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 یدارا نترنتیا هینسخه اول نی. ا شه یاستفاده م نترنتیا هینسخه اول فیتوص یکه اغلب برایه اصطالح (WEB 1.0) 1.0ب و

 نترنتیدر زمان استفاده از اه که ممکنو ر یها و اشکالکنترل ،یبصر تیفیککدوم از این صفحات چیوب بود که ه ی درصفحات

اغلب  دنشبو یتک بعد لیبه دل نینداشت، بنابرا و همینطور امکان برقراری ارتباط با بقیه کاربران در این وب وجود مینیامروز بب

  . شدیشناخته م یبه عنوان وب فقط خوندن
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برخورداره .   یشتریشده توسط کاربر و ثبات ب دیتول یکه از محتوا هکن یم فیوب را توص یفعل تیوضع (WEB 2.0) 2.0ب و

سطح تو این وب .  هاشاره دار نترنتیدر نحوه استفاده از ا ریی، بلکه به تغهکن یاشاره نم یخاص یفن یارتقا چیبه ه 2.0وب 

 است ینوشتار یخواندن نترنتیا کی 2.0وجود دارد . وب  گانشرکت کنند نیاز اشتراک اطالعات و ارتباط متقابل ب یباالتر

 

 یا نسل سوم اینترنت چیست ؟ 3وب  -3

بر وب به  یمبتن یکاربرد یاتصال برنامه ها یبرا یکه از هوش مصنوع ینترنتیاز خدمات ا یدینسل جد (WEB 3.0) 3.0ب و

در وهله ی اول فضایی غیرمتمرکز شده تا  یطراح کلیبه طور  3.0کند.  وب  یتر استفاده م یوب شخص کی لیو تشک گریکدی

نشه و به نوعی مثل که این موضوع باعث میشه حریم شخصی هیچ کاربری فاش  و بدون نیاز به اطالعات شخصی ایجاد کنه

از قبل ارائه دهد.     بیشتر اریبس یسرعترا با  نیازشونمتناسب با  یبه کاربران محتواو در وهله بعد  بالکچین امنیت باالیی داره

داده  لیو تحل هیو تجز (AR)افزوده  تی، واقع(VR) یمجاز تیواقع ،یبر هوش مصنوع یمبتن یجستجو یها تمیاز الگور دیوب جد

 کند. یامکان استفاده م نیا یبرا شرفتهیپ یها

تواند کمک  یم نیافزود که ا نیهمچن یو، وب، مطرح شد یمخترع شبکه جهان ،یبرنرز ل میبار توسط ت نیاول Web 3.0 دهیا 

 کند. ها نیماش یبه توانمندساز یادیز

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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