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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Το διαδίκτυο ξεκίνησε με το όνομα Internet στο τέλος της δεκαετίας του 60. 

2. Αρχικά το διαδίκτυο επέτρεπε τη διασύνδεση 4 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

3. Το διαδίκτυο δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα ARPA του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. 

4. Το Internet είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο διασυνδέονται μόνο μεμονωμένοι υπολογιστές. 

5. Το πρώτο διαδίκτυο ήταν γνωστό με το όνομα Arpanet και είχε ταχύτητες μετάδοσης 50 Kbps. 

6. Η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) δημιουργήθηκε το 1991. 

7. Το σύστημα διευθυνσιοδότησης για τις διευθύνσεις URL του Παγκόσμιου Ιστού ονομάζεται TCP/IP. 

8. Ο Παγκόσμιος Ιστός δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών το 1990. 

9. Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο, το κάνει μέσω ενός επιμέρους δικτύου. 

10. Για τη σύνδεση ενός υπολογιστή στο διαδίκτυο χρειάζεται ένα ενδιάμεσο δίκτυο ενός παρόχου υπηρεσιών.  

11. Η Forthnet, η Otenet και η HOL είναι γνωστές εταιρίες ελληνικών ISP’s. 

12. Στο διαδίκτυο εκτός από υπολογιστές συνδέονται και άλλες έξυπνες συσκευές όπως κινητά και τηλεοράσεις. 

13. Οι περισσότερες υπηρεσίες του διαδικτύου ακολουθούν το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή. 

14. Κάθε υπολογιστής πελάτης χρειάζεται να έχει μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να υποβάλλει το αίτημα του. 

15. Μία από τις υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο είναι και η απομακρυσμένη πρόσβαση τερματικού. 

16. Το μοντέλο client – server επιβαρύνει τη λειτουργία των υπηρεσιών του διαδικτύου. 

17. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι οργανωμένος σε μία σειρά από αρχεία κειμένου που είναι γνωστά ως κόμβοι. 

18. Η υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού ξεκίνησε από τον Tim Berners-Lee στο ερευνητικό κέντρο CERN. 

19. Η πλοήγηση στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Ιστού βασίζεται στην έννοια του υπερκειμένου. 

20. Ο Παγκόσμιος Ιστός θεωρείται δικαιολογημένα όρος ταυτόσημος με την έννοια του διαδικτύου. 

21. Το διαδίκτυο αποτελεί τη φυσική υποδομή και ο Παγκόσμιος Ιστός τον τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών. 

22. Τα στάδια εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού από τις αρχές του 1990 έως σήμερα είναι 5. 

23. Ο κοινωνικός ιστός ήταν η πρώτη μορφή του Παγκόσμιου Ιστού όταν αυτός δημιουργήθηκε. 

24. Τα ιστολόγια, τα wikis και τα social δίκτυα είναι χαρακτηριστικά του Web 1.0. 

25. Ο κοινωνικός ιστός προηγείται του σημασιολογικού ιστού και έπεται του στατικού ιστού. 

26. Η πιο εξελιγμένη μορφή σήμερα του παγκόσμιου ιστού είναι γνωστή ως σημασιολογικός ιστός. 

27.  Ο όρος Web 3.0 χαρακτηρίζει έναν έξυπνο και νοήμονα ιστό που αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις του χρήστη. 

28. Ο εκτεταμένος ιστός συνδέει νοημοσύνες και είναι γνωστός ως Web X.0. 

29. Η τρισδιάστατη απεικόνιση και η εικονική πραγματικότητα είναι χαρακτηριστικά του Web 3.0. 

30. Στον στατικό ιστό ο χρήστης είναι ένας παθητικός αναγνώστης της ιστοσελίδας.    

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Το πρώτο διαδίκτυο λειτούργησε το 1969 με το όνομα ____________ συνδέοντας μόνο 4 σταθμούς. 

2. Το σύστημα ___________ διευκόλυνε τη διευθυνσιοδότηση των υπολογιστών μέσω url διευθύνσεων. 

3.  Η πρώτη σύνδεση που εφαρμόστηκε στο διαδίκτυο ήταν ___________ δηλαδή μέσω τηλεφωνικής γραμμής. 

4. Κάθε υπολογιστής του διαδικτύου συνδέεται σε αυτό μέσω του δικτύου ενός παρόχου υπηρεσιών που είναι 

γνωστός και ως ____________. 

5.  Τα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών που συνδέονται στο διαδίκτυο, επιλύονται 

με το μοντέλο _____________. 

6. Μία από τις πιο συχνές υπηρεσίες του διαδικτύου είναι και η μεταφορά αρχείων, γνωστή και ως _________. 

7. Κάθε υπολογιστής ___________ ζητάει μία υπηρεσία ενώ ένας άλλος υπολογιστής εξυπηρετητής ελέγχει την 

αίτηση, αξιολογεί την προτεραιότητα της και παρέχει ή αρνείται αυτή την υπηρεσία. 

8. Κάθε υπολογιστής ___________ πρέπει να είναι ισχυρός ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται γρήγορα τις 

πληροφορίες και να εξυπηρετεί τις αιτήσεις των πελατών. 

9. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι βασική υπηρεσία του διαδικτύου που βασίζεται στο πρωτόκολλο ___________. 

10. Η γλώσσα ___________ είναι μία γλώσσα μορφοποίησης με την οποία κατασκευάζονται οι ιστοσελίδες του 

Παγκόσμιου Ιστού. 

11. Ο Παγκόσμιος ιστός είναι οργανωμένος σε ιστοσελίδες που είναι γνωστές και ως ____________. 

12. Η πλοήγηση στις πληροφορίες του Παγκόσμιου Ιστού βασίζεται σε ένα σύστημα _____________. 

13. Η πρώτη μορφή του Παγκόσμιου Ιστού στη δεκαετία του 90’ είναι γνωστή ως Web 1.0 ή ___________ ιστός. 

14. Στον ____________ ιστό οι ιστοσελίδες κατασκευάζονται χωρίς την ανάγκη συγγραφής κώδικα. 

15. Ο _____________ ιστός βασίζεται στις αρχές της τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να αντιλαμβάνεται τις 

ανάγκες του χρήστη. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

1. Ποια είναι τα στάδια εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού ; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________  

2. Ποια είναι τα πανεπιστήμια που συνδέονταν στο πρώτο διαδίκτυο (Arpanet); 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________  
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3. Ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδίκτυο; 

α. ____________  

β. ____________   

γ. ____________  

δ. ____________  

ε. ____________   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Εξερευνήστε τις πηγές του διαδικτύου και απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις:   

Α) Πόσοι υπολογιστές είναι σήμερα διασυνδεμένοι στο Internet; 

Β) Ποια είναι η επικρατέστερη γλώσσα επικοινωνίας στους χρήστες Internet; 

Γ) Ποια είναι η επικρατέστερη γλώσσα στις πληροφορίες του Internet; 

Δ) Ποια ήπειρος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών στο Internet; 

Ε) Τι ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί σήμερα το Internet; 

ΣΤ) Ποιο το ποσοστό των κινητών συνδέσεων στο Internet σε σχέση με τις σταθερές συνδέσεις; 

Ζ) Ποιο το ποσοστό των χρηστών Internet στον ελληνικό πληθυσμό; 

Η) Ποια ευρωπαϊκή χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών Internet σε σχέση με τον πληθυσμό της; 

        Σημείωση: Να αναφέρεται τις πηγές σας  


