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За деякими посиланнями матеріали надаються лише англійською мовою.



Керування розширеннями

Робота за допомогою командного рядка
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Визначення розташування
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Довідка з файлу конфігурації Extension Manager
стаття (4  травня 2012)

Adobe Exchange
стаття (4 квітня 2012)
Завантаження розширень

Деякий вміст, який міститься за посиланням з цієї сторінки, може відображатися лише англійською мовою.
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Розширення – це частина програмного забезпечення, яку можна додати до програм Adobe для покращення їхньої функціональності.
Розширення можна додавати до таких продуктів Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro
та Prelude . Bridge  не підтримується у CS6 і пізніших версіях.

Розширення MXP більше не підтримуються засобом Extension Manager CC. Щоб установити розширення MXP для програм
Adobe, спочатку їх потрібно перетворити на розширення ZXP. Для перетворення розширень MXP на розширення ZXP можна
використовувати засіб Extension Manager CS6. Засіб Extension Manager CS6 можна завантажити за адресою
http://www.adobe.com/ua/exchange/em_download/.

Про Extension Manager
За допомогою Extension Manager можна легко та швидко встановлювати та видаляти розширення у програмах Adobe, а також знаходити
інформацію про вже встановлені розширення. Також цей засіб забезпечує просту навігацію до сайту Adobe Exchange. Тут ви можете
знайти додаткові розширення, отримати про них інформацію та дати оцінку використовуваним розширенням.

Якщо Extension Manager CC ще не встановлено, натисніть «Довідка» > «Керування розширеннями» у програмі, щоб автоматично
завантажити й установити Extension Manager.

В Extension Manager відображаються лише розширення, установлені за допомогою цього засобу чи команди, запущеної з
командного рядка. Розширення, установлені за допомогою програм установки сторонніх виробників або шляхом внесення змін до
локальних файлів конфігурації, не відображаються в Extension Manager.

На сайті Adobe Exchange за адресою www.adobe.com/go/exchange_ua зберігаються різноманітні розширення. Якщо вас зацікавить певне
некомерційне розширення, його можна завантажити й установити у програму за допомогою Extension Manager.

Завантаження розширень
Отримати додаткову інформацію про розширення, дати оцінку використовуваному розширенню та знайти інші розширення можна на веб-
сайті Adobe Exchange.

1. Перейдіть до веб-сайту Adobe Exchange, послідовно вибравши пункти «Файл» > «Отримати більше розширень» у Extension
Manager, або ввівши www.adobe.com/go/exchange у рядку адреси веб-браузера.

2. Натисніть «Завантажити», щоб завантажити панель Adobe Exchange.

3. Натисніть «Дізнатись більше», щоб дізнатись, як використовується панель Adobe Exchange для пошуку та встановлення інших
розширень.

Установлення розширень
Під час установлення розширень перевіряйте, щоб версія Extension Manager відповідала версії продуктів, які розширюються. Наприклад,
за допомогою Extension Manager CC можна встановити розширення до Dreamweaver CC. Для роботи з розширеннями в попередніх
версіях продуктів користуйтеся версією засобу Extension Manager, яка встановлювалася разом із цими продуктами.

1. Двічі клацніть файл розширення у провіднику Windows® (Windows) або у програмі Finder (Mac OS).
2. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
3. Якщо з’явиться попередження про непідписане розширення, натисніть відповідну кнопку. Попередження перед установленням

з’являється не для всіх непідписаних розширень.

У разі успішного встановлення розширення його опис з’являється в нижній частині робочої області Extension Manager.

Візьміть до уваги наведену далі інформацію.

® ® ® ® ® ® ®

® ®
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Зміни для деяких типів розширень набудуть сили тільки після перезапуску програми.

Якщо розширення вносить зміни до файлу конфігурації, наприклад до menus.xml, перед установленням розширення Extension
Manager створить резервну копію такого файлу (menus.xbk). Якщо установлення розширення пошкодить файл конфігурації (що мало
ймовірно), його можна буде відновити з резервної копії.

Компанія Adobe не рекомендує власноруч вносити зміни до файлів конфігурації. Неправильне змінення файлів може
призвести до припинення роботи багатьох програмних функцій і унеможливити встановлення інших розширень. Вносьте зміни до
файлів конфігурації тільки за допомогою Extension Manager.

Про підписані розширення
Цифровий підпис визначає видавця розширення та містить закодовану інформацію, яка є унікальною для видавця та легко перевіряється.
Цифровий підпис запевняє користувача у тому, що розширення належить конкретному видавцеві.

Достовірність цифрових підписів перевіряється за допомогою цифрового сертифіката, який встановлює облікові дані видавця в
електронному вигляді. Цифровий сертифікат, виданий сертифікаційним центром, засвідчує взаємозв’язок видавця та конкретного
розширення. Цей зв’язок подібний до того, як ваша фотографія на посвідченні водія ототожнює вас із вашими особистими даними.
Розширення, підписані Adobe, використовують сертифікат, виданий VeriSign. Інші розробники можуть використовувати інший надійний
сертифікат для підписування своїх розширень.

Інформацію про підписування розширення див. за адресою www.adobe.com/go/learn_em_signextension_ua.

Інші теми
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Засіб Extension Manager можна використовувати для керування розширеннями, розробленими для Dreamweaver, Flash Professional,
Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro і Prelude. Переконайтеся, що ваша версія Extension Manager відповідає версії
продуктів, які розширюються. Наприклад, для керування розширеннями у Photoshop CC використовуйте Extension Manager CC. Для
роботи з розширеннями в попередніх версіях продуктів користуйтеся версією засобу Extension Manager, яка встановлювалася разом із
цими продуктами.

Запуск Extension Manager
Запустіть Extension Manager із меню «Пуск» у Windows або з теки «Applications» у Mac OS.

Також засіб Extension Manager можна запустити з програм Dreamweaver, Flash, InDesign тощо, вибравши у програмі пункт меню
«Довідка» > «Керування розширеннями».

Керування встановленими розширеннями
Виконайте одну з наведених нижче операцій в Extension Manager.

Відсортуйте встановлені розширення, клацнувши заголовок стовпця, наприклад «Ім’я», «Версія» або «Автор».

Увімкніть або вимкніть розширення, установивши прапорець «Увімкнено» поряд із розширенням або знявши його.

Примітка. Якщо встановлено велику кількість розширень, можна вибірково вмикати або вимикати їх, щоб підвищити
продуктивність програми.

Щоб видалити розширення, виберіть програму зі списку «Продукти», а потім виберіть розширення та натисніть кнопку «Видалити».
Після видалення розширення воно не відображатиметься у програмі.

Примітка. Не видаляйте вимкнуті розширення з теки «Вимкнено» вручну. Інакше необхідні зміни не будуть внесені до файлів
конфігурації.

Керування наборами розширень (тільки CS6)
Набори розширень дозволяють керувати розширеннями як колекцією, а не окремо кожним розширенням. Різні розширення можна вмикати
та вимикати у наборі, і одне розширення може належати до багатьох наборів. Можна швидко вмикати та вимикати кілька розширень,
просто переключаючись між наборами.

Щоб настроїти набори розширень, виберіть «Інструменти» > «Керування наборами», а потім створіть, перейменуйте або видаліть
набір розширень.
Щоб переключатися між наборами розширень, виберіть інший набір у спливаючому меню у правому верхньому куті вікна.

Також можна експортувати набір розширень як файл XML, а потім імпортувати його на іншому комп’ютері.

Щоб експортувати набір, натисніть кнопку «Експорт», а потім виберіть один або кілька наборів для експорту.
Щоб імпортувати набір, натисніть кнопку «Імпорт» і виберіть файл XML.

Отримання інформації про розширення
Виберіть установлене розширення у списку Extension Manager і ознайомтеся з інформацією у нижній частині робочої області.
Інформація відображається в наведених нижче вкладках.

описує розширення та його розташування у вашому продукті. Розробники надають цю інформацію при створенні розширення.

Містить відомості про підпис та залежність, за наявності.
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Попередження —

Контроль доступу

Параметри
Параметри — містить настройки попередження про розширення та налаштування стосовно підключення засобу Extension Manager до
Інтернету. Щоб відкрити цю вкладку, виберіть «Інструменти» > «Параметри».

тут можна вказати, чи відображатиметься попередження під час установлення непідписаного розширення ZXP.
Підписане розширення містить відомості про видавця. Якщо Extension Manager може визначити видавця розширення, установлення
відбувається автоматично, а відомості про підпис можна переглянути на вкладці «Додаткові параметри». У протилежному випадку
з’являється попередження, яке дає змогу вирішити, продовжувати встановлення або скасувати його.

на цій вкладці зазначається, чи дозволено засобу Extension Manager доступ до Інтернету. За промовчанням цьому
параметру встановлення значення «вірно». Якщо прапорець поряд із цим параметром знято, засіб Extension Manager не зможе
використовувати Adobe Exchange для надсилання розширень, отримання доступу до онлайн-довідки та форумів тощо.

Додаткову інформацію про підписані розширення див. у розділі Про підписані розширення.
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Типи розширень і формати файлів
Створення пакета розширень (тільки CS6 і попередні версії)
Надсилання розширення

За допомогою Adobe Extension Packager можна створювати власні пакети розширень і надсилати їх компанії Adobe для розповсюдження
на веб-сайті Adobe Exchange. Щоб завантажити засіб Adobe Exchange Packager, увійдіть до порталу Adobe Exchange під своїм Adobe ID.
Після створення пакета розширень перевірте його роботу, установивши на локальному комп’ютері за допомогою Extension Manager.
Інструкції щодо написання та перевірки розширень можна знайти у довідці програми Exchange на веб-сайті Adobe Exchange
(www.adobe.com/go/exchange_ua). Написавши та перевіривши розширення, можна створити його пакет і надіслати до Adobe.

Більше ресурсів для створення розширень можна знайти на сторінках Extending Dreamweaver Help та Extending Flash Help.

Типи розширень і формати файлів
Extension Manager підтримує наведені нижче типи розширень і формати файлів. Додаткову інформацію про створення файлів установки
розширень див. у довідці Extension Manager CS Configuration Reference, яку можна завантажити на веб-сайті Adobe за адресою
www.adobe.com/go/em_file_format_ua.

будь-яке розширення, що не є розширенням Creative Cloud. Звичайні розширення можна запакувати,
використовуючи формат ZXP.

веб-служба, до якої ви отримуєте доступ безпосередньо із програми Creative Cloud application, наприклад
із панелі в меню розширення. Такі розширення можуть створювати як розробники Adobe, так й інші розробники. Розширення Creative
Cloud мають містити сертифікований підпис видавця. Наприклад, CSXS_Adobe.zxp — створене на основі формату ZIP розширення
Creative Cloud, підписане Adobe.

поєднує панелі дій розширень Creative Cloud із тісною інтеграцією у продукті. Наприклад, плаваюча панель у
Dreamweaver дозволяє переглядати сторінки у веб-браузерах. Гібридні розширення містять як звичайні розширення, так і розширення
Creative Cloud.

файл XML, у якому вказані атрибути розширення, насамперед його ім’я, опис, номер версії та тип. У ньому також вказуються всі
файли розширення, включаючи створений значок, який потрібно використовувати. Щоб додати опис для свого розширення, можна
створити текст мовою HTML або надати посилання на локальний файл HTML. Якщо встановлено підключення до Інтернету, можна також
створити посилання на віддалену HTML-сторінку.

формат пакування, створений на основі формату ZIP, що може містити цифровий підпис, який вказує видавця розширення.

традиційний формат пакування розширень, які підтримувала програма Extension Manager. Цей формат було виключено у CS6 та
більше не підтримується у CC. Щоб перетворити старі пакети MXP на формат ZXP, у Extension Manager CS6 виберіть «Інструменти» >
«Перетворити формат розширення з MXP на ZXP».

Створення пакета розширень (тільки CS6 і попередні версії)
Виконайте наведені далі дії, щоб створити пакет звичайного або гібридного розширення.

Extension Manager не підтримує пакування розширень Creative Suite. Такі розширення можна створювати за допомогою
Creative Suite SDK.

1. Ретельно перевірте своє розширення.
2. (Необов’язково) Створіть значок, який відображатиметься біля вашого розширення в Extension Manager. Значок повинен мати

формат PNG або GIF і розміри 24 х 24 пікселі.

Якщо ви не додаєте власний значок, використовуватиметься стандартний значок.

3. Скопіюйте всі файли розширення в багаторівневу теку, щоб спростити процес створення пакета.

Файли можуть знаходитися на різних рівнях ієрархії тек. У файлі установки розширення (файл MXI – див. далі) вкажіть шлях до
кожного файлу за допомогою тега <file>. Проте пошук файлів можна значно спростити, якщо не пакувати їх безпосередньо з
місць, де їх установлено, у межах теки «Configuration».

4. Створіть файл установки для розширення (файл формату .mxi).
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5. В Extension Manager виберіть «Файл» > «Запакувати розширення ZXP».

6. У діалоговому вікні вибору файлів виберіть файл MXI і натисніть кнопку «Відкрити».

7. Виберіть місце, куди потрібно зберегти файловий пакет, укажіть його ім’я з розширенням .zxp та натисніть кнопку «Зберегти».

Ім’я файлу пакета розширень не має містити пробілів. Файл має запускатися на платформах Windows і Mac OS.

Extension Manager створює файловий пакет, що містить стиснені версії всіх файлів, які використовуються розширенням, включаючи
файл MXI.

8. Установіть і перевірте розширення, щоб переконатися, що все працює правильно.

Надсилання розширення
1. В Extension Manager виберіть «Файл» > «Надіслати розширення».

У веб-браузері відкриється сторінка надсилання до сайту Adobe Exchange.

2. Дотримуйтеся інструкцій, указаних на сторінці, і виконуйте всі дії, доки не відобразиться вікно підтвердження.
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Стосується таких продуктів
Extension Manager

Звернутися до служби
підтримки
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Основні способи використання командного рядка Extension Manager
Створення пакета розширень за допомогою командного рядка
Установлення розширення за допомогою командного рядка
Видалення розширення за допомогою командного рядка
Увімкнення розширення за допомогою командного рядка
Вимкнення розширення за допомогою командного рядка
Запуск Extension Manager за допомогою командного рядка

Показати все

У Extension Manager CC різноманітні операції, які зазвичай виконуються в робочому
середовищі Extension Manager, можна виконувати за допомогою командного рядка.

Основні способи використання командного рядка Extension
Manager
Керувати розширеннями можна з командного рядка, використовуючи відповідні
синтаксичні структури, команди й атрибути. Синтаксичні структури командного рядка
Extension Manager CC було значно змінено. Відомості щодо синтаксичних структур, які
використовуються у Extension Manager CS6 або раніших версіях, наведено в цій статті.

1. У Windows відкрийте командний рядок, послідовно вибравши «Пуск» > «Усі
програми» > «Стандартні» > «Командний рядок». У Mac OS відкрийте засіб
«Terminal», двічі клацнувши його значок у теці Applications/Utilities.

2. Перейдіть до такої теки:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager
CC.app/Contents/MacOS

3. У командному рядку введіть ім’я виконуваного файлу, як показано нижче (разом із
подвійними лапками):

Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: “./ExManCmd”

4. Після імені виконуваного файлу введіть потрібну команду.

У наведеному нижче списку описані доступні команди.

Команда
у
Windows

Команда
у MAC Опис

Потрібні
атрибути

/help help Відображення довідкової інформації
щодо командного рядка.

/launch launch Запуск Extension Manager за допомогою
командного рядка.

/install install Установлення розширення.  
ZXP (шлях
до файлу)

/remove remove Видалення розширення. Ім’я
розширення

УвійтиКонфіденційністьMy Adobe

Продукти Рішення для бізнесу Підтримка та навчання Завантаження Компанія Придбати  
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У наведеній нижче таблиці описані доступні атрибути.

Створення пакета розширень за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. (Windows) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

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

(CS5 та пізніша версія, формат ZXP): "XManCommand.exe" -package
mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:
(CS4/CS5/CS5.5, формат MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -
package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi"
mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 і пізніші версії, формат ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -
package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi"
zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Установіть і перевірте розширення, щоб переконатися, що все працює правильно.

Установлення розширення за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. (Windows) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення атрибута: 

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

3. (Macintosh) Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібне значення

/enable enable Увімкнення розширення. Ім’я
розширення

/disable disable Вимкнення розширення. Ім’я
розширення

/list all list all Відображення списку всіх установлених
розширень.

/list list Відображення розширень для вказаного
продукту.

Ім’я
продукту

/update update Оновлення розширення. Ім’я
розширення

/list_update
all

list_update
all

Відображення списку розширень, для
яких можна встановити оновлення.

/list_update list_update Відображення списку оновлених
розширень для вказаного продукту.

Ім’я
продукту

/locale locale
Визначення мовних параметрів
Extension Manager під час
автозавантаження.

lang

Атрибути Опис

zxp (шлях до файлу) Указує ім’я та розташування пакета файлів у форматі ZXP.

lang Указує код мови, наприклад uk_UA.

ім’я розширення Указує ім’я розширення (згідно з файлом MXI).

ім’я продукту Указує продукт, у якому використовується розширення.
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атрибута:
(Формат ZXP): ./ExManCmd --install
"/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Щоб указати мову, перед командою «install» введіть команду «locale» і додайте
атрибут «lang». Наприклад: 
ExManCmd.exe /locale "en_US" /install "c:\myfile.zxp"

5. Випробуйте розширення та переконайтеся, що все працює правильно.

Видалення розширення за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Увімкнення розширення за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Вимкнення розширення за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Запуск Extension Manager за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом «lang», щоб указати код мови для Extension Manager.

Оновлення розширення за допомогою командного рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом «extension», щоб указати ім’я розширення.

Відображення списку розширень за допомогою командного
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рядка
1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом all, щоб вивести список усіх установлених у системі
розширень. Скористайтеся атрибутом «ім’я продукту», щоб вивести список розширень,
установлених спеціально для певного продукту.

Відображення списку оновлень для розширення за допомогою
командного рядка

1. Перейдіть до програмної теки Extension Manager.
2. Уведіть наведену нижче команду, вказуючи потрібні значення атрибутів:

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

Скористайтеся атрибутом all, щоб вивести список всіх оновлюваних розширень,
установлених у системі. Скористайтеся атрибутом «ім’я продукту», щоб вивести список
розширень, установлених спеціально для певного продукту.

Виконання команд через BridgeTalk
Extension Manager може виконувати команди з установлення, передані через BridgeTalk.
Щоб надіслати команди засобу Extension Manager, укажіть такий кінцевий ідентифікатор
BridgeTalk: «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();

Adobe Creative Cloud
Creative Suite 6
Adobe Marketing
Cloud
Acrobat
Photoshop
Digital Publishing
Suite
Сімейство продуктів
Elements
SiteCatalyst
Для освіти
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