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Some breakpoints are on invalid lines. 777. These 
breakpoints will be moved to the next valid JavaScript 
statement. 
You cannot set breakpoints in code that executes before 
the page is loaded. 777. To debug this script, move it to the 
body of the document. 
 
The JavaScript debugger did not connect to the browser. 
Check that Java and JavaScript are enabled in the browser 
preferences. 
The JavaScript debugger requires a Java-enabled browser. 
Please install the Java virtual machine for the browser. 
Click OK to save the following files and start debugging. 
Debugger 
The document cannot be debugged because it does not 
have any JavaScript. 
Notification file name blank 
Notification line not blank 
Notification offset blank 
Notification stack level blank 
Notification unknown command 
The document cannot be debugged because it only 
contains JavaScript that executes before the page is 
loaded. 777. To debug this script move it to the body of the 
document. 
Application handle NULL 
Output 
Remove All Breakpoints 
Run (F8) 
Save Files 
Step Into (F10) 
Step Out (F11) 
Step Over (F9) 
String list empty 
Set a breakpoint now and press run to debug the 
JavaScript. 
%s [ %s ] - JavaScript Debugger 
No File Open 
Set/Remove Breakpoint (F7) 
Variable Name 
Value 
Tree control invalid pointer 
<variable name> 
Server Debug 
Debugger 
 

 
Některé body přerušení jsou na neplatných řádcích. 777. 
Tyto body přerušení budou přesunuty do následujícího 
platného příkazu JavaScript. 
Nemůžete nastavit body přerušení v kódu, který se provádí 
dřív, než je stránka načtena. 777. Abyste mohli tento skript 
ladit, přesuňte ho do základního textu dokumentu. 
Debugger JavaScriptu se nepřipojil k prohlížeči. 
Zkontrolujte, zda je Java a JavaScript povolen 
v předvolbách prohlížeče. 
Debugger JavaScript vyžaduje prohlížeč s povoleným 
jazykem Java. Nainstalujte prosím virtuální počítač Java pro 
prohlížeč. 
Klepněte na OK, abyste uložili následující soubory a spustili 
ladění. 
Debugger 
Dokument nemůžete ladit, protože v něm není žádný 
JavaScript. 
Oznámení, že má soubor prázdný název 
Oznámení, že řádek není prázdný 
Oznámení, že je posun prázdný 
Oznámení, že je úroveň zásobníku prázdná 
Oznámení, že je příkaz neznámý 
Dokument nemůžete ladit, protože obsahuje pouze 
JavaScript, který se provádí předtím, než je stránka 
načtena. 777. Abyste mohlit tento skript ladit, přesuňte ho 
do základního textu dokumentu. 
Odkaz na aplikaci má hodnotu NULL 
Výstup 
Odstranit všechny body přerušení 
Spustit (F8) 
Uložit soubory 
Krok dovnitř (F10) 
Krok ven (F11) 
Krok přes (F9) 
Prázdný seznam řetězce 
Nastavte nyní bod přerušení a spusťte ladění JavaScriptu. 
%s [ %s ] - Debugger JavaScriptu 
Žádný soubor není otevřen 
Nastavit/odstranit bod přerušení (F7) 
Název proměnné 
Hodnota 
Neplatný ukazatel stromového ovladače 
<název proměnné> 
Ladění serveru 
Debugger 

Type a name that distinguishes the button from other 

buttons you create. 

Description 

Type a description that appears when the mouse pointer 

passes over the button in Acrobat.  

The description also acts as alternative text for visually 

impaired users. 

Visibility in PDF 

Specify whether you want the button to be visible or 

invisible in the exported PDF document, and whether you 

want the button to be printed.  

You may want to hide the button so that you can display it 

only during mouse rollover. 

Click the Behaviors tab, specify what happens when the 

Zadejte název, který odliší tlačítko od ostatních vytvořených 

tlačítek. 

Popis 

Zadejte popis, který se objeví, když v Acrobatu umístíte 

ukazatel myši nad tlačítko.  

Tento popis funguje také jako alternativní text pro 

slabozraké uživatele. 

Viditelnost v PDF 

Určete, zda má být tlačítko viditelné nebo neviditelné v 

exportovaném dokumentu PDF , a zda chcete, aby se 

tlačítko tisklo.  

Můžete tlačítko skrýt, aby se zobrazilo pouze při přejetí 

kurzoru myši. 

Klepněte na záložku Chování, určete, co se stane při 



button is acted on, and then click OK. 

Convert a button to an object 

Use the Selection tool  to select the button. 

Choose Object > Interactive > Convert from Button. 

When you use the Convert from Button command, the 

contents of the button remain on the page without the 

button properties. 

Change the appearance of button states 

buttons:appearance 

Just as an image is contained in a graphics frame and text 

is contained in a text frame, a button appearance is 

contained in a button frame.  

However, unlike other frames, a button frame can have 

multiple child objects that apply to different states. 

 

Each button can have as many as three states: Up, 

Rollover, and Down.  

The Up state appears unless the mouse pointer moves into 

the area (Rollover) or the mouse button is clicked on the 

button area (Down).  

Different appearances can be applied to each of these three 

states.  

You can select from a set of preset appearances, or you 

can create and define new states. 

By default, any button you create is defined with the Up 

state containing the button’s text or image.  

 

When you create a new state, the appearance of the 

currently selected state is used.  

To distinguish a state from the others, you can then add text 

or an image, or you can delete the state’s contents and add 

new contents.  

If you convert an object to a button, the contents become 

the Up state of the button. 
 

různých akcích s tlačítkem a pak klepněte na OK. 

Převedení tlačítka na objekt 

Použijte nástroj pro výběr, abyste vybrali tlačítko. 

 Zvolte Objekt > Interaktivní > Převést z tlačítka. 

Když použijete příkaz Převést z tlačítka, obsah tlačítka 

zůstane na stránce bez vlastností tlačítka. 

 

Změna vzhledu stavů tlačítka 

tlačítka:vzhled 

Stejně jako je obraz obsažen v grafickém rámečku a text v 

textovém rámečku, je vzhled tlačítka obsažen v rámečku 

tlačítka.  

Na rozdíl od jiných rámečků však rámeček tlačítka může 

mít více dceřiných objektů, které se vztahují k různým 

stavům. 

Každé tlačítko může mít až tři stavy: Nahoře, Rollover a 

Dole.  

Normálně se objeví stav Nahoře, když není kurzor myši 

umístěn nad oblastí (Rollover) nebo není stlačené tlačítko 

myši v oblasti tlačítka (Dole).  

Na každý z těchto tří stavů lze aplikovat různé vzhledy.  

 

Můžete vybrat ze sady přednastavených vzhledů nebo 

můžete vytvořit a definovat nové stavy. 

Standardně je každé tlačítko, které vytvoříte, definované se 

stavem Nahoře, obsahujícím text nebo obraz tlačítka.  

 

Když vytvoříte nový stav, použije se pro něj vzhled právě 

vybraného stavu.  

Abyste odlišili jeden stav od ostatních, můžete pak přidat 

text nebo obraz, nebo můžete odstranit obsah stavu a 

přidat nový obsah.  

Pokud převedete objekt na tlačítko, jeho obsah se stane 

stavem Nahoře tlačítka. 
 

Select XML Source 
Spry _Collapsible Panel 
Spry _Menu Bar 
Spry _XML Data Set 
Spry Tabbed _Panels 
Spry Validation _CheckBox 
Spry Validation _Select 
Spry Validation Te_xtarea 
Spry Validation T_ext Field 
The structure of this widget appears to be damaged. Go to 
Code view and repair the widget, or replace the widget. 
 
You can not insert this widget into an editable region. 
Please insert the widget in a locked region and create 
editable regions inside the widget. 
You cannot insert this widget into a validation widget. 
Please move the cursor outside the currently selected 
widget. 
This document contains JavaScript code for a widget that 
no longer exists. Would you like Dreamweaver to find all the 
instances of this code for you? 
An element with this ID already exists. Please enter a 
different value. 
You have not entered a valid ID value. Element IDs can 
only contain letters and numbers and cannot start with a 

Vybrat zdroj XML 
_Sbalitelný panel Spry 
_Pruh nabídek Spry 
Sada dat _XML Spry 
_Panely Spry se záložkami 
_Zaškrtávací pole ověření Spry 
_Výběr ověření Spry 
Te_xtová oblast ověření Spry 
T_extové pole ověření Spry 
Struktura tohoto ovládacího prvku je zřejmě poškozena. 
Přejděte do zobrazení kódu a ovládací prvek opravte nebo 
ho nahraďte. 
Nemůžete vložit tento ovládací prvek do upravitelné oblasti. 
Vložte prosím ovládací prvek do uzamčené oblasti a 
vytvořte upravitelné oblasti uvnitř ovládacího prvku. 
Nemůžete vložit tento ovládací prvek do ovládacího prvku 
ověření. Přesuňte prosím kurzor mimo aktuálně vybraný 
ovládací prvek. 
Tento dokument obsahuje kód JavaScript pro ovládací 
prvek, který už neexistuje. Chtěli byste, aby vám 
Dreamweaver našel všechny výskyty tohoto kódu? 
Element s tímto identifikátorem již existuje. Zadejte prosím 
jinou hodnotu. 
Nezadali jste platnou hodnotu identifikátoru. Identifikátory 
elementů mohou obsahovat pouze písmena a číslice a 



number. 
This widget requires a unique ID. Please enter a new value. 
 
There is a widget in an editable region of this template. This 
may not work correctly in template instance pages if 
someone deletes the widget. Please insert the widget in a 
locked region and create editable regions inside the widget. 
 
&lt;broken item&gt; 
Please edit in Design view 
Widget 
Please save this document before inserting widgets. 
 
Turn JavaScript Off 
Turn JavaScript On 
Turn Styles Off 
Turn Styles On 

 

nesmí začínat číslicí. 
Tento ovládací prvek vyžaduje jedinečný identifikátor. 
Zadejte prosím novou hodnotu. 
V upravitelné oblasti této předlohy je již ovládací prvek. 
Toto možná nebude na stránkách výskytu předlohy správně 
fungovat, pokud někdo ovládací prvek odstraní. Vložte 
prosím ovládací prvek do uzamčené oblasti a vytvořte 
upravitelné oblasti uvnitř ovládacího prvku. 
&lt;přerušená položka&gt; 
Upravte prosím v zobrazení návrhu 
Ovládací prvek 
Před vložením ovládacích prvků tento dokument prosím 
uložte. 
Vypnout JavaScript 
Zapnout JavaScript 
Vypnout Styly 
Zapnout Styly 

 
 
Please enter the path of the video file you would like to 
import, or use the browse button to select the file. 
 
Please enter the URL of your Flash Video file.  The 
extension should end with .flv for Flash Video, or .xml when 
using Flash Video Streaming Service.   
Select Video 
The URL's scheme must be either rtmp or http.  Relative 
URLs are assumed to be http. 
Where is your video file? 
Skinning 
The video's skin determines the appearance and position of 
the play controls.  The easiest way to get Flash video up 
and running is to select one of the provided skins. \n\n 
To create your own look for the play controls, create a 
custom skin SWF, select ""Custom"" in the Skin drop-down 
box, and enter the relative path of the skin SWF in the URL 
field. \n\n 
To remove all play controls and only import your video, 
select ""None"" from the Skin drop down box. 
 
Skinning 
The video's skin determines the appearance and position of 
the play controls.  The easiest way to get Flash video up 
and running is to select one of the provided skins. \n\n 
To create your own look for the play controls, create a 
custom skin SWF, select ""Custom"" in the Skin drop-down 
box, and enter the relative path of the skin SWF in the URL 
field. \n\n 
To remove all play controls and only import your video, 
select ""None"" from the Skin drop down box. 
 
&Smoothing: 
&Threshold: 
Magic Wand Settings 
Rough 
Smooth 
&Smoothing: 
Magic Wand Settings 
Rough 
Smooth 
Threshold: 
&Don't warn me again. 
Add and remove web service urls 
Define Web Services 
Define Web Services 
&Next > 
< &Back 

 
Zadejte prosím cestu k souboru videa, které chcete 
importovat, nebo použijte tlačítko Procházet, abyste vybrali 
soubor. 
Zadejte prosím URL vašeho souboru Flash Video.  Přípona 
by měla končit .flv pro Flash Video nebo .xml, když 
používáte streamovací službu Flash Video.   
Vyberte video 
Schéma URL musí být buď rtmp nebo http.  Předpokládá 
se, že relativní URL jsou http. 
Kde je váš soubor videa? 
Změny vzhledu 
Vzhled videa určuje podobu a polohu ovladačů přehrávání.  
Nejsnadnější způsob zprovoznění videa Flash je vybrat 
jeden z poskytnutých vzhledů. \n\n 
Abyste vytvořili svůj vlastní vzhled ovladačů přehrávání, 
vytvořte vlastní vzhled SWF, vyberte ""Vlastní"" 
v rozbalovacím rámečku Vzhled a zadejte relativní cestu ke 
vzhledu SWF v poli URL. \n\n 
Abyste odstranili všechny ovladače přehrávání a pouze 
importovali své video, vyberte ""Žádné"" z rozbalovacího 
rámečku vzhledu. 
Změny vzhledu 
Vzhled videa určuje podobu a polohu ovladačů přehrávání.  
Nejsnadnější způsob zprovoznění videa Flash je vybrat 
jeden z poskytnutých vzhledů. \n\n 
Abyste vytvořili svůj vlastní vzhled ovladačů přehrávání, 
vytvořte vlastní vzhled SWF, vyberte "Vlastní" 
v rozbalovacím rámečku Vzhled a zadejte relativní cestu ke 
vzhledu SWF v poli URL. \n\n 
Abyste odstranili všechny ovladače přehrávání a pouze 
importovali své video, vyberte "Žádné" z rozbalovacího 
rámečku vzhledu. 
&Vyhlazení: 
&Práh: 
Nastavení kouzelné hůlky 
Hrubý 
Vyhladit 
&Vyhlazení: 
Nastavení kouzelné hůlky 
Hrubý 
Vyhladit 
Práh: 
&Příště neupozorňovat. 
Přidat a odstranit URL webových služeb 
Definovat webové služby 
Definovat webové služby 
&Další > 
< Z&pět 

 


