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تار و پود آينده

هر فناورى نوين، ابزارى براى انجام فعاليتى جديد يا انجام فعاليتى قديمى به روشــى جديد اســت؛ و بى شك تداوم و گســترش هر فناورى به كاربردهاى جديدى 
كه براى آن يافته يا پياده ســازى مى شــوند، بستگى دارد. اگر فناورى يا ابزارى تمام كاركردهاى خود را از دســت بدهد، مى توان يقين داشت كه زمان مرگ آن فرا رسيده 
است. در دوران ما كه توسعه و نوآورى در حوزه فناورى اطالعات و كامپيوتر به سرعتى سرسام آور دست يافته است، شايد براى بسيارى از فناورى ها رسيدن به مرز «20 

سالگى» نشانه پيرى و آغاز افول باشد. وب جهان گستر 20 سال پيش (ماه دسامبر سال1990) روى يك كامپيوتر در ژنو سوئيس پا به عرصه هستى نهاد. 
ــالخوردگي و از سوي ديگر رواج ساير كاربردهاي متني براينترنت نظير برنامه هاي موبايل(App) يا به اصطالح برنامك ها باعث شد تا گروهي پايان عمر وب  اين س
را پيش بيني كرده و به اين نتيجه برسند كه «وب» در برابر «اينترنت» شكست خورده است. همين موضوع، سبب شد تا تيم برنرزلي،  پديدآورنده وب،  در جشن 20سالگي 
ــبكه جهاني به بررســي تهديدها و عوامل  ــه  «جاودانه باد وب» كه ترجمه آن را در همين پرونده از نظر گذرانديد، ضمن تشــريح ديدگاه هاي خود درباره اين ش در مقال
ــنا مى سازد و توضيح مى دهد كه چرا محافظت از اصول  ــازند، آش باز دارنده پيشــرفت وب بپردازد. وي در اين مقاله ما را با خطرات مختلفى كه مى توانند وب را نابود س
اوليه اى كه امكان شكوفايى وب را فراهم كردند، براى ممانعت از نابودى آن الزامى است.  در كنار اين مقاله، برنرز لى درباره قابليت هاى نوظهور وب  نيزصحبت مي كند. 
قابليت هايى كه مى توانند نحوه كار دنياى فيزيكى و دنياى آنالين ما را تغيير دهند. پياده ســازى و حتى صرف وجود چنين قابليت ها و كاركردهايى مى تواند رنگ كهنگى 
ــند. كاربردهايى كه برخى از آن ها به لحاظ اهميت و گستره وسيع اثرگذارى، به شدت روال  را از قامت وب زدوده و نويدبخش تداوم حيات و شــكوفايى دوباره آن باش
كنونى زندگى بشر را دگرگون خواهند كرد و در عرصه هاى مختلفى از نجات جان انسان ها گرفته تا پيشبرد علومى نظير هوش مصنوعى مفيد واقع خواهند شد. اين نوشتار 
چهار قســمتى به بررسى فريبنده ترين نمونه هاى اين قابليت ها  از نگاه برنرزلي مى پردازد. در بخش نخست «نيروى داده هاى متصل به هم» مورد بررسى قرار گرفته است. 
جايى كه افراد عادى مى توانند از تركيب داده هايى كه دولت ها و ارگان ها به رايگان و بدون محدوديت روى وب قرار داده اند، به داده هاى جديدى دست يافته و با تجزيه 
ــتار به معرفى كاركردهاى «ماشين هاى اجتماعى» پرداخته است.  و تحليل اين داده ها از جهات مختلف، حقايق و راه حل هاى جديد  را كشــف كنند. بخش دوم اين نوش
بازى ها و شبكه هاى اجتماعى به واســطه حجم عظيم اطالعاتى كه افراد در آن ها به اشتراك مى گذارند مى توانند به سادگى بيانگر خواسته ها و نظريه هاي غالب بر جامعه 
ــته ها گام بردارند و از ســوى ديگر با فراهم كردن حجم عظيمى از داده هاى آموزشى،  بوده و به دولتمردان و حتى صاحبان كســب وكارها كمك كنند تا مطابق اين خواس
الگوريتم هاى هوش مصنوعى را بهبود بخشــند. فراهم آوردن «دسترســى رايگان با پهناى باند كم» براى عموم افراد يك جامعه، موضوعى است كه در بخش سوم به آن 
اشاره شده است. اين دسترسى رايگان عالوه بر افزايش آگاهى هاى عمومى مى تواند مشوقى براى انتقال به سرويس هاى با كيفيت بهتر و غيررايگان نيز محسوب شود. در 
ــتار، به موضوع «بررسى و درك روابط و مناســبات انسانى بر مبناى تعامالت آنالين» اختصاص داده شده است. چيزى كه شايد در آينده و با نام  نهايت بخش چهارم نوش

«علوم وب» به عنوان رشته اى نوين از علوم مورد توجه انديشمندان قرار گيرد.

  نويسنده: مارك فيِشيتي    منبع: ساينتفيك امريكن    ترجمه: احمد شريف پور

وب  در آغاز دهه سوم 

تيم برنرزلي، رابرت كايليو، ژان فرانسوا آبراماتيك



سايت هاى بسيارى 
به صورت خاص 

براى كمك به مردم 
در انتشار و برقرارى 
اتصال ميان داده ها 
به وجود آمده اند. 

داده هاى متصل 
ابزارهايى را براي 

ساده تر انجام دادن 
كار فراهم مى كنند 

و سايت هايى را 
ارائه مى كنند كه به 

شدت داده محور 
هستند.
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1- داده هاى متصل؛ قدرت در دست مردم
قراردادن داده هاى خام روى وب و متصل كردن آن به ساير 
داده ها، قابليت هاى تحقيقاتى و تحليلى جديد و قدرتمندى را در 
اختيار كاربران وب قرار خواهد داد. قابليت هايى كه بسيار فراتر 
از امكاناتى هســتند كه توسط اسناد داراى فراپيوند (هايپرلينك) 
آشنا و قديمى فراهم شده بودند. تيم برنرز لى، خالق وبى كه بيش 
از بيست ســال پيش، در دسامبر  ســال1990، به دنيا معرفى شد، 
مى گويد: «بيست ســال پيش من مجبور بودم مردم را تشويق كنم 
كه اسنادشان را روى وب قرار داده و آن ها را به ساير اسناد پيوند 
ــا داده هاى متصل انجام  ــد دوباره همان كار را ب دهند. اكنون باي

دهيم.»
نمونه هاى قدرت و توانايى داده هاى متصل هر روز از گوشه 
ــز داده هاى خام  ــد. در بريتانيا، مجله تايم و كنار ســر برمى آورن
 DirectGov ــواران را از متصل مربوط به تصادفات دوچرخه س
برداشته و به كمك آن يك نقشه Mashup را منتشر كرد كه نشان 
مى داد، اين تصادفات در چه نقاطــى رخ داده اند. به اين ترتيب، 
ــاى خطرناك  ــواران مى توانســتند از نقاط و گره ه دوچرخه س

فراوانى كه در خيابان هاى شهر وجود داشت، مطلع شوند.
در زانســويل ايالت اوهايو، يك وكيل حقوق شهروندى كه 
براى يك گروه غيرانتفاعى كار مى كند، يك نقشــه Mashup از 
ــبكه آب رسانى  شــهر را تهيه كرد كه در آن خانه هاى متصل به ش
شــهرى مشــخص شــده بود. اين نقشــه همچنين براساس آمار 
سرشمارى ها نشان مى داد كه كدام خانه ها در اختيار خانواده هاى 
سفيدپوســت و كدام خانه ها در اختيار خانواده هاى سياه پوست 
هســتند. اين نقشه نشــان داد كه سيســتم خدمات رسانى شهرى 
تبعيض هايى را درباره سياهان اعمال مى كند و يك قاضى دستور 

پرداخت خسارت را صادر كرد.
ــد كه  ــا و اياالت متحــده تعهد كرده ان ــاى بريتاني دولت ه
ــاى خود را به صــورت آنالين و روى ســايت هاى تمام داده ه

ــم  ــد. تي  www.data.gov و www.data.gov.uk منتشــر كنن
برنرز لى كه يكى از مشاوران ارشــد اين پروژه در بريتانيا است، 
ــن زمينه در حال  ــد: «دوســت دارم ببينم كه رقابتى در اي مى گوي
شــكل گرفتن اســت. رقابتى بر ســر اين كه چه كســى مى تواند 
داده هاى بيشــترى را روى وب و در دسترس عموم قرار دهد. در 
بريتانيا با كمى جســت وجو مى توانيد با جزئيات كامل ببينيد كه 
ــرار دادن داده هاى  ــما را چگونه مصرف مى كند. ق دولت پول ش
غيرشــخصى روى وب به شفاف تر شــدن دولت كمك مى كند 
ــا و پروژه هاى  و همچنين مى تواند باعث كاراتر شــدن برنامه ه
دولتى شــود.» همچنين با باز كردن چنين داده هايى، دانشمندان و 
روزنامه نگارها مى توانند فارغ از سانسورهايى كه توسط برخى 
دســت اندركاران مغرض اعمال مى شــود، مثًال درباره تصاوير 

اصلى تغييرات وضعيت آب وهوا گزارش تهيه كنند.
ــات در  ــاى اطالع ــا ذره ذره ه ــا ب ــراد در سراســر دني اف
OpenStreetMap.org مشــاركت مى كنند. نقشه اى رايگان و 

ــد آن را ويرايــش كرده و  ــه مى توانن ــه هم ــان ك آزاد از كل جه
ــه آن بيافزايند و به روشــى مشــاركتى مجموعه اى  ــى ب چيزهاي
ــاى جغرافيايى را ســرهم كنند. در انتهاى ســال 2009  از داده ه
ــالدى، نقشــه هاى OpenStreetMap از شــهر پورتوپرنس  مي
ــى آورد. اما  هاييتى مشــخصات كمى از شــهر را به نمايش در م
 GeoEye درســت پس از زلزله مهيب ژانويه 2010 شركتى به نام
ــه به مردم اجازه  ــواره اى هاييتى را تحت مجوزى ك تصاوير ماه

مى داد از آن استفاده كنند، منتشر كرد.
بالفاصله پس از آن، از سراســر دنيا افرادى كه مى خواستند 
ــورد مطالعه قرار داده،  به هاييتى كمــك كنند، آن ها را به دقت م
روى تصاوير زوم كرده و دقيق شدند و تقريبًا تمام انواع جزئيات 
 OpenStreetMap و اطالعات را درباره ناحيه آســيب ديده به
افزودند و به واسطه دسترسى گروه هاى امداد به اين اطالعات از 
طريق دستگاه هاى مســيريابى قابل حمل، اين نقشه آنالين تأثير 
ــا و عمليات امداد و نجات داشــت.  آنى و مســتقيمى بر تالش ه
  TEDــب را در ســخنرانى خــود در كنفرانس ــى اين مطل برنرز ل
(سرنام Technology, Entertainment, Design) سال 2010 
چنين عنوان كرده اســت: «آن ها [مردم] مشخص كردند كه كدام 
راه ها بسته شده و كدام ساختمان ها تخريب شده اند.» برنرز لى با 
هيجان توضيح داد كه چگونه اين نقشــه ها نشان مى دادند، تجمع 
آوارگان در چه ناحيه اى در حال افزايش است و به صورت مداوم 
در حال ردگيرى رسيدن كشتى هاى كمك هاى پزشكى به بندرها 
و اسكله هاى هاييتى بودند. او مى افزايد: «اگر درگير امدادرسانى 
به آوارگان بوديد، اين سايت به سرعت به نقشه مورد استفاده شما 

تبديل مى شد.»
ــظ صداقت  ــاى متصــل مى توانند به حف ــن داده ه همچني
شركت ها كمك كنند. به عنوان مثال، مى توانند جزئياتى را درباره 
ميزان انتشــار گازكربنيك يك شركت نشان دهند. گزارش شده، 
برخى شركت هاى خرده فروشــى تصميم دارند از شركت هايى 
كه در زنجيره تأمين كاالى آن ها قرار دارند بخواهند كه داده هاى 
اين چنينى را منتشــر كنند. در چنين صورتى مشــتريان مى توانند 
ــرژى و آب را در كل اين  ــزان مصرف ان ميزان انتشــار كربن، مي
 SourceMap.org زنجيره مشاهده كنند. شركت جديدى به نام
در حال جمع آورى داده هاى مشابهى درباره تعداد روزافزونى از 

محصوالت مصرفى است.
ســايت هاى بســيارى به صورت خاص براى كمك به مردم 
ــان داده ها به وجــود آمده اند.  ــرارى اتصال مي در انتشــار و برق
داده هاى متصل ابزارهايى را براي ساده تر انجام دادن كار فراهم 
مى كنند و ســايت هايى را ارائه مى كنند كه به شــدت داده محور 
ــا و انجمن هاى  ــروژه Linked Open Data راهنماه هســتند. پ
ــدى كه مى خواهند داده هاى  گفت وگويى را براى افراد عالقه من
ــليقه و هم فكرشــان متصل كنند، خود را به داده هاى افراد هم س

 فراهم مى كند(شكل1).
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2-  ماشين هاى اجتماعى دموكراسى را 
از نو طراحى مى كنند

ــن اســت كه به  ــاى وب اي ــن وعده ه يكــى از بزرگ تري
ــار يكديگر) كار  ــد كرد تا با يكديگر (در كن افراد كمك خواه
ــكارى آنالين را  ــتراك اطالعات و هم ــد وب اش كنند. هرچن
ــاده تر كرده اســت، اما هنوز كارهاى بيشــترى  براى گروه ها س
ــد. پديده هايى كه اكنون «ماشــين هاى  ــم مى تواند انجام ده ه
اجتماعى» ناميده مى شوند، اين امكان را فراهم مى كنند كه گروه 
ــرى هدايت و جهت دهى  ــيوه بهت زيادى از افراد دانش را به ش
كرده و حتى دموكراسى را نيز دگرگون كنند. شما هم به احتمال 
تاكنون در يكى از اين ماشين هاى اجتماعى (كه هنوز در مراحل 

جنينى خود به سر مى برند) شركت كرده ايد. 
به عنوان مثال، زمانى كه شما يك فرم آنالين را پر مى كنيد، 
ممكن اســت با كادر كوچكى مواجه شــويد كه حروفى درهم 
ــما بايد  ــوج دار درون آن به چشــم مى خورند و ش ــه و م ريخت
ــن كلمات را به درســتى تايپ كنيد.  پيــش از ادامه عمليات اي
اين يك ماشــين اجتماعى اســت كه كپچا (Captcha) ناميده 
ــما و ديگر افرادى كه با  مى شــود. با وارد كردن اين كلمات، ش
چنين كادرهايى روبه رو مى شوند، به كامپيوترهايى كه متن هاى 
ــا كلماتى را كه بنا  ــى را ديجيتالي مى كنند كمك مى كنيد ت چاپ
ــه درك آن ها نبوده اند،  ــتورزبانى قادر ب به داليل تكنيكى يا دس

درك كنند. 
لوييس فون آخن (Luis von Ahn) در زمينه اين سيستم ها 
ــون كرده  ــه مراحــل تازه ترى رهنم ــوده و آن ها را ب پيشــتاز ب
ــما نشان داده  اســت. در يكى ديگر از حالت ها، تصويرى به ش
ــما بايد كلمه اى مانند ســگ، خانه يا مارچوبه را  مى شــود و ش
ــف آن تايپ كنيد. حال اگر در محلى ديگر شــخص  براى تعري
ــام را وارد كند،  ــيد همين ن ــز او را نمى شناس ــما ني دومى كه ش
ــما يك امتياز كســب خواهيد كرد. مردم ساعت ها  هر دوى ش
مشــغول بازى كردن چنين بازى هاى هدفمندى GWAP (سرنام 
ــن تمرين و  ــد شــد، اما اي Game With A Purpose) خواهن

ــا تصاويرى را كه  ــه كامپيوترها كمــك خواهد كرد ت تجربه ب
ماشــين ها به تنهايى نمى توانند تشــخيص دهند، بشناسند و از 
ــينى ــق، فهرســت هاى (كاتالوگ هاى) هوش ماش ــن طري اي

 ايجاد مى شوند (شكل2).
ــاده ماشين هاى  سيستم هاى بررســى آنالين نمونه هاى س
ــتوران برويد؟ كدام  اجتماعى هســتند: بهتر اســت به كدام رس
ــاير  مدل دوچرخه را بخريد؟ كافى اســت به بررســى هاى س
ــكان داده اند، نگاهى  ــراد و امتيازهايى كه به هر محصول يا م اف
ــد. اين امتيازها تنها به مشــتريان كمك نمى كنند؛ بلكه  بياندازي
ــر Schwinn بهترين  ــر دهند. اگ مى توانند تجــارت را نيز تغيي
ــد، مى تواند دوچرخه هاى بيشــترى  ــا را از آن خود كن امتيازه
بفروشــد و توليدكنندگانى با امتيازهاى پايين تر ممكن است از 
دنياى كســب و كار بيرون انداخته شــوند. اگر بيشتر خريداران 

ــن نمونه دوچرخه، در نظر هايشــان قيد كنند كه  پروفروش تري
چقدر به داشــتن يك نمايشگر ضربان قلب روى دوچرخه خود 
ــدى چنين قابليتى را  ــد، به احتمال دوچرخه هاى بع عالقه دارن
خواهند داشــت. به عقيده برنرز لى،  فرصت هاى بزرگ ترى نيز 
وجود دارد. وى مى گويد: «ســؤال اين است كه آيا ما مى توانيم 
ماشــين هايى اجتماعى بســازيم كه به بهبود علم يا پيشــرفت 
ــك جامعه در  ــا به عنوان ي دموكراســى كمــك كنند؟ گاهى م
هنگام اتخاذ تصميم بر اساس علوم يا بر اساس داليل (براساس 
ــى واقعيت ها)، به صورت قابل توجهى ناشايســته عمل  ارزياب

مى كنيم. ما بايد در اين زمينه بهتر عمل كنيم.»
ــد: «ما در عرصه سياســت تمايل داريم كه همه  او مى افزاي
چيز را با اصطالحات ساده نظير مدل جمهورى خواهانه يا مدل 
ــر جهت به خوبى  ــم. مدل هايى كه به ه ــرات تعريف كني دموك
تعريف نشده اند. آيا ما مى توانيم مردم را به گونه اى سازماندهى 
ــردن به اين موارد تحريك شــده و  ــراى دقيق نگاه ك كنيم كه ب
ــند؟ درســت به همان شــكلى كه براى نگاه  ــته باش انگيزه داش
ــاده انگيزه كافى دارند؟» او براى  كردن به تصاوير بازى هاى س
شــروع پيشــنهاد مى كند كه ماشــين هاى اجتماعى مى توانند 
ــرده دياگرامى  ــاى داوطلبان را تحليل ك ــرات و مناظره ه مذاك
درختى ايجاد كنند كه نشــان دهنده اســتدالل ها و پاســخ هاى 
ــد بدون توجه  ــك از افراد باشــد. چنين دياگرامى مى توان هر ي
ــى، تعيين كننده موضع واقعــى هر يك از  ــه گرايش هاى حزب ب

داوطلبان باشد.

پديده هايى كه 
اكنون «ماشين هاى 

اجتماعى» ناميده 
مى شوند، اين 

امكان را فراهم 
مى كنند كه گروه 

زيادى از افراد 
دانش را به شيوه 
بهترى هدايت و 

جهت دهى كرده و 
حتى دموكراسى را 
نيز دگرگون كنند.
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Foldit يـك بازي هدفمند يـا GWAP تجربه درباره 
تاشـدگي پروتئين اسـت كـه در سـال 2008 و طي 
همـكاري دپارتمـان علـوم كامپيوتـر و مهندسـي و 
بيوشـيمي دانشـگاه واشـنگتن عرضه شد. همچون 
ديگر بازي هـاي GWAP،  بازي كنندگان Foldit در 
واقـع به حل مسـائلي كمك مي كنند كـه كامپيوتر در 

انجام آن ها چندان توانا نيست.
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3- پهناى باند رايگان مردم را  به هم متصل مى سازد
ــى زندگى  ــا در محل هاي اگرچه هشــتاد درصــد مردم دني
ــكان اتصال به  ــيگنال اينترنتى يا ام ــه در آن نوعى س مى كنند ك
ــردم دنيا از وب  اينترنت موجود اســت؛ اما تنها بيســت درصد م
ــاى تازه و  ــى معتقد اســت كه گام ه ــد. برنرز ل ــتفاده مى كنن اس
الهام بخشى كه توسط افراد يا نهادهاى مختلف برداشته مى شود، 

مى تواند اين نرخ را تغيير دهد.
به عنوان نمونه، برنرز لى ميهمان همايشــى بود كه به تازگى 
ــوردون براون  و به دعــوت پل كاگما رئيــس جمهور رواندا، گ
ــابق انگلســتان و پل انگليش كارآفرين حوزه  نخســت وزير س
نرم افزار از اهالى بوستون برگزار شــد. پل انگليش پيشنهادى را 
مطرح كرد، مبنى بر اين كه مى توان دسترســى به اينترنت با پهناى 
باند بســيار پايين را در حدى كه تنها بتواند صفحات وب متنى را 
نمايش دهد، به رايگان در سراسر آفريقا فراهم كرد. سطح بعدى 
دسترســى پولى (غير رايگان) به ســرويس هاى با سرعت بيشتر؛ 
كه توســط كارآفرينان آفريقا فراهم خواهد شــد، حمايت مالى 
ســرويس رايگان را بر عهده خواهد داشــت. بيشــتر شهروندان 
ــيم و از طريق موبايل يا لپ تاپ به اينترنت و وب  به صورت بى س
دسترسى خواهند داشت. همه شــركت كنندگان در اين همايش 
ــتيباني كنند و چندى اســت كه  ــه از اين ايده پش تعهد كردند ك

ــن زمينه آغاز به كار كرده اســت. آيا چنين مدلى  پروژه اي در اي
Ne، فراهم كننده  a مى تواند به لحاظ مالى موفق شــود؟ پاســخ
لهستانى خدمات اينترنت مثبت است. اندك زمانى پس از اين كه 
شركت ســرويس اينترنت رايگان را با پهناى باند بسيار پايين در 
سه شــهر عرضه كرد، ســرمايه گذارى هاى انجام شده از طريق 
ــر، اما غيررايگان  تعداد بســيار زيادي از افراد كه به خدمات بهت
ــى در اين باره  ــد، بازگردانده شــد. برنرز ل مهاجــرت مى كردن
ــا مقررات  ــر از طريق هوشــمندى هاى تجارى ي ــد: «اگ مى گوي
ــا پهناى باند بســيار پايين به صورت  ــي، خدمات اينترنت ب دولت
رايگان فراهم شود و اگر توليدكنندگان قابليت هاى وبى كافى و 
مناسب را در نسل بعدى گوشى هاى ارزان قيمت در نظر بگيرند، 
ــاهد موج فزاينده اى از دسترســى افراد جديد به وب خواهيم  ش
ــوزش، بهداشــت و اقتصــاد كارآفرينانه  ــه دنبال آن آم بود و ب
ــز اوج خواهد گرفت.» برنرز لى مى افزايد، كشــورهاى  محلى ني
درحال توسعه، در هر كجاى جهان مى توانند برنامه هاى مشابهى 
ــتاى گســترش ميزان  ــد. اقدامات ديگرى نيز در راس را پياده كنن
دسترسى به وب، توسط بنياد بين المللى وب هدايت خواهند شد. 
بنيادى كه هدفش اطمينان از اين مطلب اســت كه وب به بهترين 

شكل ممكن در خدمت بشريت خواهد بود.

4- دانش وب، روابط انسان ها را آشكار مى كند
ــه كار مى كند، چه كارهايى  ــه ما مى دانيم كه وب چگون هم
ــاند و از عهده چــه كارهايى بر نخواهد  را مى تواند به انجام برس
آمد. چنين ادعايى به ســختى قابل قبول است! برنرز لى مى گويد: 
«پيشــرفت قابل توجه وب تا به امروز مايه افتخار من بوده است. 
ــيده اســت. هر جز  ــچ عنوان به پايان راه خود نرس اما وب به هي
ــته و آينده وب بر دو چيز استوار  كوچك از پيشــرفت هاى گذش

است: پروتكل هاى فني و سنت هاى اجتماعى. 
ــر HTTP و HTML مشــخص مى كنند  ــى نظي پروتكل هاي
ــا يكديگر تعامل مى كنند. ســنت هاى  ــه كامپيوترها چگونه ب ك
ــد يا قوانين  اجتماعــى نظير تشــويق براى ايجــاد ارتباط و پيون
عضويت و استفاده از يك سايت شبكه اجتماعى، تعيين مى كنند 
كه مردم به چه نحوى دوســت دارند يا مجاز هستند كه با يكديگر 
ــند. اطالعات ما در زمينه اين مكانيسم هاى فنى  تعامل داشته باش
و اجتماعى هنوز به نحو شــگفت آورى اندك اســت.» به عقيده 
برنرز لى، دانش كنونى ما تنها خراشــى اســت بر سطح آنچه كه 
ــق علمى درباره  ــنگين و عمي مى توان با ســرمايه گذارى هاى س

طراحــى وب و همچنين عملكرد و اثر آن روى جامعه درك كرد. 
ــد، تصميمات تجارى  او مى افزايد: «طراحــى تكنيكى قدرتمن
نوآورانه و قضاوت درســت درباره خط مشى هاى همگانى، همه 
ــده موجود ميان جامعه و  ــاج آگاهى ما از تعامل پيچي و همه محت
فناورى است.» اين آگاهى از علوم وب نشأت خواهد گرفت كه 
برنرز لى اميدوار اســت اين آگاهى «علوم و مهندسى اين سيستم 
ــم را در جهت مصلحت عمومى» بهبود بخشــد. چند ســال  عظي
پيش MIT و دانشگاه ســاوت همپتون بريتانيا، اتحاديه علوم وب
 (Web Science Trust) را براى پيشــرفت و توسعه علوم وب به 

عنوان يك دوره آكادميك جديد به وجود آوردند.
ــم آوردن دانشــمندان برجســته  ــا گرده ــازمان ب ــن س  اي
ــان حقوقى،  ــوم اجتماعــى و دانش پژوه ــر، عل ــوم كامپيوت عل
دســت به تشــكيل يك مجلس مشــورتى بين المللى زد. هدف 
ــى آموزشــى و پايگاهى از  ــى عقالنى، فضاي ــا ايجاد بنيان آن ه
ــدى از وب  ــد دانش جدي ــه محققان كمك كن منابع اســت تا ب

را پايه ريزى كنند. 

اطالعات ما 
در زمينه اين 
مكانيسم هاى فنى 
و اجتماعى هنوز به 
نحو شگفت آورى 
اندك است.


