Symposium Wilga has its own web site and on this page are located all the information needed to register for the conference
and to upload the article on page SPIE.ORG. Wilga Conference website:
http://wilga.ise.pw.edu.pl/
Page and information for participants:
http://wilga.ise.pw.edu.pl/node/17
Direct link to upload articles in the conference Wilga 2016:
http://spie.org/submissions/submit/Overview.aspx?EventID=2233675
Link to upload the articles it changes with the number of the conference !!! By clicking on this link to enter a special website
to upload articles. This creates a special volume devoted SPIE Wilga. Previous volumes Proc SPIE Symposium Oriole can
see here:
http://wilga.ise.pw.edu.pl/node/19
or directly on the tab spie.org Proceedings, e.g. stating the volume number:8903 (Wilga2013), 8454 (Wilga2012), 8008
(Wilga2011), 7745 (Wilga2010), etc.
To upload an article on page SPIE must first create an account copyright. On the http://spie.org/ in the upper left corner on
the black bar is the "create account". After clicking you should fill in the address form. Information about the account will be
sent to the email address provided during registration.
To upload article should sign up for the http://spie.org/ . Then click on the direct link to upload, in the case of Wilga 2014
conference is http://spie.org/wilga2014 Before you upload please fill several pages of forms (e.g., select paper size: A4 or
Letter, etc.). Bring upload source materials, such as word format, etc. After uploading is sent a confirmation email. After
receiving the email should be re-sign - in our account on http://spie.org/ will file with the article pdf format. This file will
have to watch and see if it is correct. If so, click its acceptance. If you do not accept then you need to fix the source file and
upload it again.
You should not upload articles to your account at http://wilga.ise.pw.edu.pl/
Both accounts (on the http://spie.org/ and on the conference website Wilga) are independent. The conference organizers do
not have the technical possibilities upload participants articles on SPIE webpage. Each conference participant must do it
yourself.

Sympozjum Wilga ma swoja stronę internetowa i na tej stronie znajdują się wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia
udziału w konferencji oraz do wysłania artykułu na stronę SPIE.ORG. Strona konferencji Wilga:
http://wilga.ise.pw.edu.pl/
Strona i informacjami dla uczestników konferencji:
http://wilga.ise.pw.edu.pl/node/17
Bezpośredni link do uploadowania artykułów z konferencji Wilga 2016:
http://spie.org/submissions/submit/Overview.aspx?EventID=2233675
Link do uploadowania artykułów zmienia się wraz z numerem konferencji !!! Klikając na ten link wchodzimy na specjalną
stronę do uploadowania artykułów. W ten sposób tworzony jest specjalny tom SPIE poświęcony Wildze. Link do
poprzednich tomów Proc SPIE z Sympozjum Wilga:
http://wilga.ise.pw.edu.pl/node/19
Tomy te można znaleźć bezpośrednio na stronie spie.org w zakładce Proceedings, podając Np. numer tomu:
8903 (Wilga2013), 8454 (Wilga2012), 8008 (Wilga2011), 7745 (Wilga2010), itd.
Aby uploadować artykuł na stronę SPIE należy najpierw utworzyć swoje konto autorskie. Na stronie http://spie.org/ w
górnym lewym rogu, na czarnym pasku znajduje się "create account". Po kliknięciu należy wypełnić formularz adresowy.
Informacja o założeniu konta będzie przesłana na adres email podany podczas rejestracji.
Aby uploadować artykuł należy najpierw zalogować się na stronie http://spie.org/. Następnie należy kliknąć na bezpośredni
link do uploadowania, w przypadku konferencji Wilga 2014 jest to http://spie.org/wilga2014 Przed uploadowaniem należy
wypełnić kilka stron formularzy (Np. wybrać format papieru: A4 lub Letter, itp.). Należy uploadować materiały źródłowe,
Np. w formacie word, itp.
Po uploadowaniu przesyłany jest email z potwierdzeniem przyjęcia. Po otrzymaniu emaila należy ponownie się załogować na naszym koncie na http://spie.org/ będzie plik z artykułem formatu pdf. Plik ten trzeba obejrzeć i zobaczyć, czy jest
prawidłowy. Jeśli tak to klikamy jego akceptację. Jeśli nie to trzeba poprawić plik źródłowy i ponownie go uploadować.
Nie nalezy uploadować artykułów na swoje konto na http://wilga.ise.pw.edu.pl/ Oba konta (na stronie SPIE oraz na stronie
konferencji Wilga) są niezależne. Organizatorzy konferencji nie maja technicznej możliwości uploadowania artykułów
uczestników konferencji na stronę http://spie.org/. Każdy uczestnik konferencji musi to zrobić samodzielnie.

