
MOJA PIERWSZA STRONA WWW



INTERNET

Ogólnoświatowa sieć 
komputerowa, będąca połączeniem 

tysięcy sieci lokalnych z całego 
świata.



Internet jest siecią rozległą – składa się 
z wielu połączonych samodzielnie 

administrowanych sieci komputerowych. 
Dane między sieciami lokalnymi są 
przesyłane za pomocą szybkiej sieci 

szkieletowej.

INTERNET



 

PRZYKŁADY  WYKORZYSTANIA  INTERNETU - USŁUGI



Peer-to-peer, P2P – model 
komunikacji w sieci 
komputerowej zapewniający 
wszystkim hostom te same 
uprawnienia, w odróżnieniu od 
architektury klient–serwer.

Model P2P – peer-to-peer



Klient-serwer
(ang. client/server, client-
server model) – architektura 
systemu komputerowego, w 
szczególności 
oprogramowania, 
umożliwiająca podział zadań 
(ról). Polega to na ustaleniu, 
że serwer zapewnia usługi dla 
klientów, zgłaszających do 
serwera żądania obsługi 
(ang. service request).

MODEL Klient - Serwer



PROTOKÓŁ SIECIOWY

Zbiór reguł dotyczący komunikacji, jak prędkość 
transmisji, format przesyłania danych oraz sposób 

potwierdzania przyjęcia informacji pomiędzy 
urządzeniami w sieci komputerowej.



PROTOKÓŁ SIECIOWY

(HTTP) Hypertext Transfer Protocol – protokół 
przesyłania dokumentów hipertekstowych to 

protokół sieci WWW. Za pomocą protokołu HTTP
przesyła się żądania udostępnienia dokumentów 
WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz 

informacje z formularzy.



(ang. Internet Protocol address - IP address) to 
unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom 

w sieciach komputerowych. Adresy IP są 
wykorzystywane w Internecie oraz sieciach 

lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci 
czterech oktetów w postaci dziesiętnej oddzielonych 

od siebie kropkami.

ADRES IP



ADRES IP



PRZYDZIAŁ ADRESU IP

W Polsce przydzielaniem adresów IP zajmuje 
się instytucja NASK [Naukowa i Akademicka 

Sieć Komputerowa]. Instytucja ta zajmuje się 
również przydzielaniem domen .pl.



ADRES URL STRONY WWW

http://www.sejm.gov.pl
protokół
przesyłania stron

dokument 
osadzony na serwerze domena

domena kraju
nazwa strony

Uniform Resource Locator – uniwersalny lokalizator zasobów



HIPERŁĄCZA (LINKI)
ODSYŁACZE HIPERTEKSTOWE

Są to odnośniki, które umożliwiają połączenia 
między stronami. Może być to wyróżniony 

fragment tekstu, lub specjalnie przygotowana 
w tym celu grafika.

Przykład:
<a href=”cwiczenia.html”>Ćwiczenia komputerowe</a>

<a href="#cwicz">Ćwiczenia relaksujące</a>

.

.

.

<a name="cwicz">Opis ćwiczeń relaksujących</a>



World Wide Web – ogólnoświatowa pajęczyna –
najpopularniejsza usługa sieciowa służąca do 

udostępniania informacji.

Strona WWW jest formą dokumentu 
elektronicznego zawierającego informacje 

tekstowe, grafikę, animacje, dźwięk i obraz 
wideo.

WWW



MOJA STRONA WWW

Omówienie projektu:

1. Należy założyć blog tematyczny na jednej 
ze stron do blogowania 

2. Inny sposób – założenie strony CMS’a
3. Należy dokonać przynajmniej 3 wpisów w 

odstępach co najmniej 2-dniowych
4. Projekt wykonujemy w parach
5. Termin do 29 maja 2020.


