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Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) δημιουργήθηκε το 1990 στο

CERN. Ο δημιουργός του ήθελε ένα εύχρηστο και γρήγορο τρόπο

διαμοιρασμού των αποτελεσμάτων από τα πειράματα που έκαναν όλες

οι ερευνητικές ομάδες στο CERN.

Για τον λόγο αυτό επινόησε το πρωτόκολλο HTTP (Hyper Text

Transfer Protocol) και τη γλώσσα HTML (Hyper Text Markup Language), 

για να περιγράψει την ιδέα του.

Στο Web 1.0 οι ιστοσελίδες ήταν στατικές, δηλαδή κατασκευάζονταν 

μία φορά και δεν ανανεώνονταν τακτικά.

Στο Web 1.0 οι χρήστες μιας ιστοσελίδας του «απλού» Παγκόσμιου

Ιστού ή web 1.0 μπορούσαν μόνο να κάνουν «παθητική»

ανάγνωση του περιεχομένου της χωρίς να μπορούν να την

επεξεργαστούν.

9.3    Από τον Web 1.0 στον Web X.0
World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός)



Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός

• Οι τιμές του υλικού εξοπλισμού έπεσαν , ενώ οι επιδόσεις ανέβηκαν.

• Οι χρήστες μπορούσαν να έχουν προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι.

• Οι εταιρείες μπορούσαν να προσφέρουν χώρο φιλοξενίας ιστοτόπων

στα μηχανήματα τους σε προσιτές τιμές.

• Αναπτύχθηκαν πιο εύκολοι τρόποι κατασκευής ιστοσελίδων που

επιτρέπουν και στον πιο αρχάριο χρήστη να ασχοληθεί με το

περιεχόμενο της ιστοσελίδας και όχι με την συγγραφή κώδικα .



Η μορφή των ιστοσελίδων άλλαξε με την έλευση του web 2.0, του

επόμενου σταδίου του Παγκόσμιου Ιστού.

Στο Web 2.0 οι ιστοσελίδες επιτρέπουν στους χρήστες της

να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας εικονικής

κοινότητας (ενός εικονικού κοινωνικού δικτύου) δημιουργώντας οι

ίδιοι το περιεχόμενο.

Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός



Ο όρος Web 2.0 υπονοεί ότι έχουμε μια τεχνική μετεξέλιξη του 

παγκόσμιου  ιστού  , στην πραγματικότητα οι αλλαγές αυτές είναι 

κυρίως στον τρόπο κατασκευής και χρήσης των ιστοσελίδων

Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός



Ένας ιστότοπος web 2.0 ενθαρρύνει τον χρήστη να :

• αλληλεπιδράσει

• αφήσει σχόλια

• κάνει εγγραφή,

• δημιουργήσει λογαριασμό ή προφίλ,

• ανεβάσει ο ίδιος περιεχόμενο.

Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός



Στο σχήμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πολύ περισσότερες Web 2.0

εφαρμογές.



Web 2.0 - Διαδραστικός Ιστός

Παραδείγματα web 2.0 

Ιστολόγια

• Υπάρχουν πάροχοι δωρεάν αποθηκευτικού χώρου

• Υπόθεση λίγων λεπτών να στηθεί , να ανανεώνεται 

• και προσφέρει αλληλεπίδραση με τη μορφή σχολίων.

Wiki

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων

Πλατφόρμες συνεργασίας



Web 3.0 - Σημασιολογικός Ιστός

O όρος web 3.0 (ή σημασιολογικός ιστός) σημαίνει τη 

στροφή προς τον «έξυπνο» νοήμονα Ιστό που 

θα καταλαβαίνει τις απαιτήσεις του χρήστη.



Web 3.0 - Σημασιολογικός Ιστός



Web X.0 – Εκτεταμένος Ιστός

Ο web X.0 (από το eXtended web – εκτεταμένος Ιστός) είναι η τελική

σύνθεση.

Περιλαμβάνει ενοποιημένους τον Ιστό των χρηστών, τον

σημασιολογικό ιστό και προηγμένα μέσα μετάδοσης της

πληροφορίας όπως τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση και εικονική

πραγματικότητα.

Ο Ιστός επεκτείνεται πλέον πέρα από το Διαδίκτυο και μέσα στην

καθημερινότητα.
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