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Help:Procurar
Este tópico de ajuda (inglês) explica como procurar na wiki efetuando pesquisas na mediawiki ou na totalidade do site.

Pesquisar no site
A pesquisa na totalidade do site, é providenciada por Bing , está disponível em todas as páginas no canto superior direito. Para
pesquisar é só necessário introduzir o que se pretende pesquisar e carregar em 'enter'. O motor de pesquisa é intuitivo, mas se
precisar de ajuda no Bing existem instruções de como procurar eficazmente (inglês) , Opções avançadas de pesquisa
(inglês)

e palavras chave avançadas na pesquisa (inglês) .

Assim que efetuar a primeira pesquisa é lhe dada a opção de filtrar por "secções do site", incluindo wiki, fóruns de discussão e
bibliotecas individuais. Na altura em que foi escrita esta página "Procurar na totalidade do site" é providenciado pelo Bing,
enquanto que em outras secções o motor de pesquisa é interno.

Filtered search view

Existe também uma área para pesquisas especificas (inglês) a qual pode ser utilizada para controlar melhor as pesquisas. De
notar que nem todas as categorias da wiki podem ser alvo deste tipo de pesquisas.

Procurar na Wiki
A funcionalidade de pesquisa nativa da wiki está disponível na página especial: Special:Search (inglês).
http://developer.nokia.com/community/wiki/Help:Procurar
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Eis como a pesquisa funciona:
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Por defeito a pesquisa é efetuada nas áreas indicadas nas suas preferências (inglês). Pode especificar as áreas que
pretende pesquisar no momento da pesquisa.
Os artigos e os títulos são pesquisados por ocorrências
O conteúdo dos artigos é pesquisado no seu formato original (wikitext) - por exemplo, a pesquisa verifica o texto que se
encontra dentro do campo onde se edita a página quando se carrega em "editar" (edit), e não a página que é visualizada. Isto
significa que o conteúdo de um modelo incluído não será analisado pela pesquisa, mas o alvo de um "piped" link será.
Mesmo que insira uma frase entre aspas, a pesquisa utiliza cada palavra individualmente. Por exemplo, se introduzir "2
grande guerra" irá retornar as páginas que contenham "2", "grande" e "guerra".
A pesquisa é efetuada independentemente da utilização de letras maiúsculas ou minúsculas, portante "MediaWiki",
"mediawiki" e "MEDIAWIKI" têm o mesmo resultado na pesquisa.
Para mais informação ler a ajuda genérica da mediawiki: Help:Pesquisar (inglês)
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