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  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

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "محمدرضا شاقوزي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  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 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

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

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



  مقدمه

براي آن شود که  هاي ارتباطات، شاهد انفجار اطالعات هستیم. کمتر موضوعی پیدا می در قرن حاضر با ظهور تکنولوژي
هرچه اطالعات بیشتري داشته باشیم در  دانیم از طرفی می .نتوان پیدا کردبر روي اینترنت ي محتواهاي بسیار

خواهید یک ماشین کارکرده بخرید. در حالت  شود. فرض کنید می هاي روزمره سود بیشتري نصیبمان می گیري تصمیم
شوید. اما اگر بتوانید به صورت هدفمند از  معمولی، شما از طریق دوستان و آشنایانتان از قیمت خودرو و خریدار مطلع می

آوري کنید، چه مقدار سود  خودروي مورد نظر را در طول روزهاي مختلف جمع  رید و فروش دست دوم، قیمتیک سایت خ
یا شاید به عنوان یک  بینی کنید. خواهید کرد؟ حتی شاید بتوانید با یک دقت مناسبی، قیمت فرداي آن خودرو را نیز پیش

شما را کاوي با اسکرپی  وب ها جلوگیري کنید. احتمالی آن مشاور معتمد براي دوستان و آشنایانتان عمل کنید و از ضرر
  کند.  هایی راهنمایی می براي ساخت چنین ابزار

شود. براي راحتی ارتباط خواننده، بین  هاي تقریبا کاربردي ختم می کند و به پروژه پایه شروع می مباحثاین کتاب از 
  ردي قرار داده شده است تا روند مطالعه کتاب فرسایشی نشود. پردازند، یک فصل کارب هایی که به مفاهیم نظري می فصل

هاب مربوط به این کتاب در لینک زیر قابل دسترس  الزم به ذکر است که کدهاي پروژه و مراحل انجام آن در مخزن گیت
در متن نمایش داده  precent encodingهایی که به صورت  است. پس اگر کیفیت چاپ کدها یا لینک

توانید تمام کدها را از طریق لینک زیر  اید. زیرا می حس خوبی به شما نداد، چیزي را از دست نداده )،8c%d8%af%(اند شده
  به تفکیک فصل مشاهده کنید:

https://github.com/softrebel/web_mining_with_scrapy 

شود که به هیچ عنوان کدها را کپی نکنید و خودتان کدنویسی کنید. همچنین به  براي حداکثر یادگیري پیشنهاد میالبته 
. این و همچنان قابل اجرا استبه دو خط تقسیم شده  "\"علت کمبود فضا، بعضی از خطوط کد پایتون در کتاب با کاراکتر 

به منزله اشتباه بودن کدهاي  را تر باشد. لذا این تفاوت ربرد نزدیکدر حالی است  که در مخزن سعی شده است کدها به کا
 کتاب در نظر نگیرید.

بر روي یک سایت مختص این ها را  ها و مثال هاي فعلی ایستا نیستند، الزم شد بعضی از تمرین سایت به دلیل اینکه وب
  راي این کار تهیه شده است:سازي کنم که در طول زمان تغییري ایجاد نشود. دامنه زیر ب کتاب پیاده

http://www.pycrawling.ir/ 

ها تغییر کند. در صورت تغییرات، در  ها نیز وارد است و ممکن است در سال آینده ساختار آن این ایراد براي پروژهالبته 
توانید انتقادات و پیشنهادات خود را با  م. همچنین شما میکنی ها را لحاظ می بعدي و در مخزن گیت، آن هاي ویرایش
 .هاي بعدي در نظر گرفته شود تا در ویرایش با بنده درمیان بگذارید gmail.com66sh.mohammad@رایانامه 

  اندرکاران مجموعه دیباگران تشکر نمایم.  دستصبر و زحمات تمام از در انتها الزم است 
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  محمدرضا شاقوزي
 




