NAHRÁNÍ OBRÁZKU
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Pokud chcete do článku ve Wikipedii
vložit obrázek, musíte použít nějaký,
který už je nahrán v úložišti Wikimedia Commons. Pokud tam ale žádný
vhodný obrázek nenajdete, můžete
do úložiště nahrát nějaký vlastní
obrázek (a ten pak z úložiště vložit
do Wikipedie).
Abyste mohli nahrát obrázek, musíte
k němu mít autorská práva (typicky
být jeho autorem) a mít tento obrázek uložený v počítači či na flešce.
Musíte být také přihlášeni do Wikipedie.
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Postup: klikněte v levém menu v oddílu Nástroje na odkaz Načíst soubor.
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Tím automaticky opustíte Wikipedii
a dostanete se do Wikimedia Commons. Je možné, že systém po vás
bude vyžadovat, abyste se přihlásili:
uvidíte nadpis Vyžadováno přihlášení
a pod ním větu, v níž stačí kliknout na
odkaz přihlásit. Tím se svým wikipedistickým účtem přihlásíte i do Wikimedia Commons (buď je přihlášení
automatické, nebo musíte vyplnit
uživatelské jméno, heslo a kliknout
na modré tlačítko Log in).Následně se
dostanete na stránku Průvodce načítáním souborů (mělo by to být česky;
pokud je stránka anglicky, změňte
si jazyk kliknutím na odkaz English
v horním uživatelském menu, vlevo
od vašeho jména, a vyberte čeština).
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Před sebou vidíte obrázkový návod
s vysvětlivkami nazvaný Užitečné
rady pro přispívání na Wikimedia
Commons. Sjeďte pod tento rámeček
a úplně dole vpravo klikněte na modré tlačítko Další.
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Dostanete se na stránku, která má
uprostřed velké modré tlačítko Vyberte soubory, které chcete sdílet.
Klikněte na něj.
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Otevře se vám tabulka se soubory
a složkami vašeho počítače. Najděte
si tedy zvolený obrázek, klikněte na
něj a výběr potvrďte tlačítkem Otevřít
vpravo dole.
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Po chvíli se objeví náhled obrázku.
Můžete kliknout na modré tlačítko
Přidat další soubory, pokud chcete
nahrát více obrázků najednou. Pro
začátek je ale lepší nahrávat jen jeden
obrázek naráz, klikněte tedy vpravo
dole na tlačítko Pokračovat.
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Nyní jste na stránce Uvolnění práv.
Zde je potřeba specifikovat autorská
práva daného obrázku. Pokud nahráváte obrázek, který jste vytvořili
sami, zvolte první možnost a potvrďte
tlačítkem Další vpravo dole. (Pokud
nahráváte obrázek, jehož autorem
nejste, klikněte na druhou možnost
a vyplňte potřebné kolonky. Pamatujte, že nahrávat můžete pouze
tzv. svobodné obrázky. Více k nahrávání obrázků, které jste sami nevytvořili, ale máte svolení autora k jejich
vložení do Wikimedia Commons, je
v návodu Svolení autora.)

jste na stránce popisu obrázku.
10 Nyní
Je potřeba vyplnit kolonky Název

obrázku, Popisek, Popis a Datum.
Název by měl být stručný a výstižný.
Určitě ne „IMG709871“ ani „Zasněžený hrad Karlštejn 12. února 2013
focený ze severu“, ale například
„Karlštejn v zimě“. Popisek má být
co nejstručnější vysvětlení toho, co je
na obrázku (např. „fotka Karlštejnu“).
Naopak popis může být podrobný,
i několikavětý. Datum je někdy vyplněno automaticky, někdy je potřeba
ho do kolonky dopsat ručně. Pokud
neznáte přesné datum, klikněte vedle
kolonky na ikonku tužky a napište
datum přibližné (např. 60. léta 20. století nebo říjen 1994)

Aktuální verzi návodu najdete na webové stránce: navody.wikimedia.cz
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kolonkou je Kategorie. Ka11 Poslední
tegorie jsou bohužel pojmenovávány

v angličtině, takže je často obtížné
přijít na to, jakou vybrat. Někdy je to
jednodušší, např. „Karlštejn (castle)“,
jindy složitější. Napište do kolonky
název kategorie a našeptávač vám
nabídne výsledky. Z nich pak vyberte,
tím se kategorie přidá „do chlívečku“.
Můžete ale kolonku nechat prázdnou,
zkušenější wikipedisté kategorii doplní později. Většina wikipedistů postupuje tak, že si předem na Wikimedia
Commons najde nějaký podobný
obrázek, zjistí, v jakých je kategoriích,
a ty pak zadá i u svého obrázku. Kategorií je možné (a často vhodné) přidat
i několik najednou.

máte kolonky vyplněné a klik12 Pokud
nete vpravo dole na modré tlačítko

Zveřejnit soubory, obrázek se tím
nahraje do Wikimedia Commons.
Následně můžete k obrázku přidat
metadata (položky z Wikidat), ale
tento krok klidně přeskočte (černé
tlačítko Přeskočit vpravo nahoře).
Pokud si chcete prohlédnout výsledek, klikněte na náhled obrázku vlevo
a dostanete se na stránku s vaším
popiskem a dalšími detaily o obrázku.

chcete obrázek použít ve Wi13 Pokud
kipedii, nejprve je potřeba se do ní
vrátit (např. napsat wikipedie.cz
nahoru do adresního řádku) a jít na
stránku, kam obrázek chcete vložit
(např. na vaše pískoviště).

přímo při psaní nového článku načíst
a vložit obrázek najednou a nemusíte
vůbec chodit do Wikimedia Commons. Lze takto ale nahrávat jen své
vlastní obrázky. Postup:
a) V režimu editovat klikněte v horním
editačním menu na Vložit a z nabídky vyberte Obrázky a média.
b) Vlevo nahoře změňte záložku z Vyhledávání na Načíst.
c) Uprostřed klikněte na tlačítko Vybrat soubor.
d) Najděte ve složkách vašeho počítače daný obrázek, klikněte na něj
a vpravo dole dejte Otevřít.
e) Pod náhledem obrázku zaškrtněte
kolonku Je to mé vlastní dílo.
f) Vpravo nahoře klikněte na modré
tlačítko Načíst.
g) Podle stejných zásad jako v návodu
výše vyplňte kolonky Název, Popis,
Kategorie a Datum.
h) Vpravo nahoře obrázek nahrajte
kliknutím na modré tlačítko Uložit.
i) Tím se obrázek nahrál do Wikimedia Commons. Pokračujte na modré
tlačítko Vložit tento obrázek vpravo
nahoře.
j) Přidejte k obrázku popisek a kliknutím na modré tlačítko Vložit
obrázek vložte na stránku, kterou
editujete.

dané stránce v režimu Editovat
14 Na
vyberte tlačítko Vložit, poté Obrázky

a média a do vyhledávacího políčka
napište přesný název vašeho obrázku. Tím obrázek najdete a můžete ho
klasicky na stránku vložit.

také alternativní způsob
15 Existuje
načtení obrázku, a to přímo v režimu
editovat ve Wikipedii. Můžete tak

Aktuální verzi návodu najdete na webové stránce: navody.wikimedia.cz
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