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Overføre og installere udvidelser
Om Extension Manager
Hente udvidelser
Installere udvidelser
Om signerede udvidelser
Flere emner
En udvidelse er et stykke software, der kan føjes til et Adobe-program for at forbedre dets funktionalitet. Du kan føje udvidelser til Dreamweaver ® ,
Flash ® , Photoshop® , InDesign ® , InCopy ® , Illustrator® , Adobe Premiere Pro® og Prelude ® . Bridge ® understøttes ikke i CS6 eller nyere.
Bemærk: MXP-udvidelser understøttes ikke længere af Extension Manager CC. Hvis du vil installere MXP-udvidelser til Adobe-programmer, skal
du konvertere dem til ZXP-udvidelser først. Du kan bruge Extension Manager CS6 til at konvertere MXP-udvidelser til ZXP-udvidelser. Du kan
hente Extension Manager CS6 fra http://www.adobe.com/dk/exchange/em_download/.

Til toppen

Om Extension Manager

Extension Manager er en nem og praktisk måde at installere og slette udvidelser i Adobe-programmer og finde oplysninger om udvidelser, du har
installeret. Det er også en smart måde at navigere til Adobe Exchange-stedet på. Du finder flere udvidelser, oplysninger om udvidelser og
bedømmelser på udvidelser, du brugte.
Hvis du ikke allerede har installeret Extension Manager CC, skal du klikke på Hjælp > Manage Extensions i dit program for automatisk at hente og
installere Extension Manager.
Bemærk: Extension Manager viser kun udvidelser, der blev installeret med Extension Manager-programmet eller med Extension Managerkommandoer fra kommandolinjen. Udvidelser, der installeres ved hjælp af et installationsprogram fra tredjepart eller lokale ændringer, der er
foretaget til dine konfigurationsfiler, vises ikke i Extension Manager.
Adobe Exchange-webstedet på www.adobe.com/go/exchange_dk er et opbevaringssted for mange udvidelsestyper. Hvis du finder en ikkekommerciel udvidelse, du er interesseret i, kan du hente og installere den ved hjælp af Extension Manager.

Til toppen

Hente udvidelser
Du kan få flere oplysninger om en udvidelse, bedømme en udvidelse, du har brugt, eller finde flere udvidelser på Adobe Exchange.

1. Gå til Adobe Exchange ved at vælge Fil > Hent flere udvidelser i Extension Manager eller ved at indtaste www.adobe.com/go/exchange_dk i
webbrowseren.
2. Klik på Hent for at hente panelet Adobe Exchange.
3. Klik på Få mere at vide for at få mere at ide om, hvordan du bruger panelet Adobe Exchange til at finde og installere flere udvidelser.

Til toppen

Installere udvidelser

Når du installerer udvidelser, skal du sørge for, at din version af Extension Manager svarer til den version af produkterne, du udvider. Brug f.eks.
Extension Manager CC til at installere udvidelser i Dreamweaver CC. Hvis du vil administrere udvidelser i tidligere versioner af produktet, skal du
bruge den version af Extension Manager, der er installeret med disse produkter.
1. Dobbeltklik på udvidelsesfilen i Windows® Stifinder (Windows) eller i Finder (Mac OS).
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Hvis der vises en advarsel om, at en udvidelse ikke er signeret, skal du klikke på den relevante knap. Der vises ikke altid en advarsel ved
installation af usignerede udvidelser.
Hvis udvidelsen er blevet installeret, vises en beskrivelse af den nederst i arbejdsområdet i Extension Manager.
Bemærk følgende:
Ved nogle udvidelsestyper træder ændringerne først i kraft, når du lukker og genstarter programmet.
Hvis en udvidelse ændrer en konfigurationsfil, f.eks. menus.xml, opretter Extension Manager en sikkerhedskopi af filen (menus.xbk) inden
installation af udvidelsen. I det usandsynlige tilfælde at udvidelsen ødelægger konfigurationsfilen, kan du gendanne den med
sikkerhedskopieringsfilen.
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Bemærk: Adobe anbefaler, at du ikke selv ændrer konfigurationsfiler. Hvis de bliver ændret forkert, kan det forårsage, at store dele af produktet
ikke fungerer og forhindrer installationen af andre udvidelser. Ændring af konfigurationsfiler bør kun ske ved hjælp af Extension Manager.

Til toppen

Om signerede udvidelser

En digital signatur identificerer udgiveren af udvidelsen og indeholder krypterede oplysninger, som er unikke for underskriveren, og som let kan
bekræftes. Den digitale signatur er brugerens forsikring for, at udvidelsen stammer fra udgiveren.
Digitale signaturer verificeres med et digitalt certifikat, som fastslår udgiverens legitimationsoplysninger elektronisk. Et digitalt certifikat, som er
udstedt af et nøglecenter, certificerer, at der er en forbindelse mellem en udgiver og en bestemt udvidelse. Denne forbindelse kan sammenlignes
med den måde, hvorpå fotoet på dit kørekort forbinder din identitet med dine personlige data. Udvidelser, som er signeret af Adobe, bruger et
certifikat, der er udstedt af VeriSign. Udvidelser, som er oprettet af andre udviklere end Adobe, bruger evt. et andet certifikat, der er tillid til, til
signering af deres udvidelser.
Du kan finde oplysninger om at signere en udvidelse på www.adobe.com/go/learn_em_signextension_dk.

Til toppen

Flere emner
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Administrere udvidelser
Starte Extension Manager
Administrere installerede udvidelser
Administrere udvidelsessæt (kun CS6)
Indhente oplysninger om en udvidelse
Indstillinger
Du kan bruge Extension Manager til at administrere udvidelser, der er udviklet til Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy,
Illustrator, Adobe Premiere Pro og Prelude. Sørg for, at din version af Extension Manager svarer til den version af produkterne, du udvider. Brug
f.eks. Extension Manager CC til at administrere udvidelser i Photoshop CC. Hvis du vil administrere udvidelser i tidligere versioner af produktet,
skal du bruge den version af Extension Manager, der er installeret med disse produkter.

Til toppen

Starte Extension Manager
Start Extension Manager fra menuen Start i Windows eller i mappen Programmer i Mac OS.
Du kan starte Extension Manager fra Dreamweaver, Flash, InDesign osv. ved at vælge Hjælp > Administrer udvidelser.

Til toppen

Administrere installerede udvidelser
Benyt en af følgende fremgangsmåder i Extension Manager:
Sorter installerede udvidelser ved at klikke på en kolonneoverskrift som f.eks. Navn, Version eller Forfatter.
Aktiver eller deaktiver en udvidelse ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiveret ud for udvidelsen.

Bemærk: Hvis du har installeret mange udvidelser, kan du vælge at aktivere og deaktivere dem for at hjælpe med at styre programmets
ydeevne.
Fjern en udvidelse ved at markere et program på produktlisten og derefter markere udvidelsen og klikke på knappen Fjern. Hvis du fjerner en
udvidelse, bliver den afinstalleret i programmet.
Bemærk: Fjern ikke manuelt deaktiverede udvidelser fra mappen Disabled. Hvis du gør det, bliver nødvendige ændringer til dine
konfigurationsfiler ikke udført.

Til toppen

Administrere udvidelsessæt (kun CS6)

Du kan bruge udvidelsessæt til at administrere udvidelser som en samling i stedet for individuelt. Forskellige udvidelser kan aktiveres eller
deaktiveres i et sæt, og den samme udvidelse kan tilhøre mange sæt. Du kan hurtigt aktivere og deaktivere mange udvidelser blot ved at skifte
sæt.
Når du vil konfigurere udvidelsessæt, skal du vælge Værktøjer > Administrer sæt og derefter oprette, omdøbe eller slette et udvidelsessæt.
Hvis du vil skifte udvidelsessæt, skal du vælge et andet sæt i pop op-menuen øverst til højre.
Du kan også eksportere et udvidelsessæt som en XML-fil og derefter importere det på en anden computer.
Hvis du vil eksportere et sæt, skal du klikke på knappen Eksporter og vælge det eller de sæt, der skal eksporteres.
Hvis du vil importere et sæt, skal du klikke på knappen Importer og vælge XML-filen.

Til toppen

Indhente oplysninger om en udvidelse

Vælg en installeret udvidelse i Extension Manager, og se oplysningerne i den nederste del af arbejdsområdet. Oplysningerne vises under
følgende faner.
Beskrivelse Beskriver udvidelsen, og hvor du kan finde den i produktet. Disse oplysninger angives af udviklere, når de opretter udvidelsen.
Avanceret Inkluder signatur og evt. afhængighedsoplysninger.
Til toppen

Indstillinger
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Indstillinger inkluder indstillinger for at advare dig om udvidelser, og konfigurer, om Extension Manager har adgang til internettet. Du kan få adgang
til Indstillinger ved at vælge Værktøjer > Indstillinger.
Advarsler Indeholder er indstilling, som viser en advarsel, hvis der installeres en usigneret ZXP-udvidelse. En signeret udvidelse indeholder
oplysninger om udgiveren af udvidelsen. Hvis Extension Manager kan bestemme udgiveren af udvidelsen, installeres udvidelsen i baggrunden, og
du kan se signaturoplysningerne under fanen Avanceret. Ellers vises en advarsel, og du kan vælge at fortsætte med eller annullere installationen.
Adgangskontrol Angiv, om Extension Manager må gå på internettet. Dette valg er som standard sat til sand. Hvis dette valg ikke er markeret, vil
Extension Manager ikke kunne bruge Adobe Exchange til at sende udvidelser, åbne online hjælp og forummer osv.
Du kan finde flere oplysninger om signerede udvidelser under Om signerede udvidelser.

Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

5

Sende udvidelser
Udvidelsestyper og filformater
Pakke en udvidelse (kun CS6 og tidligere versioner)
Sende en udvidelse
Du kan bruge Adobe Extension Packager til at pakke dine egne udvidelser, inden de sendes til Adobe til distribution på Adobe Exchangewebstedet. Du kan hente Adobe Exchange Packager ved at logge på Adobe Exchange-producerportalen med dit Adobe-id. Efter pakning af en
udvidelse kan den testes ved at bruge Extension Manager til at installere den lokalt. Der findes retningslinjer for, hvordan du skriver og tester dine
udvidelser, i Exchange Help på Adobe Exchange-webstedet (www.adobe.com/go/exchange_dk). Når du har skrevet og testet din udvidelse, kan
du pakke og sende den.
Du kan finde flere ressourcer til at oprette ressourcer i Extending Dreamweaver Help og Extending Flash Help.

Til toppen

Udvidelsestyper og filformater

Extension Manager understøtter følgende typer af udvidelser og filformater. Du kan finde oplysninger om oprettelse af installationsfiler til udvidelser
i Extension Manager CS Configuration Reference, som du kan hente fra Adobes websted på www.adobe.com/go/em_file_format_dk.
Almindelig udvidelse En udvidelse, som ikke er en Creative Cloud-udvidelse. Du kan pakke almindelige udvidelser med enten ZXP-formatet.
Creative Cloud-udvidelse En webtjeneste, som du kan få adgang til direkte fra et Creative Cloud-program, f.eks. fra et panel i Extensionmenuen. Både Adobe-udviklere og andre udviklere kan oprette disse udvidelser. Creative Cloud-udvidelser skal indeholde en certificeret signatur
fra udgiveren. CSXS_Adobe.zxp er f.eks. en zip-baseret Creative Cloud-udvidelse, som er signeret af Adobe.
Hybrid udvidelse Kombinerer Creative Cloud-udvidelsers handlingspaneler med tæt integration i produktet. Eksempelvis kan du med det
flydende panel i Dreamweaver se en forhåndsvisning af sider i webbrowsere. Hybride udvidelser omfatter både almindelige udvidelser og Creative
Cloud-udvidelser.
MXI En XML-fil, der angiver attributter for udvidelsen, herunder udvidelsens navn, en beskrivelse af udvidelsen, versionsnummer og type. Filen
angiver også hver fil, der er inkluderet i udvidelsen, inklusive ethvert tilpasset ikon du vil bruge. Hvis du vil angive en beskrivelse til din udvidelse,
kan du bruge HTML i din tekst eller et link til en lokal HTML-fil. Du kan også oprette et link til en ekstern HTML-side, når brugeren har en
internetforbindelse.
ZXP Et zip-baseret pakkeformat, der indeholder en digital signatur, som identificerer udvidelsens udgiver.
MXP Det traditionelle pakkeformat for udvidelser, som Extension Manager understøttede. Dette format er forældet i CS6 og understøttes ikke
længere i CC. Du kan konvertere ældre MXP-pakker til ZXP ved at vælge Værktøjer > Konverter MXP-udvidelse til ZXP i Extension Manager
CS6.

Pakke en udvidelse (Kun CS6 og tidligere versioner)

Til toppen

Følg disse trin for at pakke en almindelig eller hybrid udvidelse.
Bemærk: Extension Manager understøtter ikke pakning af Creative Suite-udvidelser. Disse udvidelser kan oprettes med Creative Suite SDK.
1. Test din udvidelse grundigt.
2. (Valgfrit) Opret et ikon, som vises ud for din udvidelse i Extension Manager. Opret ikonet i PNG eller GIF med 24 pixel x 24 pixel.
Hvis du ikke ønsker at oprette dit eget ikon, bruges standardikonet.
3. Kopier alle filerne til din udvidelse til en samlingsmappe, der letter pakningen.
Filerne behøver ikke at være placeret på det samme niveau i mappehierarkiet. Angiv en sti til hver fil i forhold til installationsfilen ved hjælp
af <file>-koden i udvidelsesinstallationsfilen (MXI-fil – se næste trin). Det er lettere at holde styr på filerne, hvis du ikke prøver at pakke
dem direkte fra deres installerede placeringer i konfigurationsmappen.
4. Opret en udvidelsesinstallationsfil (et filnavn, der ender på .mxi) til din udvidelse.
5. Vælg Fil > Pak ZXP-udvidelse i Extension Manager.
6. Vælg MXI-filen i den viste dialogboks, og klik derefter på Åbn.
7. Vælg en placering til den pakkede fil, giv den et navn, der ender på .zxp, og klik på Gem.
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Bemærk: Filnavnet til den pakkede udvidelse må ikke indeholde mellemrum. Det skal være gyldigt på både Windows- og Mac OSplatforme.
Extension Manager opretter en pakket fil, der indeholder komprimerede versioner af alle filer, der bruges af udvidelsen, inklusive MXI-filen.
8. Installer og test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten.

Til toppen

Sende en udvidelse
1. Vælg Fil > Send udvidelse i Extension Manager.
Adobe Exchanges overførselsside åbner i browseren.
2. Følg instruktioner på siden og fortsæt, indtil du modtager en bekræftelsesmeddelelse.
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Arbejde fra kommandolinjen
Grundlæggende om kommandolinjen i Extension Manager
Pakke en udvidelse fra kommandolinjen
Installere en udvidelse fra kommandolinjen
Fjerne en udvidelse fra kommandolinjen
Aktivere en udvidelse fra kommandolinjen
Deaktivere en udvidelse fra kommandolinjen
Starte Extension Manager fra kommandolinjen
Opdatere en udvidelse fra kommandolinjen
Angive udvidelser fra kommandolinjen
Angive opdateringer for en udvidelse fra kommandolinjen
Udføre kommandoer via BridgeTalk
I Extension Manager CC kan du bruge kommandolinjen til at udføre forskellige handlinger, du normalt udfører i arbejdsrummet i Extension
Manager.

Til toppen

Grundlæggende om kommandolinjen i Extension Manager

Du kan administrere udvidelser fra kommandolinjen vha. bestemt syntaks og bestemte kommandoer og attributter. Kommandolinjesyntaksen i
Extension Manager CC er ændret væsentligt. Se denne artikel for at få hjælp til den kommandolinjesyntaks, der bruges i Extension Manager CS6
eller tidligere.
1. I Windows skal du åbne kommandoprompten ved at vælge Start > Alle programmer > Tilbehør > Kommandoprompt. I Mac OS skal du åbne
Terminal ved at dobbeltklikke på dets ikon i mappen Programmer/Hjælpeprogrammer.
2. Naviger til følgende mappe:
Windows: C:\Programmer\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Programmer/Adobe Extension Manager CSx/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. På kommandolinjen skal du indtaste følgende eksekverbare sti (inklusive anførselstegn):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: "./ExManCmd"
4. Efter den eksekverbare sti skal du indtaste den ønskede kommando.
Følgende liste indeholder beskrivelser af de tilgængelige kommandoer:

Kommando for Windows

Kommando for MAC

Beskrivelse

Krævede attributter

/help

help

Viser hjælpoplysninger for
kommandolinjen.

/launch

launch

Starter Extension Manager fra
kommandolinjen

/install

install

Installer en udvidelse.

ZXP(filsti)

/remove

remove

Fjern en udvidelse.

Navn på udvidelse

/enable

enable

Aktiver en udvidelse.

Navn på udvidelse

/disable

disable

Deaktiver en udvidelse.

Navn på udvidelse

/list all

list all

Viser alle de udvidelser, der er
installeret.

/list

list

Viser de angivne
produktudvidelser.

Navn på produktet

/update

update

Opdaterer en udvidelse

Navn på udvidelse

/list_update all

list_update all

Liste med udvidelser, som har
nye opdateringer, der skal
installeres

/list_update

list_update

Viser de opdaterede udvidelser
for det angivne produkt
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Navn på produktet

/locale

locale

Angiv en landestandard for
Extension Manager ved start

lang

Nedenstående tabel beskriver listen over tilgængelige attributter:

Attributter

Beskrivelse

zxp(filsti)

Angiver navnet og placeringen på pakkefilen i ZXP-format.

lang

Angiver sprogkoden, f.eks. en_US.

navn på udvidelse

Angiver navnet på udvidelsen (som angivet i MXI-filen).

navn på produktvisning

Angiver produktet, der bruger udvidelsen.

Til toppen

Pakke en udvidelse fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. (Windows) Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
(CS5 og CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
(CS5 og nyere, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
3. (Macintosh) Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 og nyere, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi"
zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
4. Installer og test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten.

Til toppen

Installere en udvidelse fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. (Windows) Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
(ZXP-format): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
3. (Macintosh) Indtast følgende kommando, og angiv din egen attributværdi:
(ZXP-format): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Hvis du vil angive en landestandard, skal du tilføje locale-kommandoen og angive lang-attributten inden install-kommandoen på følgende
måde:
ExManCmd.exe /locale "en_US" /install "c:\myfile.zxp"
5. Test udvidelsen for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten

Til toppen

Fjerne en udvidelse fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample"
Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Til toppen

Aktivere en udvidelse fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample"
Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.
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Til toppen

Deaktivere en udvidelse fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample"
Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen.

Til toppen

Starte Extension Manager fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "en_US"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "da_DK"
Brug sprogkoden til at angive landestandardens sprogkode for Extension Manager.

Til toppen

Opdatere en udvidelse fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "en_US"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "da_DK"
Brug extension-attributten til at angive navnet på udvidelsen

Til toppen

Angive udvidelser fra kommandolinjen
1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Brug attributten all til at angive alle de udvidelser, der er installeret på systemet. Brug produktnavneattributten til at angive de udvidelser, der er
specifikt installeret for produktet.

Angive opdateringer for en udvidelse fra kommandolinjen

Til toppen

1. Naviger til programmappen til Extension Manager.
2. Indtast følgende kommando, og angiv dine egne attributværdier:
(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"
Brug attributten all til at angive alle de udvidelser, der er installeret på systemet, og som kan opdateres. Brug produktnavneattributten til at
angive de udvidelser, der er specifikt installeret for produktet.

Til toppen

Udføre kommandoer via BridgeTalk

Extension Manager kan udføre installationskommandoer, der er overført via BridgeTalk. Når du vil sende kommandoer til Extension Manager, skal
du angive BridgeTalk-mål-id'et som "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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