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ПАРСИНГ ТА ОБРОБКА ДАНИХ З САЙТІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ WEB-SCRAPING  

В сучасному світі в мережі Інтернеті існує набагато більше інфор-

мації, ніж людина може сприйняти за все своє життя. Спростити по-

шук може масштабований спосіб збору інформації, її організації та 

аналізу. Для цього потрібно використовувати web-scraping (дослівно – 

«вишкрібання»). 

Наприклад, якщо ви завзятий інвестор, то щоденне копіювання рі-

зних потрібних даних, може викликати великі витрати часу та моно-

тонність, особливо коли потрібна інформація знаходиться на декількох 

веб-сторінках. Але це можна спростити, створивши додаток web-

scraping-у для автоматичного отримання даних. 

Web-scraping, у порівнянні з людиною, працює набагато швидше 

та ефективніше. Комп'ютерна програма-парсер: 

 швидко обійде тисячі веб-сторінок; 

 акуратно відокремить технічну інформацію від «людської»; 

 безпомилково відбере потрібне і відкине зайве; 

 ефективно упакує кінцеві дані в необхідному вигляді. 

Отже, web-scraping - це метод, який дозволяє автоматично отриму-

вати велику кількість інформації з веб-сайту, що може заощадити час 

та зусилля. Використання подібних додатків є дуже актуальною темою 

сучасних розробок програмних засобів. 

Здається, що все діє досить просто, але є одна проблема. Вона по-

лягає у тому, що близько 95% всіх веб-сторінок або веб-сайтів – це 

унікальні ресурси. Тому виникає задача по створенню унікальних до-

датків під кожний веб-ресурс. Але, з точки зору програміста, в уніка-

льних додатках можливе часткове використання того-самого способу 

отримання даних або частково алгоритмів. 

Розглянемо, що собою являє програма або додаток для web-

scraping-у.  

Як правило, це комп’ютерна програма, що імітує поведінку люди-

ни в Інтернеті, або з'єднуючись з веб-сервером напряму по протоколу 

HTTP, або за допомогою керування повноцінним веб-браузером. Web-

scraping включає в себе завантаження та вилучення. Спочатку заван-

тажується сторінка (що робить браузер, коли ви переглядаєте сторін-

ку), після цього можна добувати потрібну інформацію. Зміст сторінки 
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може бути проаналізовано, переформатовано, його дані скопійовані в 

електронну таблицю тощо. Веб-скрапери, як правило, беруть щось зі 

сторінки, щоб використати це для інших цілей та потреб.  

Існують методи, за допомогою яких певні веб-сайти намагаються 

запобігати web-scraping-у. Наприклад, виявлення та заборона ботів для 

сканування (перегляду) своїх сторінок. У відповідь на це були розроб-

лені системи, які спираються на використання методів аналізу 

об’єктної моделі документа, комп’ютерного бачення та обробки тексту 

на природній мові, щоб імітувати пошук людини, щоб дозволити зби-

рати вміст веб-сторінок для автономного синтаксичного аналізу. 

Як уже згадувалося, що всі веб-сайти різні і унікальні, то з’явилася 

ідея розробити невелику уніфіковану платформу, яка дозволить за 

допомогою команд отримувати дані з будь-якого веб-ресурсу. Схема 

роботи даної розробки представлена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Платформа для веб-скрапінгу 

 

В ході розробки буде створена система, що використовуватиме на-

бір функцій, які задовольнять більшу частину вимог від користувача 

для збору інформації, а також, за необхідністю, є можливість для роз-

ширення даної системи. Крім того, розроблятиметься система відслід-

ковування дій – деякі системні повідомлення про події з конкретним 

процесом. 

Дана система розробляється як окремий веб-додаток. Найголовні-

шим є те, що система зможе використовуватись майже для будь-якого 

веб-ресурсу і зможе надати досить широкий спектр можливостей для її 

використання. 

 


