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فعالیت  از  وسیعی  حجم  حاظر  حال  می در  انجام  اینترنت  طریق  از  افراد  روزمره  کارهای  و  شبکه ها  و  شود.  اجتماعی  های 
تر کرده است. اینترنتی که امروزه در حال استفاده از آن  جذاب های ارائه محتوای گرافیکی فضا را برای کاربران بسیار  پلتفرم 

 های جذاب آن باشیم. و ویژگی  ۳توانیم منتظر وب  می  نه چندان دور ای ینده آباشد که در می   ۲هستیم وب 

مقامات  این است که    Web 3های  ترین ویژگی یکی از جذاب  های عمومی است. ی بر بالک چین نآینده اینترنت مبتنسخه    3وب  
های مجازی نیازی  توانند تصمیم بگیرند که چه کسی به چه خدماتی دسترسی داشته باشد و همچنین برای انجام تراکنش نمی 

 . امنیت باالی اطالعات و حفاظت کامل از حریم خصوصی کاربران است ،یکی از نکات مهمبه واسطه نیست.  

Web 3   چیست؟ 

تواند با کنترل بیشتر بر اطالعات امنیت حریم خصوصی را به صورت قابل  گویند می متمرکز می که به آن اینترنت غیر    ۳وب  
  ه ی متمرکز بر پا  ری شبکه غ  کی ها در  ستم ی س  یتمام   3باشد. در وب  ی م   نترنتینسل از ا  نیسوم  Web 3توجهی افزایش دهد.  

  3د. وب  نباشی بر سرور وابسته نم   یداده مبتن  گاهی پا   کی به    گر یارتباط با همد   یاند و برامتصل شده  گرید   کی به    نیبالکچ
 شد.با ی م  (peer to peer) بر تعامالت همتا به همتا  یمبتن

  از یدر واقع ن  3. وب  داردها  رساخت ی در ز   یاعمده   راتییتغ  ودهد،  ی را ارائه م   ایقابل توجه   شرفت یپ  2نسبت به وب    3وب   
ارائه    یبرا  یاز هوش مصنوع   Web 3  نیکند. همچنی م   یبودن اطالعات را معرف   یبرد و جهان ی م  نی متمرکز را از ب  یهابه واسطه 

و    ر یتصاو  لیاز پتانس   تا  دهد ی م   این قابلیت رابه کاربران    نیهمچن  Web 3.  نماید ی استفاده م   شتری سرعت ب  اب   حیصح  جینتا
 استفاده کنند.  یسه بعد  یهاک یگراف

 چیست؟  ۳ارتباط بین بالک چین و وب 

آن بدون    ی کاربردها گریو از د   دانند ی م تال یجید   یانتقال پول و ارزها   ی برا یرا تنها پلتفرم   نیاز افراد به اشتباه بالک چ   ی برخ 
حال  در  تکنولوژ   ی کی ،  Blockchainکه    یاطالع هستند.  برا  یهایاز  انداز   یموجود  غ  یراه  که    ینیقوان  .است  رمتمرکزی وب 

تعامل با    یبرقرار   ی . کاربران براشوند ی م   ف یتعر   open sourceپروتکل    ک ی را بر عهده دارند، در    رمتمرکز یخدمات غ  ت یر یمد 
 متفاوت استفاده کنند.  یهای ژگ یبا و   ودشانخ  ی از نرم افزار انتخاب توانند ی ها م پروتکل  نیا

است. از    ی شبکه نقل و انتقاالت مال   نی ا  یاز کاربردها   یک ی شده است.    یاطالعات طراح   ره یثبت و ذخ   یبرا  نیشبکه بالک چ 
بالک    یهای ژگ ی شود. با توجه به وی متمرکز است، استفاده م   ری که کامال غ  3نسل    نترنتیا  یساخت و راه انداز   یبرا  نیبالک چ 

 .باشد می رد و بدل کردن اطالعات به شکل همتا به همتا   یمناسب برا  یشبکه بستر  نیا ن،یچ 

  تال ی جید  ی و رمز ارزها هستند. از ارزها   تالیجید   یمهم باشد، ارزها   اریتواند بسی نسل سوم م  نترنت یکه در ا  ی گر ی د  مفهوم 
کاربرد را داشته باشند.    نیتوانند ای م   تالیجی د  ی هم ارزها  3نسل    نترنت یشود. در ای استفاده م   ی نقل و انتقاالت مال  یمعموال برا
  و   افتیدر را    تالیجی د  یها مشارکت داشته باشند، ارزها داده   رهیو ذخ   یکه در نگهدار   یافرادنسل سوم،    نترنتیدر شبکه ا
 کنند.ی استفاده م تالیجی د یمربوطه از ارزها  یهانه یپرداخت هز  یهم برا گر ی کاربران د
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 چه کاربردی دارد؟  ۳هوش مصنوعی در وب 

  افت یبتوانند اطالعات در   وترهایقرار است کامپ  نترنتیدارد. در نسل سوم ا  ینقش مهم  Web 3در ساختار    یهوش مصنوع
پردازش زبان    قیها از طر شوند. آنی معناگرا بهره مند م  بو     بر  ینتمب  یهای که از فناور   بی ترت  نی. به اند ینما  ریشده را تفس

 پردازند. ی ها مداده  ریشود، به تفسی م   دهینام NLPکه به اختصار   Natural Language Processing  ای  یعیطب

الگور   ی مصنوع  هوش  م   یاژه ی و  ی هاتم یاز  روش  ی استفاده  از  که  تقل  ی ر ی ادگیکند  اد ینمای م   د یانسان  مرور  به    تمیالگور   ن ی. 
زمان در قبال    نیتر توانند در کوتاه ی م   وترهایکامپ  له یوس  نیبرد. به ای بخشد و دقت خود را باال م ی خود را ارتقا م   یر یادگی

 .د پیدا کنن ی دسترس یتر و مرتبط  ترک ی نزد یهاسخ شده به پا افتیدر  یهاپرسش 

در    یامر امکان تقلب و دستکار   نیبه انسان وابسته است. ا  یادیها تا حد ز پاسخ   افت یدر و  ها  سرچ  ج ینتا  یامروز   نترنتیا  در
  شتر یبه کاربران داده شود، ب  یتر نانیاطمقابل    یهاکه داده   امکان آن  یهوش مصنوع   شرفتیدهد. با پی م   شیرا افزا  جینتا

 است.

 چه نقشی در دنیای رمز ارزها دارد؟  ۳وب 

ها خدمات مختلفی مانند: محاسبات، پهنای  دیجیتال متکی هستند. که این پروتکل به ارزهای   ۳های وب  بسیاری از پروتکل 
پیشرفته  را  آنالین  خدمات  سایر  و  میزبانی  شناسایی،  سازی،  ذخیره  ارائه  باند،  مثال  می تر  عنوان  به  ال دهند.    ر ی وپ یپروتکل 

Livepeer   فراهم    میاستر   یکاربرد   یهاو برنامه   یی دئویو  یهارساخت یارائه دهندگان ز   یرا برا  یاست، بازار   وم ی بر اتر   یکه مبتن
  ق ی دستگاه را از طر  ی هاکند تا داده ی م  قی کوچک را تشو ی مصرف کنندگان و کسب و کارها  Helium  وم یهل  ن،یکند. همچنی م

 ها ارسال کنند. و توکن   نیبالکچ  زشبکه با استفاده ا

 Web 3مزایای 

   یری ماشینییادگ هوش مصنوعی و  

ی بر مفاهیم وب معنایی و پردازش زبان  ن های مبتها از طریق فناوری کامپیوترها قادرند اطالعات را مشابه انسان   ۳در وب  
ها  باشد که از داده ای از هوش مصنوعی می کند، که شاخه همچنین از یادگیری ماشینی استفاده می   Web 3طبیعی درک کنند. 

 بخشد. کند و به تدریج دقت آن را بهبود می ه می دها استفا برای تقلید از نحوه یادگیری انسان ها و الگوریتم 

 وب معنایی  

 را یهوشمند متمرکز نخواهند شد؛ ز  یهاو تلفن  هاانه یرا  یرو ۲مانند وب  گرید  نترنتیمتصل به ا  یهامواقع، دستگاه  یدر برخ 
مطالعه رابطه    ی به معنا  ،یی. وب معناآوردی م   جود و  هوشمند را به   ی هااز دستگاه   ید یانواع جد   (IoT)  ایاش  نترنت یا   یفناور 

ها  ها را از وب، که شامل محتوا، تراکنش از داده   یاد یتا حجم ز   سازدی را قادر م   هاانه یرا  ،ییوب معنا  ن،یکلمات است. بنابرا  نیب
 د.نکن  لیو تحل هی افراد است، تجز  نیب ی وندهایو پ
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 فضای سه بعدی 

توان می  3 تر با استفاده از وببه بیان ساده    است.  Web 3.0  یهات ی از مز   یک ی  یسه بعد   یو فضاها  یمجاز   یا یدن  کی   جادیا
ها  و از آن   برود های مختلف  د و یا به داخل ساختمان نزب در فضای سه بعدی قدم  کامپیوتر بلند شود اینکه کاربر از پشت بدون 

   د.نبازدید ک

 سرعت باال در رفع مشکل 

های  ی بزرگی از داده های بیشتری به یک شبکه اینترنتی متصل شوند در نهایت به مجموعه در صورتی که محصوالت و برنامه 
ها برای تجزیه و تحلیل  های مختلفی در اینترنت نسل سوم وجود دارد که از این داده دهند. الگوریتم را تشکیل می بهم  متصل 

 کند.ها به دست میاید کمک زیادی به رفع  نیازهای کاربران می که از این الگوریتم کند و اطالعاتی  استفاده می 

 گذشته و آینده اینترنت 

ایستا در دسترس کاربران قرار داشت با گذشت زمان با امدن نسل دوم کاربران توانستند  ها به صورت  داده در نسل اول اینترنت  
 peer toهای ها به صورت پویا در تعامل باشند. اینترنت نسل سوم که هنوز هم در حال تکمیل شدن است. از فناوری با داده 
peer  بالک چین، نرم افزارهای    :د نمانopen sourceها باعث  کند. این فناوری ترنت اشیا استفاده می ، واقعیت مجازی و این

ینده اینترنت است که  آنسل جدید اینترنت و به عبارتی    ۳وب  د تا کاربر بتواند هدایت و کنترل وب را در دست بگیرد.  نشومی 
 فراهم کند.  با پیاده سازی آن قرار است امنیت، سرعت، حریم خصوصی و کیفیت باالی خدمات اینترنتی را برای افراد جامعه

 نتیجه گیری

ها به شدت  دارای علمکردهایی است که در نسل اول و دوم اینترنت وجود ندارد و کمبود آن    ۳اینترنت نسل سوم یا وب  
وب  توان توصیف کرد.  به مرحله اجرایی و پیاده سازی نرسیده، ماهیت دقیق آن را نمی   Web 3شود. تا زمانی که  احساس می 

  نه یواسطه که معموال هز   یهاستم یمختلف در جهان را بدون استفاده از س  یهان یماش ایامکان تعامل با افراد    کاربران  رایب   3
 .  سازدی تصور بودند ممکن م   قابل ری از کسب و کارها را که قبال غ  ی د یموج جد  م،ی پاردا ریی تغ نی. اکند ی هستند فراهم م   بر
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