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Wstęp 

Camptune™ X to unikalne narzędzie, które pomoże Ci łatwo dokonać redystrybucji pomiędzy woluminami systemu 

operacyjnego Mac OS X a systemu Windows przy pomocy Boot Camp . Dzięki naszemu rozwiązaniu nie musisz tracić 

czasu na instalacje i ponowną konfiguracje, wystarczy że uruchomisz je w Mac OS X i wykonasz zadanie. Możesz też 

zapomnieć o wymuszonym restarcie po wprowadzeniu zmian, ponieważ wszystko wykonywane jest w trybie online! 

W tym podręczniku znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań technicznych, jakie mogą się pojawić w trakcie użytkowania 

programu. 

 

 

Nasza firma stale wydaje nowe wersje aplikacji oraz aktualizacje oprogramowania, dlatego 

też ilustracje pokazane w tym podręczniku mogą różnić się od tego, co zobaczysz na 

ekranie. 

Przegląd funkcji 

W tym rozdziale znajduje się przegląd funkcji programu oraz zastosowanych w nim technologii. 

Kluczowe funkcje  

 Jedyne takie unikalne rozwiązanie dostępne obecnie na rynku! 

 Redystrybucja wolnego miejsca w konfiguracji Boot Camp bezpośrednio z Mac OS X w  trybie online 

 Obsługa systemów operacyjnych Mac OS X 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 

Mavericks, 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan 

 Pełna obsługa Windows XP/Vista/7/8/10 

 Operacja nie wymaga instalacji 

Obsługiwane nośniki 

 Dyski twarde o bardzo dużej pojemności (testowano do 10 TB) 

 Dyski twarde IDE, SCSI oraz SATA / eSATA 

 Dyski półprzewodnikowe SSD (Solid State Drive) 

 Thunderbolt, FireWire (IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, dyski ZIP® oraz Jazz® 

 Urządzenia magazynujące PC card (wszelkie pamięci flash itp.) 
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Rozpoczęcie pracy 

Ten rozdział zawiera wszystkie informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z programem. 

Wymagania systemowe 

 Komputer Mac oparty na Intel, posiadający konfigurację Boot Camp 

 512 MB RAM 

Redystrybucja wolnego miejsca w Boot Camp 

1. Uruchom Mac OS X. 

2. Uruchom Camptune X. Jeśli posiadasz system Mac OS X El Capitan, w którym domyślnie włączona jest usługa 

System Integrity Protection (SIP), zostaniesz poproszony o utworzenie specjalnego nośnika rozruchowego, 

aby dokonać redystrybucji wolnego miejsca (zobacz sekcję Tworzenie nośnika rozruchowego). Możesz 

również wyłączyć usługę SIP i wykonać redystrybucję bezpośrednio w systemie Mac OS X (zobacz sekcję 

Wyłączenie SIP). Kliknij przycisk Dowiedz się więcej…, aby przejść do Bazy wiedzy. 

 

3. Strona powitalna przedstawi funkcjonalność produktu. Kliknij Kontynuuj. 

 

4. Na następnej stronie wprowadź hasło użytkownika z uprawnieniami administratora. 
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5. Twój system zostanie zeskanowany w poszukiwaniu konfiguracji Boot Camp. 

 

6. Jeśli konfiguracja Boot Camp nie zostanie odnaleziona na Twoim systemie, kliknij Pomoc, która zasugeruje 

możliwe opcje. 

 

 

 

Jeśli kreator nie znajdzie konfiguracji Boot Camp, kliknij „Pliki dziennika”, aby przygotować 

dzienniki dla naszej pomocy technicznej Aby dowiedzieć się więcej na ten temat przejdź do 

sekcji Zbieranie dzienników. 

 

7. Przesuń suwak, aby zmienić rozmiar woluminów. Zwróć uwagę, że gdy zmieniasz rozmiar jednego woluminu, 

rozmiar drugiego również pozostaje zmieniony, w ten sposób dokonywana jest redystrybucja pomiędzy 

woluminami. Gdy będziesz gotowy, kliknij Kontynuuj. 
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8. Na kolejnej stronie znajduje się umowa licencyjna.  On the next page you can see the Paragon’s license 

agreement. Aby kontynuować, należy wprowadzić informacje rejestracyjne, tzn. klucz produktu oraz numer 

seryjny. Jeśli jeszcze nie zakupiony został produkt, kliknij Kup. 

 

 

 

Informacje rejestracyjne będą przechowywane w specjalnym pliku, więc nie będzie 

wymagane ponowne wprowadzanie danych licencyjnych. 

 

9. Kreator sprawdzi woluminy w poszukiwaniu błędów, aby zagwarantować spójność danych podczas 

nadchodzącej operacji. Jeśli zostaną odnalezione błędy, operacja zostanie przerwana i zostaniesz poproszony 

o użycie specjalnego narzędzia do naprawy, przed kolejną próbą wykonania zadania. 



7 

 

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

10. Jeśli wszystko będzie w porządku, modyfikacja układu dysku zostanie rozpoczęta zgodnie z wprowadzonymi 

zmianami. Wykonanie zadania może zająć trochę czasu. 

 

11. Zostaniesz poinformowany o ukończeniu operacji. To wszystko! 
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Tworzenie nośnika rozruchowego 

1. Jeśli nie chcesz wyłączać SIP, kliknij Tworzenie nośnika rozruchowego. Wybierz pamięć USB lub dysk 

zewnętrzny, na którym utworzyć nośnik rozruchowy. Potwierdź wykonanie operacji. 

 

 

 
Wszystkie dane wybranego dysku zostaną usunięte. 

 

2. Cały proces zajmie kilka minut. 



9 

 

Copyright© 1994-2015 Paragon Software GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

3. Po zakończeniu zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie komputera Mac za pomocą utworzonego 

nośnika rozruchowego. Jeśli nie chcesz robić tego teraz, kliknij Nie uruchamiaj ponownie. 

 

Aby uruchomić później komputer z nośnika rozruchowego musisz nacisnąć i przytrzymać klawisz Opcja 

podczas restartu systemu zanim pojawi się Startup Manager, a następnie wybrać wymaganą partycję 

rozruchową i poczekać na jej załadowanie. 

4. Wybierz Camptune X.app w menu, a następnie kliknij Kontynuuj, aby uruchomić program. 

 

5. Otwarty Kreator, jest identyczny jak natywny systemu Mac OS X, więc przedź do sekcji Redystrybucja 

wolnego miejsca w Boot Camp, aby dowiedzieć się więcej. 
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Wyłączanie SIP 

Mac OS X El Capitan 10.11 posiada nową funkcję zabezpieczającą zwaną System Integrity Protection (SIP). Jest ona 

domyślnie włączona i nie pozwala, aby narzędzia innych producentów modyfikowały pewne procesy systemowe, pliki 

i foldery, niezależnie od tego czy zostało to zatwierdzone przez użytkownika czy też nie. Nie można również 

modyfikować ukladu dysku systemowego, dlatego też Camptune X nie może działać poprawnie na najnowszym 

systemie OS X dopóki SIP nie zostanie wyłączony. 

Jeśli nie chcesz tworzyć nośnika rozruchowego możesz wyłączyć  SIP za pomocą csrutil narzędzia wiersza poleceń: 

1. Uruchom komputer Mac w trybie ratunkowym poprzez przytrzymanie klawiszy Command i R podczas 

uruchamiania systemu, a następnie uruchom narzędzie Terminal. 
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2. Użyj komendy csrutil disable, aby wyłączyć SIP. 

 

3. Uruchom ponownie komputer w trybie normalnym i uruchom Camptune X. Przejdź do sekcji Redystrybucja 

wolnego miejsca w Boot Camp, aby dowiedzieć się więcej. 

Zbieranie dzienników 

1. Jeśli podczas wykonywania zadania coś pójdzie nie po Twojej myśli, kliknij Pliki dziennika, aby je przygotować 

i wysłać do pomocy technicznej. 

 

Możesz w każdej chwili przygotować dzienniki poprzez wybranie w menu głównym: Pomoc > Pliki dziennika. 

 

2. Pliki dziennika informują o nadchodzących operacjach. Kliknij Zapisz pliki dziennika aby kontynuować. 
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Szanujemy Twoją prywatność, dlatego żadne poufne dane nie zostaną zawarte w plikach 

dziennika. Zebrane informacje mają jedynie posłużyć naszej pomocy technicznej do 

rozwiązania problemu. 

 

3. Kreator archiwizuje wszystkie operacje plików dziennika, zajmie ten proces trochę czasu. Kiedy proces 

zostanie zakończony, będzie automatycznie widoczne w nadzędziu Znajdź. 

 

4. Teraz można napisać e-mail do naszego wsparcia technicznego, załaczając zebrane raporty. 


