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Introdução ao Kompozer

O Kompozer é uma versão melhorada e não-oficial do editor de HTML 
NVU. A versão utilizada neste material será a versão 0.8b3 

Devido ao fato do NVU ter tido o seu desenvolvimento descontinuado, 
um grupo de desenvolvedores resolveu pegar o seu código-fonte, corrigir os 
erros que existiam e melhorar o programa.

Nascia assim o Kompozer, um editor que permite criar e editar páginas 
usando uma tela selecionável que exibe um sistema de tabulação (código-
fonte, WYSIWYG janela, e visão melhorada com tags HTML …) permitindo 
facilmente a criação de páginas sem precisar conhecer a linguagem HTML.

As principais características do Kompozer são:

• Interface WYSIWYG (“What You See Is What You Get” ou “O Que Você 
Vê É O Que Você Tem”) para edição, fazendo com que a criação de 
sites seja tão fácil quanto digitar um documento em um editor de texto 
qualquer;

• Gerenciamento de arquivos com FTP integrado, carregando as páginas 
diretamente do aplicativo no servidor;

• Criação  de  códigos  HTML  aceito  pela  maioria  dos  navegadores  de 
internet;

• Fácil alternância entre modo de edição WYSIWYG e o modo de edição 
de código HTML;

• Gerenciamento  por  abas  que  lhe  capacita  a  trabalhar  com  vários 
arquivos ao mesmo tempo;

• Suporte para quadros, formulários, tabelas, modelos de design e estilo 
CS, personalizado e otimizado código mais limpo.

• Disponível para computadores rodando Sistemas Operacionais: Linux, 
Windows e Apple Macintosh.

Iniciando

Podemos iniciar o Kompozer utilizando o caminho: Iniciar/ Todos os 
Programas/ Kompozer/ Kompozer.

A Tela do Kompozer

Mostramos a seguir, a tela do Kompozer:
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Tela do Kompozer versão 0.8b3 – Editor de HTML

• 01 – Barra de Título: nome do arquivo e do programa;

• 02 – Barra de Menu: vai de Arquivo até Ajuda; 

• 03 – Barra de Ferramentas ou Botões –  botões que  reúnem os 
comandos mais usados nos “menus”;

• 04  –  Barra  de  Formatação  1:  botões  que  servem para  fazer  a 
formatação e organização dos elementos;

• 05  –  Barra  de  camadas:  botões  que  servem  para  posicionar  as 
camadas utilizadas;

• 06  –  Barra  de  Formatação  2:  botões  que  servem para  fazer  a 
formatação e organização dos elementos;

• 07 – Barra de abas: mostra o título de cada página (arquivo) que se 
encontram abertos para edição;

• 08 – Cursor de Texto: indica onde o texto irá ser digitado dentro da 
área de trabalho;

• 09  –  Painel  do  gerenciador  de  sites:  área  destinada  ao 
gerenciamento de arquivos;
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• 10 – Opções de modos de edição: abas que determinam o modo de 
edição que se deseja utilizar;

• 11 –  Opções de modos de visualização:  caixa onde se escolhe o 
tipo de visualização que se deseja utilizar;

• 12  –  Explorador  DOM:  mostra  todos  os  elementos  da  página 
utilizando-se da estrutura de uma árvore hierarquizada;

• 13 –  Barra  de  status:  exibe  diversas  informações,  como  a 
hierarquia das tags HTML utilizadas, com a possibilidade das mesmas 
serem selecionadas, editadas, formatadas, deletadas e outras ações.

Barra de Título

Mostra informações sobe o página/arquivo utilizado e faz operações 
com a janela.

Barra de Título

Na lateral esquerda da barra de título é mostrado o título da página 
que se está editando (no caso acima “Sem título” pois a página ainda não foi 
salva e a informação do title não foi configurado) e nome do programa de 
edição, ou seja, Kompozer.

Na  lateral  direita  da  barra  de  título  são  mostrados  os  botões  de 
controle  usuais  de  janela:  maximizar/restaurar,  minimizar  e  fechar  o 
aplicativo.

Barra de Menu

Possui os menus onde se encontram todos os recursos do Kompozer.

Barra de Menu

• Arquivo: Opções básicas no tratamento de arquivos no kompoZer;

• Editar: Opções de edição e seleção;

• Exibir: Opções de visualização dos documentos criados;

• Inserir:  Os  objetos  que  podem  ou  não  ser  inseridos  dentro  da 
criação;

• Formatar:  opções  de  formatação  de  textos  (fonte,  cor,  tamanho, 
parágrafo, listas, etc.);

• Tabela: Opções de criação e configuração de tabelas;

• Ferramentas: Alguns recursos disponíveis para o usuário;

• Ajuda: Opções de auxílio ao usuário.
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Barra de Ferramentas

Possui vários botões que são usados para a realização das tarefas mais 
rotineiras de maneira mais rápida.

Barra de Ferramentas padrão

• (1) Novo: Cria uma nova página no Kompozer;

• (2) Abrir: Abre um arquivo do computador;

• (3) Salvar: Salva a página localmente;

• (4) Publicar: Faz o uplod do arquivo;

• (5) Visualizar: Carrega a página no navegador;

• (6) Desfazer: Desfaz a última ação realizada;

• (7) Refazer: Refaz a última ação realizada;

• (8) Âncora: Insere nova âncora nomeada ou edita as propriedades da 
âncora selecionada;

• (9)  Link:  Insere  um  novo  link  ou  edita  as  propriedades  do  link 
selecionado;

• (10) Imagem: Insere uma nova imagem ou edita as propriedades da 
imagem selecionada;

• (11) Tabela: Insere uma nova tabela ou edita as propriedades da 
tabela selecionada;

• (12)  Formulário: Insere um novo formulário ou edita o formulário 
selecionado;

• (13) HTML: Abrir o documento num editor de texto externo;

• (14) CSS: Abre o editor de CSS do Kompozer.

Barra de Formatação 1

Possui  vários  botões  e  caixas  de  seleção  que  são  usados  para  a 
realização das formatações mais rotineiras de maneira mais rápida.

Barra de Formatação 1
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• (1) Selecionar  um formato  de parágrafo  a  ser  aplicado  à  seleção, 
dentre os listados: Normal, Parágrafo, Título1, Título2, Título3, Título4,  
Título5, Título6, Endereço, Pré-formatado e Contêiner genérico (div);

• (2) Aplicar uma classe à seleção, caso existam classes configuradas;

• (3) Aplicar ênfase a seleção;

• (4) Aplicar ênfase mais forte a seleção;

• (5) Aplicar ou remover lista numerada;

• (6) Aplicar ou remover lista com marcadores;

• (7) Aplicar o recuo de texto (mover para a direita);

• (8) Diminuir o recuo de texto (mover para a esquerda);

• (9) Define o termo de definição;

• (10) Define a descrição da definição.

Barra de camadas:

Possui 3 botões que são usados para o posicionamento das camadas 
utilizadas de maneira rápida.

Barra de camadas

• (1) Posicionamento absoluto da camada;

• (2) Trazer camada para frente;

• (3) Enviar camada para traz.

Barra de Formatação 2

Possui  vários  botões  e  caixas  de  seleção  que  são  usados  para  a 
realização  das  formatações  mais  rotineiras  de  maneira  mais  rápida.  Se 
assemelha bastante com a formatação utilizada pela maioria dos editores de 
textos.

Barra de Formatação 2

• (1) Selecionar um tipo de fonte a ser aplicado à seleção, dentre as 
categorias  listados:  Tipo  (Proporcional  ou  Monoespaçada)  Família  
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(Helvetica,  Arial;  Times;  ou  Courier)  e  Fonte  (Lista  de  fontes  
instaladas no computador);

• (2) Define a cor do texto e do plano de fundo: o  quadrado superior 
formata a cor do texto e o quadrado inferior formata a cor do plano de 
fundo;

• (3) Define a cor de realce do texto;

• (4) Diminui o tamanho da fonte;

• (5) Aumenta o tamanho da fonte;

• (6) Aplica negrito;

• (7) Aplica itálico;

• (8) Aplica sublinhado;

• (9) Alinhamento do texto à esquerda;

• (10) Alinhamento do texto centralizado;

• (11) Alinhamento do texto à direita;

• (12) Alinhamento do texto justificado.

Barra de abas

Mostra o título de cada página (arquivo) que se encontram abertos 
para edição.

Barra de abas

Da esquerda para a direita da barra de abas são mostradas as páginas 
que se  encontram abertas  para  edição.  Caso  apareça  o  desenho de um 
disquete vermelho (como mostrada na primeira aba), indica que a página 
possui modificações que ainda não foram salvas.

Na lateral direita da barra de abas existe um “X” vermelho que ao ser 
pressionado fecha a aba que está aberta.

Painel do gerenciador de sites

Área  destinada  ao  gerenciamento  de  arquivos.  Caso  o  painel  não 
esteja  visível  basta  pressionar  a  tecla  F9 ou  acessar  o  menu  Exibir/ 
Exibir/Ocultar / Painel.
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Painel do gerenciador de sites

• (1) Escolher o tipo de arquivos a serem exibidos, dentre as opções 
listadas: Todos os arquivos, Documentos HTML, Folhas de estilo CSS,  
Imagens, Arquivos de mídia e Arquivos de texto;

• (2) Abre o gerenciador de sites, onde são adicionados os sites que se 
desejam gerenciar;

• (3) Faz a publicação do site de acordo com o que foi configurado no 
gerenciador de sites (2).

• (4) Botões  de  ações  referentes  aos  sites  que  estão  sendo 
gerenciados:

 Atualizar a lista de sites,

 Criar nova pasta (diretório) / arquivo,

 Renomear pasta (diretório) / arquivo e

 Apagar pasta (diretório) / arquivo.

• (5) Área destinada à visualização da estrutura de arquivos dos sites a 
serem gerenciados.

Opções de modos de edição

Abas que determinam o modo de edição que se deseja utilizar para 
editar a página.

Modos de edição
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• Design: Modo de edição normal;

• Dividir: Abre uma janela no final da área de criação, mostrando a 
fonte HTML do elemento selecionado;

• Código-fonte:  Edita  a  página  atual  utilizando-se  do  código-fonte 
HTML da mesma.

Opções de modos de visualização

Caixa onde se escolhe o tipo de visualização que se deseja utilizar para 
editar a página.

Opções de visualização

• Visualizar: Para visualizar como a página ficará no navegador;

• Normal: Para exibir bordas nas tabelas e âncoras nomeadas;

• Exibir tags: Para exibir ícones para todas as tags HTML.

Explorador DOM

Caso o painel não esteja visível basta pressionar a tecla F9 ou acessar 
o  menu  Exibir/ Exibir/Ocultar  / Painel,  depois  deve-se clicar  na aba 
Explorador DOM, e a mesma será mostrada como a seguir:

Explorador DOM
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São  mostrados  todos  os  elementos  da  página  utilizando-se  da 
estrutura de uma árvore hierarquizada.

Ao se clicar no elemento na parte de superior do Explorador DOM, os 
seus atributos são mostrada na parte inferior nas abas HTML e CSS.

Dando  um  duplo  clique  em  algum  elemento  na  parte  superior  do 
Explorador DOM, pode-se modificar suas propriedades.

Barra de status

Exibe  diversas  informações,  como  a  hierarquia  das  tags  HTML 
utilizadas, com a possibilidade das mesmas serem selecionadas, editadas, 
formatadas, deletadas e outras ações.

Exemplo de tags HTML na barra de status

Percebe-se,  no  exemplo  acima,  que  o  cursor  está  dentro  de  uma 
tabela e ao se clicar em <table> seleciona toda a tabela.

Área de criação

Área de trabalho destinada à edição das páginas do site. 

Área de criação do Kompozer
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O  espaço  em  branco  no  centro  é  onde  o  usuário  vai  fazer  suas 
modificações,  praticamente tudo o que se quiser  fazer  no site  aparecerá 
nesta área.

Cada página editada é exibida nesta área, podendo mudar de uma 
página para outra utilizando-se das abas que são mostradas no topo, com o 
título de cada página. 

O conceito WYSIWYG (What You See Is What You Get) ou (O Que Você 
Vê É O Que Você Tem) fica  bem visível  neste momento,  pois  o  que for 
modificado na área à direita em branco será a visão final da página, ou seja, 
enquanto se modifica, já está observando o que acontece. 

Formatação do texto

A formatação do texto,  propriamente dito,  baseia-se na seleção do 
texto que se deseja formatar e a aplicação do recurso desejado por meio dos 
ícones existentes na Barra de formatação 1 e 2, vistas anteriormente. Esses 
procedimentos são bastante parecidos com os utilizados pela maioria dos 
editores de textos, por isso não serão aqui detalhados.

Formatação de Listas

Basicamente  existem  dois  tipos  de  listas:  as  não  ordenadas  que 
contêm uma série  de  itens  sem numerá-los,  e  as  listas  ordenadas,  que 
atribuem um número para cada elemento da lista.

• As listas ordenadas são facilmente criadas utilizando-se do ícone  e 

as listas não ordenadas por meio do ícone .

A criação de listas é bem simples, basta clicar no botão do tipo da lista 
que o primeiro  elemento aparecerá,  ao apertar a tecla  Enter o  ponteiro 
passará para próxima linha, já sendo esta outro elemento.

Caso se deseje criar outra lista dentro dessa, basta apertar as teclas 
Shift + Enter e clicar novamente no botão de listas que se deseje.

Para sair das listas basta clicar duas vezes na tecla Enter.

Existe também as listas de definições que consistem em alterar um 
termo e uma definição. Estas listas são muito utilizadas em livros que fazem 
citações constantes de trechos de outros autores ou para chamar a atenção 
do leitor para algo realmente importante.

• As listas de definições são facilmente criadas utilizando-se do ícone  

para se estabelecer  um termo de definição e  do ícone   para  se 
estabelecer a descrição da definição.

10



As listas também podem ser criadas e organizadas por meio do menu 
Formatar / Lista e escolher uma dentre as opções existentes:  Nenhuma, 
Com marcadores, Numerada, Termos e Definições. Neste menu ainda tem a 
opção de  Propriedades da lista, pois caso uma lista já tenha sido criada e 
estando-a selecionada, pode-se alterar as suas propriedades.

Formatação de listas

Clicando-se em Propriedades da lista, a seguinte janela é mostrada:

Propriedade da lista
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Nessa tela, em Tipo de lista, é possível escolher o tipo de lista a ser 
utilizada: Nenhum, Lista de marcadores (não numerada), Lista numerada e  
Lista de definições.

Dependendo do tipo de lista escolhida a opção de estilo pode variar 
as opções para a lista não numerada (Automático, Círculo sólido, Círculo 
aberto e Quadrado sólido) e numerada (Automático; 1, 2, 3...; I, II, III...;  
etc.) e sem opções para a lista de definições.

Inserindo Links

Link é um atalho para acessar uma outra pagina HTML ou uma parte 
da própria página ou até mesmo um atalho para se enviar um e-mail.

Inserir links dentro do Kompozer é um procedimento bastante simples 
e muito útil, pois é a base da criação de uma página web.

Para se criar um link, primeiramente deve-se selecionar o texto que se 

deseje e clicar no ícone  ou utilizar-se do menu Inserir / Link..., sem a 
necessidade de selecionar um texto.

Propriedade do link

Na tela Propriedades do link, deve-se preencher o campo Texto do 
link com o texto que se deseja que apareça na página.
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Obs. Este  campo  já  estára  preenchido  caso  se  tenha  selecionado 
previamente um texto antes de de criar o link.

Em Endereço do link deve-se preencher com o endereço da página 
desejada ou selecionar um arquivo do computador (um arquivo PDF,  por 
exemplo) ou uma âncora nomeada.

Em  Destino pode-se especificar onde o link será aberto.  Para isso 
deve-se marcar a caixa de seleção O link é para ser aberto e escolher na 
caixa de seleção dentre as opções: 1) na mesma janela, descartando todos 
os quadros, 2) em nova janela, 3) no quadro principal, 4) no quadro atual e  
5) neste quadro: (nessa opção deve-se preencher o campo ao lado com o  
nome do quadro).

Inserindo Imagens

Os formatos aceitos pela maioria dos Navegadores são: png (formato 
livre e que aceita transparência) , gif (formato de baixa resolução utilizada 
para imagens, ilustrações e pequenas animações) e jpg (para fotos de baixa 
ou alta qualidade e não aceita transparência).

Para  inserir  uma imagem a  página  basta  clicar  no  ícone   e  a 
seguinte janela é mostrada:

Propriedade da imagem

Na aba Endereço, digite na caixa Endereço da imagem o caminho 
da imagem a ser inserida ou clique na pasta amarela  para encontrá-la no 
computador. 
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Por  padrão  a  opção  Texto  substituto está  selecionado  sendo 
obrigatório o preenchimento da sua respectiva caixa, com um texto que será 
apresentado na página caso ocorra algum erro e a imagem não possa ser 
mostrada. Caso não deseje preencher tal texto, deve-se selecionar a opção 
Não usar texto substituto.

Nesta mesma janela existe outras abas que são:
• Dimensões: Permite alterar as dimensões da imagem (aumentar ou 

diminuir) ou retornar ao tamanho real;
• Aparência: Permite alterar o espaçamento (margens e bordas) e o 

alinhamento do texto em relação à imagem;
• Link:  Permite  referenciar  um  link  para  alguma  outra  página  em 

relação à imagem.

Inserindo Tabelas
As tabelas são muito importantes para a criação de páginas/sites. Com 

elas  pode-se  fazer  alinhamentos  que  dificilmente  seriam  possíveis  com 
simples  comandos.  A  funcionalidade  de  uma  tabela  faz  com  que  uma 
determinada página tenha um aspecto mais profissional e o usuário possa 
navegar de forma mais eficiente, pois os objetos podem estar mais bem 
posicionados na página.

Para inserir uma tabela na página basta clicar no ícone   e a seguinte 
janela é mostrada:

Inserir tabela

Na tela Inserir tabela é mostrada 3 abas:
• Rápido: Consiste na criação rápida de tabelas, bastando  escolher o 

número de linhas e colunas e pressionar o botão ok;
• Detalhado: Consiste na criação mais precisa de tabelas, onde pode-se 

digitar o número de linhas, de colunas e a largura em pixels que a 
tabela terá. Pode-se, ainda, escolher a espessura de borda da tabela 
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(valores acima de 1 ) ou excluir a borda bastando colocar a espessura 
com o valor 0 (zero);

• Célula: Consiste  em  especificações  específicas para  as  células: 
Alinhamento  horizontal (Padrão,  Esquerda,  Centralizado  e  Direita), 
Alinhamento  vertical (Padrão,  Superior,  Centralizado  e  Inferior), 
Quebrar  texto (Quebra  ou  Não quebrar),  Cellspacing (Espaçamento 
entre as células) e Cellspadding (Espaçamento dentro da célula).

Caso se queira alterar a formatação de uma tabela já criada, deve-se 

clicar na tabela que se deseja formatar e clicar novamente no ícone  de 
criação de tabelas e a seguinte janela é mostrada:

Propriedades da tabela – aba Tabela

Na aba Tabela tem uma série de configurações a serem feitas, como: 
Quantidade de linhas e sua altura, Quantidade de colunas e sua largura, 
Espessura da borda, Espaçamento entre células (cellspacing), Espaçamento 
entre a borda da célula e o conteúdo (cellpadding), Alinhamento da tabela 
(Esquerdo, Centralizado e Direito), Posição da legenda (Nenhuma, Acima da 
tabela, Abaixo da tabela, À esquerda da tabela e À direita da tabela) e Cor 
do plano de fundo da tabela.
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Propriedades da tabela – aba Células

Na  aba  Células pode-se  escolher  a  formatação  para  uma  célula 
específica, uma linha ou de uma coluna, bastando selecionar na caixa de 
seleção Seleção entre as opções de Célula, Linha ou Coluna. Depois pode-se 
fazer  uma  série  de  configurações  como:  Tamanho  (Altura  e  Largura), 
Alinhamento do conteúdo (Vertical e Horizontal), Estilo da célula (Normal e 
Cabeçalho), Quebrar texto (Quebrar e Não quebrar) e Cor do plano de fundo 
da célula. 

Inserindo Formulários
Os formulários permitem uma comunicação entre os visitantes do site 

e o servidor do site.

Para  inserir  um  formulário  a  página  basta  clicar  no  ícone   e  a 
seguinte janela é mostrada:
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Propriedades do formulário

Na tela Propriedades do formulário, deve-se preencher os campos: 
Nome: com  um nome a  ser  dado  ao  formulário;  Endereço  de  envio: 
endereço do script a ser executado; Método: escolher entre GET ou POST. 
Depois clicar no botão OK.

Com o formulário criado, deve-se adicionar os objetos. Clicando-se na 

seta  preta  do  ícone  do  formulário   e  deve-se  escolher  o 
objeto/opção desejado:

• Definir formulário... (propriedades do formulário);
• Campo de formulário...:  Insere um campo de formulário que pode 

ser de vários tipos, então deve-se primeiramente escolher o tipo de 
campo (Texto, Senha, Caixas de seleção, Rádio, Botão Enviar, Botão  
Reset,  Botão  Arquivo,  Oculto,  Imagem e  Botão)  e  depois  fazer  as 
devidas configurações;

• Imagem do formulário...: Insere uma imagem no formulário. Nas 
propriedades da imagem do formulário, por meio da aba Formulário, 
deve-se escolher um nome para a imagem. Na aba Endereço, deve-
se escolher a imagem a ser inserida. Na  aba Dimensões,  deve-se 
fazer as configurações relativas às dimensões da imagem e na aba 
Aparência, deve-se ajustar as opções de espaçamento e alinhamento 
da imagem em relação ao texto;

• Área de texto...:  Insere uma área de texto no formulário  utilizando 
para digitação de textos longos. Deve-se escolher um nome para a 
área de texto, número de linhas e colunas. Clicando-se no botão Mais 
propriedades, pode-se aumentos o nível de opções disponíveis;

• Lista  de  seleção...:  Insere  uma  lista  de  seleção  ao  formulário 
utilizando  principalmente  para  escolher  um item por  meio  de  uma 
lista. Nas propriedades de seleção se tem todas as opções necessárias 
para que tal lista seja criada de uma maneira fácil e intuitiva;

• Definir  botão...:  Insere  um  botão  no  formulário,  que  pode  ser 
configurado  para  ser  um  simples  botão  ou  enviar  dados  ou  ainda 
Reiniciar valores (limpar dados);
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• Definir descrição...: Define uma descrição (label) a um elemento do 
formulário.  Descrição  (label)  serve  para  auxiliar  na  descrição  dos 
objetos de formulário. Para se definir uma descrição (label) deve-se 
digitar a descrição dentro do fomulário, depois selecioná-la e só depois 
escolher o objeto Definir descrição no botão Formulário;

• Definir  fieldset...:  Define  uma  legenda  para  o(s)  objeto(s) 
selecionados. Para definir uma legenda deve-se selecionar os objetos, 
clicar  no  objeto  Definir  fieldset no  botão  Formulário  e  depois 
preencher com o texto da legenda e depois o seu alinhamento;

• Índice da pesquisa:  Insere  um índice de pesquisa no formulário. 
Primeiro deve-se digitar a descrição da pesquisa dentro do formulário, 
depois selecioná-lo e só depois escolher o objeto Índice da pesquisa 
no  botão  Formulário.  Depois  ainda  se  faz  necessário  adicionar  o 
atributo  action e definir a sua ação, isto pode ser feito dando dois 
cliques no índice criado e preenchendo os campos Atributos e valor.

Camadas
São recipientes que podem ser posicionados por coordenadas e podem 

conter vários tipos de informação. Uma camada é uma divisão, uma parte da 
página, que tem um comportamento muito independente dentro da página 
do  navegador,  já  que  pode-se  colocá-la  em  qualquer  lugar  da  página 
podendo movê-la independentemente.

Para  inserir  uma  camada  na  página  basta  clicar  no  ícone   e 
automaticamente vai ser inserida uma camada, onde pode-se movimentá-la 
de acordo com a necessidade, conforme figura a seguir.

Camada inserida

Clicando e arrastando o objeto , da camada criada, pode-se movê-la 
pela área de criação da página.

Dentro da camada pode ser inseridos os mais diversos objetos como 
textos, figuras, campos genéricos, caixas etc... 

A  medida  que  os  objetos  são  inseridos  a  camada  vai  se  auto 
redimensionando,  mas  pode-se  também  clicar  nas  alças  da  borda  e 
redimensionar livremente.
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Redimensionamento da camada

Caso  deseje  sobrepor  a  camada  a  outro  objeto  (uma imagem por 
exemplo), basta selecionar a camada e depois clicar no botão  para trazer 
camada para frente dos objetos ou clicar no botão  para enviar a camada 
para traz dos objetos.

Inserir código-fonte HTML
Para inserir um código-fonte HTML, deve-se primeiramente posicionar 

o curso no local desejado dentro da página e acessar o menu  Inserir / 
Código-fonte HTML e depois a seguinte tela surgirá:

Inserir código-fonte HTML

Deve-se digitar ou colar o código-fonte na área em branco e ao final 
clicar no botão Inserir.

Modelos
Modelos (templates) são modelos de páginas previamente criados que 

podem ser aproveitados para criar outras páginas. Pode-se aproveitar um 
modelo já existente em site, arquivo ou outros.
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Para se criar um modelo do seu início (Página em branco), deve-se ir 
no menu Arquivo / Novo. Depois deve-se selecionar a opção Modelo em 
branco e clicar no botão Criar.

A partir  de agora a página já pode ser criada normalmente. O que 
difere de uma página comum é que deve-se definir e habilitar as áreas que 
serão  editáveis.  Para  isso  deve-se  selecionar  na  caixa  de  modos  de 
visualização a opção Exibir tags, clicar na tag da área que se deseja deixar 
editável quando da utilização do estilo. Depois disso, na barra status a tag 
selecionada  fica  em  negrito,  deve-se  clicar  nela  com  o  botão  direito  e 
selecionar a opção Modelos / EditableArea, surgirá a seguinte tela:

Definição da área editável

Deve-se preencher o campo  Nome da área,  dando um nome para 
essa  área  editável.  Nas  opções  deve-se  escolher  dentre  as  opções 
disponíveis:

• Área opcional: Permite que essa área seja deletada nas  reutilizações 
futuras do modelo;

• Área  repetível:   Permite  que  essa  área  seja  duplicada  nas 
reutilizações futuras do modelo;

• Área  móvel:  Permite  que  a  posição  da  área  seja  alterada  nas 
reutilizações futuras do modelo.

Para finalizar deve-se clicar no botão OK. 

O procedimento acima deve ser feito para cada tag que se desejar 
ficar editável.

Depois de todas as tags terem sido definidas como editáveis ou não 
editáveis,  deve-se  salvar  o  modelo.  Para  isso  deve-se  clicar  no  menu 
Arquivo / Salvar como...
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Criação de novo documento ou modelo

Para utilizar o modelo criado para iniciar uma nova página, deve-se ir 
no menu Arquivo / Novo. Depois deve-se selecionar a opção Nova página 
baseada em um modelo, digitar a localização do arquivo modelo criado ou 
localizá-lo utilizando-se do ícone  e depois clicar no botão Criar.

Caso se deseje criar  um modelo a partir  de uma página existente, 
basta abrir essa página e ir no menu Formatar / Propriedades da página 
e marcar a opção Esta página é um modelo e depois clicar no botão OK. 
Para terminar deve-se salvar  o arquivo como modelo por meio do menu 
Arquivo / Salvar como...

Estilos
Os estilos de CSS (Cascading Style Sheet) permitem uma versatilidade 

maior na programação do layout de páginas sem aumentar o seu tamanho 
em Kb, pois oferece várias possibilidades que antes só eram conseguidas 
com a utilização de gifs e jpgs.

Basicamente, o CSS permite ao designer um controle maior sobre os 
atributos de uma home page, como tamanho, cor das fontes, espaçamento 
entre  linhas,  caracteres,  margem  do  texto,  caixas  de  texto,  botões  de 
formulário,  entre  outros.  Introduziu  também  às  páginas  a  utilização  de 
camadas, permitindo a sobreposição de objetos como textos e imagens em 
camadas uma sobre as outras.

O Kompozer usa um bom editor, capaz de editar os estilos internos e 
externos. Os estilos internos são estilos próprios da própria página que se 
está criando, ficando na área de cabeçalho do código HTML, portanto não 
aparecem  modo  de  edição  normal  (design)  do  Kompozer.  Já  os  estilos 
externos ficam gravados em um arquivo com a extensão CSS, podendo ser 
reutilizados em qualquer página. A grande vantagem dos estilos externos 
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está no fato de que ao ser alterado o seu conteúdo, automaticamente todas 
as páginas que fazem referência a esse arquivo também são alteradas.

Para se criar ou alterar um estilo interno, basta clicar no ícone  e 
a seguinte janela é mostrada:

Definição da área editável

Por padrão, o estilo interno já é criado como pode ser visto no painel à 
esquerda em Folhas e regras.

Caso não esteja criado ou se deseje criar outro estilo interno, deve-se 

clicar na seta do botão  e escolher Folha de estilo interna. No painel 
a direita em Nova folha de estilo deve-se preencher o campo Título com o 
nome a ser dado ao novo estilo interno e depois clicar no botão Criar folha 
de estilo, conforme tela a seguir.
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Criação de novo estilo interno

Depois de criada a folha de estilo o próximo passo é começar a criar as 

regras para o estilo. Para isso deve-se clicar no botão   ou na  seta  do 

botão  e escolher Regra de estilo. A seguinte tela será mostrada:

Criação de nova regra de estilo

Deve-se escolher uma das opções de criação mostradas:

• estilo aplicado a todos os elementos do mesmo tipo;

• estilo aplicado a todos os elementos da mesma classe;

• estilo aplicado a um elemento com o atributo ID especificado;

• regra de estilo personalizada.
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Depois de escolhida a opção de criação deve-se preencher a caixa de 
seleção (abaixo do último item das opções) digitando ou escolhendo entre as 
opções disponíveis, com o nome do elemento, classe ou ID da regra a ser 
criada.

Para finalizar a criação da regra, deve-se clicar no botão Criar regra 
de estilo. A seguinte tela será mostrada:

Regra de estilo criada

Agora  deve-se  editar  a  regra  clicando  nela  no  painel  à  esquerda 
(Folhas e regras) e usar as abas e as opções disponíveis no painel à direita 
(Regra  de  estilo)  para  configurar  os  elementos  desejados,  usando 
evidentemente os conhecimentos de CSS.

Depois da regra configurada, pode-se aplicá-la a uma tag da seguinte 
forma: 

• Fechar o editor de CSS, clicando no botão OK;

• selecionar na caixa de modos de visualização a opção Exibir tags;

• clicar na tag da área que se deseja aplicar a regra;

• na barra status a tag selecionada fica em negrito e deve-se clicar nela 
com o botão direito e selecionar a opção Classes e escolher a regra 
desejada.

O mesmo procedimento acima pode ser feito a quantas tags forem 
necessárias.

Para  transformar  um  estilo  interno  em  externo,  o  qual  pode  ser 

utilizado  em outras  páginas,  deve-se  clicar  no  ícone  .  Na  tela  que 
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aparece clicar no painel à esquerda (Folhas e regras) e escolher o estilo 
interno desejado.  No painel  à  direita  (Folha de estilos)  clicar  no botão 
Exportar folha de estilos e mudar para a versão exportada. Escolha o 
locar e o nome do arquivo, tomando o cuidado de digitar a extensão correta 
(.css).  Percebe-se  que  o  nome do  arquivo  gravado  aparece  no  painel  à 
esquerda (Folhas e regras), indicando que o estilo interno foi transformado 
em um estilo externo.

Caso queira utilizar em uma nova página este estilo externo criado, 

deve-se abrir o editor de CSS, clicando no ícone . Depois deve-se clicar 

na  seta  do botão   e  escolher  Folha de estilo  ligada. No painel  a 
direita em Nova folha de estilo ligada deve-se clicar no botão Escolher 
ficheiro (arquivo) e encontrar o arquivo com o nome do estilo que se quer 
utilizar. E por fim clicar no botão Criar folha de estilo.

Estilos inline
São estilos,  que  possuem as  suas  regras,  configurados  juntamente 

com a tag desejada. Para isso deve-se fazer o seguinte:

• selecionar na caixa de modos de visualização a opção Exibir tags;

• clicar na tag da área que se deseja aplicar a regra;

• na barra status a tag selecionada fica em negrito e deve-se clicar nela 
com o botão direito e selecionar a opção Estilo na linha e proceder a 
configuração os elementos desejados;

• para terminar deve-se clicar no botão OK.

Os estilos inline não são muito versáteis, como os estilos internos e 
externos,  pois  para  cada  tag  que  se  deseje  aplicar  o  estilo,  deverá 
novamente fazer a configuração dos elementos desejados.

Gerenciador de Sites

O Gerenciador  de  sites  permite  navegar  facilmente  pelo  site,  sem 
precisar ter que ficar procurando dentro de seu computador toda hora os 
arquivos  necessários,  sendo  utilizável  tanto  com  um servidor  ou  com  a 
própria pasta dentro do computador.

Caso o painel não esteja visível basta pressionar a tecla F9 ou acessar 
o menu Exibir/ Exibir/Ocultar / Painel.

Para configurar o gerenciador de sites deve-se clicar  no botão  . 
Uma janela será mostrada pedindo para escolher a pasta onde se encontram 
os  arquivos  do  site.  Depois  de  escolher  a  pasta  a  seguinte  janela  será 
mostrada:
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Configuração do gerenciador de sites

Em  Sites  para  publicação,  são  mostrados  os  sites  gerenciados. 
Clicando-se  em  algum  site  gerenciado,  na  aba  Preferências  Gerais  são 
mostrados alguns campos que deverão ser configurados:

• Nome do site: Nome do site;
• Pasta do site: Pasta raiz do site;
• Endereço HTTP de sua página: Endereço do site.

Na  aba  Preferências  de  FTP,  são  mostrados  alguns  campos  que 
deverão  ser  configurados  como:  Endereço  de  publicação  (servidor  FTP), 
Usuário e senha (do servidor FTP) e configurações relacionadas ao tipo de 
Conexão.

Por fim deve-se clicar no botão OK.

A partir desse momento, todos os arquivos que estavam no diretório 
especificado, apareceram em formato de árvore de diretórios no Gerenciador 
de Sites, como pode ser visto abaixo:
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Gerenciador de sites com diretório em formato de árvore

Pode-se clicar duas vezes em qualquer um deles e este abrirá na sua 
área de criação. Assim se poderá alterá-lo livremente.

De  acordo  com a  necessidade  pode-se  utilizar  os  botões  de  ações 
referentes aos arquivos e pastas: 

 Atualizar a lista de sites,

 Criar nova pasta (diretório) / arquivo,

 Renomear pasta (diretório) / arquivo e

 Apagar pasta (diretório) / arquivo.

Para excluir um site do gerenciador de sites deve-se clicar no botão 

, selecionar o site desejado em  Sites para publicação e depois clicar 
no botão Excluir site. 

Publicação

Quando  o  site  estiver  finalizado  localmente,  deve-se  publicá-lo  na 
internet.

Para isso, deve-se clicar no botão   e acompanhar a execução da 
publicação na janela Console FTP no painel gerenciador de sites.
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Erro de conexão com o servidor FTP

Tais erros podem acontecer por falta de conexão com a internet, falhas 
no  servidor  FTP  ou  configurações  incorretas  feitas  nas  configurações  de 
publicação.
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