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Kiterjesztések telepítése
Az aláírt kiterjesztések
További témakörök

A kiterjesztések olyan szoftverek, amelyeket felvehet egy Adobe-alkalmazásba, hogy kibővítse annak funkcióit. Kiterjesztéseket a következőkbe
vehet fel: Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  és Prelude . A Bridge  nem támogatott a
CS6 és az újabb verziókban.

Az Extension Manager CC már nem támogatja az MXP-kiterjesztéseket. Ha MXP-kiterjesztéseket szeretne telepíteni az Adobe
alkalmazásokhoz, akkor előbb konvertálja azokat ZXP-kiterjesztésekké. Az MXP-kiterjesztéseket az Extension Manager CS6 segítségével
konvertálhatja ZXP-kiterjesztésekké. Az Extension Manager CS6 letöltési helye: http://www.adobe.com/hu/exchange/em_download/.

Az Extension Manager áttekintése
Az Extension Manager programmal könnyen és kényelmesen telepíthet, illetve törölhet kiterjesztéseket az Adobe-alkalmazásokban, valamint
információkat tudhat meg a telepített kiterjesztésekről. Használatával az Adobe Exchange webhelyet is egyszerűen felkeresheti. Továbbá kereshet
új kiterjesztéseket, információkat tudhat meg róluk, valamint értékelheti a már kipróbált kiterjesztéseket.

Ha még nem telepítette az Extension Manager CC programot, kattintson alkalmazásában a Súgó > Kiterjesztések kezelése parancsra az
Extension Manager automatikus letöltéséhez és telepítéséhez.

Az Extension Manager csak azokat a kiterjesztéseket jeleníti meg, amelyek az Extension Manager alkalmazással, illetve
parancssorból, az Extension Manager parancsaival lettek telepítve. Nem jelennek meg az Extension Manager alkalmazásban azok a
kiterjesztések, amelyek harmadik fél által készített telepítővel lettek telepítve, valamint a konfigurációs fájlok helyi módosításai sem.

A www.adobe.com/go/exchange_hu címen található Adobe Exchange webhelyen sokféle kiterjesztés található. Ha egy nem kereskedelmi
kiterjesztés felkelti az érdeklődését, akkor letöltheti és telepítheti egy alkalmazásba az Extension Manager segítségével.

Kiterjesztések letöltése
Az Adobe Exchange webhelyen további információt találhat a kiterjesztésekről, értékelheti a kipróbált kiterjesztéseket, valamint további
kiterjesztéseket kereshet.

1. Az Adobe Exchange webhely felkereséséhez válassza az Extension Manager Fájl > További kiterjesztések letöltése parancsot vagy írja be
böngészőjében a www.adobe.com/go/exchange webcímet.

2. Kattintson a Letöltés lehetőségre az Adobe Exchange panel letöltéséhez.

3. Kattintson a További információ lehetőségre, ha tudni szeretné, hogyan használja az Adobe Exchange panelt kiterjesztések kereséséhez és
telepítéséhez.

Kiterjesztések telepítése
A kiterjesztések telepítésekor ügyeljen arra, hogy az Extension Manager verziója egyezzen a kiterjesztéseket fogadó termékek verziójával. Például
az Extension Manager CC verziót használja, ha kiterjesztéseket szeretne telepíteni a Dreamweaver CC programba. Ha a termékek korábbi
verzióiban szeretné kezelni a kiterjesztéseket, használja az Extension Manager adott termékekkel együtt telepített verzióját.

1. Kattintson duplán a kiterjesztésfájlra a Windows® Intézőben (Windows esetén) vagy a Finderben (Mac OS esetén).
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Ha figyelmeztetés jelenik meg egy aláírás nélküli kiterjesztésnél, kattintson a megfelelő gombra. Nem mindegyik aláírás nélküli kiterjesztés

esetében jelenik meg figyelmeztetés a telepítés előtt.

Ha sikerült a kiterjesztés telepítése, a kiterjesztés leírása megjelenik az Extension Manager munkaterületének alsó részén.

Megjegyzések:

Bizonyos típusú kiterjesztések esetében a változtatások csak az alkalmazás bezárása és újbóli elindítása után lépnek érvénybe.

® ® ® ® ® ® ® ® ®
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Ha egy kiterjesztés módosít egy konfigurációs fájlt, például a menus.xml fájlt, olyankor az Extension Manager biztonsági másolatot készít az
érintett konfigurációs fájlról (például a menus.xbk fájlról) a kiterjesztés telepítése előtt. Ha esetleg a kiterjesztés elrontaná a konfigurációs fájlt,
visszaállíthatja az eredeti állapotot a fájlról készített biztonsági másolatból.

Az Adobe nem javasolja a konfigurációs fájlok kézi módosítását. Ha nem megfelelően módosít egy fájlt, azzal működésképtelenné
teheti a termék fontos részeit, valamint a további kiterjesztések telepítése is meghiúsulhat. Csak az Extension Manager használatával módosítsa a
konfigurációs fájlokat.

Az aláírt kiterjesztések
A digitális aláírás azonosítja a kiterjesztés közzétevőjét. Olyan titkosított adatokat tartalmaz, amelyek egyedien azonosítják az aláírót, és könnyen
azonosíthatók. A digitális aláírás szavatolja, hogy a kiterjesztés a közzétevőtől származik.

A digitális aláírások digitális tanúsítványuk alapján ellenőrizhetők, amely elektronikus formában tárolja a közzétevő hitelesítő adatait. A
hitelesítésszolgáltató által kiadott digitális tanúsítvány igazolja, hogy az adott kiterjesztés a közzétevőhöz tartozik. Ez ahhoz hasonlítható, ahogyan
a jogosítványában lévő fénykép is összetartozik az Ön személyi adataival. Az Adobe által aláírt kiterjesztésekhez a VeriSign által kiadott
tanúsítványok tartoznak. A más fejlesztők által létrehozott kiterjesztések aláírásához a fejlesztők más megbízható tanúsítványokat is
használhatnak.

A kiterjesztések aláírásáról a következő webhelyen tájékozódhat: www.adobe.com/go/learn_em_signextension_hu.

További témakörök
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Leírás

Speciális

Az Extension Manager elindítása
A telepített kiterjesztések kezelése
Kiterjesztéskészletek kezelése (csak a CS6 esetén)
Kiterjesztésre vonatkozó információk megtekintése
Beállítások

Az Extension Manager használatával a következő programokhoz fejlesztett kiterjesztéseket kezelheti: Dreamweaver, Flash Professional,
Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro és Prelude. Ügyeljen arra, hogy az Extension Manager verziója egyezzen a
kiterjesztéseket fogadó termékek verziójával. Például az Extension Manager CC verziót használja, ha a Photoshop CC programban szeretné
kezelni a kiterjesztéseket. Ha a termékek korábbi verzióiban szeretné kezelni a kiterjesztéseket, használja az Extension Manager adott
termékekkel együtt telepített verzióját.

Az Extension Manager elindítása
Az Extension Manager program Windows rendszeren a Start menüből, Mac OS esetén az Applications mappából indítható el.

Az Extension Manager elindítható a Dreamweaver, a Flash vagy az InDesign stb. programból is a Súgó > Kiterjesztések kezelése
paranccsal.

A telepített kiterjesztések kezelése
Az Extension Manager programban hajtsa végre a következő műveletek bármelyikét:

A telepített kiterjesztések rendezéséhez kattintson egy oszlopfejlécre, például a Név, a Verziószám vagy a Szerző oszlopfejlécre.

A kiterjesztések engedélyezéséhez vagy letiltásához használja az engedélyezni vagy letiltani kívánt kiterjesztés mellett található
Engedélyezve jelölőnégyzetet.

Megjegyzés:  Ha sok kiterjesztést telepített, külön-külön engedélyezheti vagy letilthatja azokat, ezzel javítva az alkalmazás teljesítményét.

Kiterjesztések eltávolításához jelölje ki a megfelelő alkalmazást a Termékek listán, jelölje ki a megfelelő kiterjesztést, majd kattintson az
Eltávolítás gombra. Ha eltávolít egy telepített kiterjesztést, azzal eltávolítja az alkalmazásból is.

Megjegyzés:  A letiltott kiterjesztéseket ne távolítsa el kézzel a Disabled mappából. Ha kézzel távolít el egy kiterjesztést, akkor bizonyos
fontos változtatások nem történnek meg a konfigurációs fájlban.

Kiterjesztéskészletek kezelése (csak a CS6 esetén)
A kiterjesztéskészletek segítségével gyűjteményként kezelheti a kiterjesztéseket. A különböző kiterjesztések engedélyezhetők vagy letilthatók a
készletben, és ugyanaz a kiterjesztés tartozhat több készlethez is. A készletek váltásával gyorsan engedélyezhet vagy letilthat egyszerre több
kiterjesztést.

A kiterjesztéskészletek konfigurálásához válassza az Eszközök > Készletek kezelése parancsot, majd hozza létre, nevezze át vagy törölje a
kiterjesztéskészletet.
A kiterjesztéskészletek váltásához válasszon másik készletet a jobb felső sarokban található előugró menüből.

A kiterjesztéskészleteket exportálhatja XML-fájlként is, majd másik számítógépen importálhatja azokat.

Készlet exportálásához kattintson az Exportálás gombra, és válassza ki az exportálni kívánt készleteket.
Készlet importálásához kattintson az Importálás gombra, és válassza ki az XML-fájlt.

Kiterjesztésre vonatkozó információk megtekintése
Jelöljön ki egy telepített kiterjesztést az Extension Manager programban, és a munkaterület alsó részén tekintse át a rá vonatkozó
információkat. Az információk a következő lapokon jelennek meg:

Itt található a kiterjesztés leírása, valamint a helye a termékben. Ezt az információt a fejlesztők adják meg a kiterjesztés létrehozásakor.

Tartalmazza az aláírást és a függőségekre vonatkozó adatokat, ha vannak ilyenek.
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Figyelmeztetések

Hozzáférés-vezérlés

Beállítások
A Beállítások között találhatók olyan funkciók, amelyek figyelmeztetik az elérhető kiterjesztésekre, illetve beállítják, hogy az Extension Manager
elérheti-e az internetet. A beállítások megjelenítéséhez válassza a Fájl > Beállítások parancsot.

Itt található egy beállítás, amelynek megadása esetén a program figyelmeztetést jelenít meg az aláírás nélküli kiterjesztések
telepítésekor. Az aláírt kiterjesztések tartalmazzák a közzétevőjükre vonatkozó adatokat. Ha az Extension Manager meg tudja határozni a
kiterjesztés közzétevőjét, akkor figyelmeztetés megjelenítése nélkül telepíti a frissítést, ekkor a Speciális lapon megtekinthetők az aláírás adatai.
Ellenkező esetben figyelmeztetés jelenik meg, és eldöntheti, hogy folytatja vagy megszakítja a telepítést.

Megadja, hogy az Extension Manager elérheti-e az internetet. A beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha
kikapcsolja, az Extension Manager nem tudja használni az Adobe Exchange rendszert a kiterjesztések továbbítására, nem éri el az online súgót
és fórumokat, stb.

További információ az aláírt kiterjesztésekről: Az aláírt kiterjesztések.
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Általános kiterjesztés

Creative Cloud-kiterjesztés

Hibrid kiterjesztés

MXI

ZXP

MXP

A lap tetejére

Megjegyzés:

A kiterjesztések típusai és a fájlformátumok
Kiterjesztés becsomagolása (csak CS6 vagy korábbi verziók esetén)
Kiterjesztés beküldése

Az Adobe Extension Packager programmal becsomagolhatja saját kiterjesztéseit, mielőtt elküldené azokat az Adobe-nak az Adobe Exchange
webhelyen való közzétételhez. Az Adobe Exchange Packager programot letöltheti, ha Adobe azonosítójával bejelentkezik az Adobe Exchange
portáljára. A kiterjesztést a becsomagolás után kipróbálhatja: ehhez telepítse a kiterjesztést a helyi számítógépen az Extension Managerrel. A
kiterjesztések írására és tesztelésére vonatkozó irányelvek megtalálhatók az Exchange súgójában az Adobe Exchange webhelyen
(www.adobe.com/go/exchange_hu). A megírás és a tesztelés után becsomagolhatja és beküldheti a kiterjesztést.

A kiterjesztések létrehozásával kapcsolatban további erőforrások A Dreamweaver kibővítése és A Flash kibővítése dokumentumokban találhatók.

A kiterjesztések típusai és a fájlformátumok
Az Extension Manager a következő kiterjesztéstípusokat és fájlformátumokat kezeli. A kiterjesztéstelepítési fájlok létrehozásáról a
kiterjesztéstelepítési fájlokat ismertető dokumentumban olvashat, amely letölthető az Adobe webhelyéről a következő címen:
www.adobe.com/go/em_file_format_hu.

Minden olyan kiterjesztés, amely nem Creative Cloud-kiterjesztés. Az általános kiterjesztések csomagolásához a ZXP
formátum használható.

Webes szolgáltatás, amelyet közvetlenül lehet elérni a Creative Cloud-alkalmazásokból, például a Kiterjesztés
menüben található panelről. Ilyen kiterjesztéseket az Adobe fejlesztői és más fejlesztők egyaránt létrehozhatnak. A Creative Cloud-
kiterjesztéseknek a közzétevőtől származó, tanúsítvánnyal rendelkező aláírást kell tartalmazniuk. A CSXS_Adobe.zxp például egy a zip
formátumban összecsomagolt, az Adobe által aláírt Creative Cloud-kiterjesztés.

A Creative Cloud-kiterjesztések műveleti paneljeit építi be a termékbe. A Dreamweaver programban található lebegő panel
például lehetővé teszi a lapok előzetes megtekintését webböngészőben. A hibrid kiterjesztések közé tartozhatnak általános kiterjesztések és
Creative Cloud-kiterjesztések is.

XML nyelvű fájl, amely megadja a kiterjesztés attribútumait, beleértve a kiterjesztés nevét, leírását, verziószámát és típusát. Továbbá a fájl
felsorolja a kiterjesztés további fájljait, beleértve az esetlegesen használni kívánt egyéni ikont. A kiterjesztés leírásának megadásához használhat
HTML-kódot a szövegben vagy hivatkozhat egy helyi HTML-fájlra. Ha a felhasználó rendelkezik internetkapcsolattal, akkor távoli HTML-lapra is
hivatkozhat.

Zip típusú csomagolt formátum, amely tartalmazhatja a kiterjesztés közzétevőjét azonosító digitális aláírást.

Az Extension Manager által kezelt hagyományos kiterjesztéscsomag-formátum. Ez a formátum elavult a CS6 verzióban, a CC verzióban
már nem támogatott. Ha a korábbi verziójú MXP-csomagokat ZXP formátumúra szeretné átalakítani, válassza az Eszközök > MXP-kiterjesztés
konvertálása ZXP formátumúra parancsot az Extension Manager CS6 programban.

Kiterjesztés becsomagolása (csak CS6 vagy korábbi verziók esetén)
Általános vagy hibrid kiterjesztés becsomagolásához hajtsa végre a következő lépéseket.

Az Extension Manager nem támogatja a Creative Suite-kiterjesztések becsomagolását. Ezek a kiterjesztések a Creative Suite SDK
használatával hozhatók létre.

1. Alaposan tesztelje le a kiterjesztést.
2. (Választható) Egy ikont is létrehozhat, amely a kiterjesztés mellett jelenik majd meg az Extension Manager programban. Az ikont PNG vagy

GIF formátumban mentse, 24×24 képpontos méretben.

Ha nem készít saját ikont, akkor a rendszer az alapértelmezett ikont használja.

3. A becsomagolás megkönnyítéséhez másolja a kiterjesztéshez tartozó összes fájlt egy átmeneti mappába.

A fájlok a mappahierarchia különböző szintjein is lehetnek. A kiterjesztéstelepítési fájlban (MXI-fájl – további információ a következő
lépésben) adja meg az egyes fájlok relatív útvonalát a telepítési fájlhoz képest a <file> címke segítségével. A fájlokat átláthatóbban
kezelheti, ha nem közvetlenül a Configuration mappába telepített helyükről csomagolja be azokat.

4. Hozzon létre egy kiterjesztéstelepítési fájlt (.mxi fájlnévvégződéssel) a kiterjesztéshez.
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5. Az Extension Manager programban válassza a Fájl > Csomag ZXP kiterjesztéssel parancsot.

6. A megjelenő párbeszédpanelen válassza ki az MXI-fájlt, és kattintson a Megnyitás elemre.

7. Válasszon helyet a csomagfájlnak, nevezze el (.zxp végződéssel), majd kattintson a Mentés elemre.

A kiterjesztés csomagfájljának neve nem tartalmazhat szóközt. A névnek érvényesnek kell lennie Windows és Mac OS
platformon egyaránt.

Az Extension Manager által létrehozott csomagfájl tartalmazza a kiterjesztés által használt összes fájl tömörített változatát, beleértve az MXI-
fájlt is.

8. A kiterjesztés telepítésével és tesztelésével ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik-e.

Kiterjesztés beküldése
1. Az Extension Manager programban válassza a Fájl > Kiterjesztés küldése parancsot.

A böngészőben megnyílik az Adobe Exchange beküldési lapja.

2. Kövesse a lapon található utasításokat, egészen a megerősítő üzenet megjelenéséig.
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Munka a parancssorból
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Az Extension Manager parancssori használatának alapjai
Kiterjesztés becsomagolása a parancssorból
Kiterjesztés telepítése a parancssorból
Kiterjesztés eltávolítása a parancssorból
Kiterjesztés engedélyezése a parancssorból
Kiterjesztés letiltása a parancssorból
Az Extension Manager indítása a parancssorból
Kiterjesztés frissítése a parancssorból
Kiterjesztések listázása a parancssorból
Kiterjesztés frissítéseinek listázása a parancssorból
Parancsok végrehajtása a BridgeTalk használatával

Az Extension Manager CC programban a parancssorból elvégezhetők olyan műveletek, amelyeket általában a program munkaterületén végezne
el.

Az Extension Manager parancssori használatának alapjai
A kiterjesztések a parancssorból is kezelhetők, megfelelő szintaxis, parancsok és attribútumok használatával. A parancssori műveletek szintaxisa
jelentősen módosult az Extension Manager CC programban. Az Extension Manager CS6 vagy korábbi verziók parancssori szintaxisáról ebben a
cikkben olvashat.

1. Windows rendszerben a parancssor megnyitásához válassza a Start > Minden program > Kellékek > Parancssor menüpontot. Mac OS
rendszerben a Terminal megnyitásához kattintson duplán az ikonjára az Applications/Utilities mappában.

2. Lépjen a következő mappába:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. A parancssorban írja be a következő végrehajthatófájl-nevet (idézőjelekkel együtt):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: "./ExManCmd"

4.  A végrehajtható fájl neve után írja be a kívánt parancsot.

Az elérhető parancsokat a következő lista ismerteti:

Parancs Windows esetén Parancs Mac esetén Leírás Szükséges attribútumok

/help help Súgóinformáció megjelenítése
a parancssorból

/launch launch Az Extension Manager
indítása a parancssorból

/install install Kiterjesztés telepítése.  ZXP (fájl-elérésiút)

/remove remove Kiterjesztés eltávolítása. A kiterjesztés neve

/enable enable Kiterjesztés engedélyezése. A kiterjesztés neve

/disable disable Kiterjesztés letiltása. A kiterjesztés neve

/list all list all Az összes telepített
kiterjesztés listázása.

/list list A megadott termék
kiterjesztéseinek listázása. A termék neve

/update update Egy kiterjesztés frissítése A kiterjesztés neve

/list_update all list_update all
Az összes olyan kiterjesztés
listázása, amelyhez új frissítés
telepíthető

/list_update list_update A megadott termék frissített
kiterjesztéseinek listázása A termék neve
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A következő táblázat ismerteti az elérhető attribútumok listáját:

Kiterjesztés becsomagolása a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. (Windows) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

(CS5 és CS5.5, MXP formátum): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\sajat_fajl.mxi" mxp="c:\sajat_fajl.mxp"

(CS5 és újabb, ZXP formátum): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\sajat_fajl.mxi" zxp="c:\sajat_fajl.zxp"

3. (Macintosh) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP formátum): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.mxi" mxp="/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.mxp"

(CS5 és újabb, ZXP formátum): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.mxi" zxp="/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.zxp"

4. A kiterjesztés telepítésével és tesztelésével ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik-e.

Kiterjesztés telepítése a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. (Windows) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével: 

(ZXP formátum): ExManCmd.exe /install "c:\sajat_fajl.zxp"

3. (Macintosh) Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumérték behelyettesítésével:
(ZXP formátum): ./ExManCmd --install "/sajat_mappa/sajat_almappa/sajat_fajl.zxp"

4. Ha területi beállítást kíván megadni, írja be a locale parancsot, valamint a nyelv attribútumot az install parancs elé: 
ExManCmd.exe /locale "hu_HU" /install "c:\myfile.zxp"

5. Teszteléssel ellenőrizze, hogy minden megfelelően működik a kiterjesztéssel kapcsolatban

Kiterjesztés eltávolítása a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét.

Kiterjesztés engedélyezése a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét.

/locale locale
Az Extension Manager területi
és nyelvi beállításának
megadása indításkor

nyelv

Attribútumok Leírás

zxp (fájl-elérésiút) A ZXP formátumú csomagfájl nevének és helyének megadása.

nyelv A területi nyelvkód meghatározása, például hu_HU.

kiterjesztés neve A kiterjesztés nevének meghatározása (ahogy az MXI-fájlban
szerepel).

termék megjelenítési neve A kiterjesztést használó termék meghatározása.

9



A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

A lap tetejére

Kiterjesztés letiltása a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét.

Az Extension Manager indítása a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

A nyelv attribútummal adhatja meg az Extension Manager megjelenítési nyelvének kódját.

Kiterjesztés frissítése a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

A kiterjesztés attribútummal adhatja meg a kiterjesztés nevét

Kiterjesztések listázása a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

Az all attribútummal listázhatja ki a rendszerre telepített összes kiterjesztést. A termék neve attribútummal listázhatja ki egy adott termékhez
telepített kiterjesztéseket.

Kiterjesztés frissítéseinek listázása a parancssorból
1. Lépjen az Extension Manager alkalmazásmappájába.
2. Írja be az alábbi parancsot a saját attribútumértékek behelyettesítésével:

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

Az all attribútummal listázhatja ki a rendszerre telepített összes frissíthető kiterjesztést. A termék neve attribútummal listázhatja ki egy adott
termékhez telepített kiterjesztéseket.

Parancsok végrehajtása a BridgeTalk használatával
Az Extension Manager végre tudja hajtani a BridgeTalk használatával átadott telepítési parancsokat. Az Extension Manager számára úgy küldhet
parancsokat, hogy a célként használt BridgeTalk-azonosítót megadja a következőképpen:·"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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