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ΚΕΦ.9 – ΔΙΚΤΥΑ WEB 2.0 & WEB X.0 
 
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
Το Διαδίκτυο ξεκίνησε με το όνομα ARPANET (1969) 
συνδέοντας μόνο 4 υπολογιστές πανεπιστημίων (Stanford, 
UCLA, UCSB και Utah University), ως ένα κλειστό 
στρατιωτικό δίκτυο λόγω του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΣΣΔ. Το ARPANET παρείχε αξιόπιστη επικοινωνία αφού 
λειτουργούσε ομαλά ακόμα και στην περίπτωση που 
κάποιος κόμβος έβγαινε εκτός λειτουργίας. Η σύνδεση 
γίνονταν μέσω τηλεφώνου (dial up) με ταχύτητα 50 kbps.  

 
Το 1971 δημιουργείται το πρώτο email και το 1973 το ARPANET γίνεται διεθνές, 
αφού συνδέεται και με κόμβους εκτός ΗΠΑ. Στην αρχή, κάθε δίκτυο είχε 
αναπτυχθεί με το δικό του πρωτόκολλο επικοινωνίας πράγμα που δημιουργούσε 
προβλήματα συμβατότητας. Αυτό ξεπεράστηκε το 1974 με τη δημιουργία του 
TCP/IP, ενός κοινού πρωτοκόλλου επικοινωνίας που ενοποιούσε όλα τα δίκτυα που 
είχαν δημιουργηθεί έως τότε.  

Το 1984 υλοποιείται το πρώτο σύστημα διευθυνσιοδότησης DNS (Domain Name 
System), έτσι ώστε όλοι οι υπολογιστές να ταυτοποιούνται με τη URL διεύθυνσή 
τους και το 1990 δημιουργείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 
ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) που οδήγησε στην ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου. 
Τέλος, το 1990 παύει η λειτουργία του ARPANET και υιοθετείται ο σύγχρονος όρος 
Internet που αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο χωρίς περιορισμούς χρήσης.  

ARPANET 
(1969) 

EMAIL 
(1971) 

ΔΙΕΘΝΕΣ 
ARPANET (1973) 

TCP/IP 
(1974) 

DNS (1984) WEB (1990) 

Το διαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο διασυνδεδεμένων δικτύων 
που επιτρέπει την επικοινωνία εκατομμυρίων υπολογιστών μέσω κοινών 

πρωτοκόλλων που υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού.  

Το Internet δημιουργήθηκε 
από την ομάδα ARPA 

(Advanced Research Project 
Agency) του Αμερικανικού 

Υπουργείου Άμυνας, ως μία 
αμυντική τεχνολογία των 

ΗΠΑ. 
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Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο διασυνδεδεμένων δικτύων και άρα 
κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Διαδίκτυο δεν συνδέεται απευθείας σε αυτό, 
αλλά μέσω του δικού του δικτύου, όπως είναι το δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών 
(ISP, Internet Service Provider). Γνωστοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου στην 
Ελλάδα είναι σήμερα η Forthnet, Otenet, HOL, Vivodi κλπ. 

 

Το δίκτυο εκτός από υπολογιστές περιλαμβάνει και άλλες συσκευές με διαφορετικά 
τεχνικά χαρακτηριστικά η καθεμία, όπως έξυπνα κινητά τηλέφωνα ή συσκευές 
διασύνδεσης όπως hubs, switches, routers κλπ.  

Για την ομαλή επικοινωνία όλων αυτών των διαφορετικών τεχνολογιών, τα 
περισσότερα προγράμματα στο Διαδίκτυο ακολουθούν το μοντέλο πελάτη-
εξυπηρετητή (client – server). Σύμφωνα με αυτό, κάθε υπολογιστής του διαδικτύου 
λειτουργεί ως πελάτης (client) ή εξυπηρετητής (server). Κάθε πελάτης ζητάει μία 
υπηρεσία ενώ ένας άλλος εξυπηρετητής ελέγχει την αίτηση, αξιολογεί την 
προτεραιότητα της και παρέχει ή αρνείται αυτή την υπηρεσία.  

Όλες οι βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου βασίζονται 
σήμερα στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή, όπως:  

 Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) 
 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email) 
 Μεταφορά Αρχείων (ftp) 
 Ομάδες Συζητήσεων (newsgroups, forums) 
 Απομακρυσμένη πρόσβαση τερματικού (telnet) 

 
Τα οφέλη της χρήσης του μοντέλου αυτού είναι:  
 αποτελεσματική χρήση υπολογιστικής ισχύος 
 μείωση κόστους συντήρησης και αναβάθμισης 
 αύξηση ευελιξίας του δικτύου 
 δημιουργία δικτύων με διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

 

 

Ο client δεν χρειάζεται να έχει 
υπολογιστική ισχύ για να 

υποβάλει το αίτημα του, ενώ ο 
server είναι πιο ισχυρός ώστε 
να αποθηκεύει, να ανακτά και 
να διαχειρίζεται πληροφορίες, 

εξυπηρετώντας τα αιτήματα 
των πελατών. 
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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. 

 


