
 ی اجتماعیهاوب و شبکه خزش عنوان کارگاه:

 رامین رضوانی، سجاد رضایی، سمیه سلطانیارائه دهندگان: 

ی موجود در وب، هاو همچنین دسترسی آسان به داده ها، افزایش حافظههاباال رفتن قدرت محاسباتی سیستم چکیده:

، ها، عالقه مند شوند. با توجه به این که سایتحجیمی هااده به استفاده از دادهباعث شده است تا پژوهشگران حوزه علوم د

گذارند، پژوهشگران و برنامه میی خود را به سادگی در اختیار دیگران نهای تجاری اینترنتی، دادههاو بنگاه هاشرکت

زش یا کرال توسعه داده اند که به آن خ هاو ابزارهای قدرتمندی را برای جمع آوری و ذخیره سازی داده هانویسان، روش

ی هاو در قالب را بدست آورده ی اجتماعیهاو شبکه هاو اطالعات داخل وب سایت ها، دادههابا استفاده از این ابزارگویند. می

 .کنندمیی خود ذخیره هارای تحلیلمعمول و قابل استفاده ب

ی اجتماعی هاخزش شبکهو برای صفحات وب  )Web Scraping (آموزش وب اسکریپینگدر این کارگاه قصد داریم به 

. اسکریپر در واقع یک برنامه کامپیوتری )در این آموزش به زبان پایتون( است که خیلی ساده یک درخواست را به بپردازیم

ی اجتماعی هاخزش شبکه بخشدر  .کندکند و پاسخ سرور را تجزیه و بخش مورد نظر ما را چاپ مییک سرور ارسال می

 به نحوه ساخت یک خزشگر به زبان پایتون خواهیم پرداخت. ،اینستاگرام و تلگرام موردی دو نیز رو
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