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Niektóre łącza mogą prowadzić do stron w języku angielskim.



Zarządzanie rozszerzeniami

Omówienie elementu MXI
artykuł (30 maja 2013)

Określanie lokalizacji
artykuł (30 maja 2013)

Informacje na temat pliku konfiguracyjnego w programie Extension Manager
artykuł (4 maja 2012)

Adobe Exchange
artykuł (4 kwietnia 2012)
Pobieranie rozszerzeń

Niektóre treści, do których odnoszą się łącza na tej stronie, mogą być wyświetlane tylko w języku angielskim.
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Informacje o programie Extension Manager
Pobieranie rozszerzeń
Instalowanie rozszerzeń
Informacje o rozszerzeniach podpisanych
Więcej tematów

Rozszerzenie jest dodatkowym oprogramowaniem, które można dodać do programu Adobe, aby rozbudować jego możliwości. Można dodać
rozszerzenia do programów Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  i Prelude . Aplikacja
Bridge  nie jest obsługiwana w wersji CS6 lub nowszych.

Rozszerzenia MXP nie są już obsługiwane w wersji Extension Manager CC. Aby zainstalować rozszerzenia MXP w aplikacjach Adobe,
należy je najpierw konwertować do formatu ZXP. Konwersję rozszerzeń MXP do formatu ZXP można wykonać za pomocą programu Extension
Manager CS6. Program Extension Manager CS6 można pobrać ze strony: http://www.adobe.com/pl/exchange/em_download/.

Informacje o programie Extension Manager
Program Extension Manager ułatwia instalowanie i usuwanie rozszerzeń w wielu aplikacjach firmy Adobe. Pozwala też wyszukiwać informacje na
temat zainstalowanych rozszerzeń. Udostępnia również wygodną metodę nawigacji w serwisie Adobe Exchange. Można tam znaleźć dodatkowe
rozszerzenia i informacje o nich, a także wystawiać oceny wykorzystanym rozszerzeniom.

Jeśli program Extension Manager CC nie został jeszcze zainstalowany, kliknij w aplikacji polecenie Pomoc > Zarządzanie, aby automatycznie
pobrać i zainstalować program Extension Manager.

Extension Manager wyświetla tylko te rozszerzenia, które zostały zainstalowane za pomocą jego interfejsu lub poleceń wydawanych w
wierszu poleceń. Rozszerzenia, które zostały zainstalowane za pomocą innego instalatora, oraz lokalne zmiany wprowadzone w plikach
konfiguracyjnych nie będą automatycznie wyświetlane w programie Extension Manager.

Serwis internetowy Adobe Exchange dostępny pod adresem www.adobe.com/go/exchange_pl jest repozytorium dla wielu typów rozszerzeń. Jeśli
znajdziesz niekomercyjne rozszerzenie, które Cię zainteresuje, możesz je pobrać i zainstalować w aplikacji, korzystając z programu Extension
Manager.

Pobieranie rozszerzeń
Serwis internetowy Adobe Exchange udostępnia więcej informacji na temat rozszerzeń, umożliwia ocenę używanego rozszerzenia, a także
pozwala wyszukać więcej rozszerzeń.

1. Przejdź do serwisu Adobe Exchange, wybierając w programie Extension Manager polecenie z menu Plik > Pobierz więcej rozszerzeń, lub
wpisując w przeglądarce internetowej www.adobe.com/go/exchange.

2. Kliknij Pobierz, aby pobrać panel Adobe Exchange.

3. Kliknij Dowiedz się więcej, aby za pomocą panelu Adobe Exchange znaleźć i zainstalować więcej rozszerzeń.

Instalowanie rozszerzeń
Podczas instalowania rozszerzeń upewnij się, że wersja programu Extension Manager jest zgodna z wersją produktów, dla których instalujesz
rozszerzenia. Aby na przykład zainstalować rozszerzenia w programie Dreamweaver CC, należy użyć programu Extension Manager CC. W celu
zarządzania rozszerzeniami we wcześniejszych wersjach produktów należy użyć programu Extension Manager w wersji, w jakiej został on
zainstalowany z tymi produktami.

1. Dwukrotnie kliknij plik rozszerzenia w Eksploratorze Windows® lub w oknie programu Finder (Mac OS).
2. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Jeśli pojawi się ostrzeżenie o niepodpisanym rozszerzeniu, kliknij odpowiedni przycisk. Nie wszystkie niepodpisane rozszerzenia wyświetlają

ostrzeżenie przed instalacją.

Jeśli rozszerzenie zostanie pomyślnie zainstalowane, w dolnej części przestrzeni roboczej programu Extension Manager pojawi się jego opis.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

® ® ® ® ® ® ® ®

®
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W przypadku niektórych rozszerzeń zmiany zostają uwzględnione dopiero po zamknięciu i ponownym uruchomieniu aplikacji.

Jeśli rozszerzenie modyfikuje plik konfiguracyjny (np. plik menus.xml), program Extension Manager utworzy kopię takiego pliku (np.
menus.xbk), zanim zainstaluje rozszerzenie. Bardzo rzadko zdarza się, że zainstalowanie rozszerzenia powoduje uszkodzenie pliku
konfiguracyjnego. W takiej sytuacji można odtworzyć plik konfiguracyjny z kopii zapasowej.

Firma Adobe przestrzega przed ręcznym modyfikowaniem plików konfiguracyjnych. Nieprawidłowa ich modyfikacja może powodować
błędy w działaniu produktu i blokować instalację innych rozszerzeń. Pliki konfiguracyjne należy modyfikować wyłącznie za pomocą programu
Extension Manager.

Informacje o rozszerzeniach podpisanych
Podpis cyfrowy identyfikuje firmę lub osobę, która opublikowała rozszerzenie. Podpis taki zawiera zaszyfrowane, niepowtarzalne informacje o
podpisującym i można je łatwo zweryfikować. Dzięki podpisowi cyfrowemu użytkownik ma pewność, że rozszerzenie rzeczywiście pochodzi od
danego wydawcy.

Podpisy cyfrowe weryfikuje się za pomocą certyfikatu cyfrowego, który uwierzytelnia wydawcę. Certyfikat cyfrowy wydany przez urząd certyfikacji
poświadcza, że z konkretnym rozszerzeniem powiązany jest określony wydawca. Jest to takie samo powiązanie jak w przypadku zdjęcia w
dowodzie osobistym, które poświadcza związek między danymi osobowymi a konkretną osobą. Rozszerzenia podpisywane przez firmę Adobe
wykorzystują certyfikaty wydawane przez firmę VeriSign. Rozszerzenia tworzone przez inne firmy i osoby mogą być podpisane przy użyciu innych
certyfikatów.

Informacje o tym, jak podpisać rozszerzenie, zawiera strona www.adobe.com/go/learn_em_signextension_pl.

Więcej tematów
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Opis

Zaawansowane

Uruchamianie programu Extension Manager
Zarządzanie zainstalowanymi rozszerzeniami
Zarządzanie zestawami rozszerzeń (tylko wersja CS6)
Uzyskiwanie informacji o rozszerzeniu
Preferencje

Za pomocą programu Extension Manager można zarządzać rozszerzeniami programów Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign,
InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro i Contribute. Upewnij się, że wersja programu Extension Manager jest zgodna z wersją rozszerzanych
produktów. Na przykład do zarządzania rozszerzeniami w programie Photoshop CC należy użyć programu Extension Manager CC. W celu
zarządzania rozszerzeniami we wcześniejszych wersjach produktów należy użyć programu Extension Manager w wersji, w jakiej został on
zainstalowany z tymi produktami.

Uruchamianie programu Extension Manager
Program Extension Manager można uruchomić z menu Start w systemie Windows lub z folderu Applications w systemie Mac OS.

Można także uruchomić program Extension Manager w programach Dreamweaver, Flash, InDesign itd., wybierając polecenie Pomoc  >
Zarządzanie rozszerzeniami.

Zarządzanie zainstalowanymi rozszerzeniami
Wykonaj dowolne z następujących czynności w programie Extension Manager:

Posortuj zainstalowane rozszerzenia, klikając nagłówek kolumny, taki jak Nazwa, Wersja lub Autor.

Włącz lub wyłącz rozszerzenie, zaznaczając pole wyboru Włączone widoczne obok rozszerzenia.

Uwaga: Jeśli zainstalowano bardzo wiele rozszerzeń, można je selektywnie włączać lub wyłączać, aby poprawić wydajność aplikacji.

Usuń rozszerzenie, zaznaczając aplikację na liście Produkty, a następnie zaznaczając rozszerzenie i klikając przycisk Usuń. Usunięcie
rozszerzenia powoduje odinstalowanie go z aplikacji.

Uwaga: Nie należy ręcznie usuwać wyłączonych rozszerzeń, które znajdują się w folderze Wyłączone. Takie działanie spowoduje, że nie
zostaną wykonane niezbędne zmiany w plikach konfiguracyjnych.

Zarządzanie zestawami rozszerzeń (tylko wersja CS6)
Zestawy rozszerzeń służą raczej do zarządzania kolekcjami rozszerzeń, a nie poszczególnymi rozszerzeniami. Rozszerzenia można włączać lub
wyłączać w ramach jednego zestawu. To samo rozszerzenie może należeć do wielu zestawów. Można również szybko włączać lub wyłączać wiele
rozszerzeń jednocześnie poprzez przełączanie się między zestawami.

Aby skonfigurować zestawy rozszerzeń, wybierz polecenia Narzędzia > Zarządzaj zestawami, a następnie utwórz zestaw rozszerzeń, zmień
jego nazwę lub usuń go.
Aby przełączyć zestaw rozszerzeń, wybierz inny zestaw w wyskakującym menu w prawym górnym rogu.

Możesz również wyeksportować zestaw rozszerzeń jako plik XML, a następnie zaimportować go na innym komputerze.

Aby wyeksportować zestaw, kliknij przycisk Eksportuj i wybierz co najmniej jeden zestaw do wyeksportowania.
Aby zaimportować zestaw, kliknij przycisk Importuj i wybierz plik XML.

Uzyskiwanie informacji o rozszerzeniu
Aby przejrzeć informacje o rozszerzeniu, zaznacz zainstalowane rozszerzenie na liście w programie Extension Manager. Informacje zostaną
wyświetlone w dolnej części przestrzeni roboczej programu. Dostępne są następujące zakładki informacyjne:

Zawiera opis rozszerzenia i jego lokalizacji w produkcie. Informacje te podaje programista podczas tworzenia rozszerzenia.

Zawiera podpis i informacje o zależności.
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Ostrzeżenia

Kontrola dostępu

Preferencje
Preferencje obejmują ustawienia dotyczące ostrzeżeń o rozszerzeniach i służą do konfiguracji dostępu programu Extension Manager do Internetu.
Aby otworzyć preferencje, wybierz polecenia Narzędzia > Preferencje.

Zawiera opcję umożliwiającą wyświetlanie ostrzeżenia o tym, że instalowane rozszerzenie ZXP jest niepodpisane. Podpisane
rozszerzenie zawiera informacje o wydawcy. Jeśli program Extension Manager może określić informacje o wydawcy rozszerzenia, instaluje takie
rozszerzenie bez ostrzeżeń. W zakładce Zaawansowane można wyświetlić informacje o podpisie. W przeciwnym razie wyświetlane jest
ostrzeżenie. Użytkownik może zdecydować się na kontynuowanie instalacji lub anulować ją.

Określa, czy program Extension Manager może łączyć się z Internetem. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona. Jeżeli ta opcja
nie jest zaznaczona, program Extension Manager nie będzie mógł korzystać z usługi Adobe Exchange (m.in. do pobierania rozszerzeń i
uzyskiwania dostępu do internetowej pomocy i forum).

Więcej informacji na temat podpisanych rozszerzeń znajduje się na stronie Informacje o rozszerzeniach podpisanych.
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Rozszerzenie zwykłe

Rozszerzenie usługi Creative Cloud

Rozszerzenia hybrydowe

MXI

ZXP

MXP
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Uwaga:

Typy rozszerzeń i formaty plików
Pakowanie rozszerzenia (tylko wersja CS6 i wcześniejsze)
Wysyłanie rozszerzeń

Program Adobe Extension Packager może być używany do pakowania tworzonych przez Ciebie rozszerzeń i wysyłania ich do firmy Adobe w celu
dystrybucji na stronie internetowej Adobe Exchange. Aby pobrać program Adobe Exchange Packager, zaloguj się na portal producenta programu
Adobe Exchange za pomocą identyfikatora Adobe ID. Po spakowaniu rozszerzenia należy je przetestować w programie Extension Manager,
przeprowadzając instalację na lokalnym dysku. Wskazówki dotyczące tworzenia i testowania rozszerzeń zawiera strona pomocy usługi Exchange
(www.adobe.com/go/exchange_pl). Po utworzeniu i przetestowaniu rozszerzenia można je spakować i wysłać.

Więcej informacji na temat tworzenia rozszerzeń można znaleźć w plikach pomocy: Rozszerzenie programu Dreamweaver i Rozszerzenie
programu Flash.

Typy rozszerzeń i formaty plików
Program Extension Manager obsługuje poniższe typy rozszerzeń i formaty plików. Szczegółowe informacje na temat tworzenia plików
instalacyjnych rozszerzeń zawiera dokument Extension Manager CS Configuration Reference, który można pobrać z serwisu Adobe pod adresem
www.adobe.com/go/em_file_format_pl.

Każde rozszerzenie inne niż rozszerzenie usługi Creative Cloud. Rozszerzenia zwykłe można pakować przy użyciu formatu
ZXP.

Usługa internetowa, z którą łączy się bezpośrednio aplikacja usługi Creative Cloud. Takie połączenie może
być nawiązywane np. z panelu w menu Rozszerzenia. Rozszerzenia tego typu mogą być tworzone zarówno przez programistów firmy Adobe, jak i
przez inne osoby. Rozszerzenia usługi Creative Cloud muszą zawierać poświadczony podpis wydawcy. Na przykład plik CSXS_Adobe.zxp
zawiera rozszerzenie usługi Creative Cloud podpisane przez firmę Adobe.

Łączą zachowanie paneli operacji z usługi Creative Cloud ze ścisłą integracją z produktem. Przykładem może być
ruchomy panel w programie Dreamweaver, który umożliwia wyświetlanie podglądu stron w przeglądarkach WWW. Rozszerzenia hybrydowe
składają się zarówno z rozszerzeń zwykłych, jak i rozszerzeń usługi Creative Cloud.

Plik XML, który określa atrybuty rozszerzenia, takie jak nazwa, opis, numer wersji i rodzaj. Wyszczególnia także pliki wchodzące w skład
rozszerzenia, w tym niestandardowe ikony. Podając opis rozszerzenia, można używać kodu HTML bezpośrednio w tekście lub podać odsyłacz do
pliku HTML. Można również podać odsyłacz do zdalnej strony HTML, ale wymaga to od użytkownika połączenia z Internetem.

Format pakowania oparty na formacie ZIP, który może zawierać podpis cyfrowy określający wydawcę rozszerzenia.

Tradycyjny format pakietu dla rozszerzeń obsługiwany przez program Extension Manager. Ten format nie jest używany w wersji CS6, ani
obsługiwany w wersji CC. Można przekonwertować starsze pakiety MXP na ZXP, wybierając w programie Extension Manager CS6 polecenie
Narzędzia > Konwertuj rozszerzenie MXP na ZXP.

Pakowanie rozszerzeń (tylko CS6 i wcześniejsze wersje)
Postępuj według tych kroków, aby spakować zwykłe lub hybrydowe rozszerzenie.

Program Extension Manager nie obsługuje pakowania rozszerzeń aplikacji Creative Suite. Te rozszerzenia można tworzyć za pomocą
programu Creative Suite SDK.

1. Dokładnie sprawdź rozszerzenie.
2. (Opcjonalnie) Utwórz ikonę, która będzie wyświetlana obok rozszerzenia w programie Extension Manager. Ikona musi być plikiem PNG lub

GIF o wymiarach 24 x 24 piksele.

Jeśli nie utworzysz własnej ikony, używana będzie ikona domyślna.

3. Skopiuj wszystkie pliki swojego rozszerzenia do folderu pośredniczącego, aby ułatwić pakowanie.

Pliki mogą znajdować się na różnych poziomach w hierarchii folderów. Podaj względną ścieżkę do każdego pliku, używając pliku instalacji
jako miejsca odniesienia. Ścieżkę podaje się za pomocą znacznika <file> w pliku instalacyjnym rozszerzeń, czyli pliku MXI (zobacz
następny krok). Wygodniej jest jednak nie pakować plików bezpośrednio z miejsca ich instalacji w folderze Konfiguracja, ponieważ ułatwia to
obsługę.
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4. Utwórz plik instalacyjny rozszerzenia (nazwa pliku będzie zakończona rozszerzeniem .mxi).

5. Po przejściu do programu Extension Manager wybierz polecenia Plik > Spakuj rozszerzenie ZXP.

6. W oknie dialogowym wyboru pliku wybierz plik MXI, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

7. Wybierz miejsce zapisania spakowanego pliku, podaj jego nazwę (kończącą się rozszerzeniem .zxp) i kliknij przycisk Zapisz.

Nazwa spakowanego pliku nie może zawierać spacji. Musi to być nazwa prawidłowa zarówno na platformie Windows, jak i Mac
OS.

Program Extension Manager tworzy pakiet zawierający skompresowane wersje wszystkich plików używanych przez rozszerzenie, łącznie z
plikiem MXI.

8. Zainstaluj i przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Wysyłanie rozszerzeń
1. W programie Extension Manager wybierz polecenie Plik > Wyślij rozszerzenie.

W przeglądarce internetowej zostanie otwarta strona wysyłania Adobe Exchange.

2. Wykonuj polecenia zgodnie z instrukcjami na stronie i przejdź przez cały proces aż do otrzymania potwierdzenia wysłania pliku.
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Podstawowe informacje o korzystaniu z programu Extension Manager w wierszu poleceń
Pakowanie rozszerzenia z wiersza poleceń
Instalowanie rozszerzenia z wiersza poleceń
Usuwanie rozszerzenia z wiersza poleceń
Włączanie rozszerzenia z wiersza poleceń
Wyłączanie rozszerzenia z wiersza poleceń
Uruchamianie programu Extension Manager z wiersza poleceń
Aktualizowanie rozszerzenia z wiersza poleceń
Wyświetlanie listy rozszerzeń z wiersza poleceń
Wyświetlanie listy aktualizacji rozszerzenia z wiersza poleceń
Wykonywanie poleceń za pośrednictwem mechanizmu BridgeTalk

W programie Extension Manager CC przy użyciu wiersza poleceń można wykonywać różne operacje, które normalnie przeprowadza się w
przestrzeni roboczej programu Extension Manager.

Podstawowe informacje o korzystaniu z programu Extension Manager w wierszu poleceń
Rozszerzeniami można zarządzać przy użyciu wiersza poleceń, używając odpowiedniej składni, poleceń i atrybutów. Składnia wiersza poleceń w
programie Extension Manager CC znacząco się zmieniła. Informacje o składni wiersza poleceń używanej w programie Extension Manager w
wersjach CS6 i wcześniejszych można znaleźć w tym artykule.

1. W systemie Windows wiersz poleceń można otworzyć, wybierając polecenia Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz poleceń. W
systemie Mac OS należy otworzyć Terminal, dwukrotnie klikając jego ikonę w folderze Applications/Utilities.

2. Przejdź do następującego folderu:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. W wierszu poleceń wpisz nazwę pliku wykonywalnego według następującej składni (wraz z cudzysłowami):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”

4.  Za nazwą pliku wykonywalnego wpisz odpowiednie polecenie.

Poniżej opisano dostępne polecenia:

Polecenie w systemie
Windows Polecenie w systemie MAC Opis Wymagane atrybuty

/help help Wyświetla informacje o
pomocy z wiersza poleceń.

/launch launch Uruchamia program Extension
Manager z wiersza poleceń.

/install install Instaluje rozszerzenia. ZXP(file path)

/remove remove Usuwa rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia

/enable enable Włącza rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia

/disable disable Wyłącza rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia

/list all list all Wyświetla listę wszystkich
zainstalowanych rozszerzeń.

/lista lista Wyświetla rozszerzenia dla
określonego produktu. Nazwa produktu

/update update Aktualizuje rozszerzenie. Nazwa rozszerzenia

/list_update all list_update all
Wyświetla listę rozszerzeń, dla
których trzeba zainstalować
nowe aktualizacje.

Wyświetla listę
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Poniższa tabela zawiera listę dostępnych atrybutów:

Pakowanie rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. (Windows): Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

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

(wersja CS5 i nowsze, format ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh): Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:
(CS4/CS5/CS5.5, format MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

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

4. Zainstaluj i przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Instalowanie rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. (Windows): Wprowadź następujące polecenie, podając własną wartość atrybutu: 

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

3. (Macintosh): Wprowadź następujące polecenie, podając własną wartość atrybutu:
(ZXP format): ./ExManCmd --install "/mojfolder/mojpodfolder/mojplik.zxp"

4. Aby określić ustawienia regionalne, dodaj polecenie locale i wartość atrybutu lang przed poleceniem install: 
exManCmd.exe /locale "pl_PL" /install "c:\mojplik.zxp"

5. Przetestuj rozszerzenie, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.

Usuwanie rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

Jako wartość atrybutu extension podaj nazwę rozszerzenia.

Włączanie rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

/list_update list_update zaktualizowanych rozszerzeń
dla określonego produktu.

Nazwa produktu

/locale locale
Określa ustawienia regionalne
programu Extension Manager
podczas uruchamiania.

lang

Atrybuty Opis

zxp(file path) Określa nazwę i położenie pliku pakietu w formacie ZXP.

lang Określa kod języka w ustawieniach regionalnych, np. pl_PL.

extension name Określa nazwę rozszerzenia (według informacji w pliku MXI).

product display name Określa produkt, dla którego przeznaczone jest rozszerzenie.
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Jako wartość atrybutu extension podaj nazwę rozszerzenia.

Wyłączanie rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

Jako wartość atrybutu extension podaj nazwę rozszerzenia.

Uruchamianie programu Extension Manager z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

Użyj atrybutu lang, aby określić kod języka w ustawieniach regionalnych programu Extension Manager.

Aktualizowanie rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

Jako wartość atrybutu extension podaj nazwę rozszerzenia.

Wyświetlanie listy rozszerzeń z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

Użyj atrybutu all, aby wyświetlić listę wszystkich rozszerzeń zainstalowanych w systemie. Użyj atrybutu product name, aby wyświetlić listę
rozszerzeń zainstalowanych dla określonego produktu.

Wyświetlanie listy aktualizacji rozszerzenia z wiersza poleceń
1. Przejdź do folderu aplikacji Extension Manager.
2. Wprowadź następujące polecenie, podając własne wartości atrybutów:

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

Użyj atrybutu all, aby wyświetlić listę wszystkich rozszerzeń zainstalowanych w systemie, które można aktualizować. Użyj atrybutu product
name, aby wyświetlić listę rozszerzeń zainstalowanych dla określonego produktu.

Wykonywanie poleceń za pośrednictwem mechanizmu BridgeTalk
Program Extension Manager może wykonywać polecenia instalacji przekazywane za pomocą mechanizmu BridgeTalk. Aby wysyłać polecenia do
programu Extension Manager, określ identyfikator docelowego mechanizmu 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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