ADOBE® EXTENSION MANAGER®
Yardım ve eğitimler

Bazı bağlantılar yalnızca İngilizce içerik bulunduran sayfalara gidebilir.
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Uzantıları yönetme
MXI öğesi özeti
makale (30 Mayıs 2013)

Konum belirtimi
makale (30 Mayıs 2013)

Extension Manager Yapılandırma Dosyası Başvurusu
makale (4 Mayıs 2012)

Adobe Exchange
makale (4 Nisan 2012)
Uzantıları indirme

Bu sayfadan bağlantı verilen içeriğin bir bölümü yalnızca İngilizce görünebilir.
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Uzantıları indirme ve yükleme
Extension Manager hakkında
Uzantıları indirme
Uzantıları yükleme
İmzalı uzantılar hakkında
Daha fazla konu
Uzantı, uygulamanın özelliklerini geliştirmek için bir Adobe uygulamasına eklenebilen yazılım parçasıdır. Dreamweaver ® , Flash ® , Photoshop® ,
InDesign ® , InCopy ® , Illustrator ® , Adobe Premiere Pro® ve Prelude ® uygulamalarına uzantı ekleyebilirsiniz. Bridge ® CS6 veya üstünde
desteklenmez.
Not: MXP uzantıları artık Extension Manager CC tarafından desteklenmez. Adobe uygulamaları için MXP uzantıları yüklemek üzere öncelikle
bunları ZXP uzantılarına dönüştürmeniz gerekir. MXP uzantılarını ZXP uzantılarına dönüştürmek için Extension Manager CS6'yı kullanabilirsiniz.
Extension Manager CS6 http://www.adobe.com/tr/exchange/em_download/ adresinden indirilebilir.
Başa dön

Extension Manager hakkında

Extension Manager, Adobe uygulamalarında uzantı yüklemenizi ve silmenizi kolaylaştıran, yüklediğiniz uzantılar hakkında bilgi edinmenizi sağlayan
bir programdır. Ayrıca Adobe Exchange sitesine erişmek için de kolay bir yol sunar. Daha fazla uzantı bulabilir, uzantılar hakkında bilgi edinebilir
ve kullandığınız uzantıları derecelendirebilirsiniz.
Extension Manager CC'yi henüz yüklemediyseniz, Extension Manager'ı otomatik olarak indirmek ve yüklemek için uygulamanızda Yardım >
Uzantıları Yönet seçeneğini tıklatın.
Not: Extension Manager, yalnızca Extension Manager uygulamasıyla veya komut satırından Extension Manager komutlarıyla yüklenen uzantıları
görüntüler. Üçüncü taraf yükleyiciler kullanılarak yüklenen uzantılar veya yapılandırma dosyalarınızda yapılan yerel değişiklikler Extension
Manager'da görünmez.
Şu adresteki Adobe Exchange web sitesi birçok türde uzantı bulunduran bir kaynaktır: www.adobe.com/go/exchange_tr. İlginizi çeken ticari
olmayan bir uzantıyla karşılaşırsanız, Extension Manager'ı kullanarak bu uzantıyı indirebilir ve bir uygulamanın içine yükleyebilirsiniz.
Başa dön

Uzantıları indirme
Adobe Exchange web sitesinde bir uzantıyla ilgili bilgi alabilir, kullandığınız bir uzantıyı puanlayabilir veya başka uzantılar bulabilirsiniz.

1. Extension Manager'da Dosya > Daha Fazla Uzantı Al'ı seçerek veya web tarayıcınıza www.adobe.com/go/exchange_tr adresini girerek
Adobe Exchange'e gidin.
2. Adobe Exchange panelini indirmek için İndir'i tıklatın.
3. Daha fazla uzantı bulmak ve yüklemek için Adobe Exchange panelini nasıl kullanacağınızı öğrenmek üzere Daha Fazla Bilgi'yi tıklatın.
Başa dön

Uzantıları yükleme

Uzantı yüklerken, Extension Manager sürümünüzün uzantı eklediğiniz ürünlerin sürümüyle eşleştiğinden emin olun. Örneğin, Dreamweaver CC'de
uzantı yüklemek için Extension Manager CC'yi kullanın. Ürünlerin daha önceki sürümlerindeki uzantıları yönetmek için Extension Manager'ın o
ürünlerle birlikte yüklenmiş sürümünü kullanın.
1. Uzantı dosyasını Windows® Gezgini'nde (Windows) veya Finder'da (Mac OS) çift tıklatın.
2. Ekrandaki talimatları izleyin.
3. İmzalanmamış bir uzantı için bir uyarı görüntülenirse, uygun düğmeyi tıklatın. Tüm imzalanmamış uzantılar yüklemeden önce uyarı
görüntülemez.
Uzantı başarıyla yüklenirse, Extension Manager çalışma alanının alt kısmında uzantının bir açıklaması görüntülenir.
Aşağıdakileri unutmayın:
Bazı uzantı türlerinde, değişiklikler ancak uygulamayı kapatıp yeniden başlattığınızda geçerli olur.
Bir uzantı menus.xml gibi bir yapılandırma dosyasını değiştirirse, Extension Manager uzantıyı yüklemeden önce dosyanın bir yedeğini
(menus.xbk) oluşturur. Düşük bir olasılık da olsa, uzantının yapılandırma dosyasına zarar vermesi durumunda yedekleme dosyasını
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kullanarak yapılandırma dosyasını geri yükleyebilirsiniz.
Not: Adobe, yapılandırma dosyalarını elle değiştirmemenizi önerir. Bu dosyaların hatalı değiştirilmesi, ürünün önemli kısımlarının çalışmamasına
ve diğer uzantıların yüklenememesine neden olabilir. Yapılandırma dosyalarında yalnızca Extension Manager'ı kullanarak değişiklik yapın.
Başa dön

İmzalı uzantılar hakkında

Bir dijital imza, uzantının yayıncısını tanımlar ve imzalayana özel olan ve kolaylıkla doğrulanan şifreli bilgileri içerir. Dijital imza, kullanıcıya
uzantının yayıncıdan geldiğine dair garanti verir.
Dijital imzalar, yayıncının kimlik bilgilerini elektronik bir biçimde kuran dijital sertifika ile doğrulanır. Bir sertifika yetkilisi tarafından verilen dijital
sertifika, bir yayıncının ve belirli bir uzantının bağlantılı olduğunu belgeler. Bu bağlantı, ehliyetinizdeki fotoğrafınızın kimliğiniz ile kişisel bilgileriniz
arasında ilişki kurmasına benzer. Adobe tarafından imzalanan uzantılar VeriSign tarafından verilen bir sertifika kullanır. Adobe geliştiricisi olmayan
kişiler tarafından oluşturulan uzantılar, uzantıları imzalamak için farklı bir güvenilir sertifika kullanabilir.
Bir uzantıyı imzalamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/learn_em_signextension_tr.
Başa dön

Daha fazla konu

Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.
Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Uzantıları yönetme
Extension Manager'ı başlatma
Yüklü uzantıları yönetme
Uzantı kümelerini yönetme (yalnızca CS6)
Uzantı hakkında bilgi alma
Tercihler
Extension Manager'ı Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro ve Prelude için geliştirilmiş
uzantıları yönetmek üzere kullanabilirsiniz. Extension Manager sürümünüzün uzantı eklediğiniz ürünlerin sürümüyle eşleştiğinden emin olun.
Örneğin, Photoshop CC'deki uzantıları yönetmek için Extension Manager CC'yi kullanın. Ürünlerin daha önceki sürümlerindeki uzantıları yönetmek
için Extension Manager'ın o ürünlerle birlikte yüklenmiş sürümünü kullanın.
Başa dön

Extension Manager'ı başlatma
Extension Manager'ı Windows'ta Başlat menüsünden veya Mac OS'de Applications klasöründen başlatın.
Ayrıca Yardım > Uzantıları Yönet öğelerini seçerek Extension Manager'ı Dreamweaver, Flash veya InDesign vb. programlardan
başlatabilirsiniz.

Başa dön

Yüklü uzantıları yönetme
Extension Manager'da aşağıdakilerden birini yapın:
Ad, Sürüm veya Yazar gibi bir sütun başlığını tıklatarak yüklü uzantıları sıralayın.
Uzantının yanındaki Etkin onay kutusunu seçerek bir uzantıyı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Not: Çok sayıda uzantı yüklediyseniz, uygulamanın performansını yönetmeye yardımcı olacak şekilde uzantıları etkinleştirmeyi veya devre
dışı bırakmayı seçebilirsiniz.
Ürünler listesinden bir uygulama seçip ardından uzantıyı belirleyip Kaldır düğmesini tıklatarak bir uzantıyı kaldırabilirsiniz. Bir uzantının
kaldırılması, uzantıyı uygulamadan kaldırır.
Not: Devre dışı bırakılan uzantıları Devre Dışı klasöründen elle kaldırmayın. Kaldırırsanız, yapılandırma dosyalarınızdaki gerekli değişiklikler
tamamlanmamış olur.
Başa dön

Uzantı kümelerini yönetme (yalnızca CS6)

Uzantı kümeleri, uzantıları ayrı ayrı yönetmek yerine bir koleksiyon şeklinde yönetmenize izin verir. Bir kümede farklı uzantılar etkinleştirilebilir veya
devre dışı bırakılabilir ve aynı uzantı birçok kümeye ait olabilir. Kümeler arasında geçiş yaparak birden fazla uzantıyı hızlı bir şekilde etkinleştirebilir
ve devre dışı bırakabilirsiniz.
Uzantı kümelerini yönetmek için Araçlar > Kümeleri Yönet öğesini seçin ve ardından bir uzantı kümesi oluşturun, bir uzantı kümesini yeniden
adlandırın veya silin.
Uzantı kümeleri arasında geçiş yapmak için sağ üstteki açılır menüden farklı bir küme seçin.
Ayrıca bir uzantı kümesini XML dosyası olarak dışa aktarabilir ve başka bir bilgisayara içe aktarabilirsiniz.
Bir kümeyi dışa aktarmak için Dışa Aktar düğmesini tıklatın ve dışa aktarılacak bir veya daha fazla küme seçin.
Bir kümeyi içe aktarmak için İçe Aktar düğmesini tıklatın ve bir XML dosyası seçin.
Başa dön

Uzantı hakkında bilgi alma

Extension Manager'da listelenen yüklü bir uzantıyı seçin ve çalışma alanının alt bölümündeki bilgileri inceleyin. Bilgiler aşağıdaki sekmelerde
görüntülenir.
Açıklama Uzantıyı ve uzantıyı ürününüzün neresinde bulacağınızı açıklar. Geliştiriciler uzantıyı oluşturduklarında bu bilgiyi sağlarlar.
Gelişmiş Varsa, imzayı ve bağımlılık bilgilerini içerir.
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Başa dön

Tercihler

Tercihler sizi uzantılar konusunda uyarmaya ve Extension Manager'ın İnternet'e erişip erişemeyeceğini yapılandırmaya yönelik ayarlar içerir.
Tercihlere erişmek için Araçlar > Tercihler'i seçin.
Uyarılar İmzalanmamış ZXP uzantısı yüklenirken uyarı görüntüleme seçeneğini içerir. İmzalı bir uzantı, uzantının yayıncısıyla ilgili bilgi içerir.
Extension Manager uzantının yayıncısını belirleyebilirse, uzantı sorunsuz bir şekilde yüklenir ve Gelişmiş sekmesinde imza bilgilerini görebilirsiniz.
Aksi takdirde, bir uyarı görüntülenir ve yüklemeye devam etmeye veya yüklemeyi iptal etmeye karar verebilirsiniz.
Erişim Denetimi Extension Manager'ın İnternet'e erişme izni olup olmadığını belirtin. Varsayılan olarak, bu seçenek true olarak ayarlıdır. Bu
seçeneğin işareti kaldırılmışsa, Extension Manager uzantıları göndermek, çevrimiçi yardıma ve foruma erişmek vb. işlemler için Adobe Exchange'i
kullanamaz.
İmzalı uzantılarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. İmzalı uzantılar hakkında.

Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.
Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Uzantıları gönderme
Uzantı ve dosya formatı türleri
Uzantıyı paketleme (yalnızca CS6 ve önceki sürümlerinde)
Uzantıyı gönderme
Kendi uzantılarınızı Adobe Exchange web sitesinde dağıtılmak üzere Adobe'ye göndermeden önce Adobe Extension Packager'ı kullanarak
paketleyebilirsiniz. Adobe ID'niz ile Adobe Exchange yapımcı portalına giriş yaparak Adobe Exchange Packager'ı indirebilirsiniz. Paketlediğiniz
uzantıları kendi bilgisayarınıza yükleyerek test etmek için Extension Manager'ı kullanın. Uzantıları yazmaya ve test etmeye yönelik kılavuzlar
Adobe Exchange web sitesinde (www.adobe.com/go/exchange_tr) mevcuttur. Uzantınızı yazdıktan ve test ettikten sonra, paketleyip
gönderebilirsiniz.
Dreamweaver'ı Genişletme Yardımı ve Flash'ı Genişletme Yardımı içinde uzantı oluşturmaya yönelik daha fazla kaynak bulabilirsiniz.
Başa dön

Uzantı ve dosya formatı türleri

Extension Manager aşağıdaki uzantı ve dosya formatı türlerini destekler. Uzantı yükleme dosyaları oluşturmayla ilgili ayrıntılar için aşağıdaki Adobe
web sitesinden indirebileceğiniz Extension Manager CS Yapılandırma Başvurusu'na bakın: www.adobe.com/go/em_file_format_tr.
Normal uzantı Creative Cloud uzantısı olmayan herhangi bir uzantı. ZXP formatını kullanarak normal uzantıları paketleyebilirsiniz.
Creative Cloud uzantısı Uzantı menüsündeki bir panel gibi, Creative Cloud uygulamasından doğrudan erişebildiğiniz bir web hizmeti. Hem
Adobe geliştiricileri hem de Adobe geliştiricisi olmayan kişiler bu uzantıları oluşturabilir. Creative Cloud uzantıları yayıncıdan gelen sertifikalı imza
içermelidir. Örneğin, CSXS_Adobe.zxp Adobe tarafından imzalanmış zip-tabanlı bir Creative Cloud uzantısıdır.
Karma uzantı Creative Cloud uzantılarının eylem panellerini üründe sıkı bir bütünleşme ile birleştirir. Örneğin, Dreamweaver'daki yüzen panel,
sayfaları web tarayıcılarında önizlemenize izin verir. Karma uzantılar hem normal uzantıları hem de Creative Cloud uzantılarını içerir.
MXI Uzantı adı, uzantı açıklaması, sürüm numarası ve tür de dahil olmak üzere uzantının niteliklerini belirten bir XML dosyası. Dosya ayrıca,
kullanmak istediğiniz özel simge de dahil olmak üzere uzantıdaki her bir dosyayı belirtir. Uzantınızın açıklamasını belirtmek için, metninizde HTML
kullanabilir veya yerel bir HTML dosyasına bağlantı verebilirsiniz. Ayrıca kullanıcının İnternet bağlantısı olduğunda, uzak bir HTML sayfasına
bağlantı verebilirsiniz.
ZXP Uzantının yayıncısını tanımlayan dijital bir imza içerebilen zip tabanlı paket formatı.
MXP Extension Manager'ın desteklediği uzantılar için geleneksel paket formatı. Bu format CS6'da çıkartılmıştır ve artık CC'de
desteklenmemektedir. Extension Manager CS6'da Araçlar > MXP uzantısını ZXP'ye dönüştür öğesini seçerek eski MXP paketlerini
dönüştürebilirsiniz.

Uzantıyı paketleme (yalnızca CS6 önceki sürümleri)

Başa dön

Normal veya karma bir uzantıyı paketlemek için şu adımları uygulayın:
Not: Extension Manager, Creative Suite uzantılarını paketlemeyi desteklemez. Bu uzantılar Creative Suite SDK ile oluşturulabilir.
1. Uzantınızı iyice test edin.
2. (İsteğe bağlı) Extension Manager'da uzantınızın yanında görüntülenecek bir simge oluşturun. Simgeyi 24 x 24 piksel boyutunda bir PNG
veya GIF dosyası olarak oluşturun.
Kendi simgenizi sağlamazsanız, varsayılan simge kullanılır.
3. Paketlemeyi kolaylaştırmak için uzantınıza ait tüm dosyaları boş bir klasöre kopyalayın.
Dosyalar klasör hiyerarşisinin farklı düzeylerinde olabilir. Uzantı yükleme dosyasında (MXI dosyası - sonraki adıma bakın) <file> etiketini
kullanarak, yükleme dosyasına göre her dosya için bir yol belirtin. Ancak, dosyaları doğrudan Configuration klasöründe yüklü oldukları
konumlarından paketlemezseniz, dosyaları takip etmeniz daha kolay olur.
4. Uzantınız için bir uzantı yükleme dosyası (.mxi uzantılı bir dosya adı) oluşturun.
5. Extension Manager'da Dosya > ZXP Uzantısını Paketle öğesini seçin.
6. Görüntülenen dosya seçimi iletişim kutusunda MXI dosyanızı seçin ve ardından Aç'ı tıklatın.
7. Paket dosyası için bir konum seçin, .zxp uzantısıyla biten bir ad verin ve Kaydet'i tıklatın.
6

Not: Uzantı paketi dosya adında boşluk olamaz. Ayrıca, hem Windows hem de Mac OS platformlarında geçerli olmalıdır.
Extension Manager, MXI dosyası da dahil olmak üzere uzantının kullandığı tüm dosyaların sıkıştırılmış sürümlerini içeren bir paket dosyası
oluşturur.
8. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı yükleyip test edin.
Başa dön

Uzantıyı gönderme
1. Extension Manager'da Dosya > Uzantıyı Gönder'i seçin.
Tarayıcınızda Adobe Exchange gönderim sayfası açılır.
2. Sayfadaki talimatları izleyin ve onay mesajı alana dek ilerlemeye devam edin.

Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.
Yasal Bildirimler | Çevrimiçi Gizlilik İlkesi
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Komut satırından çalışma
Extension Manager komut satırına ilişkin esaslar
Komut satırından uzantıyı paketleme
Komut satırından uzantı yükleme
Komut satırından uzantı kaldırma
Komut satırından uzantı etkinleştirme
Komut satırından uzantı devre dışı bırakma
Extension Manager'ı Komut Satırından Başlatma
Komut satırından uzantı güncelleme
Komut Satırındaki uzantıları listeleme
Komut satırındaki bir uzantı için güncellemeleri listeleme
BridgeTalk aracılığıyla komut yürütme
Extension Manager CC'de, normalde Extension Manager çalışma alanında gerçekleştireceğiniz çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için komut satırını
kullanabilirsiniz.

Başa dön

Extension Manager komut satırına ilişkin esaslar

Belirli sözdizimlerini, komutları ve nitelikleri kullanarak uzantıları komut satırından yönetebilirsiniz. Extension Manager CC'deki komut satırı
sözdizimi önemli derecede değişmiştir. Extension Manager CS6 veya öncesinde kullanılan komut satırı sözdizimi için bu makaleye bakın.
1. Windows'ta, Başlat > Tüm Programlar > Donatılar > Komut İstemi'ni seçerek komut istemini açın. Mac OS'de, Applications/Utilities/
klasöründeki simgesini tıklatarak Terminal'i açın.
2. Aşağıdaki klasöre gidin:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
3. Komut satırında, yürütülebilir dosyaları şu şekilde girin (tırnak işaretleri dahil):
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”
4. Yürütülebilir dosyanın ardından istenen komutu girin.
Aşağıdaki liste kullanılabilir komutları açıklar:
Windows'daki Komut

Mac'deki Komut

Açıklama

/help

help

Komut satırına ilişkin yardım
bilgilerini görüntüler.

/launch

launch

Extension Manager'ı komut
satırından başlatma

/install

install

Bir uzantı yükler.

ZXP(file path)

/remove

remove

Bir uzantıyı kaldırır.

Uzantı adı

/enable

enable

Bir uzantıyı etkinleştirir.

Uzantı adı
Uzantı adı

Gerekli Nitelikler

/disable

disable

Bir uzantıyı devre dışı bırakır.

/list all

list all

Yüklü tüm uzantıları listeler.

/liste

liste

Belirtilen ürün uzantılarını
görüntüler.

Ürün adı

/update

update

Uzantıyı güncelleme

Uzantı adı

/list_update all

list_update all

Yüklenecek yeni
güncellemeleri bulunan
uzantıların listesi

/list_update

list_update

Belirtilen ürünün güncellenmiş
uzantı listesi

/locale

locale

Başlangıçta Extension
Manager için bir yerel ayar
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Ürün adı

lang

belirtir
Aşağıdaki tabloda kullanılabilir niteliklerin listesi belirtilmektedir:
Nitelikler

Açıklama

zxp(file path)

Paket dosyasının adını ve konumunu ZXP formatında belirtir.

lang

Yerel ayar dil kodunu belirtir; örneğin tr_TR.

extension name

Uzantının adını belirtir (MXI dosyasında belirtildiği gibi).

product display name

Uzantıyı kullanan ürünü belirtir.

Başa dön

Komut satırından uzantıyı paketleme
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. (Windows) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
(CS5 ve CS5.5, MXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" mxp="c:\dosyam.mxp"
(CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\dosyam.mxi" zxp="c:\dosyam.zxp"
3. (Macintosh) Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/dosyam.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/dosyam.mxp"

(CS5 ve üzeri, ZXP formatı): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/dosyam.mxi"
zxp="/myfolder/mysubfolder/dosyam.zxp"
4. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı yükleyip test edin.
Başa dön

Komut satırından uzantı yükleme
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. (Windows) Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
(ZXP formatı): ExManCmd.exe /install "c:\dosyam.zxp"
3. (Macintosh) Kendi nitelik değerinizi belirterek şu komutu girin:
(ZXP formatı): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/dosyam.zxp"
4. Bir yerel ayar belirtmek için, locale komutunu ekleyin ve lang niteliğini aşağıdaki gibi install komutundan önce belirtin:
ExManCmd.exe /locale "tr_TR" /install "c:\dosyam.zxp"
5. Her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için uzantıyı test edin

Başa dön

Komut satırından uzantı kaldırma
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample"
Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Başa dön

Komut satırından uzantı etkinleştirme
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample"
Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.

Başa dön

Komut satırından uzantı devre dışı bırakma
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1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample"
Uzantının adını belirtmek için uzantı niteliğini kullanın.
Başa dön

Extension Manager'ı Komut Satırından Başlatma
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "tr_TR"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "tr_TR"
Extension Manager için yerel dil kodunu belirtmek üzere lang niteliğini kullanın.

Başa dön

Komut satırından uzantı güncelleme
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /launch "tr_TR"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "tr_TR"
Uzantının adını belirtmek için extension niteliğini kullanın

Başa dön

Komut Satırındaki uzantıları listeleme
1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Sistemde yüklü tüm uzantıları listelemek için all niteliğini kullanın. Ürün için özellikle yüklenen uzantıları listelemek üzere product name niteliğini
kullanın.

Komut satırındaki bir uzantı için güncellemeleri listeleme

Başa dön

1. Extension Manager uygulama klasörüne gidin.
2. Kendi nitelik değerlerinizi belirterek şu komutu girin:
(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"
Sistemde yüklü tüm güncellenebilir uzantıları listelemek için all niteliğini kullanın. Ürün için özellikle yüklenen uzantıları listelemek üzere product
name niteliğini kullanın.
Başa dön

BridgeTalk aracılığıyla komut yürütme

Extension Manager, BridgeTalk aracılığıyla iletilen yükleme komutlarını yürütebilir. Extension Manager'a komut göndermek için hedef BridgeTalk
Tanımlayıcısını "exman-7.0" olarak belirtin.
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();

Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.
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