
: تْیِ کٌٌذُ
ّزاتاستاد رساًِ ّای جذیذ در داًطگاُ کزیوی؛ فیػل 

 



نسل جدید وب سایت ها          
 پیطزفت فٌاٍری ٍ ایٌتزًت در سالْای اخیز سثة تِ هیاى آهذى ًسل

.جذیذ اس ٍب سایت ّا ضذُ است

3تا ٍب  1اس ٍب  



(Web 1.0) 1وب  -
  کِ آهذ ٍجَد تِ جٌثطی ضذ، اتذاع «لی تزًزس» آقای تَسط ٍب کِ 1989 سال اس

  ٍ افزاد .کٌین تثذیل الکتزًٍیکی اطالػات تِ کاغذ رٍی اس را چیش ّوِ تیاییذ

  تثذیل دیجیتالی هحتَای تِ را خَد کاغذی هحتَای کزدًذ هی تالش ّا ضزکت

 .کٌٌذ

  دستزسی اهکاى کارتزاى کِ ضذ سثة اطالػات ضذى دیجیتالی سزػت پز جٌثص

.تاضٌذ داضتِ را اطالػات اس اًثَّی تِ



(Web 1.0) 1وب  -

ًتیجِ ایي حزکت، هیلیَى ّا غفحِ حاٍی اطالػات هختلف است کِ اهزٍس 
در دستزس هاست ٍ خیلی ّا تزای تؼزیف آى اس ایي جولِ استفادُ هی 

: کٌٌذ
تِ ایي هؼٌی کِ اس ضیز هزؽ « .چیشی کِ در ایٌتزًت ًیست، ٍجَد ًذارد»

.تا جاى آدهیشاد را هی تَاى در ایٌتزًت یافت

.  ّز چٌذ تایذ تَجِ کٌیذ کِ ایي حزکتی ًیست کِ توام ضذُ تاضذ 
دیجیتالی ضذى اطالػات ّوچٌاى تا سزػت سیادی اداهِ دارد ٍ احتواالً تا 

.سال ّای سیادی ًیش اداهِ خَاّذ داضت



(Web 2.0) 2وب  -

تِ تذريج کارتراى تا اًثَّي از اطالعات رٍ تِ رٍ شذًذ کِ خَد يک هشکل 
از ايي جا تَد کِ کن کن . تايذ راُ حلي پيذا هي کردًذ. هحسَب هي شذ

ًرم »
.تِ کوک کارتراى آهذًذ« افسارّاي هثتٌي تر ٍب

ّر رٍز اًثَّي از هطالة ٍ اخثار در ٍب سايت ّا ٍ ٍتالگ ّاي هختلف 
تصَرش را تکٌيذ کِ شوا تِ عٌَاى يک . تِ زتاى فارسي هٌتشر هي شَد

کارتر چگًَِ هي تَاًيذ از توام اخثار هْن ٍ هطالة جالة هطلع شَيذ؟



(Web 2.0) 2وب 

ٍب »یک ٍب سایت فارسی است کِ تز اساس تفکز « تاالتزیي»یت سا

غذّا کارتز سایت تاالتزیي ٌّگام ٍب گزدی ّز . ساختِ ضذُ است« 2.0

هطلة جالثی کِ پیذا هی کٌٌذ را در ایي سایت قزار هی دٌّذ ٍ کارتزاى 

. دیگز تِ آى ّا رأی هی دٌّذ

ًتیجِ کار . هطالثی کِ رأی تیطتزی تگیزًذ، در رتثِ تاالتزی قزار هی گیزد

ایي است کِ ّز رٍس هی تَاى اس هطالة پزطزفذار ٍب فارسی هطلغ ضذ 

.تذٍى ایي کِ هجثَر تاضیذ خَدتاى را در اًثَّی اس اطالػات غزق کٌیذ



(Web 2.0) 2وب 
  تِ تثذیل سادُ غفحات اس را ٍب هحیط «ٍب تز هثتٌی افشارّای ًزم»

  را گزٍّی کارّای ٍ فزدی ارتثاطات اهکاى کِ اًذ کزدُ تؼذی چٌذ دًیایی

  .است کزدُ فزاّن

 گستزدُ استقثال تا ٍ آهذًذ ٍجَد تِ سزػت تِ اجتواػی ّای ضثکِ

  خَد تزای کِ است کارتزی کوتز حاضز حال در .ضذًذ رٍ تِ رٍ کارتزاى

.تاضذ ًذاضتِ اجتواػی ضثکِ یک در ای غفحِ



(Web 2.0) 2وب 
ایي است کِ ٍب تثذیل تِ تستزی « 2.0ٍب »یکی اس تْتزیي تؼاریف 

ضذُ کِ هی تَاى ّوِ جَر ًزم افشاری را تز پایِ آى ساخت تا کارتزاى فارؽ 

اس ًیاس تِ ًػة آى تز رٍی کاهپیَتز ضخػی خَد تتَاًٌذ اس ّز جایی تِ 

.آى ّا دستزسی داضتِ تاضٌذ

تزرسی اتشارّایی ًظیز  "2ٍب "یک راُ تسیار ػالی تزای درک تْتز 

Google Earth, Google Maps, Microsoft Virtual Earth   هی

.  تاضذ



(Web 2.0) 2وب 

. را يک رٍيکرد ًَ هي داًٌذ ًِ يک تکٌَلَشي تازُ "2ٍب "



(Web 2.0) 2وب 

2اس،پادکست،بالگها،ردهبندیمردمیازاجزاومولفههایوب.اس.شبکههایاجتماعی،ويکیها،آر
.هستند



2و وب 1مقایسه وب
Web 1.0 <--> Web 2.0

Britannica Online <--> Wikipedia

personal websites <--> blogging

domain name speculation <--> search engine 
optimization

publishing <--> participation

directories (taxonomy) <--> tagging ("folksonomy)"



2و وب 1مقایسه وب



(Web 3.0) 3وب 
تا ایي کِ ٌَّس ًوی تَاًین . ًسخِ سَم ٍب تاسُ در حال هتَلذ ضذى است

در هَرد ایي کَدک سیاد حزف تشًین اها هی تَاى گفت کِ قزار است کِ 

تحث اغلی در هَرد « 3.0ٍب »در . فزسًذ جذیذ ٍب تچِ تاَّضی تاضذ

.َّضوٌذ ضذى ٍب است

پیص تیٌی هی ضَد کِ در آیٌذُ ًشدیک کاهپیَتز ّا، هحتَای ٍب را هی  

.فْوٌذ ٍ آى را درک هی کٌٌذ



(Web 3.0) 3وب 
  خَاًذى حال در کِ افشاری ًزم تاضذ، آهذُ «ساگ سیگ» کلوِ هتٌی در اگز
 هی ًَضتِ آى در هطالثی چِ ٍ چیست ساگ سیگ کِ داًذ هی است هتي ایي

  رتط ًَرٍس تِ را هتي افشار ًزم ،«حول اٍل» ضذ ًَضتِ هتٌی در اگز .ضَد
.دّذ هی



(Web 3.0) 3وب 
ایي درک اطالػات تَسط ًزم افشارّای هثتٌی تز ٍب سثة هی ضَد کِ 

ًزم . جستجَ ٍ حزکت در اطالػات تسیار سزیغ تز ٍ تْیٌِ تز اس قثل تطَد
افشار ّا قادر تِ ضٌاسایی افزاد، هکاى ّا، رٍیذاد ّا ٍ ارتثاط آى ّا تا 

.یکذیگز خَاٌّذ تَد

ارتثاط هتقاتل اطالػات تا یکذیگز ٍ قاتلیت دستزسی تِ اطالػات تا ّز   
.ًَع دستگاُ ارتثاطی اس دیگز هطخػِ ّای ٍب ًسخِ سَم خَاّذ تَد



(Web 3.0) 3وب 



سیر تکاملی وب
محتوا تولید :اول دیدگاه

 یا ٍ خاظ افزادی تَسط آى هحتَای کِ است سایتْایی اس هتطکل :1 ٍب
.ّستٌذ کٌٌذُ هػزف فقط ٍب کارتزاى ٍ .هیطَد ارائِ خاظ هٌاتؼی اس

 تَلیذ آى کارتزاى تَسط آى هحتَای کِ است سایتْایی اس هتطکل :2 ٍب
 هحتَا کٌٌذُ تَلیذ ّن ٍ کٌٌذُ هػزف ّن هیتَاًذ کارتز ّز ٍ .هیطَد

(…ٍ ایٌتزًتی اجتواػات ّا، ٍیکی ٍتالگْا،) .تاضذ

 تغییز خَد ًیاس تِ تٌا ّن را سایتْا هیتَاًٌذ هحتَا تز ػالٍُ کارتزاى :3 ٍب
,Facebook ) .کٌٌذ (customize)ساسی خػَغی ٍ دٌّذ iGoogleٍ
…)



سیر تکاملی وب
هاّیت هحتَا: دیذگاُ دٍم

.سایتْا حاٍی اطالػاتی ّستٌذ کِ فقط تَسط اًساى قاتل خَاًذى است: 1ٍب 

سایتْا حاٍی اطالػاتی ّستٌذ کِ هحتَا اس ظاّز جذا ضذُ ٍ ساختار هحتَا  : 2ٍب 

(cssٍ چیذهاى تا  divساختار هحتَا تا . )ًیش هطخع ضذُ است

در قالة  « دیتا»قاتل خَاًذى تَسط اًساى تِ « اطالػات»هاّیت هحتَا اس : 3ٍب 

xml اهکاى استفادُ سایز  تغییز هی یاتذ ٍapplication   ّا اس دادُ ّا ٍ ًوایص

یک پایگاُ دادُ ػظین   3تِ ػثارت دیگز ٍب. فزاّن هیطَد xslt تا استفادُ اس 

.  ًیش هی ًاهٌذ« Data Web»تِ ّویي دلیل آًزا . خَاّذ تَد



سیر تکاملی وب
از لحاظ ارتثاطي: ديذگاُ سَم

.هتشکل از سايتْايي است تا هاّيت ًسثتا هستقل ًسثت تِ يکذيگر: 1ٍب 

هتشکل از سايتْايي کِ تِ ٍسيلِ شثکِ ّاي اشتراکي تِ صَرت يکپارچِ : 2ٍب 
(… ٍ del.icio.us  ،digg ،technorati. )تِ يکذيگر پيًَذ خَردُ اًذ

ّا تا  xml  ٍwebserviceهتشکل از سايتْايي کِ از طريق دادُ ّاي : 3ٍب 
سايتْاي ديگر در ارتثاط ّستٌذ ٍ هحتَا ٍ کارايي ساير سايت ّا را در خَد  

facebook ٍgoogle. )جاي دادُ اًذ  reader  ٍ…)



سیر تکاملی وب
رابط کاربری: دیدگاه چهارم

توام پزداسش ّا سوت  . تؼاهل کارتز تا سایت تسیار هحذٍد است: 1ٍب 
.فقط اطالػات تِ هزٍرگز ارسال هیطَد. سزٍر اًجام هیگیزد

تخطی اس پزداسش اطالػات در  dhtml ٍajaxتِ کوک جاٍااسکزیپت ٍ : 2ٍب 
ّای کارتز   eventزد، هزٍرگز تا کارتز تؼاهل دارد ٍ تِ یسوت کارتز غَرت هیگ

ّای تحت ٍب  applicationدر ٍاقغ سایت ّای ٍب تثذیل تِ . پاسخ هیذّذ
.هیطًَذ

ٍب فقط ضاهل دادُ ّا  . تزای استفادُ اس ٍب دیگز ًیاسی تِ هزٍرگز ًیست: 3ٍب 
ّایی   thin clientّا فقط  applicationدر ٍاقغ خذهات ٍب ّا است  ٍ 

اس آًْا هیتَاى حتی در  . ّستٌذ تز رٍی کاهپیَتز کارتزاى کِ تا ٍب در تؼاهل ّستٌذ
(Adobe AIR ،Google Gears. )حالت آفالیي ًیش استفادُ کزد



تکنولوژیهای غالب: دیدگاه پنجم

HTML:1وب 

JSONو  DHTMLو  Ajaxو جاوااسکریپت و  CSSو  HTML:2وب 

…و XQueryو  XSLTو  SOAPو  WSDLو  XML: 3وب 






