En rimelig gennemgang i brug af Kompozer.
Kompozer er et program Du kan lave pæne hjemmesider med.
Start med at downloade det fra
https://sourceforge.net/projects/kompozer/files/current/0.8b3/windows/exe/
kompozer-0.8b3.da.win32.exe/download
Denne udgave er en 0.83b, som er den seneste og den er på dansk.
Den ser sådan ud i kørende tilstand.

Du ser et lille, og et stort vindue, og det er det store Du skal arbejde mest
med.
Lad os starte med et pænt billede, som der kan skrives i. Dette kræver
naturligvis at Du har et billede til rådighed. Dette billede skal have en vis
størrelse, ellers vil det ikke blive vist rigtigt i det hvide store vindue. Jeg
viser først et som ikke overholder størrelsen.
Dette billede fylder kun 2.64 K, men det er det samme som originalbilledet.
Du ser det kommer ind ved at bruge formater og sidens farve og baggrund.

Her er valgt en forkert billedstørrelse

Her er valgt en forkert billedstørrelse

Her er der så valgt et billede der fylder omkring 96KB

Kigger Du rigtig efter kan der skelnes en lodret streg øverst til venstre i
billedet. Det er cursoren som nu kan centreres midt i billedet, og der kan
påbegyndes en skrivning, fuldstændig som om Du er i en normal editor.
For at gøre det nemmere at forstå viser jeg Dig lidt af den hjemmeside som
jeg har lavet. Du finder den i browseren som www.olehasselbalch.dk. Her
har jeg skrevet
Ole Hasselbalch
OZ7T OZ6OH
Quest

Du ser cursor står foran Ole
Nu kan DU ændre farven på bogstaverne. Jeg har valgt gul. Dette klares
ved at tækkes cursor hen over hele navnet og finde vælg tekstfarve

Dette gælder så også for det andet sorte, hvis DU vælger det.
Nu holder vi os til det gule, som skal henvise til en ny fil som vi kalder
home.html
Endnu en gang cursor hen over navnet, og denne gang vælges
link

Her skrives så home.html
home.html er nu den nye fil der skal ske noget i, så vi vælger nu home når
kompozer startes op. Gå lige ind på krak.dk og find navnet der skal søges
på.
http://www.krak.dk/person/resultat/ole%20hasselbalch%20ballerup

Jeg kopierede linken ind og havde henvist til krak.dk
Du ser krak.dk henviser

Prøves det i browser ses det fint
Dette gælder nu også for OZ6OH OZ7T der henviser til www.svxlink.de
Quest er lidt mere speciel. Her har jeg søgt på gæstebøger og fundet noget
der virker.
De mærkelige tegn der henvises til er netop min gæstebog som er oprettet.
http://users2.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g26-34216-f2
Jeg fandt dette

Her skrev jeg de oplysninger ind som der blev spurgt op, og så blev
gæstebogen oprettet.

Du bør nu kunne se, hvordan home.html skal behandles
Du kan henvise til pdf odt jpg htlm wav o.s.v

Du kan henvise til f.eks radioavisen eller en musikkilde i Schweiz
Du kan lave en fortrolig henvendelse som kun kan åbnes med et kodeord.
Her bruger jeg et program der hedder sh.exe det er fint til at lave en htmlfil ulæselig.
http://www.buildwebsite4u.com/tools/secure-html.shtml

Jeg indtastede teamviewer.html og med gokkegokke som kode fik jeg en
_teamviewer.html

Denne html-fil kan kun åbnes med gokkegokke som inputkodeord

