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Laajennus on ohjelma, joka voidaan lisätä Adobe-sovellukseen parantamaan sen toimintoja. Laajennuksia voidaan lisätä seuraaviin sovelluksiin:
Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  ja Prelude . CS6 tai sitä uudemmat versiot eivät tue
Bridgeä .

MXP-laajennuksia ei enää tueta Extension Manager CC:ssä. Jos haluat asentaa MXP-laajennuksia Adobe-sovelluksiin, sinun on
ensin muunnettava ne ZXP-laajennuksiksi. Voit muuntaa MXP-laajennukset ZXP-laajennuksiksi Extension Manager CS6:n avulla. Extension
Manager CS6:n voit ladata osoitteesta http://www.adobe.com/fi/exchange/em_download/.

Tietoja Extension Managerista
Extension Manager tarjoaa helpon ja miellyttävän tavan Adobe-sovellusten laajennuksien asentamiseen ja poistamiseen sekä asennettujen
laajennusten tietojen etsimiseen. Sen avulla on myös helppo siirtyä Adobe Exchange -sivustoon. Voit etsiä lisää laajennuksia, hakea tietoja niistä
ja arvioida käyttämiäsi laajennuksia.

Jos et ole vielä asentanut Extension Manager CC:tä, valitse sovelluksesta Ohje > Hallitse sovelluksia, niin Extension Manager ladataan ja
asennetaan automaattisesti.

Extension Manager näyttää vain ne laajennukset, jotka on asennettu Extension Managerin kautta tai käyttämällä Extension
Managerin komentoja komentorivillä. Kolmansien osapuolten asennusohjelmien avulla asennettuja laajennuksia tai paikallisesti määritystiedostoihin
tehtyjä muutoksia ei näytetä Extension Managerissa.

Adobe Exchange -sivusto osoitteessa www.adobe.com/go/exchange_fi toimii erilaisten laajennusten säilönä. Jos löydät ilmaisen laajennuksen,
joka kiinnostaa sinua, voit ladata ja asentaa sen sovellukseen Extension Managerin avulla.

Laajennusten lataaminen
Adobe Exchange -sivustosta saat lisätietoja laajennuksista, voit arvioida käyttämiäsi laajennuksia ja löytää uusia laajennuksia.

1. Siirry Adobe Exchangeen valitsemalla Tiedosto > Hae lisää laajennuksia Extension Managerissa tai kirjoittamalla osoitteen
www.adobe.com/go/exchange verkkoselaimeen.

2. Valitse Lataa, jos haluat ladata Adobe Exchange -paneelin.

3. Valitse Lisätietoja, jos haluat tietää, miten voit etsiä ja asentaa lisää laajennuksia Adobe Exchange -paneelin avulla.

Laajennusten asentaminen
Varmista laajennuksia asennettaessa, että Extension Managerin versio vastaa laajennettavien tuotteiden versiota. Käytä esimerkiksi Extension
Manager CC:tä, jos haluat asentaa laajennuksia Dreamweaver CC:hen. Jos haluat hallita aikaisempien tuoteversioiden laajennuksia, käytä
kyseisten tuotteiden mukana asennettua Extension Managerin versiota.

1. Kaksoisnapsauta laajennustiedostoa Windows® Explorerissa (Windows) tai Finderissa (Mac OS).
2. Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.
3. Jos näet varoituksen allekirjoittamattomasta laajennuksesta, paina soveltuvaa painiketta. Kaikki allekirjoittamattomat laajennukset eivät

aiheuta varoitusta asennettaessa.

Jos laajennus asentuu ongelmitta, laajennuksen kuvaus ilmestyy Extension Managerin työtilan alaosaan.

Ota huomioon seuraavat asiat:

Joidenkin laajennusten kohdalla muutokset tulevat voimaan vasta sovelluksen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Jos laajennus muokkaa määritystiedostoa, esimerkiksi menus.xml, Extension Manager luo varmuuskopion tiedostosta (menus.xbk) ennen
laajennuksen asentamista. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että laajennus rikkoo määritystiedoston, voit palauttaa sen varmuuskopion
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avulla.

Adobe suosittelee, että määritystiedostoja ei muokata itse. Jos niitä muokataan väärin, se saattaa aiheuttaa tuotteen eri osien
toimimattomuuden ja estää muiden laajennusten asentamisen. Muokkaa määritystiedostoja vain Extension Managerin avulla.

Tietoja allekirjoitetuista laajennuksista
Digitaalinen allekirjoitus yksilöi laajennuksen julkaisijan. Se sisältää salattuja tietoja, jotka ovat allekirjoittajalle ainutkertaisia ja helposti
vahvistettavissa. Digitaalinen allekirjoitus varmistaa käyttäjälle, että laajennus on peräisin julkaisijalta.

Digitaaliset allekirjoitukset vahvistetaan digitaalisella varmenteella, joka pitää sisällään julkaisijan sähköiset tunnisteet. Luotetun tahon myöntämä
digitaalinen varmenne varmistaa, että julkaisija ja tietty laajennus liittyvät toisiinsa. Tätä voisi verrata siihen, kuinka ajokorttisi valokuva liittää
henkilöllisyytesi henkilökohtaisiin piirteisiisi. Adoben allekirjoittamat laajennukset käyttävät VeriSignin myöntämää varmennetta. Muiden kuin
Adoben kehittäjien luomat laajennukset voivat käyttää myös muita luotettuja varmenteita laajennustensa allekirjoittamiseen.

Tietoja laajennusten allekirjoittamisesta on osoitteessa www.adobe.com/go/learn_em_signextension_fi.

Lisää aiheita
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Extension Managerin käynnistäminen
Asennettujen laajennusten käsitteleminen
Laajennussarjojen hallinta (vain CS6)
Laajennusta koskevien tietojen hakeminen
Asetukset

Extension Managerilla voit hallita Dreamweaveria, Flash Professionalia, Photoshopia, InDesignia, InCopya, Illustratoria, Adobe Premiere Prota ja
Preludea varten kehitettyjä laajennuksia. Varmista, että Extension Managerin versio vastaa laajennettavien tuotteiden versiota. Käytä esimerkiksi
Extension Manager CC:tä, jos haluat hallita laajennuksia Photoshop CC:ssä. Jos haluat hallita aikaisempien tuoteversioiden laajennuksia, käytä
kyseisten tuotteiden mukana asennettua Extension Managerin versiota.

Extension Managerin käynnistäminen
Käynnistä Extension Manager Windowsin Käynnistä-valikosta tai Mac OS:n Applications-kansiosta.

Voit käynnistää Extension Managerin myös Dreamweaverista, Flashista tai InDesignista valitsemalla Ohje > Hallinnoi laajennuksia.

Asennettujen laajennusten käsitteleminen
Tee Extension Managerissa jokin seuraavista:

Lajittele asennetut laajennukset napsauttamalla sarakkeen otsikkoa, kuten nimeä, versiota tai tekijää.

Ota laajennus käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla laajennuksen vieressä oleva Käytössä-valintaruutu.

Huomautus: Jos olet asentanut suuren määrän laajennuksia, voit ottaa niitä valikoivasti käyttöön ja pois käytöstä, mikä saattaa parantaa
sovelluksen suorituskykyä.

Voit poistaa sovelluksen valitsemalla sen Tuotteet-luettelosta, valitsemalla laajennuksen ja napsauttamalla Poista-painiketta. Laajennuksen
poistaminen poistaa sen asennuksen sovelluksesta.

Huomautus: Älä poista itse käytöstä poistettuja laajennuksia Pois käytöstä -kansiosta. Jos poistat laajennuksia itse, määritystiedostoon
tehtävät pakolliset muutokset jäävät tekemättä.

Laajennussarjojen hallinta (vain CS6)
Laajennussarjojen avulla voit hallita laajennuksia kokoelmana ilman, että sinun tarvitsisi hallita niitä erikseen. Voit ottaa sarjassa eri laajennuksia
käyttöön tai poistaa niitä käytöstä, ja sama laajennus voi kuulua useisiin sarjoihin. Sarjaa vaihtamalla voit ottaa nopeasti useita sarjoja käyttöön tai
poistaa niitä käytöstä.

Jos haluat määrittää laajennussarjoja, valitse Työkalut > Sarjojen hallinta. Tämän jälkeen voit luoda laajennussarjan, nimetä sen uudelleen tai
poistaa sen.
Jos haluat vaihtaa laajennussarjaa, valitse näytön oikeassa yläkulmassa olevasta ponnahdusvalikosta toinen sarja.

Voit myös viedä laajennussarjan XML-tiedostona ja tuoda sen toiseen tietokoneeseen.

Jos haluat viedä sarjan, napsauta Vie-painiketta ja valitse yksi tai useampi vietävä sarja.
Jos haluat tuoda sarjan, napsauta Tuo-painiketta ja valitse XML-tiedosto.

Laajennusta koskevien tietojen hankkiminen
Valitse Extension Managerin luettelosta asennettu laajennus ja lue työtilan alaosaan tulevat tiedot. Tiedot näkyvät seuraavissa välilehdissä.

Kuvaa laajennuksen ja sen sijainnin tuotteessa. Kehittäjät merkitsevät tämän tiedon luodessaan laajennusta.

Sisältää mahdollisesti myös allekirjoitusta ja riippuvuutta koskevia tietoja.

Asetukset
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Varoitukset

Käyttöoikeuksien hallinta

Asetukset sisältävät asetuksia, jotka varoittavat laajennuksista ja määrittävät, voiko Extension Manager käyttää Internetiä. Voit avata Asetukset
valitsemalla Työkalut > Asetukset.

Sisältää asetuksen, joka varoittaa sinua asentaessasi allekirjoittamatonta ZXP-laajennusta. Allekirjoitettu laajennus sisältää tietoja
laajennuksen julkaisijasta. Jos Extension Manager pystyy päättelemään laajennuksen julkaisijan, laajennus asentuu hiljaisesti ja näet
allekirjoitustiedot Lisätoiminnot-välilehdessä. Muussa tapauksessa ilmestyy varoitus ja voit joko jatkaa asennusta tai keskeyttää asennuksen.

Määritä, voiko Extension Manager käyttää Internetiä. Oletusarvoisesti asetuksena on tosi. Jos tätä asetusta ei valita,
Extension Manager ei pysty käyttämään Adobe Exchangea esimerkiksi laajennusten lähettämiseen tai online-ohjeen ja käyttäjäfoorumin
avaamiseen.

Lisätietoja allekirjoitetuista laajennuksista on osoitteessa Tietoja allekirjoitetuista laajennuksista.
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Laajennuksen lähettäminen

Adobe Extension Packagerilla voit pakata omat laajennuksesi ennen niiden lähettämistä Adobelle jaeltaviksi Adobe Exchange -sivustossa. Voit
ladata Adobe Exchange Packagerin kirjautumalla Adobe-tunnuksellasi Adobe Exchange Producer -portaaliin. Testaa laajennuksen pakkaamisen
jälkeen pakkauksen toiminta asentamalla se omalle koneellesi. Laajennusten tekemisen ja testaamisen ohjeita on Adobe Exchange -sivustossa
olevassa Exchangen ohjeessa (www.adobe.com/go/exchange_fi). Kun olet tehnyt ja testannut laajennuksesi, voit pakata ja lähettää sen.

Lisäresursseja laajennusten luomiseen löydät oppaista Extending Dreamweaver Help ja Extending Flash Help.

Laajennusten ja tiedostomuotojen tyypit
Extension Manager tukee seuraavantyyppisiä laajennuksia ja tiedostomuotoja. Tietoja laajennusten asennustiedostojen luonnista on Extension
Manager CS Configuration Reference -oppaassa, joka on ladattavissa Adoben sivustosta osoitteesta www.adobe.com/go/em_file_format_fi.

Mikä tahansa laajennus, joka ei ole Creative Cloud -laajennus. Voit pakata tavalliset laajennukset ZXP-muotoon.

Verkkopalvelu, jota käytetään suoraan Creative Cloud -sovelluksesta, esimerkiksi Laajennus-valikon paneelista. Sekä
Adoben kehittäjät että muut kehittäjät voivat luoda näitä laajennuksia. Creative Cloud -laajennuksissa on oltava julkaisijan varmennettu allekirjoitus.
Esimerkiksi CSXS_Adobe.zxp on Adoben allekirjoittama zip-pohjainen Creative Cloud -laajennus.

Yhdistää Creative Cloud -laajennusten toimintopaneelit tiukasti tuotteeseen. Esimerkiksi Dreamweaverin kelluvassa
paneelissa voit esikatsella sivuja Internet-selaimissa. Risteämälaajennuksiin kuuluu sekä tavallisia laajennuksia että Creative Cloud -laajennuksia.

XML-tiedosto, joka määrittää laajennuksen attribuutit, mukaan lukien laajennuksen nimen, sen kuvauksen, versionumeron ja tyypin. Tiedosto
myös määrittää jokaisen laajennukseen kuuluvan tiedoston, mukaan lukien esimerkiksi mahdollisen mukautetun kuvakkeen. Laajennuksen
kuvauksen määrittämisessä voit käyttää HTML-koodia tekstissä tai linkkiä paikalliseen HTML-tiedostoon. Voit myös luoda linkin ulkoiseen HTML-
sivuun, jos käyttäjällä on Internet-yhteys.

Zip-pohjainen pakettimuoto, joka voi sisältää laajennuksen julkaisijan osoittavan digitaalisen allekirjoituksen.

Perinteinen pakettimuoto Extension Managerin tukemille laajennuksille. Tämä muoto on poistettu versiosta CS6 eikä sitä enää tueta CC:ssä.
Voit muuntaa vanhat MXP-paketit ZXP-muotoon valitsemalla Extension Manager CS6:sta Työkalut > Muunna MXP-laajennus ZXP-laajennukseksi.

Laajennuksen pakkaaminen (vain CS6 ja aiemmat versiot)
Pakkaa tavallinen tai hybridilaajennus toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Extension Manager ei tue Creative Suite -laajennusten pakkaamista. Nämä laajennukset voidaan luoda Creative Suite SDK:lla.

1. Testaa laajennuksesi huolellisesti.
2. (Valinnainen) Luo kuvake, joka näkyy laajennuksesi vieressä Extension Managerissa. Tee kuvake PNG- tai GIF-muotoon ja kokoon 24

pikseliä x 24 pikseliä.

Jos et lähetä omaa kuvakettasi, käytetään oletuskuvaketta.

3. Kopioi kaikki laajennuksesi tiedostot esityskansioon, jotta pakkaaminen olisi helpompaa.

Tiedostot voivat olla eri tasoilla kansiohierarkiassa. Määritä jokaiselle tiedostolle polku, joka on suhteellinen asennustiedostoon käyttämällä
<file>-merkkiä laajennuksen asennustiedostossa (MXI-tiedosto - katso seuraava vaihe). On kuitenkin helpompaa pitää kirjaa kaikista
tiedostoista, jos et yritä pakata niitä suoraan niiden asennuskansioista Configuration-kansiossa.

4. Luo asennustiedosto (tiedostotunniste -mxi) laajennuksellesi.

5. Valitse Extension Managerissa Tiedosto > Pakkaa ZXP-laajennus.

6. Valitse näyttöön tulevasta tiedoston valintaikkunasta MXI-tiedosto ja sitten Avaa.

7. Valitse tallennussijainti pakkaustiedostolle ja anna sille nimi (tiedostotunniste .zxp) ja napsauta Tallenna-painiketta.

Laajennuksen pakkaustiedoston nimessä ei saa olla välilyöntejä. Nimen pitää kelvata sekä Windows- että Mac OS -

6

http://www.adobe.com/go/exchange_fi
http://help.adobe.com/fi_FI/dreamweaver/cs/extend/dreamweaver_cs5_extending.pdf
http://help.adobe.com/fi_FI/flash/cs/extend/index.html
http://www.adobe.com/go/em_file_format_fi


Lisensoitu  -lisenssin mukaan. Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Yksityisyyttä koskeva Online-toimintaohjelma

Alkuun

ympäristöissä.

Extension Manager luo pakkaustiedoston, joka sisältää pakatut versiot laajennuksen käyttämistä tiedostoista, mukaan lukien MXI-tiedostosta.

8. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla asentamalla ja testaamalla laajennus.

Laajennuksen lähettäminen
1. Valitse Extension Managerissa Tiedosto > Lähetä laajennus.

Adobe Exchangen lähetyssivu avautuu selaimeesi.

2. Noudata sivun ohjeita ja jatka, kunnes saat vahvistusviestin.
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Extension Manager - perustiedot komentorivin käytöstä
Laajennuksen pakkaaminen komentorivin kautta
Laajennuksen asentaminen komentorivin kautta
Laajennuksen poistaminen komentorivin kautta
Laajennuksen ottaminen käyttöön komentorivin kautta
Laajennuksen ottaminen pois käytöstä komentorivin kautta
Extension Managerin käynnistäminen komentorivin kautta
Laajennuksen päivittäminen komentorivin kautta
Laajennusten luettelointi komentorivin kautta
Laajennuksen päivitysten luettelointi komentorivin kautta
Komentojen suorittaminen BridgeTalkin kautta

Extension Manager CC:ssä komentorivin avulla voidaan suorittaa erilaisia toimenpiteitä, joita normaalisti tehtäisiin Extension Managerin työtilassa.

Extension Manager - perustiedot komentorivin käytöstä
Laajennuksia voidaan hallinnoida myös komentoriviltä käyttäen tiettyjä syntakseja, komentoja ja määritteitä. Komentorivin syntaksi on Extension
Managerissa muuttunut merkittävästi. Tietoja Extension Manager CS6:ssa tai sitä aikaisemmissa versioissa käytetystä komentorivin syntaksista
saat tästä artikkelista.

1. Windowsissa komentorivi avataan valitsemalla Käynnistä - Kaikki ohjelmat - Komentorivi. Mac OS:ssa Terminal avataan
kaksoisnapsauttamalla sen kuvaketta Applications/Utilities-kansiossa.

2. Siirry seuraavaan kansioon:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. Kirjoita komentoriville suoritettava tiedosto seuraavasti (myös kaksoislainausmerkit):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”

4.  Tiedoston suorituksen jälkeen voit kirjoittaa haluamasi komennon.

Seuraavassa luettelossa kuvataan käytettävissä olevat komennot:

Windows-komento MAC-komento Kuvaus Pakolliset määritteet

/help help Näyttää komentorivin
ohjetiedot.

/launch launch
Käynnistää Extension
Managerin komentorivin
kautta.

/install install Asentaa laajennuksen. ZXP(tiedostopolku)

/remove remove Poistaa laajennuksen. Laajennuksen nimi

/enable enable Ottaa laajennuksen käyttöön. Laajennuksen nimi

/disable disable Poistaa laajennuksen käytöstä. Laajennuksen nimi

/list all list all Luettelee kaikki asennetut
laajennukset.

/list list Näyttää määritetyt
tuotelaajennukset. Tuotteen nimi

/update update Päivittää sovelluksen. Laajennuksen nimi

/list_update all list_update all
Luettelee laajennukset, joihin
on asennettavissa uusia
päivityksiä.

/list_update list_update Luettelee määritetyn tuotteen
päivitetyt laajennukset. Tuotteen nimi
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Seuraavassa taulukossa kuvataan käytettävissä olevat määritteet:

Laajennuksen pakkaaminen komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. (Windows) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

(CS5 ja CS5.5, MXP-muoto): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\omatiedosto.mxi" mxp="c:\omatiedosto.mxp"

(CS5 ja uudemmat, ZXP-muoto): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\omatiedosto.mxi" zxp="c:\omatiedosto.zxp"

3. (Macintosh) Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.mxi" mxp="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.mxp"

(CS5 ja uudemmat, ZXP-muoto): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.mxi" zxp="/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.zxp"

4. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla asentamalla ja testaamalla laajennus.

Laajennuksen asentaminen komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. (Windows) Anna seuraava komento ja määritä oma määritearvosi: 

(ZXP-muoto): ExManCmd.exe /install "c:\omatiedosto.zxp"

3. (Macintosh) Anna seuraava komento ja määritä oma määritearvosi:
(ZXP-muoto): ./ExManCmd --install "/omakansio/omaalikansio/omatiedosto.zxp"

4. Määritä kieliasetukset lisäämällä kielialuekomento ja määrittämällä lang-määrite ennen asennuskomentoa, kuten seuraavassa esimerkissä: 
ExManCmd.exe /locale "fi_FI" /install "c:\omatiedosto.zxp"

5. Varmista, että laajennus toimii halutulla tavalla testaamalla laajennus

Laajennuksen poistaminen komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Laajennuksen ottaminen käyttöön komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

/locale locale Määrittää Extension Managerin
käynnistyssijainnin lang

Määritteet Kuvaus

zxp(tiedostopolku) Määrittää ZXP-muodossa olevan pakkaustiedoston nimen ja
sijainnin.

lang Määrittää kielitunnuksen, esimerkiksi en-US.

extension name Määrittää laajennuksen nimen (kuten määritetty MXI-tiedostossa).

product display name Määrittää laajennusta käyttävän tuotteen.
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Alkuun

Alkuun

Alkuun

Alkuun

Alkuun

Alkuun

Laajennuksen ottaminen pois käytöstä komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla.

Extension Managerin käynnistäminen komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Määritä Extension Managerin alueellinen kielikoodi kielimääritteen avulla.

Laajennuksen päivittäminen komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Anna laajennuksen nimi extension-määritteen avulla

Laajennusten luettelointi komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Luettele kaikki järjestelmään asennetut laajennukset all-määritteen avulla. Luettele tuotteeseen asennetut laajennukset product name -määritteen
avulla.

Laajennuksen päivitysten luettelointi komentorivin kautta
1. Siirry Extension Managerin sovelluskansioon.
2. Anna seuraava komento ja määritä omat määritearvosi:

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

Luettele kaikki järjestelmään asennetut, päivitettävissä olevat laajennukset all-määritteen avulla. Luettele tuotteeseen asennetut laajennukset
product name -määritteen avulla.

Komentojen suorittaminen BridgeTalkin kautta
Extension Managerilla voi suorittaa BridgeTalkin kautta välitettyjä asennuskomentoja. Jos haluat lähettää komentoja Extension Manageriin, määritä
BridgeTalkin kohdetunnisteeksi "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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