Usando Results para corrigir erros
Como configurar:
Para ter acesso aos results, você terá que, antes, definir um site, como já aprendemos
aqui em nossa coluna.
Observação:o Dreamweaver MX conta agora com um suporte para a definição de sites,
indicando passo a passo.
Com o site definido, abra a caixa "Results" pela Shotcurt Ctrl+Shift+F. Ela ficará aberta
logo abaixo do painel Properties. Note que agora, você terá 7 guias. Veremos as
principais, mas antes, veremos a função dos ícones:
- Play:Iniciará a ação, que poderá ser de busca, validação etc... Note que ao clicar
neste botão, uma série de opções aparecerá (exceto na opção Search). Nelas, você terá
a opção "Entire Site", que servirá para examinar todas as páginas do site definido. Existe
também a opção Current document que examinará o documento atual.
- Stop: Pára uma ação requisitada.
- More Info: Abrirá em uma nova janela os resultados da ação.
- Browse Report: Gera um arquivo HTML com todas as informações sobre todos os
erros etc..
Agora, veremos as 3 principais guias:
Guia Search:
Serve para procurar uma determinada palavra, TAG etc e substituí-la por outra. Ao clicar
em Play, a janela "Find and Replace" abrirá.
No campo "Find In", existem as opções "Current Document" para procurar no documento
atual, "Entire Current Local Site" para procurar por todo o site definido, "Selected Files in
Site" e "Folder..." para selecionar pastas a serem examinadas.
No campo "Search for" você selecionará o tipo e no campo ao lado digitará o que deseja
encontrar. Em "Replace With", você digitará o texto/TAG que substituirá as palavras
definidas no campo "Search For".
Os botões "Find Next" e "Find All" servem para procurar os textos e "Replace" e "Replace
All" substituem de acordo com os campos definidos.
Guia validation:
Procura por todo o site, ou em documentos selecionados, erros. Nos resultados, são
indicados o arquivo, a linha e a descrição do Erro. Isso se torna muito interessante, uma
vez que um site gerado com perfeição, será melhor aceito pelos Browsers.
Guia target browser check:
Checa tudo que é suportado pelos vários tipos de Browsers. Usa para comparar os
navegadores:

Internet Explorer: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0
Netscape: 2.0, 3.0, 4.0, 6.0
Opera: 2.1, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0
WebTv: v2.5

