebär därför en större
belastning än Hemnets webbsida om hämtningar görs ofta.
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5. Utvärdering och Resultat
5.1 Utvärdering av insamlad data med ramverk
För att påvisa att datan som samlas in stämmer med webbsidans har stickprov
gjorts på tio objekt under två experiment Blocket motorcyklar (blocket.se)
och Booli fastigheter (booli.se). JsonObjectdatan i textfilen som samlats in
från webbsidorna jämförs med webbsidornas data genom manuell
granskning, för att säkerhetsställa att den är lika. Stickprovsgranskningen
som gjorts visade att försäljningsdatan i textfilen som samlats in under
experimenten stämmer med webbsidornas. Nedan presenteras två stickprov
på Figur 5.1 och 5.2, som först visar textfilens JsonObjectdata och sedan en
figur (skärmdump) ifrån webbsidan på motsvarande data.

Figur 5.1 visar bild från Blocket motorcyklar. Ett JsonObject som skapats
utifrån en annons.
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Figur 5.2, bild från Booli. Ett JsonObject som skapats utifrån en annons.

5.2 Utvärdering av sparad tid med ramverk
Två experiment har även utförts för att visa att ramverket är tidssparande
jämfört med en ny implementation av samma webbsidor. Anledningen att vi
gör detta är för att spara tid och därmed skriva mindre rader kod när nya
listbara försäljningswebbsidor ska skrapas. Webbsidorna som experimenten
har utförts på är samma som i avsnitt 5.1.
Eftersom Blocket motorcyklar är väldigt lik strukturen i Blocket bilar
och fastigheter tog den här implementation inte lika lång tid som Booli.
Statistik för Blocket motorcyklar: manuell skanning av taggar 20 minuter,
implementationen av specifika klasser för att kunna få ramverket exekverbart
45 minuter, samt testkörning 60 minuter. Den totala tiden blev två timmar och
fem minuter, som kan jämföras med vår första implementation av Blocket
bilar som tog cirka 23 veckor med inlärning inkluderad. Utan inlärningen
hade implementationstiden blivit kortare.
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Booli tog längre tid att implementera än Blocket motorcyklar
eftersom det tog längre tid att hitta rätt taggar att skrapa samt testköra. Det
första steget innebar att implementera initialiseringsfasen, vilket motsvarar
hämtning av listan med alla fastigheter. Den hämtningen gick fort när det
endast var en webbadress och en tagg som behövdes. Detta tog 50 minuter
inklusive testning och buggfix. Implementationen av skrapning av specifika
taggar vilket är steget efter initialiseringen, tog längre tid i och med att vissa
buggar upptäcktes under testkörningen. Hitta rätt taggar och
implementationen tog 73 minuter, testning och buggfix beräknades till 225
minuter. I testningen inkluderas även två stycken 60 minuters testkörningar.
Den totala tiden slutade på fem timmar och 48 minuter, vilket fortfarande är
en markant skillnad i insparad tid jämfört med en ny implementation, som tar
uppskattningsvis 23 veckor med inlärning inkluderad. Det utvärderade
resultatet av experimenten visar att ramverket har en tidssparande inverkan på
implementationen av kod för nya listningsbara försäljningswebbsidor.

5.3 Resultat
Under en 24 timmars provkörning av ramverket har följande data som
beskrivs i avsnitt 5.4, 5.5 och 5.6 om nya försäljningsobjekt från tre olika
webbsidor samlats in. Anledningen till att vi gör denna insamlingen är för att
visa att ramverket fungerar och därmed samlar in rätt information, vilket är
nya försäljningsobjekt exempelvis en ny bil eller ny fastighet. Vi har iakttagit
att en paus på minst fyra timmar behövs för att undvika blockering från deras
webbsida på Blocket bilar och bostad. Detsamma gäller för Hemnet, fast då
endast två timmars paus. Det har uppstått problem med fördröjning, dvs.
vissa resultat har inte kommit in vid förväntad tidpunkt vid längre körningar
(24 timmar eller längre) med ramverket. Det har medfört att tiden mellan alla
tidsintervall inte är samma i tabellerna. Fördröjningarna innebär att ramverket
av en anledning, exempelvis för hög minnesanvändning, ej redovisar resultat
från skrapningen vid en förväntad tid. Ramverkets data som samlats in
gällande nya objekt som har blivit borttagna under körningarna är inte
tillförlitlig, därför har den insamlingen valts bort.
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5.4 Resultat ramverk  Blocket bostad
Tabell 5.1 visar antal nya Blocket bostäder under olika tidsperioder på ett
dygn. Innehållande medelvärden för antalet per timme, tidsperiod samt totala
antalet nya fastigheter.
Tidsintervall:

06.30
10.00

10.00
16.30

16.30
20.30

20.30
02.30

02.30
06.30

Antal
nya 135st
fastigheter:

346st

74st

71st

20st

Fastigheter/h:

~53st

~19st

~12st

5st

~39st

Totalt
antal 646st
per dygn:
Genomsnitt/h:

~27st

Tabell 5.1 visar antalet nya fastigheter insamlade under olika tidsperioder.
Medelvärdena är avrundade är till närmaste heltal.

5.5 Resultat ramverk  Hemnet fastigheter
Tidsintervall:

05.30
10.00

10.00
17.30

17.30 21.30
21.30 01.30

01.30
05.30

Antal
nya 42st
fastigheter:

559st

143st

55st

22st

Fastigheter/h:

~75st

~36st

~14st

~6st

~9st

Totalt antal 821st
per dygn:
Genomsnitt/h

~34st

Tabell 5.2 visar antalet nya fastigheter insamlade under olika tidsperioder
samt medelvärde baserade på nya fastigheter per timme och dygn.
Medelvärderna är avrundade till närmaste heltal.
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Under 24 timmar gjordes en resultatinsamling baserat på nya
fastigheter för Hemnet under olika tidsperioder med hjälp av ramverket.
Ramverket genomförde resultatinsamlingen utan att krascha, dock blev
väntan på resultaten längre än väntat vid vissa tillfällen. Tabell 5.2 visar hur
många nya fastigheter som samlats in under körningen.
Det uppstod problem vid skrapning av sökresultatsidan på Hemnet
under resultatinsamlingen, vilket innebar att innan en visning av fastighet
sker tas länken tillfälligt bort. Vi valde att filtrera bort de här fastigheterna
vilket ledde till att de räknas som nya när länken dyker upp igen.

5.6 Resultat ramverk  Blocket bilar
Tidsintervall:

06.30
10.00

10.00
15.30

17.00
22.30

22.30
02.30

02.30
06.30

Antal nya bilar:

985st

1747st

1670st

362st

1st

Bilar/h:

~281st

~318st

~304st

~91st

0,25st

Totalt antal per 4765st
dygn:
Genomsnitt/h

~198st

Tabell 5.3 anger antal nya bilar insamlade under olika tidsperioder samt
medelvärde baserade på nya bilar per timme. Medelvärdena är avrundade till
närmaste heltal.
Tabell 5.3 visar hur många nya bilar som har samlats in under 24
timmar med ramverket. Tabell 5.3 har ojämna tidsintervall eftersom det har
uppstått problem, dessa problem är mer förklarade i inledningen till avsnitt
5.3.

5.7 Resultatinsamling av borttagna objekt
Insamlingen av borttagna nya objekt kunde inte genomföras fullt ut beroende
på att det var för tidskrävande att samla in. För att få till ett tillförlitligt
resultat skulle resultatinsamlingen behövts köras under ett par veckor.
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5.8 Analys av resultat ramverk  Blocket fastigheter
Resultatet av insamlade nya Blocket fastigheter visade att flest antal nya
fastigheter inkom inom tidsperioden klockan tio på morgonen till halv fem på
eftermiddagen vilket var 349 fastigheter. Det här gav ett snitt på 53
fastigheter per timme. Jämfört med det minsta antalet nya fastigheter som var
20 stycken, vilket uppkom mellan halv tre på natten och halv sju på
morgonen. Vilket gav ett medelvärde på 5 stycken per timme. Totalt under
dygnet inkom 646 nya fastigheter, vilket gav ett medelvärde på 27 nya
fastigheter per timme. Anledningen till att det inkom mest fastigheter under
10.0016.30 var troligtvis för att flest företag jobbade under denna tid och
privatpersoner var som mest aktiva. Motsatsen inträffade tiden 02.3006.30
när de flesta företag inte jobbar och privatpersoner är inaktiva.
Tiderna skiljer sig i antal i intervallen eftersom ramverket tar olika
lång tid att samla in resultatet beroende på hämtningstiderna ifrån Blocket
fastigheter, samt beräkning och genomgång av data i själva ramverket. Den
ramverksgenererade robot som körde Blocket bostad upplevdes robust
eftersom den inte kraschade under körningen.

5.9 Analys av resultat ramverk  Hemnet fastigheter
Resultatet som samlades in från Hemnet visade att det kom in flest fastigheter
mellan klockan 10.00 till 17.30 och därefter avtog antalet nya som sedan
började öka igen vid klockan 06.30 morgonen därefter. Under ett dygn inkom
det 821 stycken nya fastigheter varav 559 stycken mellan klockan 10.00 till
17.30. Anledningen till att flest fastigheter kom in under den perioden är
troligtvis att det är fler mäklare som jobbar under den här tiden.
Hemnet kunde skrapas snabbare än Blocket beroende på att kortare
pauser kunde användas utan att blockeringar inträffade. Den
ramverksgenererade robot som körde Hemnet upplevdes som robust när den
varken kraschade eller fick timeouts under körningen. Det enda problemet
var när en länk togs bort innan visningen. Detta medförde att fastigheten sågs
som borttagen om den har hittats innan. När länken kommer tillbaka kommer
den att ses som en ny fastighet. Vi valde därför att filtrera bort de här
fastigheterna.
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5.10 Analys av resultat ramverk  Blocket bilar
Det insamlade resultatet från Blocket bilar visade att flest bilar inkom mellan
tidsperioden 10.00 till 22.30. Under tidsperioden 02.30 till 06.30 kom det
bara in någon enstaka bil. Det totala antalet bilar som inkom under en dag var
4765 stycken vilket ger ett genomsnitt på 198 stycken per timma.
Anledningen till att ungefär 3400 bilar inkom under tidsperioden 10.00 till
22.30 beror troligtvis på att företag och privatpersoner var som mest aktiva
under denna period. Skillnaden var stor jämfört med tidsperioden 02.30 till
06.30 när väldigt få företag jobbar och de flesta privatpersoner är inaktiva.
Den ramverksgenererade roboten som körde Blocket bilar upplevdes
relativt robust när den inte kraschade under körningarna och hade relativt få
timeouts eller blockeringar. Väntetiderna kunde ibland vara längre än vad
som beräknats när datainsamlingen skulle genomföras, precis som nämnt i
avsnitt 5.1.

5.11 Analys gemensamt resultat ramverk
Ramverket var robust och kraschar ej vid körningarna och hade relativt få
eller inga timeouts eller blockeringar. Dock var väntetiderna vid vissa
tillfällen längre än beräknat när datan skulle samlas in, dvs. ramverket låg
efter tidsmässigt. Vad detta beror på är ännu oklart, dock är misstankarna att
ramverket fick tillgång till för lite minne vid tre parallella körningar.
Minneskapaciteten har justerats i JVM (Java Virtual Machine) till en mycket
högre beroende på att standardinställningarna för minnet i ett Mavenprojekt
är lägre än normalt för Eclipse. Det är fortfarande svårt att utvärdera om detta
var den enskilt största orsaken till problemet eller om det fanns fler.
Ramverkets data som samlats in gällande nya objekt som har blivit
borttagna under körningarna är inte tillförlitlig eftersom ramverket noterar
när nya objekt kom in, men egentligen inte vet när nya objekt faktiskt läggs
upp på webbsidorna.

5.12 Analys experiment ramverk
Se avsnitt 5.1 och 5.2 för mer information om de två experimenten. Vi tror
tidsvinsten blev stor för de både experimenten för att det behövdes skrivas
mindre rader kod, samt att färre klasser behövde implementeras på nytt.
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Angående att korrektheten av datan blev rätt tror vi beror på att programmet
skrapar rätt data ifrån webbsidorna i dessa två experiment.
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6. Sammanfattning och framtida forskning
Resultaten påvisar tidsmässigt att det går fortare och är smidigare att använda
sig av vårt ramverk istället för att göra allt från grunden när nya listbaserade
försäljningswebbsidor ska skrapas. Vi har utvecklat ett verktyg för att
snabbare kunna samla in nya objekt till salu för listbaserade
försäljningswebbsidor.
Den utmärkande betydelsen av resultatet är att det är tidseffektivt. Vi
tycker resultaten besvarar båda problemformuleringarna på ett tydligt och
övertygande sätt. Resultaten som har samlats in är rimliga, dock har
robotarna haft problem vid några tillfällen att samla in datan i tid. Detta beror
troligtvis på att ramverket har fått för lite minnestilldelning och därmed har
detta bidragit till fördröjningarna.
Resultatet är med stor sannolikhet tillförlitlig då stickprov tagits på
flera objekt som visade sig vara korrekta. Konfigurationen för
utvecklingsmiljön borde ha setts över innan implementationen påbörjades,
framförallt hur mycket minne som hade behövts. Det här gjordes inte förrens
problem hade uppstått.
Det liknande arbetet WCSMS som nämns i avsnitt 1.3 och vårt
ramverk har några saker gemensamt. Datan som samlats in är pris, namn och
försäljningstid. Vår försäljningstid som motsvarar nya objekt som tas bort
kan bara ses tillförlitlig om vårt ramverk har varit igång i flera veckor.
WCSMS minskar antalet förfrågningar när en blockering inträffar vilket
också sker i vårt ramverk. WCSMS jämför också förgående data med
nuvarande för att ta reda på förändingar och för att hitta nya produkter.
Vad som skiljer vårt ramverk med WCSMS är att WCSMS har ett
användargränssnitt där inställningar för roboten kan göras. WCSMS är riktat
åt onlineshoppingcenter och dess butiker vilket inte vårt ramverk är.
Även EShopMonitor och vårt ramverk har några saker gemensamt.
De har bla. en skrapare som måste bli upplärd för att veta vad som ska
extraheras. Vi har en liknande struktur i vårt ramverk där en skraparklass
finns som kan anpassas till olika försäljningssidor. EShopMonitor liksom vårt
ramverk är multitrådad och skrivet i Java.
Det som skiljer vårt ramverk och EShopMonitor åt är att de kan
övervaka även dynamiska och lösenordsskyddade webbsidor. EShopMonitor
övervakar webbsidor och håller koll på uppdateringar av varor, fel och
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rapporterar sedan vad som påträffats. Det här gör inte vårt ramverk fullt ut.
EShopMonitor är riktat åt webbshoppar av olika typer medans vårt är riktat
till försäljningssidor som är listbaserade.
Resultaten visar att det är mer tidssparande att använda sig av
ramverket istället för att göra allt från grunden när nya listbaserade
försäljningswebbsidor ska skrapas. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av
studien är att statiska listbaserade försäljningswebbsidor kan skrapas på ett
effektivt sätt.

6.1 Framtida forskning
I framtida versioner ska ramverket kunna ta reda på hur lång tid ett objekt
ligger utlagd innan den säljs eller tas bort. Anledningen till att den här
funktionaliteten inte finns är att det hade blivit för tidskrävande att testa. En
bil kan exempelvis ligga ute i några dagar till flera veckor och detta medför
att ramverket måste vara igång och vi får vänta tills en bil tas bort för att
bevisa att detta fungerar.
En annan funktion som skall läggas till är ett schema för när
iterationerna ska köras. Det här medför att programmet kan startas vid exakt
kl 00.00, 06.00, 12.00, 18.00 eftersom detta är de tider som risken för
timeouts är lägst.
Ett program för att kunna läsa in JsonObject från textfilen och
eventuellt spara ner dem i en databas är något som skulle kunna
implementeras i framtiden. Likaså göra en körning under en längre tid som
exempelvis ett halvår för att testa att programmet fungerar och få ut statistik
om hur många nya objekt som läggs ut på webbsidorna. I framtiden skall
också en förbättring av hybridklassens implementation NewItem göras
medförande att den endast har ett ansvarsområde och inte två som i
nuvarande implementation. Det vill säga bara fungerar som en separat klass
som klarar en typ av produkt som exempelvis bilar och inte som nu en
separat och gemensam klass. Ramverket skall också kunna skicka den nya
försäljningsdatan till en LnuDSCserver istället för att skriva denna till en
textfil.
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