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1. KompoZer തറകനതതങതന ?
Applications → Internet → KompoZer എന കമതതല കതകക തചയക
അപപപള Tip of the Day എന വതനപനപ വരര അതക പകപസക തചയക
2. KompoZer എന പസപഫകറകതവയറതതന ഉപപയപഗതമഴതക
Html ടപഗകള പനരതടക ഉപപയപഗതകപതത തതന തവബക പപജകള പനരതടക തയപറപകനതതനള
പസപഫകറകതവയറപണക KompoZer
3. KompoZer ല പപജതനക പശപതല നതറര നലലനതതങതന ?
Format → Page Colors and Background
അപപപള Page Colors and Background എന വതനപനപ വരര . അതതല Use Custom എന
പറനതപയപ ബടണ തസലകക തചയക
Background എനതതന പനതരയള ടപബതല കതകക തചയക
അപപപള Block Background Color എന വതനപനപ വരര
അതതല അനപയപജ:മപയ നതറര തസലകക തചയക OK → OK
4. Html എനതററകളകക ഉദപഹരണങള എഴതക
KompoZer , Quanta Plus
5. KompoZer തന പപജതല ചതതര ഉളതപടതനതതങതന ?
Insert → Image → അപപപള Image Properties എന വതനപനപ വരര . അതതല Image Location
എനതതന തപതഴ Choose File എന ഐകണതല കതകക തചയക അനപയപജ:മപയ ഇപമജക തസലകക
തചയക. Dont Use alternate text എന പറനതപയപ ബടണ തസലകക തചയക ഒ തക തകപടകക
6. പപജതല ഇനസരടക തചയ ചതതതതതന വലപര കമമകരതകനതതങതന ?
ചതതര ഉളതപടതതയതതനപശഷര ആ ചതതതതല കതകക തചയക ചറമള ചതരതതല Click & Drag
തചയക വലപര കമമകരതകപര
7. ഒര പതതയ പപജക നതരരതകനതതങതന ?
File → New → A blank document → Create എന കമതതല കതകക തചയക
8. പപജതല പടബതള ഉളതപടതനതതങതന ?
Insert → Table അപപപള Insert Table എന വതനപനപ വരര . അതതല Precisely എന ടപബക
തസലകക തചയക Rows , Columns എനതവയതട എണര നലകത ഒ തക കതകക തചയക
9. പപജതതല തസലതല പശപതല നതറര വ:ത:പസതപടതനതതങതന ?
നപര ഇനസരടക തചയക പടബതളതല നബതള കതകക തചയക .അപപപള Table Properties എന
വതനപനപ വരര .അതതല Cell എന ബടണ തസലകക തചയക . തപതഴയപയത Background color
എനതതന പനതരയള ടപബതല കതകക തചയക .അപപപള cell background color എന വതനപനപ
വരര .അതതല അനപയപജ:മപയ കളര തസലകക തചയക OK → OK കതകക തചയക
10. നപര ഇനസരടക തചയ പടതകയതതല തസലകള ഒരമതച പചരകനതതങതന ?
പയപജതപതപകണ തസലകള തസലകക തചയക Table → Join Selected Cells
11. നപര insert തചയ പടതകയതതല വരകള പപജതല ദശ:മപകപതതരതകപന എനതചയണര ?

STD: 10

Unit:8

KompoZer

2

പടബതളതല നബതള കതകക തചയക .അപപപള Table Properties എന വതനപനപ വരര . അതതല
Table എന ടപബതല കതകക തചയക . പസത ടപബതതല Border , Spacing , Padding എനതതന
പനതരയള തസലതതല വതലകള പജ:മപകക ----> OK കതകക തചയക
12. പപജതല തലതകടക ഉളതപടതനതതങതന ?
പപജതല അകരങള ടടപക തചയ പശഷര ആവശ:മപയ പഫപരമപറതരഗക നടതക
13. പപജതല Html ടപഗകള ടടപക തചയക കമമകരതകണതമങതല എനതചയണര ?
KompoZer ല തവബക പപജക തയപറപകന ജപലകതതല തപതഴയള Source ടപബക കതകക തചയ
ആവശ:മപയ മപറങള വരതക
14. പപജതല ലതങക തചയനതതങതന ?
ആദ:മപയത ലതങക തചപയണ Text തസലകക തചയക
Insert → Link അപപപള Link Properties എന വതനപനപ വരര . അതതല ഇടത വശതള
choose File എനതതല കതകക തചയ ആവശ:മപയ ഫയല തസലകക തചയക
Target എനതതന തപതഴ
Link is to be opened എനതതന ഇടതവശതള കളതയതല ടതകക മപരകക തകപടകക .
അതതന തപതഴ In the same Windows , without Frame sets എനതക തസലകക തചയ --> OK
15. Web പപജതല ചലചതതര ( Video ) പചരകനതതനള എചക ടത എര എല ടപഗക എഴതക
<embed src=”folder name / file name with extention”>
16. Relative Path , Absolute Path എനതവതയകറതചക ഒര ലഘവതവരണതമഴതക
ഒര തവബക പപജതപലകക ചതതര , ശബര , വമനതപയപ തടങതയ ഫയലകതള ഉളതപടതപcപഴര
അതലങതല ഏതതങതലര ഒര ഫയലതപലകക തവബക പപജതതന ലതങതചയപcപഴര അവതയ രണ
രമതതയതല ബനതപതകപര .
ഫയലതതന പപരര അതക സകതചതരതകന പഫപളനറതതന പപരര , ഫയല സതസര മതല
പരണമപയത ഉളതപടതനതപണക ആ ഫയലതതന Absolute Path . എനപല പഫപളനറതതന പപരര
ഫയലതതന പപരര മപതമപണക നലലനതതങതല അതക Relative Path ആണക .Relative path
ആണക ടപഗതപനപതടപപര നലലനതതങതല സതസര മപറപcപഴര സപനര മപറപcപഴര എലപ ലതങകളര
ശരതയപയത പവരതതകര
17. തസരവര , കയനക എനതവ എതനനക വതശദമപകക
ഒപര സമയര പല പപപഗപമകളര വ:ത:സ ഉപപയപകപകളകക ഉപപയപഗതകപന കഴതയന
കcpടറകതള തസരവര എന വതളതകന . ഒര പപത:ക ഉപപയപഗതതനപയത കമമകരതചതരതകന
ഒനതലധതകര പപപസസറകളള ശകതപയറതയ കcpടര ആയതരതകര ഇതക . ഇവതതട തവബക ടസറക
തയപറപകത സകതചതരതകന സതസതതതന തസരവര എനര തസരവര സതസവമപയത
ബനതപതചതരതകന മറക കcpടറകതള കയനക എനര പറയന . തസരവറതതല റതപസപഴകസകള
കയനകളകര ഉപപയപഗതകപര
18. സസതനവര തസസജന:വമപയ ഒര തവബക കണനക മപപനജതമനക പസപഫകറകതവയറതതന പപതരഴതക
Drupal
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19. Drupal ഉപപയപഗതചക ഒര തവബക ടസറക തയപറപകനതതങതന ?
www.drupalgardens.com എനക തവബക ത{സസറതല ടടപക തചയക ഡപല കണനക
മപപനജകതമനക സതസതതതന തവബക ടസറതപലകക പപവശതകക .
Create a free site എന ബടണതല കതകക തചയക തടരനക പത:കതപടന ജപലകതതല തവബക
ടസറതനക നലകപന ഉപ}ശതകന URL ( തവബക വതലപസര ) തവബക ടസറതല
പപവശതകനതതനള User Name , Password നതങളതട email വതലപസര എനതവ നലലക
Continue ബടണതല കതകക തചയപcപള ലഭതകന ജപലകതതല നതനര തവബക ടസറതല
ഉളതപടതപന ആഗഹതകന തസസകര:ങള തതരത•ടകക
Comments Mailing list , web forms , rotating banner , Media gallery തടങതയ പസവനങളര
FAQ , Forums , Blog ,Contact Us തടങതയ പപജക മപതകകളര ഇവതതട ലഭ:മപണക
ഇതതല നതനര ON /OFF ബടണതല കതകക തചയക Media gallery , Blog , Contact us , About
എനമ തസസകര:ങള മപതര ഇപപപള ഇതതല ഉളതപടതപര
Create ബടണതല കതകക തചയനപതപതട ആവശ:തപട തസസകര:ങപളപടകടതയ തവബക ടസറക
തയപറപകതപടന
പനപടക : തവബക രജതസകപടഷന സമയതക നലകതയ ഇ-തമയതല വതലപസതതതന പരതപശപധനകപയത
ഈ വതലപസതതപലകയച തമയതലതതന ലതങതല കതകക തചയക രജതപ„ഷന പരതതയപകണര
20. തവബക ടസറക ആകരഷകമപകനതതങതന ?
തവബക ടസറതപലകക പലപഗതന തചയനപതപതട ടസറതതന മപറര വരതലതനര ഭരഗത വരതലതനര
ആവശ:മപയ നതരപ}ശങള അടങതയ തമനബപര ദശ:മപലര . ഈ തമനബപറതലനതനര ഭരഗത
വരതനതതനള Appearance തമന തതരത•ടകക
ഇപപപള പപപപക അപക തചയ വരന തചറതയ ജപലകതതതല Themes , Layout ,Brand ,Styles ,
Layout ടപബകളതലതട തവബക ടസറതനക ഭരഗത വരതപര
സസപമധയപ ( നതഫപളടക ) തയപറപകതപട തമര തവബക ടസറതനക അനപയപജ:മതലങതല വ:ത:സ
ഘടനകളള നതരവധത തമമകള ഇവതതട ലഭ:മപണക .
Choose a new theme എന ലതങതല കതകക തചയക മതറപര തമര തതരത•ടകപര
Choose ബടണതല കതകക തചയക പതതയ തമമതനക പപര നലകത സകതകപവനതപണക
ടസറതതന തലതകടതതന നതറര മപറനതതനപയത തലതകടതല കതകക തചയക
തസലകക തചയ ഭപഗതതതന അതതരതത കപണതകനപതപപടപപര You are styling എന സലതക
The site-name in the header region എനക സചതപതകകയര തചയര
ഇപപപള style ല വരതന മപറങള ഈ അതതരതനളതതല ഘടകങളതല മപതമപയതരതകര
അനഭവതപടക . ഇതപപപതല മപറര വരപതണ ഏതതപര ഘടകപതയര തതരത•ടതക
ഭരഗതയപകര .
തവബക ടസറതല വരതന മപറങള യഥപസമയര പസവക തചയതപടനണക എങതലര Publish
ബടണതല കതകക തചയനതവതര മപതപമ ഈ മപറങള നമകക ലഭ:മപകകയള . ആയതതനപല
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മപറങള മറ സനരശകരകക കപണവപന സപധതകനതതനപയത Publish ബടണതല കതകക തചയക
21. WCMS എനതതതന പരണരപതമഴതക
തവബക കണനക മപപനജതമനക സതസര
22. തവബക കണനക മപപനജതമനക സതസതതകറതചക ഒര ലഘവതവരണതമഴതക
തവബക സരവതധപനതതല തവബകടസറക നതരരപണര , പങതവകലകള , നതരമകണങള ,
നതയനണങള എനതവകക സഹപയകമപയ പസപഫകറകതവയറകളപണക തവബക കണനക മപപനജതമനക
സതസര . മപനപഹരമപയ തവബക ടസറക ഒരകനതതനര വതവരങള ഉളതപടതനതതനര ഇതതല
അനപയപസര സപധതകന . നമതട കc•ടറതലപണക കണനക മപപനജതമനക സതസര
പസപഫകതവയറകള ഇനസപള തചയനതക . അതതനപല തതന പരണ സസപതന:പതപതട
അനപയപജ:മപയ തവബകടസറകള സസനര കcpടറതല തയപറപകപര
ചതല തവബക കണനക മപപനജതമനക സതസങള അവരതട തസരവറതല തതന തവബക ടസറകള
തയപറപകപന അവസരര നലലനണക
23. പധപനതപട തവബക കണനക മപപനജതമനക സതസങളകക ഉദപഹരണതമഴതക
പവനകപസക , ജരല , ഡപല , ടലറക സത എര എസക
24. ചതല തവബക കണനക മപപനജതമനക സതസങള അവരതട തസരവറതല തതന തവബക ടസറകള
തയപറപകപന അവസരര നലലനണക . അതരര ടസറകളതട തവബക വതലപസര എഴതക
www.drupalgardens.com , www.lightcms.com ,www.wordpress.com
http://sites.google.com
25. കണനക പബപകകതളകറതചക ഒര ലഘവതവരണതമഴതക
ഒര തവബക പപജതല ഉളതപടതതയ വ:ത:സ തരര വതവരങതള പബപകകളപയത തതരതചതരതകന .
Main Menu , site logo , Site name , Main banner , Main page content , Search form
തടങതയവ ഓപരപനര വ:ത:സ പബപകകളപണക . പതതയ പബപകകള നതരരതകകയര തചയപര . ഒര
പബപകതതന സപനര പപജക പല ഔടതല എവതതട പവണതമങതലര നതശയതകപര . Navigation Block
തന സപനര ( എലപ പപജകളതപലകമള ലതങക ) Sidebar പലപ Pre header പലപ മപറത സപപതകപര
26. WYSIWYG എനതതതന പരണ രപതമഴതക
What You See is What You Get
27. വതവരങള ഉളതപടതനതതനപയത WYSIWYG editor ലള രണക എനതററകള ഏവ ?
എചക ടത എര എല എനതറര , WYSIWYG editor
28. WYSIWYG editor ചതതങള ഉളതപടതനതതങതന ?
തമനബപറതതല Add Media കതകക തചയക ചതതങള ഉളതപടതപര
29. WYSIWYG editor ല പതതയ പപജക നതരരതകനതതങതന ?
Content → Add Content → Basic Page എനതങതന കതകക തചയക പതതയ പപജക നതരരതകപര
30. സപധപരണ ഉപപയപഗതകന എചക ടത എര എല ടപഗകളര അവയതട ഉപപയപഗങളര ഉദപഹരണ
സഹതതര എഴതക
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ഉദപഹരണര

<h1> </h1>
<h2> </h2>
<h3> </h3>
…...............
…..............
</h6> </h6>

<h1> My School </h1>
വതവതധ വലപതതലള തലതകടകള <hh2>My School </h2>
<h3> My School </h3>
തയപറപകനതതനക
<h6> My School <h6>

<p> </p>

പപരഗപഫക തതരതകനതതനക

<a href> </a>

തവബക പപജകള , തവബക ടസറകള <a href =
“http://www.itschol.gov.in”>
തടങതയവ ടഹപര ലതങക
It@School </a>
തചയനതതനക

<img src/>

തവബക പപജതല ചതതര
ഉളതപടതനതതനക

<body>

</body>

<p> My School is located
…...................................</p>

<img src=”school.jpg”
width=”100” height=”75”/>

Web page തന ഉളടകര

<body>തവബക പപജതല

കമമകരതകനതതനക

ഉളതപടതന ഉളടകര ഈ
ടപഗതനളതല വരണര </body>

<br>

പതതയ വരത തടങനതതനക

<br> my school <br>

<b>

അകരങള Bold ആകനതതനക

<b>my school </b>

<i>

അകരങള ചരതചക എഴതനതതനക

<i> my school </i>

<u>

അകരങള അടതവരയതടനതതനക

<u> my school</u

<font>

അകര വലതപര , നതറര തടങതയവ

</font>

കമമകരതകനതതനക

<font size=”10” color=”red”>
my school
</font>

<head>

<title>
</title>

തവബക പപജതനക തലതകടക

</head>

നലലനതതനക

<table>
<tr>

പടബതള തടങനതതനക

<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

<head><title>
GHS Thrissur
</title>
</head>

<table border=”1”>
<tr>
പടബതളതല പതതയ വരത തടങനതതനക <td> </td>
<td> </td>
</tr>
പടബതളതല പതതയ പകപളര
</table>
തയപറപകനതതനക

<marquee>
</marquee>

അകരങള ചതതങള എനതവ

<embed src = “folder name/file
name with extension ”>

ചലചതതര തവബക പപജതല

ചലതപതകനതതനക

പദരശതപതകനതതനക

<marquee> my school
</marquee>
<embed src= “videos /danceflv ”

