
1. Να δημιουργήσετε ιστοσελίδα που να περιέχει το πιο κάτω κείμενο. Να το αποθηκεύσετε με
το όνομα page1.html.

<html>

<head>

</head>

<body>

Διαδίκτυο (Internet)

Το Διαδίκτυο (αγγλ. Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων 
υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία 
συχνά αποκαλείται TCP/IP (αν και αυτή δεν χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες 
του Διαδικτύου) για να εξυπηρετεί εκατομμύρια χρηστών καθημερινά σε ολόκληρο τον
κόσμο. 

Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο ανταλλάσσουν 
μηνύματα (πακέτα) με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες 
επικοινωνίας), τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Το κοινό 
αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο.  

Η ιστορία του Διαδικτύου

Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά 
την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα τον 
δορυφόρο Σπούτνικ 1 κάνοντας τους Αμερικανούς να φοβούνται όλο και περισσότερο 
για την ασφάλεια της χώρας τους. 

Αποστολή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν να βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις 
των ΗΠΑ να αναπτυχθούν τεχνολογικά και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας 
το οποίο θα μπορούσε να επιβιώσει σε μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση.

</body>

</html> 

2. Να βάλετε σαν τίτλο το μικρό όνομά σας

3. Να κάνετε τη φράση “Διαδίκτυο (Internet)” επικεφαλίδες επιπέδου 1 (tag <h1>).

4. Να κάνετε τη φράση “Η ιστορία του Διαδικτύ” επικεφαλίδες επιπέδου 2 (tag <h2>).

5. Να κάνετε τα υπόλοιπα τμήματα να είναι παράγραφοι κάνοντας χρήση του tag <p>

6. Να κάνετε τις φράσεις “ TCP/IP” και “Σπούτνικ 1” να είναι γραμμένες σε έντονη γραφή (tag <b>).

7. Να κάνετε τη φράση “μηνύματα” να είναι γραμμένη σε πλάγια γραφή (tag <i>).

8. Να βάλετε μία οριζόντια γραμμή πάνω από τη φράση “Η ιστορία του διαδικτύου” (tag <hr>).

9. Να κάνετε την τελευταία παράγραφο να έχει στοίχιση στο κέντρο (βάζουμε align=”center” μέσα 

στο tag <p>).

10. Να κάνετε το φόντο μαύρο και τα γράμματα κίτρινα ή ότι άλλα χρώματα θέλετε (βάζοντας 

bgcolor=”black” text=”yellow”)
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