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  :چکيده 
را  3دارد؟ چه تفاوتي ميان اين نسخه ها هست ؟ چه زماني بشر خواهد توانست وب  3و  2و  1آيا وب نيز نسخه 

چيست؟ وب معنايي چيست؟  اينها مواردي است که مختصري در اين نوشته در  3عمال تجربه کند؟ مفهوم وب 

  مورد آنها بحث شده است

  :است  ن استفاده شده منابعي که در تهيه اين نوشته از آ

  

   www.1pezeshk.com              تغيير دوباره اينترنت 3با عنوان وب نوشته بسيار خوب يک پزشک :  

Bussinessweek 9 july 2007    :A Web That Thinks Like You  

www.Techbiz.blog.com       :Is it worth to ride Web 2.0 boom    

wikipedia.com   :                     Semantic Web      

www.w3.org :                        W3C Semantic Web Frequently Asked Questions   
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Web 3.0  
  : مقدمه 

حدس و گمان برخي  Web 2.0با تولد نسخه دوم وب يا 

يا وب دات آام را پيش بيني  1آارشناسان آه سقوط وب 

آرده بودند به حقيقت نپيوست و وب توانست همچنان به 

پيش روي و خلق امكانات جديد شگفت آور ديگر آه حاصل 

آن تحوالتي عظيم در نحوه زندگي و ارتباطات بشر بود ، 

بديهي است آه وضعيت موجود نيز بشر را . امه دهد اد

ارضا نخواهد آرد آاستيهاي فراواني در وضعيت فعلي 

هنوز براي استفاده از بخش . اينترنت و وب وجود دارد آه بايستي نسبت به رفع آن اقدام گردد

قابل  عمده اي از اطالعات اينترنت هوش انساني الزمه آار است و بدون دخالت انسان اطالعات
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استفاده نبوده  و نتيجتا لزوم دخالت انسان در آاربردي آردن اطالعات موجود ، مانع  تحقق 

  .اتوماسيون آامل در وضعيت فعلي  خواهد بود

تحول و دگرگوني آه در . هستند  2همه بيصبرانه و مشتاقانه  در انتظار تحولي عظيم تر از  وب 

. ي بشر دگرگون شده  و شگفتي ديگري را شاهد باشندآن آاربري اينترنت و متعاقب آن شكل زندگ

آيا ساختار فعلي جوابگوي اين تحول خواهد بود يا بايستي ساختاري ديگر براي اينترنت و محتوي 

. آن و ارتباطات محتوي ها پيش بيني آرد ؟ چالشها فراوان است و بحثها و جدلها و تالشها فراوان 

 Webآسي بدرستي تصوير آاملي از . بعدي وب ادامه دارد حدس و گمانها و تالشها براي نسخه 

ندارد آنچه در بحثها و سمينارها و نوشته ها مطرح ميشود عناصر و امكاناتي است آه  نسخه   3.0

درعمده بحثها  براي نسخه جديد وب عنوان وب معنايي يا . بعدي وب شامل آن خواهد بود

Semantic Web   ين مفهوم را معادل وب جديد ميدانند و برخي آن را برخيها ا. را مطرح ميكنند

  . عنصري از وب جديد مي شمارند

بحث شده و  2در اين نوشته سعي شده است مختصري در مورد مشخصه هاي وب اوليه و وب 

تالشهايي آه براي رفع آاستيهاي وضعيت موجود انجام شده اورده شود و نهايتا بحث مختصري 

آنچه مسلم است . مباحث  و چالشها و نظريات فراوان است . ه شده استدر مورد وب معنايي آورد

رسيدن به اين اهداف و محقق شدن روياي زيباي خالقان وصاحب نظران  اينترنت محقق خواهد 

  شد و بشر خواهد توانست بار ديگر شگفتي ساز شده و بر خود آفرين گويد

  

  : 1وب 

اين تكنولوژي سرعت . شناختند  web 1.0ن يا همان جهانيان اينترنت و وب را با نسخه اوليه آ

دنياي تجارت و ارتباطات دگر گون شد و روابط بين بشر . رشد و فراگيري دور از انتظار داشت 

  . تغيير آرد و عناويني مانند دهكده جهاني پيش آمد

ن وب با بر همه آشكار است شايد بهتر باشد به تفاوت عمده اي  Web 1.0  مشخصات و ويژگيهاي 

به نسخه اي از وب گفته  ميشود آه در آن خط   1عمدتا وب . نسخه بعدي آن پرداخته شود 

تهيه آننده . مشخص و پررنگي  بين تهيه آننده و مصرف آننده محتوي اطالعات وجود دارد

اطالعات  و سازماني آه مسئول تهيه اطالعات مي باشد وب سايتها را ساخته و اطالعات را در 

ها  browseدآوري نموده و در بخش ديگر مصرف آنندگان سايتها قرار دارند آه از طريق آن گر
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اين  وب فرصتي پديد آورد تا تجارت الكترونيك . به مشاهده و استفاده از اين اطالعات مي پردازند

  .آغاز گردد

  

  

  : 2وب 

وب نيز مانند ساير نرم افزارها نسخه هاي جديدي پيدا 

آاربرد نسخه اي از وب را تجربه  مي آنند امروزه ما

اينكه آيا تولد . ناميده اند  Web 2.0 ميكنيم آه  آن را 

انقالبي در دنياي اينترنت هست و يا يك ارتقا   2وب 

تكنولوژي ، بحثهاي فراوان ادامه داري هنوز هم وجود 

يا وب دات  Web 1.0پس از چند سال آه از تولد . دارد

رسيده بوديم آه برخيها آام ميگذشت ، به نقطه اي 

در اين شرايط . سقوط اين وب  را پيش بيني ميكردند 

بعضيها . مطرح شد  2روياي مفهومي به نام وب 

  O'Reillyميگويند اين رويا زمانيكه شرآت رسانه اي 

را برگزار آرد رنگ واقعيت  2نخستين آنفرانس وب 

آنچه مسلم است اين آغاز . ايجاد آرد بخود گرفت و همين امر ايجاد روحي تازه را در اينترنت

نقطه عطفي در دنياي اينترنت ايجاد آرد و دوباره غولهاي نرم افزاري به خلق محصوالت تازه و 

تكنولوژيهاي تازه اي  اهتمام نموده و  

سقوط و سكون برخي رقبا و قدما را 

مثال عيني اين ظهور و . فراهم نمودند

وب سقوط را در دو تكنولوژي فليكر و 

با ظهور . شات ميتوان مشاهده نمود 

سال از فعاليت  2فليكر و پس از گذشت 

آه طي چندين سال " وب شات"آن 

فعاليت اعتبار و رونقي داشت ، به ناگاه 

  .از رونق افتاد 
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،  جدايي و خط بين توليد آننده و مصرف آننده محتوي وب از بين رفت و ترويج و  2با تولد وب 

  . در اين نسخه تكيه بر عقل جمعي شكل گرفت . آاربر آغاز شد تشويق به مشارآت

. به سايتهايي آه در آن اشتراك و مشارآت وجود دارد اطالق ميگردد  2امروزه اصطالح وب 

بنابر اين سايتهايي مانند فليكر ، يوتيوب ، ويكيها حتي وبالگها  را نيز در اين گروه ميتوان قرار 

  :زير را براي اين نوع وب ميتوان بر شمرد  بطور خالصه مشخصه هاي. داد

. بعبارتي وب مردمي تر شده است . مصرف آنندگان اطالعات خود توليد آننده آن هستند  •

مثالي براي اين مورد را سايت آتاب فروشي آمازون ميتوان ديد آه به آاربران امكان درج 

  نظر و نقد خود را در مورد آتابها ميدهند

ناشي از خرد جمعي است  2با توجه به اينكه وب . طالعات و محتوي خود ترميمي بودن ا •

 براي نمونه ميتوان ويكي ها را نام برد.اين مورد را ميتوان در اين نوع وب مشاهده نمود 

آه با امكان مشارآت آاربران جديد . جهش در معناي آموزش و غير تجاري شدن دانش   •

 امر ميسر شده است به سهولت اين... و دسترسي به آرشيوها و 

از آنجا آه در اآثر موارد خود مردم ايجاد آننده اين محتوي بوده اند . پويايي داده ها •

 همواره و در هر لحظه شاهد تغيير و افزايش اين اطالعات هستيم

پديده هاي جديدي مانند  وب سرويس ها و تكنولوژي آژاآس را نيز از ديگر مشخصه ها و  •

 ردميتوان شم 2ملحقات وب 

بجاي تكيه بر تجارتهاي عمده و حجيم امروزه بر . آسب و آارهاي مردمي و گسترده تر  •

تجارتي آه در برخي موارد عايدي هريك از اين معامالت چند سنت بيشتر نيست تكيه شده 

 . اين امر نيز نشان از نقش آليدي مردم دارد.است

صر به داشتن يك آامپيوتر امروزه دسترسي به اطالعات ديگر منح. پلتفرم هاي مبايل  •

نيست و آاربر زمان حضور در پارك ميتواند حالتها و احساس خود را نيز از اين طبيعت 

با ارسال عكس به وبالگ  خود انجام داده و يا پاي يك 

  . يادداشت نظر خود را اضافه آند

  : 3وب  
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سعي مي شود گوشه اي . سخن گفتن از وبي آه هنوز آامل نشده و وجود ندارد امري دشوار است 

از تالشهايي آه براي رفع آاستيها انجام شده و انتظار عمده و روياي جديدي  آه بشر از وب دارد 

آورده  Semantic Webهرجا بحث وب جديد شده آنار آن وب معنايي يا . در اينجا آورده شود

  ?Web 3.0 = Semantic Webشده است برخيها اين سئوال را مطرح آرده اند آه آيا   

  :نظرها و جوابهايي آه براي اين مورد ميتوان آورد  چنين است 

در حال حاضر وب معنايي واقعيت پيدا  نكرده است و زمان زيادي براي وقوع آن صرف  •

آميخته اي از  3نبايستي عينا معادل وب معنايي باشد بلكه وب  3وب . خواهد شد 

ب معنايي خواهد بود و ما بناچار قبل از با تواناييهايي از تكنولوژي و 2تكنولوژي وب 

ها ي امروزي بايستي  Browserآنار گذاردن و رهايي يافتن از دست جستجوگرها و 

  مدتي منتظر بمانيم تا روياي وب معنايي  محقق شود

 .قطعا زير مجموعه اي مهم از وب معنايي خواهد بود 3وب  •

  !خواهد بود 3وب معنايي يكي از عناصر وب  •

  

مشكل وب امروزي اين است بخش عمده اي از  اطالعات مورد نياز به نحوي گردآوري شده است 

آه  در يك جستجوي معمول از اطالعات ، نتايج براي انسانها قابل فهم  است و نه ماشين و 

وب معنايي در پي آن است تا اطالعات را به نحوي دسته بندي آند تا توسط آامپيوتر . آامپيوتر

اندن باشد اين اطالعات متنوع بوده و ميتواند اطالعات پروازهاي خطوط هوايي ، قابل خو

  .باشد... مسافرين ، زندگينامه ها ، نتايج آزمايشگاههاي پزشكي  و 

ها و برخی وسايل الکترونيک  صفحات موبايل ها ،  های رايانه وب امروزي ، محدود به دسکتاپ 

و بر ما به صورت تعاملی و دو جانبه با وب در  دور  همه وسايل خانگی و 3در وب . ديگر است

توانند اخبار هواشناسی را دريافت کنند و متناسب با  می ها  پرده. گيرند ارتباط منطقی قرار می

توانيد در همان حالی که جلوی آينه  شما می. يا بسته شوند وضعيت آب و هوا و روشنايی باز 

توانيد با موبايلتان با يخچال خانه تماس  ا دريافت کنيد ،میاخبار روز ر زنيد ، آخرين  مسواک می

توانيد  در همان زمان می. سوپرمارکت هستيد ، چک کنيد چه چيزی تمام شده بگيريد تا وقتی در 

    .ديگری با مايکروفر آشپزخانه برقرار کنيد تماس 
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  :وب معنايي 

سر تيم "ماجرا از آنجا آغاز ميشود آه 

نيان گذار وب ، نخستين بار ب" برنرز لي 

در يك مقاله در مجله  2001در سال 

Scientific  American  داستاني را شرح

ميدهد آه در آن دنياي نويني توصيف 

اين داستان در مورد يك دختر .   ميشود 

  :است " لوسي"فرضي بنام 

لوسی  . گيردمادر لوسی بيمار است و به او توصيه شده است ، تحت درمان يک متخصص قرار ب

اطالعات  آورد که به طور خودکار  ابزار مخصوص مجهز به وب معنايی را از جيبش در می

جستجوی پزشکان  کند و بعد ماشين به  پزشکی مادرش را از ابزار مطب دکتر قبلی دريافت می

تا بهترين پزشک را پيدا  پردازد ،  مايلی می 20متخصص متناسب با ناراحتی مادرش در شعاع 

کند تا وقتی برای ويزيت دکتر پيدا  می همين ماشين تقويم کاری شلوغ مادر لوسی را بررسی . ندک

    .کند ريزی مجدد می برنامه کند و در صورت نياز دوباره تقويم کاری مادر لوسی را 

اين نوع وب آه به آن . اين مثال گوشه اي از انتظارات بشر را از وب نسل بعد بيان ميكند

Semantic Web  يا وب معنايي عنوان داده اند قادر خواهد بود براي تعطيالت ما برنامه ريزي

اين وب حتي قادر خواهد بود نسبت به تهيه مقاالت علمي  اقدام . آرده و مقدمات آن را فراهم آورد

  . نمايد

ي  امروزه استفاده از محتوي ديداري و شنيداري موجود در اينترنت ، عمدتا نياز به هوش انسان

به نظر نميرسد تا زمانيكه محتوي ديداري و شنيداري بصورت ديجيتالي  قابل شناسايي و . دارد 

تعريف نباشد ، اطالعات موجود در اينترنت بطور موثري قابل استفاده هوش مصنوعي و 

سئوال اين است آه وب معنايي در مورد اطالعات ديداري و شنيداري چگونه . اتوماسيون گردد

  آرد؟ عمل خواهد

  

چنين گفته   Semantic Web تيم برنرز لي در مورد 

  : است 
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“I have a dream for the Web [in which computers] become capable of 

analyzing all the data on the Web – the content, links, and transactions 

between people and computers. A ‘Semantic Web’, which should make this 

possible, has yet to emerge, but when it does, the day-to-day mechanisms of 

trade, bureaucracy and our daily lives will be handled by machines talking to 

machines. The ‘intelligent agents’ people have touted for ages will finally 

materialize.  

  

در آنسرسيومي آه با حضور آقاي برنرز لي و آارشناسان وب  برگزار گرديد  2004در سال 

  . استانداردهايي  براي اين نوع وب تعيين گرديد

 

  

  

تالشها و جلوه هاي ابتدايي از وب 

  :معنايي 

تالشهايي توسط سازمانهاي بزرگي  

 Eastman و   Citigroupمانند 

Kodak Co  شروع شده  است. 

تجربياتي در مورد ياري رساندن به 

آناليستها و بازرگانان و بانكها در مورد 

تمايالت و خواسته ها و نيازهاي احتمالي 

شناسايي . آنان يكي از اين موارد ميباشد 

و دسته بندي و ارتباط  عكسها و ويديوها 

بهاي محدود ايجاد و وبالگها آه توسط مردم  با سرويسهايي مثل فليكر و يوتيوب با يكسري برچس

  .ميشود مورد ديگري از اين امر ميباشد
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استانداردها و  و ياهو اکنون در حال تطبيق خود با   HP  ، Radar Networks   هايی مانند  شرکت

تصاوير را ارتقا می  جستجوی   Ojos و   Polar Rose های  معيارهای وب معنايی هستند ، شرکت

   .روند می سمت سه بعدی شدن پيش  دهند و گوگل و مايکروسافت ، به

  

  

، امكانات جديدي  برای مرورگر فايرفاکس به نام   AdaptiveBlue اخيرا شرکت 

 BlueOrganizer    ايجاد آرده است آه بوسيله آن محتوای يک صفحه وب  تشخيص داده شده و

ر نشان داده های مشابه در مورد همان موضوع به کارب سايت با ان اطالعاتی از وب متناسب 

وقتی شخصی در يک سايت سينمايی مشغول خواندن اطالعات مربوط به يک فيلم  مثال . ميشود

دهنده دهنده آن  اکران و سينماهای نمايش سينمايی است ،  اطالعاتي از قبيل مكان خريد فيلم ، زمان  

  نيز مشخص ميشود

متقاضی آن هستند ،  جنسی که موتور جستجوگر آمازون بر اساس ،عادات خريد کاربران خود و 

  .قادر است پيشنهادهايی به آنها بکند

هنرمندانی با  ، بعد از اينکه يک موسيقی را گوش کرديد ،   Pandora در سايت موسيقی پاندورا 

 30در طی پروژه پاندورا  . شود سبک کاری مشابه و قطعات موسيقی مشابه به شما پيشنهاد می

ها را  ويژگی ترانه 400چندين سال حدود  استخدام شدند ، آنها در طی  دان توسط اين سايت موسيقی

 10آنها تا به امروز حدود . ها ملودی و ريتم ترانه مورد بررسی قرار دادند ، خصوصياتی مثل 

توانند  کاربران با استفاده از اين سايت می. اند کرده هزار ترانه را آناليز  300هزار خواننده و 

توانند به  شان گوش کنند و مهمتر از آن می مورد عالقه های  های خواننده ه ترانهبطور آنالين ب

  .شان را دارند ، پيدا کنند خوانندگی مشابه هنرمند مورد عالقه آسانی خوانندگانی را که سبک 

که انجام  هايش هم هوشمند نيستند ، ولی کاری  سايت پاندورا يک موتور جستجو نيست ، برنامه  

    .، نمونه ابتدايی تحليل و جستجوی اصوات در اينترنت استدهد  می

  midomi تر انجام می دهد ، سايت  سايت ديگری که کار جستجو صوت را به صورت پيشرفته

تشخيص تطبيقی  سامانه «کند که مخفف  استفاده می  MARS ای به نام  آوری از فن  midomi . است

ها را با هم ، بر اساس يک  انسان ايی مطابقت دادن صداهای آوری توان است ، اين فن» ای چندرسانه

اين سايت يک ترانه را زمزمه کنند ،  توانند در  کاربران می. ها دارد ها و شاخص سری ويژگی
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دی  کند تا بتواند سی آمازون راهنمايی می کند و کاربر را به سايت  سايت ،ترانه اصلی را پيدا می

    .موسيقی را خريداری کند

خودکار  گذاری  را بنا نهاده است ، اين سايت قادر به برچسب  Riya ، سايت   Ojos اخيرا  شرکت 

در اين سايت  های خانواده و دوستان و آشنايان خود را  بعد از اينکه کاربران عکس. هاست چهره

  آپلود 

  

  

به . را برچسب بزنندآنها  توانند در چندين عکس ، با کليک بر روی چهره افراد ، نام  کردند ، می

های ديگر ،  در همه عکس افتد و به طور خودکار  افزار اين سايت به کار می دنبال اين کار نرم

به . زند ها را برچسب می دهد و عکس می اند ، تشخيص  چهره افرادی را که به سايت شناسانده شده

های خود را  بوهی از عکستوانند ان ، کاربران می گذاری چندين عکس  اين ترتيب فقط با برچسب

در ابتدا هدفی بيشتر از اين را   Riya نويسان سايت  برنامه  .منظم کنند و با دقت در آنها جستجو کنند

تواند  اند ، در صورت تکميل می افزاری که نوشته دريافتند که نرم کردند ، اما خيلی زود  دنبال نمی

    .اينترنت شود جستجوی واقعی تصاوير در مبدل به نخستين موتور 

  

  

  

  

  
  

  


