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تاریخچه وب1.1
با گسترش روزافزون منابع اطالعاتی و نیاز شدید افراد براي دسترسی به اطالعات در 1960در اواخر دهه 

سال بعد از این پیدایش هیچ گونه ابزاري براي کاوش 30دنیا شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت، اما تا سرتاسر 

تیم برنزلی براي 1980سال پس از پیدایش اولیه آرپانت، یعنی در سال 20اطالعات در آن طراحی نشده بود. 

ب را طراحی کرد و بدین ترتیب در تبادل اطالعات و داده هاي مورد نیاز در ایستگاههاي مختلف شبکه جهانی و

آزمایشگاه فیزیک ذره اي اروپا در کشور سوئیس این شبکه راه اندازي شد. در ابتدا وب فقط از چند سرور و چند 

کالینت تشکیل شده بود اما بعدها گسترده تر شد و به عنوان یکی از مجموعه خدمات اینترنت به حساب آمد. در 

سایت قابل دسترسی بود 130راه اندازي سرویس جست و جو بر روي وب تنها سال پس از3یعنی 1993سال 

1997سایت رسید و در پایان سال 33000به بیش از 1995اما با توجه به رشد سریع وب این تعداد در سال 

میلیون افزایش یافت.80این رقم به تعداد 

شمگیرش، وب سایتها و پایگاههاي اطالع رسانی میالدي با ظهور وب و پیشرفت چ90در سال هاي ابتدایی دهه 

علمی، اقتصادي، سیاسی، تفریحی و ... به سرعت و یکی پس از دیگري خلق شدند. در آن سالها فن آوریها و 

پیشرفتها تنها اجازه می داد که کاربرنهایی و بازدید کننده وب سایت خواننده اي صرف باشد.

در تعامل با وب سایتهاي آن روزگار را نداشت و روند به هنگام سازي بدین ترتیب کاربر نقشی خاص و چشمگیر

و به روز نبود. همین روند کم کم ماهیتی از وب در ذهن مخاطبان پایه گذاري کرد که محتوي وب چندان سریع 

نام برده می شود.1از آن به عنوان وب سنتی یا وب 2تا قبل از ظهور وب 
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چیست؟2وب 1.2
را می توان مفهومی دانست که براساس آن تعامل با محتواي وب به مثابه تعامل با محتواي موجود در 2وب 

رایانه هاي شخصی است. دنیایی که در آن هر کنشی یک واکنش بالدرنگ را به همراه دارد به گونه اي که بین 

در حال کار با یک نرم افزار نصب کنش و واکنش هیچ فاصله زمانی را نمی توان احساس کرد و کاربر خود را

1هر کاربر به تولید محتوا می پردازد و مانند وب 2در وب شده روي سیستم می بیند و نه یک شبکه جهانی. 

تنها مصرف کننده نمی باشد و خود نقشی مهم را بر عهده می گیرد.
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2تاریخچه وب 1.3
سال اخیر بر سر زبانها جاري شده است 5حی که در را می توان اصطالحی جدید دانست، اصطال2اصطالح وب 

و به همین دلیل نیز تعاریف یکپارچه و واحدي را نمی توان براي آن ارائه داد. این اصطالح ابتدا توسط شرکت 

برگزار شد به عنوان واژه 2004که در سال 2به وجود آمد و در نخستین کنفرانس وب 2003اورایلی در سال 

فقط یک ادعا بود که توسط تیم اورایلی مطرح شده 2بیات انفرماتیک اضافه شد. در ابتدا وب هاي جدید به اد

در محافل عمومی فن آوري 2بود که بیان می داشت اینترنت دوباره به پا خواهد خاست. هم اکنون اصطالح وب 

مشارکت را براي مردم اطالعات براي بیان نسل دوم سرویسهایی از وب استفاده می شود که امکان همکاري و 

فراهم می سازد.

را به تیم اورایلی نسبت می دهند، او با بازنگري و بررسی ویژگیهاي شرکتهاي آنالین موفق که در سال 2وب 

را ارائه داد. این ایده در سال 2هنوز در حال فعالیت بودند و با بررسی شباهتهاي سایت آنها ایده وب 2001

میلیون از 10یک سال و نیم بعد از مطرح شدن این ایده با بیش از شد. در عرضوارد دنیاي دیجیتال2004

به اظهارنظر پرداختند.2سایتهایی که در موتور جست وجوي گوگل به ثبت رسیده اند درباره وب 

ه دانست ک2به گفته تیم اورایلی شرکتهایی همچون گوگل، یاهو و مایکروسافت را می توان پیشگامان عرصه وب 

ارائه داده است به شرح زیر است:2گوي سبقت را از رقبا ربوده اند. آخرین تعریفی که تیم اورایلی درباره وب 

تحول کسب و کار در صحنه رایانه است که از حرکت به سمت اینترنت به عنوان یک بستر 2وب « 

ده این بستر ساختن برنامه هایی حاصل شده و تالشی است براي درك قواعد موفقیت در این بستر. مهمترین قاع

»کاربردي است که تأثیرات شبکه را کنترل کند به نحوي که کاربران بیشتر و بهتر از آن بهره ببرند. 
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ورود موتورهاي جست و جو1.4
مرتب سازي، کاوش و جست و جو در وب از طریق موتورهاي جست و جو مانند گوگل امروزه کاري بی زحمت 

آید. واقعاً چه راه دیگري براي کندوکاو میلیونها مدخل اطالعاتی در وب می شناسید؟به نظر می 

اگرچه در روزهاي اول حیات وب تعداد سایتها به قدري محدود بود که نیازي به جست وجو احساس نمی شد. 

می پرداختید، به وقتی می خواستید اطالعاتی را پیدا کنید، یکراست سراغ منبع می رفتید و اگر به مرور در وب 

آمریکا مراجعه می کردید. یا به Supercomputering Applicationاز مرکز ملی » تازه چه خبر « صفحه 

مراجعه می کردید تا با تازه واردها آشنا شوید (که Jerry’s Guide to the World Wide Webسایت 

ا و هم از نظر سطح عالیق عمومی شروع به بعدا به یاهو تبدیل شد). همچنان که وب، هم از نظر تعداد سایته

رشد تصاعدي کرد، یک نکته بدیهی بود؛ و آن این که کاربران شدیدا به ابزارهایی براي مرتب سازي سریع، طبقه 

بندي و جست و جوي حجم اطالعات روزافزون نیاز داشتند.

گام بعدي1.5
از طریق وباگ نویسی، به اشتراك گذاري تصاویر، ابداع ابزارهاي با کاربرد ساده براي ایجاد صفحات شخصی 

فیلمهاي ویدیویی و دیگر محتویات، زمینه رشد آینده اینترنت را روشن ساخته است. نتیجه این که مردم فقط 

مصرف کننده نیستند، بلکه در آن سهیم خواهند بود؛ یعنی همان تفکري که پشت جدیدترین حرکت وب، یعنی 

نهفته است. 2وب 

، فناوري است. همچنان که برنامه نویسان صفحات وب در پدید آوردن 2ز عوامل کلیدي در پروژه وب یکی ا

فناوري هایی نظیر اي جکس مهارت به خرج می دهند، سایتهاي وب می توانند مجموعه اي از قابلیت هاي 

د. در نتیجه کاربران قادر جدید را پیاده سازي کنند که میزان دسترسی و توانایی هاي کاربران را افزایش می ده

خواهند بود مطالب بیشتري در وب ایجاد کنند.
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بخش دوم 

هاي مهم وب مشخصه
جدید
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وب از نماي نزدیک2.1
خوب که نگاه کنیم، می توانیم به ماهیت و عمق تغییرات بنیادینی که در مشخصه هاي وب و رفتار کاربران آن 

به وقوع پیوسته است، پی ببریم. ولی نکته جالب اینجاست که همین تغییرات کند و آهسته حتی در دنیاي 

ر تاروپود وب آرام آرام رسوخ می سریع و پویایی مثل اینترنت نیز به صورت تدریجی شکل می گیرند. گویی د

دلیل، کاربرانی که چند سالی در این فضاي مجازي نفس کشیده باشند، به وضعیت جدید کنند. شاید به همین 

خو گرفته اند و احتماال تغییرات برایشان چندان ملموس نیست. مانند این است که سالها با یک نفر زندگی کنیم 



11

ید و روي آنها انگشت بگذارید. این تغییرات کدامند؟ آیا می توانیم آنها را و متوجه تغییرات مهم را کشف کن

دسته بندي کنیم؟

صحبت می کنند، مباحث مختلفی را پیش می کشند. برخی مایلند جنبه هاي 2کسانی که درباره نظریه وب 

نیز به کاربردهاي تکنیکی آن را براي مخاطبانی همچون برنامه نویسان و طراحان وب تشریح کنند. بعضی 

را به صورت پلتفرمی ترسیم کنند که تجربه بحران دات کام در سال 2تجاري آن نظر دارند و می خواهند وب 

-دوهزار را پشت سر خود دارد و اکنون به یک سیستم پخته و با تجربه تبدیل شده است که روشهاي هوشمندانه

آن دسته از ویژگی هاي جدید وب که با نگرش سیستمی اي براي کسب و کار آنالین دارد. در این مقاله به 

، محتویات آن و پویایی داده ها است. 2سازگاري بیشتري دارد اشاره می شود و نگاه آن بیشتر به درونمایه وب 

قبال به صورتهاي گوناگون و حتی جامعتر و 2پردازان وب بسیاري از ایده هایی که اینجا مطرح می شود، نظریه

، با 2کرده اند و در نتیجه حرف تازه اي نیستند. اما سعی شده که یک تصویر موجز و مختصر از وب بهتر مطرح

توجه به این دیدگاه ارائه شود.

2سازوکار خودترمیمی محتواي وب 2.2
به یک سازوکار خودترمیمی بسیار پیچیده و هوشمند مجهز است. این هوشمندي از مردمی تر 2محتواي وب 

اشی می شود و حاصل خرد جمعی است. سازو کار خودترمیمی محتوا را می توان به دو صورت شدن وب ن

مشاهده کرد : یکی با واسطه و دیگري بی واسطه. در سازوکار با واسطه، خوانندگان و مصرف کنندگان یک 

دهایی از آن می گیرندمحتواي اطالعاتی که ناشر ارئه داده است را نقد می کنند، چیزهایی به آن می افزایند، ایرا

و یا براي اطالحش پیشنهادهایی می دهند. همه این موارد می تواند با واسطه مدیران یا اپراتورهاي سایت اعمال 

شوند. وقتی دیدگاه ها به طور خودکار پاي مطالب افزوده می شود، به تدریج آن خبر یا مقاله تکمیل و تصحیح 

معموال موفق ترند و آنهایی که هیچ توجهی به کامنتهاي مردم ندارند، می شود. سایتهایی که چنین می کنند، 

یک » خودترمیمی بی واسطه « به تدریج از گردونه رقابت کیفی میان تولیدکنندگان محتوا خارج می شوند. 
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است. ویکی و مشتقات آن تبلور همین سازوکار است. در این شیوه مردم امکان می 2پدیده کامال جدید در وب 

ابند مستقیما یک محتواي اطالعاتی را ویرایش کنند. ایده ویکی پدیا بر این نظریه استوار است که اگرچه در ی

کوتاه مدت ممکن است برخی محتویات مخدوش شوند، اما در بلند مدت ، خرد جمعی شاکله و صحت اطالعات 

را حفظ خواهد کرد.

جهش در معناي آموزش2.3
غیرتجاري « در این مورد، 2لب تحوالت مفهوم آموزش نیز ببینید. مهمترین ویژگی وب را می توانید در قا2وب 

تر شدن فضاي از طریق به کارگیري رهیافت توسعه باز است. این هم یکی از پیامدهاي مردمی» کردن دانش 

کت داشته باشند و وب است. در این شیوه، مردم می توانند در فرایند توسعه یک مقوله علمی یا فنی آزادانه مشار

به طور رایگان از حاصل آن استفاده کنند. 

زیرا یک عضو جدید همواره می تواند به آرشیو تعامالت قبلی این در حقیقت سطح متعالی تري از آموزش است.

گروه مراجعه کند و خود را در اسرع وقت به سطح فعلی گروه برساند و پس از آن هم در جلو بردن دانش گروه 

» آموزش درخواستی به وسیله موتورهاي جستجو«اشته باشد و هم از این خرد جمعی چیزها بیاموزد. نقش د

جنبه دیگري از تحول در معناي آموزش در فضاي سایبر را نشان می دهد. موتورهاي جستجو را از این نظر می 

هایشان بستگی به کیفیت توان به آموزگارانی تشبیه کرد که جواب هر سوالی را می دانند. اما کیفیت پاسخ

براي باال بردن دانش خود استفاده » خودآموزي«پرسشهاي پرسشگر دارد. در این حوزه جدید، پرسشگر از روش 

می کند و تنها هنگامی یک مفهوم را می آموزد که به آن نیاز داشته باشد.

پول سازي با قلک آنالین2.4
به 2می توان به فهرست پیامدهاي مردمی تر شدن وب، اقالم دیگري را نیز افزود. مثال کسب و کارهاي وب

اهمیت بیشتري به تک تک کاربران می دهند. ایده سنتی کسب و کار این است که با 1وضوح نسبت به وب
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ر تمایل زیادي دارند که به جاي مشتریان محدودتر ولی پولدارتر تعامل داشته باشید. بنابراین صاحبان کسب و کا

سروکله زدن با صد مشتري که هر کدام فقط کمی پول خرج می کنند، با ده یا پنج مشتري که رقمهاي بزرگی 

این نظریه را با تردید روبه رو کرده است. ظاهرا کسب و کارهاي چابک و 2می پردازند، روبرو شوند. وب

راهی پیدا کنند که درآمد خود را به جاي تکیه بر خریدهاي چند تیزهوشی مانند گوگل و ئی بی توانسته اند

هزار دالري مشتریان بزرگ، بر اساس دریافت تنها چند سنت از میلیون ها مصرف کننده کم درآمد بنا کنند. این 

چیزي نیست غیر از محقق کردن همان ضرب المثل قدیمی که می گوید: قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا 

در این رهیافت جدید بازهم به نقش کلیدي مردم در مفهوم استعاري خدمت بر می گردد. رمز موفقیتشود. 

وقتی شما خدمتی را می فروشید، مجبورید خیلی بیشتر از زمانی که کاالیی می فروشید، به نظر و انتقادات 

رقرار کنید. اما همین که رابطه مشتري بها بدهید. به این ترتیب شما وادار می شوید رابطه بهتري با مشتریان ب

بهتري با مصرف کننده ایجاد می کنید، فورا می توانید این بستر جدید را به مجراي تازه اي براي پول درآوردن 

تبدیل کنید. این کار شبیه روش نشریاتی است که سعی می کنند محتوایشان چنان مشتري پسند باشد، که 

مشتریان پولدار) بر تیراژ(مشتریان کم پول) استوار سازند.درآمد خود را به جاي تکیه بر آگهی (

از تکنیکهاي دیگري نیز براي افزایش درآمد خود بهره می گیرند. یکی از این روش 2البته کسب و کارهاي وب

یا هوشمندي کسب و کار است که عمدتا بر فنون داده کاوي متکی است. مثال B1هاي به کارگیري رهیافت 

د حتی پیش از آن که منتظر بازخورد و دیدگاه هاي مستقیم مردم شوید، با تجزیه و تحلیل رفتار شما می توانی

بازدیدکنندگان سایت خود و دنبال کردن رد کلیکها، ساختار اطالعات را مرتبا بهتر کنید. سیستم هاي پیشرفته 

به صورت خودکار و هوشمند با مدیریت محتوا به سازوکارهایی مجهزند که می توانند نحوه چیدمان لینکها را

توجه به نحوه حرکت کاربران سایت بهینه کنند.
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طراحی رابط کاربري پویا2.5

جدیدهايروشازاستفاده. استقدرتمندکاربريرابطداشتندویی،وبسایتیکيشاخصهترینبارز

بهبودباعثJavascriptوAjaxCSS , xml , HttpRequestنندماموجودهايتکنولوژيترکیبو

ایندرگوگلGmailسرویسازمیتوانمثالبطور. استشدههاسایتوبازبسیاريکاراییافزایشوسرعت

ن آوردبدستباعثوکردارائهرقبایشسایربامقایسهدرراپویاییوسریعبسیارکاربريرابطکهبردناممورد

محبوبیت در میان کاربران شد.

حذفیاکردنبازهنگامدرصفحهشدنرفرشها،ایمیلکردنچکهنگامدروقتگیرهايپروسهازیکی

باکارهنگامشماوکردحذفراپروسهاینآجاکس،طراحیروشبکارگیريباجیمیلکهبودایمیلیککردن

ه مند هستید.بهرممکنسرعتباالترینازخودجیمیل

پلتفرم استوب یک 2.6

ت یک شرکت تحقیقااساسبر. استپلتفرمیکبعنوانوببهکردننگاه،2وباصولترینمهمازیکی

آمریکایی ، بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان هستند که رایانه شخصی و به دنبال آن سیستم عامل، نرم 

فایل هایشان ندارند، اما کاربر اینترنت هستند و با افزارهاي کاربردي آفیس، و حتی فضایی جهت نگه داري 

نت کارهاي خود را انجام میدهند. و یا با استفاده از کافیموبایلشانمانندگوناگونهايDeviceاستفاده از

تقیم داده است.به نیازهاي این افراد پاسخی مس2وب

فراهمراآنالینOfficeافزارنرمامکان داشتنZoho.comوGoogle Docsمانندهاییسرویس

هاردبهراافرادایننیازکهدارندوجودوبتحتهافایلدارينگهبرايزیاديبسیارهايسایت. اندکرده

امکان نگه داري بوکمارك هاي هر فرد را بر Delicious.comمانندهاییسایتاند،کردهمرتفعشخصی
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روي وب فراهم میکنند. و حتی سایت هاي متنوعی امکان ویرایش عکس را بر روي اینترنت بوجود آورده اند که 

.میکنندنیازبیPhotoshopرا از داشتن یک نرم افزار ویرایشگر عکس ماننداین افراد 

شدهشخصیعاملسیستمداشتنازکاربرانازبسیاريباعث بی نیاز شدن2د، وببینیمیکههمانگونه

روي هر مرورگریکداشتنباکاربران. گرفتشکلجهانیعاملسیستمبناممفهومیکهبوداینجا. است

دستگاهی، و با اتصال به اینترنت میتوانند از کلیه سرویس هاي الزم جهت کارهاي روزمره خود بهره گیرند.

افزارهایینرم. استافزارمنرعرضهوتولیدسنتیيچرخهپایانجهانی،عاملسیستمهايپیامدازیکی

ا را خریداري کنند تا آنهبایدکاربرانومیکنندمنتشرراجدیدينسخهیکبارسالچندهرMS Officeمانند

از مزایاي نسخه جدید بهره مند شوند. اما برنامه هاي تحت وب هر ماه و گاهی هر روز آپدیت میشوند و سریعا 

در دسترس همگان قرار می گیرند.

2،0و وب 1،0اجزاي وب مقایسه 2.7
بگیرید.رامفاهیمازبسیاري،توانیدمی2,0وبو0٫1وباجزايمقایسهودقتبازیرجدولدر
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0٫2وب1,0وب
کلیکدابل
ClickDoubleنساُدگوگلس
Ofotoفلیکر
Akamaiتورنتبیت

پدیاویکیآنالینبریتانیکا
Mp3.comنپستر

نویسیوبالگشخصیسایتهايوب
EviteUpcoming.org,EDVB
دامنهناممعامله

speculationجستجوموتورسازيبهینه
کلیکهرازايبههزینهصفحاتدیدن

جداگانهصفحات
scrapingScreen

وبخدمات
srvicesweb

انتشار
publishing

مشارکت
participation

هاویکیمحتوامدیریتسیستمهاي
هافهرست

directories
بنديدسته

tagging
چسبندگی
stickiness

همزمانانتشار
syndication

حاالاست.اطالعاتپردازشوایجاددرهمهمشارکت2,0وبتعریفکلیدواقعدر،باشدمیگویاییجدول

وعکساشتراكسرویسهايدرعکسآپلود،نویسیوبالگصورتبهتواندمیپردازشیومحتواتولیدچنین

باشد.هاویکیهمانیامشارکتیفرهنگهايتولیدیاگذاريبرچسب،ویدئو

سرویسیکسرویساین،اندگفتهافزارينرمیاسرویسمعرفیازبعدکهشدهبارهازیاديسایتهايدر

راکلیمعیارهايایناگرولینداردمشخصیمرزهم2,0وبمهممفاهیمازبسیاريمانند،استاي2,0وب

د.خوریبرمیمشکلبهکمتر،باشیمداشتهنظردرآنتعریفبراي
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سومبخش 

آوري نگاهی به آینده فن
3اطالعات جهان وب
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بود همین که به خودمان آمدیم می بینیم که اینترنت نیز صاحب شماره نگارش شده. نزدیک به سه سال پیش 

سخن گفت که بی درنگ عملی نیز شد. این ایده در آغاز چندان جدي نبود 2که مردي بنام دیل دوهرتی از وب

برگزار شد و روشن گردید که این استاندارد با خود 2نخستین کنفرانس درباره وب2005تا اینکه در اواخر سال 

ري داده ها الزم است به ما کمک کند و نتیجه آن آمد تا هر کجا که به اشتراك گذا2انقالبی به همراه دارد. وب

اسپیس و یوتیوب نمونه هاي را در بالگها، دایره المعارف هاي اینترنتی و خوراکها می بینیم که ویکی پدیا، ماي

عملی آنها هستند. از آنجا که این استاندارد جنبه هاي گوناگونی را پوشش می دهد هنوز ارزش و سودمندي آن 

را داریم و دیروز 2روشن نیست. ما ناگزیریم که تاریخچه وب را به بخش تقسیم کنیم: امروز که وببراي برخی 

استفاده می کردیم.1که از وب

دیگر چیست؟ البته هنوز خیلی زود است که بخواهیم با قاطعیت درباره آن 3اما اکنون پرسش این است که وب

حال پیشرفت است. اما هیچ شکی نیست که همین حاال نیز هنوز از برخی جنبه ها در 2صحبت کنیم. حتی وب

اگر فناوري هاي تازه شبکه در دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهاي پیشرو در دست بررسی و پایه  گذاري اند.

یعنی وب مفهومی این 3به وبالگها سري بزنید که گفتگو برسر نسل بعدي بسیار داغ است. براي بسیاري، وب

م برنزلی یعنی همان کسی که سنگ بناي وب را گذاشت مطرح کرده. وب مفهومی جایی است که عبارت را تی

ماشینها صفحات وب را همانگونه که ما می خوانیم می خوانند و موتورهاي جستجو می توانند بهتر درون وب 

می گوید:Radar Networksکاوش کرده و نتایج دقیق تري ارائه کنند. نووا اسپی وك یکی از مدیران شرکت 

».مجموعه اي از استانداردهاست که فضاي وب را به یک بانک اطالعاتی بزرگ تبدیل می کند3وب«
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به زبان ساده3وب3.1
چه شکلی خواهد داشت؟ کسی نمی داند اما امکانات زیر را باید محتمل بدانیم.3وب

وب مفهومی3.1.1

در آن مانند ما صفحه هاي وب را بخوانند کافی است از کامپیوتر یک فضاي وب است که کامپیوترها می توانند

بخواهید برنامه شما را با چیزي مثال یک پزشک یا پرواز هواپیما تنظیم کند.

وب سه بعدي3.1.2

فضایی است که می توانید بدون نیاز به حرکت از پشت کامپیوتر، درون آن قدم بزنید و ساختمان هاي آن را 

کنید.بازدید 
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وب رسانه اي3.1.3

فضایی است که می توانید با یک فایل رسانه اي فایلهاي دیگر را جستجو کنید. براي نمونه تصویري از یکی از 

نقاشیهاي مورد عالقه خود را به کامپیوتر می دهید و او تصاویر و فیلمهاي مرتبط با آن را پیدا می کند.

وب فراگیر3.1.4

ه همه جا وجود دارد؛ روي کامپیوتر شخصی، روي کامپیوتر جیبی، روي تلفن همراه و یک فضاي وب است ک

حتی روي لباس تان. حتی با ارتباط پنجره هاي اتاق تان و دریافت وضعیت هوا، پنجره ها در زمان الزم باز و 

بسته می شوند.

وب مفهومی3.1.5

یی وجود داشته باشد تا کامپیوترها بتوانند متنها را بهتر وب مفهومی ایده تازه اي نیست. این ایده که در آن فضا

Scientificدر قالب یک مقاله در نشریه 2001خوانده، بفهمند و پردازش کنند نخستین بار در سال 

American مطرح شد. این مقاله که تیم برنرزلی نیز در تالیف آن نقش داشت دنیایی را شرح می داد که در

افزاري اعمال مربوط به وب را که معموال خود ما انجام می دهیم انجام می دادند. این داستان آن، مامورهاي نرم

با یک شخصیت مجازي با نام لوسی آغاز می شود که یک پزشک به مادرش گفته باید با یک پزشک متخصص 

وب مفهومی خود مشورت کند. در داستان چنین آمده : در مطب دکتر، لوسی از طریق کامپیوتر خود به مامور

فرمان داد و مامور جزئیات مربوط به وضعیت مادر لوسی را از مامور تحت استخدام دکتر دریافت کرد. سپس با 

بیمارستان که توانایی چنین کاري داشتند به دست آورد و روالهاي بیمه 20روشن شدن شیوه درمان، لیستی از 

و بهترین خدمات هماهنگ کرد. این شاید اغراق آمیز به نظر اي الزم براي آغاز درمان را با نزدیک ترین دفتر

بیاید اما آینده مورد نظر تیم برنزلی از وب همین است. مامور تحت فرمان لوسی می تواند بدون نیاز به کمک و 

قرار مالقات هاي مادرش را بررسی کرده و بهترین وقتها را تعیین کند. ماهیت یک مامور وب راهنمایی او همه
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فهومی چیزي است که می تواند براي نتظیم مرخصی و تعطیالت شما گرفته تا تحقیق درباره یک موضوع م

برنامه ریزي شود. اما این کار چگونه انجام می گیرد؟

از نگاه برنرزلی باید در استانداردهاي وب بازنگري هایی انجام گرفته و همه فراداده هایی که ما براي خواندن 

می بریم را به شکل قابل فهم براي ماشین به آن اضافه کنیم. اکنون بیش از شش سال پس صفحات وب به کار

از انتشار این مقاله، فراداده هاي الزم همراه با شرح الزم آماده شده و به سایتها وابزار اینترنتی نیز راه پیدا کرده 

هاي سایت یاهو ببینید. اند. نتیجه این فراداده ها را می توانید براي نمونه در بخش خوراکی 


