
Adobe® GoLive® CS (version 7.0.2) LæsMig 
 
Denne fil indeholder sidsteøjebliksinformation om produktet, opdateringer til Adobe 
GoLive CS-dokumentationen og tips til fejlfinding. Yderligere information om fejlfinding 
og ydeevne finder du i brugervejledningen eller i onlinehjælpen. 
 
Vigtigt! Udfyld og indsend registreringskortet i dag, eller brug 
onlineregistreringssoftwaren, som blev leveret med Adobe GoLive CS, for at registrere 
din kopi af programmet. Du skal registrere programmet for at kunne modtage teknisk 
support og vigtig information om produktopdateringer. 
 
////  
 
Systemkrav 
 
Windows® 
- Intel® Pentium® III, 4 eller hurtigere processor 
- Microsoft® Windows 2000 Service Pack 3 eller Windows XP 
- 128 MB RAM (192 MB RAM anbefales)  
- Der kræves ca. 200 MB tilgængelig harddiskplads til standardinstallationen (250 MB anbefales) 
- Cd-rom-drev 
- En skærmopløsning på 1024x768 anbefales 
- QuickTime 6.3 med 3GPP-modulet kræves til multimedie- og videomobilfunktioner 
 
Macintosh 
- PowerPC® G3-, G4-, G4 dual- eller G5 dual-processor 
- Mac OS X v.10.2.4 / Jaguar (v. 10.2.6 anbefales) med Java Runtime Environment 1.4.1 eller version 10.3 / Panther 
- 128 MB RAM (192 MB RAM anbefales)  
- Der kræves ca. 200 MB tilgængelig harddiskplads til standardinstallationen (250 MB anbefales) 
- Cd-rom-drev 
- En skærmopløsning på 1024x768 anbefales 
- QuickTime 6.3 med 3GPP-modulet kræves til multimedie- og videomobilfunktioner 
 
Bemærk! Du kan installere den nyeste version af QuickTime fra internettet på adressen 
www.apple.com/quicktime. 
 
//// 
 
 
Adobe Teknisk support 
Information om teknisk support finder du på registreringskortet i kassen med Adobe 
GoLive CS. Eller besøg http://www.adobe.com/support/. 
 
//// 
 
Områder med opdateret stabilitet i version 7.0.2 
 
CSS 

- Tilføjelse af et nyt link via paletten CSS til en ekstern CSS-fil, som endnu ikke er 
oprettet. 

 
DHTML 

- Kopiering/klipning/indsætning af handlinger på DHTML-tidslinjen. 
 
Ekstramoduler 

- Ændring af en HTML-popup fra "Integrér" til "Objekt" og tilpasning af størrelsen 
på Layout-vinduet for et ekstramodulobjekt i layoutvisning. 

 
Indstillinger 

- Deaktivering af Opdateringsstyring og derefter valg af Opdateringsstyring i 
GoLive CS-indstillinger. 

 



Japansk 
- Ændring af skrifttypeindstillinger for standardtemasæt i kildetilstand. 

 
Links 

- Aktivering af "Fjern link" fra et billede med "Vis linkadvarsler". 
 
QuickTime 

- Forsøg på at få adgang til matriceegenskaber, som ikke understøttes i QTScript. 
- Tilføjelse af lyd- eller MIDI-spor i en gemt film. 
- GoLive CS går ned under analysering af QuickTime-film pga. en manglende eller 

usynlig "Annuller"-dialogboks. 
 
SDK 

- GoLive SDK 7.0r1 læsmig.html indeholder nu alle SDK-rettelser i version GoLive 
7.0.2. 

- På grund af størrelsesbegrænsninger indeholder version 7.0.2 ikke al den 
seneste SDK-dokumentation og de seneste SDK-eksempler. Den samlede SDK-
dokumentation, listen over rettelser og den seneste version af SDK (version r3) 
er tilgængelige på adressen http://partners.adobe.com/asn/golive/download.jsp. 

 
SWF 

- Integrering af en komprimeret Macromedia Flash MX 2004-fil, når modulet SWF 
er indlæst. 

 
Tekst 

- Brug af Tekstmakro i et tekstdokument. 
 
Version Cue 

- Opdatering af en visning efter at der er tjekket for et nyt eller opdateret ScriptLib, 
mens der er oprettet forbindelse til et Version Cue-projekt. 

 
Webindstillinger 

- Import af DTD-fil i dialogboksen Webindstillinger. 
- Valg af "Tilføj optælling" i genvejsmenuen, mens webindstillingerne er åbne, og 

der ikke er nogen eksisterende optællingsværdier i GoLive MarkupGlue. 
 
Websted 

- Åbning og opdatering af GoLive 6.x-websteder. 
- Angivelse af c:\ i dialogboksen "Tilføj filer...". 
- Aktivering af modulet Planlægning af websted og derefter åbning af en 

webstedsfil, som er blevet ændret, mens modulet Planlægning af websted var 
deaktiveret. 

- Visningsindstillinger for Diagram til websted. 
- Oprydning af indstillinger på websted og derefter kontrol af filer, der ikke er 

referencer til, hvis webstedsindstillingen "Mappe til genererede elementer" 
indeholder et navn med et mellemrum. 

- Brug af Komprimér scriptbibliotek. 
- Omdøbning af ScriptLib, mens der er oprettet forbindelse til den lokale 

udgivelsesserver. 
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Diverse rettelser i version 7.0.2 
 
CSS 

- Værdier for mindste bredde og højde bevares, når de angives i CSS-editoren. 
 
DHTML 

- Lagstørrelsen ændres ikke længere, når lagets position ændres i layoutvisning. 
 



Find 
- Find i Kilde virker nu for interne JavaScripts, som er åbnet i vinduet JavaScript-

editor. 
 
FTP 

- Der kan nu oprettes forbindelse til Sun Solaris 8-servere. 
 
Genvejsmenuer 

- Tilgængelige skrifttyper vises korrekt i genvejsmenuer efter oprettelsen af en ny 
side. 

 
Kilde 

- Udskrivning af flersidede dokumenter fra kildevisning. 
- Skriv kildekoden igen kunne beskadige Lasso-elementer, når CSMagicAttribute 

"Scan [] as Element" var aktiveret. 
 
Komponenter 

- Komponenter kan nu importere mere end ét overskriftstypeelement. 
 
Layout 

- Der er ikke længere problemer med visning af gitteret efter ændring af gitterets 
justering. 

 
Layoutgitter 

- Forbedringer i konverteringen fra layoutgitter til tabel. 
 
Overgang 

- Konvertering af dokumentindhold til XHTML gemmes nu, når et dokument 
lukkes. 

 
Overgange 

- Referenceanalyse fungerer nu korrekt med tilstandene "over" og "under" i Smart 
Objects af typen Overgang. 

- Korrekt kald til funktionen "preloadImagesCmp…()" skrives til overgange i sider, 
der gemmes som komponenter. 

- Valg af Find overgangsbilleder lukker ikke længere overgangspaletten. 
- Visning af store og små miniaturer i overgangspaletten er blevet forbedret. 

 
Pakke til GoLive 

- Gengivelse af pakkevisning med GoLive i baggrunden. 
- Span-koder, der ikke findes i par, fjernes efter at være pakket ud. 
- Problemer med rulning i visning af værdier i fremviseren. 

 
QuickTime 

- Operatorer med anførselstegn medfører ikke længere compilerfejl, og de 
håndteres korrekt som strenge. 

 
Skabeloner 

- Konvertering af en skabelonside til XHTML kunne tidligere beskadige 
skabelonfunktioner. 

 
Smart Objects 

- Afkortning af placering med visse segmenterede elementer baseret på 
outputindstillingerne i Gem til web/Arkivér til web. 

 



Tabel 
- Indholdet af tabelceller og celleområder forsvinder ikke længere, og de gengives 

korrekt, når der skiftes programtilstand. 
 
URL-popup 

- Relative links på sider med sammenkædede URL-popups bevares. 
 
Websted 

- Periodiske fejl i gengivelse af indholdsliste under fanerne Filer og Ekstra. 
- Åbning og konvertering af GoLive 6.x-websteder på AppleShare-servere kunne 

tidligere beskadige sikkerhedskopier af GoLive 6.x-webstedsfiler. 
- Statusfarver i webstedsindstillingerne vises nu korrekt ved hjælp af de nye  

Mac OS 10.2-farvemærker. 
- Der kan nu oprettes forbindelse til lokale partitioner/drev fra Lokal filbrowser. 
- PHP-eksempelwebsteder kan ikke kopieres fra paletten Bibliotek. 
- Mappestrukturer med to eller flere filer med samme navn kan nu slettes. 
- Kildekommentarer, Adobe-elementer og mellemrum fjernes korrekt, når der 

overføres til serveren efter ændring af webstedsindstillingerne. 
- Der kan nu tilføjes parametre ved hjælp af URL-fremviseren. 
- Lange filnavne i filer af typerne PNG, SWF, JPG og SVG forkortes ikke længere, 

når et websted eksporteres eller indstillinger fjernes. 
 
Ydeevne 

- Forbedringer af ydeevnen for GoLive SDK-moduler i japansk Mac OS 10.3. 
 
//// 
 
Diverse problemer, der er løst for japanske systemer og dobbeltbytesystemer i 
version 7.0.2 
 
Co-Author 

- Forbedret stabilitet ved oprettelse af Co-Author-sektioner med filnavne, der 
indeholder dobbeltbytetegn. 

- Problemer med dobbeltbytetegn ved input via indlejret tekst, tekstblokke eller 
formateret tekst er løst. 

 
Diagram til websted 

- Dobbeltbytetegn i diagrammer til websted bevares nu korrekt, når diagrammet 
flyttes mellem platformene Mac OS X og Windows. 

 
Handlinger 

- Forskellige problemer på Mac OS X-platformen er løst. 
 
Kildetemaer 

- Forbedret stabilitet ved ændring af skriftindstillinger for standardtemasæt til Kilde. 
 
QuickTime 

- QuickTime Scripting Editor bruger nu korrekt Mac-kodning for japansk. 
 
//// 
 



Problemer i GoLive CS Co-Author, der er løst i version 7.0.2 
 

- Forbedret stabilitet ved oprettelse af Co-Author-sektioner med filnavne, der 
indeholder dobbeltbytetegn. 

- Problemer med dobbeltbytetegn ved input via indlejret tekst, tekstblokke eller 
formateret tekst er løst. 

- Forbedret stabilitet ved oprettelse af sider i sektionsskabelonmappen, når der 
tilføjes områder ved hjælp af paletten Co-Author. 

- Forbedret stabilitet ved brug af knappen Næste. 
- Forbedret stabilitet ved brug af elementer med samme navn. 
- Forbedret gengivelse af Co-Author Editor-vinduet, når vinduets størrelse ændres. 
- GoLive går ikke længere ned, når der oprettes mere end to sektioner. 
- Link til næste side fungerer korrekt, når et skabelonnavn indeholder specialtegn. 
- Co-Author-eksemplet virker nu korrekt, når stien til webstedsfilen indeholder 

specialtegn. 
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