Page 1 of 1
Printed on 2014-04-25

Help:Upload de ficheiros
Este tópico de ajuda explica como efetuar uploads de ficheiros nesta wiki, incluindo que ficheiros podem ser enviados e
sobe que condições e termos. Para mais informações veja Help:Ficheiros e Imagens e Help:Gestão de ficheiros (inglês)
(Ajuda Mediawiki).

Visão Global
A Nokia Developer Wiki permite o upload um largo número de tipos de ficheiros. A intenção é que os utilizadores melhorem os
seus artigos com imagens, ficheiros com código de exemplo, e também exemplos que podem ser testados diretamente em
dispositivos.
Os tipos de ficheiros suportados estão listados no formulário de upload.
Imagens: png, gif, jpg, jpeg, tif, tiff,
Arquivos: zip,tgz, gz
Ficheiros de instalação: sis, wgz
Documentos: pdf, doc, txt
Vários: mp3, cer, mxp

Termos e condições
É requerido a todos os utilizadores que efetuem upload de ficheiros ou download que aceite os Termos e condições do site.
Esses termos permitem a terceiros o acesso e a utilização do material, mas proíbem a cópia direta (para lucro) de qualquer
conteúdo submetido.
Note que os termos permitem outros utilizadores de modificarem e efetuarem o upload de novas versões, e em fazer comentários
ao seu trabalho. Se tem alguma reserva sobre o seu trabalho ser comentado publicamente ou criticado então por favor considere
cuidadosamente antes de publicar. O ambiente Wiki pode ser 'robusto' - esta é um pouco forte da plataforma, mas não é para
todos!

Como fazer um Upload
Uploads são feitos utilizando o formulário Special:Upload, o qual pode aceder através do link Upload file na barra de
ferramentas. Uma vez no formulário, selecione o ficheiro local, e efetue o upload.
Por favor utilize algum tempo para categorizar e adicionar alguma informação sumária ao upload, e no caso de exemplos de
código interativo, certifique que qualquer informação de versão está clara.
É também possível efetuar o upload de ficheiros de um link criado no texto da wiki utilizando a sintaxe [[File:Filename.ext]].
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