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 With the advent of the Internet, web technology is advancing rapidly day by day. 

The traditional version of the Web, called Web 1.0 only, had the ability to display 

information and users could not change it. With the advent of Web 2.0, a new form 

of Internet-based interaction emerged that allowed websites to interact with 

websites. This changed the Web platform from a static to a dynamic state. The 

third generation of the Internet, called Web 3.0, has emerged to turn the Internet 

into a large database. This article tries to compare Web 3.0 and Web 2.0, the 

structure and type of Web 3.0 activity and its future forecast. 
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 تغییر نمیتوانستند وکاربران راداشت اطالعات نمایش تنها،توانایی1.1 وب نام با وب سنتی
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 مقدمه

هنگامی که وب جهانی گسترده تاسیس  1111از دهه 

شد،همواره از نسخه های قبلی تکامل یافته است؛به عنوان 

و در نهایت درحال تکامل به  2.1به وب  1.1مثال از وب 

1راجیو). است 3.1جدید ترین نسخه وب 
-2مانوهار الل ,

HTMLهایی بود که به جای  شامل سایت 1.1وب  (2111
3 

 یک از محتوا و ها داده  .کردند پویا، محتوای ثابت ارائه می

و سایت  دندش می ارائه داده پایگاه جای به ثابت فایل سیستم

 تا 1111 سال از 1.1 وب  .ها تعامل زیادی با هم نداشتند

 ( 2121-4آدیتیا ساچین پاتیل) .انجامید طول به 2114

در این زمینه، و با ابزارهای محدود موجود، فرصت بسیار کمی 

برای مشارکت مؤثر کاربران وجود داشت، که آنها را اساساً 

این .  ساختمیها،  کنندگان اطالعات، اما نه خالق آن مصرف

می  "فقط خواندنی"به عنوان  1.1منجر به توصیف رایج وب 

میم به انتشار نویسندگان وب سایت اطالعاتی را که تص.  شد

دارند منتشر می کنند و به کاربران اجازه می دهند آن 

کاربران می توانستند آن را .  اطالعات را مشاهده کنند

مشاهده کنند و در نهایت با نویسنده تماس بگیرند، اما ارتباط 

مستقیمی بین نویسنده و خواننده، یا بین خواننده و خود محتوا 

سیستمی از اسناد فرامتن به »اً اساس 1.1وب .  وجود نداشت 

، « هم پیوسته است که از طریق اینترنت قابل دسترسی است

این سناریو بین اواخر دهه .با مشارکت کاربران بسیار محدود

تغییر کرد ونسل بعدی راه حل 21ودهه اول قرن1111

. یممنا می 2.1را وب  اینترنتی همان چیزی است که ما ان

 پاعوال میراندا)
 پدرو ایسایس , 

1کارلوس جی, 
- 0کستا  .

2114) 

                                                           
1 Rajiv 
2 Manohar Lal 
3 HyperText Markup Language 
4 Aditya sachin patil 
5 Paula Miranda 
6 Pedro Isaias 
7 Carlos J 
8 Costa 

wwwنسل دوم   2.1وب 
اصطالحی است  2.1وب  است 1

دکتر ). برای توصیف وبسایت ها ابداع شد1111که درسال 

ب و جوش و ناین دانش وب پر ج  (2110 -11پایتانکار11راجیو

صفحات .تعاملی تر است و به سمت استاتیک حرکت میکند 

HTML  که در ان بکار برده شده ،یک نسخه ی پوپولیستی

شامل برنامه های  2.1نمونه های وب  .از وب رانشان میدهند

نمایش  فیس بوک،) شبکه های اجتماعی کاربردی وب،

 وبالگ ها ، سایتهای مختص ویدیو، ،(مشخصات عمومی

پیام رسانی  ،(ه های گوگلشنق)خدمات ،(ویکی پدیا)ویکی ها

 پادکست، ابی از طریق رسانه های اجتماعی،بازار ی فوری،

 2.1با اینکه وب  .غیره اشاره کرد  و (توییتر)میکرو بالگینگ

درهر مکان و زمان در  کاربر پسند بودن ،  :مزایایی چون

سهولت  توانایی ایجاد جوامع یادگیری فعال، دسترس بودن،

را ،برقراری ارتباط با جهان با هذینه کم  ،انتخاب رسانه تمرین

 کمبود فیلتر های خوب، دارد اما محدودیت هایی چون

،افزایش سطح اسپم کردن در بخش نظرات و در بخش های 

جعلی بودن بیش از حد  ، ،بدست اوردن اطالعات غلط پخش

با توجه به مراحل مختلف  .بسیاری از شناسه ها نیز دارد

بر اساس نسخه های مختلف طبقه بندی  ،تکامل وب

 های فناوری به ،3.1 وب فناوری وب، تکامل سومین .شد

احمت ). دارد نیاز مصنوعی هوش و معنایی وب ،2.1 وب

12دوقان
13ایسمت سویلمز ,

  (2110-14اوگور اوزکان ,

 1اسالم)
 .(2111 3.1وب و 2.1 وب ژورنال 11سونکار 1سانا  ,

مطابقت دارد مرحله ای است که  Web 3.0مرحله ای که با 

وب شرایط الزم را برای افراد و سازمان ها فراهم می کند تا 

از اطالعات به روش هایی استفاده کنند که تبادل محتوا 

                                                           
9 World Wide Web 
10 Dr.Rajeev 
11 R. Paithankar 
12 Ahmet Doğan 
13 Ismet Söylemez 
14 Uğur Özcan 
15 Aslam 
16 Sana  
17 Sonkar, S.K 



ماریا ). مستقل از دستگاه ها و شبکه ها را تسهیل کند

1دومینیک
2ساگایاراج فرانسیس ,

 (2114 -3انتونی پیلومنراج ,

 مبانی نظری

 کامل توافق کارشناسان بین3.1وب تکامل چگونگی مورد در

 این حوزه،در این پیشکسوتان نظرات به زیر در.دارد وجود

 . میپردازیم زمینه

 ابزارها جدید عصر که کند می فکر یانگ، یاهو،جری بنیانگذار

 های برنامه و محتوا ها، داده ها، برنامه ایجاد برای ها تکنیک و

 و ای حرفه نیمه ای، حرفه بین تمایز آنالین کاربردی

 در TechNet اجالس در.  برد می بین از را کننده مصرف

 مستند خوبی به 2.1 وب»:  داشت اظهار یانگ ، 211 نوامبر

 با شبکه قدرت.  است شده صحبت آن درباره و شده

 حجم به داد، انجام شبکه سطح در توان می که هایی قابلیت

 شاهد گذشته سال چهار در  همچنین ما.  رسید بحرانی

 تنها نه ، شبکه با تعامل برای تر غنی های روش و ها دستگاه

 های دستگاه و بازی های کنسول مانند افزاری سخت بخش در

 یک ایجاد برای  .هستیم افزاری نرم الیه در بلکه همراه، تلفن

 که بینیم می ما. باشید کامپیوتر دانشمند نیست الزم برنامه

 آن عالی گسترش باعث  3.1 وب و 2.1 وب در سازی شفاف

 ای، حرفه بین تمایز...  واقعی اشتراکی رسانه یک بود، خواهد

 اثر یک و شد خواهد مبهم کنندگان مصرف و ای حرفه نیمه

 ”. کند می ایجاد ها برنامه و تجارت از ای شبکه

 بیان  اشمیت اریک گوگل، عامل مدیر که را آنچه نهایت، در

 از ای مجموعه عنوان به Web3.0»: گیریم می نظر در کرد،

 افزار نرم اصلی فناوری.است ترکیبی کاربردی های برنامه

Web3.0 طور به تواند می که است مصنوعی هوش 

 از استفاده بنابراین،.  بفهمد و بگیرد یاد را هوشمند،معناشناسی

 تر، شخصی تا سازد می قادر را اینترنت Web3.0 فناوری

 کارشناسان نظرات از برخی اینها«  .شود هوشمندتر و تر دقیق

                                                           
1 Maria Dominic 
2 Sagayaraj Francis 
3 Anthony Pilomenraj 

 در.  است 3.1 وب مورد در اطالعات فناوری صنعت مختلف

 می قرار بحث مورد را 3.1 وب های ویژگی از برخی ادامه،

 .دهیم
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 (4392 - پیلومنراج انتونی.  فرانسیس ساگایاراج.  دومینیک ماریا) تفاوت های وب ها -9جدول

Web 3.0 Web 2.0 Web 1.0 

 خواندن خواندن و نوشتن خواندن،نوشتن و اجرا کردن

 سرور  مشتری همتا به همتا وب شخصی قابل حمل

RDF                    
1 XML,2RSS                 

3 HTM,Portals 

 شرکت ها دارند به اشتراک میگذارندشرکت ها  اشخاص حقیقی

 صفحات وب برنامه های کاربردی وب کاربرد های معنایی

 

 

 

 (4392- اوزکان اوگور.  سویلمز ایسمت.  دوقان احمت) تمایز برنامه های کاربردی وب ها -4جدول 

 

                                                           
1 Resource Description Framework 
2 RDF Site Summary or Really Simple Syndication 
3 Extensible Markup Language 
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 بدنه

گسترده است، مطالعات روی  2.1و  1.1اگرچه ادبیات وب 

.  سویلمز ایسمت.  دوقان احمت) بسیار کمتر است 3.1وب 

برای اولین بار  "3.1وب "اصطالح   .(2110- اوزکان اوگور

ابداع   211توسط جان مارکوف از نیویورک تایمز در سال 

به طور قابل   211شد ، و برای اولین بار در اوایل سال 

و فناوری  2.1منتقد به وب "توجهی در یک مقاله وبالگ 

 .نوشته جفری زلدمن ظاهر شد "های مرتبط مانند آژاکس

داده ها، دانش و برنامه  3.1وب  (2111- الل مانوهار.  راجیو)

های کاربردی را در وب با استفاده از پلتفرم مشارکتی ادغام 

بر خالف ( ماشین محور)می کند که وب را معنادار می کند 

 2.1، و وب (اطالعات محور)اطالعات اتصال دهنده  1.1وب 

 -1موروگسان)( مردم محور)که افراد را به هم متصل می کند 

سیستمی است که شامل  3.1فناوری وب .  (2111

که محتوای غنی و تعامل بین کاربران ) 2.1های وب  فناوری

که سعی در درک )های وب معنایی  ، فناوری(کند را فراهم می

که توانایی تفکر )و هوش مصنوعی اولیه ( و تفسیر دانش دارد

.  مثل یک انسان.  است( کند ها فراهم می را برای ماشین

-WEB3، 3.1عریف وب طبق ت
2
DSS  سیستمی است که می

تواند فرآیند تصمیم گیری را با استفاده از فناوری های توسعه 

.  سویلمز ایسمت.  دوقان احمت) یافته وب مدیریت کند

های اخیر، وب تغییراتی داشته  در سال. (2110- اوزکان اوگور

های هوشمند برای مدیریت وب استفاده  است زیرا از سیستم

، وب 2.1عالوه بر وب .  شود نامیده می 3.1وب شود که  می

به سیستم های هوشمند برای درک و تفسیر اطالعات  3.1

برای این ساختار هوشمند  ،وب معنایی.  صفحه وب نیاز دارد

برخی از نویسندگان ادعا می کنند که وب .  مورد نیاز است

به دلیل ساختار هوشمند مشترک یکسان ، و وب معنایی 3.1

نیستند اما کامالً متفاوت با این حال، آنها یکسان .  هستند

- اوزکان اوگور ،سویلمز ایسمت.  دوقان احمت) نیستند

اساسی  زءاز سه ج 3.1ویژگی های اساسی وب .(2110

                                                           
1 Murugesan 
2 Decision support system 

فناوری های وب  وب معنایی، :که شاملتشکیل شده است 

شکل پایین اجزای   .باشد و هوش مصنوعی اولیه می 2.1

 احمت) توسعه یافته را نشان می دهد ،فناوری وب جدید

 .(2110- اوزکان اوگور.  سویلمز ایسمت.  دوقان
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 (4392- اوزکان اوگور.  سویلمز ایسمت.  دوقان احمت) 9.3اجزای فناوری وب  -9شکل 

 9.3چهار ویژگی وب -9

کارشناسان معتقد اند که یکی از امیدوار کننده  :هوش-9

 یعنی وب ،وب با ویژگی هوشمند، 3.1ترین ویژگی های وب

برنامه ها با استفاده از تعامل و هوش  .هوشمند خواهد بود

ابزارها و  .رایانه به صورت هوشمند کار خواهند کرد_انسان

تکنیک های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی با برنامه ها 

ست که ااین بدان معنا.برای کار هوشمند ترکیب خواهند شد

ه و تحلیل تجزی میتواند مستقیماً 3.1وبیک برنامه مبتنی بر 

هوشمند انجام دهد و سپس خروجی بهینه حتی بدون دخالت 

های مختلف را میتوان  زبان.زیاد کاربر امکان پذیر خواهد بود

ترجمه  3.1های دیگر در عصر وب بطور هوشمندانه به زبان

باید مارا قادر سازد از طریق زبان مادری کار  3.1وب .کرد

زبان مادری خود برای ارتباط بنابراین،کاربران میتوانند از  کنیم

 الل مانوهار.  راجیو) ران در سراسر جهان استفاده کنندبا دیگ

-2111). 

 3.1یکی دیگر از ویژگی های وب :شخصی سازی-4

ل وترجیحات شخصی یا فردی در ط .شخصی سازی است

 جست و جو، فعالیت های مختلف مانند پردازش اطالعات،

در وب در نظر گرفته تشکیل پرتال های شخصی سازی شده 

فناوری  اصلی برای شخصی سازی در  ، وب معنایی .شود می

 .(2111- الل مانوهار.  راجیو) خواهد بود 3.1وب 

که یک شخص یا یک  میهنگا :قابلیت همکاری-9 

کند و این  نرم افزاری اطالعاتی را در وب تولید میی برنامه 

نگاه ایجاد آ شود، اطالعات توسط دیگری در وب استفاده می

برنامه .گیرد شکل جدیدی از اطالعات یا دانش صورت می

راحتی قابل سفارش سازی هستند و میتوانند ه ب 3.1های وب

را بر روی  3.1به طور مستقل برنامه های مبتنی بر وب 

دستگاه  دستگاه های مایکروویو، بسیاری از انواع رایانه ها،

بسیاری دیگر اجرا  اتومبیل و تلویزیون، موبایل ، های دستی،

اصطالحی است که برای توصیف این پدیده  ،وب فراگیر .کنند

 2.1فناوری های وب 
 وب معنایی

 3.1وبفناوری های 

 هوش مصنوعی
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استفاده میشود که در ان وب برای طیف گسترده ای از 

 الل مانوهار.  راجیو) است دستگاه های الکترونیکی قابل اجرا

-2111). 

یک وب با پهنای باند  :9.3مجازی سازی وب-2 

بعدی باال خواهد بود که اینترنت پر سرعت و گرافیک سه 

گرایش  .بهتر میتوان از ان برای مجازی سازی استفاده کرد

برای وب آینده به ایجاد محیط های سه بعدی مجازی اشاره 

 Webنمونه ای از محبوب ترین برنامه وب سه بعدی .  دارد

3.0 Second Life (2111- الل مانوهار.  راجیو) است. 

 9.3روندهای فناوری برای وب -4

بر اساس تعاریف فوق، این احتمال وجود دارد که نسل جدید 

برنامه های کاربردی وب دارای فناوری های اصلی خاصی 

در این بخش، برخی از .  برای پشتیبانی از آنها باشند

هایی که ممکن است به  های اصلی را در زمینه فناوری گرایش

 کنیم میدی وب تبدیل شوند، ارائه های سازنده نسل بع بلوک

 .(2111- الل مانوهار.  راجیو)

به گسترش وب جهانی که راهی کارآمد و : وب معنایی-9

ها و  گذاری، یافتن و ترکیب داده تر برای اشتراک آسان

به .  میگویند ،دهد، وب معنایی اطالعات از منابع مجزا می

را به عنوان  ،توانیم وب معنایی ترین عبارت، ما می ساده

ای توصیف  ای بین چیزها تعریف کنیم که به گونه رابطه

شاید بشود . ها را قادر به درک کنند شود که افراد و ماشین می

گفت، وب معنایی همه چیز در مورد یکپارچه سازی داده ها 

را با استفاده از « فقط نمایش»وب معنایی داده های .  است

این عوامل داده .    دیل می کندابرداده به اطالعات معنادار تب

و ترکیب می کنند تا  ،ها را از بسیاری از منابع مکان یابی

یکی از اهداف .  اطالعات مربوطه را به کاربر تحویل دهند

شناسایی و ارائه داده های دقیق مورد نیاز است  ،وب معنایی

که با کلمات کلیدی ارائه شده توسط کاربر مطابقت داشته 

نوان مثال، اگر از طریق گوگل، یاهو یا هر یک از به ع.  باشد

کاوی کلمات کلیدی را جستجو کنیم،  موتورهای جستجو، داده

شوند  ها صفحه وب به عنوان نتایج جستجو ظاهر می میلیون

که تعدادی از آنها ممکن است اطالعات مرتبطی داشته باشند 

ز ا 3.1وب .  فایده باشند و همه صفحات دیگر ممکن است بی

نظر وب معنایی، سومین نسل از وب جهانی است که در آن 

ماشین ها توانایی خواندن محتوای وب مانند انسان و 

همچنین توانایی پیروی از دستورالعمل های ما را خواهند 

 .(2111- الل مانوهار.  راجیو) داشت

 وب اسناد باقابلیت همکاری محدود= وب جهانی سنتی 

 راجیو) ی معنادار یکپارچه و مرتبطوب داده ها= وب معنایی  

 .(2111- الل مانوهار. 

این روند وب جهانی آینده به شکل  :وب سه بعدی-4

. گیری جهان های سه بعدی مجازی در وب اشاره دارد

گرافیک سه بعدی به طور گسترده در توسعه ابزارها یا برنامه 

اینترنت پرسرعت، سرعت . استفاده خواهد شد 3.1وب های 

زش سریعتر، وضوح صفحه نمایش باالتر، فناوری بازی پردا

سه بعدی و واقعیت افزوده، مرور وب را به یک تجربه سه 

بعدی تبدیل می کند، جایی که شما در واقع در راهروهای 

مجازی وب حرکت می کنید، به عنوان یک آواتار مجازی از 

اخیراً چندین دنیای مجازی ابتدایی مبتنی . خود واقعی خود 

های  جهان ،زندگی دوم  ،های رادار  ر اینترنت، مانند شبکهب

فعال  و مرکز نور قرمز ، توجه زیادی از سوی عموم مردم در 

کاربران این دنیای . اند سراسر جهان به خود جلب کرده

این .  مجازی هر روز به میزان زیادی در حال افزایش هستند

جدیدی را  نوع محیط ها به کاربران امکان می دهد چیزهای

تجربه کنند که ممکن است هرگز نتوانند در زندگی واقعی 

کاربران آواتارها را در وب ایجاد می کنند و .  خود داشته باشند

.  به آنها اجازه می دهند در دنیای مجازی زندگی کنند

ساکنان یا آواتارهای این جهان های مجازی می توانند کاوش 

ه باشند، معاشرت کنند، در کنند، با ساکنان دیگر تعامل داشت

فعالیت های مختلف شرکت کنند، انواع مختلفی از خدمات را 

تعامالت احتمالی در این .  ایجاد کنند و خدمات ارائه دهند
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چت جهان های مجازی از طریق متن، پیام های چت، 

- الل مانوهار.  راجیو) صوتی، ویا با ویدیو رخ می دهد

2111). 

اجتماعی تعامل افراد با یکدیگر را با وب  :وب اجتماعی-9

.  توضیح می دهد ،استفاده از فناوری های اساسی وب جهانی

محاسبات اجتماعی فعلی را  3.1های فناوری در وب  پیشرفت

به سطح جدیدی به نام محاسبات اجتماعی معنایی یا وب 

برد که دانش را در همه اشکال، به  معنایی می -اجتماعی

افزاری  ها، خدمات و رفتارهای نرم وا، مدلعنوان مثال، محت

و به طور  ،وب معنایی  .کند و استفاده میمی دهد توسعه 

های دانش  های هوش مصنوعی، بازنمایی کلی، فناوری

ها، فرآیندها، خدمات،  زیربنایی را به اطالعات، برچسب

وب . .  کنند افزار اضافه می عملکردها و رفتارهای نرم

افراد، سازمان  .ه جای پیوند دادن فقط اسنادب ،اجتماعی آینده

.  راجیو) ی کندها و مفاهیم را بطور خودکار به هم مرتبط م

 .(2111- الل مانوهار

اکثر موتورهای جستجوی سنتی : وب رسانه محور-2

.  نتایج جستجو را بر اساس ورودی های متن ارائه می دهند

مبتنی بر آنها را فقط به جستجوهای  3.1جستجوهای وب 

موتورهای جستجو قادر خواهند بود .  متن محدود نمی کند

چند رسانه ای  ئرا به عنوان یک رسانه یا یک ش( ها)ورودی

دریافت کنند و می توانند اشیاء رسانه مرتبط را بر اساس 

به عنوان مثال، برای .  ویژگی های آن جستجو کنند

عنوان  جستجوی تصاویر در مورد خودروها، باید ورودی به

تصویر یک خودرو ارائه کنیم و موتور جستجو باید بتواند 

.  تصاویر خودروهایی با ویژگی های مشابه را بازیابی کند

همین نوع امکان جستجو، باید با سایر اشیاء رسانه ای مانند 

کار در این راستا در حال حاضر .  صدا و تصویر اعمال شود

از این نوع فناوری را های خوب  برخی از نمونه.  ادامه دارد

گذاری عکس یافت  افزارهایی مانندابزار اشتراک توان در نرم می

گذاری خودکار تصاویر با استفاده از  که امکان برچسب

- الل مانوهار.  راجیو) کند تشخیص چهره را فراهم می

2111). 

پیشرفت های قابل  :وب فراگیر و همه جا حاضر-5

توجه در فناوری هایی مانند ارتباطات بی سیم، شبکه های بی 

سیم، دستگاه های محاسباتی سیار، هوش مصنوعی، عوامل 

1مانند بلوتوث، )نرم افزاری، فناوری های فعال 
BAN  ،ها

PAN
، سیستم های تعبیه (ها، شبکه های محلی بی سیم 2

های  امل پلتفرمشده، رایانه های پوشیدنی  منجر به تک

،  به گفته پیتر رابینسون.  اند محاسباتی فراگیر، و فراگیر شده

محاسبات فراگیر ممکن است به عنوان وظیفه جاسازی 

ITدستگاه های کوچک و سیار در زیرساخت های 
و  3

محاسباتی موجود تعریف شود، به طوری که به کاربران اجازه 

اهمیت دارد می دهد به اطالعات در مکان و زمانی که 

حرکت، دامنه .  دسترسی داشته باشند و آنها را دستکاری کنند

و استفاده از خدمات وب، ما را فقط به رایانه و تلفن همراه 

محدود نمی کند، بلکه خدمات وب به همان اندازه در پوشاک، 

لوازم خانگی، اتومبیل و بسیاری موارد دیگر در دسترس 

.  این خدمات را تداعی کنیمالزم نیست هر بار .  خواهد بود

آنها خودشان کار می کنند و وظایفشان را به صورت مشترک 

ها برای  مشارکت کاربر با دستگاه.  و خودکار انجام می دهند

به عنوان مثال، با .  دسترسی و کار تقریباً هیچ نخواهد بود

هایی را  ها و پرده توانیم پنجره استفاده از خدمات وب آینده، می

کنند و به طور خودکار  کنیم که آب و هوا را بررسی میپیدا 

لوازم منزلی که از کارهای روزمره و .  شوند باز و بسته می

ترجیحات ما اطالع دارند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 

همانطور که در .  تا زندگی راحت تری را برای ما فراهم کنند

جهت ایفا  باال گفته شد، خدمات وب نقش مهمی در این

خواهند کرد و به شکل قابل جاسازی دستگاه از خدمات وب 

ارتباط بین انواع مختلف .  سبک وزن مورد نیاز خواهد بود

                                                           
1 Body Area Network 
2 Personal  Area Network 
3
 Information technology 
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1)گرا  ها و وب با کمک معماری سرویس دستگاه
SOA ) و

های مرتبط برای اطمینان از قابلیت همکاری بین  فناوری

رکت های نرم برخی از ش.  پذیر خواهد بود ها امکان فرم پلت

مایکروسافت یک .  افزاری پیشرو در این راستا کار می کنند
2
API  توسعه نیز منتشر کرده است، همچنین نوآوری های

منتشر کرده   Life Wareاستثنایی محصول ویژه ای به نام 

 .(2111- الل مانوهار.  راجیو) است

                                                           
1 Service-oriented architecture 
2 Application Programming Interface 
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 حاضر جا همه و فراگیر وب -9جدول

 وب هوشمند

 

محتوایی که به شکلی قابل خواندن و درک توسط ماشین ها توصیف می شود، به طوری که آنها قادر به سازماندهی 

پردازش زبان طبیعی، .  هوشمندانه و فیلتر کردن آن و همچنین درک موثر جستجوها و پرس و جوهای کاربر هستند

 .های هوشمند، همگی از اجزای اصلی این وب هوشمند خواهند بود برنامهیادگیری و استدالل مبتنی بر ماشین، و 

اطالعات سازمان 

 یافته

امکان  3.1وب .  بار بیش از حد اطالعات و خوشه های آشفته داده را ایجاد کرد 2.1تعامل و ماهیت اجتماعی وب 

 .سازماندهی اطالعات را فراهم می کند که منجر به ابزارهای کارآمدتر می شود

 باز بودن

 

APIS)باز بودن بیشتر در مورد فرمت ها، پروتکل ها و رابط های برنامه نویسی برنامه 
همچنین می تواند به باز بودن (.  1

 بیشتر بین کاربران، اطالعات شخصی و داده های شخصی اشاره داشته باشد

 تعامل پذیری

 

های  ها و دستگاه فرم را به اجرای کارآمد در انواع پلت 3.1ای وب ه ها و سرویس های رایج، برنامه گذاری باز و قالب اشتراک

 .گیرند شناختی مشترک قرار می های هستی ای از اصول و زبان دهد، زیرا در نهایت بر روی مجموعه مختلف سوق می

 پایگاه داده جهانی
به زبان نشانه گذاری گسترده وب دیگر مجموع بسیاری از اسناد وب نخواهد بود، بلکه یک پایگاه داده جهانی که 

(XML
RDF ،OWLمانند ( 2

3 ،SPARQL
 .و غیره متوسل می شود 4

 تجسم سه بعدی
و همچنین آواتارها و عوامل شخصی سازی شده، به  Second Lifeبا استفاده از ابزارهایی مشابه دنیای مجازی  3.1وب 

 .طور فزاینده ای به تجسم و شبیه سازی سه بعدی متوسل می شود

                                                           
1 a computer programming language designed especially for the concise representation of algorithms 
2 Extensible Markup Language 
3 Web Ontology Language 
4 SPARQL is a declarative programming language and protocol for graph database analytics 
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 چین و شبکه بالک 9.3وب-9

اینترنتی است که در آن کاربران مالکیت، داده ها و  3.1وب 

قابلیت تغییر قراردادها و  3.1وب .  پول را کنترل می کنند

با تشویق بازیکنان شبکه با یک نام تجاری، .  نرخ ارز را دارد

می دهد و یک دامنه  ساختار داده های پشت اینترنت را تغییر

 (2121- پاتیل ساچین آدیتیا) .جهانی را معرفی می کند

اینترنت که امروزه از آن استفاده می کنیم بر مفهوم رایانه 

داده ها به صورت محلی ذخیره .  های شخصی بنا شده است

می شوند و در سرورهای شرکتی قابل اعتماد مدیریت می 

 Data"به عنوان  وضعیت شبکه اکنون می تواند.  شوند

Monarchy"  مشاهده شود، در حالی که وضعیت وب

که در آن داده ها توزیع می شود را می توان به  ،غیرمتمرکز

،  3.1وب در  .مشاهده کرد "Data Democracy"عنوان 

. ذخیره می شوند P2Pداده ها در چندین نسخه از شبکه 

ی ، ساختارها 3.1وب بالک چین، به عنوان ستون فقرات 

داده پشت وب را دوباره تعریف می کند، اکنون که در دنیایی 

یک پلتفرم مدیریتی را معرفی .  متصل زندگی می کنیم

کند و به دو نفر که  کند که فراتر از اینترنت فعلی کار می می

شناسند یا به یکدیگر اعتماد ندارند اجازه  یکدیگر را نمی

سی پیدا کنند و ها از طریق وب دستر نامه دهد به توافق می

 (2121- پاتیل ساچین آدیتیا) .آنها را حل و فصل کنند

چگونه بالک چین ها مدل های کسب و کار را -2

 تغییر می دهند

شود،  که توسط فناوری بالک چین پشتیبانی می 3.1وب   

یک پیشرفت زیرساخت دیجیتالی است که در آن 

های اجماع مبتنی بر پروتکل، تبادل ارزش مستقیم  مکانیسم

کند و نیاز به  پذیر می را بین کاربران امکان( همتا به همتا)

پروژه های بالک .برد های مورد اعتماد را از بین می واسطه

در تالش برای ساخت مدل های کسب و کار  چین موجود

هنرمند محور با از بین بردن مدل های تجاری آژانس محور 

فناوری بالک .  هستند که بحران مالی را تسهیل می کنند

دهد تا شرایط مشارکت در  چین به هنرمندان این امکان را می

ها، صدور مجوز، مدیریت  بازار خود را با خودکارسازی پرداخت

ت معنوی، قراردادها و حاکمیت، و ذخیره و دسترسی به مالکی

بالک چین فقط یک فناوری  .محتوای دیجیتال تعریف کنند

دیجیتال نیست، بلکه اساساً یک فناوری نهادی یا حاکمیتی 

های اقتصادی را  جدید است که انواع جدیدی از سیستم

 (2121- پاتیل ساچین آدیتیا). ساخت با ان توان می

 یگیر نتیجه

 3.1وب تعریف ،به 2.1 وب و 1.1 وب به اشاره با مقاله این

 های رویکرد از IT محققان و کارشناسان .است پرداخته

 توافق نیز کارشناسان میان در و کرده حمایت وب مختلف

 تکامل .دارد وجود 3.1وب تکامل بر چگونگی مبنی کاملی

 تغییر باعث که گشوده جهان روی به را  نو ای دریچه3.1 وب

 کار، و کسب و تجارت مثل مردم زندگی سبک در بسیاری

 .شده تحصیل و اموزش درامدزایی، سرگرمی، و تفریح

 برای جدی مشکل یک به امروزی ی جامعه در اعتماد نبود

 این دیگر مزایای از که داریم یاد به. است شده تبدیل بشر

 این زیرا داشت اشاره ان بودن اعتماد مورد به میتوان فناوری

 انها شدن هک مانع و کاربران اطالعات کنترل مانع فناوری

 جای به اینترنت کنترل گرفتن دست در با ؛کاربران می شود

 این و دارند خود اطالعات روی بر بیشتری اختیار ها،  شرکت

 همچنین دارد را آن انجام قصد 3.1وب که است کاری دقیقا

 های پروتکل  از بسیاری نماییم بیان که است ذکر به الزم

 و می باشند متکی دیجیتال ارزهای به شدت به 3.1وب

 را گذاران سرمایه از بسیاری توجه 3.1وب دیجیتال ارزهای

 . است کرده جلب خود به

 شرح را ان وکاربرد 3.1وب ساختار تا شد سعی مقاله این در

 را اینترنت قبلی های نسخه به نسبت ان های مزیت و داده

 به 3.1وب انداز چشم اینکه برای.قرار دهیم بررسی مورد

 استفاده 3.1وب از باید بیشتری اشخاص شود، تبدیل واقعیت

 غیر های برنامه از بیشتری تعداد نیازمند ما نتیجه در کنند



 جهانی بازارهای روی بر آن تاثیر و9.3وب ماهیت بر مروری 92/ یگانه و همکاران

 

 برای تا باشد تر ساده انها از استفاده که هستیم متمرکزی

 .باشند جذاب نیز فنی غیر کاربران

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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