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Uma extensão é uma parte do software que pode ser adicionada a um aplicativo da Adobe para melhorar os seus recursos. Você pode adicionar
extensões aos aplicativos Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  e Prelude . O Bridge  não
é compatível com a CS6 ou posterior.

as extensões MXP não são mais compatíveis com a Extension Manager CC. Para instalar as extensões MXP para aplicativos
Adobe, é necessário convertê-las para extensões ZXP primeiro. Você pode usar a Extension Manager CS6 para converter extensões MXP em
extensões ZXP. A Extension Manager CS6 pode ser baixada em http://www.adobe.com/br/exchange/em_download/.

Sobre o Extension Manager
O Extension Manager fornece um método fácil e prático de instalar e excluir extensões em aplicativos da Adobe e encontrar informações sobre as
extensões instaladas. Ele também fornece um método prático de acessar o site do Adobe Exchange. Você pode encontrar mais extensões, obter
informações sobre extensões e classificar as extensões utilizadas.

Se você não tiver instalado a Extension Manager CC, clique em Ajuda > Gerenciar extensões em seu aplicativo para baixar e instalar o Extension
Manager automaticamente.

o Extension Manager exibe apenas as extensões instaladas com o aplicativo Extension Manager ou com os comandos do
Extension Manager na linha de comando. As extensões instaladas com o uso de um instalador de terceiros ou as alterações locais feitas nos
arquivos de configuração não aparecem no Extension Manager.

O site do Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_br) é um repositório para vários tipos de extensões. Se você encontrar uma extensão
não comercial na qual esteja interessado, poderá baixar a extensão e instalá-la em um aplicativo usando o Extension Manager.

Download de extensões
Você pode obter mais informações sobre uma extensão, classificar uma extensão usada ou localizar mais extensões no Adobe Exchange.

1. Vá para o Adobe Exchange selecionando Arquivo > Obter mais extensões no Extension Manager ou acesse
www.adobe.com/go/exchange_br em seu navegador da Web.

2. Clique em Download para baixar o painel do Adobe Exchange.

3. Clique em Saiba mais para aprender como usar o painel do Adobe Exchange para localizar e instalar mais extensões.

Instalação de extensões
Ao instalar extensões, certifique-se de que a sua versão do Extension Manager é compatível com a versão dos produtos que está estendendo.
Por exemplo, use a Extension Manager CC para instalar extensões na Dreamweaver CC. Para gerenciar extensões em versões mais antigas dos
produtos, use a versão do Extension Manager instalada com esses produtos.

1. Clique duas vezes no arquivo de extensão no Windows® Explorer (Windows) ou no Finder (Mac OS).
2. Siga as instruções na tela.
3. Se aparecer um aviso sobre uma extensão sem assinatura, clique no botão apropriado. Nem todas as extensões sem assinatura exibem

um aviso antes da instalação.

Se a extensão for instalada com êxito, uma descrição da extensão aparecerá na parte inferior da área de trabalho do Extension Manager.

Observação:

Para alguns tipos de extensões, as alterações somente terão efeito depois que você fechar e reiniciar o aplicativo.

Se uma extensão modificar um arquivo de configuração, como menus.xml, o Extension Manager criará um backup do arquivo (por exemplo,
menus.xbk) antes de instalar a extensão. No caso improvável de a extensão danificar o arquivo de configuração, você poderá restaurá-lo

® ® ® ® ® ® ® ® ®
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usando o arquivo de backup.

a Adobe recomenda que você não modifique arquivos de configuração manualmente. A modificação incorreta desses arquivos
pode causar falhas em partes significativas do produto e impedir a instalação de outras extensões. Somente modifique arquivos de configuração
usando o Extension Manager.

Sobre as extensões assinadas
Uma assinatura digital identifica o editor da extensão e contém informações criptografadas exclusivas do signatário e facilmente verificadas. A
assinatura digital garante ao usuário que a extensão é originária do editor.

Assinaturas digitais são verificadas por um certificado digital, que estabelece de forma eletrônica as credenciais do editor. Um certificado digital
emitido por uma autoridade de certificação certifica que o editor e determinada extensão estão conectados. Essa conexão é semelhante ao modo
como a foto de sua carteira de motorista conecta a sua identidade aos seus detalhes pessoais. Extensões assinadas pela Adobe usam um
certificado emitido pela VeriSign. É possível que desenvolvedores que não sejam da Adobe usem outros certificados confiáveis para assinar
extensões.

Para obter informações sobre como assinar uma extensão, consulte www.adobe.com/go/learn_em_signextension_br.

Mais tópicos
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Você pode usar o Extension Manager para gerenciar extensões desenvolvidas para os produtos Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop,
InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro e Prelude. Verifique se a sua versão do Extension Manager é compatível com a versão dos
produtos que está estendendo. Por exemplo, use a Extension Manager CC para gerenciar extensões na Photoshop CC. Para gerenciar extensões
em versões mais antigas dos produtos, use a versão do Extension Manager instalada com esses produtos.

Inicialização do Extension Manager
Inicie o Extension Manager no menu Iniciar no Windows ou na pasta Aplicativos no Mac OS.

Também é possível iniciar o Extension Manager no Dreamweaver, Flash ou InDesign etc. selecionando Ajuda > Gerenciar extensões.

Gerenciamento das extensões instaladas
No Extension Manager, faça o seguinte:

Classifique extensões instaladas clicando no título de uma coluna, como Nome, Versão ou Autor.

Ative ou desative uma extensão marcando a caixa de seleção Ativado ao lado da extensão.

Observação: se você tiver instalado muitas extensões, poderá ativá-las e desativá-las seletivamente para ajudar a gerenciar o desempenho
do aplicativo.

Para remover uma extensão, selecione um aplicativo na lista Produtos, selecione a extensão e clique no botão Remover. Remover uma
extensão faz com que ela seja desinstalada do aplicativo.

Observação: não remova manualmente extensões desativadas na pasta Desativados. Se você fizer isso, as alterações necessárias nos
arquivos de configuração não serão concluídas.

Gerenciamento dos conjuntos de extensões (apenas CS6)
Os conjuntos de extensões permitem que você gerencie extensões como uma coleção, em vez de individualmente. É possível ativar e desativar
diferentes extensões em um conjunto, e a mesma extensão pode pertencer a vários conjuntos. Para ativar ou desativar rapidamente várias
extensões, basta alternar os conjuntos.

Para configurar conjuntos de extensões, selecione Ferramentas > Gerenciar conjuntos e crie, renomeie ou exclua um conjunto de extensões.
Para alternar entre os conjuntos de extensões, selecione um conjunto diferente no menu pop-up no canto superior direito.

Você também pode exportar um conjunto de extensões como um arquivo XML e importá-lo para outro computador.

Para exportar um conjunto, clique no botão Exportar e selecione um ou vários conjuntos para exportar.
Para importar um conjunto, clique no botão Importar e selecione o arquivo XML.

Obtenção de informações sobre uma extensão
Selecione uma extensão instalada listada no Extension Manager e examine as informações na parte inferior da área de trabalho. As
informações aparecem nas guias a seguir.

Descreve a extensão e indica onde encontrá-la em seu produto. Os desenvolvedores fornecem essas informações quando criam a
extensão.

Inclui informações sobre assinatura e dependência, se houver.
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Avisos

Controle de acesso

Preferências
Preferências inclui configurações para adverti-lo sobre extensões e configura o acesso do Extension Manager à Internet. Para acessar
Preferências, escolha Ferramentas > Preferências.

Inclui uma opção para exibir um aviso quando uma extensão ZXP não assinada é instalada. Uma extensão assinada inclui informações
sobre seu editor. Quando o Extension Manager pode determinar o editor da extensão, a extensão é instalada silenciosamente e você pode
visualizar as informações da assinatura na guia Avançado. Caso contrário, um aviso aparece e você pode decidir se continua ou cancela a
instalação.

Especifique se o Extension Manager tem permissão para acessar a Internet. Por padrão, esta opção está definida como
verdadeira. Se essa opção estiver desmarcada, o Extension Manager não poderá usar o Adobe Exchange para enviar extensões, acessar a
ajuda online e fóruns etc.

Para obter informações sobre extensões assinadas, consulte Sobre as extensões assinadas.
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Compactação de uma extensão (apenas CS6 e versões anteriores)
Envio de uma extensão

Você pode usar o Adobe Extension Packager para compactar suas próprias extensões antes de enviá-las à Adobe para distribuição no site do
Adobe Exchange. Você pode baixar o Adobe Exchange Packager entrando no portal do produtor do Adobe Exchange com sua ID da Adobe.
Após compactar uma extensão, teste-a usando o Extension Manager para instalá-la localmente. Orientações para gravar e testar suas extensões
podem ser encontradas na Ajuda do Exchange no site Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_br). Após gravar e testar sua extensão,
você poderá compactá-la e enviá-la.

Você pode encontrar mais recursos para criar extensões em Ajuda para extensões do Dreamweaver e Ajuda para extensões do Flash.

Tipos de extensões e formatos de arquivo
O Extension Manager oferece suporte aos tipos de extensão e formatos de arquivo a seguir. Para obter detalhes sobre como criar arquivos de
instalação de extensões, consulte a Referência de Configuração da Extension Manager CS, que pode ser baixada do site da Adobe
www.adobe.com/go/em_file_format_br.

Qualquer extensão que não seja uma extensão da Creative Cloud. Você pode compactar extensões comuns usando o
formato ZXP.

Um serviço da Web acessado diretamente de um aplicativo da Creative Cloud, por exemplo, de um painel no
menu Extensão. Desenvolvedores da Adobe e de outras empresas podem criar essas extensões. As extensões da Creative Cloud devem incluir
uma assinatura certificada do editor. Por exemplo, CSXS_Adobe.zxp é uma extensão da Creative Cloud baseada em zip assinada pela Adobe.

Combina os painéis de ação da Creative Cloud com integração total ao produto. Por exemplo, o painel flutuante no
Dreamweaver permite visualizar páginas em navegadores da Web. Extensões híbridas incluem extensões comuns e extensões da Creative
Cloud.

Um arquivo XML que especifica atributos de extensão, incluindo o nome da extensão, uma descrição da extensão, o número da versão e o
tipo. O arquivo também especifica cada arquivo incluído na extensão, incluindo qualquer ícone personalizado que você queira usar. Para
especificar uma descrição da sua extensão, você pode usar HTML no texto ou vinculá-lo a um arquivo HTML local. Você também poderá criar um
link para uma página HTML remota quando o usuário tiver conexão com a Internet.

Um formato de pacote baseado em zip que pode incluir uma assinatura digital que identifica o editor da extensão.

O formato de pacote tradicional de extensões compatíveis com o Extension Manager. Este formato está obsoleto na CS6 e não é mais
aceito na CC. Para converter os pacotes MXP herdados em ZXP, selecione Ferramentas > Converter extensão MXP em ZXP na Extension
Manager CS6.

Compactação de uma extensão (apenas CS6 e versões anteriores)
Siga estas etapas para compactar uma extensão comum ou híbrida.

o Extension Manager não oferece suporte à compactação de extensões da Creative Suite. Essas extensões podem ser criadas
com a Creative Suite SDK.

1. Teste sua extensão completamente.
2. (Opcional) Crie um ícone a ser exibido ao lado da extensão no Extension Manager. Crie um ícone PNG ou GIF com 24 por 24 pixels.

Se você não fornecer seu próprio ícone, o padrão será usado.

3. Copie todos os arquivos da sua extensão em uma pasta de preparo para facilitar a compactação.

Os arquivos podem estar em níveis diferentes na hierarquia de pastas. Especifique um caminho para cada arquivo em relação ao arquivo
de instalação usando a marca <file> no arquivo de instalação da extensão (arquivo MXI — consulte a próxima etapa). No entanto, será
mais fácil controlar todos os arquivos se você não tentar compactá-los diretamente em seus locais de instalação na pasta Configuração.

4. Crie um arquivo de instalação de extensão (um nome de arquivo terminado em .mxi) para a sua extensão.

5. No Extension Manager, selecione Arquivo > Compactar extensão ZXP.

6

http://www.adobe.com/go/exchange_br
http://help.adobe.com/pt_BR/dreamweaver/cs/extend/dreamweaver_cs5_extending.pdf
http://help.adobe.com/pt_BR/flash/cs/extend/index.html
http://www.adobe.com/go/em_file_format_br


 As publicações no Twitter™ e no Facebook não são cobertas pelos termos da Creative Commons.

Avisos legais   |   Política de privacidade online

Observação:
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6. Na caixa de diálogo de seleção de arquivos, selecione o arquivo MXI e clique em Abrir.

7. Selecione um local para o arquivo compactado, dê um nome que termine em .zxp e clique em Salvar.

o nome do arquivo de pacote de extensão não deve conter espaços. Ele também deve ser válido nas plataformas Windows e
Mac OS.

O Extension Manager cria um arquivo de pacote que contém versões compactadas de todos os arquivos usados pela extensão, inclusive o
arquivo MXI.

8. Instale e teste a extensão para verificar se tudo funciona conforme o pretendido.

Envio de uma extensão
1. No Extension Manager, selecione Arquivo > Enviar extensão.

A página de envio do Adobe Exchange é aberta no seu navegador.

2. Siga as instruções na página e prossiga até receber uma mensagem de confirmação.
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Trabalhando da linha de comando

Para o início

Noções básicas de linha de comando do Extension Manager
Compactação de uma extensão da linha de comando
Instalação de uma extensão da linha de comando
Remoção de uma extensão da linha de comando
Ativação de uma extensão da linha de comando
Desativação de uma extensão da linha de comando
Execução do Extension Manager da linha de comando
Atualização de uma extensão da linha de comando
Exibição de uma lista de extensões da linha de comando
Exibição de uma lista de atualizações de uma extensão da linha de comando
Execução de comandos usando o BridgeTalk

Na Extension Manager CC, você pode usar a linha de comando para executar várias operações que normalmente executaria na área de trabalho
do Extension Manager.

Noções básicas de linha de comando do Extension Manager
Você pode gerenciar extensões na linha de comando usando determinados itens de sintaxe, comandos e atributos. A sintaxe da linha de
comando da Extension Manager CC foi alterada consideravelmente. Para a sintaxe da linha de comando usada na Extension Manager CS6 ou
anterior, consulte este artigo.

1. No Windows, abra o prompt de comando selecionando Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Prompt de Comando. No Mac OS,
abra o Terminal clicando duas vezes em seu ícone na pasta Aplicativos/Utilitários.

2. Acesse a seguinte pasta:
Windows: C:\Arquivos de Programas\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. Na linha de comando, digite o executável da seguinte forma (incluindo as aspas duplas):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: "./ExManCmd"

4.  Após o executável, digite o comando desejado.

A lista a seguir descreve os comandos disponíveis.

Comandos no Windows Comandos no MAC Descrição Atributos necessários

/help help Exibe informações de ajuda da
linha de comando.

/launch launch Inicia o Extension Manager da
linha de comando.

/install install Instala uma extensão. ZXP (caminho do
arquivo)

/remove remove Remove uma extensão. Nome da extensão

/enable enable Ativa uma extensão. Nome da extensão

/disable disable Desativa uma extensão. Nome da extensão

/list all list all Exibe uma lista de todas as
extensões instaladas.

/list list Exibe as extensões de
produtos específicos. Nome do produto

/update update Atualiza uma extensão. Nome da extensão

/list_update all list_update all Exibe uma lista de extensões
com atualizações disponíveis.

/list_update list_update
Exibe uma lista de extensões
atualizadas específicas de
produtos.

Nome do produto
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A tabela a seguir descreve a lista de atributos disponíveis:

Compactação de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. (Windows) Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\meuarquivo.mxi" mxp="c:\meuarquivo.mxp"

(CS5 e CS5.5, formato MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\meuarquivo.mxi" mxp="c:\meuarquivo.mxp"

(CS5 e posterior, formato ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\meuarquivo.mxi" zxp="c:\meuarquivo.zxp"

3. (Macintosh) Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:
(CS4/CS5/CS5.5, formato MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/minhapasta/minhasubpasta/meuarquivo.mxi" mxp="/minhapasta/minhasubpasta/meuarquivo.mxp"

(CS5 e posterior, formato ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/minhapasta/minhasubpasta/meuarquivo.mxi" zxp="/minhapasta/minhasubpasta/meuarquivo.zxp"

4. Instale e teste a extensão para verificar se tudo funciona conforme o pretendido.

Instalação de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. (Windows) Digite o seguinte comando, especificando seu próprio valor de atributo: 

(formato ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\meuarquivo.zxp"

3. (Macintosh) Digite o seguinte comando, especificando seu próprio valor de atributo:
(Formato ZXP): ./ExManCmd --install "/minhapasta/minhasubpasta/meuarquivo.zxp"

4. Para especificar um local, adicione o comando locale e especifique o atributo lang antes do comando install da seguinte forma: 
ExManCmd.exe /locale "pt_BR" /install "c:\meuarquivo.zxp"

5. Teste a extensão para verificar se tudo funciona conforme o desejado.

Remoção de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /remove "Exemplo"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Exemplo" 

Use o atributo de nome da extensão para especificar o nome da extensão.

Ativação de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /enable "Exemplo"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Exemplo" 

/locale locale
Especifica uma localidade
para o Extension Manager na
inicialização.

lang

Atributos Descrição

ZXP (caminho de arquivo) Especifica o nome e o local do arquivo de pacote no formato
ZXP.

lang Especifica o código de idioma da localidade, como pt_BR.

nome da extensão Especifica o nome da extensão (conforme especificado no
arquivo MXI).

nome de exibição do produto Especifica o produto que usa a extensão.
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Use o atributo de nome da extensão para especificar o nome da extensão.

Desativação de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /disable "Exemplo"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Exemplo" 

Use o atributo de nome da extensão para especificar o nome da extensão.

Execução do Extension Manager da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "pt_BR"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "pt_BR" 

Use o atributo lang para especificar o código de idioma da localidade do Extension Manager.

Atualização de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "pt_BR"
(Macintosh):./ExManCmd --launch "pt_BR"

Use o atributo de extensão para especificar o nome da extensão.

Exibição de uma lista de extensões da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Use o atributo all para listar todas as extensões instaladas no sistema. Use o atributo de nome do produto para exibir as extensões instaladas
especificamente para o produto.

Exibição de uma lista de atualizações de uma extensão da linha de comando
1. Navegue até a pasta de aplicativo do Extension Manager.
2. Digite o seguinte comando, especificando seus próprios valores de atributo:

(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Use o atributo all para listar todas as extensões atualizáveis no sistema. Use o atributo de nome do produto para exibir as extensões instaladas
especificamente para o produto.

Execução de comandos usando o BridgeTalk
O Extension Manager pode executar comandos install enviados pelo BridgeTalk. Para enviar comandos para o Extension Manager, especifique o
Identificador de destino do BridgeTalk como "exman-7.0"

Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\teste.zxp"; bt.send()

Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/teste.zxp"; bt.send();
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