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 پاک کاری عمومی درجمع آوری 
 )Hypertext( هيوپر تکست

  www.  (World Wide Web(گذشته و آيندۀ 
  

  
 سال در ٢٠قبل از . جشن گرفته شد) ٢٠٠٩ مارچ ٢٠(World Wide Webروز تولدی ) سويس(هفتۀ گذشته در ژنف 

فزيک زرات يکی از دسيپلين های  فزيک است که تحقيق زرات يعنی ( براتوار اروپائی برای فزيک زرات ال
به معنی بانک » Web of Dataويب آف داتا « در آينده بايد ). کوچکتری سنگ ساختمان ماده را در بر می گيرد

  .را بگيرد جمع آوری اسناد نوشته شده، " Web ويبِ  "اطالعاتی منقسم جای 
  

  
  
  
  

   World Wide Webورلد وايد ويب 
  از جهان

 را  Loca Aera Networkيک شبکۀ محلی 
  ساخته است

  
  

ً  ١٩٨٩در ماه مارچ  اين مقداِر .  در آن جای داده شود ويب- وايد-ورلد کافی بود تا A٤ صفحۀ کاغذ ٢٠ تقريبا
)  سويس–سرن (ار اروپائی فزيک زرات در البراتو لی -تيم برنرسکاغذی بود که يک عالم فزيک بريتانوی ، 

آمر گروپِ  اساس گذاری . ضرورت داشت تا به آمر خود يک سيستم جديد منجمنت اطالعات را پيشنهاد کند
 ، اما با آن هم دليرانهاطالعات و کنترول، پيشنهاد را، طوريکه بعداً  دريکی از يادداشتهای دست نويس او ديده شد، 

بار  عين پيشنهاد را لی -برنرسيک سال بعد .   او اين پروژه را بسيار عاجل تلقی نکردولی.  خواندبسيار دلچسپ
او در ماه نومبر . ديگر تعقيب کرده و چند ماه بعد اجازه يافت تا در ضمن کارش اين پروژه را نيز روی دست گيرد

در . يل نمايد را تکمWeb-Server ويب سرور و نخستين Web- Browser ويب براوزر توانست نخستين
-Web- Server چند روز پيش از اينکه خانمش اولين طفل را به دنيا بيارد، نخستين ويب سرور ١٩٩٠کرسمس

infocern.chرا از طريق شبکه به اختيار ديگران قرار داد .  
  

  ويب) گره(ژنف به حيث نقطۀ تجمع 
 را عالمه گذاری "ويب" نقطۀ شروع  " لی-برنرس" ، تکميل پالن ساختمان برای Aپيشنهاد : منجمنت اطالعات

 و به اين ترتيب او در روز جمعۀ گذشته از همرزمان خود در ژنف دعوت به عمل آورد تا درپاويلون. می کند
او خوش است از اينکه باز :  می گويد لی-برنرس. را جشن بگيردورلد وايد ويب  سالگی ٢٠در سرن ساينس گلوب 

او اين محلِ  يگانه جالب را . ر و کوهای اطراف آن روز های خوبی را گذشتانده استاو در اين شه. اين جا آمده است
از اين لحاظ منطقی است که . دوست می دارد که به حيث يک مايکروکوسموس تنوع تمام جهان را منعکس می سازد

  .اين جا به وجود آمده استورلد وايد ويب 
 به انکشاف يک پروگرام سافت ويرکه سرنای بار اول در  بر١٩٨٠در شروع سالهای دهۀ  لی -برنرسزمانيکه 

 مشوره upon Evrything   Enquire within (اين پروژه را. را رجحان می داد ، دست برد ورلد وايد ويب فکر
والدينش به  .که در اتکا به يک کتاب مشورۀ ويکتوريائی در کتابخانۀ و الدينش ديده بود، نام گذاری کرد) در هر مورد
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 در انکشاف کمپيوترهای اولی الکترونيک  حصه  فرانیيث رياضيدان در پوهنتون مانچستر و در کمپنی کمپيوترح
بياد دارد که پدر او اين سؤالی را مطرح کرد که آيا ممکن خواهد بود  در اوتو بيوگرافی خود لی  -برنرس. می گرفتند

) اسوسياسيون(ادر باشد مانند مغز انسان ارتباطات فکری را خلق کرد که ق) مستقبماً  درک کننده(يک کمپيوتر حسی 
  .را درک کند و ارتباظ دهد؟ اين سؤال وی را حتی در زمان تحصيلش در پوهنتون اوکسفور مصروف نگاه می داشت

شماری زيادی از سيستم های سافت وير تجارتی ميسر بود که اطالعات را در هيوپرِتکست ١٩٨٠ در اخير سالهای 
مشهورترين .  کردند، به حيث ذخيره،  پارچه های از اطالعات را با اشارات ارتباطی آنها، نگاه می کردنداداره می

 -برنرسهنگاميکه .  به بازار آمد١٩٨٧بود که در سال  )Apple( از کمپنی اپل هيوپرکارتسافت وير از اين نوع  
که « يک سافت وير را به اختيار بگذارد ) سويس( بت تصميم گرفت تا برای علمای سرن ١٩٨٠در اخير ساهای لی 

در اپتدا هنوز باور داشت که برای نايل شدن به هدف بايد سيستم های موجود » همه چيز را با همه چيزارتباط دهد
ولی عرضه کنندگان سيستم های هيوپر تکست در يک همکاری باوی عالقه نگرفتند؛ او . صرف کمی تغيير داده شوند

يک کنفرانس هيوپر تکست  پيشنهادی را تقديم کرد تا خيال خود را در قسمت يک هيوپرتکست که به تهيه کنندگان 
  .تمام جهان را دربر بگيرد، توضيح کرده باشد؛ ولی به او فهمانده شد که افکارش ساده منش است

  

  باز، انعطاف پذير، ساده
ر متجانس انفورماتيک و سلوک کار فردی  به حيث يک انکشاف دهندۀ سافت ويربايد محيط  نهايت غي لی-برنرس 

در اينجا تحقق يک راه حل مرکزی که هريک ازسيستم های آپريشن را . علما از تمام جهان را در نظر می گرفت
را ويب و اين هم است که . احتوا و با يک دسپلين جدی ازطرف استفاده کنندگان پشتيبانی گردد ، ممکن نخواهد بود

های کار، انواع ) متود(که باز، ساده و فلکسيبل است  و انسان های مختلف، شيوه : می بخشددر مرحلۀ نخست برتری 
  .  اطالعات، ساختهای سافت وير و پروتوکول های شيکه ها را باهم پيوند بخشيده می تواند

يکه در بين ثابت ساخت اين قدرت را دارد، راه حل خوب را که ديگران اول يافته اند نيز بپذيرد، چيز لی -برنرس
 در هرجا ممکن باشد به سيستم های تخنيکی موجود ويب. انجينيران پروگرام توسعه عدم آن اکثراً  به مشاهده می رسد
 را رجحان می  ويبسه موضوع که از نگاه نظر تخنيکی. مفيد تمام گرديده و به ستاندردهای تاسيس شده استوار است

 :بخشند
- Hyprtext-Tranyfer Protocol (HTTP) ; - Hypertext Markup Language (HTML);  

  و کانسپت نگا شتن آدرسِ 
- Uniform Recource Locator ( URL); 

  اصالحاتِ  هستند از روش های انجام کار؛ويب، سه جز مهم 
.  (١٩٨٦ ;٨٨٧٩ ISO) Generalized Markup Language مختصِر است از استاندردHTML به طورمثال 

شخصی انکشافی خود را به دسترس ديگران  مطالعات لی -برنرس اين هم بود که  ويب سريعمهم برای نکميل
 همه محدوديت ها را در راه مسايل حقوقی اليسنسِ استفاده از سافت ١٩٩٣به اجازۀ آمرين خود در اپريل . گذاشت

 را که Libwwwی کود وير خود را رفع کرد وشروع نمود به توزيع رايگان مجموعۀ از قبل تهيه شدۀ مودول ها
  . را قوياً  ساده می ساردسافت وير ويبطرح پروگرام های 

 ويب -صفحاتانکشاف داده بود نه تنها  لی -برنرس که Web-Browser ويب براوزرحتی در ورژن های اولی 
ورلد اميد داشت که در  لی -برنرس.  نيز مورد  استفاده قرار می گرفتHTMLخوانده می شدند بلکه برای طرح 

  ٢٫٠ Webآن نشانه های که امروز شاهد خصوصيات. بين توليد کنندگان و مستهلکين به وجود نيايد جدائیوايد ويب 
 .پيش بينی کرده بود ويب – سافت وير اولی در ورژن های لی -برنرس  می باشند، - مخابرۀ دو طرفه -
 

  معنی، معنا
ستايش می کردند که او ندرتاً  در يک شخص، يک خيال باف  را به حيث يک انسانِ   لی -برنرس همکاران قبلی 

را دوست می دارد با يک چرتی سافت وير که در جزئيات می ) ژست(تخنيکی را که حرکات بادست ها و اشارات 
 -برنرس تاسيس گرديده بود، ١٩٩٤که در سال ) W٣C (ورلد وايد ويببه حيث آمر کنسرسيوم . پيچد، به هم بآميزد

. اثبات شخصيت کندکود کمپيوتر  کمتر تکراِر  فرصت برايش دست می داد تا به عنوان يک تهيه کنندۀ امروزلی، 
نقش يک خيال باف معلوم است از اول تا آخر برايش مساعد باشد، البته واضح نيست که آيا او مؤفق می گرديد تا 

  . ويب به دور او جمع شوند-گروِه انکشاف دهندگان
او در  .  آيندۀ ويب را می سازد " Semantic Web"زمانتيک ويب "، Web ٣،٠ ورژن  لی،-برنرساز نگاه 
اين ويب :  که خوانندۀ زياد دارد به نشررسيد ، می نويسدScientific American در٢٠٠١ که در سال ِ  مضمون

مشخصاِت (  ميتا مشخصات، )اطالعات(مشخصات  بايد بهزمانتيک ويب در . را در بردارد» انقالب امکانات جديد «
اين مشخصات معنی اطالعات را بيان . عالوه گردد) استند که در مورد ديگر مشخصات اطالعات در بر داشته باشند

جريان اجراآت که در بکاربرد اين اطالعات . به اين طريق صفحات ويب با ماشين قابل خواندن می گردد . می دارد
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ماشين ها خود می توانند فهم و دانش را توليد : عالوه برآن. ام پذيرنداستوار است می تواند به صورت اوتومات انج
سلسلۀ از ابزار خلق گرديد تا انسانها . نمايند درصورتيکه اطالعات از منابع مختلف ترکيب و باهم مرتبط گردند

  :  محتويات ويب را به شکل که با ماشين خوانده شوند تعريف کنند زمانتيکِ بتوانند
آماده گرديد؛ Vocabulary Language   RDFو يکDescription Framework (RDF)    Resouceيک

  Turtle, N-Triples ;RDF/XML, N٣ : مانند) فورمات(مقياس های تبادلوی 
  تعريف گرديدند، و برآن

   
 Language(OWL), - Web Ontology 

- Simple Protocol and RDF Qiuery Language(Sparql) 
- Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages (GRDDL) 

  .عالوه شدند
در حال کمپنی های جوانِ  بی شمار وجود دارند که به . اين همه زياد پيچيده به نظر می رسند که پيچيده هم استند

 بدست مانتيک ويبز را وعده می دهند و آيا اينکه از چنين قول ها يک  ويب تخنيک، خدمات جيديد اساس اين ُطُرق
.  را هرگز به کار نه بردزمانتيک ويب مفهوم در ژنف لی -برنرس. خواهد آمد، کما فی السابق اطمينان بخش نيست

سخن " Linked Dataلينکيد داتا " را مشخص نمايد، از ويب آيندهدر جايکه ضرورت به آن احساس می گرديد تا 
را عالمه گذاری نمی کرد و اما يک بازگشت به ک ويب زمانتياصطالح تغيير يافته معنی ترک . می گفت
.  تعويض گردد» Web of Dat« ويب، بايد با يک - هيوپرتکست- صفحاتويب. بود) عملی گرائی(پراگماتيسم

است که به صورت زمانتيک " Data – Data مشخصات -ِ اطالعات"آن " Dataمشخصات " لی از -برنرسمقصد 
ند که امروز به طريق مختص هنوز در تابلوهای سيستم های اداری بانک های سازمان دهی و آماده شده باش

  .مشخصات قيد می باشند
 RDFدر حاليکه مشخصات تو سط . »اطالعات را آزاد کنيد« : شنوندگان خود را مخاطب قرار می دهد لی -برنرس

شد، می توانند به طريق جديد مورد شکل داده شده، نشر می شوند و با ديگر اطالعات دريک شبکه قرار داده خواهند 
 است ، پروژۀ DBpedia دی بی پيديايک مثال خاص برای امکانات مشخصات راهنمائی شده . استفاده قرار گيرند

اين پروژه از طرف محققين پوهنتون آزاد برلين و پوهنتون اليپسيگ پيش . که در ژنف به طور برجسته معرفی گرديد
 را Wikipedia وی کی پيديا شروع با اين کرد که اطالعات شکل داده شدۀ DBpedia دی بی پيديا.  برده می شود

با ماشين های خاص رهبری شدۀ سرج ، اطالعات .  به اختيار بگذاردSparqlاستخراج کرده و از طريق لسان سؤال 
 معلومات يکرف با  به طريق کلی جديد قابل استفاده می گردد؛ مثالً  به  سؤال های آتی می شود صوی کی پيديا

  : ورودی جواب داده شود
   در برلين تولد شده اند؟  ١٩٣٣ و قبل از ١٩٠٠چه شمار موئلفين بعد از  -
  انگليسی  نيز تو ضيح می گردند؟  وی کی پيديای آلمانی در١٩کدام کمپونيست های قرن  -
 کدام اند ده کالنترين پای تخت اروپا؟  -
  

   چه می آيد؟wwwبعد از 
 لی -برنرسقراريکه  .  جای ضرورت داشتKB ٦٧ صفحه ای ٢٠ايش، ويب برای يک سند تقريباً  در شروع پيد
راپور داد، بعدتر وقتی او می خواست ويب را خارج خانه اش نشان دهد کافی بود که آنرا در يک فلوپی  جمعۀ گذشته

قراريکه . ر می گرفت سرورهای رسمی را در ب٢٠٠ ويب ١٩٩٤در اکتوبر سال . همرا بگيرد) دسکت(ديسک 
ويب . مليون سرورفعاليت داشته اند٢٢٥ معلومات حاصل کرده است، در ماه مارچ نت کرافتکمپنی برتانوی به نام 

  . به سرعت توسعه پيداکرده و همه ساحات حياتی انسان را احتوا می کند
ع کرده می توانست؟ او می سؤال شد که چه تغيراتی را در نظرمی گرفت، اگر امروز از نو شرو لی -برنرساز 
 نه تنها از لحاظ لسانی بلکه از لحاظ تخنيکی نيز . . .http://wwwاين .  را طوری ديگر شکل می دهمURL: گويد

جشن های سالگره از اين نگاه خطرناک استند که انسان بيشتر . ولی انسان بايد آينده نگر باشد. غير عملی ثابت گرديد
او می . در ظرف بيست سال گذشته بسيار وقايع پيش آمده اند. نده را از نظر می اندازدبه گذشته فکر می کند و آي

گويد، امروز که به خود نگاه می کند، می بيند درانکشاف کنسرسيوم  ورلد وايد ويب چه مقدار فعاليت بخرچ داده می 
  .ردشود، از اين رو معتقد است که ويب آينده  به سرعت سرسام آوری انکشاف خواهد ک

  
  پايان

   
  


