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Cognitivo-Existencial

O que é um Wiki Web?
Isto é um wiki web. É uma maneira havaiana de dizer web rápido(quick web). Wiki foi inventado por Ward
Cunningham, que o deﬁniu como a mais simples base de dados online que poderia funcionar.
Wiki corre numa minuscula peça do software do servidor que permite a quaisquer utilizadores criar e editar
páginas web livremente, usando apenas o seu browser. Wiki comporta hyperlinks e possui sintaxe simples para
a criação de novas páginas e links internos. A novidade do wiki entre os mecanismos de comunicação de grupos
está em permitir a organização de contribuições a serem editadas em acréscimo ao próprio conteúdo. Como
outros conceitos simples, edição aberta tem alguns profundos e sutis efeitos sobre a utilização do wiki.
Permitindo aos usuários rotineiros criar e editar qualquer página em um sítio web é excitante, por encorajar o
uso democrático da web e promover a elaboração do conteúdo por usuários que não sejam técnicos.
Qualquer um pode facilmente aprender a usar e contribuir para este wiki website, mas você primeiro precisará
assimilar as convenções de formatação abaixo, para que possa formatar suas contribuições mais facilmente.

Como editar páginas

Para começar, cada página tem um link 'editar' no alto da caixa de texto. Basta clicar nesse link para
editar essa página.
Lembre-se... é só texto. Bata-o, cole-o, edite-o e clique em 'save' na página editada.
Para Formatar... use as indicações abaixo (como pôr o texto em negrito, itálico, barra de divisão, etc...)
Ou então use a barra de ferramentas, mas lembre-se que o texto deve ser editado enquanto escreve. As
inserções se dão sempre no ﬁnal do texto. Você pode clicar nos ícones também para ver como é a
redação dos comandos.
Dica:ao clicar edit você poderá ver todos os comandos.

Como criar páginas novas
1. Clique em 'editar' no início de qualquer página A PARTIR da qual deseja criar um link para uma página
nova
2. Faça uma 'palavra wiki' escrevendo duas letras ou mais em maiúsculas e sem deixar espaço, como por
exemplo ComoUsarEsteWikiWeb.
3. Clique em 'save'. Repare no '?' no ﬁnal da 'palavra wiki' que acabou de criar.

4. Clique no ponto de interrogação... aparece uma página nova onde pode colar ou escrever o texto que
quiser que apareça nessa página.
5. Uma vez salva a página que acabou de criar, o ponto de interrogação desaparece e a 'palavra wiki'
aparece como um link para a sua página nova.

Nota... se usar a caixa dos sumários para descrever as mudanças efectuadas, esse sumário aparecerá na lista
de mudanças.

Como formatar texto
Pode clicar em editar para ver como estão formatadas as três linhas abaixo:
Use dois underline _ para o texto aparecer em negrito como por exemplo dois underline
Use dois apóstrofos ' para o texto aparecer em itálico como por exemplo italics
E se quiser sublinhar, coloque três = antes e depois do texto sublinhado.
Para colorir o texto, dois tildes, antes e depois do texto, devendo-se escrever antes do texto color: - ou
seja, green:blablablá, p.ex.:

texto
Escreva quatro hyphens numa linha para obter uma barra horizontal de divisão:

Para o 'header', coloque ! antes do

header
E esta é uma barra de
Título
uma caixa de texto vem entre circunﬂexos, olha só

caixa
E tabelas são inseridas entre barras verticais, bem como as células:

célula

célula

célula

Como incluir links para outros sites web
Escreva o endereço URL, incluindo o http quando editar qualquer página
links externos: coloque o endereço URL e a descrição do link entre colchetes, separando-os com uma barra
vertical: Meu blog, conhecem?. Para links internos, coloquem o nome da página entre duas duplas de
parênteses. ('(página)') UserPageCarpe_Diem
Nota: desconsiderar os apóstrofos, usei somente para aparecer o comando.

Como fazer uma lista numerada ou ponteada
Use asteriscos para obter uma lista ponteada
um
dois
três

Use # para obter uma lista numerada
1. um
2. dois
3. três

Pode clicar em editar para ver como estão formatadas as linhas acima.

Como incluir imagens nestas páginas
Há uma caixa para envio logo abaixo desta caixa de edição. Após achar a imagem, clicar no ícone
correspondente, na barra de ferramentas. Lembre-se que as inclusões são feitas ao ﬁm da página, querendo
modiﬁcar o local é só cortar e colar.
Ex.:
Mais Sobre Wiki
(brevemente)
Volta
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