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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της εφαρμογής της PHP στο web scraping, μέσα 

από τη δημιουργία ενός συγκριτικού πίνακα, με σκοπό την ανάδειξη της βιβλιοθήκης 

της PHP που διαθέτει την καλύτερη λειτουργικότητα.   

Διενεργήθηκε μία συγκριτική μελέτη στην οποία μετρήθηκε η απόδοση της κάθε μιας 

βιβλιοθήκης, με βάση τα κριτήρια που παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή. Ενδεικτικά 

κριτήρια είναι η ταχύτητα εκτέλεσης της διαδικασίας, καθώς και κριτήρια που έχουν να 

κάνουν με την δημοτικότητα, την απόδοση και άλλα. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό Super Decisions, ένα λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων που εφαρμόζει την 

Αναλυτική Ιεραρχική διαδικασία, με σκοπό τη διευκόλυνση στην λήψη των τελικών 

αποτελεσμάτων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν με ακρίβεια την κατάταξη των βιβλιοθηκών 

με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν. Τα συμπεράσματα της εργασίας επικεντρώνονται 

στη σημασία που έχει το web scraping στη συλλογή δεδομένων, όπου μπορεί να 

προσφέρει πολλαπλά οφέλη.       

Λέξεις κλειδιά: Web scraping, PHP, Συλλογή δεδομένων, Σύγκριση βιβλιοθηκών, Εξόρυξη 

δεδομένων  
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Abstract 

 

In this paper we studied the application of PHP in web scraping, through the creation of 

a table, in order to find out which PHP library has the best functionality for this 

purpose. 

A comparative study was conducted to measure the performance of each library, based 

in factors that play major role on it. Some of the factors taken into account are the 

execution speed of the process, as well as factors related to popularity, performance and 

more. Finally, in order to have accurate final results, a decision support software that 

applies Analytical Hierarchy Process was used, which called Super Decisions. 

The results of the paper have accurately highlighted the rating of libraries, according the 

factors set. The conclusions of the work focus on the importance of web scraping in 

data collection, where can offer multiple benefits.  

Keywords: Web scraping, PHP, Data gathering, Libraries comparison, Data mining  
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1. Εισαγωγή 

 

Το διαδίκτυο στη σημερινή εποχή αποτελεί ένα μέσο το οποίο οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο για ενημέρωση, ψυχαγωγία, επικοινωνία, ακόμα 

και για αγορές. Αποτέλεσμα αυτής της αυξανόμενης αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με 

την τεχνολογία είναι δημιουργία ενός εκπληκτικά μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Ενδεικτικά αυτής της ραγδαίας αύξησης των δεδομένων που παράγονται στο διαδίκτυο    

 είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται ετησίως από την εταιρεία παροχής λογισμικού και 

υπηρεσιών διαδικτύου DOMO.  

Σύμφωνα λοιπόν με τη DOMO, μέσα στο 2017 πάνω από 2,5 quintillion bytes 

δεδομένων παράχθηκαν σε καθημερινή βάση, ενώ μόνο στη διετία 2015-2017 

δημιουργήθηκε το 90% των συνολικών ψηφιακών δεδομένων (DOMO, 2017). Η ίδια 

ακριβώς αυξητική τάση εμφανίζεται και στον συνολικό πληθυσμό που χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο, αφού 4,39 δισεκατομμύρια άνθρωποι το χρησιμοποίησαν τον Ιανουάριο του 

2019, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9%, σε σχέση με ένα χρόνο πριν (DOMO, 

2019). 

 

Είναι εύλογο λοιπόν, πως η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να 

αξιοποιηθεί με σκοπό να παραχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτά τα δεδομένα, που  

συναντώνται σε αναρίθμητες ιστοσελίδες του διαδικτύου, συνήθως έχουν μορφή 

ημιδομημένων ή αδόμητων δεδομένων, και σπανιότερα δομημένων. Επομένως, επειδή 

το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μπορεί να έχει πολλές μορφές, όπως κειμένου,  

διάφορων συνδέσμων και αναφορών, εικόνων ή / και βίντεο, ή ακόμα και αρχείων σε 

μορφή XML, θεωρούνται ότι περιέχουν κατά βάση αδόμητα δεδομένα. (Rusu et al, 

2013) Κατά συνέπεια, η συλλογή των χρήσιμων δεδομένων παρουσιάζει δυσκολίες ως 

προς τη δομή με την οποία εμφανίζονται τα δεδομένα, που συνήθως είναι άναρχα 

τοποθετημένα μέσα στις ιστοσελίδες. Παρουσιάζεται δηλαδή το πρόβλημα της 

διαλογής των χρήσιμων πληροφοριών που υπάρχουν σε έναν ιστότοπο, από το 

συνολικό περιεχόμενο που στις παραπάνω των περιπτώσεων μας είναι άχρηστο.   
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Ένα ακόμα εξίσου βασικό πρόβλημα, που πρέπει να ξεπεραστεί, είναι να βρεθεί ο 

τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί η γρήγορη συλλογή των δεδομένων. Είναι 

κατανοητό πως η συλλογή των πολύτιμων αυτών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει μία 

πολλή χρονοβόρα και σε πολλές περιπτώσεις ανέφικτη διαδικασία. Επομένως,  η 

εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων, όσο ελπιδοφόρα και αν μπορεί να ακούγεται, 

συναντά εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να προκύψουν οφέλη. 

 

Σε απάντηση των παραπάνω, για να γίνει εφικτή η συλλογή δεδομένων από ιστοσελίδες  

αναπτύχθηκε η διαδικασία του web scraping. Σύμφωνα με τον Jacob Ward (2013, σ. 5) 

«ως web scraping ορίζεται η διαδικασία προγραμματιστικής ανίχνευσης και λήψης 

πληροφορίας από ιστοσελίδες και η εξαγωγή αδόμητων και ημιδομημένων δεδομένων 

σε δομημένη μορφή». Στη σημερινή εποχή χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία για την 

διαδικασία του web scraping, όπως τα έτοιμα προγράμματα Mozenda και Parse-Hub 

(Chasins, Mueller, Bodik, 2018), αλλά και γλώσσες προγραμματισμού, όπως είναι η 

PHP, η R, η Python, η Ruby και η Perl (Munzert, Rubba, Meibner, Nyhuis, 2015). 

 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή του web scraping με τη γλώσσα 

προγραμματισμού PHP. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει συγκριτική μελέτη των πιο 

γνωστών βιβλιοθηκών της PHP για web scraping, πάνω σε συγκεκριμένους 

μετρήσιμους δείκτες, όπως για παράδειγμα η ταχύτητα με την οποία γίνεται η 

αναζήτηση. Ο τελικός στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός συγκριτικού 

πίνακα, ο οποίος θα απεικονίζει τα αποτελέσματα των βιβλιοθηκών, και θα αναδεικνύει 

τη βιβλιοθήκη της PHP που διαθέτει την καλύτερη λειτουργικότητα. Μερικοί από τους 

λόγους για την επιλογή της PHP είναι η απλή σύνταξη, η ικανότητα ανάλυσης 

ιστοσελίδων σε βάθος και η φορητότητά της, που την καθιστούν κατάλληλη για 

ανάπτυξη web scraping εφαρμογών (Schrenk, 2012) 

 

Για την υλοποίηση της μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού ανοικτού 

κώδικα, το οποίο περιέχει εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache και διερμηνέα για 

κώδικα γραμμένο σε PHP. Η επιλογή των βιβλιοθηκών έγινε μέσα από το GitHub μία 

εξαιρετικά μεγάλη συλλογή με περισσότερους από 24 εκατομμύρια προγραμματιστές 

να συνεργάζονται για πάνω από 67 εκατομμύρια λογισμικά ανοιχτού κώδικα το 2017 

(Markovtsev, long, 2018). Η εγκατάσταση και εφαρμογή των βιβλιοθηκών έγινε με τη 

χρήση του composer, ένα εργαλείο που σου επιτρέπει να δηλώσεις τις βιβλιοθήκες από 
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τις οποίες εξαρτάται το λογισμικό σου και αναλαμβάνει την διαχείρισή τους. 1Το 

περιβάλλον που επιλέχθηκε για την υλοποίηση του κώδικα είναι το Sublime Text. 

Τέλος, επιλέχθηκε το πληροφοριακό σύστημα Super Decisions, ένα σύστημα 

υποστήριξης αποφάσεων που βασίζει τη λειτουργία του στην μέθοδο της Αναλυτικής 

Ιεραρχικής Διαδικασίας, ώστε τα τελικά αποτελέσματα που θα προκύψουν να 

χαρακτηρίζονται από ακρίβεια.  

 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στη βιβλιογραφία και θα παρουσιαστεί η τρέχουσα 

κατάσταση στον επιστημονικό χώρο που ερευνά η εργασία. Ακολούθως, στο τρίτο 

κεφάλαιο θα γίνει η περιγραφή της μεθοδολογίας, δηλαδή θα παρουσιαστούν τα 

κριτήρια με βάση τα οποία έγινε η σύγκριση αλλά και ο τρόπος που διενεργήθηκαν οι 

μετρήσεις. Συνεχίζοντας, στο 4ο κεφάλαιο θα γίνει η παράθεση των αποτελεσμάτων. Η 

εργασία τελειώνει με την παρουσίαση των συμπερασμάτων που βγήκαν μέσα από την 

εφαρμογή της έρευνας, αλλά και των ευρημάτων που προέκυψαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://getcomposer.org/ 

https://getcomposer.org/
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2. Βιβλιογραφία 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς ο τομέας της μελέτης που αφορά την 

εργασία και θίγονται τα ζητήματα και οι λόγοι για τους οποίους το web scraping 

αποτελεί μία σημαντική διαδικασία στη σύγχρονη επιστημονική και επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Αρχικά παρουσιάζεται η διαδικασία της εξόρυξης δεδομένων, που 

ουσιαστικά αποτελεί τον ευρύτερο κλάδο στον οποίο ανήκει το web scraping. Στη 

συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στα βασικότερα στοιχεία που αφορούν στο web 

scraping. Επίσης, διενεργείται και μία βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τις έννοιες 

που μας ενδιαφέρουν, ώστε να βγουν στην επιφάνεια τα θέματα που έχουν 

απασχολήσει τους ερευνητές πάνω στο web scraping έως και σήμερα.  

 

 

2.1. Data Mining 

 

Στην εποχή την οποία διανύουμε γίνεται έντονη συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία της 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς είναι ευρέως διαδεδομένη η ιδέα ότι η 

συγκεκριμένη διαδικασία είναι ωφέλιμη σε οποιοδήποτε είδος οργανισμό. Ο όρος που 

έχει επικρατήσει για την περιγραφή της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι το data 

mining (εξόρυξη δεδομένων). Ο Aggarwal (2015, σ. 1) ορίζει το data mining ως τη 

διαδικασία συλλογής, καθαρισμού, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, με τελικό 

στόχο την απόκτηση γνώσης που πηγάζει μέσα από αυτά.  

 

Στη σύγχρονη εποχή που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή αλληλεπίδραση ανθρώπων και 

συσκευών, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται και να παράγονται μέσα από αυτή 

την αλληλεπίδραση τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Επομένως, οδηγούμαστε σε έναν 

κατακλυσμό από δεδομένα, όπου η σωστή επεξεργασία και διαχείρισή τους είναι σε 

θέση να αποφέρει πρωτόγνωρα οφέλη για κάθε ενδιαφερόμενο. Μερικές μόνο από τις 

διάφορες πηγές που μπορούν να προκύψουν δεδομένα είναι το διαδίκτυο, οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών, όπως για 

παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αλλά ακόμα και οι τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων 

και το Internet of Things (Aggarwal, 2015). 
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2.1.1 Διαδικασία εξόρυξης δεδομένων 

 

Η εξόρυξη δεδομένων είναι μία διαδικασία η οποία αποτελείται από πολλά στάδια για 

την υλοποίησή της, όπως είναι ο καθαρισμός των δεδομένων, η εξαγωγή δεδομένων ή 

ακόμα και το στατιστικό μοντέλο για την επεξεργασία τους. Γίνεται εύκολα κατανοητό 

ότι στην εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος διαδικασιών από 

διαφορετικούς τομείς, γεγονός που σημαίνει ότι η έννοια της εξόρυξης δεδομένων 

συνδυάζει πολλές επιστήμες μαζί, οι οποίες μελετώνται και ξεχωριστά η μία από την 

άλλη. Η συνηθισμένη ροή της εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων περιγράφεται από το 

σχήμα που ακολουθεί, ενώ παρακάτω γίνεται μία πιο αναλυτική περιγραφή των 

βημάτων που περιλαμβάνονται στην διαδικασία (Aggarwal, 2015).  

 

 

 

Εικόνα 1: Διαδικασία εξόρυξης δεδομένων 

 

 

1. Συλλογή δεδομένων: Η συλλογή δεδομένων απαιτεί συχνά εξειδικευμένες 

συσκευές για την υλοποίησή της, όπως είναι τα δίκτυα αισθητήρων. Επίσης, 

απαιτεί και εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού, στην περίπτωση, για 

παράδειγμα, της συλλογής δεδομένων από το διαδίκτυο, που αποτελεί και 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Αυτό το στάδιο παίζει κυρίαρχο ρόλο στην 

διαδικασία εξόρυξης δεδομένων, καθώς οι σωστές επιλογές στα δεδομένα 

συμβάλλουν και στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 
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2. Εξαγωγή χαρακτηριστικών και καθαρισμός δεδομένων:  Συχνά η συλλογή των 

δεδομένων προσφέρει τα δεδομένα σε μία μορφή που δεν είναι κατάλληλη και 

έτοιμη για επεξεργασία. Για παράδειγμα τα δεδομένα μπορεί να εξάγονται 

αυθαίρετα και να τοποθετούνται μέσα σε ένα κείμενο απλής μορφής. Επομένως, 

πρέπει αυτά να αποκτήσουν μία κατάλληλη δομή, ώστε να είναι τακτοποιημένα 

και συμβατά με τους αλγόριθμους και τα προγράμματα που πρόκειται να τα 

επεξεργαστούν. Εκτός από τον καθαρισμό των δεδομένων που στην ουσία 

αποτελεί την απαραίτητη τροποποίησή τους, στο στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα 

και η επονομαζόμενη εξαγωγή χαρακτηριστικών των δεδομένων, όπως το 

περιγράφει και ο Aggarwal (2015, σ. 3) , όπου διορθώνονται οι ασάφειες και οι 

ελλείψεις στα δεδομένα. Το τελικό αποτέλεσμα από αυτό το στάδιο είναι μία 

συλλογή δεδομένων έτοιμη για επεξεργασία. 

 

3. Επεξεργασία και αλγόριθμοι: Αποτελεί το τελικό τμήμα της διαδικασίας του 

data mining και αφορά τη σχεδίαση αποτελεσματικών μεθόδων, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των δεδομένων. Στη φάση αυτή εξάγεται το 

τελικό αποτέλεσμα με αποδέκτη τον εκάστοτε αναλυτή, ώστε να μπορέσει να 

βγάλει ωφέλιμα συμπεράσματα. 

 

 

 

2.1.2 Η σημασία της εύρεσης και συλλογής δεδομένων 

 

Αφού λοιπόν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της εξόρυξης δεδομένων είναι πολλά, 

αλλά και  γνωστά σε ευρεία κλίμακα, κάθε οργανισμός που θέλει να παραμείνει 

ανταγωνιστικός και παράγει δεδομένα οφείλει να εκμεταλλευτεί αυτή την 

εκκολαπτόμενη τεχνολογία. Αποτελεί δηλαδή ένα νέο όπλο στη φαρέτρα των 

επιχειρήσεων, ώστε να βελτιωθούν σε τομείς παραγωγικότητας, μάρκετινγκ, 

εξυπηρέτηση πελατών κ.ά. Ένα παράδειγμα πηγής των δεδομένων μπορεί να είναι η 

καταγραφή των καθημερινών πωλήσεων ενός καταστήματος supermarket, με σκοπό 

την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις αγοραστικές συνήθειες των 

καταναλωτών. Όπως περιγράφεται και από τους Blattberg, Kim και Neslin (2008, σ. 
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340) που περιγράφεται η διάσημη έρευνα που διενεργήθηκε και προέκυψε μεταξύ 

άλλων την αγοραστική συσχέτιση μεταξύ προϊόντων μπύρας και πάνας. Παρόλα αυτά, 

αυτού του είδους οι πληροφορίες προέρχονται από δεδομένα που παράγει η επιχείρηση 

από μόνη της. Εκτός από αυτά τα δεδομένα, που ανήκουν σε κάθε οργανισμό 

ξεχωριστά, υπάρχουν ακόμα και άλλα πολλά, τα οποία είναι χρήσιμα για μελέτη και 

μπορεί να τα βρει κανείς στο διαδίκτυο. 

 

Στο διαδίκτυο περιέχονται όλων των ειδών οι πληροφορίες και μάλιστα από πολλές 

διαφορετικές πηγές (Sirisuriya, 2015). Στο σύνολο των ιστοτόπων με τους οποίους 

αλληλεπιδρά ο καθένας από εμάς σήμερα, παράγονται σε αφθονία πολύτιμες 

πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες. Το κυρίαρχο πρόβλημα όμως είναι πως 

αυτές οι πληροφορίες είναι παγιδευμένες σε διαφορετικές ιστοσελίδες και έτσι δεν είναι 

έτοιμες για επεξεργασία (Munzert, κ.α., 2015). Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες στο 

διαδίκτυο είναι διαθέσιμες σε διαφορετική μορφή και προσφέρονται από διαφορετικές 

διεπαφές πρόσβασης. Το web scraping είναι η τεχνική που στοχεύει να βρει λύση σε 

αυτό το πρόβλημα (Sirisuriya, 2015). «Το web scraping είναι δηλαδή μία τεχνική 

εξαγωγής αδόμητων δεδομένων από ιστοσελίδες και εν συνεχεία μετατροπής αυτών σε 

δομημένα, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν σε μία βάση δεδομένων και εν τέλει να 

αναλυθούν από τις διάφορες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων » (Sirisuriya, 2015, σ. 135).  

 

 

Εικόνα 2 : Τα βασικά βήματα του web scraping 

 

2.2 Web Scraping 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επιστημονική έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί στον κλάδο του web scraping, και τα θέματα που έχουν απασχολήσει 

έως και σήμερα τους ερευνητές. Αρχικά, επεξηγούνται τα βασικά βήματα που, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που θέλει να εφαρμόσει 
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το web scraping. Το επόμενο ζήτημα που θίγεται αφορά στο ζήτημα της νομιμότητας 

αλλά και της ηθικής του web scraping, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάποιος που 

ασχολείται με τον κλάδο να μην ξεπερνάει τα όρια. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις 

διάφορες χρήσεις που μπορούν να έχουν τα δεδομένα που συλλέγονται, και τέλος, στις 

επιστημονικές έρευνες που έχουν ασχοληθεί με θέμα παρόμοιο με αυτό της εργασίας. 

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται οι  διάφορες τεχνικές και τα εργαλεία που 

υπάρχουν  για την υλοποίηση της εξαγωγής δεδομένων από ιστοσελίδες, καθώς και οι 

συγκριτικές μελέτες που διενεργήθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα που προκύπτουν από κάθε τεχνική. 

 

2.2.1 Βήματα για την υλοποίηση του web scraping 

 

Το web scraping αποτελεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία με σκοπό να εξάγει και να 

συνδυάσει περιεχόμενο που έχει αξία. «Η εφαρμογή της λοιπόν επιτυγχάνεται καθώς 

μιμείται την πλοήγηση στον ιστό με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρά ο άνθρωπος» 

(Glez-Pena, Lourenco, Lopoez-Fernadez, Reboiro-Jato, Fdez-Riverola, 2014, σ. 2). 

Σύμφωνα με τον Glez-Pena και τους συνεργάτες του (2014),  τα βήματα που 

απαιτούνται για να φτάσει ένα λογισμικό στον απαιτούμενο στόχο, είναι τα εξής: 

1. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα: Το πρώτο βασικό βήμα αποτελεί η εισαγωγή στην 

ιστοσελίδα. Το λογισμικό επιτυγχάνει την επικοινωνία με την ιστοσελίδα μέσα 

από ένα πρωτόκολλο HTTP. Εισάγει δηλαδή ένα κείμενο στο πρωτόκολλο 

HTTP, το οποίο στη συνέχεια συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ του server της 

ιστοσελίδας και ενός συστήματος πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

2. Ανάλυση HTML και εξαγωγή του περιεχομένου: Αφού λοιπόν, χάρη στην 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα, έχει γίνει η ανάκτηση του αρχείου HTML, έχει 

σειρά η εξαγωγή του περιεχομένου. Υπάρχουν τέσσερεις τρόποι που 

εφαρμόζονται για την εξαγωγή. Η εξαγωγή περιεχομένου με τη χρήση 

κανονικών εκφράσεων είναι μία από αυτές που χρησιμοποιείται ευρέως. Μία 

ακόμα εναλλακτική είναι η εξαγωγή μέσα από την ανάλυση της δομής του 

HTML της ιστοσελίδας. Τέλος ο εντοπισμός του περιεχομένου μπορεί να γίνει 

με τη χρήση του συντακτικού του CSS της ιστοσελίδας ή μέσα από το μονοπάτι 

XPath. Ο γενικότερος σκοπός είναι να διατηρείται σε όσο πιο γενικό επίπεδο 

γίνεται η διαδικασία της εξαγωγής, ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές στις 

ιστοσελίδες να μην επηρεάζουν την διαδικασία.  
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3. Τελικό αποτέλεσμα: Ο τελικός στόχος του web scraping είναι να προσφέρει τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν σε δομημένη μορφή ώστε να είναι κατάλληλα για 

περεταίρω ανάλυση.  

 

 

2.2.2 Νομικά και ηθικά ζητήματα στο αντικείμενο του web scraping 

 

Το web scraping είναι μία διαδικασία που αποσκοπεί στο να συλλέξει χρήσιμα 

δεδομένα από διαφορετικές ιστοσελίδες. Είναι αυτονόητο λοιπόν, πως όποιος 

προσπαθεί να συλλέξει δεδομένα από μία ιστοσελίδα θα πρέπει να σέβεται τον κάτοχο 

αυτών των δεδομένων και να συμμορφώνεται με τα πνευματικά δικαιώματα που ορίζει 

ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Η χρήση του web scraping είναι ένα προνόμιο που 

παρέχεται από ιστοσελίδες και δεν αποτελεί δικαίωμα. Αυτό υπονοεί τεράστια ευθύνη για 

τη συνετή χρήση του web scraping. Αυτός που διενεργεί το web scraping οφείλει να είναι 

ενημερωμένος για τους νόμους περί προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και να 

προσαρμόζεται σε αυτούς (Upadhyay, Pant, Pattanshetti, 2017).  

Στην ερώτηση εάν το web scraping είναι νόμιμο υπάρχουν περισσότερες από μία 

απαντήσεις. Οι Mahto και Singh (2016) παραθέτουν μερικά παραδείγματα τέτοιων 

περιπτώσεων, προσπαθώντας να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγουν είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν το web scraping είναι ή όχι 

παράνομο. Ισχυρίζονται επίσης πως εάν δεν πρόκειται να πουλήσουμε τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν, ή εάν δεν κάνουμε κάποια ζημιά στην ιστοσελίδα, τότε είναι νόμιμο, 

διαφορετικά είναι παράνομο. 

 

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι επειδή αποτελεί έναν 

καινούργιο σχετικά κλάδο εντοπίζεται έλλειψη σε επαρκή νομοθεσία. Ο Upadhyay και 

η ομάδα του (2017) θεωρούν πως σε εφαρμογές που αποσκοπούν σε έρευνα, 

διδασκαλία ή καλλιτεχνική έκφραση η χρήση ξένων δεδομένων επιτρέπεται, αλλά 

απαγορεύεται σε περιπτώσεις εμπορικής εκμετάλλευσης. Επίσης, όταν κάποιος εξάγει 

δεδομένα, για να διαβεβαιώσει πως δεν ξεπερνάει τα όρια, είναι καλό να εξάγει μόνο τα 

δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα που δεν είναι κρυπτογραφημένα. Κάθε ιστοσελίδα 

περιγράφει στο αρχείο robot.txt τους όρους χρήσης της. Το robot.txt είναι ένα αρχείο 

που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα και δηλώνει ποιοι πόροι δεν είναι προσβάσιμοι από 

αυτόματες διαδικασίες, όπως αυτή του web scraping (Glez-Pena, κ.α., 2014). 
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Γενικότερα, σε περιπτώσεις που κάποιος έχει αμφιβολία είναι καλό να ψάξει για 

γραπτή άδεια από τον πάροχο της ιστοσελίδας. 

 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες μπορεί ο χρήστης να καλύπτεται από τις 

νομικές συνέπειες, αλλά να υποκύπτει σε ηθικές διενέξεις. Αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα ηθικής συμπεριφοράς είναι ο χρήστης να διαβεβαιώνει ότι τηρείται η 

συχνότητα με την οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, καθώς υπάρχει 

πιθανότητα υπερφόρτωσης της ιστοσελίδας. Οι ιστοσελίδες έχουν το δικαίωμα να 

μπλοκάρουν οποιοδήποτε πρόγραμμα θεωρούν πως είναι επιθετικό απέναντί τους. Μία 

ακόμα περίπτωση ανήθικης χρήσης του web scraping είναι ένας χρήστης να συνδυάσει 

πληθώρα δεδομένων από διαφορετικούς ιστοτόπους  και να μπορέσει να αναγνωρίσει 

τον τελικό χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διενέξεις στην ιδιωτική ζωή και 

ιδιαίτερα στον τομέα της ιατρικής και των κοινωνικών επιστημών (Upadhyay, κ.α., 

2017). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συλλέξει 

δεδομένα από ιστοσελίδες, πρέπει να συμμορφώνεται με  τους όρους χρήσης της 

σελίδας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός, ώστε να αποφεύγει την 

υπερφόρτωση του διακομιστή, καθώς μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην 

ιστοσελίδα, αλλά ακόμα και να του απαγορευτεί η πρόσβαση.   

 

2.2.3 Χρήσεις που μπορούν να έχουν τα δεδομένα που συλλέγονται. 

 

Το γεγονός ότι τα δεδομένα από το διαδίκτυο έχουν αξία έχει επισημανθεί ήδη αρκετές 

φορές. Παρουσιάζεται παρακάτω η πληθώρα των κλάδων που μπορούν να 

αξιοποιήσουν τα δεδομένα. Επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο τομέας του 

μάρκετινγκ, αλλά επίσης ο επιστημονικός και ακαδημαϊκός κλάδος είναι παραδοσιακοί 

τομείς οι οποίοι αναζητούν και επεξεργάζονται δεδομένα.    

 

Μερικές μόνο από τις περιπτώσεις που το web scraping έχει πρακτική εφαρμογή είναι 

(Saurkar, Pathare, Gode, 2018):  

1. Online Marketing: Το web scraping είναι πολύ χρήσιμο για τους online 

marketers ώστε να μπορούν να εξάγουν δεδομένα σε ιδιωτικό επίπεδο από 
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τις ιστοσελίδες των ανταγωνιστών. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι 

στοχευμένες λέξεις κλειδιά, πολύτιμα links, email, και traffic sources. 

2. Ανίχνευση αλλαγών σε ιστοσελίδες:  Μία τεχνική πού έχει ως κύριο σκοπό 

την παρακολούθηση του ανταγωνισμού σε επιχειρηματικό επίπεδο. 

3. Σύγκριση τιμών: Μία κερδοσκοπική επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί το 

webscraping για τον εντοπισμό των τιμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 

γενικότερα σε κάθε ιστοσελίδα που πουλάει ηλεκτρονικά προϊόντα ή και 

υπηρεσίες. Για παράδειγμα μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο τις 

τιμές προϊόντων του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνει 

μεγαλύτερη έκπτωση στις τιμές εκείνη τη στιγμή και να προσελκύει έτσι 

αγοραστές που είναι ευαίσθητοι στο θέμα των τιμών (ShieldSquare, 2017). 

4. Πρόβλεψη καιρού και παρακολούθηση των δεδομένων: Οι  Fatmasari 

Kunang και Purnamasari (2018) ανέδειξαν πόσο σημαντικό είναι το web 

scraping για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και εν τέλει για 

τις καιρικές προβλέψεις. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως αξιοποίησε την 

τεχνική του web scraping ώστε να μπορέσει να συνδυάσει διάφορες 

καιρικές μετρήσεις οι οποίες ανήκαν σε ξεχωριστά ιδρύματα, τα οποία με 

τη σειρά τους διατηρούσαν και ξεχωριστές ιστοσελίδες. Επισήμανε επίσης 

το γεγονός ότι υπήρχαν και άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες οι οποίες από τη 

μεριά τους παρείχαν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τον καιρό. Το 

πρόβλημα που ήρθε στην επιφάνεια ήταν πως θα μπορέσει να συνδυάσει 

όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία προέρχονταν από διαφορετικές 

ιστοσελίδες, ώστε να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η 

λύση που δόθηκε ήταν η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του web scraping 

ώστε να αποκτηθούν τα κατάλληλα δεδομένα και να αποθηκευτούν σε μία 

βάση δεδομένων. 

5. Έρευνα αγοράς: Η συλλογή δεδομένων από διαδικτυακές πηγές ανήκει 

πλέον στις μεθόδους έρευνας αγοράς. 

6. Ανάλυση διαφημίσεων: Οι Vargiu και Urru (2013) εκμεταλλεύτηκαν την 

τεχνική του web scraping ώστε να μπορέσουν να προτείνουν τις κατάλληλες 

διαφημίσεις σε μία δεδομένη ιστοσελίδα. Επισημαίνουν έτσι μία εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα και ωφέλιμη πτυχή που μπορεί να έχει η χρήση της 

συγκεκριμένης τεχνικής. 

7. Ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Ο διαμοιρασμός δεδομένων 

μεταξύ των χρηστών είναι η φύση των κοινωνικών δικτύων. Είναι γνωστό 
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επίσης πως η χρήση των μεγάλων ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης όπως είναι το facebook, το twiter, το linked-in κ.α., αυξάνεται 

μέρα με τη μέρα. Αυτή η συνεχόμενη παραγωγή δεδομένων είναι λογικό 

πως κινεί το ενδιαφέρον των οικονομικών οργανισμών, οι οποίοι βλέπουν 

αυτόν τον όγκο δεδομένων ως μία τεράστια ευκαιρία για κερδοφορία. Έτσι, 

η χρήση του web scraping αποτελεί κομμάτι των μεθόδων επιχειρηματικής 

ευφυΐας που αφορά στη διαχείριση των δεδομένων αποτελεσματικά. 

Σήμερα η επιχειρηματική ευφυΐα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη 

ανάπτυξης των εργαλείων για web scraping (Pereira, Vanitha, 2015). 

 

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα πεδία στα οποία το web scraping 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα πολλές πιθανές εφαρμογές της 

συλλογής δεδομένων από το διαδίκτυο. Εφόσον το web scraping αλλά και οι 

τεχνολογίες που το περιβάλλουν βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης, 

σημαίνει πως δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα οι περιπτώσεις στις οποίες θα έχει 

πρακτική εφαρμογή η συγκεκριμένη πρακτική. Σε τελική ανάλυση, αρχίζει να 

γίνεται κατανοητή η επιρροή αλλά και τα οφέλη που μπορεί να έχει η 

συγκεκριμένη πρακτική. 

 

2.2.4 Εργαλεία και τεχνικές για web scraping 

 

Ο Glez-Pena και οι συνεργάτες του (2014) υποστηρίζουν πως η τεχνική του web 

scraping, η οποία αποτελεί μία από τις παλαιότερες στην εξαγωγή περιεχομένου από 

τον ιστό, συνεχίζει να είναι μία έγκυρη και πολύτιμη υπηρεσία. Συγκεκριμένα εξέτασαν 

τη χρησιμότητα του web scraping στην επιστήμη της βιολογίας επισημαίνοντας την 

ανάγκη των βιολόγων για εύρεση δεδομένων από διάφορες διαδικτυακές επιστημονικές 

βάσεις δεδομένων  και κατ’ επέκταση την ανάγκη για εργαλεία που θα μπορέσουν να 

συλλέξουν μία πληθώρα από δεδομένα. 

 

Η έρευνά τους συνεχίστηκε με την καταγραφή των διαφορετικών προσεγγίσεων που 

υπάρχουν για την εφαρμογή του web scraping. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να 

τοποθετηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες οι οποίες είναι οι βιβλιοθήκες που 
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δημιουργούνται από  γλώσσες προγραμματισμού, τα πλαίσια και τα έτοιμα προς χρήση 

περιβάλλοντα. Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη περιγραφή αυτών των τριών 

διαφορετικών κατηγοριών: 

 

 Βιβλιοθήκες : Μία από τις πιο κοινές προσεγγίσεις είναι οι χρήστες να 

κατασκευάζουν από μόνοι τους τον κώδικα για web scraping χρησιμοποιώντας 

τη γλώσσα προγραμματισμού με την οποία είναι περισσότερο οικείοι οι ίδιοι. Σε 

αυτή την περίπτωση συνήθως έτοιμες βιβλιοθήκες αποκτούν πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα και τα περιεχόμενα που αποκτούνται, αναλύονται από τις 

λειτουργίες που εμπεριέχονται στη βιβλιοθήκη. Από τη στιγμή που η γλώσσα 

προγραμματισμού Perl είναι αυτή που χρησιμοποιείται ευρέως στη 

βιοπληροφορική, είναι και η προτεινόμενη. Άλλες γλώσσες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι οι έτοιμες βιβλιοθήκες ή πακέτα που είναι γραμμένα σε 

Java, Python, C++ και PHP. Οι επιλογές αυτές δεν είναι εξαντλητικές, καθώς η 

διαδικασία του web scraping μπορεί να επιτευχθεί από πληθώρα γλωσσών 

προγραμματισμού.  

 Πλαίσια: Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι βιβλιοθήκες κώδικα έχουν 

συνήθως κάποια μειονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι μπορεί να μην 

προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις. Για παράδειγμα, να χρειάζεται άλλη 

βιβλιοθήκη για πρόσβαση στον ιστό και άλλη για να αναλύσει το περιεχόμενο 

των αρχείων HTML. Γενικά, τα πλαίσια προσφέρουν ένα συνδυασμό από 

βιβλιοθήκες και για αυτό το σκοπό παρουσιάζουν μία πιο ολοκληρωμένη λύση. 

Στον παρακάτω πίνακα πραγματοποιείται μία σύνοψη με κάποιες από τις πιο 

διάσημες βιβλιοθήκες και πλαίσια που είναι ελεύθερα προς χρήση και αφορούν 

στην υλοποίηση του web scraping. Στον πίνακα μεταξύ άλλων απεικονίζεται το 

όνομα κάθε λογισμικού, καθώς και η εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο 

αναλύει την ιστοσελίδα το κάθε λογισμικό. 
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Εικόνα 3 : Βιβλιοθήκες και πλαίσια για web scraping  

 

 Έτοιμα προς χρήση περιβάλλοντα: Είναι πληροφοριακά συστήματα έτοιμα 

προς χρήση. Αυτό το είδος εργαλείων προσφέρει γραφικό περιβάλλον 

σχεδιασμού, με στόχο να διευκολύνει τη διαδικασία. Συνήθως προσφέρουν 

ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης, μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να 

πλοηγηθεί και να επιλέξει τα στοιχεία που επιθυμεί να εξάγει. Με τον τρόπο 

αυτό ο χρήστης αποφεύγει οποιαδήποτε τεχνική λεπτομέρεια. Τα κύρια 

μειονεκτήματα αυτών των έτοιμων προγραμμάτων είναι το κόστος, καθώς 

επίσης ότι αποτελούν εμπορικά προϊόντα και είναι πολύ δύσκολο να 

ενσωματωθούν οι λειτουργίες τους σε άλλα προγράμματα. 

 

Σε γενικές γραμμές ο Glez-Pena, κ.α. (2014) επισημαίνει την ανάγκη για 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας της συλλογής δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο. 

Τα βασικά του επιχειρήματα είναι πως η χειροκίνητη συλλογή είναι χρονοβόρα, 

απαιτεί εξειδίκευση και είναι επιρρεπής στο να χάσει πολύτιμες λεπτομέρειες. 

Τέλος, παραθέτει τους τρόπους με τους οποίους είναι εφικτό το web scraping. Ο πιο 

δημοφιλής τρόπος είναι η χρήση έτοιμων βιβλιοθηκών από πληθώρα γλωσσών 

προγραμματισμού και πλαισίων που αποτελούν συνδυασμό βιβλιοθηκών και 

μεθόδων που προσφέρει η εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού. Τέλος, υπάρχουν 

επίσης εμπορικές εφαρμογές που είναι κατάλληλες για λιγότερο έμπειρους χρήστες 

και για απλούστερη ανάπτυξη.  
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Οι Prakash και Rashid (2017) υποστηρίζουν πως η επιλογή γλώσσας 

προγραμματισμού για μία συγκεκριμένη δουλειά είναι πρωταρχικής σημασίας για 

οποιοδήποτε ερευνητή. Έτσι και στην εξαγωγή δεδομένων είναι σημαντικό να 

γνωρίζει κάποιος πια γλώσσα προγραμματισμού ή πιο εργαλείο είναι το 

καταλληλότερο. Στο άρθρο τους επισημαίνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία από 

τέσσερις γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού που 

εξετάζονται είναι η εγγενούς κώδικα C/C++, η πολλών δυνατοτήτων 

αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού Java, η scripting γλώσσα PHP, και 

η Python. Οι συγγραφείς επισημαίνουν πως είναι εμφανές ότι κάθε εργαλείο ή 

γλώσσα προγραμματισμού έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή 

εξαρτάται από μία ποικιλία παραγόντων. Βασικοί παράγοντες αποτελούν η επιλογή 

του κάθε χρήστη αλλά και τι αρέσει στον κάθε ερευνητή. Με βάση αυτή την άποψη 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση στο ερώτημα πια 

γλώσσα προγραμματισμού είναι η πλέον κατάλληλη για web scraping και συνεπώς 

η καλύτερη επιλογή είναι η γλώσσα με την οποία είμαστε ήδη εξοικειωμένοι.  

  

Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει το άρθρο, μπορεί να θεωρηθούν και γενικά 

χαρακτηριστικά για τις συγκεκριμένες γλώσσες και όχι μόνο για την εφαρμογή τους 

στην διαδικασία του web scraping. Το άρθρο συνεχίζει παραθέτοντας τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις γλώσσες : 

 C/C++ : Τα δυνατά σημεία που επισημαίνονται είναι ότι η C++ μπορεί να 

προσφέρει ευελιξία, ταχύτητα και αξιοπιστία. Έχει όμως και μερικά 

μειονεκτήματα, όπως ότι απαιτεί μεγάλης έκτασης κώδικα στην ανάπτυξη 

λογισμικού και η διαδικασία μάθησης είναι συγκριτικά δυσκολότερη.   

 Java : Η Java από τη μεριά της είναι μία αρκετά δημοφιλής γλώσσα και 

διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλιοθηκών ελεύθερου κώδικα. Είναι 

δοκιμασμένη και αξιόπιστη σε περιπτώσεις μεγάλων έργων και έχει επίσης 

δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας. Όσον αφορά στα αρνητικά που 

επισημαίνονται, το γεγονός πως ο προγραμματισμός σε java είναι εκτενής 

και δύσκολος στη συγγραφή του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι και 

πιο χρονοβόρος. 

 PHP : Στην περίπτωση της PHP γίνεται αναφορά στην ευκολία του 

κώδικα για να τη μάθει κάποιος και να τη χρησιμοποιήσει. Επίσης είναι 
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μία γλώσσα που έχει υποστήριξη από τη κοινότητα και γίνεται αποδεκτή 

από σχεδόν όλους τους οργανισμούς. Τα μειονεκτήματα της PHP είναι 

πως δεν υπάρχει δυνατότητα για παράλληλη επεξεργασία. Είναι επίσης 

δύσκολο να γίνει αποσφαλμάτωση του κώδικα και τέλος είναι δύσκολη η 

συντήρησή της. 

 Python : Τέλος, η Python είναι μία γλώσσα που διαθέτει πολύ ισχυρές 

βιβλιοθήκες όσον αφορά το web scraping. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι 

αριθμεί και πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά, είναι μία γλώσσα που 

θεωρείται και είναι εύκολη στη εκμάθηση. Διαθέτει μεγάλο αριθμό 

βιβλιοθηκών και απαιτεί λίγες σειρές για αντιμετώπιση οποιουδήποτε 

προβλήματος. Έχει επίσης πολύ μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα 

και είναι έτοιμη να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Παρά τα πλεονεκτήματά 

της, η Python έχει επίσης και μερικά μειονεκτήματα. Αποτελεί μία γλώσσα 

λιτή, όσον αφορά τον προγραμματισμό, και συχνά είναι δύσκολο να γίνει 

κατανοητή, ενώ η συντήρησή της χωρίς τις κατάλληλες οδηγίες είναι 

δύσκολη.  

 

Οι Khalil και Fakir (2017) διενήργησαν μία μελέτη στην οποία σύγκριναν τρεις 

βιβλιοθήκες για web scraping. Ο σκοπός του άρθρου ήταν να αξιολογηθεί η βιβλιοθήκη 

Rcrawler σε σύγκριση με την Rvest που θεωρείται από τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες 

για web scraping που είναι γραμμένες στη γλώσσα προγραμματισμού R και σε 

σύγκριση με την εξαιρετικά δημοφιλή βιβλιοθήκη που είναι γραμμένη σε Python και 

ονομάζεται Scrapy.  

 

Η μεθοδολογία βασίστηκε στην απόδοση της ταχύτητας που προσφέρουν οι τρεις 

βιβλιοθήκες. Δηλαδή, πόσες ιστοσελίδες μπορούν να επεξεργαστούν ανά λεπτό. Η 

Rcrawler πέτυχε μεγαλύτερη απόδοση από τη Rvest αλλά δεν ήταν όσο γρήγορη ήταν η 

Scrapy. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε η ποιότητα των δεδομένων από το web scraping. Η 

διαδικασία ήταν να εφαρμοστεί το web scraping σε 1000 διαφορετικά άρθρα της 

ηλεκτρονικής ιστοσελίδας New York Times. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό καθώς 

οι τρεις βιβλιοθήκες είχαν ποσοστό επιτυχίας 99,8%. Παράγοντας αυτής της 

καταπληκτικής απόδοσης των τριών βιβλιοθηκών θεωρήθηκε η τεχνική εξαγωγής 

δεδομένων XPath. Η XPath θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες τεχνικές εξαγωγής 

δεδομένων από ιστοσελίδες, για το λόγο ότι βασίζεται απευθείας στη δομή του 
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εγγράφου XML για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών, κειμένου και οτιδήποτε άλλο 

υπάρχει σε ένα έγγραφο XML.  

 

Τα συμπεράσματα των Khalil και Fakir (2017) είναι πως η βιβλιοθήκη Rcrawler είναι 

πιο αποδοτική από τη διαδεδομένη βιβλιοθήκη της R την Rvest. Επίσης διαθέτει και 

περισσότερες λειτουργίες από αυτή καθώς έχει και δυνατότητες βελτίωσης.  
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3. Μεθοδολογία 

 

Όπως έγινε αντιληπτό μέσα από τη βιβλιογραφία, η διαδικασία του web scraping 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μιας ποικιλίας επιλογών, οι οποίες από τη μεριά τους 

αριθμούν διάφορα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Ως πιο κατάλληλη λύση για ένα 

χρήστη μπορεί να θεωρηθεί η επιλογή του εργαλείου με το οποίο αισθάνεται πιο οικεία. 

Για παράδειγμα, ένας χρήστης που προγραμματίζει σε PHP, ως καταλληλότερη επιλογή 

θεωρείται η χρήση της PHP, καθώς δεν χρειάζεται να μάθει κάποια άλλη γλώσσα ή να 

εξοικειωθεί με κάποιο νέο πληροφοριακό σύστημα για αυτό το σκοπό.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, με σκοπό 

να γίνει συγκριτική μελέτη των βιβλιοθηκών της PHP που αφορούν στην εφαρμογή του 

web scraping. Παρουσιάζονται και δικαιολογούνται τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για 

τις συγκρίσεις. Επιπλέον αναλύονται οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που χρειάστηκαν 

ώστε να μπορέσουν να απαιτούμενες μετρήσεις στα διάφορα κριτήρια που τέθηκαν.  

  

Η εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συγκριτικού πίνακα ώστε να απαντηθεί το 

ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε πρωταρχικά και αφορά το ποια βιβλιοθήκη της PHP 

είναι πιο κατάλληλη για web scraping. Για τη δημιουργία του συγκριτικού πίνακα έγινε 

εκτενής έρευνα όσον αφορά στα κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το 

σκοπό αυτό. Μέσα από αυτήν την αναζήτηση έγινε αντιληπτό ότι δεν υπάρχει μεγάλη 

ακαδημαϊκή έρευνα ως προς το ποια είναι τα βασικότερα κριτήρια για να δοθεί 

απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε συνοψίζεται 

στα παρακάτω:  

 

Αφού έγινε αναζήτηση στις βιβλιοθήκες της PHP μέσα από τον δημοφιλή  εξυπηρετητή 

github επιλέχθηκαν οι πέντε πιο γνωστές βιβλιοθήκες. Το κριτήριο μέτρησης της πιο 

δημοφιλούς βιβλιοθήκης επιλέχθηκε, για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω, να είναι 

ο αριθμός των αστεριών που συγκέντρωσε η κάθε μία μέσα από τη συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα. Αυτές είναι η «Goutte», η «DiDOM», η «php-HTML-parser», η 

«queryList» και τέλος η «php-simple-HTML-DOM-parser». 

 



19 
 

Στη συνέχεια επιλέχθηκε η ιστοσελίδα διαδικτυακής λιανικής πώλησης του ebay και 

συγκεκριμένα η κατηγορία πώλησης βιβλίων στην οποία επιλέξαμε να κάνουμε την 

εφαρμογή του web scraping. Τα δεδομένα που επιλέχθηκαν ως στόχος της κάθε 

βιβλιοθήκης είναι τα εξής: το όνομα του προϊόντος, η περιοχή του εμπόρου και η τιμή 

του. Η διαδικασία της συλλογής των δεδομένων θα εφαρμοστεί για το σύνολο των 20 

διαφορετικών ιστοσελίδων, ώστε να είμαστε σε θέση να βγάλουμε ασφαλή 

συμπεράσματα. 

 

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις μετρήσεις που αφορούν στην απόδοση. Η απόδοση 

των βιβλιοθηκών αφορά στον υπολογισμό της ταχύτητας με την οποία επεξεργάζεται 

τις 20 ιστοσελίδες, καθώς και ποια είναι η κατανάλωση της μνήμης RAM και CPU. 

Ακολούθως, αξιολογήθηκε η υποστήριξη πού παρέχει στους προγραμματιστές κάθε 

βιβλιοθήκη μέσα από την κοινότητα του github αλλά κυρίως από τον διαχειριστή της 

κάθε βιβλιοθήκης. Τέλος, επιλέχθηκε μία μέθοδος υποστήριξης αποφάσεων με στόχο 

να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα αποτελέσματά μας.  

 

Τα πιο πρακτικά κομμάτια της μεθοδολογίας, που ακολουθούν, έχουν να κάνουν με τα 

παρακάτω: με το περιβάλλον στο οποίο έλαβε χώρα η μεθοδολογία, οι τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν, τα κριτήρια που τέθηκαν για τις απαραίτητες συγκρίσεις, και κατ’ 

επέκταση με ποιον τρόπο μετρήθηκαν, και ποια τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 

Τέλος, παρουσιάζεται το λογισμικό Super Decisions που βασίζεται στην Ιεραρχική 

Ανάλυση Αποφάσεων (AHP). Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιήθηκε 

για την ανάγκη που προέκυψε για την επιλογή της καλύτερης βιβλιοθήκης μέσα από 

συνθήκες πολλαπλών κριτηρίων. 

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως οι δοκιμές του λογισμικού 

πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο τερματικό υπολογιστή, ενώ έλαβαν χώρα μέσα από το 

ΕΔΕΤ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ταχύτητα σύνδεσης σταθερή αλλά και πολύ 

υψηλή. 

 

Πιο αναλυτικά, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε περιγράφεται παρακάτω με 

χρονολογική σειρά. 
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3.1 Επιλογή περιβάλλοντος 

 

XAMPP Server 

 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει εφικτή η εφαρμογή της γλώσσας 

προγραμματισμού PHP είναι ο XAMPP Server. ΟXAMPP είναι ένα μικρό και ελαφρύ 

λογισμικό που περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, τη βάση δεδομένων 

MySQL, καθώς επίσης και κώδικα γραμμένο στις γλώσσες PHP και Perl. 

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε αυτό, είναι ότι αποτελεί ίσως το πιο διαδεδομένο 

περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων σε PHP. Επιπρόσθετα, είναι εντελώς δωρεάν και 

είναι εύκολη η εγκατάσταση και η χρήση του.2 

 

Sublime Text 

 

Το Sublime Text και συγκεκριμένα η έκδοση Sublime Text 3 είναι το περιβάλλον στο 

οποίο γράφτηκε ο κώδικας που εφαρμόστηκε στην εργασία. Επιλέχθηκε καθώς είναι 

ένας από τους πιο διαδεδομένους επεξεργαστές κειμένου για προγραμματισμό σε PHP 

και όχι μόνο. Το γεγονός ότι το Sublime Text είναι παραμετροποιημένο στις ανάγκες 

ενός προγραμματιστή που γράφει σε PHP έκανε τη διαδικασία καταγραφής του κώδικα 

πιο δομημένη και κατ’ επέκταση πιο εύκολη.3 

  

Composer 

 

Αφού πρώτα τακτοποιήθηκαν όλα τα ζητήματα σχετικά με την επιλογή των εργαλείων 

και τεχνολογιών για το περιβάλλον καταγραφής και εκτέλεσης της PHP, η μεθοδολογία 

επικεντρώθηκε σε πιο ειδικά θέματα. Έτσι, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία συγγραφής 

κώδικα προέκυψε η ανάγκη διαχείρισης των βιβλιοθηκών σε επίπεδο εγκατάστασης 

αλλά και συμβατότητας. Ο Composer είναι ένα εργαλείο που κάνει πολύ εύκολη τη 

διαχείριση των βιβλιοθηκών της PHP και την εγκατάστασή τους, ενώ διευκολύνει και 

τις ενημερώσεις των εκάστοτε βιβλιοθηκών. Έτσι αυτό το εργαλείο το οποίο 

                                                             
2 https://www.apachefriends.org/index.html 
3 https://www.sublimetext.com/ 

https://www.apachefriends.org/index.html
https://www.sublimetext.com/
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χρησιμοποιείται ευρέως από τους προγραμματιστές της PHP είναι αναγκαίο για τη 

χρησιμοποίηση των βιβλιοθηκών μας.  

 

Οι βιβλιοθήκες που ασχολούνται με το web scraping, όπως και πολλές άλλες, είναι 

σχετικά σύνθετες και αποτελούνται από το συνδυασμό πολλών άλλων μικρότερων 

έτοιμων κομματιών κώδικα. Τα επιμέρους κομμάτια κώδικα που μπορεί να είναι 

αυτοτελή τα ίδια ή όχι, είναι ανεξάρτητα από τη βιβλιοθήκη που εφαρμόζει το web 

scraping. Έχουν δηλαδή δικές τους ενημερώσεις εκδόσεων και γενικότερα είναι 

αυτόνομα. Οι βιβλιοθήκες του web scraping όμως που τις χρησιμοποιούν, εξαρτούνται 

άμεσα από αυτές και η παραμικρή αλλαγή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και να 

προκαλέσει χάος στη λειτουργία τους. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα απλοποιεί το 

εργαλείο του composer και για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο και θεωρείται αξιόλογο 

από τους προγραμματιστές.4 Τέλος, η εύρεση και εγκατάσταση της κάθε βιβλιοθήκης 

γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα. 5 

   

 

 

3.2 Επιλογή κριτηρίων 

 

Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στο 

ερευνητικό ερώτημα της εργασίας, έγιναν αποδεκτά αφού έγινε εκτεταμένη έρευνα 

μέσα από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Παρακάτω θα εξηγηθεί για κάθε ένα από αυτά 

ο τρόπος και τα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησής τους. Ο βασικός στόχος της 

βιβλιογραφικής αναζήτησης ήταν να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη εικόνα για το ποια 

είναι τα κριτήρια που έχουν πραγματικά σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

σύμφωνα με τους μελετητές. Επιγραμματικά, οι συγκρίσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα 

όπως είναι η απόδοση που προσφέρει η κάθε μία βιβλιοθήκη, σε θέματα που αφορούν 

την υποστήριξη που παρέχεται από την κοινότητα αλλά και σε άλλου είδους ποιοτικά 

χαρακτηριστικά όπως η δημοτικότητα που απολαμβάνει η κάθε βιβλιοθήκη. Τα που 

προέκυψαν ως καταλληλότερα είναι: 

 

                                                             
4 https://getcomposer.org/ 
5 https://packagist.org/ 

https://getcomposer.org/
https://packagist.org/
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1. Αριθμός των αστεριών στο GitHub: Ως αρχική πρόκληση θεωρήθηκε η 

επιλογή των βιβλιοθηκών/project οι οποίες θα συμμετείχαν στη συγκριτική 

μελέτη που διενεργήθηκε. Σκοπός ήταν να επιλεχθούν οι πιο ποιοτικές του 

χώρου, ώστε η απάντηση στο ερευνητικό μας ερώτημα να θεωρείται αξιόπιστη. 

Μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προέκυψε πως το GitHub είναι το πλέον 

κατάλληλο αποθετήριο βιβλιοθηκών για να γίνει από εκεί η εύρεση των 

βιβλιοθηκών/project. Το Github αποτελεί μία εξαιρετικά μεγάλη συλλογή 

λογισμικών ανοιχτού κώδικα με περισσότερους από 24 εκατομμύρια 

προγραμματιστές να συνεργάζονται για πάνω από 67 εκατομμύρια λογισμικά 

ανοιχτού κώδικα το 2017 (Markovtsev, Long, 2018). Αυτό το γεγονός στην 

πράξη σημαίνει πως το GitHub αποτελεί μία αχανή βάση δεδομένων και μέσα 

μπορεί να εντοπίσει κανείς πληθώρα λογισμικών πάνω σε όποιον τομέα 

επιθυμεί. Επιπρόσθετα, η ποιότητα ενός έργου που έχει παρατεθεί στο github 

εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των αστεριών που έχει λάβει από τους χρήστες 

(Jarczyk, Gruszka, Jaroszewicz, Bukowski, Wierzbick, 2014). Αυτή η 

διαπίστωση έγινε η κινητήριος δύναμη για να γίνει η επιλογή των βιβλιοθηκών 

από το github, έχοντας ως μόνο και βασικό κριτήριο το πλήθος των αστεριών 

που έχει στο σύνολο η κάθε μία από αυτές. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε 

τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες έγινε μία απλή και βασική ενέργεια: 

Αναζητήθηκαν στην ιστοσελίδα του GitHub οι πιο βασικοί όροι που 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μία βιβλιοθήκη που ασκεί  web scraping. 

Οι όροι αυτοί είναι οι «web scraping», «web parser» και «html parser». Στη 

συνέχεια της αναζήτησης έγινε ταξινόμηση των βιβλιοθηκών με βάση το 

σύνολο των αστεριών και τέλος εντοπίστηκαν οι πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες. 

 

 

 

2. Ταχύτητα εκτέλεσης: Το υπ’ αριθμόν δεύτερο κριτήριο αφορά την ταχύτητα 

με την οποία συλλέγει τα δεδομένα κάθε ένα από τα επιλεγμένα λογισμικά. 

Αφορά ένα κριτήριο απόδοσης, καθώς σύμφωνα με τους Mora και Nadi (2018) 

η απόδοση είναι σημαντικός παράγοντας για τους προγραμματιστές όταν 

ψάχνουν βιβλιοθήκες για τα λογισμικά που ετοιμάζουν. Ως απόδοση ενός 

λογισμικού αναφέρει την αποτελεσματικότητα που παρέχει ο κώδικας μίας 

βιβλιοθήκης. Περιγράφει επίσης ποιοι μπορεί να θεωρούνται δείκτες της 

απόδοσης, κατατάσσοντας ως πιο σημαντικό την ταχύτητα εκτέλεσης. Γίνεται 
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αναφορά επίσης και σε άλλα πιθανά προβλήματα απόδοσης όπως είναι η 

ανεπαρκής συμπεριφορά ή ακόμα και όταν το σύστημα καταρρέει από διαρροές 

της μνήμης. Στην εργασία μας ως κριτήριο επιλέχθηκε μόνο η ταχύτητα 

εκτέλεσης, αλλά σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργιών, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η αντίστοιχη βιβλιοθήκη θα θεωρηθεί αποτυχημένη. Ο υπολογισμός, 

λοιπόν, του χρόνου που χρειάζεται η κάθε μία από τις επιλεγμένες βιβλιοθήκες 

έγινε με τη βοήθεια μίας ενσωματωμένης λειτουργίας της PHP που ονομάζεται 

microtime. 6 Αυτό που κάνει η συγκεκριμένη λειτουργία είναι να επιστρέφει την 

τρέχουσα ώρα υπολογισμένη σε μικροδευτερόλεπτα (microseconds). Έτσι το 

μόνο που χρειάστηκε για τον υπολογισμό του χρόνου ήταν να τοποθετήσουμε 

τη microtime στην αρχή του κώδικα και στο τέλος. Επομένως, η διαφορά αυτών 

των δύο αριθμών θα αντιπροσώπευε και το συνολικό χρόνο εκτέλεσης. Στο 

τέλος χρειάστηκε να γίνει και μία μικρή μαθηματική πράξη για να μετατραπεί ο 

χρόνος που ήταν υπολογισμένος σε μικροδευτερόλεπτα σε λεπτά.  

 

3. Κατανάλωση CPU και μνήμη RAM: Στο προηγούμενο κριτήριο έγινε 

αναφορά της σημαντικότητας της απόδοσης από μία συγκεκριμένη οπτική 

γωνία. Στην προκειμένη περίπτωση τα κριτήρια αφορούν την απόδοση από τη 

σκοπιά της κατανάλωσης πόρων. Η κατανάλωση πόρων από ένα λογισμικό 

αποτελεί άλλον ένα παράγοντα κομβικής σημασίας για την επιλογή ή όχι ενός 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Αυτό έχει ως συνέπεια και οι ίδιοι οι 

προγραμματιστές να προσπαθούν να προγραμματίσουν πιο αποδοτικά 

λογισμικά (Pereira, κ.α., 2017). Επίσης, η μέτρηση της απόδοσης ενός 

υπολογιστή είναι αναγκαία για την ανάπτυξη λογισμικού, έχοντας ως απώτερο 

στόχο το οικονομικό όφελος. Κατά συνέπεια, τα επόμενα κριτήρια επιλέχθηκαν 

να είναι η κατανάλωση CPU καθώς και η μνήμη RAM που χρησιμοποιείται 

(Fuller, Millet, 2011). 

 

Ο υπολογισμός της μνήμης RAM που χρησιμοποιήθηκε έγινε τη βοήθεια της 

έτοιμης λειτουργίας που προσφέρει η PHP για αυτόν το σκοπό και ονομάζεται 

memory_get_usage. Με τη χρήση της memory_get_usage είμαστε σε θέση να 

δούμε το ποσό της μνήμης RAM που χρησιμοποιήθηκε από την εκτέλεση της 

                                                             
6 https://www.php.net/manual/en/function.microtime.php 

https://www.php.net/manual/en/function.microtime.php
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κάθε βιβλιοθήκης7. Ο υπολογισμός της κατανάλωσης CPU πραγματοποιήθηκε 

εφαρμόζοντας τη λειτουργία getServerLoad. Η λειτουργία αυτή επιστρέφει την 

τρέχουσα κατανάλωση CPU ως ποσοστό.8  

 

4. Διάρκεια ζωής ενός προβλήματος: Το επόμενο κριτήριο που επιλέχθηκε μέσα 

από την ανάλυση της βιβλιογραφίας αφορά στην υποστήριξη και τη βοήθεια 

που παρέχεται στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται με το χρονικό 

διάστημα που χρειάζεται στα μέλη της ομάδας που υποστηρίζουν την εκάστοτε 

βιβλιοθήκη να κλείσουν τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν (Jarczyk, κ.α., 

2014). Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι ακόμα ένας δείκτης στη μέτρηση της 

ποιότητας μίας βιβλιοθήκης στο GitHub. To μετρήσιμο μέγεθος σε αυτή τη 

περίπτωση είναι ο μέση χρονική διάρκεια επίλυσης των προβλημάτων που 

προκύπτουν στις βιβλιοθήκες του GitHub. Τα προβλήματα που είναι πιθανό να 

προκύψουν ποικίλουν και μπορεί να αφορούν από μικρά σφάλματα του πηγαίου 

κώδικα ακόμα (bugs) ή ακόμα και διευκρινήσεις των χρηστών του λογισμικού 

για το πώς λειτουργεί η κάθε βιβλιοθήκη. Η μέτρηση αυτής της τιμής 

υπολογίστηκε με μερικά απλά βήματα. Αφού πρώτα συλλέχθηκαν οι 

ημερομηνίες που άνοιξε αλλά και έκλεισε κάθε πρόβλημα, στη συνέχεια 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος σε ημέρες για κάθε βιβλιοθήκη. 

 

5. Συχνότητα νέων εκδόσεων: Ο στόχος στο συγκεκριμένο κριτήριο αφορά στον 

υπολογισμό της μέσης χρονικής διάρκειας ανάμεσα σε δύο συνεχόμενες 

εκδόσεις της ίδιας βιβλιοθήκης. Οι Khomh, Dhaliwal, Zou και Adams (2012) 

μελέτησαν τη σχέση της χρονικής διάρκειας μεταξύ των εκδόσεων και της 

ποιότητας ενός λογισμικού η οποία αποδείχθηκε ισχυρή.  Το ενδιαφέρον λοιπόν 

εμφανίζεται στο πόσο συχνά μία βιβλιοθήκη προσφέρεται σε νέες εκδόσεις, 

ώστε οι προγραμματιστές - πελάτες να γνωρίζουν αν η βιβλιοθήκη λαμβάνει ή 

όχι διαρκείς ενημερώσεις. Τέτοιου είδους ενημερώσεις συνήθως περιέχουν 

πρόσθετα χαρακτηριστικά ή διορθώσεις στην υφιστάμενη έκδοση. Το τελευταίο 

αυτό κριτήριο υπολογίστηκε και αυτό με τον μέσο όρο του χρονικού 

διαστήματος μεταξύ των εκδόσεων. 

 

                                                             
7 https://www.php.net/manual/en/function.memory-get-usage.php 
8 https://www.php.net/manual/en/function.sys-getloadavg.php 

https://www.php.net/manual/en/function.memory-get-usage.php
https://www.php.net/manual/en/function.sys-getloadavg.php
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Ένα ακόμα ενδιαφέρον κριτήριο που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και να 

ασχοληθούμε μαζί του στην έρευνα, αλλά δεν επιλέχθηκε για λόγους που εξηγούνται 

παρακάτω, αφορά στην ευκολία συγγραφής του κώδικα. Ο μετρήσιμος δείκτης σε αυτή 

την περίπτωση θα ήταν το σύνολο των γραμμών  κώδικα που χρειάστηκε κάθε 

βιβλιοθήκη για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το πλήθος των γραμμών κώδικα 

αποτελεί ένα κριτήριο για την μέτρηση της απόδοσης των προγραμματιστών (Singh, 

Singh, Singh 2011). Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει, πως όσες λιγότερες σειρές 

χρειάζονται για μία ενέργεια, τόσο πιο παραγωγικός θα είναι ο εκάστοτε 

προγραμματιστής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, τα κομμάτια του κώδικα που 

γράφτηκαν για κάθε βιβλιοθήκη είναι παρόμοια μεταξύ τους, καθώς εξυπηρετούν τον 

ίδιο στόχο. Για αυτόν το λόγο και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η PHP είναι γενικά 

μία πολύ απλή γλώσσα, δεν παρατηρήθηκαν σπουδαίες διαφορές ως προς τις γραμμές 

του εκάστοτε κώδικα. Επομένως προέκυψε πως η χρήση αυτού του κριτηρίου δεν 

δημιούργησε κάποια επιπρόσθετη ερευνητική αξία στην εργασία και εγκαταλείφτηκε. 

Η μέτρηση αυτού του δείκτη ίσως εμπεριέχει κάποια σημασία στην περίπτωση 

σύγκρισης διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού πάνω στο web scraping.  

 

3.3 Λήψη τελικής απόφασης 

 

Το τελευταίο στάδιο αφορά στη διαδικασία βάσει της οποίας δόθηκε η απάντηση στο 

πρωταρχικό ερευνητικό ερώτημα της εργασίας, δηλαδή ποια βιβλιοθήκη της PHP είναι 

πιο κατάλληλη για την εφαρμογή της web scraping τεχνικής. Από τη στιγμή που 

πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις και έγιναν οι υπολογισμοί για το κάθε κριτήριο 

ξεχωριστά, δημιουργήθηκε και από ένας συγκριτικός πίνακας. Αυτοί οι πίνακες έχουν 

ως σκοπό να δείξουν την κατάταξη της κάθε μιας βιβλιοθήκης, προσδιορίζοντας ποια 

είναι η καλύτερη, με βάση το κάθε κριτήριο. Ωστόσο, δεν γίνεται σαφές το που 

κατατάσσεται η κάθε μία από αυτές στο σύνολο των κριτηρίων - πινάκων. Επομένως, 

προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα, έπρεπε να εξευρεθεί κάποια μέθοδος, ώστε αυτό 

να προσεγγιστεί ορθότερα και να βοηθήσει να πάρουμε μία τελική κατάταξη με μεγάλη 

ακρίβεια.  

 

Ύστερα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, και την απόρριψη λόγω της φύσης του 

προβλήματος διάφορων άλλων στατιστικών μεθόδων και μοντέλων, προέκυψε πως η 
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ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, είναι η 

εφαρμογή μιας μεθόδου για τη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η Ιεραρχική ανάλυση αποφάσεων (AHP), η οποία 

χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ των εναλλακτικών της για την περίπτωση της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης. Δύο βασικοί λόγοι που η AHP έχει μεγάλη απήχηση, είναι 

επειδή διαθέτει πολύ καλές μαθηματικές ιδιότητες, αλλά επίσης επειδή τα δεδομένα 

που απαιτεί είναι εύκολο να αποκτηθούν (Namza, Haribur, Abdullah, 2016).  

 

Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, υπάρχουν πέντε εναλλακτικές προτάσεις και 

έξι κριτήρια. Δηλαδή, για την εφαρμογή της AHP πρέπει να συγκριθούν αυτά σε σχέση 

με τον στόχο και στη συνέχεια να συγκριθεί κάθε μία από τις πέντε εναλλακτικές σε 

σχέση με κάθε ένα από τα κριτήρια. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, υπάρχει υψηλό 

επίπεδο πολυπλοκότητας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το επίπεδο της πολυπλοκότητας 

των υπολογισμών, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Super Decisions, με σκοπό να 

απλοποιηθεί και να αυτοματοποιηθεί όσο γίνεται η διαδικασία. Το Super Decisions 

είναι ένα λογισμικό υποστήριξης αποφάσεων που εφαρμόζει τις μεθοδολογίες AHP και 

ANP (Analytic Network Process) Το Super Decisions είναι ένα λογισμικό που 

αναπτύχθηκε για ανάλυση, σύνθεση και δικαιολόγηση σύνθετων αποφάσεων και 

βασίζεται στην AHP. Η τελευταία έκδοση του λογισμικού που είναι και αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε, είναι η Super Decisions v3 (Mu, Pereyra-Rojas, 2018). 

 

Η προσέγγιση αυτή έχει παρουσιαστεί ως λύση σε προγενέστερες εργασίες, σε 

ζητήματα παρόμοιας φύσης. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή του 

Super Decisions για τον εντοπισμό των κατάλληλων υπαλλήλων, στην περίπτωση που 

μία εταιρία επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό (Sari, Meizar, Tanjung, Nugroho, 2017).  

Παρόμοια εφαρμογή έχει προταθεί και από τους Demirtas και Ustun, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν μέθοδο της AHP και το Super Decisions για την εύρεση του πιο 

αποτελεσματικού προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψιν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.  

  

Η συγκεκριμένη διαδικασία πέρασε από δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν να καθοριστεί στο 

λογισμικό μας ποια είναι η ιεραρχία του προβλήματός μας. Δηλαδή τέθηκαν ο στόχος, 

τα κριτήρια και οι εναλλακτικές. Το δεύτερο στάδιο είναι η ανάλυση των δεδομένων. 

Όσον αφορά λογισμικό Super Decisions, τα κριτήρια έπρεπε να χαρακτηριστούν με ένα 

βαθμό σημαντικότητας, δηλαδή ποιο από τα κριτήρια έχει σημαντικότερο ρόλο έναντι 
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των άλλων για την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος. Λόγω της μη επαρκούς 

βιβλιογραφίας για το κριτήριο που έχει σημαντικότερο ρόλο, έγινε η παραδοχή ότι όλα 

έχουν την ίδια σημαντικότητα.  

 

Η εφαρμογή της διαδικασίας βασίστηκε στο υπόδειγμα που παρέχεται από την επίσημη 

ιστοσελίδα του Super Decisions9. Η λειτουργία που εφαρμόστηκε ονομάζεται 

«Μοντέλα αξιολόγησης» (Rating Models). Σύμφωνα με τους Mu και Pereyra-Rojas η 

λειτουργία αυτή αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης απόφασης, όταν 

υπάρχει μεγάλος αριθμός εναλλακτικών, αλλά και όταν γίνονται συχνές αλλαγές στις 

εναλλακτικές. Σε αυτή τη προσέγγιση, τα αποτελέσματα προκύπτουν πάλι με 

συγκρίσεις ζευγαριών, που είναι και η βασική τακτική της AHP. Στη συνέχεια, 

αναπτύσσεται μία κατάταξη για κάθε ένα από τα κριτήρια, και οι εναλλακτικές 

αξιολογούνται ανεξάρτητα η μία από την άλλη, συγκρινόμενες με αυτή την κατάταξη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 https://www.superdecisions.com/tutorials/index.php?section=v3_tut03 

https://www.superdecisions.com/tutorials/index.php?section=v3_tut03
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4. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τη μέτρηση των κριτηρίων. Έχοντας ως στόχο την πιο επεξηγηματική και κατανοητή 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, έγινε εκτενής χρήση πινάκων, διαγραμμάτων, καθώς 

και screenshots. Οι δείκτες και τα αποτελέσματά τους εμφανίζουν την παρακάτω 

εικόνα. 

 

4.1 Περιγραφή και εφαρμογή του κώδικα 

 

Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι αναγκαίο να περιγραφεί ο τρόπος 

με τον οποίο εφαρμόστηκε ο κώδικας κάθε βιβλιοθήκης, ώστε να δώσει αποτελέσματα. 

Ακολουθεί επεξήγηση όλων των σημείων του πηγαίου κώδικα, ώστε να γίνει 

κατανοητή η διαδικασία παραγωγής των αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, επιχειρείται και 

μία γνωριμία με το περιβάλλον και τη δομή της ιστοσελίδας που μας ενδιαφέρει.  

Ο κυρίαρχος στόχος της συγγραφής του κώδικα είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας του 

web scraping για κάθε μία από τις βιβλιοθήκες. Επομένως, ο στόχος ήταν ο κώδικας 

που θα έτρεχε για κάθε μία από τις βιβλιοθήκες να είναι ίδιος, και το μόνο σημείο που 

θα διαφοροποιείται να είναι στην εφαρμογή του web scraping. Με αυτόν τον τρόπο, τα 

αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα ως προς τον στόχο τους, καθώς η λειτουργία  του web 

scraping απομονώθηκε ώστε να μελετηθεί. Δηλαδή, οι μετρήσεις των δεικτών της κάθε 

βιβλιοθήκης καταμετρούνται επί ίσοις όροις η μία απέναντι στην άλλη. Κατά συνέπεια, 

όταν θα γίνεται αναφορά στα στοιχεία του κώδικα της εφαρμογής, σημαίνει ότι έχουν 

εφαρμοστεί και στις πέντε βιβλιοθήκες που εξετάζουμε. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η 

επισήμανση, στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των περιεχομένων του κώδικα.  

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, το web scraping χρησιμοποιείται καθαρά για την συλλογή 

δεδομένων από μία ιστοσελίδα και μόνο. Παρόλα αυτά θεωρήθηκε επιθυμητό, να 

υπάρξουν στις μετρήσεις περισσότερες από μία ιστοσελίδες, ώστε το δείγμα να είναι 

πιο κατανοητό. Έτσι, λαμβάνοντας αυτό υπόψιν, εφαρμόστηκε στον κώδικα ο 

επαναληπτικός βρόγχος for, που κατέστησε εφικτή την αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας. Στην ουσία η δουλειά που κάνει ο βρόγχος είναι να αντιμετωπίζει την 
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σελιδοποίηση της ιστοσελίδας. Συνεπώς, μέσα στον βρόγχο for λαμβάνει χώρα η 

εφαρμογή του web scraping, η οποία επαναλαμβάνεται για 20 φορές, ο αριθμός δηλαδή 

των ιστοσελίδων που αναλύθηκαν. 

Τα εξαγόμενα δεδομένα στην εφαρμογή του web scraping, εξ ορισμού πρέπει να έχουν 

μία δομημένη μορφή ώστε να είναι κατανοητά και εύχρηστα για περεταίρω 

επεξεργασία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έγινε η χρήση της HTML. Για την 

ακρίβεια, χρησιμοποιήθηκε η HTML για την δημιουργία πινάκων, ώστε τα δεδομένα να 

είναι πιο κατανοητά και να μην εμφανίζονται σε άναρχη μορφή. Στην εικόνα που 

ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα screenshot από τη μορφή που έχει το αποτέλεσμα του 

κώδικα. Στην εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε τα τρία στοχευμένα στοιχεία που μας 

ενδιαφέρουν τα οποία είναι το όνομα του βιβλίου, η περιοχή του εμπόρου και η τιμή 

του.  

 

 

Εικόνα 4 : Στιγμιότυπο αποτελέσματος εφαρμογή ς των βιβλιοθηκών 
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Στο περιεχόμενο του πηγαίου κώδικα εμπεριέχονται επίσης και κάποιες λειτουργίες, οι 

οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση της απόδοσης της κάθε βιβλιοθήκης. 

Για τις σχετικές λειτουργίες, έγινε εκτενής αναφορά στην περιγραφή της μεθοδολογίας, 

καθώς αποτελούν στην ουσία τα εργαλεία για την μέτρηση των δεικτών της απόδοσης. 

Συνεπώς στο σημείο αυτό γίνεται μόνο ονομαστική αναφορά, καθώς δεν υπάρχει λόγος 

περεταίρω ανάλυσης από αυτήν που έχει πραγματοποιηθεί ήδη. Οι λειτουργίες που 

εντοπίζονται στο κώδικα λοιπόν είναι η microtime, η memory_get_usage και η 

getServerLoad που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ταχύτητας, της 

δέσμευσης της μνήμης RAM και την κατανάλωση των υπολογιστικών πόρων (CPU) 

αντίστοιχα. 

Παραμένοντας στην ίδια κατεύθυνση, συνεχίστηκε και η εφαρμογή του web scraping 

για κάθε μία από τις βιβλιοθήκες. Ο τρόπος που επιλέχθηκε ώστε να γίνει εύρεση του 

περιεχομένου μέσα από τις ιστοσελίδες είναι μέσω του CSS selector. Οι λόγοι για τους 

οποίους επιλέχθηκε ο CSS selector έναντι των άλλων είναι δύο. Ο πρώτος λόγος αφορά 

στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται για άλλη μία φορά ότι οι 

βιβλιοθήκες δοκιμάζονται στα ίδια πράγματα. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να 

υπάρχουν αποκλίσεις στις μετρήσεις, οι οποίες θα σχετίζονταν με τη δομή της 

ιστοσελίδας και όχι με την κάθε αυτό λειτουργία της βιβλιοθήκης. Ο δεύτερος λόγος 

αφορά στο ότι η εύρεση με τον CSS selector είναι από τους πιο διαδεδομένους τρόπους 

και για τον λόγο αυτό τον υποστήριζαν και όλες οι βιβλιοθήκες. 

Για να μπορέσουμε να βρούμε ποιος είναι ο CSS selector χρειάστηκε να γίνουν μερικά 

βασικά βήματα. Αρχικά έγινε δεξί κλικ στο περιβάλλον της ιστοσελίδας και επιλέχθηκε 

η επιλογή έλεγχος. Έτσι εμφανίστηκε ο κώδικας της σελίδας. Μέσα στον κώδικα της 

σελίδας βρίσκεται το περιεχόμενο που θέλουμε. Για την εύρεση των δεδομένων αρκεί 

να εντοπίσουμε τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν τα δεδομένα. Το όνομα της κάθε 

κλάσης, λοιπόν, αποτελεί την πληροφορία που χρειάζεται ο CSS selector ώστε να 

εντοπίσει τα δεδομένα. Τέλος, εφόσον η δομή του HTML κώδικα της ιστοσελίδας 

παραμένει ίδιος, και γνωρίζοντας το όνομα της κλάσης έχουμε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για να εξάγουμε τα δεδομένα που θέλουμε από κάθε ιστοσελίδα του ebay. 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το όνομα της κλάσης που χρειάστηκε για την 

εξαγωγή του ονόματος του κάθε βιβλίου. 
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Εικόνα 5: Εύρεση ονόματος της κλάσης μέσα από την ιστοσελίδα 

 

Στη παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο από τα βιβλία που εμπορεύονται 

στο  ebay που αποτελεί και την ιστοσελίδα στην οποία εφαρμόστηκαν οι μετρήσεις. 

Μέσα στην εικόνα έχουν κυκλωθεί τα επιθυμητά δεδομένα για τα δύο αυτά βιβλία που 

απεικονίζονται. 
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Εικόνα 6: Στοχευμένα δεδομένα στην ιστοσελίδα εφαρμογής του web scraping 

 

4.2 Αποτελέσματα κριτηρίων 

 

Αριθμός αστεριών 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρωταρχικό ερώτημα αφορά το ποιες βιβλιοθήκες για 

web scraping είναι οι ποιοτικότερες και αξίζουν να γίνουν αντικείμενο μελέτης. Η 

επιλογή έγινε με βάση τη δημοτικότητα της κάθε βιβλιοθήκης καθώς, όπως προέκυψε 

μέσα από τη βιβλιογραφία, ο συγκεκριμένος δείκτης είναι από τους πλέον 

καθοριστικούς όσον αφορά στην ποιότητα. Παρακάτω λοιπόν απεικονίζονται στον 

πίνακα οι πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες και ο αριθμός των αστεριών που αριθμούσε η 

κάθε μία, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μέσα στην πλατφόρμα του GitHub. 
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Πίνακας 1: Σύνολο αστεριών κάθε βιβλιοθήκης 

 

 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 

για το ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως οι 

βιβλιοθήκες έχουν σχετικά μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. Η μόνη εξαίρεση είναι 

Goutte, η οποία βρίσκεται μόνη πρώτη και με εξαιρετικά σημαντική διαφορά από τις 

υπόλοιπες. Επομένως, με μία πρώτη ματιά στα αποτελέσματα του πρώτου δείκτη που 

θέσαμε, παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα η Goutte. Ο στόχος όμως είναι να συσχετίσουμε 

και να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα όλων των κριτηρίων για να φτάσουμε στην 

τελική επιλογή.  

 

Αποτελέσματα απόδοσης 

 

Στη συνέχεια γίνεται παράθεση των αποτελεσμάτων που αφορούν στους δείκτες της 

απόδοσης για κάθε βιβλιοθήκη. Η δοκιμασία είχε ως πεδίο εφαρμογής τη γνωστή 

ιστοσελίδα ebay που δραστηριοποιείται στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα 

από την εφαρμογή των βιβλιοθηκών έγινε εξαγωγή τριών χαρακτηριστικών από κάθε 

προϊόν. Υπενθυμίζουμε πως αυτά ήταν το όνομα των προϊόντων η τιμή τους και τέλος η 

περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο αντίστοιχος προμηθευτής. Επίσης, για να 

δοθούν ρεαλιστικές διαστάσεις στη δοκιμασία, επιλέχθηκε να συλλεχθούν δεδομένα 

από 20 ιστοσελίδες αυτού του ιστοχώρου ώστε όγκος των δεδομένων να είναι μεγάλος. 
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Οι παρακάτω πίνακες αφορούν στα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή του 

κάθε λογισμικού στην προαναφερθείσα δοκιμασία. Κάθε ένας από αυτούς τους 

συγκριτικούς πίνακες αφορά και από ένα κριτήριο. Ο πρώτος πίνακας αφορά στην 

ταχύτητα με την οποία έβγαλε εις  πέρας κάθε βιβλιοθήκη τη δοκιμασία, και 

απεικονίζει το χρόνο μετρημένο σε δευτερόλεπτα. Ο δεύτερος πίνακας κατατάσσει τις 

βιβλιοθήκες με βάση τη μνήμη RAM, που χρησιμοποιεί το κάθε λογισμικό, και η 

μονάδα μέτρησης είναι τα MB. Ο τρίτος κατά σειρά πίνακας, που αφορά στην απόδοση, 

απεικονίζει την κατανάλωση CPU. Ενώ η μονάδα μέτρησης είναι το ποσοστό που 

δεσμεύεται από τον επεξεργαστή του υπολογιστή.  

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα μετρήσεων για την ταχύτητα εκτέλεσης των βιβλιοθηκών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα μετρήσεων για την δέσμευση μνήμης RAM  

 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα μετρήσεων για την κατανάλωση CPU 

 

 

Εξετάζοντας τα δεδομένα από τους τρεις συγκριτικούς πίνακες είμαστε σε θέση να 

εξάγουμε κάποια συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε 

ασφαλέστερα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα που μπορούν να ειπωθούν σε αυτή την 

περίπτωση είναι: 
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 Με μία πρώτη ματιά συμπεραίνουμε πως η πρώτη θέση σε κάθε κριτήριο 

διαφέρει. Αυτό ίσως σημαίνει πως ο κάθε ένας από τους δημιουργούς της 

βιβλιοθήκης έχει δώσει βαρύτητα εκεί όπου θεωρεί ο ίδιος σημαντικό. 

 

 Παρατηρείται επίσης η τάση ότι όσο πιο γρήγορη είναι μία βιβλιοθήκη τόσο 

περισσότερη ενέργεια καταναλώνει από τον επεξεργαστή του υπολογιστή. Η 

μόνη βιβλιοθήκη που δεν υποκύπτει σε αυτόν τον περιορισμό είναι η QueryList, 

η οποία δείχνει να είναι αποδοτική και στους δύο αυτούς δείκτες. 

 

  Η κατανάλωση της μνήμης του υπολογιστή είναι ανεξάρτητη, καθώς δεν 

φαίνεται να έχει κάποιου είδους συσχέτιση με τους άλλους δείκτες. Είναι όμως 

ο μοναδικός πίνακας που υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στα 

αποτελέσματα. Αυτό κυρίως παρατηρείται επειδή οι τρεις πρώτες βιβλιοθήκες 

(DiDom, Goutte, QueryList), ενώ είναι κοντά και σε ικανοποιητικά επίπεδα, οι 

δύο τελευταίες απέχουν αρκετά, δείχνοντας έτσι κάποια ελαττώματα. 

 

Υποστήριξη από το περιβάλλον 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων συνεχίζεται με την παράθεση των πινάκων που 

αφορούν στην υποστήριξη που λαμβάνει ένας προγραμματιστής, όταν αποφασίσει να 

χρησιμοποιήσει αυτές τις βιβλιοθήκες. Εν ολίγοις, το κομμάτι της υποστήριξης είναι 

από τους μεγαλύτερους παράγοντες που αφορά τους προγραμματιστές, στη διαδικασία 

επιλογής της κατάλληλης βιβλιοθήκης για το λογισμικό τους. Αυτό είναι εύκολο να το 

συμπεράνει κανείς, καθώς μία βιβλιοθήκη που είναι σε θέση να  παρέχει συχνές 

ενημερώσεις ή που καταφέρνει και λύνει τα προβλήματα που προκύπτουν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, ακούγεται αρκετά ελκυστική για κάποιον ενδιαφερόμενο. 

Προσφέρει δηλαδή το αίσθημα της ασφάλειας, ότι όταν και αν κάτι πάει στραβά, θα 

ξεπεραστεί χωρίς άγχος και με ελάχιστο κόπο.  

Οι πίνακες παρακάτω περιέχουν τα αποτελέσματα των κριτηρίων που επιλέχθηκαν για 

τη συγκεκριμένη θεματική κατηγορία. Ο πρώτος πίνακας δείχνει για κάθε μία 

βιβλιοθήκη τον μέσο όρο μετρημένο σε μέρες που ένα θέμα παρέμεινε ανοικτό στο 

GitHub. Στην ιστοσελίδα του GitHub τα θέματα τα οποία παραθέτονται μπορεί να είναι 

πάσης φύσεως. Μπορεί για παράδειγμα ένα θέμα να αναφέρεται σε ένα πρόβλημα στην 
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εκτέλεση του κώδικα, ή ακόμα να είναι σχετικό με ερωτήσεις για τις διάφορες 

λειτουργίες που μπορεί να προσφέρει η βιβλιοθήκη. Είναι κατανοητό δηλαδή πως τα 

θέματα είναι ανοικτά προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Τη λύση σε αυτά τα ζητήματα 

μπορεί να τη δώσει ο διαχειριστής της βιβλιοθήκης, αλλά μπορεί ακόμα και ένας άλλος 

χρήστης του περιβάλλοντος του GitHub. Όσον αφορά στον δεύτερο συγκριτικό πίνακα, 

απεικονίζει για κάθε βιβλιοθήκη το μέσο όρο των ημερών που παίρνει σε κάθε 

βιβλιοθήκη για να δημοσιευτεί μία καινούργια έκδοση της.  

 

Πίνακας 5: Διάρκεια ζωής προβλήματος μετρημένο σε μέρες 
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Πίνακας 6: Συχνότητα ενημερώσεων μετρημένο σε μέρες 

 

 

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, φαίνεται ξεκάθαρα ποιες είναι οι βιβλιοθήκες που απολαμβάνουν 

τακτικότερη προσοχή και περιποίηση από τους δημιουργούς τους. Στην περίπτωση του 

πρώτου πίνακα η PHP-HTML-Parser φαίνεται πως αντιμετωπίζει προβλήματα όσον 

αφορά στην επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν. Στην αντίπερα όχθη, η 

DiDom παρουσιάζει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό ανταπόκρισης στα θέματα που κατά 

καιρούς δημιουργούνται. Οι εναπομείνασες βιβλιοθήκες μοιράζονται τις μεσαίες θέσεις 

και δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Βρίσκονται παρόλα αυτά σε εμφανώς 

καλύτερη κατάσταση από την τελευταία PHP-HTML-Parser. 

Τα αποτελέσματα του επόμενου πίνακα φαίνεται να έχουν ένα παρόμοιο μοτίβο με τον 

προηγούμενο. Σε αντίθεση όμως με τα προηγούμενα αποτελέσματα, την τελευταία θέση 

την έχει η βιβλιοθήκη simpleHTML και είναι αυτή η οποία αργεί υπερβολικά για τη 

δημιουργία ενημερώσεων. Η πρώτη θέση ανήκει ξανά στη DiDom, η οποία έχει και 

μεγάλη διαφορά με τις άλλες. Τέλος οι QueryList, PHP-HTML-Parser και Goutte είναι 

αντίστοιχα οι επόμενες βιβλιοθήκες.  
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4.3 Λήψη τελικής απόφασης 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν ενδιαφέρον και μας βοηθούν να βγάλουμε 

συμπεράσματα αλλά μέχρι ενός σημείου. Όπως εξηγήθηκε και παραπάνω, οι μετρήσεις 

των διάφορων δεικτών που παρατέθηκαν μέσα από τους πίνακες, δεν είναι σε θέση να 

απαντήσουν στο ερευνητικό ερώτημά μας. Επομένως, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός 

λογισμικού υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ώστε να συσχετιστούν μεταξύ τους τα 

αποτελέσματα των πινάκων με τη μέθοδο AHP. Το πληροφοριακό αυτό σύστημα είναι 

το Super Decisions. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της περιγραφής της 

μεθοδολογίας, η χρήση του λογισμικού πέρασε μέσα από δύο στάδια:  

Στο πρώτο στάδιο έγινε η διευθέτηση της ιεραρχίας της AHP. Στην εικόνα παρακάτω 

απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο από την τελική δομή της ιεραρχίας, ενώ στη συνέχεια 

πραγματοποιείται και η επεξήγηση της εικόνας:  

 

Εικόνα 7: Ιεραρχία τριών επιπέδων για την επιλογή της καλύτερης βιβλιοθήκης 

 

 Στο πρώτο κατά σειρά παράθυρο περιγράφεται το ερευνητικό ερώτημα 

της εργασίας που αποτελεί και την απόφαση που θέλουμε να λάβουμε. 



40 
 

Αποτελεί δηλαδή τον στόχο της εργασίας, που είναι η επιλογή της 

καλύτερης βιβλιοθήκης σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια. 

 Στο μεσαίο παράθυρο γίνεται παράθεση των κριτηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

 Τέλος, έγινε εισαγωγή των διάφορων εναλλακτικών που επιλέχθηκαν. 

Οι διάφορες γραμμές που φαίνεται να ενώνουν τα παράθυρα μεταξύ τους, αφορούν 

στον καθορισμό των συσχετίσεων μεταξύ του στόχου, των κριτηρίων και των 

εναλλακτικών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει το πληροφοριακό σύστημα να 

καταλάβει τις σχέσεις μεταξύ των παραθύρων που δημιουργήθηκαν, και κατά συνέπεια 

και το περιεχόμενό τους. Με τον ορισμό των σχέσεων μεταξύ των πινάκων, τελειώνει 

το πρώτο στάδιο της διαδικασίας λήψης απόφασης. 

Το δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή των δεδομένων που προέκυψαν 

από τους πίνακες και στη συνέχεια με την επεξεργασία τους, ώστε να φτάσουμε στη 

τελική κατάταξη των βιβλιοθηκών. Το λογισμικό Super Decisions διαθέτει μία 

αξιόλογη λειτουργία που χρησιμοποιείται με σκοπό να κατατάσσει τις εναλλακτικές με 

βάση τα κριτήρια.  Ακριβώς αυτή η λειτουργία των «Μοντέλων Αξιολόγησης» 

αξιοποιήθηκε ώστε να γίνει η κατάταξη.  

Τα βήματα της διαδικασίας είναι τα εξής: 

 Έγινε η εισαγωγή του κάθε κριτηρίου καθώς επίσης και του βαθμού 

σημαντικότητας του κάθε κριτηρίου, που, όπως αναφέρθηκε ήδη, κάθε κριτήριο 

θεωρήθηκε ίδιας σημαντικότητας έναντι όλων των άλλων όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 8. 

 Σε κάθε ένα από τα κριτήρια χρειάστηκε να διευκρινιστεί πόσο πιο σημαντική 

θεωρείται η κάθε θέση κατάταξης έναντι της άλλης. Δηλαδή, το πόσο πιο 

σημαντικό είναι για μία βιβλιοθήκη να έχει την πρώτη θέση σε ένα κριτήριο από 

το να έχει για παράδειγμα την τρίτη θέση. Σε αυτή τη περίπτωση προτιμήθηκε η 

προεπιλογή του λογισμικού, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός 

σημαντικότητας που έχει η κάθε θέση έναντι της άλλης είναι ίδιος σε όλα τα 

κριτήρια. Στην εικόνα 9 απεικονίζεται το πόσο πιο σημαντική είναι η μία θέση 

σε σχέση με όλες τις άλλες συγκεκριμένα για το κριτήριο της ταχύτητας 

εκτέλεσης. Φαίνεται λοιπόν ότι η πρώτη θέση είναι δύο φορές πιο σημαντική 

από τη δεύτερη θέση, τρεις φορές από την τρίτη, τέσσερεις από την τέταρτη 

θέση και πέντε από την πέμπτη θέση. Συνεχίζοντας η δεύτερη θέση είναι δύο 
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φορές πιο σημαντική από τις θέσεις τρία και τέσσερα και τρείς φορές πιο 

σημαντική από την πέμπτη θέση. Η θέση 3 δύο φορές πιο σημαντική από τις 

θέση τέσσερα και πέντε ενώ τέλος η τέσσερα είναι μία φορά πιο σημαντική από 

την πέμπτη θέση.     

 Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας που δείχνει το πόσο καλή είναι τελικά 

στο σύνολό της κάθε μία από τις βιβλιοθήκες. Στην εικόνα 10 γίνεται παράθεση 

του screenshot από τον τελικό πίνακα.  

 

 

 

Εικόνα 8: Βαθμός σημαντικότητας κάθε κριτηρίου 
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Εικόνα 9: Καθορισμός σημαντικότητας στις θέσεις της κατάταξης 

 

 

Εικόνα 10 : Αποτελέσματα βιβλιοθηκών 

 

Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει την κατάταξη στην οποία καταλήξαμε, έπειτα από την 

εφαρμογή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, με σκοπό να εντοπιστεί ποια είναι η 

καλύτερη βιβλιοθήκη της PHP όσον αφορά το web scraping. Το λογισμικό Super 

Decisions έδωσε σε κάθε μία από τις βιβλιοθήκες ένα συνολικό σκορ με βάση τη θέση 

που έλαβε στα κριτήρια. Η καλύτερη βιβλιοθήκη λοιπόν αποδείχθηκε ότι είναι η 

DiDom, με το συνολικό σκορ, που προέκυψε από το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, 

να ανέρχεται σε 0,670. Ως δεύτερη ενδεδειγμένη επιλογή είναι η βιβλιοθήκη QueryList, 

με το σκορ της να υπολογίζεται σε 0,618. Η τρίτη σε σειρά είναι η Goutte, καθώς 
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αξιολογήθηκε με σκορ 0,570. Οι δύο τελευταίες βιβλιοθήκες είναι οι PHP-HTML-

Parser και η simpleHTML που είχαν σκορ 0,294 και 0,290 αντίστοιχα. 

Το παρακάτω διάγραμμα δημιουργήθηκε για να δώσει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα στη 

συνολική στα τελικά αποτελέσματα της εργασίας.  

 

 

Εικόνα 11: Τελική κατάταξη βιβλιοθηκών 
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Με την παρούσα εργασία μελετήσαμε την πρακτική του web scraping, εστιάζοντας 

στην εφαρμογή του με τη γλώσσα προγραμματισμού της PHP. Πιο συγκεκριμένα, έγινε 

προσπάθεια να εντοπιστεί ποια από τις βιβλιοθήκες που είναι γραμμένες σε PHP 

συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και κατ’ επέκταση είναι η καλύτερη για 

την εφαρμογή του web scraping. Για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας 

πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, που βοήθησε ώστε να δομηθεί 

ο κορμός της μεθοδολογίας, ενώ προέκυψαν και κάποια συμπεράσματα. Επίσης, 

συμπεράσματα καθώς και κάποιοι περιορισμοί προέκυψαν και μέσα  από την εφαρμογή 

της μεθοδολογίας που επιλέχθηκε. Στη συνέχεια λοιπόν, αυτού του κεφαλαίου θα γίνει 

αναφορά στα ενδιαφέροντα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, αλλά και από την εφαρμογή της συγκριτικής μελέτης. 

Τα αρχικά συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας είναι 

ότι όσον αφορά την εφαρμογή του web scraping δεν έχουν πραγματοποιηθεί 

συγκριτικές μελέτες για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής της 

συγκεκριμένης τεχνικής. Παρόλα αυτά, η σημαντικότητα της εφαρμογής του web 

scraping επισημάνθηκε μέσα από πληθώρα ερευνητικών πηγών. Επίσης, μεγάλο εύρος 

της βιβλιογραφίας ασχολήθηκε με την εφαρμογή της τεχνικής, χρησιμοποιώντας 

διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως είναι η Python, η PHP και η R. 

Η παραπάνω διαπίστωση μας οδήγησε στο συμπέρασμα πως η συγκριτική έρευνα που 

έλαβε χώρα στην εργασία είναι πρωτογενής, καθώς δεν έχει ασχοληθεί άλλος 

ερευνητής με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν 

εντοπίστηκε καμία ερευνητική πηγή που να μελετά το θέμα κάτω από τη συγκεκριμένη 

οπτική γωνία. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η έρευνα δεν έχει προχωρήσει αρκετά στο 

συγκεκριμένο πεδίο.  

Σε συνέχεια του παραπάνω συμπεράσματος πρέπει να διευκρινιστεί, πέρα από το 

όφελος που παρέχει η πρωτότυπη ενασχόληση με το θέμα, ότι  αποτελεί και έναν από 

τους βασικότερους περιορισμούς που τέθηκαν. Δηλαδή, αφού δεν είναι δυνατή η 

εύρεση συγκριτικού υλικού για την επιλογή της διαδικασίας, δεν είμαστε σε θέση να 

είμαστε απόλυτοι για τα αποτελέσματα. Επομένως, η παρούσα εργασία αποτελεί μία 
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μεθοδική και ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος στην οποία οι μέθοδοι που 

πραγματεύεται είναι ανοικτές προς περεταίρω μελέτη και έρευνα.    

Ένα ακόμα συμπέρασμα που βγήκε στην επιφάνεια μέσα από τη βιβλιογραφία αφορά 

στην προοπτική και στο μέλλον που έχει μπροστά της η διαδικασία του web scraping. 

Όπως αναφέρθηκε μέσα από την εργασία, το web scraping είναι ένα από τα σημαντικά 

κομμάτια της πολλά υποσχόμενης επιστήμης της εξαγωγής των δεδομένων. Επομένως, 

είναι εύλογο ότι όσο πιο πολύ αναπτύσσεται η εξαγωγή δεδομένων, τόσο θα 

εξελίσσεται και η τεχνική του web scraping, για να μπορεί στην ουσία να γεμίζει την 

δεξαμενή των δεδομένων με ακόμα περισσότερα στοιχεία. Στο συμπέρασμα ότι το web 

scraping θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο στο μέλλον, μπορούμε να 

καταλήξουμε επίσης αν αναλογιστούμε την όλο και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου 

παγκοσμίως. Είναι δηλαδή λογικό πως όσο αυξάνεται η χρήση, αλλά και οι χρήστες του 

διαδικτύου, τόσο θα αυξάνεται και η ανάγκη για τη συλλογή όλου αυτού του τεράστιου 

όγκου δεδομένων που θα δημιουργείται.  

Σε ότι αφορά τη διεξαγωγή της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ο στόχος ήταν να 

εντοπίσουμε ποια βιβλιοθήκη της PHP είναι πιο κατάλληλη για web scraping. Πιο 

συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να γίνουν για κάθε μία από τις βιβλιοθήκες διάφορες 

μετρήσεις, και στη συνέχεια με την κατάλληλη επεξεργασία των αποτελεσμάτων να 

καταλήξουμε στην πλέον αποτελεσματική βιβλιοθήκη για web scraping. 

Οι δείκτες που μετρήθηκαν κυμάνθηκαν γύρω από τρείς βασικούς άξονες, όπως ήταν η 

δημοτικότητα, η απόδοση και η υποστήριξη που παρέχεται για την κάθε βιβλιοθήκη. 

Με αυτόν τον τρόπο θεωρήθηκε ότι καλύφτηκε πλήρως το ερευνητικό ερώτημα που 

τέθηκε στην αρχή της εργασίας. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα των δεικτών 

συσχετίστηκαν με μία αντικειμενική μέθοδο μεταξύ τους ώστε να φτάσουμε στη λήψη 

της απόφασης.  

Ο περιορισμός που εντοπίστηκε μέσα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι ότι η 

εφαρμογή του web scraping θα μπορούσε να συνδυαστεί με αυτή του web crawling. 

Ενώ το web scraping είναι σε θέση να προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα, φάνηκε 

ότι μπορεί να συλλέξει δεδομένα μόνο από μία ιστοσελίδα. Δηλαδή, η συλλογή θα 

ενεργοποιηθεί αφού ένας προγραμματιστής εισάγει στον κώδικα την ιστοσελίδα που 

θέλει. Για να πάρει όμως μία σειρά από ιστοσελίδες, χωρίς να εισάγει χειροκίνητα την 

κάθε μία από αυτές, απαιτείται το web crawling. Η δουλειά του web crawling,δηλαδή 

απαιτείται για να γίνει πλήρως αυτοματοποιημένα η διαδικασία. Ο λόγος που δεν ήταν 
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εφικτή η εφαρμογή του είναι επειδή κάποιες από τις βιβλιοθήκες το πρόσφεραν, αλλά 

κάποιες άλλες όχι. Έτσι, για να είναι τα αποτελέσματα δίκαια, αποφασίστηκε να 

εφαρμοστεί μόνο το web scraping, χρησιμοποιώντας ένα απλό κόμβο for για την 

εξομοίωση της λειτουργίας του web crawling.  

 

5.2 Μελλοντικές προτάσεις 

 

Τα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας επιλέχθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφία ώστε 

το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντικειμενικό και να υποκύπτει στους ακαδημαϊκούς 

περιορισμούς. Έτσι θεωρήθηκε ότι τα διάφορα εμπόδια και οι περιορισμοί που 

εμφανίστηκαν δεν είναι αρκετά για να επηρεάσουν την εγκυρότητα του αποτελέσματος. 

Από την άλλη όμως ο εντοπισμός των περιορισμών έβγαλε στην επιφάνεια διάφορες 

ιδέες, οι οποίες θα μπορούσαν να απασχολήσουν επόμενα πειράματα που θα γίνουν 

πάνω στο αντικείμενο.  

 

Μία πρόταση με μεγάλο ενδιαφέρον είναι σε επόμενο στάδιο να μελετηθεί μαζί με το 

web scraping και η διαδικασία του web crawling. Έτσι, η αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας θα είναι εφικτή σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.  

Τέλος, μία ακόμα μελέτη που θα είχε ενδιαφέρον να εφαρμοστεί μελλοντικά είναι η 

συγκριτική μελέτη στο web scraping μεταξύ των διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού 

που χρησιμοποιούνται για αυτή την τεχνική. Οι γλώσσες αυτές θα μπορούσε να είναι η 

PHP, η Python, η R, καθώς και η Java. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να βγουν 

αξιόλογα συμπεράσματα σχετικά με το web scraping και να ξεκαθαρίσει ακόμα 

περισσότερο το τοπίο σχετικά με την εφαρμογή του.  
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Παράρτημα 

 

Κώδικας αρχείου simpleHTML.php 
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Κώδικας αρχείου querylist.php 
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Κώδικας αρχείου php-html-parser.php 
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Κώδικας αρχείου goutte.php 
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Κώδικας αρχείου didom.php 
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