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Abstrakt 

Denna rapport beskriver webbskrapning och dess arbetsflöde samt vilka svårigheter som 

kan stötas på när en utvecklare skriver en egen webbskrapningsklass.  

Syftet är att undersöka hur webbskrapningsarbetsflöde kan se ut och belysa de skillnader 

som finns i de olika webbskrapnings teknikerna. Arbetet tar även upp en del om 

prestanda och komplexitet mellan de olika teknikerna. 

Applikationen har utvecklats enligt MVC-mönstret i PHP5 samt innehåller en MYSQL-

databas som mellanlagrar all data som skrapas. 

Resultatet av projektet är en fullt fungerande webbskrapningsapplikation som hämtar in 

nödvändig information och presenterar detta i ett tilltalande grafiskt gränssnitt. 

 

Abstract 

This report describes web scraping and its workflow and which difficulties can get 

encountered when a developer writes its own web scraping class.  

The purpose is to investigate how web scraping work flow can look and illuminate the 

differences in the different web scraping techniques. The report even brings up a little 

bit about performance and the complexity between the different techniques.  

The application has been developed according to the MVC-pattern in PH5 and a 

MYSQL database that stores between all the data that has been web scraped.  

The result of the project is a fully working web scraping application that collects 

necessary information and presents it in a appealing graphic interface.  
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Förord 

Detta arbete uppkom då vi fick en förfrågan av Trove AB om vi kunde skapa en 

eljämförelsetjänst åt dem. Arbetet har utförts som ett avslutande examensarbete B-nivå 

vid Linnéuniversitetet. Vårt uppdrag bestod av att hämta in all nödvändig data från 

elmarknadsinspektionens sida för att sedan mellanlagra och presentera dessa baserade på 

sökkriterier som görs genom ett webbformulär. 

Att skriva en fullt fungerande webbskrapningsbaserad applikation har varit en mycket 

intressant upplevelse. Vi trodde inte att det skulle vara såpass komplicerat att skriva en 

webbskrapningsklass som det faktiskt visade sig att det var. Vi har lärt oss otroligt 

mycket av denna erfarenhet och detta är en kunskap som vi kan ha med oss i framtida 

karriär som webbutvecklare. 

Vi vill tacka Trove AB för att vi fått förtroendet att skapa denna tjänst åt dem samt ett 

tack till John Häggerud för all hjälp som han har gett oss med arbetet.  

Sist men inte minst vill även tacka våra familjer som stöttat oss under denna process. 
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1. Introduktion 

Detta arbete har fokus på webbskrapning som metod för att extrahera information ifrån 

en webbplats och bygga en elprisjämförelsetjänst åt företaget Trove AB. 

Denna rapport kommer att ge läsaren en inblick i vad webbskrapning är och vilka 

tekniker inom serverskriptspråket PHP51 som kan användas till detta. 

Rapporten tar även upp problematiken med att skrapa information ifrån en webbplats 

utvecklad i ASP.NET Web Forms2.  

För att förstå och få resultat vid skrapning av en sådan webbplats är flertalet tekniker 

inom ramen för vad serverskriptspråket PHP5 kan åstadkomma. 

                                                      

1 www.php.net 
2 msdn.microsoft.com/en-us/library/ms973868.aspx 

http://www.php.net/
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2. Bakgrund  

Projektet uppkom genom en förfrågan ifrån företaget Trove AB där de bad 

projektgruppen att utveckla en webbtjänst åt dem. Tjänsten i fråga var att skapa en 

elprisjämförelsetjänst online. Trove AB´s syfte med tjänsten var att konsumenter på ett 

enkelt sätt skulle kunna se och jämföra priser beroende på bindningstider, 

landsindelning, elförbrukning med mera. 

 

Informationen skulle hämtas in från elmarknadsinspektionens webbplats 

(www.ei.se/elpriskollen) för att sedan lagras i en lokal databas. Informationen skulle 

 presenteras för konsumenter på olika sätt beroende på deras belägenhet och 

elförbrukning. Ett grafiskt tilltalande presentationsgränssnitt samt användarvänlighet 

skulle även ingå. Kunden ville även att ett administrationsgränssnitt för enklare 

hantering av systemet skulle finnas. 

 

Elmarknadsinspektionen har i dagsläget inte ett Application Programming Interface3, 

(hädanefter kallas API) för att leverera deras information om befintliga elhandelsbolag 

och priser. En API är ett gränssnitt som tillåter kommunikation med exempelvis en 

webbtjänst som geonames4 . Programeraren skickar in olika typer av förfrågningar via 

API gränssnittet för att sedan få ett resultat tillbaka i XML, Extensible Markup Language 

5 format som är ett märkspråk vars syfte är att utväxla data mellan olika 

informationssystem. Om elmarknadsinspektionen skulle haft ett API gränssnitt 

åtkomligt från webben så hade detta underlättat hela processen att hämta ut data,  men 

då detta saknades kommer informationen istället att hämtas ut via webbskrapning ifrån 

Elmarknadsinspektionens webbplats. 

  

                                                      

3 http://sv.wikipedia.org/wiki/API 
4 http://www.geonames.org 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Xml 
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2.1 Vad är webbskrapning? 

Det finns en oändlig mängd information på internet i form av webbsidor skapade för 

mänskliga användare. De har inte något gemensamt gränssnitt för åtkomst  eller 

bläddring av informationen de tillhandahåller utan det är där som webbskrapning kan 

användas.  

 

Webbskrapning är ett begrepp som innebär att man skrapar information och data ifrån 

en webbplats. Arbetsgången inom webbskrapning enligt Turland (2010)  är att läsa in ett 

XHTML/HTML/XML-dokument eller delar av detta och använda olika tekniker för att 

extrahera information ifrån den inlästa sidan.   

 

Flödesdiagrammet nedan visar ett möjligt sättet att skrapa information ifrån en 

webbplats. Arbetsgången i exemplet nedan är följande: 

En applikation skickar en HTTP-förfrågan till en webbserver. Webbservern returnerar 

den efterfrågade informationen i form av HTML och denna läses in av applikationen 

som i sin tur, via ett serverskriptspråk, då kan extrahera den eftertraktade informationen. 

       

        Figur 2.1 Enkel flödesdiagram som visar skrapning i sin enklaste form 

 

Denna rapport kommer behandla de i PHP5 inbyggda funktioner för webbskrapning 

som finns att tillgå och en kort beskrivning  av de olika teknikerna kommer att 

presenteras. 
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2.2 Problem med Webbskrapning 

De flesta webbplatser är föränderliga. Aktiva webbplatser genomgår uppdateringar, får 

ny eller färre funktionalitet, flyttas eller försvinner. Att basera en tjänst på 

Webbskrapning kan således vara riskabelt i fråga om långtida stabilitet utan konstant 

övervakning. 

Att fastställa vilken teknik en webbplats skall skrapas med kan kräva mycket tid och 

förberedelser. Att analysera webbplatsen som skall skrapas kan hjälpa till med teknikval 

för att exempelvis fastställa om den information som är eftersökt är märkt med unika Id, 

ligger i unika element, eller finns i en tabell, eller om webbplatsen är uppbyggd via ett 

serverskriptspråk. 

Ett problem med webbskrapning som kommer att testas i denna rapport är att posta 

formulär via script och skrapa resultatet det genererar. Detta fungerar på olika sätt 

beroende på vilken teknik webbplatsen är byggd på. PHP genererar oftast resultatet 

direkt när en användare postar ett formulär, detta gäller även formulär skapade i  

XHTML/HMTL.  

ASP.NET Web Forms har inte riktigt samma tillvägagångssätt då det även innehåller en 

View State6 som håller reda på sidans tillstånd. Detta förklaras senare i denna rapport. 

Detta kan medföra att resultatet som förväntas genereras av ett formulär kan vara 

svårare att få fram via ett script om programmeraren inte är insatt i hur ASP.NET Web 

Forms hanterar webbsidor. 

 

 

  

                                                      

6 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972976.aspx 
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2.3 Webbskrapningens tekniker inom PHP5 

Det finns flera sätt att använda sig av inom Webbskrapning i PHP5. Dessa olika sätt 

delas enligt Turland(2010) upp i tre delar. 

1. Inläsningsmetoder 
2. Valideringsmetoder 
3. Skrapningsmetoder 

Följande tekniker kommer här att kortfattat beskrivas.  

2.4 Inläsningsmetoder i PHP5  

Inläsningsmetoder är den del i webbskrapning som läser in ett dokument eller webbplats 

som webbskrapningen skall genomföras på. Kortfattat kan detta beskrivas att en 

inläsningsmetod blir dirigerad till en specifik webbplats eller dokument som läses in och 

sparas i minnet. Detta är en nödvändig del av Webbskrapning för att kunna hämta in 

material att behandla. 

2.4.1 HTTP Streams Wrapper 

Enligt php.net 7 introducerades HTTP Stream Wrapper redan i PHP 4.3.0. Enligt 

Turland(2010) är denna teknik enkel att komma igång med och få ut resultat men anser 

att tekniken har väldigt få inställningsmöjligheter. 

Via HTTP Stream Wrapper finns möjligheten att läsa in information samt även posta 

formulär med exempelvis POST8- och GET9 -metoderna i HTTP10.  HTTP Streams 

Wrapper har även stöd för omdirigering, vilket innebär att en webbsida kan förflytta 

användaren till en annan webbplats eller sida av någon anledning, där antal 

omdirigeringar kan ställas in efter behov. 

Alla inställningar i HTTP Streams Wrapper hanteras av en så kallad “CONTEXT”, detta 

är en associativ array där programmeraren skriver in vilka inställningar som skall 

användas. 

 

                                                      

7 http://www.php.net 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/POST_(HTTP) 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_GET#Request_methods 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Http 
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Nedan finns ett kort kodexempel på användning av HTTP Stream Wrapper. 

         

        Kodexempel 2.4.1 HTTP Stream Wrapper inläsningsexempel (Turland,2010, s.28) 

 

Koden utför ett GET anrop mot den angivna adressen, file_get_contents och läser in 

detta i en sträng som då går att använda för exempelvis skrapning av information. 

2.4.2 cURL Extension 

curl Extension som även är kallad för libcurl är snarlik HTTP Streams Wrapper. 

Jämförelsevis kan cURL hantera flera protokoll till skillnad ifrån exempelvis HTTP 

Stream Wrapper. Enligt php.net är cURL sedan PHP version 4.0.2 en del av kärnan i 

PHP och stöds av alla servermiljöer med PHP 4.0.2 och framåt. 

 HTTPS, FTP, FTPS, GOPHER med flera.  

Enligt Turland(2010), är cURL en mer flexibel metod att använda för att läsa in 

webbsidor och andra källor då programmeraren inte blir begränsad till endast HTTP 

protokollet. Då det finns möjlighet att se förfrågningarna som skickas med cURL ger 

detta en programmerare/utvecklare större möjligheter till felsökning. 

Ett exempel på hur cURL-kod kan se ut: 

         

        Kodexempel 2.4.2 inläsningsexempel med cURL (Turland,2010, s.36) 

Datan som läses in hamnar i variabeln $response som efter inläsning kan användas för 

exempelvis webbskrapning. 

 

<?php 
$ch = curl_init(’http://localhost.example/’); 

        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSER, true); 
        $response = curl_exec($ch); 
        curl_close($ch); 

?> 

$response = file_get_contents(’http://localhost.example’); 

print_r($response); 
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2.5 Validering inom Webbskrapning 

Efter genomförd inläsning av ett dokument kan detta valideras för att säkerställa att 

XHTML/HTML strukturen är korrekt formaterad och att det uppfyller W3C´s11 

standard. W3C har satt upp dessa standarder exempelvis för att webbsidor skall se så 

likadana ut som möjligt i olika webbläsare  

2.5.1 Tidy Extension  

Från och med version 5 av PHP finns Tidy Extensions inbyggt för att reparera och 

manipulera ett HTML-dokument. Tidy Extension kan exempelvis hitta oslutna taggar 

och sluta dessa, eller att otillåtna taggar används i ett XHTML 1.0 Strict12 dokument. 

Tidy skapar ett objekt av det inlästa dokumentet innan bearbetning.  

Ett exempel på detta visas nedan: 

         

        Kodexempel 2.5.1 validering av en sträng med Tidy Extensions 

Kodexemplet visar först att ett objekt skapas av tidy. Objektet ges en sträng med 

exempelvis en inläst HTML-sida samt inställningar som ligger i strängen $config i form 

av en array. 

Det finns flertalet inställningar i Tidy (Turman(2010)). När Tidy används för att skrapa 

information bör den utgående datan som skall bearbetas av en parser sparas som output-

html (HMTL) eller output-xhtml (XHMTL) för att kunna hanteras på rätt sätt av en 

skrapningsfunktion. 

Även om Tidy Extensions finns inbyggt i PHP5 och framåt är det sällan aktiverat på 

webbservrar och således kan manuell aktivering krävas för att använda Tidy Extensions. 

                                                      

11 http://www.w3c.org 
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/XHTML#XHTML_1.0 

<?php 

$tidy = new tidy; 

$tidy->parseString($string, $config); 

?> 
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2.6 Skrapningsmetoder 

Det finns flertalet tillvägagångssätt för att extrahera data och information ifrån ett inläst 

dokument eller webbplats. Dessa olika sätt kan enligt Turman(2010) delas upp i tre 

grupper, 

 Tree Parsers 

 Pull Parsers 

 Reguljära uttryck 

2.6.1 Tree Parsers 

Tree parser läser in hela dokumentet som en trädstruktur (se figur Figur 2.6.1.1.2) och 

lagrar det i minnet, detta medför att vid stora inläsningar kan mycket minne bli upptaget. 

Fördelen med en tree parser är möjligheten att läsa av och manipulera data i hela 

dokumentet när som helst. (Turman, 2010) 

 

De Tree parsers som kommer att testas och utvärderas i denna rapport är DOM 

Extension13 samt SimpleXML14. 

2.6.1.1 DOM Extension 

DOM Extensions har fått sitt namn (DOMDocument15) ifrån ett standardiserat 

språkoberoende API för att navigera i och manipulera XML- och HTML dokument 

enligt manualen till PHP på www.php.net. 

För att skapa information ifrån ett DOM Document behövs först ett HTML- eller XML 

dokument läsas in via en lämplig inläsningemetod eller finnas fysiskt i filsystemet. Efter 

inläsning behöver dokumentet konverteras till ett DOMDocument. Inläsning ka se ut 

som exemplet under:  

         

        Kodexempel 2.6.1.1 Exempel på skapandet av ett DOMDocument (Turland,2010, s.36) 

                                                      

13 http://se2.php.net/manual/en/intro.dom.php 
14 http://se2.php.net/manual/en/intro.simplexml.php 
15 http://se.php.net/manual/en/class.domdocument.php 

$doc = new DOMDocument; 

$doc->loadHTML($htmlString); 
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        Figur   2.6.1.1 Illustrerar hur XML-dokument och HTML-dokument blir ett DOM objekt 

 

När ett dokument är konverterat till ett DOM Document kan 

programeraren/utvecklaren hämta ut information ifrån dokumentet via en trädstruktur 

liknande figuren nedan: 

        

        Figur 2.6.1.1 Träd struktuktur föreställande en trädstruktur i ett DOMDocument 

Varje element (Node16) går att komma åt och även informationen i denna exempelvis via 

getElementByTagName för att komma åt en specifik Node, exempelvis. en H1 Node, 

eller getElementById för att komma åt en Node med ett specifikt ID. (Turman, 2010). 

 

                                                      

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Node_(computer_science) 
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2.6.1.2 XPath och DOM XPath 

XPath17 är ett språk för att hitta eller hämta ut information i ett XML-formaterat 

dokument(exempelvis DOMDocument som tidigare beskrivits). Xpath kan hitta utvalda 

delar av ett dokument eller ett helt dokument beroende på vad man ställer för frågor 

med XPath. XPath använder Path Expressions18 för att välja noder eller nod-

uppsättningar i ett XML-träd(se figur 2.6.1.1.2). Path Expressions kan jämföras med 

sökvägen i en dators filsystem, exempelvis mapp/undermapp/mapp. Toppelementet i 

ett Node-träd kallas roten(rote) och en fråga via Xpath kan utgå ifrån denna. Det finns 

även möjlighet att gå rakt på en Node eller hämta ut en hel lista med noder av samma 

slag eller med samma ID eller namn. (Turman, 2010); 

 

Det finns två sätt att hitta data med XPath, antingen via Evaluate19 eller via Query20.  

Båda accepterar en sträng med en XPath-fråga för att få ut resultat. Skillnaden mellan 

Evaluate och Query är att Query returnerar en lista med alla funna resultat i form av en 

DOMNodeList medans Evaluate returnerar ett lämpligt skrivet resultat bara om 

resultatet funnits. Om inga resultat skulle finnas med Evaluate returneras FALSE. 

(Turman, 2010). 

 

Ett exempel på en Query; 

 

Kodexempel 2.6.1.2 Exempel på en Query-fråga med XPath 

Resultatet byggs upp i en lista och finns flera träffar som passar in i frågan byggs listan 

på.Ett exempel på Evaluate: 

 

Kodexempel 2.6.1.2 Exempel på en Evaluate-fråga med XPath 

Resultatet av exemplet över kan då bli antalet funna element. 

                                                      

17 http://se2.php.net/manual/en/class.domxpath.php 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Path_expression 
19 http://se2.php.net/manual/en/function.xpath-eval.php 
20 http://se2.php.net/manual/en/domxpath.query.php 

$query = ‘count(row)’; 

$antal = $xpath->evaluate($query, $path); 

 

$name = $xpath->query( "//span[@id='firstName']"); 
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2.6.1.3 SimpleXML Extension 

SimpleXML Extension21 läser som DOM Extensions hela dokumentet som skall 

extraheras och omvandlar detta till ett objekt. Medans DOM Extensions går direkt på 

det inlästa dokumentet skapar istället SimpleXML arrays av datan i dokumentet. 

SimpleXml stöder även Xpath för att extrahera data. Enligt php.net finns SimpleXML 

inbyggt i version 5 av PHP och framåt. 

Ett exempel på att använda SimpleXML: 

    

   Kodexempel 2.6.1.3 Exempel på tillämpning av SimpleXML 

2.6.2 Pull Parsers 

Då tree Parsers som beskrevs innan läser in ett helt dokument eller webbsida på en gång 

läser istället Pull Parsers in informationen bit för bit, uppifrån och ned. Detta innebär att 

den information som skall extraheras således måste hämtas ut i rätt ordning allteftersom 

parsern läser dokumentet.(Turman, 2010) 

2.6.2.1 XMLReader Extension 

XMLReader22 läser enligt Turman(2010) av data ifrån ett dokument uppifrån och ner 

medans dokumentet streamas och stannar på varje node på vägen. dessa noder kan 

enbart plockas ut en gång på vägen och enbart i den ordningen de kommer i. 

XMLReader är inbyggt i PHP5 och frammåt. 

 

 

 
 

 
Kodexempel med XMLReader kan se ut såhär: 

 

                                                      

21 http://se2.php.net/manual/en/book.simplexml.php 
22 http://se2.php.net/manual/en/intro.xmlreader.php 

$xml = new SimpleXMLElement($xmlstr); 

echo $xml->movie[0]->plot;  
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   Kodexempel 2.6.2.1 Exempel på inläsning av ett dokument med XMLReader 

 
För att hämta ut data ifrån noder kan koden se ut på nedanstående vis: 

 

     
    Kodexempel 2.6.2.1 Extrahering av data med XMLReader 
 

 
Då inte ett helt dokument behövs läsas in på en gång och denna metod är mindre 
minneskrävande om ett större dokument skall skrapas än övriga metoder som behöver 
läsa in hela dokumetet på en gång. 
 
XMLReader Extensions använder enbart UTF-8 23(Utf-8 är kodning av dokumentet 
som sätter standarden för exempelvis teckenuppsättningar mm) och detta kan härleda till 
encoding-fel på resultatet om inte det dokument som läses av är formaterade med 
samma encoding. Man måste därför vara noga med att ställa in inläsningsmetoden till 
samma encoding. (Turman, 2010) 
 

2.6.3 PCRE Extension 

Det tredje sättet att hämta ut data är med PCRE Extension24, reguljära uttryck. 

I vissa fall kan dokumenten vara såpass dåligt att det kan vara svårt att komma åt data 

med Tree parsers eller Pull parsers, eller så vill utvecklaren kunna kontrollera de 

                                                      

23 http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8 
24 http://php.net/manual/en/book.pcre.php 

$page = str_replace('&nbsp;', '', $page);  

$xmlr = new XMLReader(); 

$xmlr->xml(); 

 

while ($xmlr->read())  

{ 

if ($xmlr->getAttribute('id') == 

'ctl00_fullRegion_mainAndRightRegion_main

Region_labelAvtal')  

{ 

      $node = $xmlr->expand(); 

      if($this->val1 == 0) 

    

 { 

echo node->nodeValue."<br />";   

} 

// Laddar ett dokument som som finns i en sträng. 
$doc = XMLReader::xml($xmlString); 
// Laddar ett dokument ifrån ett externt dokument 
$doc = XMLReader::open($filePath); 
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uppgifter som är skrapade för att se ifall det var vad som förväntades, Reguljära uttryck 

kan då vara användbart. (Turman, 2010) 

PCRE Extensions använder mönster av tecken och siffror för att matcha den 

informationen som skall hämtas ut. Matchar något i dokumentet med det aktuella 

mönster kan denna data hämtas ut. Dessa möster kan variera ifrån att vara enkelt 

uppbyggda till ett bli väldigt komplexa och svårlästa om programeraren inte har någon 

större erfarenhet av att jobba med detta. 

Ett exempel på att hämta ut data med reguljära uttryck kan se ut på nedanstående sätt: 

    

   Kodexempel 2.6.3 Exempel på matchning med ett reguljärt uttryck 

 

Koden i exemplet ovan letar efter ordet ’foo’ i den medskickade strängen, $string. 

2.6.4 Övriga metoder för Webbskrapning 

Enligt Turman(2010) finns ovanpå XML Extensions flertalet bibliotek byggda. Dessa 

bibliotek ger tillgång till ytterligare sätt att skrapa information ifrån ett inläst dokument. 

CSS Selector Libraries är ett av dessa och fungerar på liknande vis som XPath för att 

hämta ut information efter givna kriterier. CSS finns i flera olika versioner och sätten att 

hämta ut data ifrån de olika versionerna kan skilja sig. Skillnaderna mellan CSS2 och 

CSS3 kan läsas mer om på http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#changesFromCSS2. 

Javascript och speciellt Jquery använder CSS Selector för att exempelvis specificera 

vilken nod som scriptet vill ha åtkonst till.(Turman, 2010) 

2.7 Problematiken med att skrapa en webbplats skapad 
med ASP.NET Web Forms 

ASP.NET Web forms är ett språk utvecklat av Microsoft. ASP.NET Web forms byggs 

upp av två delar, den visuella delen (.ASPX sidor) och Code behind, vilket är koden 

bakom websidan som hanterar datainsamling, databaskopplingar, presentationsdata med 

mera. ASP.NET Web forms utvecklades för att kunna separera HTML interfacet ifrån 

applikationens kod.( Enligt MacDonald och Szpuszta, 2008)  

$present = (preg_match(’/foo/’, $string) == 1); 

?> 
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ASP.NET  Web forms formulär och webbsidor använder så kallad View State  för att 

internt hålla reda på vad som visas för användaren på en webbplats. View state 

innehåller information om exempelvis vilka radiobuttons som är ikryssade, vilka 

checkboxar som är valda, vilken data som presenteras för användaren osv. View state 

lagras i dolda fält och för varje postback (uppdatering av sidan) läser ASP.NET av 

informationen i View state och förändrar den efter nya val för att kunna bibehålla 

utseendet och den data som presenterades innan. Detta kan jämföras med Sessions-

data25 i PHP som används för att hålla reda på en webbsidas tillstånd. 

 

Problematiken med att skrapa en ASP.NET sida är att View state kontinuerligt måste 

läsas in och postas tillbaka till ASP.NET webbplatsen. Således kan det bli många steg för 

att posta ett formulär och hämta ut datan som presenteras efter ett formulär postats. 

 

View State i en Postback som skickar mellan postningarna på en ASP.NET webbplats 

kan se ut på följande sätt:  

         

        Kodexempel 2.7 Exempel på hur en View State kan se ut 

 

Ännu en svårighet med att skrapa informationen kan vara om resultatet genereras med 

paginering26, det vill säga resultatet delat upp på flera sidor där exempelvis varje sida 

innehåller 30 resultat och användaren får klicka på en länk för att få fram nästa 30 

resultat. En sidan kan innehålla flera olika pagineringar och för att ASP.NET Web 

Forms skall ha möjlighet att hålla reda på vilka sidor de olika pagineringarna är på 

uppdateras View Staten för varje sida som bläddras. 

                                                      

25 http://php.net/manual/en/features.sessions.php 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Pagination 

http://www.url.com/?__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=

&__LASTFOCUS=&__VIEWSTATE=%2FwEPDwULLTExOTU2Mj

Q4NTkPZB............&ctl00%24fullRegion%24mainAndRightRegion%24mainReg

ion%24RadioButtonListSkatt=Nej&ctl00%24fullRegion%24mainAndRightRegio

n%24mainRegion%24dropdownListNatAgare=&ctl00%24fullRegion%24mainAn

dRightRegion%24mainRegion%24submitButton=Sök 
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Ett webbskrapningsscenario emot en ASP.NET Web forms webbsida kan se ut på detta 

vis:  

        

        Figur 2.1 Flödesschema som visar ett webbskrapningsscenario 

1. Applikationen skickar en förfrågan till en ASP.NET Web Forms webbplats. 

2. webbplatsen returnerar ett formulär som läses in av applikationen. 

3. Applikationen skickar med de värden som behövs för att simulera att exempelvis fält 

är ifyllda eller radiobuttons är ikryssade samt View State. Beroende på om formuläret 

gör en postback för exempelvis varje radiobutton som kryssas i kan denna process 

upprepas flertalet gånger. 

4. När tillräckligt med data är insamlad skickar servern ytterligare en förfrågan till 

webbplatsen med den View state och data som behövs för att få fram resultat. 

5. Webbplatsen returnerar resultatet som genererats av formulärdatan och View state 

som skickats och denna information är nu tillgänglig för webbskrapning. 
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2.8 Avgränsning 

Webbskrapning är ett omfattande begrepp och innefattar således mängder med olika 

tekniker för att utföra detta. Det finns program för PC och Mac-miljö, Det finns 

inbyggda tekniker inom flertalet programmeringsspråk och det finns externa klasser till 

flera av dem. 

 Examinationsarbetet utgår ifrån kunden Trove AB´s förutsättningar och behov. Trove 

AB vill ha en applikation utvecklad i PHP5 utan någon ramverk med en MySQL27 

databas där den insamlade datan är lagras för att kunna presentera denna data i ett 

användarvänligt format för användare. Följaktligen kommer denna rapport avgränsas till 

enbart de olika metoder att använda webbskrapning som finns inbyggda i PHP5. Dessa 

olika metoder finns beskriva under bakgrund i denna rapport.  

 

 

                                                      

27 http://se2.php.net/manual/en/book.mysql.php 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

För att utvärdera de olika tekniker inom Webbskrapning som finns inbyggda i PHP5 

kommer en testmiljö att utvecklas. Testmiljön bör innehålla valmöjlighet att testa alla 

metoderna för sig eller kombinerat för att uppnå resultat. Testerna kommer att ske emot 

webbplatsen www.ei.se då detta är den webbplats som det praktiska arbetet i 

examinationsjobbet är riktat emot. 

 

Testmiljön kommer att skapas dels för att ge kunskap och praktisk erfarenhet om de 

olika tekniker som finns och även för att kunna utvärdera vilken teknik som kan vara 

lämpligast till det praktiska arbetet med el.se i examinationsarbetet. 

 

Testerna kommer att innefatta flera olika steg. Inläsning av en sida, postning av ett 

formulär, skrapning av information samt validering. De olika inläsningsmetoder, 

valideringsmetoder samt skrapningsmetoder som finns inom ramen för PHP5 och som 

kommer att testas finns beskrivna under bakgrunden i rapporten.  

Testningarna kommer att utgå ifrån prestanda och komplexitet av koden bakom varje 

teknik och varje test av prestanda kommer att testas tio gånger för att få ut ett medeltal.  

3.1.1 Testmiljö 

Den första prestandatesten kommer att utföras i en lokal miljö, emot webbplatsen 

www.ei.se. Uppkopplingshastigheten blir 17mb/s. Som webbserver kommer EasyPHP 

användas och FireFox 4.0 som webbläsare. PHP verision 5.3.3 kommer användes. 

Den andra prestandatesten kommer att utföras på en webbserver online som ligger hos 

one.com, emot webbplatsen www.ei.se.  Webbserver var Apache, PHP versionen blir 

5.3.6 och FireFox 4.0 kommer användes som webbläsare. 

 Alla inläsningsmetoder, och valideringsmetoder kommer att utföras med 

standardinställningar. 

 

http://www.ei.se/
http://el.se/
http://www.ei.se/
http://www.ei.se/


18 

 

3.2 Metoddiskussion 

Att utföra testerna mot en sida som ligger på en webbserver  istället för att utföra dem 

mot en sida som ligger lokalt, har både för och nackdelar. Om testerna skulle ske mot 

den lokala sidan skulle dessa tester ske under bästa möjliga förhållande vilket i sin tur 

skulle ge missvisande tider. Genom att göra testerna mot en webbplats som ligger ute på 

en server kommer testerna visa resultat som är mer verklighetsbaserade då tiden för all 

kommunikation mellan testklassen och servern som webbplatsen testerna testas mot 

kommer att återspeglas i resultaten. Testklassen kommer att prövas från både 

www.one.com, www.binero.se och från easyphp 28 som är en lokal webbserver.  

 

En del av testen kommer även att vara en mätning av hur användarvänlig teknikerna är 

eller hur lätt det är att komma igång med de olika webbskrapningsmetoderna. Detta 

kommer att ske genom att utvärdera hur många rader kod som behövs för att 

exempelvis läsa in en sida, samt hur svårt det är att förstå koden/funktionaliteten bakom 

tekniken. Mätningen utgår ifrån projektgruppens egna kunskap och erfarenheter. 

 

Varje moment av testerna körs tio gånger för att få ett så rättvist resultat som möjligt. 

När alla tester är klara kommer dessa sammanställas genom att ett medelvärde av tiderna 

för testerna presenteras. Fördelen med detta är att resultattabellen dels blir mer lättläst 

men även att det ger en lättare överblick över testerna. Det blir även en mer rättvis 

testning då det kan ske en liten fördröjning i kommunikationen mellan tesklassen och 

servern som sidan ligger på. 

 

                                                      

28 http://www.easyphp.org 

http://one.com/
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4. Resultat 

Nedan kommer resultaten av utvecklingen av testmiljön samt de tester som är utförda i 

denna miljö att presenteras. Testerna påvisar att alla testade tekniker inom PHP5 som är 

körda emot en ASP.NET Web Forms sida lyckades med att hämta ut den information 

som testmiljön sattes upp för att hämta. 

4.1 Testapplikation 

I inledningen av projektet har en testmiljö utvecklats för att kunna testa de olika 

teknikerna inom webbskrapning som varit aktuella för projektet samt utvärdera 

prestanda och komplexitet. Testmiljön innefattar de olika inläsningsmetoder, 

valideringsmetoder och skrapningsmetoder som tagits upp tidigare i rapporten. Via ett 

formulär kan testaren välja de metoder som är aktuella för testning och få ett tidsmässigt 

resultat. Utvecklingen av testmiljön har gett en bild över komplexiteten av varje metod. 

Testmiljön är skriven i PHP5 och hela testklassen kan ses i bilaga 7.1 

         

        Figur 4.1, Bilden illustrerar testapplikationen som skapades 

4.2 Testresultat 

Prestandatesterna av de olika teknikerna som är presenterade tidigare i rapporten gav en 

bild över skillnaden i hastighet. Testerna är utförda i två olika miljöer. Dels lokalt med 

en uppkopplingshastighet på 17mb/s samt på en webbserver online. Testerna är utförda 

i den testmiljö som utvecklades för detta syfte.  Testerna påvisar även att alla tekniker 

som är upptagna i denna rapport lyckades med att hämta ut den informationen som 

testmiljön byggdes upp för.   
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4.2.1 Prestandatest 

4.2.1.1 Test 1 

 

Figur  4.2.1.1 Resultat av prestandatest över de tidigare beskrivna teknikerna utförd på en lokal 

server 

 

Resultatet av testet visar först att alla testerna lyckades att läsa och skrapa den data som 

är tilltänkt. Resultatet påvisar även att inläsningar som använt tekniken cURL ger 

påtagligt snabbare resultat än inläsning med HTTP Stream Wrapper. Detsamma gällde 

även postning av formulär här var resultatet inte lika markant. 

Resultatet visar även att skrapningsmetoden XPath är minimalt snabbare än övriga 

skrapningstekniker. Överlag skiljer det inte tidsmässigt mycket på resultaten av de olika 

teknikerna för att skrapa.  

Testerna med validering via Tidy Extensions av den inlästa sidan innan skrapning 

resulterade inte i någon stor prestandaskillnad.  
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4.2.1.2 Test 2 
 

 

Figur  4.2.1.2 Resultat av prestandatest över de tidigare beskrivna teknikerna utförd på en 

webbserver online 

Webbservern hos one.com som det andra testet utfördes på saknade stöd för Tidy 

Extensions, därav gick inte få fram något resultat på testerna med Tidy Extensions. 

Resultatet av testerna online påvisar samma sak som de tester som utfördes lokalt. 

Inläsning med cURL gick snabbare än med HTTP Stream Wrapper, och även postning 

av formulär gick här snabbare med cURL.  

Till skillnad från det lokala testet där XPath var den snabbaste tekniken påvisar istället 

onlinetestet att DOMDocument blev den snabbaste skrapningstekniken. 

Överlag ser man att alla tester gick betydligt snabbare när testmiljön låg på en server 

online i förhållande till när den låg på en lokal server. 
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4.2.2 Komplexitet 

Komplexitet är svårigheten att förstå koden, samt hur mycket kod som behövs skrivas 

för att få en fungerande funktion. Detta är testat genom att skapa testklassen som finns 

under bilagor i rapporten samt arbeta med och förstå koden i de olika teknikerna som 

använts. 

4.2.2.1 Inläsningsmetoder 

Som inläsningsmetod är Http Stream Wrapper och cURL testat. 
 
Att läsa in en webbsida med Http Stream Wrapper kan se ut på detta vis: 

 

    
 
   Kodexempel 4.2.2.1 Kod som gör en inläsning med HTTP Stream Wrapper 
 

Medans inläsning med cURL ser ut som nedan: 

         

  Kodexempel 4.2.2.1 Kod som gör en inläsning med cURL 

Det går att se en viss skillnad på storleken på kod på Http Stream Wrapper och cURL. 

Då Http Stream Wrapper enbart behöver några få raders kod för att läsa in en sida 

medans cURL behöver några rader fler påvisar att HTTP Stream Wrapper bör anses 

som den inläsningsmetod som är enklast att använda. Vid postning av ett formulär och 

inläsning av resultatet visar testklassen att koden för båda teknikerna blir ungeför lika 

långa. 

4.2.2.2 Validering 

Då det det enbart finns en inbyggd metod för att validera ett inläst dokument i PHP5 

finns det ingen möjlighet att testa detta emot något annan teknik då detta arbete är 

avgränsat till enbart inbyggda funktioner inom PHP5. Tidy Extensions behövde inte 

$readURL = $this->formurl; 

$ch = curl_init(); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $readURL); 

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

$output = curl_exec($ch); 

curl_close($ch); 

$readURL = $this->formurl; 
$response = file_get_contents($readURL); 
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mycket kod för att komma igång med det om standardinställningar användes. Testerna 

är inte utförda med några övriga inställningar. 

4.2.2.3 Skrapningsmetoder 

Testerna visar att skrapningsmetoderna DOMDocument, XPath samt SimpleXML är 

oerhört lika varandra i uppbyggnad och även storleksmässigt i antal rader kod.  

Alla tre tekniker är kompatibla med XPath och uthämtningssättet är därför snarlika i 

dessa tre oavsett om XPath användes för uthämtning eller de inbyggda sätten i de olika 

teknikerna.   

PCRE Extensions tekniken använder sig av reguljära uttryck för att matcha eftersökt 

information med uttrycket som skapats. Dessa reguljära uttryck tog tid att sätta sig in i 

vilket resulterade i att det tog lång tid att få ihop fungerande reguljära uttryck för att 

uppnå önskat resultat. Kodmässigt är koden storleksmässigt inte mycket större än 

DOMDocument, XPath eller SimpleXML. 

Exempel på PCRE: 

         

        Kodexempel 4.2.2.3 Exempel på ett reguljärt uttryck i PCRE Extension 

Denna kod letar efter ett span element med ett specifikt ID. 

 

XMLReader visade sig vara mer komplicerad att skapa en fungerande skrapningstjänst i 

jämfört med DOMDocument, XPath och SimpleXML. Koden blev även betydligt 

större än de tidigare nämda teknikerna och det tog betydligt längre tid skapa funktionen 

för att hämta ut tilltänkt information. Se de två kodexemplena på 2.6.2.1. 

 

%<span(\s\w+?[^=]*?="[^"]*?")*?\s+?id="(\S+?\s)*?ctl00_full

Region_mainAndRightRegion_mainRegion_labelAvtal(\s\S+?)*?"

.*?>(.*?)</span>% 
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5. Diskussion 

Problematiken denna rapport bygger på är att skrapa information ifrån en webbplats 

byggd i ASP.NET Web Forms. Testmiljön vi byggde upp för att kunna testa att skrapa 

information med de tekniker som fanns tillgängliga för oss avgränsade av Trove AB´s 

önskemål har varit positiva.  

Alla tekniker vi har provat på har vi lyckats uppnå målen med. Vi har kunnat  läsa och 

posta de formulär som varit tilltänkta, samt även skrapa den information som var 

eftertraktad, fått utvärdera komplexiteten i koden och se prestandaskillnader på 

teknikerna. 

5.1 Inläsningsmetoder 

De inläsningsmetoder som testades var HTTP Stream Wrapper samt cURL. Resultaten 

visade att inläsning av en webbsida eller ett formulär, och även inläsning och postning av 

ett formulär samt inläsning av resultatet detta genererade utförde cURL i alla 

testmoment betydligt snabbare än HTTP Stream Wrapper.  

Komplexiteten i de två olika inläsningsmetoderna skiljde sig inte särskilt mycket då 

koden var relativt likvärdig i antal rader och vi ansåg inte att någon av teknikerna var 

mer komplex än den andra att komma igång med. Båda teknikerna var 

väldokumenterade och enkla att hitta kodexempel på. 

 Dock var bara våra tester utförda med standardinställningar i båda inläsningsteknikerna. 

En möjlighet till att cURL var snabbare än HTTP Stream Wrapper kunde bero på att 

cURL använder sig av DNS29 Caching, det vill säga cURL hämtar ut IP-adressen30 ifrån 

domännamnet och lagrar detta en tid i minnet, vilket inte HTTP Stream Wrapper gör. 

Detta kan enligt Turman(2010) jämföras med att vid varje körning behöva leta upp en 

person i en telefonkatalog och hämta ut telefonnummret istället för att göra det en gång 

och spara numret. 

Hade vi haft mer tid till detta arbete hade vi kunnat testa teknikerna mer grundligt med 

olika inställningar för att se om resultaten hade påverkats av det. Vi tror att möjligheten 

att påverka teknikernas inställningar kan ha gett skillnad på de tidsmässiga resultaten, 

                                                      

29 http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System 
30 http://en.wikipedia.org/wiki/IP_adress 
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men även då resulterat i mer komplex kod. Detta är något som hade gått att arbeta 

vidare på för framtida rapporter. 

5.2 Validering 

Testresultaten av validering med Tidy Extensions kan ses som ett misslyckande. 

Testningarna utfördes på två olika webbservrar online samt på en lokal server och inga 

av servrarna online var konfigurerade för att stödja Tidy Extensions. Detta medförde att 

Tidy inte kunde testas  mer än lokalt. Då vi inte hade rättigheter till att aktivera Tidy 

Extensions på de servrar vi hade tillgång till hade vi inga möjligheter att testa det fullt på 

en webbserver online. Då vi även körde testningarna från en lokal server hade vi ändå 

möjlighet att testa Tidy Extensions och få ut tidsmässiga resultat samt fått erfarenhet av 

komplexiteten i koden. 

Dock har vi inte heller här använt Tidy Extensions med annat än med 

standardinställningar och resultaten kan möjligtvis ha blivit helt annorlunda om vi hade 

haft mer tid till att lära oss att konfigurera inställningarna. Troligtvis hade detta kunnat 

resultera i längre tider i prestandatesten då det kunde blivit mer förändringar i strukturen 

i det inlästa dokumentet. Dock kan sidan vi testade emot ha haft en såpass bra struktur 

som Tidy Extensions inte behövt göra några ingrepp på, och därav blev den tidsmässiga 

testen positiv även med validering i testerna.  

5.3 Skrapningsmetoder 

Resutaten av skrapningsmetoderna för att få ut den information som var önskad i 

testerna är väldigt likvärdiga i prestandatesterna och vi kan inte se att några inställningar 

eller konfugureringar av teknikerna kunde ha ändrat på detta i något betydande 

utsträckning. 

Kodmässigt är teknikerna DOMDocument, XPath och SimpleXML är i det närmaste 

identiska och alla tre teknikerna kändes enkla att arbeta med och gav även bra resultat i 

testerna, både tidsmässigt och hur komplex koden var.  

XMLReader och PCRE Extensions gav i flertalet tester lite sämre prestanda. XML 

Reader var den teknik som var svårast att sätta sig in i och det tog mer tid än vi hade 

velat lägga på den för att få den att fungera och hämta ut de resultat vi ville. Detta 

berodde till stor del på att det var väldigt svårt att hitta kodexempel som kan användas 
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för just Webbskrapning. Detta kan bero på att tekniken inte är anpassad för att extrahera 

data vid webbskrapning  utan möjligtvis att användas i andra sammanhang, exempelvis 

räkna ut antal element på en webbsida, eller liknande.  

PCRE Extensions, som använder sig av reguljära uttryck för att hitta önskad 

information vid Webbskrapning gav bra resultat vid prestandatestning men den teknik 

var även den svår att sätta sig i in. Denna teknik bygger på att skapa olika reguljära 

uttryck, som är en serie uppsättningar av formler och tecken, för att matcha ett resultat. 

Att bygga dessa uttryck tog tid och det krävdes mycket testning innan vi kom fram till 

uttryck som fungerade.  

Dock användes denna metod vid flera tillfällen i applikationen som byggdes åt Trove 

AB då det fanns information att hämta som vi inte lyckades med övriga tekniker. 

Överlag bör denna teknik vara en av de bättre om inte svårigheten med att bygga 

reguljära uttryck hade varit såpass tidskrävande.  

I kursen XML, IDV410 som vi gick fick vi prova på att arbeta en del med bland annat 

XPath för att hämta ut data ifrån XML dokument. Erfarenheten vi fick ifrån detta, samt 

att vi märkte att det gick enkelt att få ut resultat med XPath gjorde att vi valde denna 

teknik för att skrapa information i applikatione vi byggde.  

Som inläsningsmetod valde vi uteslutande att använda cURL. Dels för att denna metod 

gav snabbast testresultat i prestandatesterna och dels för att Jens Johansson, en av 

programmerarna på Trove AB med stor erfarenhet av webbskrapning rekomenderade 

denna tekniken. 

5.4 Slutsats 

Efter att ha testat och fått utvärdera de olika tekniker vi har tagit upp i rapporten fick vi 

ett bra underlag över vilka tekniker vi med fördel kunde använda i applikationen vi 

byggde åt Trove AB.  

Vi skapade en webbskrapningstjänst där syftet var att kunna hämta ut alla företag och 

elavtal ifrån elmarknadsinspektionens och mellanlagra detta i en lokal databas. För att 

kunna hantera webbskrapningstjänsten samt ge möjlighet att hantera den insamlade 

datan utformades ett administrationsgränssnitt. För att ge användare möjlighet att ta del 

av elpriserna byggdes ävet ett användarvänligt presentationsgränssnitt med 

sökfunktioner för att söka upp de elavtal som passade användaren bäst. 
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Trots att samtliga mål ej uppfylldes till fullo i projektet avklarades de största samt främst 

väsentliga delar av projektet och vi är nöjda med vad vi har åstakommit. Vi har fått 

insikt och kunskap kring ämnet och vi kan se stora fördelar med denna teknik i framtida 

projekt vi kan bli delaktiga i. 
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7. Bilagor 

7.1 Testklassen 

Dubbelklicka på klassen för att öppna hela koden. 

 

<?php 

 class TestClass{ 

  

  //Funktion för att sätta alla inställningar som url, 

mm 

  public $formurl = 'http://www.ei.se/elpriskollen/min-

berakning/'; 

  public $staticurl = 

'http://www.ei.se/elpriskollen/min-berakning/Detaljerad-

information/?AvtalsId=9161&ellevId=32&kWh=2000&Namn=1-

%C3%A5rigt+avtal%2c+f%C3%B6rnybar+el+elomr%C3%A5de+1%2c2%2c3++&redElskatt=f

alse'; 

  public $querrystring = 

'ctl00%24quicksearch%24SearchText=&ctl00%24fullRegion%24mainAndRightRegion%

24mainRegion%24rdoTyp=rdoLang&ctl00%24fullRegion%24mainAndRightRegion%24mai

nRegion%24checkBoxBundet12_0=on&ctl00%24fullRegion%24mainAndRightRegion%24m

ainRegion%24forbrukning=radioButton2000kWh&ctl00%24fullRegion%24mainAndRigh

tRegion%24mainRegion%24RadioButtonListSkatt=Nej&ctl00%24fullRegion%24mainAn

dRightRegion%24mainRegion%24dropdownListNatAgare&ctl00%24fullRegion%24mainA

ndRightRegion%24mainRegion%24submitButton=S%C3%B6k'; 

  public $val1 = 0; 

  public $val2 = 0; 

  public $val3 = 0; 

  public $val4 = 0; 

   

  function ReadHTTPStreamWrapper($choice){ 

 

   if($choice == 1) 

   { 

    //Hämtar in FORM url för 

inläsning 

    $readURL = $this->formurl; 

   } 

   if($choice == 2) 

   { 

    //Hämtar in FORM url för 

inläsning 

    $readURL = $this->staticurl; 

   } 

   $response = file_get_contents($readURL); 

   return $response; 

    

  } 

  function ReadcURL($choice){ 

   

   if($choice == 1) 

   { 

    //Hämtar in FORM url för 

inläsning 

    $readURL = $this->formurl; 

   } 

   if($choice == 2) 

   { 

    //Hämtar in FORM url för 

inläsning 

    $readURL = $this->staticurl; 

   } 

   $ch = curl_init(); 

   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $readURL); 

   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 

1); 
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