
 
 

Доброго дня, шановні члени державної екзаменаційної комісії. Тема моєї 

дипломної роботи «Дослідження ефективності парсингу сайтів із використанням 

фреймворку  Selenid». 

 

 
Парсинг сайтів – автоматизований процес витягання даних або інформації з веб-

сторінок. Після витягання необхідних даних по них можна здійснювати пошук, 

переформатувати їх, копіювати і так далі. 

Програмне забезпечення для парсингу веб-сторінок використовується більшістю 

компаній, займаються вони маркетингом, дослідженнями або аналізом даних. Парсинг 

корисний для порівняння продуктів і цін, пошуку відгуків про товари ваших конкурентів, 

пошуку інформації для розміщення на вашому сайті або витягання величезних об'ємів 

даних з веб-сайтів для проведення відповідних маркетингових досліджень і так далі. 



 
Актуальність роботи обумовлена великою ціною готових рішень та завеликим 

функціоналом задля використання їх невеликою компанією. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі модифікуются існуючі 

моделі та методи парсингу, що є в фреймворку Selenide. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в застосуванні 

розробленого парсеру та отриманні даних на приклад сайтів різного характеру. 

Об'єктом дослідження є перелік сайті різні  за структурою для парсингу - 

www.work.ua , www.jobs.dou.ua. 

Відштовхуючись від зробленого огляду для інструментарію були обрані: Java 11, 

Docker, Docker-compose, Gradle, Selenid, Angular 12, Node js, Npm, Python, Postgres 

 

 
На наступному слайді наведена постановка завдання (зачитати). 

  

http://www.work.ua/
http://www.jobs.dou.ua/


 
Для проведення дослідження ефективності запропонованого методу необхідно 

виконати завдання, що наведені на слайді. 

 

 
 

За допомогою UML було проведене моделювання роботи інформаційної системи. 

На слайді приведена діаграма варіантів використання. Актор чи дійова особа – це 

адміністратор та звичайний користувач.  Основними варіантами використання є перегляд 

переліку компаній, користувачів та інформації про додаток. У відповідності до актора, 

варіанти використання розширюються та включають додаткові варіанти використання. 

Так, адміністратор системи може додавати та видаляти компанії та користувачів, тоді як 

звичайний користувач може лише передивлятись інформацію, в тому числі переходити на 

google maps та дивитися розташування компанії. Також обидва актори можуть проводити 

фільтрацію та сортування даних, що зберігаються в системі. 

 



 
На цьому слайді приведена діаграма класів REST API 

 

 

 
Та на наступному слайді наведена діаграма класів контейнеру сканер 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Реляційна структура БД ІС обліку комп'ютерної техніки показана на слайді. 

 

 

 

 
Для початку роботи потрібно запустити сканер парсеру, як наведено на слайді, що 

відображено 

 

 

  



 

 
При первинному завантаженні програми виникає форма авторизації користувача, 

що наведена на слайді. Після авторизації система стає доступною.  

 

 
Реєстрація нового користувача виконується так, як наведено на наступному слайді: 

 

 

 

 



 
Програма сканера працює в контейнері докера. Він сканує та аналізує обраний сайт 

за налаштуваннями – за тегами та іншим. Сайт аналізується за переліком налаштувань та 

відображається у вікні, їх імена, описи та адреси. Знайдена інформація зберігається в БД 

PostgreSQL. Після коректної реєстрації та входу на портал користувач може переглянути 

головну сторінку. 

Головна сторінка – це таблиця і створеними сканерами по сайтах із набором 

налаштувань для парсингу, як наводиться на цьому слайді. 

 

 

 
Ліворуч вгорі є меню, де доступні такі пункти як: Користувач, Сканери та 

Налаштування та О програмі.  

Для того, щоби отримати необхідні дані налаштовується сканер.  

 

 

  



 

 
Отримані дані, після парсингу, відображаються у вікні, з я кого можливо зберегти їх 

у форматі csv.  

 

 

 

 
Натиснувши кнопку меню у верхньому лівому куті, користувач може відкрити 

панель меню, де відображені всі користувачі системи, а також інформація про програму. 

Нового користувача також можна створити за допомогою цього меню, що ми баемо на 

слайді, що наведений на екрані. 

 

 

 

 

 

 



 
На наступному слайді наведені налаштування двої сканерів для різних сайтів, що 

були створені для дослідження роботи створеного парсеру. 

 

 

 

 

 
Для виведення 14 вакансій по ключовому слову «java» з сайту work.ua для сканера 

потрібно було вчинити 17 ітерацій 2 з яких циклічні ітерації з повтором по 6 і 

поверненням на одну сторінку і 3 теги.Разом для виведення 14 вакансій по ключовому 

слову «java» з сайту work.ua сканер провів 63 дій. Для виведення 14 вакансій по 

ключовому слову «java» з сайту duo.ua для сканера потрібно було вчинити 8 ітерацій 1 з 

яких циклічна з повтором 13 разів і поверненням на одну сторінку і 3 теги. І того для 

виведення 14 вакансій по ключовому слову «java» з сайту dou.ua сканер виконав 59 дій. В 

результаті виконання були отримані вихідні файли, що показані на цьому слайді. 

 



 
Для порівняння з відкритих джерел були обрані дані, за якими із швидкість роботи 

двох парсерів: розроблениз на ROSLIN та на ANTLR, та порівняні із даними, що було 

отримано за допомогою розробленрго парсеру.  

Як можна бачити з графіку, розроблений в магістерській роботі парсер Aggregator  

працює на ряду із розглянутими парсерами і має прямопропорційну залежність часу 

виконання від кількості проведених операцій. Швидкість його роботи склала від 3.23 до 

8,67 сек (в середньому 5,95 сек), що лише в 1,98 разів повільніше за відомі корпоративно 

розроблених парсерів для парсингу статичного тексту. Зважаючи на те, що розроблений 

парсер використовується для сканування веб-сторінок, а нестабільне інтернет 

підключення в теперішній час, дозволяє казати, що отриманий результат є прийнятим, а 

робота створеного парсеру ефективна. 

 

 

 
Тож, можна зробити висновки, що в ході виконання дипломної роботи була 

досягнута основна мета – дослідити автоматизацію отримання даних із сайтів різних за 

характером за допомогою парсеру, що створений за базі фреймворку Selenid та працює за 

модифікованою технологією.  

 

Доповідь завершено, дозвольте продемонструвати роботу програми.  

Дякую за увагу, готовий вислухати ваші запитання. 


