
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του 

Παγκόσμιου Ιστού 

Ο Παγκόσμιος Ιστός έχει πολύ μικρότερη ιστορία από το Διαδίκτυο. Το 1989 ο Τιμ 

Μπέρνερς Λι, μέλος του κέντρου CERN (Σερν - Κέντρο Φυσικής Υψηλής 

Ενέργειας) επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό, προσπαθώντας να βρει ένα τρόπο να 

αρχειοθετεί τις επιστημονικές μελέτες των συνεργατών του CERN. Η επιτυχία του 

ήταν τόσο μεγάλη, ώστε πολύ γρήγορα ενσωματώθηκε στις υπηρεσίες του 

Διαδικτύου γνωρίζοντας τεράστια απήχηση χάρη στον απλό και ελκυστικό τρόπο 

περιήγησης και αναζήτησης πληροφοριών. 

Ιστορική αναδρομή 

Λόγω της μεγάλης απήχησης του Παγκόσμιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουμε τον 

Παγκόσμιο Ιστό με το Διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα αυτή η αντίληψη είναι 

λανθασμένη. Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μία τεράστια συλλογή από ψηφιακά 

έγγραφα (τις ιστοσελίδες), που βρίσκονται αποθηκευμένα σε υπολογιστές του 

Διαδικτύου). Το Διαδίκτυο, αντίθετα, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών 

συνδεδεμένων μεταξύ τους.  

Μία ιστοσελίδα (web page) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, ήχο ή βίντεο. 

Μία ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ιστού μεταφέρεται στο Διαδίκτυο «ταξιδεύοντας» 

από κάποιον κεντρικό υπολογιστή, στον οποίο είναι αποθηκευμένη, στον 

υπολογιστή μας. 

Οι περισσότερες πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι δωρεάν. Βιβλιοθήκες, 

σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, ιδιωτικοί οργανισμοί διατηρούν σε 

έναν υπολογιστή του Διαδικτύου μια συλλογή από ιστοσελίδες (έναν δικτυακό 

τόπο – web site), που μπορούμε να επισκεφτούμε, όποια στιγμή θέλουμε. 

Κάθε ιστοσελίδα που περιέχεται σε δικτυακό τόπο, έχει τη δική της διεύθυνση στον 

Παγκόσμιο Ιστό. Αν θέλουμε να «επισκεφτούμε» μία ιστοσελίδα, πρέπει να ξέρουμε 

τη διεύθυνσή της. Η διεύθυνση αυτή καλείται URL (Uniform Resource Locator) – 

Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου) ή απλούστερα διεύθυνση ιστοσελίδας. Μία 

διεύθυνση ιστοσελίδας είναι μοναδική και έχει συνήθως την εξής μορφή:  

https://www.minedu.gov.gr/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/URL
http://el.wikipedia.org/wiki/URL


Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό  

Οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, έτσι ώστε με 

τη βοήθεια του ποντικιού να μπορούμε εύκολα να περιηγούμαστε ανάμεσα τους. 

Στη γλώσσα της Πληροφορικής, όταν επισκεπτόμαστε τη μία ιστοσελίδα μετά την 

άλλη, λέμε ότι «πλοηγούμαστε» στον Παγκόσμιο Ιστό. Για να έχουμε τη 

δυνατότητα να βλέπουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στην οθόνη του 

υπολογιστή μας και να πλοηγούμαστε ανάμεσα τους, πρέπει να έχουμε 

εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας ένα Λογισμικό Πλοήγησης ή Φυλλομετρητή 

(Browser). Οι πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές είναι: Google, MozillaFirefox, 

Microsoft Internet Explorer, Opera κ.α. 

Γνωριμία με το Υπερκείμενο 

Το υπερκείμενο ή υπερ-κείμενο είναι τρόπος οργάνωσης πληροφοριών και 
θεωρείται μη γραμμικό κείμενο σε αντίθεση με το βιβλίο που θεωρείται γραμμικό. 
Η γραμμικότητα του βιβλίου έγκειται στο γεγονός ότι ο αναγνώστης οφείλει να 
διαβάζει τη μία σελίδα (ή παράγραφο) μετά την άλλη προκειμένου να κατανοήσει 
το περιεχόμενό του, δίχως να του δίδεται η δυνατότητα να «πλοηγείται» ελεύθερα 
εντός αυτού. Το υπερκείμενο επιτρέπει την ελεύθερη πλοήγηση του αναγνώστη. 
Η πλοήγηση επιτυγχάνεται με την χρήση υπερσυνδέσμων.
 

Μερικές λέξεις στο κείμενο μιας 
ιστοσελίδας έχουν διαφορετικό 
χρώμα. Συνήθως, όταν 
περάσουμε το δείκτη του 
ποντικιού από πάνω τους, ο 
δείκτης μετατρέπεται σε 
«χεράκι». Οι λέξεις αυτές 
ονομάζονται θερμές λέξεις. Μια 
θερμή λέξη λειτουργεί σαν 
παραπομπή σε ένα άλλο κείμενο. 
Όταν επιλέξουμε μία θερμή λέξη 
με το ποντίκι, οδηγούμαστε μέσω 
των συνδέσμων (links) σε κάποιο 
σχετικό κείμενο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82

