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Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (WEB) 

Ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW, World Wide Web) δημιουργήθηκε το 1990 από τον 
Tim Berners-Lee στο CERN και βασίζεται στο πρωτόκολλο HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocol) και τη γλώσσα HTML (Hypertext Markup Language). 

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για την οργάνωση των πληροφοριών μέσα στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα και στην συνέχεια εξαπλώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο 
όπως σε επιχειρήσεις και σε απλούς χρήστες. 

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι οργανωμένος σε ιστοσελίδες (web pages) που είναι 
γνωστές και ως κόμβοι (nodes). Οι ιστοσελίδες συνδέονται μεταξύ τους μέσω 
επιλεγμένων λέξεων ή σημείων κλειδιών που ονομάζονται σύνδεσμοι (hyperlinks) 
και οι οποίοι δημιουργούν ένα σύστημα υπερκειμένου (hypertext) που έχει 
εμπλουτιστεί με εικόνες, ήχο και βίντεο. 

 

 
 
 
 
 
 
Aν και είναι μία υπηρεσία του Διαδικτύου, ο Παγκόσμιος Ιστός θεωρείται σήμερα 
όρος ταυτόσημος με το Διαδίκτυο, μιας και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες 
υπηρεσίες του Διαδικτύου διενεργούνται σήμερα μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.  

Από την εποχή της δημιουργίας του, ο Παγκόσμιος Ιστός έχει περάσει διάφορα 
στάδια εξέλιξης όπως: 

 
WEB 1.0 

 Δημιουργία ιστοσελίδων μόνο με τη γλώσσα HTML.  
 Η γνώση της HTML ανήκει σε λίγους χρήστες.  
 Οι ιστοσελίδες είναι στατικές και δεν ανανεώνονται.  
 Ο απλός χρήστης αρκείται στην εύρεση έτοιμων πληροφοριών.  
 Ο χρήστης είναι παθητικός αναγνώστης των περιεχομένων της ιστοσελίδας. 
 
 

 

 

Web 1.0  
(Στατικός Ιστός) 

Web 2.0 
(Κοινωνικός Ιστός) 

Web 3.0 
(Σημασιολογικός Ιστός) 

Web X.0 
(Εκτεταμένος Ιστός) 

Το Διαδίκτυο αποτελεί 
τη φυσική υποδομή και 
ο Παγκόσμιος Ιστός τον 
τρόπο οργάνωσης των 

πληροφοριών. 
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WEB 2.0 

 Οι εταιρίες προσφέρουν χώρο φιλοξενίας web site σε λογικές τιμές. 
 Εύκολος τρόπος κατασκευής ιστοσελίδων χωρίς συγγραφή κώδικα. 
 Εύκολη μορφοποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας από απλό χρήστη. 
 Αλληλεπίδραση χρήστη με την ιστοσελίδα (εγγραφή, δημιουργία 

λογαριασμού και προφίλ, σύνταξη σχολίων, ανέβασμα αρχείων). 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα:  

o ιστολόγια (blogs)  
o τα wiki  
o τα κοινωνικά δίκτυα  
o οι πλατφόρμες συνεργασίας 

 
 
 
 
 

WEB 3.0  

 Είναι ο έξυπνος ιστός που καταλαβαίνει τις απαιτήσεις του χρήστη και του 
φέρνει τις πληροφορίες που ζητάει.  

 Ονομάζεται και σημασιολογικός ιστός γιατί επικεντρώνεται στη σημασία του 
περιεχομένου (προσπαθεί να συνδέσει σημασίες και νοήματα αντί για απλές 
πληροφορίες). 

 Η αναζήτηση γίνεται με εκφράσεις και προτάσεις αντί λέξεων-κλειδιών.  
 Βασίζεται στις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.  
 
WEB X.0 

 Αποτελεί την τελική σύνθεση των προηγούμενων ιστών.  
 Περιλαμβάνει ενοποιημένους τον κοινωνικό και τον σημασιολογικό ιστό.  
 Διαθέτει προηγμένα μέσα μετάδοσης της πληροφορίας όπως τρισδιάστατη (3D) 

απεικόνιση και εικονική πραγματικότητα.  
 Επεκτείνεται πέρα από το Διαδίκτυο και εισχωρεί μέσα στην καθημερινότητα.  
 

 
 

Η μετατόπιση από τον web 1.0 προς τον web 2.0 σηματοδοτεί τη στροφή 
από τον στατικό στον κοινωνικό ιστό των χρηστών. Καθώς εξελίσσεται το 

Internet, ο όρος web 3.0 χαρακτηρίζει τη στροφή προς τον έξυπνο - 
νοήμονα Ιστό που θα καταλαβαίνει τις απαιτήσεις του χρήστη. 

 

User
Σφραγίδα

User
Σφραγίδα


