
Άσκηση CSS

Να δημιουργήσετε την πιο κάτω σελίδα:

Παγκόσμιος Ιστός
___________________________________________________________________

Για να περιηγηθούμε στις σελίδες  του  Παγκόσμιου Ιστού (ιστοσελίδες - webpages)
χρησιμοποιούμε ειδικά προγράμματα πλοήγησης όπως π.χ. τον Mozilla Firefox, το
Chrome  ή  τον  Internet  Explorer.  Τέτοιας  μορφής  προγράμματα  ονομάζονται
φυλλομετρητές (browsers). 

____________________________________________________________________

HTML
Για να κατασκευάσουμε μία web σελίδα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο το 
οποίο να περιέχει κάποιες οδηγίες για την χρήση κάποιων βασικών tags. Ένα τέτοιο 
αρχείο αποτελείται από δύο μέρη, το HEAD και το BODY. 
_____________________________________________________________________

Υπηρεσίες
Στο Ιντερνετ προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες με την μορφή πρωτοκόλλων πάνω 
από το βασικό πρωτόκολλο του Internet, το TCP/IP 

1. Telnet 

2. Usenet News 

3. FTP  

4. email 

5. IRC 

_____________________________________________________________________

Μηχανές Αναζήτησης
Στο Internet υπάρχουν κάποια sites τα οποία ενεργούν σαν μηχανές αναζήτησης Και
μας βοηθούν να εντοπίσουμε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. 

Π.χ. Google.

____________________________________________________________________

Enter your name: 

Click Me!
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Όνομα σελίδας: w3c.html
Τίτλος: Internet



Στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα αρχείο με το όνομα mystyle.css που να ορίζει για
την προηγούμενη σελίδα σας τα πιο κάτω:

1. Οι επικεφαλίδες H1 να έχουν τις εξής ιδιότητες:
a. Το μέγεθος να είναι x-large
b. Το weight (βάρος) να είναι bolder
c. To στυλ να είναι italic
d. Το χρώμα να είναι σκούρο μπλε
e. Να έχουμε υπογράμμιση (underline)
f. Να έχουμε background πράσινο

2. Στις επικεφαλίδες H2 να έχουμε τις ιδιότητες:
a. Να έχουμε περίγραμμα μορφής dotted (κουκίδες), μεσαίου μεγέθους 

και χρώματος κόκκινου.
b. Να έχουμε κίτρινο background 

3. Να ορίσετε το σώμα της σελίδας (BODY) να έχει χρώμα μαύρο με γράμματα
πορτοκαλί.

4. Να δημιουργήσετε ένα class με το όνομα myclass και να δώσετε τις ιδιότητες
a. Χρώμα background ροζ
b. Μέγεθος γραμμάτων x-small
c. Γραμματοσειρά Verdana

Στη συνέχεια να καθορίσετε ότι η πρώτη και η τρίτη παράγραφος ακολουθούν
τις ιδιότητες του class1.

5. Να ορίσετε ότι όλες οι οριζόντιες γραμμές (HR) έχουν χρώμα κίτρινο.

6. Να  βάλετε  χρώμα  γαλάζιο  στο  πλαίσιο  κειμένου  και  χρώμα  magenta  στο
κουμπάκι
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