FAQ sobre extensões Dreamweaver
As extensões funcionam com sistemas operacionais ou versões do Dreamweaver
em outros idiomas?
Todos os itens atualmente listados no Macromedia Exchange foram testados com as
versões em inglês do Dreamweaver e dos sistemas operacionais Windows e Macintosh.
Resolvemos que o Macromedia Exchange seria um recurso somente em inglês para
fornecer extensões à comunidade da Macromedia com maior rapidez. Apesar disso, o fato
de essas extensões não terem sido testadas em ambientes que utilizam outros idiomas
não significa que não possam funcionar satisfatoriamente nos mesmos.
Onde se pode encontrar novas extensões criadas especificamente para o
Macromedia Dreamweaver MX?
O Macromedia Exchange for Dreamweaver foi atualizado para oferecer suporte ao
Macromedia Dreamweaver MX. Já há muitas extensões compatíveis com o Dreamweaver
MX listadas no Exchange for Dreamweaver. Para localizar extensões compatíveis com o
Dreamweaver MX, vá para a página Advanced Search (em inglês) (Busca Avançada) e
selecione Dreamweaver MX no menu instantâneo Your Product (Produto).
Onde se pode encontrar novas extensões criadas especificamente para o
Macromedia Fireworks MX?
O Macromedia Fireworks MX vem automaticamente instalado com um conjunto de
extensões. Pode-se usar a versão mais recente do Gerenciador de Extensões (que vem
com o Dreamweaver MX) para gerenciar esses itens. O Macromedia Exchange for
Dreamweaver também contém outras extensões criadas especificamente para o
Fireworks MX. Para encontrar extensões compatíveis com o Fireworks MX, vá para a
página Advanced Search (em inglês) (Busca Avançada) e selecione Fireworks MX no menu
instantâneo Your Product (Produto).
Pode-se procurar extensões para o Dreamweaver MX ou o Fireworks MX no
Macromedia Exchange?
Tanto as extensões do Dreamweaver MX como as do Fireworks MX podem agora ser
encontradas no Macromedia Exchange for Dreamweaver. Para procurar extensões
compatíveis com produtos Macromedia MX, vá para a página de busca avançada do
Macromedia Exchange e selecione Dreamweaver MX ou Fireworks MX no menu
instantâneo Your Product (Produto).
As extensões do Dreamweaver 4 e do Macromedia Dreamweaver UltraDev 4 podem
ser usadas no Dreamweaver MX?
A camada de extensibilidade do Dreamweaver sofreu muitas mudanças a partir do
Dreamweaver 4; por isso, não podemos garantir que todas as extensões do Dreamweaver
e do Macromedia Dreamweaver UltraDev 4 funcionarão no Dreamweaver MX. Para
verificar se uma extensão funciona no Dreamweaver MX, leia as informações da seção

"Como se sabe se uma extensão funciona com o produto?" (em inglês) na página de FAQ
(Perguntas Freqüentes) do Exchange for Dreamweaver.
Estamos atualmente trabalhando com os desenvolvedores para ajudá-los a atualizar suas
extensões. Se descobrir que uma determinada extensão não funciona no Dreamweaver
MX, entre em contato com o desenvolvedor da extensão. Se a extensão causar erros
inesperados no Dreamweaver MX, basta desinstalá-la.
Há algum problema freqüente que ocorre ao se usarem extensões do Dreamweaver
4 ou do Dreamweaver UltraDev 4 com o Dreamweaver MX?
Ao se acessar ou usar uma extensão, poderão ocorrer problemas no JavaScript. Entre a
produção do Dreamweaver 4 e do Dreamweaver MX, o compilador interno JavaScript foi
atualizado para oferecer suporte à API do JavaScript 1.5. Se constatar que uma
determinada extensão não funciona com o Dreamweaver MX, embora funcionasse com
uma versão anterior, entre em contato com o autor da mesma, para que este fique ciente
do problema.
Há alguma extensão que comprovadamente funciona de forma satisfatória com o
Dreamweaver MX?
As extensões criadas especificamente para o Dreamweaver MX - e extensões mais
antigas que têm o Dreamweaver MX listado como produto compatível - foram testadas e
funcionam corretamente. Para encontrar esses produtos, use a página Advanced Search
(em inglês) (Busca Avançada) do Exchange for Dreamweaver. Muitas outras extensões do
Dreamweaver 4 e do UltraDev 4 também podem funcionar no Dreamweaver MX. Se
constatar que uma determinada extensão não funciona com o Dreamweaver MX, embora
funcionasse com uma versão anterior, entre em contato com o autor da mesma, para que
este fique ciente do problema.
Há alguma extensão que comprovadamente não funciona de forma satisfatória com
o Dreamweaver MX?
As extensões que usam o código JavaScript 1.2, que não é mais suportado no
Dreamweaver MX, e a API JavaScript 1.5 têm alta probabilidade de não funcionarem
satisfatoriamente, apresentando erros de JavaScript. A nova API é mais limitada, nesse
sentido, do que a anterior; por isso, código anteriormente considerado válido será agora
marcado como inválido. As extensões de autoria da Macromedia que se constatou não
funcionarem no Dreamweaver MX são, entre outras:
· JavaScript Integration Kit for Macromedia Flash 5
· Publish Web Command
· Import FrontPage Site Wizard
· Cleanup FrontPage HTML Sitewide
· Site Summary Reports (Front Page Migration Kit)
· Lotus Domino Design Components 2.0
Assumimos o compromisso de corrigir essas extensões, fazendo com que elas funcionem
com o Dreamweaver MX. Esperamos ter novas versões publicadas dentro em breve.

As extensões que utilizam bibliotecas compiladas funcionam bem com o
Dreamweaver MX no Apple Macintosh OS X?
As extensões que oferecem suporte à plataforma Apple Macintosh e contêm código
compilado devem ser reescritas para funcionarem corretamente. As bibliotecas
compiladas precisam ser estruturadas em Carbon para poderem funcionar no Mac OS X.
Algum dos arquivos "compartilhados" do Dreamweaver foi movido para outro
lugar? Isso afetará a extensão ou extensões?
No Dreamweaver MX, vários arquivos JavaScript contidos no diretório
Configuration/Shared foram colocados em outro diretório, para melhorar a organização.
Se a extensão usada fizer referência a um desses arquivos, será necessário atualizar e
empacotar novamente a extensão. Além disso, o Dreamweaver MX não carrega mais na
memória muitos dos arquivos comuns "compartilhados", após a inicialização do aplicativo.
Por isso, as extensões agora devem fazer referência explícita a todos os arquivos
JavaScript necessários para usar a extensão. Caso contrário, podem ocorrer erros no
JavaScript.
A extensão ou extensões já usadas terão de ser novamente aprovadas, após se
fazer as mudanças para o Dreamweaver MX?
Se a extensão for atualizada para oferecer suporte ao Dreamweaver MX, e ao
Dreamweaver 4 ou Dreamweaver UltraDev 4, envie-a ao Macromedia Exchange assim
que possível para obter aprovação.

