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چیــزی دربــاره آینــده اینترنــت جهــان مــی دانیــد؟ در ایــن مقالــه از مدیــروب دربــاره 

وب 3 و مزایــا و ویژگــی هــای آن و آینــده اینترنــت صحبــت مــی کنیــم بــا مــا همــراه 

. شید با

ــی  ــات و ویژگ ــا امکان ــدی ب ــاز جدی ــار وارد ف ــک ب ــال ی ــر 10 س ــًا ه ــت تقریب اینترن

هــای متفــاوت و جــذاب مــی شــود. وب 3 یــا همــان اینترنــت نســل 3 بــه عنــوان 

جدیدتریــن فــاز اینترنــت شــناخته شــده کــه امــکان هدایــت و کنتــرل وب را بــرای 

کاربــران فراهــم خواهــد کــرد. بــی شــک ایــن نســل جدیــد از اینترنــت هــم بــا مزایــا 

و ویژگــی هــای جــذاب و متنــوع همــراه شــده تــا کاربــران را بــه خــود جــذب کنــد. 

وب 3 یــا همــان نســل ســوم اینترنــت، انقالبــی عظیــم در دنیــا بــه پــا کــرده کــه از 

ــر متمرکــز اشــاره کــرد. حــال ســوال  ــه ایجــاد اینترنــت غی ــوان ب اهــداف آن مــی ت

ــی  ــا و ویژگ ــه مزای ــت چ ــوم اینترن ــل س ــت؟ نس ــت 3 چیس ــه اینترن ــت ک ــن اس ای

هایــی دارد؟ ارتبــاط اینترنــت 3 بــا ارزهــای دیجیتــال و بــالک چیــن هــا چیســت؟ 

شــاید مفهــوم وب 3 بــرای برخــی از کاربــران ناشــناخته باشــد؛ پــس بــا ادامــه متــن 

همــراه شــوید تــا بــا دنیــای جدیــد و ناشــناخته وب ســه آشــنا شــوید. 
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تاریخچه وب 1 و  وب 2

بــرای درک بهتــر از وب 3 بهتــر اســت از ابتــدا تاریخچــه وب هــای جهانــی را بازبینــی 

ــا ایــن مفهــوم آشــنا شــوید. اولیــن نســخه اینترنــت کــه  ــر بتوانیــد ب ــا بهت کنیــم ت

ــه وب 1 معــروف اســت، در اواخــر دهــه 1990 وارد شــد. وب 1 شــامل مجموعــه ای  ب

ــی  ــا تعامل ــت نســل 1، وب ســایت ه ــود. در اینترن ــی ب از پیوندهــا و صفحــات اصل

ــید،  ــته باش ــل داش ــد و تعام ــار دهی ــوا را انتش ــتید محت ــی توانس ــما نم ــد. ش نبودن

تنهــا خوانــدن مطالــب در دســترس بــود. در ایــن دوره ویژگــی هــای جدیــد از جملــه 

ایمیــل و بازیابــی اخبــار گزینــه ای خوشــحال کننــده بــرای افــراد بــود. 

ــالف  ــرد. برخ ــور ک ــام وب 2 ظه ــا ن ــت ب ــدی اینترن ــل بع ــه 2000 نس ــل ده در اوای
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نســل اول، وب 2 بــا مفهــوم »خوانــدن و نوشــتن« وارد شــد. از ایــن رو کاربــران مــی 

توانســتند عــالوه بــر مشــاهده فایــل هــا، محتــوا تولیــد کننــد. ایجــاد وبــالگ هــا، 

ــرای افــراد فراهــم کردنــد تــا بتواننــد  انجمــن هــای اینترنتــی و ... ایــن امــکان را ب

ــد. ظهــور پلتفــرم هــای رســانه هــای  ــه اشــتراک بگذارن ــراد ب ــا ســایر اف ــوا را ب محت

اجتماعــی از جملــه فیــس بــوک، توییتــر و اینســتاگرام، اشــتراک گــذاری محتــوا را بــه 

ــدی رســاند. اوج جدی

در اواخــر دهــه اول 2000، تقریبــا اتصــال هــای دیــال آپ بــه فراموشــی ســپرده شــد 

و اشــتراک گــذاری بــه ترنــدی جهانــی بــدل شــد. در ایــن دوره بــازی هــای آنالیــن 

امــکان تعامــل چنــد کاربــر را فراهــم کردنــد. پلتفــرم هایــی ماننــد فیــس بــوک نیــز 

بــه ارتبــاط بیشــتر مــردم بــا یکدیگــر کمــک کــرد و اینســتاگرام هــم امــکان بارگــذاری 

تصاویــر را بــرای تمامــی مــردم فراهــم کــرد.

ــط  ــخصی توس ــای ش ــع آوری داده ه ــوه جم ــا نح ــردم ب ــوم م ــی عم ــس از مدت پ

ــی  ــای بازاریاب ــن ه ــات و کمپی ــاد تبلیغ ــرای ایج ــتفاده ب ــاوری و اس ــای فن ــول ه غ

مناســب آگاه شــدند. اگرچــه وب 2 خدمــات رایــگان شــگفت انگیــزی را بــرای جهــان 

بــه ارمغــان آورد، امــا اکنــون ایــن خدمــات خســته کننــده شــده انــد و مــردم مــی 

خواهنــد کنتــرل بیشــتری بــر داده هــا و محتــوای خــود داشــته باشــند. اینجاســت 

ــه وب 3 وارد مــی شــود. ک
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وب 3 چیست؟

امــا ســوال ایــن اســت، وب 3 دقیقــًا چیســت؟ اینترنــت 3 را مــی تــوان جدیدتریــن 

تکامــل اینترنــت کــه بــه نســل 3 معــروف اســت، تعریــف کــرد. در ایــن نســل جدیــد 

ــد در مدیریــت  ــوا، مــی توانن ــدن و نوشــتن محت ــر خوان ــران عــالوه ب اینترنــت، کارب

ــد  ــل جدی ــن نس ــر در ای ــاده ت ــی س ــه زبان ــد. ب ــرکت کنن ــا ش ــرد پروتکل ه و عملک

ــران خواهــد بــود. در نســل جدیــد  اینترنــت، هدایــت و کنتــرل وب در دســتان کارب

ــدان  ــن ب ــد. ای ــرار ندارن ــز ق ــت ســازمان های متمرک ــا تحــت مالکی ــت، داده ه اینترن

معناســت کــه افــراد مــی تواننــد بــه شــرکت کننــدگان و ســهامداران تبدیــل شــوند، 

نــه اینکــه تنهــا مشــتری باشــند. ایــن وجــه تمایــز بــه دلیــل فناوری هــای جدیــدی از 

جملــه بــالک چیــن بوجــود مــی آیــد کــه عملکــرد شــبکه بــه عنــوان سیســتمی نظیــر 

ــازد. ــر می س ــر )P2P( را میس ــه نظی ب
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dApp یــا اپلیکیشــن  غیــر متمرکــز )decentralized applications( از جملــه امکانــات 

اینترنــت 3 بــه شــمار مــی¬رود. در وب 3 مالکیــن دارای ســهام هــای توکــن هــا یــا 

ــا را در  ــن ه ــن توک ــی از ای ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــتند. اگ ــده، هس ــگاری ش ــای رمزن ارزه

اختیــار داشــته باشــید، در شــبکه حرفــی بــرای گفتــن داریــد. نکتــه اصلــی ایــن اســت 

ــم  ــرمایه داران تصمی ــد س ــاق می افت ــز اتف ــر متمرک ــت غی ــه در اینترن ــرای آنچ ــه ب ک

مــی گیرنــد، برخــالف وب 2 کــه توســط توییتــر، فیس بــوک، گــوگل و تعــداد کمــی از 

شــرکت های دیگــر تصمیم گیــری می شــد.

 

تفاوت وب 2 و وب 3

ــه  ــه وب 2 ارائ ــبت ب ــده ای نس ــای عم ــاوت ه ــا تف ــل 3 ب ــت نس ــک اینترن ــی ش ب

خواهــد شــد. در ادامــه بــا برخــی از مهمتریــن تفــاوت هــای ایــن دو نســل اینترنــت 
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آشــنا خواهیــد شــد. یکــی از مهــم تریــن تفــاوت هــای ایــن دو نســل اینترنــت مــی 

تــوان بــه متمرکــز بــودن وب 2 و غیــر متمرکــز بــودن وب 3 اشــاره کــرد. وب 2 بــر روی 

ــر  ــاوری غی ــر اســاس فن یــک اکوسیســتم متمرکــز ســاخته شــده اســت امــا وب 3 ب

متمرکــز بنــا شــده. در اینترنــت 3 اســتفاده از فنــاوری هایــی از جملــه بــالک چیــن و 

رمزنــگاری قابــل توجــه اســت.

ــری و  ــه کارب ــود تجرب ــرای بهب ــاوری هــای پیشــرفته ای را ب اینترنــت نســل ســوم فن

سفارشــی ســازی داده هــا ارائــه مــی دهــد. از ایــن رو در اینترنــت 3 شــخصی ســازی 

متناســب بــا نیازهــای کاربــران مــی توانــد بســیار بــه آنهــا کمــک کنــد. در اینترنــت 

ــر  ــد ه ــی توانن ــر م ــه توییت ــی از جمل ــای اجتماع ــانه ه ــای رس ــرم ه ــل 2 پلتف نس

ــور  ــل سانس ــای Web3 غیرقاب ــا توییت ه ــد، ام ــور کن ــی را سانس ــا توییت ــاب ی حس

هســتند زیــرا کنتــرل غیــر متمرکــز اســت.

در وب 2 ســرویس پرداخــت ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد کــه پرداخــت بــرای نــوع 

خاصــی از کاربــران و مشــاغل را مجــاز نکنــد. امــا برنامــه هــای پرداخــت Web3 بــه 

اطالعــات شــخصی نیــاز ندارنــد و نمــی تواننــد از پرداخت جلوگیــری کننــد. در اینترنت 

gig-( نســل دوم ممکــن اســت ســرورهای مربــوط بــه اپلیکیشــن های اقتصــاد گیــگ

ــری  ــرات جبران ناپذی ــورت تأثی ــن ص ــوند. در ای ــک ش ــا ه ــل و ی economy( مخت

ــا برخــالف وب 2،  ــذار اســت. ام ــد تأثیرگ ــر درآم ــه ب ــی شــود ک ــران وارد م ــه کارب ب

ســرورهای وب 3 غیــر قابــل هــک هســتند. ایــن ســرورها  بــه هیــچ وجــه مختــل یــا 
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ضعیــف نمی شــوند. ایــن ســرورها از اتریــوم کــه یــک شــبکه غیــر متمرکــز متشــکل از 

1000 کامپیوتــر اســت بــه عنــوان پشــتیبان خــود اســتفاده مــی کننــد.

 

آینده اینترنت و وب 3

ــم، متوجــه مــی  ــه آن اشــاره کردی ــاال ب ــه تاریخچــه اینترنــت کــه در ب ــا نگاهــی ب ب

شــویم کــه اینترنــت در حــال حرکــت بــه ســوی جلو اســت و بســیار هوشــمندتر شــده 

اســت. در نســل اول اینترنــت داده هــا بــه صــورت ایســتا در دســترس کاربــران قــرار 

داشــت و کاربــران نمــی توانســتند تعامــل داشــته باشــند. بــا گذشــت زمــان بــا بــه 

میــان آمــدن اینترنــت نســل دوم کاربــران توانســتند بــا داده هــا بــه صــورت پویــا در 

تعامــل باشــند. 

اینترنــت نســل ســوم )کــه هنــوز هــم در حــال تکامــل اســت( از فنــاوری هــای همتــا 
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بــه همتــا ماننــد بــالک چیــن، نــرم افزارهــای متــن بــاز، واقعیــت مجــازی و اینترنــت 

اشــیا اســتفاده مــی کنــد. ایــن فنــاوری هــا موجــب شــده تــا کاربــران امــکان هدایت 

و کنتــرل وب را در دســت بگیرنــد. بــا توجــه بــه اینکــه نســل ســوم اینترنــت بســیار 

هوشــمندتر از نســل هــای قبلــی اســت، انتظــار مــی رود تــا بــه خوبــی منظــور کاربران 

را درک کنــد و آنهــا را در کمتریــن زمــان ممکــن، بــه بهتریــن نتیجــه برســاند.

حــال ســوال ایــن اســت کــه چــرا بــه وب 3 نیــاز داریــم؟ زمانــی کــه کاربــران متوجــه 

شــدند اطالعــات آنهــا در دســترس شــبکه هــای اجتماعــی و ســایر ســرویس هــای 

ســرگرمی قــرار مــی گیــرد و آنهــا از ایــن اطالعــات بــه ســود خــود اســتفاده می کننــد، 

نیــاز بــه اینترنــت نســل ســوم احســاس شــد. 
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اپلیکیشن های وب 3

از جملــه اجــزای اصلــی اینترنــت نســل ســوم، مــی تــوان بــه اپلیکیشــن هــای وب 

3 یــا بــه طــور خالصــه dApp اشــاره کــرد. همــان طــور کــه اشــاره کردیــم، اینترنــت 

نســل ســوم غیــر متمرکــز اســت، از ایــن رو بــه اپلیکیشــن هــای غیــر متمرکــز نیــاز 

دارد. اپلیکیشــن های غیــر متمرکــز یــا همــان dAppهــای وب 3 بــه اپلیکیشــن هــای 

ــه  ــت. از جمل ــت 3 اس ــی از اینترن ــه بخش ــاره دارد ک ــز اش ــر متمرک ــن غی ــالک چی ب

ــرد. ــرارداد هوشــمند اشــاره ک ــه ق ــوان ب بخش هــای جدانشــدنی از dApp مــی ت

کتابخانــه js.Web3 از دیگــر مفهــوم هایــی اســت کــه در اینترنــت وب 3 بــا آن ســر و 

کار داریــد. js.Web3 از جملــه کتابخانه هــای جاوااســکریپت اســت کــه در توســعه ی 

ــوان  ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ــی رود. ب ــه کار م ــوم ب ــل س ــت نس ــن های اینترن اپلیکیش

ــمند در  ــای هوش ــکریپت و قرارداده ــاوا اس ــن ج ــطه ی بی ــه js.Web3 واس ــت ک گف

dAppهــای وب 3 اســت.

مزایای وب 3

•    در اینترنــت نســل ســوم امــکان تحریــف و یــا دســتکاری شــدن اطالعــات وجــود 

نــدارد. در ایــن نســل جدیــد اینترنــت هیــچ نهــاد و یــا ســازمان دولتــی یــا مرکــزی 

وجــود نــدارد کــه وظیفــه آن نگــه داری از اطالعــات باشــد.

•    از دیگــر مزایــای وب 3 مــی تــوان بــه محافظــت از اطالعــات اشــاره کــرد. اطالعات 
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کاربــران بــا اســتفاده از رمزنــگاری محافظــت مــی شــود، از ایــن رو تنهــا خــود کاربــر 

مــی توانــد بــه اطالعــات دسترســی داشــته باشــد. 

•    ســرعت بــاالی وب گــردی از دیگــر مزایــای خــوب اینترنــت نســل ســوم اســت. در 

نســل جدیــد اینترنــت کاربــران مــی تواننــد در ســریع تریــن زمــان ممکــن نیازهــای 

خــود را رفــع کننــد. ایــن نســل از اینترنــت از الگوریتــم هــای فــوق پیشــرفته اســتفاده 

مــی کنــد تــا باالتریــن ســرعت را ارائــه دهــد.

ــه حــذف محدودیــت  •    از دیگــر خوبــی هــای اینترنــت نســل ســوم مــی تــوان ب

نصــب اپلیکیشــن هــا بــر روی برخــی از ســخت افزارهــا اشــاره کــرد. شــما مــی توانید 

بــدون محدودیــت هــر نــرم افــزاری را بــر روی هــر ســخت افــزاری اجــرا کنیــد. 

•    همــان طــور کــه گفتــه شــد، اینترنــت نســل ســوم غیــر متمرکــز اســت، از ایــن 

رو امــکان هــک اطالعــات بســیار کــم اســت. ایــن مــدل شــبکه کــه بــه صــورت غیــر 

متمرکــز اســت، بــر پایــه ی بــالک چیــن اتریــوم کار مــی کنــد کــه ماننــد سیســتمی بــا 

رمزنــگاری غیــر قابــل نفــوذ عمــل می کنــد.

ــد از ارزهایــی کــه توســط دولت هــا عرضــه  ــران بای •    در نســل دوم اینترنــت، کارب

و کنتــرل می شــود، اســتفاده کننــد. امــا در وب 3 از ارزهــای دیجیتــال اســتفاده مــی 

شــود کــه مزایــای زیــادی دارد. اســتفاده از ایــن ارزهــا بــرای تمامــی کاربــران ســرعت 

بــاال و دسترســی راحــت را فراهــم مــی کنــد. 
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مطالعــه بیشــتر: ارز دیجیتالــی چیســت و چگونــه می تــوان از طریق آن ســرمایه گذاری 

؟ د کر

 

ویژگی های وب 3

•    ایجــاد فضــای ســه بعــدی و دنیایــی مجــازی از ویژگــی هــای وب 3 اســت. شــما 

در اینترنــت 3 مــی توانیــد در پشــت کامپیوتــر در فضــای ســه بعــدی قــدم بزنیــد و از 

جاهــای مختلــف بازدیــد کنیــد.

•    اینترنــت نســل ســه بســیار باهــوش تــر و فعــال تــر از نســل هــای قبلــی اســت. 

ــا اســتفاده از یــک فایــل چندرســانه ای، فایــل هــای مشــابه را  ــد ب شــما مــی توانی

جســتجو کنیــد. 
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•    فراگیــری بیشــتر از جملــه خصوصیــات خــوب وب 3 اســت. اینترنــت 3 فضایــی 

ــد. از  اســت کــه همــه جــا وجــود دارد و تمــام بعدهــای زندگــی رو احاطــه مــی کن

ــه  ــد ب ــر شــخصی، گوشــی هــای موبایــل، ســاعت و ... مــی توانی ــه در کامپیوت جمل

اینترنــت دسترســی داشــته باشــید.

•    از بیــن بــردن واســطه هــا از دیگــر ویژگــی هــای اینترنــت 3 اســت. بــی شــک 

وجــود واســطه هــا زمینــه فســاد را افزایــش مــی دهــد. در دنیــای اینترنــت 2 گــوگل 

بــه عنــوان واســطه معمــوال از داده هــای کاربــران ســوء اســتفاده مــی کنــد. مثــال ایــن 

کمپانــی بــرای کســب درآمــد اطالعــات کاربــران را در اختیــار شــرکت هــای تبلیغاتــی 

قــرار مــی دهــد. 

•    عــدم نیــاز بــه دریافــت مجــوز از دیگــر ویژگــی هــای اینترنــت نســل 3 اســت. 

ــد.  ــد در وب 3 مشــارکت داشــته باشــند و از آن اســتفاده کنن همــه افــراد مــی توانن

•    از دیگــر مزایــا و ویژگــی هــای وب 3 مــی تــوان بــه هــوش مصنوعــی اشــاره کــرد. 

ــه نتایــج  شــاید برایتــان اتفــاق افتــاده کــه زمانــی در اینترنــت ســرچ مــی کنیــد، ب

دلخــواه نرســیده ایــد. یکــی از ویژگی¬هــای خــوب اینترنــت نســل 3 را مــی تــوان 

پیــاده ســازی هــوش مصنوعــی در موتورهــای جســتجوگر عنــوان کــرد.

 

12



وب 3 چیست؟ مزایا و ویژگی های نسل سوم اینترنت

www.modireweb.com

بالک چین و ارزهای دیجیتال در وب 3

ــره اطالعــات طراحــی شــده اســت. یکــی از  ــرای ثبــت و ذخی شــبکه بــالک چیــن ب

کاربردهــای ایــن شــبکه نقــل و انتقــاالت مالــی اســت. از بــالک چیــن بــرای ســاخت و 

راه انــدازی اینترنــت نســل 3 کــه کامــال غیــر متمرکــز اســت، اســتفاده می-شــود. بــا 

توجــه بــه ویژگــی هــای بــالک چیــن، ایــن شــبکه بســتری مناســب بــرای رد و بــدل 

کــردن اطالعــات بــه شــکل همتــا بــه همتــا اســت. 

مفهومــی دیگــر کــه در اینترنــت نســل ســوم مــی توانــد بســیار مهــم باشــد، ارزهــای 

دیجیتــال و رمــز ارزهــا هســتند. از ارزهــای دیجیتــال معمــوال بــرای نقــل و انتقــاالت 

مالــی اســتفاده مــی شــود. در اینترنــت نســل 3 هــم ارزهــای دیجیتــال مــی تواننــد 

ایــن کاربــرد را داشــته باشــند. در شــبکه اینترنــت نســل ســوم، افــرادی کــه در نگهداری 

و ذخیــره داده هــا مشــارکت داشــته باشــند، ارزهــای دیجیتــال دریافــت مــی کننــد. 

کاربــران دیگــر هــم بــرای پرداخــت هزینه هــای مربوطــه از ارزهــای دیجیتال اســتفاده 

مــی کننــد.
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وب گردی در وب 3

یکــی از تفــاوت هــای اینترنــت وب 3 بــا نســل هــای قبلــی خــود، وب گــردی اســت. 

ــه  ــمت مقال ــن قس ــی دارد. در ای ــای متفاوت ــردی روش ه ــوم وب گ ــل س در وب نس

ــی از  ــد. یک ــد ش ــنا خواهی ــوم آش ــل س ــت نس ــردی در اینترن ــد روش وب گ ــا چن ب

 )MetaMask( روش هــای وب گــردی در اینترنــت نســل 3 می¬تــوان بــه متامســک

اشــاره کــرد. MetaMask راهــکاری خــوب بــرای وب گردی در اینترنت نســل 3 اســت. 

ــس  ــروم و فایرفاک ــه ک ــی از جمل ــرای مرورگرهای ــردی ب ــه ای کارب MetaMask افزون

اســت. در ایــن افزونــه کاربــران مــی تواننــد بــه کیــف پــول خــود متصــل شــوند و 

قابلیــت هــای جدیــد را بــه مرورگــر خــود اضافــه کننــد. 
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MetaMask ســاده تریــن و در عیــن حــال امــن تریــن راه بــرای اتصــال بــه برنامــه 

هــای مبتنــی بــر بــالک چیــن را ارائــه می دهــد. هنــگام تعامــل در وب غیــر متمرکــز 

ــرای  ــور را ب ــای عب ــد. MetaMask رمزه ــت داری ــرل را در دس ــه کنت ــد، همیش جدی

دســتگاه شــما تولیــد مــی کنــد، بنابرایــن فقــط شــما بــه حســاب هــا و داده هــای 

ــه اشــتراک  ــزی را ب ــه چــه چی ــد ک ــد. شــما انتخــاب مــی کنی خــود دسترســی داری

ــد. ــزی را خصوصــی نگه¬داری ــد و چــه چی بگذاری

Brave  .از دیگــر روش های وب گردی در وب 3 اســت Brave اســتفاده از مرورگــر بریــو

ــازی  ــل، سفارشی س ــل تعام ــز، قاب ــر متمرک ــدون واســطه، غی ــت ب نســخه ای از اینترن

شــده، ایمــن و مبتنــی بــر نــوآوری اســت کــه قــدرت را بــه ســازندگان و کاربــران بــاز 

می گردانــد. Brave از جملــه جدیدتریــن پــروژه هــای برنــدان آیــک، موســس موزیــال 

و فایرفاکــس اســت. Brave یکــی از ســریع تریــن هاســت؛ به واســطه مســدود شــدن 

تبلیغــات و شناســاگرها، Brave توانســته بــه یکــی از ســریع تریــن هــا تبدیــل شــود. 

ایــن مرورگــر بــا ارز دیجیتــال اتنشــن توکــن Basic Attention Token، کار می کنــد.
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3 web بهترین ارزهای

ــه  ــاًل اشــاره کردیــم، ارز دیجیتــال یکــی از موضوعــات وابســته ب همــان طــور کــه قب

اینترنــت نســل ســوم اســت. در ادامــه برخــی از مهمتریــن و محبــوب تریــن ارزهــای 

ــن  ــد. ای ــداری کنی ــا را خری ــد آنه ــه مــی توانی ــرد ک ــم ک ــی خواهی ــال را معرف دیجیت

 Polkadot، ــال ــای دیجیت ــتند. ارزه ــل Web 3 هس ــده نس ــال، آین ــای دیجیت ارزه

Filecoin، BitTorent، Kusama و  Oceanاز آن دســته از ارزهــای دیجیتالــی هســتند 

کــه پتانســیل زیــادی بــرای رشــد دارنــد و بــرای ســرمایه گــذاری جــزء بهتریــن گزینــه 

هــا هســتند.
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ارز دیجیتــال پولــکادات )Polkadot(: یکــی از ارزهــای دیجیتــال کــه در وب 3 کاربــرد 

دارد، پولــکادات اســت کــه بــا نمــاد اختصــاری DOT شــناخته شــده اســت. ایــن ارز 

دیجیتــال بــا ایجــاد شــبکه ای از بــالک چیــن هــای هدفمنــد، توانســته مشــکالتی از 

قبیــل بــاال بــودن هزینــه کارمزدهــا و پاییــن بــودن ســرعت تراکنــش هــا را حــل کنــد. 

ــروژه هــای وب 3  ــن پ ــوب تری ــی از محب ــن )Filecoin(: یک ــل کوی ــال فای ارز دیجیت

ــا نمــاد اختصــاری FIL شــناخته مــی شــود. فایــل کویــن  فایــل کویــن اســت کــه ب

یکــی از جســورانه تریــن و پیچیــده تریــن بــالک چیــن هــای موجــود در جهــان اســت 

کــه بســیار پرکاربــرد اســت. در ایــن ارز دیجیتــال اطالعــات اشــخاص بــه صــورت غیــر 

ــه  ــه جــز خــود شــخص ب ــره مــی شــوند، امــا هیچکــس ب متمرکــز در فضایــی ذخی

ایــن اطالعــات دسترســی نــدارد.

 BTT بیــت تورنــت کــه بــا نمــاد اختصــاری :)BitTorent( ارز دیجیتــال بیــت تورنــت

شــناخته شــده، پلتفــرم مخصــوص اشــتراک گــذاری فایــل هــای غیــر متمرکــز اســت. 

کاربــران در BitTorent بــا اســتفاده از رمزارزهایــی کــه دارنــد مــی تواننــد بــدون نیــاز 

بــه بانــک یــا واســطه هــای مالــی، امکانــات و قابلیــت هــای ایــن ســرویس را بخرنــد 

و یــا بفروشــند. 

ــای  ــه ه ــر مجموع ــی از زی ــوان یک ــه عن ــا ب ــا )Kusama(: کوزام ــال کوزام ارز دیجیت

پــروژه پولــکادات ارائــه شــده. Kusama پلتفرمــی ســازگار و مقیــاس پذیــر اســت کــه 

بــرای توســعه دهنــده هــا طراحــی شــده. بــرای پیــاده ســازی برنامــه هــا و پــروژه 

17



وب 3 چیست؟ مزایا و ویژگی های نسل سوم اینترنت

www.modireweb.com

ــه  ــود. ب ــت ش ــا تس ــدا روی کوزام ــت ابت ــکادات، الزم اس ــر روی پول ــی ب ــای جانب ه

ــد و بررســی  ــش تولی ــرای پی ــه از Kusama ب ــت ک ــوان گف ــر مــی ت ــی ســاده ت زبان

ــروژه هــای زیــر مجموعــه دات اســتفاده مــی شــود. ســایر پ

ارز دیجیتــال اوشــن پروتــکل )OCEAN(: اوشــن پروتــکل یکــی از پلتفــرم هــای تبــادل 

داده هــای غیــر متمرکــز اســت. در ایــن پلتفــرم کاربــران مــی تواننــد بــازار داده غیــر 

ــرای اشــتراک داده هــا و  ــد. از ایــن بازارهــا ب متمرکــز خــود را طراحــی و ایجــاد کنن

اطالعــات اســتفاده مــی شــود. همچنیــن مــی تــوان گفــت کــه Ocean ابــزاری بــرای 

خریــد، مبادلــه و فــروش داده هــا و همچنیــن مدیریــت بودجــه اســت. 
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جمع بندی

تکامــل اینترنــت از ابتــدا تــا امــروز راه زیــادی را پیمــوده اســت و از ایــن پــس هــم 

ــت  ــک اینترن ــی ش ــرد. ب ــد ک ــی خواه ــیب را ط ــراز و نش ــر ف ــیری پ ــان مس همچن

چالــش هــای زیــادی را در ایــن مســیر تکامــل تجربــه خواهــد کــرد، امــا بــا تحــوالت 

و فنــاوری هــای چشــمگیری همــراه مــی شــود. وب 3 برخــالف چیــزی کــه تــا امــروز 

در اختیــار کاربــران بــوده، غیــر متمرکــز، منصفانــه و ایمــن خواهــد بــود. در ایــن نســل 

جدیــد از اینترنــت کاربــران مــی تواننــد داده هــا و اطالعــات شــخصی خــود را کنتــرل 

و مدیریــت کننــد. وب 3 تجربــه ای بــا کیفیــت تــر را بــرای کاربــران فراهــم مــی کنــد. 

همــان طــور کــه اشــاره شــد، بســیاری از پروتــکل هــای اینترنــت نســل 3 بــه ارزهــای 

دیجیتــال و فنــاوری بــالک چیــن متکــی اســت. 
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