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En tilleggsmodul er programvare du kan legge til i et Adobe-program for å utvide funksjonaliteten i det. Du kan legge til tilleggsmoduler i
Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  og Prelude . Bridge  støttes ikke i CS6 eller senere.

MXP-tilleggsmoduler støttes ikke lenger av Extension Manager CC. Hvis du vil installere MXP-tilleggsmoduler for Adobe-programmer, må
du konvertere dem til ZXP-tilleggsmoduler først. Du kan bruke Extension Manager CS6 til å konvertere MXP-tilleggsmoduler til ZXP-
tilleggsmoduler. Extension Manager CS6 kan lastes ned fra http://www.adobe.com/no/exchange/em_download/.

Extension Manager
Extension Manager gjør det enkelt å installere og fjerne tilleggsmoduler i Adobe-programmer samt finne informasjon om tilleggsmoduler du har
installert. Den er også praktisk når du skal navigere på Adobe Exchange-området. Du kan finne flere tilleggsmoduler, få informasjon om
tilleggsmoduler og gi vurderinger til dem du har brukt.

Hvis du ikke allerede har installert Extension Manager CC, klikker du på Hjelp > Administrere tilleggsmoduler i programmet for å laste og installere
Extension Manager automatisk.

Extension Manager viser bare tilleggsmoduler som ble installert med Extension Manager-programmet eller med Extension Manager-
kommandoer fra kommandolinjen. Tilleggsmoduler som er installert ved hjelp av tredjepartprogramvare eller lokale endringer i konfigurasjonsfilen,
vises ikke i Extension Manager.

Adobe Exchange-webområdet på www.adobe.com/go/exchange_no er et datalager for mange typer tilleggsmoduler. Hvis du finner en ikke-
kommersiell tilleggsmodul du er interessert i, kan du laste den ned og installere den i et program ved hjelp av Extension Manager.

Laste ned tilleggsmoduler
Du kan få mer informasjon om en tilleggsmodul, gi en vurdering av en tilleggsmodul du har brukt, eller finne flere tilleggsmoduler på Adobe
Exchange.

1. Gå til Adobe Exchange ved å velge Fil > Skaff deg flere tilleggsmoduler i Extension Manager, eller ved å skrive inn
www.adobe.com/go/exchange i webleseren.

2. Klikk Last ned for å laste ned Adobe Exchange-panelet.

3. Klikk på Lær mer for å finne ut hvordan du kan bruke Adobe Exchange-panelet for å søke etter og installere flere tilleggsmoduler.

Installere tilleggsmoduler
Når du installerer tilleggsmoduler, må du passe på at Extension Manager-versjonen svarer til versjonen for produktene du utvider. Du bruker for
eksempel Extension Manager CC til å installere tilleggsmoduler i Dreamweaver CC. Hvis du vil administrere tilleggsmoduler i tidligere versjoner av
produktene, bruker du Extension Manager-versjonen som ble installert med disse produktene.

1. Dobbeltklikk tilleggsmodulfilen i Windows® Utforsker (Windows) eller i Finder (Mac OS).
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Hvis det vises en advarsel om usignert tilleggsmodul, klikker du den aktuelle knappen. Ikke alle usignerte tilleggsmoduler viser en advarsel

før installasjonen.

Hvis installasjonen av tilleggsmodulen er vellykket, vises en beskrivelse av tilleggsmodulen i den nedre delen av arbeidsområdet i Extension
Manager.

Merk følgende:

For noen tilleggsmoduler trer ikke endringene i kraft før du har lukket og startet programmet på nytt.

Hvis en tilleggsmodul endrer en konfigurasjonsfil, for eksempel menus.xml, opprettes en sikkerhetskopi av filen (menus.xbk) før
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tilleggsmodulen installeres. Hvis du skulle være så uheldig at tilleggsmodulen skader konfigurasjonsfilen, kan du gjenopprette den med
sikkerhetskopifilen.

Adobe anbefaler at du ikke endrer konfigurasjonsfiler for hånd. Hvis endringene i filene utføres feil, kan det føre til at store deler av
produktet slutter å virke, og at andre tilleggsmoduler ikke kan installeres. Bare endre konfigurasjonsfiler ved hjelp av Extension Manager.

Signerte tilleggsmoduler
En digital signatur identifiserer utgiveren av tilleggsmodulen og inneholder kryptert informasjon som er unik for signataren, og som er enkel å
bekrefte. Den digitale signaturen forsikrer brukeren om at tilleggsmodulen kommer fra utgiveren.

Digitale signaturer bekreftes med et digitalt sertifikat, som er elektronisk legitimasjon for utgiveren. Et digitalt sertifikat som er utstedt av en
sertifikatmyndighet, bekrefter at utgiveren og en bestemt tilleggsmodul hører sammen, på samme måte som bildet på bilsertifikatet ditt kobler
identiteten din med dine personlige opplysninger. Tilleggsmoduler som er signert av Adobe, bruker et sertifikat som er utstedt av VeriSign.
Tilleggsmoduler som ikke er laget av utviklere fra Adobe, kan bruke andre klarerte sertifikater til å signere tilleggsmodulene.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du signerer en tilleggsmodul, kan du se www.adobe.com/go/learn_em_signextension_no.

Flere emner
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Du kan bruke Extension Manager til å administrere tilleggsmoduler som er utviklet for Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign,
InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro og Prelude. Pass på at Extension Manager-versjonen svarer til versjonen for produktene du utvider. Du
bruker for eksempel Extension Manager CC til å administrere tilleggsmoduler i Photoshop CC. Hvis du vil administrere tilleggsmoduler i tidligere
versjoner av produktene, bruker du Extension Manager-versjonen som ble installert med disse produktene.

Starte Extension Manager
Start Extension Manager fra Start-menyen i Windows eller Programmer-mappen i Mac OS.

Du kan også starte Extension Manager fra Dreamweaver, Flash eller InDesign osv. ved å velge Hjelp > Administrere tilleggsmoduler.

Administrere installerte tilleggsmoduler
I Extension Manager kan du gjøre følgende:

Sortere installerte tilleggsmoduler ved å klikke på en kolonneoverskrift, for eksempel Navn, Versjon eller Forfatter.

Aktivere eller deaktivere en tilleggsmodul ved å merke av for Aktivert ved siden av tilleggsmodulen.

Merk: Hvis du har installert mange tilleggsmoduler, kan du aktivere og deaktivere hver enkelt av dem for å styre ytelsen til programmet.

Fjerne en tilleggsmodul ved å velge et program fra Produkter-listen og deretter merke tilleggsmodulen og klikke på Fjern-knappen. Når du
fjerner en tilleggsmodul, avinstalleres den i programmet.

Merk: Ikke fjern deaktiverte tilleggsmoduler manuelt fra Disabled-mappen. Hvis du gjør det, blir ikke nødvendige endringer i
konfigurasjonsfilene implementert.

Administrere tilleggsmodulsett (bare CS6)
Du kan bruke tilleggsmodulsett til å administrere tilleggsmoduler som en samling i stedet for enkeltvis. Ulike tilleggsmoduler kan aktiveres eller
deaktiveres i et sett, og samme tilleggsmodul kan tilhøre flere sett. Du kan raskt aktivere og deaktivere flere tilleggsmoduler ved å bytte sett.

Du konfigurerer tilleggsmodulsett ved å velge Verktøy > Administrer sett og deretter opprette, gi nytt navn til eller slette et tilleggsmodulsett.
Hvis du vil bytte tilleggsmodulsett, velger du et annet sett på hurtigmenyen øverst til høyre.

Du kan også eksportere et tilleggsmodulsett som en XML-fil og deretter importere det på en annen datamaskin.

Hvis du vil eksportere et sett, klikker du på Eksporter-knappen og velger ett eller flere sett du vil eksportere.
Hvis du vil importere et sett, klikker du på Importer-knappen og velger XML-filen.

Hente informasjon om en tilleggsmodul
Velg en installert tilleggsmodul som er oppgitt i Extension Manager, og les gjennom informasjonen nederst i arbeidsområdet. Informasjonen
vises i disse kategoriene.

Beskriver tilleggsmodulen og hvor du finner den i produktet. Utviklere angir denne informasjonen når de lager tilleggsmodulen.

Inkluderer signatur og avhengighetsinformasjon hvis det finnes.

Innstillinger
Innstillinger inkluderer innstillinger som varsler deg om tilleggsmoduler, og konfigurerer om Extension Manager har tilgang til Internett. Gå til
Innstillinger ved å velge Verktøy > Innstillinger.
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Inneholder et alternativ for å vise en advarsel hvis du installerer en usignert ZXP-tilleggsmodul. En signert tilleggsmodul har
informasjon om utgiveren av tilleggsmodulen. Hvis Extension Manager finner utgiveren av tilleggsmodulen, installeres tilleggsmodulen i
bakgrunnen, og du kan vise signaturinformasjonen i kategorien Avansert. Hvis ikke vises en advarsel, og du kan velge om du vil fortsette med
installasjonen eller avbryte den.

Angi om Extension Manager har tilgang til Internett. Dette valget er satt til sann som standard. Hvis det ikke er merket av for
dette valget, kan ikke Extension Manager bruke Adobe Exchange til å sende tilleggsmoduler, gå til elektronisk hjelp og forum, osv.

Hvis du vil ha mer informasjon om signerte tilleggsmoduler, kan du se Om signerte tilleggsmoduler.
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Du kan bruke Adobe Extension Packager til å pakke dine egne tilleggsmoduler før de sendes til Adobe for distribusjon på Adobe Exchange-
webområdet. Du kan laste ned Adobe Exchange Packager ved å logge på Adobe Exchange-produsentportal med Adobe-ID-en. Når en
tilleggsmodul er pakket, kan du teste den ved å bruke Extension Manager til å installere den lokalt. Du kan finne retningslinjer for å skrive og teste
tilleggsmoduler i hjelpen for Exchange på Adobe Exchange-webområdet (www.adobe.com/go/exchange_no). Når du har skrevet og testet
tilleggsmodulen, kan du pakke og sende den.

Du finner flere ressurser for oppretting av tilleggsmoduler i Hjelp for utvidelse av Dreamweaver og Hjelp for utvidelse av Flash.

Typer tilleggsmoduler og filformater
Extension Manager støtter følgende tilleggsmodul- og filformattyper. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter installasjonsfiler for
tilleggsmoduler, kan du se Extension Manager CS Configuration Reference, som du kan laste ned fra Adobes webområde på
www.adobe.com/go/em_file_format_no.

Tilleggsmoduler som ikke er Creative Cloud-tilleggsmoduler. Du kan pakke vanlige tilleggsmoduler i ZXP-format.

En webtjeneste som du har direkte tilgang til fra et Creative Cloud-program, for eksempel fra et panel i
tilleggsmodulmenyen. Både utviklere fra Adobe og andre utviklere kan lage disse tilleggsmodulene. Creative Cloud-tilleggsmoduler må inneholde
en sertifisert signatur fra utgiveren. CSXS_Adobe.zxp er for eksempel en zip-basert Creative Cloud-tilleggsmodul signert av Adobe.

Kombinerer handlingspanelene i Creative Cloud-tilleggsmoduler med tett integrasjon i produktet. Du kan for eksempel
bruke det flytende panelet i Dreamweaver til å forhåndsvise sider i nettlesere. Hybride tilleggsmoduler omfatter både vanlige tilleggsmoduler og
Creative Cloud-tilleggsmoduler.

En XML-fil som angir attributter for tilleggsmodulen, inkludert navnet på tilleggsmodulen, en beskrivelse av tilleggsmodulen, versjonsnummer
og type. Filen angir også alle filene som er med i tilleggsmodulen, inkludert eventuelle egendefinerte ikoner du vil bruke. Hvis du vil gi en
beskrivelse av tilleggsmodulen, kan du bruke HTML i teksten eller koble til en lokal HTML-fil. Du kan også koble til en ekstern HTML-side når
brukeren har Internett-tilkobling.

Et ZIP-basert pakkeformat som kan inneholde en digital signatur som identifiserer utgiveren av tilleggsmodulen.

Det tradisjonelle pakkeformatet for tilleggsmoduler som Extension Manager støttet. Dette formatet er avskrevet i CS6, og støttes ikke lenger
i CC. Du kan konvertere eldre MXP-pakker til ZXP ved å velge Verktøy > Konverter MXP-tilleggsmodul til ZXP i Extension Manager CS6.

Pakke en tilleggsmodul (Bare CS6 og tidligere versjoner)
Følg denne fremgangsmåten for å pakke en vanlig eller hybrid tilleggsmodul.

Extension Manager støtter ikke pakking av Creative Suite-tilleggsmoduler. Du kan opprette disse tilleggsmodulene med Creative Suite SDK.

1. Test tilleggsmodulen grundig.
2. (Valgfritt) Lag et ikon som skal vises ved siden av tilleggsmodulen i Extension Manager. Lag ikonet i PNG- eller GIF-format med målet 24

ganger 24 piksler.

Hvis du ikke har et eget ikon, kan du bruke standardikonet.

3. Kopier alle filene for tilleggsmodulen til en oppsamlingsmappe for å gjøre pakkingen enkel.

Filene kan være på ulike nivåer i mappehierarkiet. Angi en bane til hver fil relativ til installasjonsfilen ved å bruke <file>-koden i
installasjonsfilen for tilleggsmodulen (MXI-fil – se neste trinn). Det er imidlertid enklere å spore alle filene hvis du ikke prøver å pakke dem
direkte fra installasjonsplasseringene i konfigurasjonsmappen.

4. Opprett en installasjonsfil (filnavn slutter på .mxi) for tilleggsmodulen.

5. Velg Fil > Pakke ZXP-tilleggsmodul i Extension Manager.

6. Merk MXI-filen i dialogboksen for filvalg som vises, og klikk deretter på Åpne.
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7. Velg en plassering for pakkefilen, gi den et navn som slutter på .zxp, og klikk på Lagre.

Filnavnet på tilleggsmodulpakken kan ikke inneholde mellomrom. Det må også være gyldig både på Windows- og Mac OS-plattformer.

Extension Manager oppretter en pakkefil som inneholder komprimerte versjoner av alle filene som brukes av tilleggsmodulen, inkludert MXI-
filen.

8. Installer og test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Sende en tilleggsmodul
1. I Extension Manager velger du File > Submit Extension.

Adobe Exchanges side for sending åpnes i webleseren.

2. Følg instruksjonene på siden og fortsett til du mottar en bekreftelsesmelding.
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I Extension Manager CC kan du bruke kommandolinjen til å utføre ulike operasjoner som du vanligvis hadde utført i arbeidsområdet i Extension
Manager.

Grunnleggende om kommandolinjer i Extension Manager
Du kan administrere tilleggsmoduler fra kommandolinjen ved hjelp av bestemte syntakser, kommandoer og attributter. Kommandolinjesyntaksen i
Extension Manager CC er endret betraktelig. Hvis du vil ha kommandolinjesyntaksen som brukes i Extension Manager CS6 eller tidligere, kan du
se i denne artikkelen.

1. I Windows åpner du ledeteksten ved å velge Start > Alle programmer > Tilbehør > Ledetekst. I Mac OS åpner du Terminal ved å
dobbeltklikke ikonet for Terminal i mappen Programmer/Verktøy.

2. Gå til følgende mappe:
Windows: C:\Programfiler\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Programmer/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. Slik skriver du inn navnet på den kjørbare filen på kommandolinjen (ta med doble anførselstegn):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”

4.  Etter den kjørbare filen angir du den ønskede kommandoen.

Følgende liste beskriver de tilgjengelige kommandoene:

Kommando i Windows Kommando i MAC Beskrivelse Obligatoriske attributter

/help help Vis hjelpinformasjon fra
kommandolinjen.

/launch launch Start Extension Manager fra
kommandolinjen

/install install Installer en tilleggsmodul.  ZXP(file path)

/remove remove Fjern en tilleggsmodul. Navn på tilleggsmodul

/enable enable Aktiver en tilleggsmodul. Navn på tilleggsmodul

/disable disable Deaktiver en tilleggsmodul. Navn på tilleggsmodul

/list all list all Viser alle tilleggsmoduler som
er installert.

/list list Vis de angitte
tilleggsmodulene for produkt. Navn på produktet

/update update Oppdater en tilleggsmodul Navn på tilleggsmodul

/list_update all list_update all
Liste over tilleggsmoduler som
har nylige oppdateringer for
installasjon

/list_update list_update Vis angitte oppdaterte
tilleggsmoduler for produkt Navn på produktet
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Tabellen nedenfor viser listen over tilgjengelige attributter:

Pakke en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. (Windows) Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

(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" mxp="c:\myfile.mxp"

3. (Macintosh) Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 og senere, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi"
zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Installer og test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Installere en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. (Windows) Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi: 

(ZXP-format): ExManCmd.exe /install "c:\minfil.zxp"

3. (Macintosh) Skriv inn følgende kommando der du angir din egen attributtverdi:
(ZXP-format): ./ExManCmd --install "/minmappe/minundermappe/minfil.zxp"

4. Hvis du vil angi språkinnstillinger, legger du til locale-kommandoen og angir lang-attributtet før installasjonskommandoen, på følgende måte: 
ExManCmd.exe /locale "nb_NO" /install "c:\minfil.zxp"

5. Test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal

Fjerne en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Aktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

/locale locale
Angi språkinnstillinger for
Extension Manager ved
oppstart

lang

Attributter Beskrivelse

zxp(file path) Angir navnet på og plasseringen til pakkefilen i ZXP-format.

lang Angir den lokale språkkoden, for eksempel en_US.

extension name Angir navnet på tilleggsmodulen (som angitt i MXI-filen).

product display name Angir produktet som bruker tilleggsmodulen.
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Deaktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Starte Extension Manager fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk lang-attributtet til å angi den lokale språkkoden for Extension Manager.

Oppdatere en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen

Vise tilleggsmoduler fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk all-attributtet for å vise alle tilleggsmoduler som er installert på systemet. Bruk produktnavnattributtet for å vise tilleggsmoduler som er
installert for et produkt.

Vise oppdateringer for en tilleggsmodul fra kommandolinjen
1. Gå til programmappen for Extension Manager.
2. Skriv inn følgende kommando der du angir dine egne attributtverdier:

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

Bruk all-attributtet for å vise alle tilleggsmoduler som er installert på systemet, som kan oppdateres. Bruk produktnavnattributtet for å vise
tilleggsmoduler som er installert for et produkt.

Utføre kommandoer via BridgeTalk
Extension Manager kan utføre installasjonskommandoer som sendes via BridgeTalk. Hvis du vil sende kommandoer til Extension Manager, angir
du "exman-7.0" som BridgeTalk-målidentifikator.

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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