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Proponha um artigo
Utilize está página para propor um artigo que você gostaria de ver na Wiki, ou verifique quais artigos os outros usuários
gostariam de encontrar na Wiki e escreva sobre eles.
Novas propostas deverão ser incluídas no topo, ou seja imediatamente após este texto, veja como seria o exemplo de uma
proposta:

Aplicação com banco de dados
Tenho procurado um exemplo de como contruir uma aplicação que utilize o banco de dados nativo do ambiente Symbian escrito
em Python. Mas até o momento não obtive sucesso. Gostaria de vê-lo publicado aqui. Já sei como usar algumas instruções SQL
(INSERT-DELETE-UPDATE). Esta me faltando aprender mais sobre o SELECT, e como exportar esse dados para o PC. Conto
com a colaboração dos amigos. Obrigado.

Como utilizar o google maps em dispositivos móveis
Exemplo simples, se possível passo a passo, de como visualizar e/ou manipular mapas do google em dispositivos móveis. Com
a finalidade de LBS.

Exemplo e artigo sobre Views na Series60
Como views nas Series60 são diferentes dos views do SymbianOS seria interessante um artigo explicando como utilizar passo à
passo.
cabezonxdg 14:35, 10 August 2007 (UTC)
Arquitetura View na Series60 - Artigo explicando sobre o que são views, como utiliza-los na S60 e exemplos. cabezonxdg 18:22,
1 November 2007 (EET)

Exemplo utilizando RTP
RTP - Exemplos utilizando RTP no Symbian C++, já que o examples\MultimediaProtocols\RTPExample\ não existe.
TK2000 15:13, 29 June 2007 (UTC)

Exemplo
Apenas um exemplo demonstrando como as novas propostas devem seguir um padrão. Poste a mensagem, seguinda de seu
username e de um linebreak. Quando alguém fizer o artigo ele poderá postar o link e algumas informações após esse linebreak.
Quando for postar seu nome, você pode usar ~~~~ assim ele irá exibir seu nome e a hora do sistema facilitando a visualização.
cabezonxdg 12:36, 19 June 2007 (UTC)
Exemplo - Aqui está o link criado sobre o seu artigo, é apenas um exemplo de como deve ser seguido o padrão. cabezonxdg
12:36, 19 June 2007 (UTC)

Objetivos
Saber sobre o que escrever fica difícil quando se tem uma grande quantidade de assuntos relacionados a Nokia, Symbian etc.
Muitas vezes os desenvolvedores gostariam de ver um artigo e ao mesmo tempo outros desenvolvedores não sabem sobre o
que escrever. Pensando nisso essa seção foi criada.
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