നമൊകൊര ൊവബൈസറ്
Lesson 8

ICT Text book

Std X

ഇൊനരൊനറില വിവരങള േശഖരിചൊവചിരികന േപജകളൊണ്
ൊവബേപജകള.ധൊരൊളം ൊവബേപജകള േചരത് ൊനറില ഒരകിയിരികന
വിവരസഞയമൊണ് ൊവബൈസറ് . എച് ടി എം എല (HyperText Markup
Language) എന േപൊഗൊംഭൊഷയില ൊവബേപജ് നിരമികനതിന് ആവശയമൊയ
േപൊഗൊം എഴതകയൊണ് ആദയപടി .ഇതരം ഒര േപൊഗൊമിന് രണ്
ഭൊഗങളണൊയിരികം. ശീരഷകഭൊഗവം േബൊഡി ഭൊഗവം . ലളിതമൊയ ഒര േപൊഗൊം
തൊൊഴ ൊകൊടതിരികന.
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നിങളൊട വിദയൊലയതിൊന േപര് 30
അകരവലപതില േപജിൊന
നടവിലൊയി ചവനനിറതില
പദരശിപികനതിനള േപൊഗൊം
തയൊറൊകക.

<html>
<head> <title> my page
</title></head>
<body>
<p align=”center”><font
size=30><font color=”red”>
Holy Infants' Boys' High School ,
Varapuzha </body>
</html>

േപൊഗം gedit എന ൊടക് എഡിററിലൊണ് തയൊറൊേകണത് .application
---accessories---gedit . േസവ് ൊചയണം . Desktop ല തൊന േസവ്
ൊചയൊവനതൊണ് . എകസനഷനൊയി .html എന് ൊകൊടകൊം .
തൊൊഴ ൊകൊടതിരികന കൊരയങള ശദികക
• േസവ് ൊചയ ഫയലില dc ൊചയൊല ൊവബേപജ് തറനവരം . എങിലം
application --- internet --- firefoxweb browser --- open file എന
കമതില തറന് േസവ് ൊചയ ഫയല തറകനതൊണ് നലത് .
• അങൊന ൊചയേമൊള നൊം ഉേദശികന േപജ് വനില എനകരതക.
േപൊഗൊമില ൊതറൊണന് മനസിലൊകണം . അേപൊള േസവ് ൊചയ േപൊഗൊം
ഫയല rt click ൊചയ് gedit വഴി തറന് മൊറം വരതി േസവ് ൊചയണം
സള IT കബിൊന ഉദഘൊടനൊത
സംബനികന ഒര ൊവബേപജിൊന

<html>
<head> <title> my page </title>
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നിരമൊണം തൊൊഴ ൊകൊടതിരികന
വയവസകള അനസരിച്
പരതിയൊകക
a) സളിൊന േപര് (ചവന നിറം, 20
അകരവലപം, േപജിൊന മധയഭൊഗം)
b) സളിൊന ചിതം േചരകക
c) പൊശൊതലനിറം "yellow”
d) IT CLUB Inauguration എന്
വലേതയ് ചലികന അകരങള

<head>
<body bgcolor="yellow">
<p align="center">
<font size=20>
<font color="red">
H.I.B.H.S Varapuzha
</font></font></p><p
align="center">
<img
src="/home/bony/Desktop/1.jpg">
</img></p>
<marquee direction ="right"> IT
CLUB Inaguration </marquee>
</body> </html>

ജീവശൊസ പഠനപവരതനങളൊട
ഒര ഇനമൊണ് ബഡ് ഷഗര
പരിേശൊധികൊനള ൊബനഡിക്
ൊടസ് . അതിൊന ഒര വീഡിേയൊ ദശയം
സള റിേസൊഴ് സി .ഡിയിലണ്.അത്
ഉളൊപടതി തൊൊഴ ൊകൊടതിരികന
മൊതകയില ൊവബേപജ് നിരമികക
a) സളിൊന േപര് എഴതക( 30
അകരവലപം ,നിലനിറം , മഞ
പൊശൊതലം )
b) തൊൊഴ സളിൊന ചിതം
മധയഭൊഗതൊയി േചരകക
c) അതിനതൊൊഴ മവി ചിതം േചരകക

<html>
<head> <title> my page </title>
<head>
<body bgcolor="yellow">
<p align="center">
<font size=20>
<font color="red">
H.I.B.H.S Varapuzha
</font></font></p><p
align="center">
<img
src="/home/bony/Desktop/1.jpg">
</img></p>
<embed
src="/home/bony/Desktop/benedict
stest.flv"> </embed>
</body> </html>

എച് .ടി . എം . എല ടൊഗകള േനരിട് ഉപേയൊഗികൊൊത ൊവബ് േപജകള
തയൊറൊകനതിന് ഉപേയൊഗികന േസൊഫ് ൊവയറകളൊണ് എച് ടി എം എല
എഡിററകള. KampoZer , Quanta Plus എനിവ എച് ടി എം എല
എഡിററകളൊണ് . േപജകള ൊമചൊപയതൊനം ടൊഗകള തിരതൊനം ഇതില
സൊധികം application --- internet --- kampoZer എന കമതില തറകക
കേമൊസറിൊന ഉപേയൊഗങള

1)ചിതങള ഉളൊപടതനതിന് ടളബൊറിൊല image ടളില കിക് ൊചയ്
ഉളൊപടേതണ ചിതം ബൗസ് ൊചയക.alternate text എന ഭൊഗത് േപരനലകി
േസവ് ൊചയക
2)ചിതം വലതൊകൊന ചിതതില കിക് ൊചയ് ചറം വരന ൊചറിയ ചതരങളില
പിടിച് വലപം കമീകരികക
3)heading ൈടപ് ൊചയ് േഫൊരമൊറ് ൊചയൊം
4)ൈഹപരലിങ് ൊചയൊന ലിങില കിക് ൊചയക. തടരന് ഉളൊപടേതണ ഫയല
ബൗസ് ൊചയ് ok നലകക
5)േടബിള ടളില കിക് ൊചയ് വരികളൊടയം നിരകളൊടയം എണം
നലകൊവനതൊണ് . േടബിള മൊറം വരതനതിന് അതില rt click ൊചയ് മൊറം
വരതൊം.
6) html ടൊഗകള ൈടപ് ൊചയ് കമീകരികനതിന് kampoZer ല ൊവബേപജ്
തയൊറൊകന ജൊലകതിനതൊൊഴയള source ടൊബ് കിക് ൊചയ് ആവശയമൊയ
മൊറങള വരതൊം
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കേമൊസര ഉപേയൊഗിച് തൊൊഴ ൊകൊടതിരികന രീതിയില ഒര ൊവബ് േപജ്
നിരമികക
KampoZer തറകക

Application-- internet—kampoZer
എന കമതില തറകക

സളിൊന േപര് എഴതി ഭംഗിയൊകക

അകരവലപം, നിറം ,സൊനം
എനിവ കമൊപടതക . ഇതിനൊയി
body text 1 ആകി ൈടപ്
ൊചയതൊല വലപതിലള അകരം
കിടം

അനേയൊജയമൊയ പൊശൊതലനിറം
നലകക

Format-- page colors and
backgrounds –background – select
the color --ok

േപരിനതൊൊഴ സളിൊന ചിതം
േചരകക

മകളില ടളബൊറില കൊണന image
കിക് ൊചയ് link എടകക. ബൗസ്
ൊചയ് ചിതം എടകക.
ആവശയൊമങില േസൊഴ് കിക് ൊചയ്
html ടൊഗകള കൊണൊം . അതില
മൊറങള വരതി േസവ് ൊചയൊം

േഹൊമില സകിചിരികന
ഫയലമൊയി link ൊചയക

ലിങ് ടളില കിക് ൊചയ് link text ,
link location എനിവ ൊകൊടത്
േസവ് ൊചയക

കേമൊസറില തയൊറൊകിയ ഫയല േസവ് ൊചയക. തടരന് ൊവബ് ബൗസറില
തറന് േപജ് കൊണൊം. ആവശയൊമങില html േകൊഡകള sources വഴി എഡിറ്
ൊചയൊം
േഹൊം േപജ് നിരമൊണതിൊന സൊധയതകള – കേമൊസര േസൊഫ് ൊവയര വഴി
ഒര ൊവബൈസറ് തറനവരേമൊള ആദയം കൊണന േപജൊണ് േഹൊം േപജ്.
ആ ൊവബൈസറില േചരതിരികന േപജകൊളകറിചം ,
ഉളടകൊതകറിചം േഹൊം േപജില വയകമൊകിയിരികം . പധൊനചിതം ,
ലിങകള , പധൊന അറിയിപകള , ൈസറിൊനകറിചള ൊപൊതവിവരണങള
എനിവ േഹൊം േപജില ഉണൊയിരികം
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സള ൊവബൈസറിന് ഒര േഹൊം േപജ് നിരമികക. പൊഠപസകതിൊല
മൊതക തൊന പരതിയൊകക
കേമൊസര ജൊലകം തറന് പതിയ
േപജ് എടത് േപരനലകി ഡസ്
േടൊപില േസവ് ൊചയക
മന േറൊകളം മന േകൊളങളം ഉള
ഒര േടബിള നിരമികക.
ൊസലകളൊട വലപം കമീകരികക

േലൊേഗൊ

Application – internet -- kampoZer
Table icon എടകക.മൊതകയില
ആവശയമള ഭൊഗം ൊസലക് ൊചയക.
കൊനവൊസില വരന േടബിളിന
മകളില കൊണന ബൊര കമീകരിച്
വലപം മൊറൊം .
ഉപേയൊഗികൊവന ടളകള

സളിൊന േപര്
വൊരതകള

സള ചിതം

ലിങകള ൊപൊത
വിവരങള

• ൊസലകള ൊമരജ് ൊചയൊന
table – join selected cells
• പടിക േഹൊംേപജില
കൊണൊതിരികൊന table – table
properties –table – boarder,
spacing , padding 0 ആകക
• ബളറ് ഉപേയൊഗിച് ലിസ്
ൊചയൊം
• ലിങ് ൊചയക

Important note
നൊം തയൊറൊകിയ േഹൊം േപജ് നമൊട സിസതില തൊനയള ഫയല
സിസതിൊല var – www എന േഫൊളഡറില േകൊപിൊചയണം . തടരന്
ബൗസറിൊന അഡസ് ബൊറില localhost/filename.html ൊകൊടത് എൊനര
ൊചയൊല ൊവബൈസറ് കൊണൊം .
ഇവിൊട ഒര പശമളത് സൊധൊരണയസറില നിനൊകൊണ്
ഫയലസിസതിൊല var --- www യിേലയക് മൊറൊര ഫയല പേവശികില
എനതൊണ് . അേപൊള സൊധൊരണ യസറിന് ൊപരമിഷന നലകണം .
Terminal ല sudo nautilus എടകക അവിൊട നിനൊകൊണ് ഫയല
സിസതിൊല var www ല േപസ് ൊചയൊം
കറിപ് : ൊനറ് വരകിൊല മറകമയടറകളില േപജ് കൊണനത്
ൊനറ് വരക് ൊചയ കമയടര ശംഗലകളില ഒൊരണം ൊസരവര ആയി
കണകൊകൊം. ഒേര സമയം പലേപൊഗൊമകളം പലരകൊയി
പവരതിപികൊന കഴിയന കമയടറൊണ് ൊസരവര .ൊസരവറമൊയി
ബനിപിചിരികന മറകമയടറകലൊണ് കയിന് കമയടറകള.ൊനറ് വരകില
അംഗമൊയിരികന ഓേരൊ കമയടറിനം ഓേരൊ IP അഡസ് ഉണൊകം
.ൊസരവറില ഒര ൊവബ് േപജ് േസവ് ൊചയ എന കരതക. മൊറൊര
സിസതിൊന ബൗസറിൊന അഡസ് ബൊറില serverIP/filename.html എന്
ൈടപ് ൊചയ് എൊനര ൊചയ് േപജ് കൊണൊം
കറിപ് : കണന് മൊേനജൊമന് സിസം േസൊഫ് ൊവയര
ഡപല ഒര കണന് മൊേനജൊമന് സിസം േസൊഫ് ൊവയറൊണ് .
ൊവബേപജകളൊട ഏേകൊപനം ,ഡിൈസനിഗ് എനിവയ് ഉപേയൊഗികന
േസൊഫ് ൊവയറകളൊണ് ഇവ.ൊവബ് ൊസരവറിൊനേയൊ മറ് േസൊഫ്
ൊവയറകളൊടേയൊ സഹൊയമിലൊൊത ൊവബൈസറ് നിരമികൊന ഡപല വഴി
കഴിയം .േവഡ് പസ് , ജംല , ൈലറ് സി എം എസ് എനിവ ഉദൊഹരണങള
പലതരം ആകരഷണീയമൊയ ൊടബേളറകള കണന് മൊനജൊമന് സിസം
േസൊഫ് ൊവയറില ലഭയമൊണ് . www.drupalgardens.com
ഡപല ഗൊരഡനസ് ഉപേയൊഗിച് ൊവബൈസറ് നിരമികനവിധം
•

www.drupalgardens.com എന ൈസറില പേവശികന

• create a free site കിക് ൊചയന
• തടരന് URL(Universal Resource Locator) ( ൊവബ് വിലൊസം),

username ,password , email ID എനിവ നലകക
• Continue കിക് ൊചയക . ൈസറില േചരകൊന ഉേദശിതന
കൊരയങള ൊതരൊഞടകൊം
• create കിക് ൊചയൊല ൈസറ് ലഭയമൊകം
പൊഠപസകവൊയനൊകറിപകള
• തയൊറൊകിയ ൊവബൈസറില മൊറങള വരതൊനള
സൗകരയമണൊയിരികം .ഇതിനൊയി മകളിൊല ൊമനബൊറില appearance
ൊമന ൊതരൊഞടകണം . േവണ മൊറങള വരതി േസവ് ൊചയക
• WYSIWYG എനതിൊന അരതം What You See is What You Get
എനൊണ്. ഇത് ൊവബ് േപജില മൊറങള വരതൊനള ഒര
എഡിററിൊന േപരൊണ്.
• WYSIWYG എഡിറര ൊമനവിൊല Add media കിക് ൊചയ് ചിതങള
േചരകൊം
• ഒേര വിഭൊഗതിലൊപട ചിതങള ഒനിച് േചരകനതിനലള
സേങതമൊണ് ഗൊലറി
• പതിയ േപജ് നിരമികൊം. ൊമനബൊറില Content --- Add Content --Basic Page എന കമതില പവരതിപികക

