
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
  وب کاوي با 

Scrapy,Selenium,Beautiful soup 
  

  
  

    
  
  
  
  
  

  :انمؤلف

  نیما شفیعی رضوانی نژاد 
  افشین اسمعیل زاد آهندانی 

  



 

  
 وب کاوي با : كتاب عنوان  

Scrapy, Selenium, Beautiful soup                                 

 افشین اسعمیل زاد آهندانی - نیما شفیعی رضوانی نژاد:  انمولف    
 تهرانموسسه فرهنگی هنري دیباگران : ناشر  
مهدیه مخبري  :رویراستا  
فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي    
محمد اسمعیل زادآهندانی:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1401: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1200000:قيمت  
 978-622-218-649- 4: شابك  

  خیابان انقالب،خیابان دانشگاهتهران، :واحد فروش نشاني
  -ساختمان دانشگاه158پالك -شهداي ژاندارمريتقاطع -

        22085111-66965749تلفن ها:  4واحد-طبقه دوم
 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .شغلی و علمی جدید فرصت ،یک دیباگران هرکتاب
   .تهران دیباگران کتاب فروشگاه همراه،یک هرگوشی

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
                                     

 

 -1371شفیعی رضوانی نژاد،نیما،:سرشناسه
وب کاوي با عنوان و نام  پدیدآور:

scrapy,beautifulsoup,selenium نیما شفیعی / مولفان:
 نی نژاد،افشین اسمعیل زادآهندانی؛رضوا

  ویراستار: مهدیه مخبري .
 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  جدول:مصور،ص 152مشخصات ظاهري:
 978-622-218-649-4شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
   data miningداده کاوي :موضوع
  scrapy(software framework)اسکرپی موضوع:
 big dataداده هاي کالن موضوع:

  -1371شناسه افزوده: اسمعیل زادآهندانی،افشین،
  QA  9/76رده بندي کنگره:
  312/006رده بندي دیویی:

  9106808شماره کتابشناسی ملی:
 



 3                    یاسکرپ یمعرف/  1فصل                                    

  فهرست مطالب
  

 9 .................................................................................. معرفی اسکرپی/  1فصل 

 10 ............................................................................................. اسکرپی سالم

 11 .................................................................... اسکرپی مطلوبیت براي بیشتر دالیل

 13 ........................................ واقعی هاي زمانبندي ارائۀ و کیفیت با و قوي هاي برنامه توسعۀ

 14 .................................................. کیفیت با عرضۀ قابل محصوالت لحداق سریع توسعۀ

 16......................................................................... شما اکوسیستم در ادغام و کشف

 16.......................................................... ها عنکبوت از پر دنیایی در بودن خوبی شهروند

 18 ...................................................................................... نیست اسکرپی آنچه

 19 ..................................................................................................... خالصه

 XPATH .......................................................... 20و  HTMLآشنایی با /  2فصل 

HTML، درختی بازنمایی DOM، و XPATH...................................................... 21 

URL ..................................................................................................... 22 

 HTML ............................................................................................ 22 سند

 24 .......................................................................................... درختی ماییبازن

 25 ............................................................................ بینید می صفحه روي بر آنچه

 XPATH ....................................................................26 با HTML عناصر انتخاب

 XPATH................................................................................... 27 مفید عبارات

 XPATH ........................................... 30 عبارات به دستیابی براي CHROME از استفاده



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران/   Scrapy, Seleniumو Beautiful Soupبا  يوب کاو         4

 30 ................................................................................ رایج وظایف از هایی نمونه

 32 ........................................................................................ تغییرات بینی پیش

 33 ..................................................................................................... خالصه

 34 .................................................................................کراولینگ پایه/  3فصل 

 36.............................................................................................. سکرپیا نصب

 MAC .......................................................................................36 عامل سیستم

WINDOWS ............................................................................................. 37 

 37 ............................................................... لینوکس DEBIAN یا UBUNTU توزیع

 38 ............................................................ لینوکس CENTOS یا RED HAT توزیع

 38 ............................................................................................. اسکرپی ارتقاء

UR2IM - 41 ...................................................................اسکرپینگ اي پایه ندفرای 

URL ..................................................................................................... 41 

 43 .........................................................................................پاسخ و درخواست

 44 ..................................................................................................... ها آیتم

 49 ........................................................................................ اسکرپی پروژة یک

 50 ............................................................................................. ها آیتم تعریف

 52 ........................................................................................... عنکبوت نوشتن

 56.......................................................................................... آیتم یک پرکردن

 57 .......................................................................................... ها فایل در ذخیره

 60......................................................... پیشینه فیلدهاي و آیتم بارگذارهاي - پاکسازي

 64............................................................................................. قراردادها ایجاد



 5                    یاسکرپ یمعرف/  1فصل                                    

 67.............................................................................. بیشتر هاي URL استخراج

 70 .......................................................... عنکبوت یک از استفاده با جهته دو کراولینگ

 CRAWLSPIDER .............................................................. 73 با جهته دو کراولینگ

 75 ..................................................................................................... خالصه

 76 ......................................................... هاي عنکبوت سریع دستور العمل/  4 فصل

 77 .............................................................................. کند می الگین که عنکبوتی

 83 ......................... کند می استفاده AJAX صفحات و JSON هاي API از که عنکبوت یک

 86........................................................................ ها پاسخ میان در ها آرگومان انتقال

 87 .................................................................... برابر 30 سرعت با ملک تعنکبو یک

 92 ..................................... دهد می انجام اکسل فایل یک براساس را کراولینگ که عنکبوتی

 96...................................................................................................... خالصه

 SELENIUM ................................................................................ 97/  5فصل 

 101 ........................................................................ وب خزندة هاي مدل دربارة تفکر

 102 .................................................................................... سلنیوم با اسکرپینگ

  103 .......................................................................................... 2 سلنیوم ظهور

 IDE .................................................................................... 103 سلنیوم معرفی

 104 ................................................................................................ ها مشخصه

 BEAUTIFULSOUP.................................................................. 122/  6فصل 

 BEAUTIFULSOUP ........................................................................... 123 نصب

 BEAUTIFULSOUP .......................................................................... 125 اجراي

 128 ............................................................................... پیشرفته HTML تجزیۀ



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران/   Scrapy, Seleniumو Beautiful Soupبا  يوب کاو         6

 BEAUTIFULSOUP ........................................................................... 133 اشیاء

 BEAUTIFUL SOUP ............................................................... 137 و منظم عبارات

 138 .................................................................................... ها ویژگی به دسترسی

 WEB SCRAPING ..................................................... 141سازي  پیاده/  7فصل 

 142 ......................................................................................... پروژه چند ایجاد

 REQUESTS ...................................................................... 142 کتابخانه از استفاده

 PANDAS ............................................. 147 کتابخانه از استفاده با وب در جداول خواندن

 149 ..................................................................... سلنیوم با پویا وب محتواي خواندن

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

غی  دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

 " افشين اسمعيل زاد آهنداني - آقايان: نيما شفيعي رضواني نژاد جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با

  تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نه هاي ديباگران نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسا

تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه شناسنامه 
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
وب در دسترس عموم قرار گرفته به طـور   لهیکه به وس یمتن يحجم داده ها ریاخ يدر سال ها
از عهده انسـان   يادیها تا حد ز داده نیا يو واکاو یبررس ل،یو تحل فتهای شیفزای اباورنکردن

 يآور جمع يو طاقت فرسا يتکرار ياز کارها ياریکه بس يافزار نرم کیبه  ازیخارج شده و ن
ربات سـاده   کینوشتن  یی. تواناشود یاحساس م اریبس ل داده ها از وب را انجام بدهدیو تحل

ـ هـا را در   آن ایکند  یپخش م نالیترم کیها را در  کند و آن یمي آور که داده ها را جمع پـا   کی
ـ   شـه یست، امـا هم یکند، اگرچه دشوار ن یم رهیداده ذخ گاهی توسـعه   يرا بـرا  یو حـس خاص

چـون در   ،ین کار را انجام داده باشیدچند بار اکه قبال ست یکند، مهم ن یم جادیدهندگان وب ا
 تـر از اهـداف خـود    قیدق یو بررس لیبه تحل ازیاست و نمتفاوت  طیشما، شرا يهر پروژه کار

  .دیدار

در  يادیز یتفاهم و سردرگم کنم، سوء یصحبت م یسان در مورد وب اسکرپیبا برنامه نو یوقت
نحوه برخـورد بـا    ایاست و  یکه قانون ستندیاز افراد مطمئن ن یوجود دارد. برخ مورد نیمورد ا

بـا   ینوع رفتار اسـکرپ  ای شوند یم يبارگزار پتیاسکرکه با جاوا  یصفحات همچونی مشکالت
ک پروژه بزرگ وب یشروع  یدر مورد چگونگ ياری. بساست ها چگونه تیصفحات ورود به سا

کتـاب   نیدنبال آن هستند سردرگم هستند. ا به که ییها کردن داده دایمحل پ یحت ای یاسکرپ
 یدر مـورد وب اسـکرپ   غلـط  و تصـورات  جیسؤاالت را نیاز ا ياریدادن به بس انیبه دنبال پا

ـ . ادهـد  یارائه م یمتداول وب اسکرپ يها اکثر پروژه يبرا یجامع ياست که راهنما حـوزه   نی
 يهـا  و مثال السطح با میمفاه میا کرده یاست، و ما سع رییدر حال تغ عیمتنوع و سر نهیزم کی
  .میداده ارائه ده يآور هر پروژه جمع بایپوشش تقر يرا برا ینیع

تر مطالب ارائه شده است و به شـما   قیمفهوم هرچه دق يبرا ییدر سراسر کتاب، نمونه کدها
  .دیکن يساز ادهیها را پ آن دهد یامکان م

  

  نژاد یرضوان یعیشف ماین
  زاد لیاسمع نیافش

  




