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Stahování a instalace doplňků

Poznámka:

Zpět na začátek

Poznámka:

Zpět na začátek

Zpět na začátek

O aplikaci Extension Manager
Stažení doplňků
Instalování doplňků
Informace o podepsaných doplňcích
Další témata

Doplněk je část softwaru, kterou lze přidat do aplikace Adobe, aby se zlepšily její schopnosti. Doplňky můžete přidat do aplikací Dreamweaver ,
Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  a Prelude . Aplikace Bridge  není v produktu CS6 nebo novějším
podporována.

Aplikace Extension Manager CC již nepodporuje doplňky MXP. Pokud chcete u aplikací Adobe nainstalovat doplněk MXP, je třeba jej
nejprve převést na doplněk ZXP. Pro převod doplňků MXP na formát ZXP můžete použít aplikaci Extension Manager CS6. Aplikaci Extension
Manager CS6 lze stáhnout na adrese http://www.adobe.com/cz/exchange/em_download/.

O aplikaci Extension Manager
Aplikace Extension Manager nabízí snadný a pohodlný způsob, jak nainstalovat nebo odstranit doplňky v aplikacích Adobe a jak najít informace
o doplňcích, které máte nainstalovány. Také poskytuje pohodlný způsob navigace na stránkách Adobe Exchange. Pomocí něj můžete hledat další
doplňky, získávat o nich informace a hodnotit ty doplňky, které jste použili.

Jestliže jste aplikaci Extension Manager CC doposud nenainstalovali, klikněte v aplikaci na položku Nápověda > Správa doplňků a stáhněte
a nainstalujte tak aplikaci Extension Manager automaticky.

Aplikace Extension Manager zobrazuje pouze doplňky, které byly nainstalovány pomocí ní nebo pomocí jejích příkazů z příkazového
řádku. Doplňky, které byly nainstalovány s použitím instalátoru od jiného výrobce nebo lokální změny provedené v souborech konfigurace se
v programu Extension Manager neobjeví.

Webová stránka Adobe Exchange: www.adobe.com/go/exchange_cz představuje úložiště mnoha typů doplňků. Pokud zde najdete nekomerční
doplněk, který vás zajímá, můžete si ho stáhnout a nainstalovat do aplikace pomocí programu Extension Manager.

Stažení doplňků
Na webu Adobe Exchange můžete získat více informací o doplňku, přidat hodnocení k doplňku, který používáte, nebo najít další doplňky.

1. Na stránky Adobe Exchange se dostanete příkazem Soubor > Získat další doplňky v programu Extension Manager nebo zadáním adresy
www.adobe.com/go/exchange ve webovém prohlížeči.

2. Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhnete panel Adobe Exchange.

3. Kliknutím na tlačítko Další informace získáte podrobnosti o vyhledávání a instalaci dalších doplňků pomocí panelu Adobe Exchange.

Instalování doplňků
Při instalaci doplňků se ujistěte, že vaše verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi rozšiřovaných produktů. K instalaci doplňků například
k aplikaci Dreamweaver CC použijte aplikaci Extension Manager CC. Chcete-li spravovat doplňky v dřívějších verzích produktů, použijte verzi
aplikace Extension Manager s nimi nainstalovanou.

1. Poklepejte na soubor doplňku v Průzkumníku Windows® (Windows) nebo ve Finderu (Mac OS).
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Otevře-li se okno s upozorněním na nepodepsaný doplněk, klepněte na vhodné tlačítko. Varování před instalací se nezobrazí u všech

nepodepsaných doplňků.

Po úspěšné instalaci doplňku se ve spodní části pracovní plochy aplikace Extension Manager zobrazí jeho popis.

Poznámka:

U některých typů doplňků budou změny uplatněny pouze po zavření a restartu aplikace.

Pokud doplněk změní některý konfigurační soubor (např. menus.xml), aplikace Extension Manager před nainstalováním doplňku vytvoří jeho
zálohu (menus.xbk). Dojde-li náhodou k tomu, že některý doplněk poškodí konfigurační soubor, můžete jej obnovit ze záložního souboru.

®
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Poznámka:

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Společnost Adobe doporučuje konfigurační soubory ručně neměnit. Jejich nesprávná změna může způsobit chyby podstatných částí
produktu a zabránit instalaci dalších doplňků. Konfigurační soubory měňte pouze pomocí aplikace Extension Manager.

Informace o podepsaných doplňcích
Digitální podpis slouží k určení vydavatele doplňku a obsahuje snadno ověřitelné šifrované informace jedinečné pro každého autora podpisu.
Digitální podpis představuje záruku, že daný doplněk patří určitému vydavateli.

Digitální podpisy jsou ověřovány pomocí digitálního certifikátu, který se elektronickou formou spojí s pověřovacími údaji vydavatele. Digitální
certifikát vydaný pověřenou stranou k vydávání certifikátů zajišťuje, že vydavatel je s daným doplňkem svázán. Toto spojení je stejné, jako když
fotografie na vašem řidičském průkazu pojí vaši totožnost s uvedenými osobními údaji. Doplňky podepsané společností Adobe využívají certifikát
vydaný společností VeriSign. K podepsání doplňků vytvořených vývojáři mimo společnost Adobe může být využito jiných důvěryhodných certifikátů.

Informace o podpisu doplňku naleznete zde: www.adobe.com/go/learn_em_signextension_cz.

Další témata
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Správa doplňků

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Popis

Další volby

Zpět na začátek

Spuštění aplikace Extension Manager
Správa nainstalovaných doplňků
Správa sad doplňků (pouze verze CS6)
Získání informací o doplňku
Předvolby

Pomocí aplikace Extension Manager můžete spravovat doplňky vyvinuté pro aplikace Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign,
InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro a Prelude. Ujistěte se, zda vaše verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi rozšiřovaných produktů.
Ke správě doplňků například v aplikaci Photoshop CC použijte aplikaci Extension Manager CS. Chcete-li spravovat doplňky v dřívějších verzích
produktů, použijte verzi aplikace Extension Manager s nimi nainstalovanou.

Spuštění aplikace Extension Manager
Spusťte aplikaci Extension Manager z nabídky Start v systému Windows nebo ze složky Aplikace v systému Mac OS.

Aplikaci Extension Manager můžete spustit také z aplikací Dreamweaver, Flash, InDesign atd. výběrem možnosti Nápověda > Správa
doplňků.

Správa nainstalovaných doplňků
V aplikaci Extension Manager postupujte následovně:

Nainstalované doplňky můžete seřadit klepnutím na název sloupce, jako např. Název, Verze nebo Autor.

Doplněk můžete povolit nebo zakázat zaškrtnutím políčka Povoleno vedle doplňku.

Poznámka: Pokud jste nainstalovali velké množství doplňků, můžete některé z nich zakázat a jiné povolit, abyste mohli lépe kontrolovat
výkon aplikace.

Doplněk můžete odebrat výběrem aplikace v seznamu Produkty a následně výběrem doplňku a klepnutím na tlačítko Odstranit. Odstraněním
bude doplněk odinstalován z aplikace.

Poznámka: Neodstraňujte zakázané doplňky ze složky Zakázáno ručně. Pokud tak učiníte, nezbytné změny v konfiguračních souborech
nebudou dokončeny.

Správa sad doplňků (pouze verze CS6)
Sady doplňků umožňují namísto správy jednotlivých doplňků spravovat je hromadně. Různé doplňky lze povolit nebo zakázat v sadě a jeden
doplněk může spadat do více sad. Podle potřeby můžete rychle zapínat či vypínat více doplňků současně jednoduchým přepnutím sady.

Sady doplňků můžete nastavit prostřednictvím nabídky Nástroje > Správa sad, kde lze sadu vytvořit, přejmenovat nebo odstranit.
Sadu doplňků přepnete výběrem jiné sady v rozbalovací nabídce na pravé straně.

Sadu doplňků můžete také exportovat jako soubor XML a ten následně importovat do jiného počítače.

Sadu exportujete klepnutím na tlačítko Exportovat a výběrem jedné či více sad, které chcete exportovat.
Sadu importujete klepnutím na tlačítko Importovat a výběrem souboru XML.

Získání informací o doplňku
Vyberte nainstalovaný doplněk uvedený v seznamu v aplikaci Extension Manager a zkontrolujte informace v dolní části pracovní plochy.
Informace naleznete na následujících kartách.

Obsahuje popis doplňku a jeho umístění v produktu. Tuto informaci poskytuje vývojář při tvorbě doplňku.

Naleznete zde informace o případném podpisu a závislostech.

Předvolby
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Upozornění

Řízení přístupu

Předvolby obsahují nastavení, které zobrazuje upozornění na doplňky a umožňuje určit, zda bude mít aplikace Extension Manager přístup
k internetu. Předvolby zobrazíte klepnutím na možnosti Nástroje > Předvolby.

Jednou ze součástí je možnost zobrazení upozornění při instalaci nepodepsaných doplňků ZXP. Podepsaný doplněk obsahuje
informace o vydavateli. Pokud aplikace Extension Manager dokáže určit vydavatele doplňku, instalace proběhne na pozadí a informace o podpisu
budou dostupné na kartě Další volby. V opačném případě se zobrazí upozornění s možností v instalaci pokračovat, nebo ji ukončit.

Umožňuje určit, zda bude mít aplikace Extension Manager přístup k internetu. Podle výchozího nastavení je tato možnost aktivní.
Jestliže tato možnost není označena, aplikace Extension Manager nebude moci používat prostředí Adobe Exchange k odesílání doplňků, využívání
nápovědy online, pro přístup k fórům atd.

Další informace o podepsaných doplňcích naleznete zde: Informace o podepsaných doplňcích.
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Odeslání doplňků

Zpět na začátek

Běžný doplněk

Doplňky služby Creative Cloud

Hybridní doplňky

MXI

ZXP

MXP

Zpět na začátek

Poznámka:

Typy doplňků a formáty souborů
Sbalení doplňku (pouze CS6 a starší verze)
Odeslání doplňku

Program Adobe Extension Packager můžete použít ke sbalení svých vlastních doplňků před jejich odesláním do Adobe pro distribuci na webu
Adobe Exchange. Program Adobe Exchange Packager můžete stáhnout po přihlášení k portálu pro výrobce Adobe Exchange za pomoci vašeho
identifikátoru Adobe ID. Po sbalení doplňku pomocí aplikace Extension Manager otestujte, zda ho lze lokálně nainstalovat. Pravidla pro psaní
a testování doplňků lze najít v nápovědě na webu Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_cz). Když napíšete a otestujete svůj doplněk,
můžete ho sbalit a odeslat.

Další zdroje informací pro vytváření doplňků naleznete v rámci nápovědy k rozšiřování aplikace Dreamweaver a nápovědy k rozšiřování programu
Flash.

Typy doplňků a formáty souborů
Aplikace Extension Manager podporuje následující typy doplňků a formátů souborů. Podrobnosti o vytváření instalačních souborů s doplňky
naleznete v rámci reference pro konfiguraci aplikace Extension Manager CS, která je k dispozici ke stažení na webu společnosti Adobe
www.adobe.com/go/em_file_format_cz.

Vše kromě doplňků služby Creative Cloud. Balíček běžného doplňku můžete vytvořit ve formátu ZXP.

Webová služba dostupná přímo ze služby Creative Cloud (např. z panelu v nabídce Doplňky). Tyto doplňky
mohou vytvářet jak vývojáři společnosti Adobe, tak i ostatní. Doplňky služby Creative Cloud musí obsahovat také certifikovaný podpis vydavatele.
Například soubor CSXS_Adobe.zxp je doplněk služby Creative Cloud vycházející z formátu zip a podepsaný společností Adobe.

Představují kombinaci panelu akcí doplňků služby Creative Cloud a těsné začlenění do produktu. Např. plovoucí panel
v aplikaci Dreamweaver umožňuje zobrazit náhled stránek ve webovém prohlížeči. Hybridní doplňky obsahují zároveň běžné doplňky a doplňky
služby Creative Cloud.

Soubor MXI určuje atributy doplňku včetně jeho názvu, popisu, čísla verze a typu. Soubor také zahrnuje všechny soubory doplňku včetně
vlastní ikony, kterou chcete použít. Chcete-li zadat popis doplňků, můžete v textu použít kód HTML nebo odkaz na místní soubor HTML. Také
můžete přidat odkaz na vzdálenou stránku, pokud má uživatel připojení k internetu.

Balíček využívající formátu ZIP obsahující digitální podpis označující vydavatele doplňku.

Běžný formát balíčku doplňků podporovaných aplikací Extension Manager. Tento formát je již v rámci verze CS6 zastaralý a aplikace CC jej
nepodporuje. Původní balíčky MXP můžete převést na formát ZXP v aplikaci Extension Manager CS6 prostřednictvím nabídky Nástroje > Převést
doplněk MXP do formátu ZXP.

Sbalení doplňku (pouze CS6 a starší verze)
Podle následujícího postupu můžete vytvořit balíček s běžným či hybridním doplňkem.

Aplikace Extension Manager nepodporuje vytváření balíčků s doplňky sady Creative Suite. Tyto doplňky lze vytvářet pomocí sady
Creative Suite SDK.

1. Důkladně svůj doplněk otestujte.
2. Volitelně si můžete vytvořit ikonu, která se bude zobrazovat vedle doplňku v aplikaci Extension Manager. Vytvořte ikonu ve formátu PNG

nebo GIF o rozměrech 24 x 24 pixelů.

Pokud nezadáte vlastní ikonu, bude použita výchozí.

3. Zkopírujte všechny soubory pro svůj doplněk do shromažďovací složky k usnadnění sbalení.

Soubory se mohou nacházet v různých úrovních hierarchie složek. Zadejte cestu ke každému souboru instalace pomocí tagu <file>
v instalačním souboru doplňku (soubor MXI – viz následující krok). Snadnější je však udržet pořádek ve všech souborech, pokud se je
nepokusíte sbalit přímo z míst, kde jsou nainstalované ve složce Konfigurace.

4. Vytvořte pro svůj doplněk instalační soubor (s názvem souboru končícím příponou .mxi).

5. V aplikaci Extension Manager zvolte Soubor > Vytvořit balíček doplňku ZXP.
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Poznámka:

Zpět na začátek

6. V otevřeném dialogovém okně pro výběr souboru vyberte soubor MXI a klepněte na tlačítko Otevřít.

7. Vyberte umístění souboru balíčku, zadejte jeho název končící příponou .zxp a klepněte na tlačítko Uložit.

Název souboru balíčku doplňku nesmí obsahovat mezery. Musí být platný v platformě Windows i Mac OS.

Program Extension Manager vytvoří soubor balíčku obsahující komprimované verze všech souborů, které doplněk používá, včetně souboru
formátu MXI.

8. Nainstalujte a vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že všechno funguje dle očekávání.

Odeslání doplňku
1. V aplikaci Extension Manager zvolte Soubor > Odeslat doplněk.

V prohlížeči se otevře stránka odeslání na Adobe Exchange.

2. Postupujte podle úvodu na stránce a pokračujte, dokud nedostanete potvrzovací zprávu.
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Práce z příkazového řádku

Zpět na začátek

Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager
Sbalení doplňku z příkazového řádku
Instalace doplňku z příkazového řádku
Odstranění doplňku z příkazového řádku
Povolení doplňku z příkazového řádku
Zakázání doplňku z příkazového řádku
Spuštění aplikace Extension Manager z příkazového řádku
Aktualizace doplňku z příkazového řádku
Zobrazení seznamu doplňků z příkazového řádku
Zobrazení seznamu aktualizací doplňku z příkazového řádku
Spuštění příkazů prostřednictvím aplikace BridgeTalk

V aplikaci Extension Manager CC můžete příkazový řádek používat k provádění různých operací, které byste normálně prováděli z pracovního
prostoru aplikace Extension Manager.

Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager
Doplňky můžete spravovat z příkazového řádku pomocí určité syntaxe, příkazů a atributů. Syntaxe pro příkazový řádek aplikace Extension
Manager se výrazně změnila. Informace o syntaxi pro příkazový řádek použité v aplikaci Extension Manager CS6 nebo dřívější naleznete v tomto
článku.

1. V systému Windows otevřete příkazový řádek klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek.
V systému Mac OS otevřete aplikaci Terminál poklepáním na její ikonu ve složce Aplikace/Pomůcky.

2. Přejděte do následující složky:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. V příkazovém řádku zadejte spustitelný soubor následujícím způsobem (včetně uvozovek):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd"

4.  Za spustitelným souborem zadejte požadovaný příkaz.

Následující seznam obsahuje popis dostupných příkazů:

Příkaz v systému Windows Příkaz v systému Mac OS Popis Požadované atributy

/help help Zobrazí nápovědu příkazového
řádku.

/launch launch Spustí aplikaci Extension
Manager z příkazového řádku.

/install install Instalace doplňku ZXP(cesta k souboru)

/remove remove Odstranění doplňku Název doplňku

/enable enable Povolení doplňku Název doplňku

/disable disable Zakázání doplňku Název doplňku

/list all list all Zobrazí seznam všech
nainstalovaných doplňků.

/list list Zobrazí doplňky konkrétního
produktu. Název produktu

/update update Aktualizace doplňku Název doplňku

/list_update all list_update all
Zobrazí doplňky s novými
aktualizacemi, které je třeba
nainstalovat.

/list_update list_update Zobrazí aktualizované doplňky
konkrétního produktu. Název produktu
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Následující tabulka obsahuje seznam dostupných atributů:

Sbalení doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

(CS5 a CS5.5, formát MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 a novější, formát ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\soubor.zxp"

3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
(CS4/CS5/CS5.5, formát MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 a novější, formát ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi"
zxp="/myfolder/mysubfolder/soubor.zxp"

4. Nainstalujte a vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že všechno funguje dle očekávání.

Instalace doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributů: 

(formát ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\soubor.zxp"

3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributů:
(formát ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/soubor.zxp"

4. Chcete-li zadat místní nastavení, následujícím způsobem přidejte příkaz locale a zadejte atribut lang před příkaz install: 
ExManCmd.exe /locale "cs_CZ" /install "c:\soubor.zxp"

5. Vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že vše funguje dle očekávání.

Odstranění doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Povolení doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

/locale locale
Určuje místní nastavení
aplikace Extension Manager
při spuštění.

lang

Atributy Popis

zxp(cesta k souboru) Určuje název a umístění souboru balíčku ve formátu ZXP.

lang Určuje jazykový kód místního nastavení, například cs_CZ.

extension name Určuje název doplňku (jak je uvedeno v souboru MXI).

product display name Určuje produkt, který používá doplněk.
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Zakázání doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Spuštění aplikace Extension Manager z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Pomocí atributu lang určíte kód jazyka místního nastavení aplikace Extension Manager.

Aktualizace doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Pomocí atributu extension zadáte název doplňku.

Zobrazení seznamu doplňků z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Pomocí atributu all zobrazíte seznam všech doplňků nainstalovaných v systému. Pomocí atributu product name zobrazíte seznam doplňků, které
byly nainstalovány speciálně pro produkt.

Zobrazení seznamu aktualizací doplňku z příkazového řádku
1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:

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

Pomocí atributu all můžete zobrazit seznam všech doplňků s možností aktualizace, které jsou v systému nainstalovány. Pomocí atributu product
name zobrazíte seznam doplňků, které byly nainstalovány speciálně pro produkt.

Spuštění příkazů prostřednictvím aplikace BridgeTalk
Aplikace Extension Manager dokáže spouštět příkazy k instalaci odeslané přes aplikaci BridgeTalk. Chcete-li odeslat příkazy do aplikace
Extension Manager, zadejte cílový identifikátor aplikace BridgeTalk jako „exman-7.0“.

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

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