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Guarana UI: Uma biblioteca gráfica baseada em JQuery para
Nokia WRT
1. Introduçao
Esta é a documentação referente à biblioteca Guarana UI - uma biblioteca gráfica
baseada em jQuery para dispositivos Nokia WRT. Nokia WRT é uma plataforma de
desenvolvimento que possibilita a criação de aplicações (widgets) baseados em
tecnologias web comuns como HTML, CSS, JavaScript e AJAX. O framework WRT tem
como objetivo oferecer à desenvolvedores um conjunto de componentes amigável ao
desenvolvimento de aplicações. Caso exista interesse em iniciar o desenvolvimento com
o Nokia WRT, visite Web Runtime QuickStart disponivel no website do Nokia
Developer.
A biblioteca File:Guarana WRT UI Library v1 0.zip é um conjunto de componentes de
interface gráfica customizáveis, frameworks de aplicação e templates que podem ser
usados para criação de interfaces gráficas na plataforma Nokia WRT.

Veja aqui
UI.

um vídeo demonstrativo da biblioteca Guarana

2. Visão Geral da
Biblioteca
O framework WRT é
intensamente integrado com a
biblioteca jQuery . A biblioteca
usa as melhores práticas de
outras bibliotecas, por exemplo
jQueryUI e ThemeRoller .
Veja aqui para mais detalhes.

4. Meu primeiro
widget utilizando a
biblioteca Guarana
UI
Como utilizar os componentes no
seu widget WRT.

3. Download
Este é o ponto de partida para
começar a desenvolver utilizando
a biblioteca Guarana UI.
Clique File:Guarana WRT UI
Library v1 0 Built Package.zip
para baixar o pacote compilado
(recomendado).
Clique File:Guarana WRT UI
Library v1 0.zip para baixar o
pacote completo.

5. Documentação
dos componentes
Esta página contém a
documentação de todos os
componentes da Guarana UI.
Clique aqui para mais detalhes.

Clique aqui para mais detalhes.

Contribuições da comunidade para o Guarana UI
Veja a seguir algumas páginas de usuários da biblioteca Guarana UI:
Guarana UI Component Browser . Obrigado jappit pelo seu excelente trabalho!

http://developer.nokia.com/community/wiki/Guarana_UI:_Uma_biblioteca_gr%C3%A1fica_baseada_em_JQuery_para_Nokia_WRT
(C) Copyright Nokia 2014. All rights reserved.

Page 2 of 2
Printed on 2014-08-22

http://developer.nokia.com/community/wiki/Guarana_UI:_Uma_biblioteca_gr%C3%A1fica_baseada_em_JQuery_para_Nokia_WRT
(C) Copyright Nokia 2014. All rights reserved.

