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Özet: Bu çalışmada NoSQL tabanlı ve odaklı bir internet veri toplama servis prototipi 

geliştirilmiştir. Bu servis prototipi NoSQL teknolojisinin bir örneği olan doküman tabanlı veri 

tabanı MongoDB’ yi kullanmaktadır. Bu çalışma kapsamında MongoDB’ nin sağladığı şemasız 

(schemeless) esnek veri yapıları ve toplama çatısının (aggregation framework) sunduğu büyük 

veri işleme altyapısı kullanılmıştır. Buradaki temel amaç, doğal dil işleme çalışmaları 

yapabilmek için zengin içerikli bir derlem (corpus) oluşturmaktır. 
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A NoSQL Based and Focused Web Crawler Protoype  

 

Abstract: In this study, a NoSQL-based and a focused Web Crawler prototype is developed. 

This service prototype uses MongoDB, which is an example of document based NoSQL 

technology. In the scope of this study, MongoDB's schemeless, flexible data structures and the 

big data processing infrastructure, which is presented by the aggregation framework, are used. 

The main objective here is to build a a rich corpus for  natural language processing applications.  
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1. Giriş 

 

Web sitelerinden sistematik veri toplama 

otomasyonu, World Wide Web sisteminin 

ortaya çıkışından itibaren üzerinde 

çalışılmaya başlanan sistemlerdir. 

“WebCrawler” isimli arama motoru, 1994 

yılında geliştirilmiş, tam-metin arama (full-

text search) desteği veren ilk veri toplama 

ve endeksleme sistemlerinden biridir [1]. 

Bu arama motorunun temel çalışma 

prensibi, ziyaret ettiği sayfalardan çıkarttığı 

URL adresleri vasıtasıyla daha önce 

endekslemediği web sitelerine ulaşarak 

veritabanını genişletmesidir. Googlebot, 

Bingbot ve Yandexbot gibi robotlar da 

arama motorları için web sitesi içerikleri 

endeksleyen  veri toplama otomasyonuna 

örnek olarak gösterilebilecek sistemlerdir. 

 

Kısıtlanmamış alanda veri toplayan genel 

otomasyonların yanında, belli bir içeriğe 

sahip sayfaları bulmayı hedefleyen 

otomatik veri toplayıcılar da mevcuttur. Bu 

sistemler “odaklı” toplayıcılar olarak 

adlandırılmaktadırlar (focused crawler). Bu 

toplayıcılar, bir sayfayı ziyaret etmeden 

önce o sayfanın toplanmak istenen içerikle 

ne kadar ölçüde bağdaşıp bağdaşmadığını  

ölçerek URL’leri öncelik-

lendirebilmektedirler. Bu öncelik-

lendirmenin yapılabilmesi için çeşitli 

yöntemler denenmiştir. Bu yöntemler 

arasında genişlik öncelikli arama (Breadth-

First search), en iyi öncelikli arama (Best- 

First search) ve Saklı Markov Modelleri 

(Hidden Markov Model) örnek olarak 

gösterilebilir [2][3]. HMM veya SVM 

(support vector machine) modellemesi ile 

karar veren toplayıcılar “öğrenen” 

toplayıcılar olarak nitelendirilmektedirler 

(learning crawler). Öğrenen toplayıcılar 

için alakalı ve alakasız olarak ayrılmış web 

sitelerinden özellik seçimi (feature 

selection) izlenen en temel metotların 

başında gelmektedir [4]. Bu özellikler esas 

olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 

1- URL içerisinde yer alan yollar 

2- Sayfa içeriğinde yer alan metin 

verisi (başlıklar, açıklamalar, vb.) 

3- HTML dokümanında yer alan 

DOM (Document Object Model) 

özellikleri (etiketler, sınıf isimleri 

ve birliktelikleri, vb.) 

 

2. Veri Ayrıştırma 

 

Ziyaret edilen web sitesinden elde edilen 

HTML dokümanını ayrıştırmak (HTML 

parsing) için çeşitli yöntemler ve sistemler 

geliştirilmiştir. Bunlardan ilki, düzenli 

ifadeler (regular expressions) vasıtasıyla 

istenen metin parçalarının eşleştirilip 

çekilmesidir. Örneğin, içinde Türkçe 

metinler bulunan bir HTML dokümanından 

tarih bilgisi çekilmek isteniyorsa /(([0-

9]{1,2})\.([0-9]{1,2})\.((?:199|20[012])[0-

9])(?:[\s\-]+([0-9]{1,2}\:[0-9]{1,2}))?)/ 

düzenli ifadesi kullanılarak bu bilgi 

kolaylıkla elde edilir. Fakat, düzenli ifade 

kullanımı bazı zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. Birincisi, yazılan düzenli 

ifadenin çekilmek istenen veri kümesinin 

tamamını temsil etmemesi veya istenmeyen 

verilerle de eşleşme olasılığıdır. Örneğin, 

yukarıda verilen tarih eşleşmesi “9 Ocak 

2002” şeklinde yazılmış bir tarih ifadesiyle 

eşleşmeyecektir. Bu olasılık giderilse dahi 

birden fazla sayıda tarih ifadesinin 

doküman içerisinde var olması durumunda 

hangi ifadenin seçileceği hususu süreci 

daha da karmaşıklaştırmaktadır. Diğer bir 

zorluk ise çekilmek istenen her metnin 

düzenli ifadeyle eşleşebilecek kadar 

spesifik yapıda (tarih, e-posta, URL, vb.) 

olmamasıdır. Bir paragrafın başlığı gibi 

genel ifadeler için düzenli ifadeler 



kullanmak çoğu kez elverişsiz sonuçlar 

doğurmaktadır. 

 

Söz konusu zorluklardan ötürü, HTML’i 

doğrudan düzenli ifadeler ile ayrıştırmak 

yerine, dokümanı DOM ağacına çevirip 

CSS (cascading style sheets) seçiciler 

aracılığıyla çekilmek istenen metni 

barındıran en spesifik nesneler seçilmeli ve 

sonrasında, gerekirse düzenli ifadeler 

kullanılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda 

geliştirilmiş açık kaynak kodlu 

kütüphanelerden biri, Java programlama 

diliyle yazılmış olan Jsoup kütüphanesidir 

[5]. Bu çalışmada da HTML dokümanını 

ayrıştırmak için Jsoup Kütüphanesi 

kullanılmıştır. 

 

3. Veritabanı Tasarımı 

 

Çalışmamızda veri tabanı olarak MongoDB 

kullanılmıştır [6]. Veri tabanı tercihinin bu 

yönde yapılmasının nedenlerinden biri, 

şemasız (schemeless) tasarım kolaylığıdır. 

Veri toplayıcının hedeflediği metinler 

farklı tipte ve farklı sayıda olabilmektedir. 

Bu da, esnek bir nesne yapısı kurmayı 

gerektirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, 

web sitelerinden çekilecek metinlerin 

tipleri ve alan seçicileri (fetch fields) statik 

özellikler olarak tanımlanmıştır. Bu 

özellikler aşağıda JSON formatında 

gösterilmiştir: 

Bu nesnede, “example.com” sitesine ait 3 

farklı alan seçici bulunmaktadır. Bu dizi 

içinde yer alan kimlik isimleri (id), “fields” 

adlı farklı bir koleksiyon (collection) 

içerisinde bulunan nesnelerle ilişkilendiril-

mişlerdir. Sözkonusu “field” nesnesi örneği 

aşağıda gösterilmiştir: 

Veri toplayıcısının hangi sayfaları ziyaret 

etmesi gerektiği “selectors” dizisinde be-

lirtilmiş alan seçicilerin o sayfadaki HTML 

dokümanının DOM ağacında, bu seçicilerin 

bulunup bulunmadığına ve eğer düzenli 

ifade girilmişse, seçicinin işaret ettiği 

metnin düzenli ifadeyle eşleşip 

eşleşmediğine göre belirlenmektedir. 

Ayrıca, isteğe bağlı girilen “f_anchor” alanı 

da hedeflenen sayfayı belirten diğer bir alan 

seçicidir. Burada da, “selector” dizisinin 

alabildiği farklı seçicilerin sayısı 

sınırlandırılmamıştır. Bu seçiciler 

aracılığıyla çekilen metinlerin yazıldığı 

{ 
    "_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f2f8", 

    "domain" : "example.com", 

    "field_ids" : [  
        "57a8528fbc8afa1a5c46f306",  

        "57a8528fbc8afa1a5c46f302",  

        "57a8528fbc8afa1a5c46f2fd" 
    ] 

} 

{ 
    "_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f306", 

    "type" : "equity", 

    "domain" : "example.com", 
    "f_anchor" : ".hisseProcessBar", 

    "selectors" : [  

        { 
            "type" : "value", 

            "selector" : ".value", 

            "regex" : null 
        },  

        { 

            "type" : "name", 

            "selector" : "h1.pageTitle", 

            "regex" : null 

         } 
    ], 

    "f_date" : { 

        "type" : "date", 
        "selector" : ".lineInfo", 

        "regex" : "(([0-9]{1,2})\\.([0-

9]{1,2})\\.((?:199|20[012])[0-9])(?:[\\s\\-]*([0-
9]{1,2}\\:[0-9]{1,2}))?)", 

            } 

} 



“instances” koleksiyonunda yer alan 

nesnelerin örneği ise aşağıdaki gibidir: 

 

Seçicilere girilmiş etiketler vasıtasıyla, 

“texts” dizisinin içerisine “type” ve 

“content” alanlarına sahip nesneler 

yazılmıştır. Böylece, tanımlanmış farklı 

tiplerden (title, content, name, article, vs.) 

oluşan metin verileri aynı koleksiyon 

içerisinde tutularak veri zenginliği 

sağlanmıştır.  

4. URL Yolları Ağaç Yapısı 

 

 MongoDB altyapısının sunduğu bir diğer 

veri saklama mimarisi de ağaç yapılarıdır 

[7]. Bu çalışmada da üst öğelere (parent) 

referans verilerek, URL yolları için ağaç 

modellemesi benimsenmiştir. Bunun için, 

öncelikle, URL’ler [“/”, “?”, “&”, “=”] 

karakterleriyle parçalanır. Böylece hem 

yollar hem de girilen parametreler 

ayrıştırılmış olur. 

 

Örnek 

 

1 example.com/haber/politika 

2 example.com/haber/ekonomi 

3 example.com/haber/saglik?p=3 

4 example.com/haber/saglik?p=5 

 

Yukarıdaki URL’ler parçalandığında 8 

farklı yol ortaya çıkmaktadır: 

“example.com”, “haber”, “politika”, 

“ekonomi”, “saglik”, “p”, “3”, ve “5”. Bu 

yolların çok dallı ağaç yapısında 

modellenmesi aşağıdaki diyagramda 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 
 

 

{ 

    "_id" : "57a85298bc8afa1a5c470587", 

    "type" : "news", 
    "domain" : "example.com", 

    "url" : 

"http://www.example.com/haberler/politika-
haberleri/2-kritik-konu-meclisin-

gundeminde/", 

    "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f2fd", 
    "texts" : [  

        { 

            "type" : "content", 
            "content" : "Meclis bu hafta Varlık 

Fonu ve BES ile ilgili düzenlemeleri ele 

alacak. TBMM bu hafta Türkiye Varlık 
Fonu Kurulmasına ilişkin ... 

        },  

        { 
            "type" : "title", 

            "content" : "2 kritik konu Meclis'in 

gündeminde" 
        } 

    ], 

    "date" : ISODate("2016-08-
08T09:55:00.000Z") 

} 



Tarayıcının beslendiği her URL bu şekilde 

yollara ayrılıp üst-öğe ilişkisiyle büyük bir 

ağaçta yapısında modellenmiştir. Bu yollar 

veri tabanında “path” koleksiyonunda 

tutulmaktadır ve nesne yapısı aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu modellemede, “example.com” yolu, 

aslında ağaç yapısındaki kök düğümüdür 

(root node) ve üst öğesi boştur (null). Bir 

sondaki nesnede ise “borsa” yolunun üst 

öğesi “example.com” düğümünün 

kimliğini işaret etmektedir. Bu kimlikler 

veri tabanında doğrudan 

endekslenmektedir. Böylece düğümlerin 

(yolların) sorgulanması etkin bir şekilde 

yapılabilmektedir.  

 

5. URL Önceliklendirme 

 

Bu çalışmadaki veri toplayıcının en öne 

çıkan özelliği URL önceliklendirmesi 

yapabilmesidir. Bu bakımdan, geliştirilen 

prototip, giriş bölümünde bahsi geçen 

“öğrenen toplayıcılar” kategorine 

girmektedir. “Path” koleksiyonunda 

bulunan nesneler incelendiğinde (bir 

önceki bölüm), “visited” alanı görülecektir. 

Bu alan içinde bulunduğu düğümün (yolun) 

ve bu düğümün üst öğesi olduğu tüm 

{ 

    "_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f313", 
    "instance_id" : null, 

    "fields" : [  

        { 

            "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f306", 

            "match" : 396, 

            "ratio" : 0.302521008403361 
        },  

        { 

            "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f302", 
            "match" : 108, 

            "ratio" : 0.0825057295645531 

        },  
        { 

            "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f2fd", 

            "match" : 334, 
            "ratio" : 0.255156608097785 

        } 

    ], 
    "index" : 0, 

    "path" : "example.com", 

    "hasChild" : true, 
    "produced" : 7386, 

    "productivity" : 5.64247517188694, 

    "visited" : 1309, 
    "match" : 838, 

    "ratio" : 0.640183346065699, 

    "parent" : null 
} 

{ 
    "_id" : "57a85290bc8afa1a5c46f317", 

    "instance_id" : null, 

    "fields" : [  
        { 

            "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f306", 

            "match" : 396, 
            "ratio" : 0.640776699029126 

        },  

        { 
            "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f302", 

            "match" : 0, 

            "ratio" : 0.0 
        },  

        { 

            "field_id" : "57a8528fbc8afa1a5c46f2fd", 
            "match" : 8, 

            "ratio" : 0.0129449838187702 

        },    
    ], 

    "index" : 1, 

    "path" : "borsa", 
    "hasChild" : true, 

    "produced" : 2868, 

    "productivity" : 4.64077669902913, 
    "visited" : 618, 

    "match" : 404, 

    "ratio" : 0.653721682847896, 
    "parent" : "57a8528fbc8afa1a5c46f313" 

} 



düğümlerin (children) o ana kadar kaç kere 

ziyaret edildiğini tutmaktadır. “Match” 

alanı ise bu ziyaretlerde kaç kere 

hedeflenen sayfalara denk gelindiği 

bilgisini tutmaktadır. “Fields” dizinde alan 

seçiciler nezdinde bu iki sayının kırılımları 

da tutulmaktadır. Böylece, hangi tipte 

alanın o düğüm altında için hangi oranda 

(“ratio”) bulunduğu bilgisi çıkarılmış olur.  

 

“Produced” alanı ise, bu düğüm ve üst öğesi 

olduğu tüm düğümlerden veri tabanı içinde 

olmayan kaç tane yeni URL bulunduğu 

bilgisini tutmaktadır. Böylece, URL 

yollarının yeni link türetme bakımından ne 

kadar üretken olduğu bilgisi 

(“productivity”) çıkarılır. 

 

Önceliklendirme işlemi için, öncelikle, 

sisteme beslenen URL’in yollara 

ayrıştırılarak veri tabanında eşlenimi 

sağlanır. Bu eşlenim kök düğümünden 

başlayarak yinelemeli sorgularla yapılır. 

Eğer URL’in tüm yolları veri tabanında 

bulunmuşsa, bu yolların eşleşme 

oranlarından (“ratio”) en büyük olan değer 

bu URL’in eşleşme metriğine dönüşür. 

Eğer iki URL aynı eşleşme metriğine 

sahipse, üretkenlik (“productivity”) metriği 

benzer şekilde hesaplanarak, URL önceliği 

daha çok yeni URL üretme potansiyeline 

sahip olana verilir. 

 

Yolların veri tabanında bulunmaması 

durumunda, MongoDB’nin toplama çatısı 

(aggregation framework) kullanılarak 

“path” ve “index” alan değerleri 

kullanılarak ortalama çıkartılır ve en büyük 

değer URL’e atanır. Örneğin, 

“example.com/haber” URL’inin sisteme 

beslendiğini farz edelim. Eğer 

“example.com” sitesinden hiçbir URL daha 

önce veri tabanına yazılmamış ise, toplama 

çatısı ile aynı endeks değerinde “haber” 

yolunu içeren düğümler toplanarak 

ortalama çıkartılır. Bu işlemin amacı 

semantik olarak yol adlarının (“haber” gibi) 

hedeflenen sayfayı ortalama olarak ifade 

etmesidir. İlgili site için “haber” düğümü 

veri tabanında bulunmuyorsa, diğer 

sitelerin “haber” düğümleri bulunup 

ortalama değerler hesaplanır. Bu işlemi veri 

tabanında gerçekleştiren komut zinciri 

örneği aşağıda gösterilmiştir: 

  

 

6. Sonuç 

 

Bu çalışmada, metin verisi toplamak 

amacıyla, esnek veri yapısı modellemesine 

sahip URL önceliklendirmesi yapabilen bir 

veri toplayıcı prototipi geliştirilmiştir. Bu 

ihtiyaçları karşılayabilecek bir veri tabanı 

olarak MongoDB kullanılmış ve 47.000 

adet örnek doküman (~120.000 adet URL 

yolu) çekilerek test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

db.getCollection('path').aggregate([ 
   { 

        $match :    {$or : [{'path' : "detay", 'index' : 

3},{'path' : "haber", 'index' : 2}]} 
        }, 

    { 

 $group :  { 
           _id: { path: '$path', index : '$index'},  

            visited :  { $sum: '$visited' }, 

            match :  { $sum: '$match' } 
         } 

    },  

     { 
 $match :   

              {visited : {$lt : 350}} 

    },  
     { 

        $project : { 

            ratio :  { $divide : ['$match', '$visited'] }, 
            '_id' : 1, 

            'visited' : 1 

            } 
        }, 

    { 

        $sort : { 
            ratio : -1 

            } 
        }      

        ] 

  ) 
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