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  :مقدمه

 :جريان راه اندازي وب و تحوالت آن از ابتدا تا آيندهنگاهي به 

آيد و هر روز، اخبار گوناگوني پيرامون آن منتشر ميهاي فراواني به ميان ميصحبت» 2وب «اين روزها در مورد مساله اي به نام  

مزايايي را نسبت به دنياي كنوني شود در اصل چيست و چه شود اما اين عبارت كه از آن به عنوان نسخه جديد دنياي وب ياد مي

يا به عبارت ديگر دنياي سنتي اينترنت براي كاربران به همراه دارد؟ براي آنكه تفاوت دنياي متفاوت وب با يكديگر مشخص شود بد 

  .نيست نگاهي به جريان راه اندازي وب و تحوالت آن از ابتدا تا آينده داشته باشيم

ابداع شد و با ايجاد جنبشي جديد سعي كرد دنيا را از روي كاغذهاي  1989اينترنت بود از سال  كه دنياي ابتدايي و اوليه 1وب 

در اين فضا افراد و شركت ها تالش مي كردند محتواي كاغذي خود را به محتواي ديجيتالي . مكتوب به كاغذهاي ديجيتالي بكشاند

سي به انبوهي از اطالعات را داشته باشند و نتيجه آن ميليون ها اين فرآيند پرسرعت سبب شد كاربران امكان دستر. تبديل كنند

- ها ميصفحه حاوي اطالعات مختلف بود كه امروز در دسترس همگان قرار مي گيرد و اهميت آن به جايي رسيده است كه برخي

رو شدند مشكل جديد براي ت روبه،اما به تدريج كه كاربران با انبوهي از اطالعا»چيزي كه در اينترنت نيست، وجود ندارد«: گويند

 .كردن اطالعات مورد نياز روي كار آمداستفاده آسان از حجم وسيع اطالعات و پيدا

-آيد كارشناسان به فكر توليد نرمبراي آنكه اين مشكل حل شود و امكان استفاده آسان و مناسب از تمام اين اطالعات فراهم 

اند كه امكان افزارها هم اكنون صفحات ساده اينترنتي را به دنياي چندبعدي تبديل كرده اين نرم. افزارهاي مبتني بر وب افتادند

همين جريان موجب شد تا شبكه هاي اجتماعي با سرعت . كندارتباطات فردي و كارهاي گروهي را براي تمامي كاربران فراهم مي

 .دانست 2وب ين مساله را آغاز روي كار آمدن توان همقابل توجهي روي كار آيند و بين كاربران محبوب شوند كه مي

افزارهايي بدانيم كه كاربر نيازي به آن است كه اين فضا را بستري براي ساخت نسل جديد نرم» 2وب «يكي از بهترين تعاريف 

اما با وجود . ه كار بردتواند تمامي مزايا و خدمات آن را براي خود بافزارها روي كامپيوتر خود ندارد و در عين حال مينصب اين نرم

است متخصصان ها گذاشتهاي در اختيار آنكار كارشناسان و كاربران را بسيار سريع كرده و امكانات قابل مالحظه» 2وب «اينكه 

با اينكه . اين طور كه اخبار رسيده نشان مي دهد نسخه سوم وب در حال متولد شدن است. كننددنياي وب به اين فضا اكتفا نمي

كنند كه دنياي مجازي در اين جريان كامال متحول خواهد هنوز نمي توانيم در مورد فضاي ظهور صحبت كنيم كارشناسان ادعا مي
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ها محتواي شود كه براساس آن در آينده نزديك كامپيوتربيني ميبحث اصلي در مورد هوشمند شدن وب است و پيش 3وب در  

آمده باشد، سايت به طور خودكار » كريسمس«به عنوان مثال اگر در يك صفحه اينترنتي كلمه . وب را بفهمند و آن را درك كنند

هاي اين كليدواژه را در معاني و مفاهيم مختلف به صورت داد و تمامي جنبهنسبت خواهد» آغاز سال ميالدي«آن را به مطلب 

شود كه جست وجو و حركت در اطالعات تني بر وب سبب ميافزارهاي مباين درك اطالعات توسط نرم. كردخودكار بررسي خواهد

ها با يكديگر ها و ارتباط آنها، رويدادها قادر به شناسايي افراد، مكانافزاردر اين فضا نرم. تر از قبل شودتر و بهينهبسيار سريع

هاي آن نوع دستگاه ارتباطي از ديگر مشخصهخواهند بود و ارتباط متقابل اطالعات با يكديگر و قابليت دسترسي به اطالعات با هر 

 .ايمپايان اين ماجرا محسوب مي شود باز هم كمي عجوالنه تصميم گرفته 3وب اما اگر بخواهيم تصور كنيم . آمدبه حساب خواهد

ه عنوان دنياي در حال فعاليت هستند تا بتوانند اين جريانات را ب15/3وبگروهي از محققان اين روزها روي فرآيندي موسوم به  

منتشر نشده  15/3وباگرچه هنوز اطالعات مشخصي از نرم افزارها و سرويس هاي دنياي . جديدتر وب در اختيار كاربران بگذارند

دهند و همچنان در حال اما اين مساله گوياي آن است كه دانشمندان دنياي مجازي به فعاليت خود در اين زمينه خاتمه نمي

با اهدافي همچون استفاده از اينترنت به روش اطالعات  2وب به طور كلي بايد توجه داشت . ب هستندگسترش دامنه دنياي و

مبتني بر درخواست، گسترش دموكراسي در اينترنت از طريق ايجاد سهمي براي كاربران جهت تغيير محتوا و مشاركت در توليد و 

نيز تنها مانند يك كتابخانه » 1وب «. توسعه يافت rss ت مانندگسترش اطال عات و به كارگيري روش هاي جديد توزيع اطال عا

بود يعني منبعي از اطال عات انباشته شده كه كاربر هيچ امكاني براي تغيير يا بهنگام سازي اطالعات آن در اختيار نداشت، مطرح 

 .مي شد

تري را دريافت كند يا در مباحثات به صورت تا حدودي اين موضوع بهبود يافت و كاربر در آن توانست اطالعات مطلوب 2وب در  

. داشتخواهد 2وب گيري نسبت به هاي چشمتفاوت 3وب اما . كرده و تجربيات خود را با ديگران به اشتراك بگذاردمجازي شركت

هاي ايجاد صفحههاي آنالين از طريق اينترنت يا شامل امكان استفاده و تكميل فرم 2وب براي مثال، برخي از خصوصيات ويژه 

، امكان استفاده از صفحات اينترنتي به منظور my yahoo فرد براي هر يك از كاربران يك پايگاه اينترنتي نظيربهشخصي منحصر

وگوي موضوعي هاي گفتهاي اجتماعي مجازي يا انجمنهاي اينترنتي همچون شبكهبرقراري ارتباط ميان كاربران مختلف پايگاه

يابي از مطالب ها امكان مرور و اطالعگذاري محتوا ميان كاربران به سرعت و سهولت يا انتشار همگاني آنه اشتراكامكاناتي جهت ب
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، گسترش و توسعه امكان rss هاي اينترنتي به سرعت و حتي بدون نياز به مراجعه مكرر و مداوم تنها به كمكجديد پايگاه

  . مي شود ...دسترسي به اينترنت بدون نياز به رايانه و

برخي كارشناسان معتقدند اين جريان . شودو خدمات مبتني بر آن محسوب مي 3وب اما آنچه كه اين روزها اهميت فراوان يافته، 

وجو امكان جست 2وب اگر چه در . تر كندتر و سريعيابي و مرور اطالعات مورد نياز كاربر را بسيار آسانوجو، دستدر اصل جست

آورد تا كاربر يك سوال پيچيده را كه در آن اين امكان را به وجود مي 3وب است اما جستارهاي مرتبط فراهم شدهواژه با  كليد

ترين زمان اطالعات دقيق و كاملي را تمايالت شخصي وي مطرح شده، در موتورهاي جستجوگر اينترنتي جستجو كند و ظرف كوتاه

 .دست آوردجا در مورد تمام نيازهاي خود به به صورت يك

وجويي كامل و منطبق با شرايط كاربر انجام داده و به سرعت نتيجه را در اختيار وي كند تا جستتمام تال ش خود را مي 3وب  

به مثابه يك دستيار  3وب قرار دهد اما بايد توجه داشت كه اين تمام ماجرا نيست زيرا بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه 

وجوهاي اينترنتي است مرورگر اينترنتي رفته به عبارت ديگر زماني كه كاربر در حال جست. كرداي عمل خواهدهحرف شخصي كامال

-كم براي جستيق و عاليق وي پي ببرد كمهر چقدر مرورگر به سال. مند استآموزد كه هر شخص به چه موضوعاتي عالقهرفته مي

براي مثال در اين فضا كاربر . آيدتري به دست ميو در نتيجه اطالعات دقيق شودوجوي موضوع مورد نظر زمان كمتري سپري مي

، اين كافي است تا مرورگر برحسب ذائقه درآمد و موقعيت » براي ناهار كجا بايد برم؟«: تواند از مرورگر خود سوال كندمي

  .هاي مطلوب را به نمايش بگذاردجغرافيايي فرد ليست رستوران

 3وب كرد و اين در حالي است كه ها استفاده مياز اينترنت براي برقراري ارتباط ميان انسان 2وبوان گفت در يك كالم مي ت

كارشناسان و متخصصان بر اين عقيده هستند كه هر دوره . شودبراي برقراري ارتباط ميان اطالعات با اطالعات به كار گرفته مي

هاي ارتباطي الزم تمركز داشته كند و دهه نخست اين تحول روي زيرساختساله را طي مي 10توسعه و تحول وب يك چرخه 

اكنون اي بوده كه همشده است و دوره 2وب از سوي ديگر دهه دوم نتيجه تحوالتي است كه سبب پيدايش اينترنت به گونه . است

  .خواهد بود 3وب شويم و قطعا چرخه بعدي متعلق به به پايان چرخه آن نزديك مي
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  : 2ايش وب پيد

 "آينده چندپاره "اين زن در مقاله اي با عنوان . به كار برده شد Darcy DiNucci از سوي 1999اولين بار در سال  2اصطالح وب 

شناسيم، وبي كه اطالعاتش به صورتي كامال ايستا بر روي صفحه مرورگر وبي كه ما مي: مي نويسد Fragmented Future يا

  .جنيني از وبي است كه از راه خواهد رسيدشود تنها منتقل مي

وب در آينده صفحاتي پر از متن و . در حال ظهور است و ما تنها در حال آغاز توسعه و پرورش آن هستيم 2هاي وب اولين روشنايي

 2واهد افتاد و وب ق وب اتفاق خيدر آينده تعامل از طر. شدگرافيك نخواهد بود و به مكانيسمي براي انتقال اطالعات مبدل خواهد

هاي بازي و حتي شايد بر روي اجاق داشبورد اتومبيل، گوشي همراه، كنسول بر روي نمايشگر رايانه شما، بر روي تلويزيون،

  .شدمايكرويوتان ظاهر خواهد

چندپاره  وي مدعي شده بود كه وب مفهومي. از اين اصطالح بيشتر متوجه طراحي و زيبايي شناسي وب بود DiNucci استفاده

  .است و علت اين مساله استفاده گسترده از وسايل قابل حمل براي اتصال به وب است

لذا مي توان نتيجه . كرد كه بايد در عملكردشان تجديد نظر كنندمقاله وي طراحان وب را هدف گرفته بود و به آنها يادآوري مي

  .شناسيم بعدها توسعه يافت و پرورش پيدا كرداي كه ما ميبه گونه 2گرفت كه وي بيشتر اين مفهوم را ابداع كرد و وب 

  اسكيپ تا تولد و ظهور گوگل تازي نت از يكه

اين بي  .چندان مورد توجه قرار نگرفت 2003به كار برده شد، اما تا سال  1999اولين بار در سال  2عليرغم اينكه اصطالح وب 

هاي تعاملي اينترنت نبود و اين پديده بيشتر يك مساله ايام هيچ خبري از جنبهبه هر حال در آن . دليل نبودتوجهي چندان هم بي

  .شدتئوريك بود كه در مقاالت و نشريات مختلف به آن پرداخته مي

از . توان انتظار داشت كه به طور عمومي مورد توجه قرار بگيردكه يك پديده براي مردم ملموس نباشد نميبديهي است تا زماني

در . تري به آن پرداخته شدمحبوبيت و شهرت و اهميت بيشتري كسب كرد و در سطح عمومي 2بود كه اصطالح وب  2004سال 

  .بودند 2ميزبان اولين كنفرانس وب  MediaLive و O Reilly Media اين سال دو شركت

از . ب به عنوان يك پالتفورم ارائه كردندهاي افتتاحيه اين كنفرانس، جان باتل و تيم اوريلي تعريف خود را از ودر جريان سخنراني

هاي شدند كه بر روي رايانهافزاري عادي ميهاي نرمهاي كاربردي نرم افزاري تحت وب روزي جايگزين برنامهها برنامهنظر آن
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-عث شكلاز نظر سخنرانان، نقطه كليدي مهاجرت آن بود كه مشتريان وب با. گيرندشخصي نصب شده و مورد استفاده قرار مي

  .شداي پيدا ميشدند و براي وب توجيه اقتصادي گستردهكاري جديد در فضاي مجازي ميوگيري كسب

شدند كه داراي سودآوري اقتصادي هم ها، متون، ويديوها و تصاوير الهام بخش طراحي هزاران وب سايت ميدر چنين حالتي ايده

ها از نظر آن. بودنددادند كه خودشان آن را خلق كردهقرار مي 1گري به نام وب را در برابر مفهوم دي 2اوريلي وديگران وب . بودند

   .مبتني بر عملكرد شركتي همچون نت اسكيپ و ناشران دائره المعارف بريتانيكا بود 1مدل تجاري وب 

اين شركت . افزاري بودمداد كه حاصل الگو گرفتن از يك پارادايم كهنه نرشركت نت اسكيپ به وب در قالب پالتفورمي شكل مي

توان به يك از جمله ديگر محصوالت قابل ذكر اين شركت مي. يك محصول كليدي و مهم داشت كه همان مرورگر نت اسكيپ بود

استراتژي نت اسكيپ استفاده از تسلط خود در بازار مرورگرها براي ايجاد بازاري براي محصوالت گران . كردبرنامه روميزي اشاره

مديران اين شركت از نظر تئوريك بر اين باور بودند كه كنترل بر استانداردهاي نمايش . در حوزه رايانه هاي سرور بود قيمت خود

محتوا و برنامه هاي كاربردي در دنياي مرورگرها به نت اسكيپ قدرتي خاص در بازار خواهد داد كه مشابه با قدرت مايكروسافت در 

   .دبازار رايانه هاي شخصي خواهد بو

هاي شخصي نيز گام را در برابر دسكتاپ ابداع كرد تا به سمت تسخير رايانه webtop اسكيپ بر اساس همين ايده مفهومنت

را به ويتريني براي جلب نظر مساعد خريد  webtop بردارد و با ارائه اطالعات به روز در اين محيط و انواع نرم افزارها و اپلت ها

به طور خالصه شركت نت اسكيب، بر روي طراحي و خلق نرم افزار متمركز شده بود و گاه به گاه . كندسرورهاي نت اسكيپ مبدل 

  .كردروز كرده و آنها را در ميان كاربران نهايي و حرفه اي توزيع مياين نرم افزارها را به

اين شركت در آن زمان كه به اندازه . ادداوريلي اين ديدگاه شركت نت اسكيپ را در برابر ديدگاه و عملكرد شركت گوگل قرار مي

. امروز قدرتمند و مشهور نبود بر روي عرضه انواع نرم افزارهاي تحت وب اعم از مرورگرها و سرويس هاي مختلف متمركز نشده بود

اطالعات  هاي آغازين هزاره جديد بر روي ارائه خدمات مبتني بر ديتا متمركز شده بود و تالش داشت دسترسي بهگوگل در سال

   .مورد نظر كاربران را تسهيل كرده و به اين كار سرعت دهد

در آن زمان اين اطالعات بيشتر در قالب لينك به صفحات وب مختلف بود و جالب آن بود كه در آن زمان خالق اين صفحات و 

تواي خلق شده توسط فعاالن گمنام برداري از محبرخي در آن زمان گوگل را به بهره. اطالعات هم چندان زياد و گسترده نبودند

اتهامي كه البته به سرعت فراموش شد و در مدت نه چندان زيادي شرايط كامال . ساختندوب براي آفزايش شهرت خود متهم مي

هاي اينترنتي هر يك به دنبال راهي براي ارتقاي رتبه صفحات خود در گوگل سايتبرعكس شد و كار به جايي رسيد كه مالكان وب

   .ودند تا به هر نحوي كه شده در صدر نتايج جستجوي اين سايت قرار بگيرندب
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بر خالف نرم افزارها كه به طور منظم و بر اساس يك برنامه از قبل تعيين شده عرضه مي شدند، سرويس هاي تحت وب مانند 

فالن  "نسخه بتاي  "كم شنيدن عبارت كم به همين علت بود كه. كردندشدند و تغيير ميروز ميتور جستجوها بايد به سرعت بهوم

 .سرويس يا نرم افزار تحت وب كم كم عادي شد و به دنياي نرم افزارهاي سنتي هم سرايت كرد

 پديا؛ دو نسل متفاوت از يك فناوري بريتانيكا و ويكي

دهد، مقايسه نسخه مي به خوبي نشان را 2و وب 1همانطور كه عملكرد دو شركت نت اسكيپ و گوگل تفاوت ميان مفهوم وب 

 .آنالين دائره المعارف بريتانيكا با ويكي پديا نيز به خوبي گوياي اين مساله است

كرد و به گزارش خبرنگار فناوري اطالعات فارس، در حالي كه بريتانيكا براي تهيه مقاله هاي خود از عده اي متخصص استفاده مي

كند كه به طو دائمي و سريع پديا به كاربران ناشناسي اطمينان ميكرد، ويكيمياين مطالب را در دوره هاي زماني منظم منتشر 

  .كنندپديا اضافه ميكنند و اين محتوا را به سايت ويكيمحتوا توليد مي

د آن را دهكند و به همگان امكان ميپديا مبتني بر تخصص نيست، اما از رويكرد نرم افزارهاي متن باز پيروي ميبه بيان ديگر ويكي

 .كندها را نيز در مواردي اعمال ميبه روز كنند، هر چند براي جلوگيري از هرج و مرج برخي محدوديت

مشاركت و همكاري به ميزاني رسيده كه تا قبل از اين هرگز در اين : گويدلو گراسمن متخصص عرصه فناوري در اين مورد مي

دهد كه تا پيش اران هزار كاربر سطحي از دانش را در دسترس كاربران قرار ميپديا با همكاري هزويكي. استمقياس وجود نداشته

 myها مشترك و شبكه اجتماعي گذاري ويديو در جهان با ميليونهاي به اشتراكسايت. از اين حتي تصور آن هم ممكن نبود

space  لكه نحوه ايجاد تحول در دنيا را نيز تحت دهد، بتداوم اين وضعيت نه تنها دنيا را تغيير مي. هم از همين دست هستند

 .دهدتاثير قرار مي

بر اهميت و قدرت آن افزوده روز بهتا به حال، اين مفهوم جايگاهي بس رفيع پيدا كرده و روز 2گيري مفهوم وب از زمان آغاز شكل

  .شودمي
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ها نيز بسيار ساده بود و از هاي اين سايتطرح. در ايجاد ، تغيير و يا تعيين ميزان تطابق با واقعيت را نداشتند هيچ نقشي

 . شدكرد و در خيلي از موارد باعث گمراهي بازديدكنندگان ميهاي خاصي پيروي نميشيوه

سير تحول  2در واقع وب. شودهده ميمشا "2وب"است و تغييرات زيادي در  1همه چيز بر خالف تعاريف وب "2وب"در  

وب سايت گوگل و . خوش تغييرات جديدتر شودتواند در آينده نيز دستو تغييرات در دنياي مجازي و وب است كه مي

 .باشند "2وب"هاي خوبي براي شناسايي بهتر توانند مثالپديا ميوب سايت ويكي

در اين سايت ها كاربران فقط به محتواي ايجاد شده توسط مديران و ديگر كاربران اينترنت دسترسي ندارند ، بلكه   

توانند در توليد محتوا نقش داشته باشند و اطالعات خود را در معرض ديد و استفاده ديگر كاربران قرار خودشان نيز مي

 .دهند

كند و اين كار را با جذاب كردن اطالعات انجام ا به كاربر اطالعات منتقل ميكننده اطالعات رتمركز از توليد "2وب " 

گويد مي "2وب "اما . پرداخت تا اطالعات خود را بيابددر ناوبري آن بود و كاربر به مرور وب مي "1وب "قدرت . دهدمي

  .يابندهم ارتباط ميكنند و به ها يكديگر را دنبال ميهايي دارد و همين ويژگيهمان اطالعات ويژگي

كند كه اطالعات به دنبال ما حركت كند تا هر وقت مورد نياز بود از آن استفاده كنيم و اين در صورتي كاري مي "2وب " 

  .پذير است كه به اطالعات امكان استفاده از آن در ساير ابزار و رسانه ها داده شودامكان

ارايه مي شود قابليت  "2وب "هايي كه در سرويس. د به وي استمشاركت كاربر و اعتما "2وب "نكته كليدي در  

شود و ابزار قابليت اطمينان تر ميها آساندسترسي به آن. آوردها فراهم ميرا در ساير ابزار و رسانهاستفاده مجدد از آن

  .يابندبيشتري مي

 

 :مانند 

 Wikipedia  

 Flicker  

 Napster  
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نظير آمازون، زيرا آنها از همان ابتدا با اين ايده . هايي نيستند كه اطالعات توليدي كاربران در آنها باالستسايت "2وب " 

 . طراحي شده اند

هاست كه فعاليت ميشمارشگران سايت سال. ها و ابزار نيستهمچنين ايجاد ارتباط و سازگاري بين سايت "2وب " 

ها موارد تازه نيستند، اين. كنندها فراهم ميها و ابزار آنهايي را بين سايتنمايند و كدهاي ساده جاوا اسكريپت پيام

  .هم نيستند "2وب "هيجاني هم ندارند و البته 

 AJAX  است "2وب "هر چند كه ابزار قدرتمندي براي طراحي  .نيست "2وب "هم .RSS ،Social Networking  ،

Tagging  وXHTML/CSS  اتالق گردد  "2وب "جالبي اگر قرار باشد به هر چيز تازه و . هستند "2وب "هسته اصلي

  .بي معني خواهد شد "2وب "آنگاه 

توانند تنها با چند كليك به مي 2هاي وببرد ، و كاربران در وب سايتتري بهره ميهمچنين از ساختار مناسب 2وب 

نقش مهمي بر عهده دارند ، با  2هاي وبكننده در وب سايتي و هدايتهاي كاربر مقصد مورد نظر خود برسند ، دكمه

تري در اين هاي كاربرپسنداست و جلوهسايت بسيار متحول شدههاي اين وبپيشرفت فناوري در عرصه گرافيك ، طراحي

 .خوردها به چشم ميسايتوب

داراي چه  3مكن است پيش بيايد اين است كه وببا وجود سرعت زياد پيشرفت فناوري در دنياي امروزي ، سوالي كه م  

باشد كمي در حال پيشرفت و تكامل مي 2در حالي كه هنوز وب 3هايي خواهد بود؟ البته صحبت در مورد وبويژگي

اي توان به آن اشاره كرد اين است كه دير يا زود بايد منتظر نسخه بعدي وب باشيم، نسخهاي كه ميسخت است اما نكته

 . تر از نسخه فعلي وب خواهد بودتم بسيار كاملكه به ح

محسوب  2البته شكل و ظاهر صفحات هم بخشي از اين موج وب . شود فقط به شكل و ظاهر صفحات مربوط نمي 2وب  

 .خواهد شد

در حال . صفحه وب مثل گذشته مملو از تصوير و متن نيست. استهاي وب تغييرات اساسي داشتهشكل و ظاهر طرح 

 .شود كه از گرافيك فقط در مواقع لزوم استفاده شود سعي ميحاضر 

تر  خلوت صفحات خيلي. يك تصوير در صفحه بايد منظوري رو برساند وگرنه حضورش درصفحه هيچ ارزشي نخواهدداشت 

 .اند شده
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ده منتشر ش 2005كنند چون طبق آماري كه در سال طراحي مي 768در  1024صفحات را معموال براي سايز صفحه  

 . شودكنند و اين مقدار هر سال نيز كمتر مياستفاده مي 600در  800درصد كاربران از سايز  17فقط 

در . تر شدن عرض صفحات و استفاده بهينه از تصاوير در وب، طراح فضاي زيادي را در اختيار داردبه خاطر بزرگ 

 .كندبر اجازه استراحت داده و كاربر را خسته نمياز فضاهاي خالي زياد استفاده شده زيرا به چشم كار 2هاي وب  طرح

-نظر خودش دسترسي داشتهتواند به بخش موردها كامال تفكيك شده از هم هستند و كاربر با سهولت بيشتري ميبخش 

 .باشد

زيرا تحقيقات نشان داده كه كاربران . شود جمالت مختصر و مفيد باشندحجم متن صفحات هم كمتر شده و سعي مي  

هايي كه برايشان جالب باشد را مطالعه اندازند و فقط بخشخوانند و فقط يك نگاه سطحي به مطالب ميفحات را نميص

 .كنند مي
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 :2انتقادها از وب 

به همان اندازه كه موجب جلب توجه عموم و ايجاد اشتياق به استفاده از امكانات جديد در فضاي مجازي شده،  2مفهوم وب 

  .انتقادها نيز دامن زده استبه برخي 

نسخه  2اصوال دربرگيرنده هيچ چيز جديد و استثنايي نيست و نبايد تصور كرد كه وب  2برخي منتقدان بر اين باورند كه وب 

كند و همان مفاهيم را نيز با اندكي استفاده مي 1هاي وب صرفاً از همان فناوري 2از نظر اين گروه وب . جديدي از وب است

  .اري به عاريت گرفته استدستك

اند نشده HTTP     اي مانندهاي قديمي و شناخته شدههايي مانند آژاكس جايگزين پروتكلاستدالل اين افراد آن است كه فناوري

-ي شبكههاقبالً در زمان اجراي سيستم 2هاي وب نكته دوم آن است كه بسياري از ايده. اندو صرفاً يك اليه اضافي را به آن افزوده

شكل گرفته و به كار گرفته شود اين مفهوم عمالً مورد استفاده قرار گرفته و  2اند و لذا قبل از آنكه اصطالح وب اي متبلور شده

  .خلق شده بود

اشاره  Amazon.com كنند و به عنوان مثال به سايتهاي مختلفي را نيز مطرح مياين منتقدان براي تاييد ادعاهايشان مثال

اين . هاي مختلف در صفحه مربوطه بنويسندها و فيلمداد تا نقدها و نظراتشان را در مورد كتابكنند كه به كاربران امكان ميمي

از  2هاي دنياي وب مجهز به سيستم راهنمايي مشتري بوده كه بسياري از ويژگي 1995اندازي در سال سايت همچنين از بدو راه

  .استبوده همان زمان در اين سايت موجود

را عمالً در سايت خود به كار گرفته بود و كاربران خود را بي سر  2هاي وب بنابراين آمازون بدون آنكه از قبل اعالم كند فناوري

هاي كاربردي متعددي را به كار گرفت و بسياري از برنامه نويسان را برنامه 2002آمازون از سال . بودوصدا با اين مفهوم آشنا كرده

  .آن آشنا كرد با

افزارهايي طور عرضه نرمها و هميناي و ممكن كردن فعاليت و كار جمعي از طريق رايانهافزارهاي آموزشي جمعي رايانهطراحي نرم

. استصورت گرفته 2گير شدن اصطالح وب هايي داشتند قبل از همهكه چنين ويژگي Lotus Domino و Lotus Notes مانند

ها نزديك به واقعيت شود كه برخي از اين گفتهاز اين ادعاها غلوآميز به نظر برسد، اما در مجموع تصور مي اگر چه شايد برخي

  .باشد
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 :هاي مهم وب جديد مشخصه

 تر وب مردمي  - 1

 ،كنندگان اطالعات مصرف"ترين تبلور اين ويژگي را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه  مهم. استتر شده وب واقعا مردمي

دهد نقد خود درباره محتواي يك كتاب را پاي  فروشي آمازون كه به كاربران اجازه مي سايت كتاب ."اند كننده اكنون خود توليد

تقريبا اكثر كساني كه براي خريد كتاب به آمازون . صفحه مخصوص همان كتاب درج كنند، يك مثال مشهور در اين زمينه است

تر  ه اظهارنظر خوانندگان يك كتاب به مراتب از اطالعات رسمي آمازون درباره آن كتاب، جالبشوند ك كنند، متوجه مي مراجعه مي

 .است

حضور كاربران در فرآيند  2در وب . ببينيد >دنياي وبالگستان و پادكستينگ<توانيد در  يك چهره ديگر از اين وب مردمي را مي

هاي  هاي جمعي و رسمي، از قبيل رسانه توليد و پخش اخبار و اطالعات چنان پررنگ است كه خود به منبع ارزشمندي براي رسانه

عمولي كه در آن نقش شهروندان گمنام و يا م <خبرنگاري شهروندي>پديده جديد . الكترونيك و نشريات چاپي، تبديل شده است

نويسي  اهميت بسيار زيادي در تهيه سريع يك گزارش موثق دارند، پيامد همين جنبش وبالگ) به عنوان شاهد عيني يك رويداد(

بار جنگ و درگيري  اخيرا خبرنگاري شهروندي در رويدادهايي مانند بالياي طبيعي و حوادث تروريستي يا رخدادهاي خشونت. است

 .هاي بزرگ دنيا كرده است ها و خبرگزاري همسلحانه كمك شاياني به رسان

اين . شود ردپاي آمدن لينكدوني همه جا ديده مي. توان ديد هاي ديگري نيز مي را به صورت 2اما نقش مردم در فضاي وب 

ه خاص را ترين اخبار و مطالب مربوط به يك زمين كرد كه به صورت هدفمند تازه اي تلقي چين شده هاي دست ها را بايد آدرس لينك

شوند و خود به تنهايي منابعي خواندني و جذاب در وب  وقفه و به سرعت بروز مي ها بي اين لينكدوني. كنند به مخاطب ارائه مي

 (IM) رساني فوري افزارهاي پيام توانيد در نرم يك شيوه ديگر را مي. شوند هستند كه به همت كاربران و براي كاربران توليد مي

معموال گروهي از . رساني و خبري نيز دارند شوند، بلكه كاربرد اطالع هدف استفاده نمي هايي بي گفت و ر فقط براي گپببينيد كه ديگ

خوب است . فرستند را براي يكديگر مي) از هر نظر(ترين اخبار و يا مطالب جالب  كاربران كه عاليق مشتركي دارند، لينك تازه

  .بناميم News Messenger  شوند كارگرفته مي مقصودي به را وقتي براي چنين IM افزارهاي نرم

همان كاربراني كه ممكن است از لينكدوني . روي ديگري از همين سكه است >هاي آنالين ها و انجمن اي پورتال كاربرد رسانه<

استفاده كنند، گاهي رساني و هدايت مخاطبان به سمت منابع خبري و اطالعاتي خاص  سايت يا وبالگ شخصي خود براي اطالع
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در . هاي آنالين منتشر كنند ها و انجمن وآمدتري مانند پورتال تر و پررفت  هاي عمومي هاي خود را در مكان دهند لينك ترجيح مي

زيرا هر مخاطب . هاي خبري رسمي بيشتر است هاي مردمي از سايت حقيقت گاهي سرعت انتشار و جامعيت اخبار در اين پورتال

آيد كه به موازات افزايش تعداد بازديدكنندگان، حجم  كند و پورتال به صورت تابلويي درمي ت يك خبرنگار عمل ميخود به صور

 .شود اخبار و مطالب آن بيشتر و بيشتر مي

رشد اين . دهد مي تر شدن رسانه وب را نشان جنبه ديگري از مردمي On‐Demand افزايش استقبال از موسيقي و ويديوي

بصري را واداركرده است كه وارد عرصه اينترنت شوند و يك برنامه  -هاي سمعي در ميان كاربران اينترنت، اغلب رسانهگرايش 

را به ميل ) كننده اعم از خبر يا كليپ هنري و سرگرم(مشخص براي پاسخگويي به مخاطباني كه مايلند اطالعات صوتي و تصويري

يا كاميابي سرويس  Google Video توانيد در پيدايش سرويسي مانند تحول را مي پيامد اين. خود انتخاب كنند، تدوين كنند

  .اپل ببينيد iTunes موسيقي

  2سازوكار خودترميمي محتواي وب  - 2

ترشدن وب  اين هوشمندي از مردمي. به يك سازوكار خودترميمي بسيار پيچيده و هوشمند مجهز است 2محتواي وب

يكي با واسطه و ديگري : توان به دو صورت مشاهده كرد سازوكار خودترميمي محتوا را مي. عي استجم شود و حاصل خرد مي ناشي

مثال بازديدكنندگان يك سايت خبري و يا (كنندگان يك محتواي اطالعاتي  در سازوكار با واسطه، خوانندگان و مصرف. واسطه بي

افزايند، ايرادهايي از آن  كنند، چيزهايي به آن مي است را نقد ميدادهبا درج كامنت و اظهارنظر، اطالعاتي كه ناشر ارائه ) آموزشي

. تواند با واسطه مديران يا اپراتورهاي سايت اعمال شوند همه اين موارد مي. دهند گيرند و يا براي اصالحش پيشنهادهايي مي مي

 .شود مقاله تكميل و تصحيح ميشود، به تدريج آن خبر يا  ها به طور خودكار پاي مطالب افزوده مي وقتي كامنت

ترند و  كنند، معموال موفق هايي كه چنين مي سايت .كه ممكن است حجم اين اطالعات ضميمه، از محتواي اوليه بيشتر شود چنان

  .شوند هاي مردم ندارند، به تدريج از گردونه رقابت كيفي ميان توليدكنندگان محتوا خارج مي هايي كه هيچ توجهي به كامنت آن

در . و مشتقات آن تبلور همين سازوكار است (Wiki)ويكي . است 2يك پديده كامال جديد در وب  >واسطه بي  خودترميمي<

پديا بر اين نظريه استوار است كه اگرچه  ايده ويكي. يابند مستقيما يك محتواي اطالعاتي را ويرايش كنند اين شيوه مردم امكان مي

محتويات مخدوش شوند، اما در بلندمدت، خرد جمعي شاكله و صحت اطالعات را حفظ خواهد در كوتاه مدت ممكن است برخي 

  .كرد
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  جهش در معناي آموزش  - 3

 >غيرتجاري كردن دانش<در اين مورد،  2ترين ويژگي وب مهم. توانيد در قالب تحوالت مفهوم آموزش نيز ببينيد را مي 2وب 

تر شدن فضاي وب  هاي مردمي اين هم يكي از پيامد. است (Open Development) كارگيري رهيافت توسعه باز از طريق به

توانند در فرايند توسعه يك مقوله علمي يا فني آزادانه مشاركت داشته باشند و به طور رايگان از  در اين شيوه، مردم مي. است

تواند به آرشيو تعامالت  جديد همواره مي زيرا يك عضو. تري از آموزش است اين در حقيقت سطح متعالي. حاصل آن استفاده كنند

قبلي گروه مراجعه كند و خود را در اسرع وقت به سطح فعلي گروه برساند و پس از آن هم در جلوبردن دانش گروه نقش داشته 

  .باشد و هم از اين خرد جمعي چيزها بياموزد

جنبه ديگري از تحول در معناي آموزش در فضاي سايبر را  >به وسيله موتورهاي جستجو On‐Demand آموزش<

اما كيفيت . دانند توان به آموزگاراني تشبيه كرد كه جواب هر سوالي را مي موتورهاي جستجو را از اين نظر مي. دهد مي نشان

براي باالبردن دانش  <آموزي خود>در اين حوزه جديد، پرسشگر از روش . هاي پرسشگر دارد هايشان بستگي به كيفيت پرسش پاسخ

 .آموزد كه به آن نياز داشته باشد كند و تنها هنگامي يك مفهوم را مي خود استفاده مي

 و How‐to  و What‐is هاي بسته FAQ ها در حقيقت مجموعه  اين بسته. هاي جنبي سازوكار فوق هستند يكي از خروجي

تر شدن  توان آن را پيامد مردمي آيند و از اين منظر مي ان اينترنت پديد ميوسيله كاربر اي هستند كه به هاي از پيش آماده جواب

اين . واسطه نيز مجهزند هاي خودترميمي باواسطه يا بي جالب اينجاست كه برخي از همين محتويات، به سازوكار. وب تلقي كرد

 .ها تكيه كنند ين بستهدهد با اعتماد بيشتري به اطالعات موجود در ا آموزان امكان مي قابليت به دانش

كاركرد آموزشي اين شيوه از تبادل . شدن وب هستند تر  گذاشتن اطالعات نيز يكي از پيامدهاي مردمي هاي به اشتراك سيستم

اي از اطالعات به صورت يك فايل، سند و يا كتاب الكترونيكي  در واقع هنگامي كه مجموعه. اطالعات هم جالب و هم مهم است

شود، همه اعضاي گروه قادرند بسته به نياز خود از اين اطالعات براي باالبردن سطح  ز كاربران به اشتراك گذاشته ميميان گروهي ا

 .ببرند  دانش و آگاهي بهره

 ها پويايي داده -4

ما اگر ا. يك رسانه نيز هست. يك فناوري است .وب يك شبكه اطالعاتي است. توان بررسي كرد پديده وب را از زواياي مختلفي مي

است،   توان وب را به سيستمي تشبيه كرد كه حيات دارد، زنده ترين تبلور فضاي سايبر درنظربگيريد، آنگاه مي آن را به عنوان مهم
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هاي مهم و  كند، برخي جنبه نگرش سيستمي به مقوله وب به ما كمك مي. شود كند و نو مي درپي تغيير مي ماند، پي راكد نمي

تنها در مجاري اطالعاتي  ها نه اي برخوردار است كه طي آن، داده از اين منظر، وب از پويايي ويژه. سازيمكليدي آن را برجسته 

اين سازوكار را تقريبا . شوند تر تبديل مي هاي پيچيده آيند، بلكه گاهي، خود، به بستري براي انتقال داده مختلف به حركت درمي

تر بر امواج ساده پديد   امواج مركبي كه از سوار شدن امواج پيچيده. ج تشبيه كردتوان به مفهوم مدوالسيون در فيزيك اموا مي

 .آيند مي

اي است كه برخي از اطالعات در  سعي در توضيح و تبيين آن دارد، همين كاركرد دوگانه >2وب <يكي از مفاهيمي كه فرضيه 

اند و در يك روند تعاملي بسيار پويا و پيچيده مرتبا به آن  آورده اي از اين اطالعات را مردم پديد گونه. شبكه اينترنت دارند

مستقل جديدي است كه درون وب به جريان  بعضي ديگر از اين اطالعات نيز حاصل تعامل كاربران با روند پويايي نيمه. افزايند مي

يك جستجو در بانك اطالعاتي گوگل  و گاه به پيچيدگي نتايج RSS هايي كه گاه به سادگي يك لينك درآمده است و بر اساس الگو

 .كنند دهند و اصالح مي خود يكديگر را تغييرمي به آورند كه خود ها را پديد مي هستند، ساختاري مركب از داده

طوري كه به . تواند مشترك آن نيز باشد كند به محتوا دسترسي پيدا كند، بلكه كاربر مي نه تنها به كاربر كمك مي RSS فناوري

ها را نيز به يكديگر  توان سايت مي RSS با استفاده از تكنيك. ترين تغييرات آگاهي يابد تغيير محتوا، به طور خودكار از تازهمحض 

. طور خودكار و بدون دخالت انسان، از محتواي پايگاه ديگر اطالع پيدا كند تواند به به اين ترتيب يك پايگاه وب مي. متصل كرد

آورند كه اطالعات و اخبار را  شوند، بستر اطالعاتي جديدي را پديد مي هم متصل مي ترتيب به طور زنجيروار بههايي كه به اين  سايت

 .سازد از يك پايگاه به ديگري جاري مي

دهد به  نويس امكان مي اين سيستم به يك وبالگ .ها مشاهده كرد وبالگ Trackback توان در سيستم مشابه همين كاركرد را مي 

نويس ديگر، نظر و نقد خود را در وبالگ خودش بنويسد و  جاي درج كامنت و اظهارنظر مستقيم در پايين يادداشت يك وبالگ

هاي  واسطه لينك آيند كه به اي از اظهارنظرها پديد مي به اين ترتيب زنجيره. لينك آن را به طور خودكار ضميمه آن يادداشت نمايد

 .اند به هم متصل شده  Trackbackدوطرفه 

هاي متني  مثال سيستم آگهي. هاي خودكار اطالعاتي است تري از همين زنجيره مدل پيشرفته >هاي متني هوشمند آگهي<سازوكار 

ررفته در آن با واژگان دهد كه واژگان به كا ها را نشان مي گوگل به طور هوشمندانه در يك صفحه وب فقط آن دسته از آگهي

ها و  ها كاركردي مشابه سيستم لينكدوني سايت به اين ترتيب، آگهي. استفاده شده در آن صفحه ارتباط مفهومي داشته باشد
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ها بر اساس يك  ها دارد و لينك كردن لينك چين با اين تفاوت كه دست انسان دخالت كمتري در دست. كنند ها را پيدا مي وبالگ

 .گيرند كه كجا به نمايش درآيند بندي شده، خود به خود، تصميم مي الگوي طبقه

ها يا Tagاين. شوند ناميده مي Tag   ها را تعدادي واژگان كليدي برعهده دارند كه گاهي بندي اين لينك نقش محوري در طبقه

بندي موضوعي مختلف  نهايت دسته يجاد بيشوند و امكان ا هستند كه ضميمه اطالعات مي  متاديتا  هاي كليدي در حقيقت نوعي واژه

گذاري عكس است، از همين روش براي متصل  كه پايگاهي براي به اشتراك) متعلق به ياهو) Flickr  مثال سايت. سازند را فراهم مي

 <كامپيوتر>و  <كامپ نمايشگاه اله>هاي  به نام Tag يك گالري ممكن است داراي دو. كند هاي مختلف استفاده مي كردن گالري

به اين ترتيب دوگالري عكس مذكور به . باشد <هنر>و  <آموزش>، <كامپيوتر>هاي  با نام Tag  باشد و يك گالري ديگر داراي سه

  .شوند به طور خودكار به يكديگر لينك مي <كامپيوتر>دليل داشتن يك وجه مشترك، يعني 

ها و صفحات وب به يكديگر منحصر به كاربردهاي مثبت در فضاي  كردن سايت هاي خودكار براي متصل البته استفاده از سازوكار

مثال ترفند سيادي يا فيشينگ و يا هدايت . را در همه جا مشاهده كرد >هاي آلوده لينك<توان ردپاي  كه مي چنان. سايبر نيست

ص از طريق نصب اسب تروا روي كامپيوتري كه سهوا يا عمدا پايگاه اينترنتي خاصي را هاي خا ها و سايت كاربر به لينك

  .دهد هاي آلوده را نشان مي اي از پويايي لينك است، نمونه كرده مرور

 مفهومي به نام سرويس  - 5

اي  وب جديد به گونه. اي از همين مفاهيم است واژه خدمت يا سرويس نمونه. اي مفاهيم كليدي ديگر نيز هست متضمن پاره 2وب 

اين مفهوم هم دربرگيرنده معناي لغوي آن، يعني . است وكارهاي آنالين تبديل شده است كه مفهوم سرويس به يكي از اركان كسب

) مثال ارسال نامه الكترونيكي(دهد يك فرآيند اطالعاتي  رساني، و هم دربرگيرنده معناي تازه و مدرن آن است كه نشان مي خدمت

اين شيوه از ارائه خدمات . واسطه يك سيستم آنالين رخ دهد تواند به افزاري انجام شود، مي كه از طريق يك محصول نرم اين به جاي

 eBay هاي گوگل و خدماتي كه سايت. توان به صورت يك سرويس ارائه كرد افزار را مي گويد هر نرم اي است كه مي متكي بر نظريه

ها را  سرويس بنابراين وب. است گرفته از همين معنا ريشه  سرويس وب  اصطالح. همين خدمات هستند اي از دهند، نمونه مي ارائه

 .قلمداد كرد كه البته هنوز به بلوغ خود نرسيده است 2توان يك پديده متعلق به عصر وب مي

 اين پديده كه. ها دانست سرويس وب به تازگي، يك تكنيك و فن جديد نيز پا به عرصه وب گذاشته است كه بايد آن را مكمل نظريه

Ajax هاي وب ممكن است ظاهرا هيچ اينترفيسي  سرويس. توان بر يك سرويس وب پوشاند نام دارد، درحقيقت لباسي است كه مي
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هند و افزاري را از طريق اينترنت در دسترس كاربر قرارد اي از خدمات نرم هاي فني، مجموعه نداشته باشند و فقط از طريق پروتكل

دهد،  جكس به ما امكان مي اما تكنيك اي. سرويس قرار دهيم پويا را بر روي يك وب HTML حداكثر ممكن است يك صفحه وب

 .را كامال محقق كنيم >افزار به صورت سرويس نرم<معمولي را پشت سر بگذاريم و ايده  HTML هاي موجود صفحات محدوديت

هاي  وقتي كه به تدريج سرويس. ديگر نيز ارتباط نزديكي دارد و آن، معناي واژه توسعه است با يك مفهوم كليدي 2سرويس در وب

رو شويم كه در آن همواره روند توسعه،  افزاري قابل نصب را بگيرند، آنگاه ممكن است با شرايطي روبه هاي نرم آنالين جاي بسته

يعني تقريبا هميشه با محصوالتي  2بنابراين توسعه در عصر وب. كننده قراردارد افزار در معرض ديد مصرف اصالح و تكميل نرم

رابطه تنگاتنگي با بازخورد مشتريان  >خدمت<علت اين پديده آن است كه . قراردارند) بتا(سروكار داريم كه در مرحله آزمايشي 

توان  يچ سرويس آناليني را نميتر است و مشاركت كاربران در تغيير و تحوالت آن بيشتر شده است، ه مردمي 2دارد و چون وب 

به زبان ديگر، . يافت كه بتواند بدون توجه به انتقادات و پيشنهادهاي كاربران، همچنان در مدار كاميابي و موفقيت قرارداشته باشد

ا نيز افزار ر اي از خودترميمي نرم شود، بلكه گونه تنها به خودترميمي اطالعات منجر مي اي است كه نه نقش مردم به گونه

 .شود گاه از مرحله تست بتا خارج نمي افزار دائما درحال ترميم باشد، هيچ آورد و واضح است وقتي نرم مي پديد

 سازي با قلك آنالين پول -6

 1به وضوح نسبت به وب 2مثال كسب و كارهاي وب .تر شدن وب، اقالم ديگري را نيز افزود توان به فهرست پيامدهاي مردمي مي

وكار اين است كه با مشتريان محدودتر ولي پولدارتر تعامل  ايده سنتي كسب. دهند به تك تك كاربران مياهميت بيشتري 

وكار تمايل زيادي دارند كه به جاي سروكله زدن با صد مشتري كه هركدام فقط كمي پول  بنابراين صاحبان كسب. باشيد داشته

. رو كرده است اين نظريه را با ترديد روبه 2وب. رو شوند پردازند، روبه هاي بزرگي مي كنند، با ده يا پنج مشتري كه رقم خرج مي

اند راهي پيدا كنند كه درآمد خود را به جاي تكيه بر  توانستهeBayظاهرا كسب وكارهاي چابك و تيزهوشي مانند گوگل و 

 .درآمد بنا كنند كننده كم رفها مص خريدهاي چند هزار دالري مشتريان بزرگ، براساس دريافت تنها چند سنت از ميليون

رمز موفقيت . قطره قطره جمع گردد، وانگهي دريا شود: گويد كردن همان ضرب المثل قديمي كه مي اين چيزي نيست غير از محقق

فروشيد، مجبوريد خيلي  وقتي شما خدمتي را مي. گردد در اين رهيافت جديد بازهم به نقش كليدي مردم در متافور خدمت برمي

شويد رابطه بهتري با  به اين ترتيب شما وادار مي. د، به نظر و انتقادات مشتري بها بدهيدفروشي بيشتر از زماني كه كااليي مي

اي  توانيد اين بستر جديد را به مجراي تازه كنيد، فورا مي كننده ايجاد مي اما همين كه رابطه بهتري با مصرف. مشتريان برقرار كنيد
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كنند محتوايشان چنان مشتري پسند باشد، كه  ياتي است كه سعي مياين كار شبيه روش نشر .درآوردن تبديل كنيد براي پول

 .استوار سازند) مشتريان كم پول)بر تيراژ ) مشتريان پولدار(درآمد خود را به جاي تكيه بر آگهي 

گيري ها به كار يكي از اين روش. گيرند هاي ديگري نيز براي افزايش درآمد خود بهره مي از تكنيك 2وكارهاي وب البته كسب

توانيد حتي  مثال شما مي. متكي است (Data Mining) كاوي وكار است كه عمدتا بر فنون داده يا هوشمندي كسب BI رهيافت

كردن  هاي مستقيم مردم شويد، با تجزيه و تحليل رفتار بازديدكنندگان سايت خود و دنبال پيش از آن كه منتظر بازخورد و كامنت

توانند نحوه  هايي مجهزند كه مي هاي پيشرفته مديريت محتوا به سازوكار سيستم. كنيد ات را مرتبا بهترها، ساختار اطالع رد كليك

 .كاربران سايت بهينه كنند (Navigation) نحوه حركت ها را به صورت خودكار و هوشمند با توجه به چيدمان لينك

 پلتفرم موبايل: حركت در فضاي سه بعدي -7

قابل تشخيص است و آن نقش فزاينده پلتفرم موبايل و به طور كلي آن دسته از  2در فضاي وب  يك مشخصه مهم ديگر نيز

توان دريافت كه در  با كمي تامل مي. دهند جايي فيزيكي اطالعات را در اختيار كاربر قرار مي تجهيزات همراه است كه قابليت جابه

ها، مثال  تواند در همه حالت كاربر مي. يك كامپيوتر ساكن نيست محدود به >حالت فيزيكي دسترسي به اطالعات<ديگر  2عصر وب

تواند همان لحظه وبالگ خود را بروز  اين كاربر مثال مي. هنگامي كه مشغول قدم زدن در يك پارك است، وارد فضاي سايبر شود

 .كند و يا پاي يك يادداشت يا مقاله، كامنت بگذارد

هاي  عنوان نمونه، اگر به قابليت عكسبرداري ديجيتال با استفاده از گوشي به. في دارداين وضعيت پيامدهاي مهم و تاثيرات ژر

توانيد  كند، آنگاه مي تواند به اينترنت متصل شود و وبالگ خود را بروز موبايل فكر كنيد و در نظر بگيريد كه صاحب اين گوشي مي

هايي مانند  همين سناريو در پيوند با پديده. تواند آسان شود ياندازي و بروزكردن يك فتوبالگ تا چه اندازه م تصور كنيد راه

 .كند خبرنگاري شهروندي، پويايي كامال جديد و هيجان انگيزي را ترسيم مي

كه اگر من يك روز هنگام قدم  چنان. شدن فضاي طبيعي با فضاي سايبر است شود، تركيب نتيجه ديگري كه از اين تحول حاصل مي

حال را به فضاي سايبر منتقل  و توانم به سرعت همين حس هاي طبيعت قراربگيرم، مي دت تحت تاثير زيباييزدن در پارك به ش

كنم و برعكس، يك بگو مگوي اينترنتي كه شايد از يك كامنت و انتقاد تند در پاي يك يادداشت وبالگي من حاصل شده باشد فورا 

 .ان لحظه در كنارم هستند نشان دهدتواند آثار خود را در رفتار من با كساني كه هم مي
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يا سرويس (يعني كالينت . ناميد <24در  7كالينت >اي نهفته است كه شايد بتوان آن را  راز اين تحول در پيدايش مفهوم تازه 

اطالعات متصل و ساعت شبانه روز و در تمام طول هفته به شبكه جهاني  24در تمام  سرور  تواند پا به پاي نيز مي) گيرنده اطالعات

تواند به يك  زيرا او مي. كننده محض دانست توان يك مصرف اي را نمي چنين سرويس گيرنده. در تعامل با آن قرارداشته باشد

  .كنشگر فعال در فضاي سايبر تبديل شود و تغييراتي را در پويايي اطالعات پديد آورد
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 چگونه كار خواهد كرد ؟ 3وب 

   جستحو كنيد،فرض كنيد مرورگر اينرتنتي طوري هوشمند شود كه هر چه بيشتر در وب بگرديد و يا هر چه صفحات بيشتري را 

 !آنگاه شايد فقط كافي باشد شما از مرورگرتان فقط بپرسيد نهار كجا بروم؟. هاي شما ببرد مندي مرورگر بيشتر پي به عالقه

  !ها را پيشنهاد خواهد داد مرورگرتان بر اساس شناختي كه از شما دارد، به شما بهترين گزينه


