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Help:Links (Portuguese)
Este tópico de ajuda explica como ligar a outras páginas e ficheiros na wiki.
Para mais informação detalhada sobre links, inclusive links inter-wiki e inter-linguas veja o tópico generico da mediawiki:
Help:Links .

Links para artigos
A forma mais fácil para inserir um link num outro artigo é utilizando a ferramenta do editor Wiki Inserir Link (

) a qual é

visualizada quando a página se encontra em modo de edição.

A janela Inserir Link permite-lhe inserir o nome da página de destino (utilizando um campo com auto-complete), um texto
opcional para visualização em substituição ao nome da página de destino, e quando o link é interno (para outra página wiki) ou
externo (para um URL).
Quando carrega no botão Inserir Link na janela o texto wiki apropriado para o link é adicionado à pagina.
Se quiser editar o link manualmente, então o editor Wiki providencia uma ajuda básica na formatação de ambos os links internos
e externos na secção de "ajuda", como a imagem em cima mostra, ou pode copiar a sintaxe em baixo. Note que pode fazer todos
estes formatos no editor Wiki, exceto links para cabeçalhos específicos numa página.
Tipo de Link

Sintaxe

Aparência

Link interno

[[Nome da página de destino]]

Nome da página de
destino

Link interno (com texto)

[[Nome da página de destino|Texto a visualizar]]

Texto a visualizar

Link interno para um titulo na
página

[[Nome da página de destino#Nome do titulo de destino|Texto a
visualizar]]

Texto a visualizar

Link externo (formato básico)

http://www.beer.com

http://www.beer.com

Link externo (sem nome)

[http://www.beer.com]

[1]

Link externo (com visualização de
[http://www.beer.com Beer.com]
texto)

Beer.com

Links para ficheiros
Pode-se criar links para ficheiros utilizando a mesma sintaxe dos links internos para outra página. Note no entanto que para
adicionar texto ao link em vez do nome do ficheiro temos que adicionar dois pontos (:) antes da designação "File" como mostrado
em baixo:
Tipo de link

Sintaxe

Aparência

Link para ficheiro

[[File:Exemplo.zip]]

File:Exemplo.zip

Link para ficheiro (Com um outro texto)

[[:File:Exemplo.zip|Ficheiro]]

Ficheiro

Download do ficheiro (ignorando a página do ficheiro) [[Media:Exemplo.zip|Ficheiro]] Ficheiro

Links para imagens
Para criar links para imagens tem de utilizar dois pontos (:) antes da designação "File" (como indicado anteriormente) ou a
imagem irá ser visualizada em vez do link. Exemplos da forma correta e incorreta em baixo
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Tipo de link

Sintaxe

Link para ficheiro (incorreto)

[[File:insert-link.png]]

Link para ficheiro (correto)

[[:File:insert-link.png]]

Aparência

File:insert-link.png

Link para ficheiro (correto com outro texto) [[:File:insert-link.png|Texto]] Texto
Link para imagem

[[:Image:insert-link.png]]

Image:insert-link.png

Erros comuns
1. Não colocar um espaço depois de um link no formato básico. A falha é devido ao URL incluir qualquer caractere que se
encontre junto. Não é sempre óbvio quando nos encontramos a verificar, por exemplo, quando um link é seguido por uma
virgula, parêntesis ou outro caractere de outra língua. Por exemplo, os seguintes casos falham todos:
http://www.symbian.com,
http://www.symbian.com(Symbian signed)
(http://www.symbian.com)
http://www.symbian.com可从诺"
2. Adicionando uns parêntesis retos em redor do link externo. Resolve, mas fica com uns parêntesis a mais. Por exemplo:
[[http://www.symbian.com Symbian Signed]] resulta em [Symbian Signed]
3. Colocando o link como Nota, Dica, Aviso ou Caixa de informação pode não funcionar se o URL conter o caractere (=) ou
(|). Se for este o caso terá que substituir o caractere pelas suas entidades HTML (&#61; e &#124;, respetivamente) ou
pelo código HTML (%3D e %7C, respetivamente).
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