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Introduktion 

Paragon ExtFS for Mac OS X™ er en lav-niveau filsystemdriver specielt udviklet til at ophæve inkompatibiliteten mellem 

filsystemerne for Linux og Mac ved at give fuld læse/skriveadgang til Ext2, Ext3 og Ext4 filsystemer under Mac OS X. 

Vores driver er baseret på Paragon UFSD™-teknologien (Universal File System Driver) og giver mulighed for hurtig og 

transparent adgang til ExtFS-partitioner som originale Mac OS X, hvorved der opnås en hidtil uset høj ydeevne (den 

samme som for HFS Plus og i nogle tilfælde bedre). Mac OS X-programmer kan behandle sådanne partitioner uden 

nogen begrænsninger – gennemse indhold, læse og modificere arkiver, kopiere og oprette nye arkiver og mapper osv. 

Paragon ExtFS til Mac OS X kommer i en universel udgave i form af et standard DMG diskbillede, der omfatter 

brugervejledning, licensaftale og installations/afinstallationsfiler til automatisk at installere/afinstallere og konfigurere 

Ext FS driveren. Under installationen af driveren bliver to stærke værktøjer til at oprette/formatere og 

kontrollere/reparere Ext2, Ext3 og Ext4 filsystemer integreret i Diskværktøj. 

I denne brugervejledning vil du finde svaret på mange af de tekniske spørgsmål, der kan opstå under brugen af driveren. 

 

Vores firma frigiver løbende nye versioner og opdateringer af vores software, så billeder, 

der vises i denne brugsanvisning, kan afvige fra det, du ser på skærmen. 
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Overblik over egenskaberne 

I dette kapitel ser vi på de vigtigste fordele og tekniske højdepunkter for produktet. 

Vigtigste egenskaber 

Lad os se på en liste over de vigtigste egenskaber: 

 Ekstremt nem at bruge da softwaren ikke kræver ekstra konfiguration efter installationen 

 Hurtig og transparent adgang til enhver ExtFS (Ext2,Ext3 or Ext4) partition under Mac OS X 

 Avanceret driverprogram, som garanterer sikker drift og stabilitet under de hårdeste belastninger 

 Hidtil uset højt præstationsniveau takket være Paragon UFSD™-teknologien 

 Fuld understøttelse af Mac OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 

Mavericks, 10.10 Yosemite 

 Avanceret understøttelse af HFS Plus-arkivsystemegenskaber for at garantere datakonsistens (POSIX-

filattributter, Hard links, Sym links, Data fork og Resource fork osv.) 

 Avanceret understøttelse af ExtFS filesystemets egenskaber for at sikre datakonsistens (Hardlinks, Symlinks) 

 Undersøttelse af Mac OS X udvidede attributter 

 Understøttelse af forskellige tegnsæt 

Understøttede medier 

 Diske med ultrahøj kapacitet (op til 10 TB er testet) 

 IDE-, SCSI- og SATA/eSATA-harddiske 

 SSD-diske (Solid State Drive) 

 Thunderbolt, FireWire- (dvs. IEEE1394), USB 1.0-, USB 2.0-, USB 3.0-harddiske, ZIP®- og Jazz®-diske 

 PC Card-hukommelsesenheder (alle typer flashhukommelse, osv.) 
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Kom godt i gang 

I dette kapitel finder du alt, du skal vide for at gøre produktet klar til brug. 

Distribution 

Paragon ExtFS for Mac OS X™ distribueres på to måder: 

 Emballeret fra Paragon Software GmbH og forhandlere 

 Pakke, som kan downloades via internet fra firmaets websted 

De to indeholder et standard DMG diskbillede med en installationspakke til automatisk at installere og konfigurere ExtFS 

driver. 

For at kunne anvende produktet skal det først installeres (se Installering af driveren). 

Hvis du ønsker at opdatere/opgradere produktet, skal det gøres med en installationspakke, der skal downloades. 

 

ExtFS for Mac OS X er et kommercielt distribueret produkt, som dog helt gratis kan 

anvendes uden begrænsninger i en 10-dages prøveperiode. Når denne er ovre, vil du ikke 

kunne anvende produktet, før du aktiverer det i Indstillinger. 

Registrering 

Paragon Software GmbH giver adgang til en lang række online-services via sin web-portal - www.paragon-

software.com/da/support/: 

 Registrering af nye brugere; 

 Registrering af produkter, som er købt af registrerede brugere; 

 Døgnåbent downloadcenter, hvor registrerede brugere kan hente produktopdateringer/opgraderinger samt al 

nødvendig dokumentation; 

 Gratis demoversioner og åben dokumentation, som kan downloades af alle brugere. 

 
Det anbefales at bruge Safari, Internet Explorer 5+ eller anden kompatibel browser. 

Registrering af en ny bruger 

Du bedes gøre følgende for at blive registreret som ny bruger: 

1. Start en internetbrowser og besøg siden: www.paragon-software.com/da/my-account/; 

2. Klik på Create i afsnittet Create a Paragon Account; 

3. Udfyld registreringsformularen; 

4. Klik på Registrer. 

Det vigtigste felt i formularen er din e-mail-adresse, da den anvendes til at logge ind på systemet. Desuden vil din 

adgangskode blive sendt til den opgivne e-mail-adresse. 

Registrering af et nyt produkt 

Hvis du er registreret som bruger og ønsker at registrere Paragon ExtFS for Mac OS X, skal du gøre følgende: 

1. Start en internetbrowser og besøg siden: www.paragon-software.com/da/my-account/; 

https://www.paragon-software.com/da/support/
https://www.paragon-software.com/da/support/
https://www.paragon-software.com/da/my-account/
https://www.paragon-software.com/da/my-account/


6 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. 

2. Indtast en e-mail-adresse til brug for registreringi feltet Email i afsnittet Authorization; 

3. I feltet Password skal du indtaste adgangskoden, du modtager efter registrering 

; 

4. Klik på Sign in; 

5. Hvis brugernavn og adgangskode er korrekte, vil du komme til din konto; 

6. Klik Registrer new product i afsnittet Products; 

7. Indtast produktets serienummer i feltet Serial Number. Det kan du finde i produktemballagen eller du kan få det 

oplyst hos din forhandler. Klik på Next; 

8. På næste side vil du blive bedt om at oplyse nogle yderligere data. Du skal også tage stilling til, om du vil have 

bekræftelse pr. e-mail, når du har registreret produktet. Klik på Next, og klik derefter på Finish. 

Det var alt. Nu er produktet registreret. 

Aktivering af prøveversion 

Du kan købe og låse programmet op til ubegrænset brug via Indstillinger. Normalt kræver proceduren en aktiv 

internetforbindelse og minimal indsats fra din side. Men, hvis du har problemer med den indbyggede aktivering, kan du 

aktivere manuelt ved hjælp fra vores supportteam. Nedenfor ser vi på begge scenarier. 

Onlineaktivering 

1. Først skal du købe produktet. Den nemmeste måde at gøre det på, er at anvende det direkte link i ExtFS-

indstillinger:  

- Vælg Applikationer > Systempræferencer > ExtFS for Mac OS X; 

- Vælg Info; 

- Klik på Køb. 
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2. Som resultat skulle du nu have din egen produktnøgle og serienummer. Indsæt dem i de korresponderende 

felter og klik derefter på Aktiver. Denne info vil blive sendt til vores aktiveringsserver for at afslutte proceduren. 

3. Hvis alt går godt, får du følgende meddelelse. 

  

4. Hvis du har problemer med internet eller en specielt konfigureret firewall, vil du blive bedt om at aktivere 

programmet manuelt. 

 

Manuel aktivering 

5. Hvis du har problemer med onlineaktivering, skal du klikke på Offlineaktivering for at aktivere produktet 

manuelt. 

6. I den dialogboks, der åbnes, kan du se det tidligere serienummer for produktet og et serienummer for dit 

system. Du bedes nu kontakte vores Supportteam og give dem disse informationer. Herefter få du data, som du 

skal indtaste i det korresponderende tekstfelt. Klik på Anvend, når du er klar. 

 

Andre meddelelser 

 Hvis du har indtastet et forkert serienummer eller produktnøgle. 
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 Hvis du prøver at anvende et serienummer, der allerede er aktiveret fra en anden computer. 

 

 Hvis du prøver at anvende en produktnøgle fra et keygen-program. 

 

Downloading af opdateringer/opgraderinger 

Downloading af opdateringer/opgraderinger kan udføres på følgende måde: 

1. Start en internetbrowser og besøg siden: www.paragon-software.com/da/my-account/; 

2. Indtast en e-mail-adresse til brug for registreringi feltet Email i afsnittet Authorization; 

3. I feltet Password skal du indtaste adgangskoden, du modtager efter registrering 

; 

4. Klik på Sign in; 

5. Hvis brugernavn og adgangskode er korrekte, vil du komme til din konto; 

6. Væl My Downloads i afsnittet Products for at se, hvilke opdateringer, der er tilgængelige for dig; 

7. Vælg den ønskede opdatering og klik Download. 

Sådan kontakter du Paragon Software GmbH 

Hvis du har spørgsmål om firmaets produkter, må du ikke tøve med at kontakte Paragon Software GmbH. 

Service Kontakt 

Besøg Paragon GmbHs websted www.paragon-software.com/da/ 

Registrerings- & 

opdateringswebservice 

www.paragon-software.com/da/support/ 

Knowledge Base & Teknisk support kb.paragon-software.com 

https://www.paragon-software.com/da/my-account/
http://www.paragon-software.com/da/
https://www.paragon-software.com/da/support/
http://kb.paragon-software.com/
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Information før køb sales@paragon.software.com 

 

 

Desværre kan firmaet på nuværende tidspunkt kun tilbyde teknisk support på følgende 

sprog: Engelsk, tysk, fransk og russisk. Vi beklager, hvis dette giver problemer. 

Systemkrav 

For at anvende Paragon ExtFS for Mac OS X skal driveren først installeres. Før du gør dette, skal du sikre, at din 

computer opfylder følgende minimumskrav: 

 Operativsystem: Mac OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks, 

10.10 Yosemite 

 x86-arkitektur 

 128 MB RAM 

Installering af driveren 

Du skal installere Paragon ExtFS for Mac OS X på følgende måde: 

1. Start installationsprocessen ved at klikke på det leverede DMG-diskbillede (dvs. Paragon ExtFS for Mac OS 

X_da.dmg). 

 

2. Når installationspakken er udpakket, kan du vælge om du vil installere eller afinstallere driveren eller læse 

brugervejledningen eller licensaftalen. Klik på Paragon ExtFS for Mac OS X.pkg for at installere driveren. 

 

3. For faktisk at kunne starte installeringen af driveren skal du bekræfte din hensigt ved at klikke på knappen 

Fortsæt. 

mailto:sales@paragon.software.com
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4. Installationsguiden indeholder et standardbrugerinterface og en række installationstrin, der fører dig nemt 

gennem installationsprocessen. Introduktionssiden byder dig velkommen til installering af driveren. Klik på 

Fortsæt. 

 

5. På næste side ser du Paragons licensaftale. Du bedes læse den nøje og derefter klikke på Fortsæt. Du kan også 

udskrive eller arkivere aftalen ved at bruge de tilsvarende knapper. 
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6. For at kunne fortsætte installeringen skal du acceptere alle aftalens betingelser ved at klikke på knappen Enig. 

 

7. ExtFS for Mac OS X er et kommercielt distribueret produkt, som diog kan anvendes helt gratis uden 

begrænsninger  i en 10-dages prøveperiode. Når denne er ovre, vil du ikke kunne anvende produktet, før du 

aktiverer det i Indstillinger. 

8. Som næste trin i installeringen skal du opgive en adgangskode for en bruger med administratorrettigheder. 
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9. Siden Vælg modtagerdisk giver dig mulighed for at vælge, hvor driveren skal installeres. 

 

Når du har valgt den ønskede disk, skal du klikke på Fortsæt. 

 

Driveren kan kun installeres på en aktiv Mac OS X-diskenhed, dvs. "Macintosh HD" i dette 

tilfælde. 

10. På siden Installeringstype skal du klikke på Installer for at fortsætte. 
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Hvis det ikke er første gang driveren installeres, vil guiden give dig mulighed for at opdatere 

ved at klikke på knappen Opdater. 

11. Den næste side viser, hvor langt installationsprocessen er nået. 

 

12. På den sidste side skal du klikke på Start igen for at afslutte installationsprocessen og genstarte computeren. 
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Brug af driveren 

Når driveren er installeret, opnår du fuld læse-/skriveadgang til enhver type ExtFS på samme måde, som var det en 

original Mac OS X-enhed. 

Inden du installerer Paragon driveren Efter installation af Paragon driveren 

 

Hvis du tilslutter en Ext2, Ext3 eller Ext4 formateret 

disk får du vist meddelelsen ovenfor. 

 

Du kan nu udføre en operation på en ExtFS diskenhed, som f.eks.: 

 Overføre data; 
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 Modificere data; 

 

 Slette data; 

 

Præcis hvad du har lyst til. 
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Konfigurering af driveren 

Paragon ExtFS for Mac OS X er meget fleksibel og kan nemt konfigureres enten ved hjælp af et grafisk interface eller fra 

kommandolinjen. 

Driverkonfigurering med grafisk interface 

For at konfigurere driveren skal du åbne vinduet ExtFS-indstilinger: Applications > ExtFS for Mac® OS X > ExtFS-

indstillinger eller Programmer > Systemindstillinger > ExtFS for Mac OS X. 

 

I det åbnede vindue kan du se en liste over tilgængelige ExtFS partitioner (hvis nogen) til venstre. Vælg en ExtFS 

partition til højre og klik på Angiv som Start knappen for at starte med den næste gang du starter computeren, hvis det 

er nødvendigt. 

Ekstra funktionalitet 

Foruden at give fuld læse-/skriveadgang til ExtFS-partitioner under Mac OS X har vores driver et antal andre egenskaber: 

1. Tjek/reparer ExtFS-diskenheder. Under installation af vores driver vil guiden automatisk give Mac OS X 

Diskværktøj mulighed for at tjekke integritet og rette fejl på enhver type ExtFS. For at gøre dette skal du følge 

nedenstående trin: 

 Start Diskværktøj: Programmer > Hjælpeprogrammer > Diskværktøj; 

 Vælg en ExtFS-diskenhed fra listen over tilgængelige partitioner i venstre side; 

 Klik på fanen Førstehjælp i toppen af vinduet; 

 Klik på knappen Kontroller disk for at tjekke diskens integritet eller på knappen Reparer disk for at rette 

fejl (hvis der er nogen). 
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Du kan også udføre disse operationer fra kommandolinjen: 

 Start kommandolinjen: Programmer > Hjælpeprogrammer > Terminal; 

 Skriv fsck_ufsd for at få hjælp. 

 

Skriv fsck_ufsd –n device for at tjekke diskintegritet; 

Skriv fsck_ufsd –y device for at rette diskfejl. 

2. Formatering af ExtFS-diskenheder. Du kan formatere ExtFS-diskenheder under OS X fra kommandolinjen. For at 

gøre dette skal du følgende nedenstående trin: 

 Start kommandolinjen: Programmer > Hjælpeprogrammer > Terminal; 

 Skriv diskutil for at få hjælp. 
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Skriv diskutil eraseVolume UFSD "Disknavn" device for at formatere den ønskede partition til ExtFS. 

 

Det er ikke nødvendigt at bruge anførelselstegn, hvis navnet på din ExtFS-disk består af kun 

ét ord. 

Dertil kommer, at installarionsguiden automatisk giver Mac OS X Diskværktøj mulighed for også at formatere 

ExtFS-diskenheder - men kun for 10.5 Leopard og nyere: 

 Start Diskværktøj: Programmer > Hjælpeprogrammer > Diskværktøj; 

 Vælg en partition, du vil formatere til ExtFS, fra listen over tilgængelige partioner i venstre side; 

 Klik på fanen Slet i toppen af vinduet; 

 Vælg Extended-arkivsystem fra rullelisten; 

 Indtast et nyt diskenhedsnavn (irrelevant parameter kun vist som eksempel); 

 Klik på knappen Slet for at formatere partitionen. 
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Typiske anvendelseseksempler 

Du kan komme ud for situationer, hvor Paragon ExtFS for Mac OS X vil være den bedste løsning. Lad os se lidt nærmere 

på to eksempler. 

1. Du har et dual-boot-system med Mac OS X og Linux, og det vil være virkelig bekvemt at have fuld adgang til 

(læsning/skrivning) til Windows ExtFS-partitioner under Mac OS X. For at tackle dette problem skal du følge 

nedenstående trin: 

 Start Mac OS X; 

 Installer Paragon ExtFS for Mac OS X; 

 Genstart din computer med Mac OS X; 

 Nyd fordelene ved ExtFS under Mac OS X. 

2. Du skal overføre store datamængder (arkiver med over 4 GB) fra din Mac-computer til en Linux-baseret pc ved 

hjælp af en ekstern harddisk. FAT32-arkivsystemet, som understøttes af begge computere, kan ikke bruges, da 

det ikke understøtter arkiver på over 4GB. for at tackle dette problem skal du følge nedenstående trin: 

 Start Mac OS X; 

 Installer Paragon ExtFS for Mac OS X; 

 Genstart din computer med Mac OS X; 

 Tilslut et eksternt drev til din Mac-computer og formater det til ExtFS; 

 Kopier de filer, du skal bruge, fra din Mac-computer til det eksterne diskdrev; 
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 Slut det eksterne diskdrev til en Linux-pc; 

 Kopier filer fra det eksterne diskdrev til Linux-pc'en. 

3. Du er nødt til at læse eller redigere filer lagret på en ekstern eller intern (lokal) harddisk med Linux udvidet 
filsystem fra din Mac PC. For at løse problemet, skal du følge nedenstående trin: 

 Start Mac OS X; 

 Installer Paragon ExtFS for Mac OS X; 

 Tilslut et eksternt drev med Ext2, Ext3 eller Ext4 FS partitioner til Mac PC (hvis nogen); 

 Genstart din computer med Mac OS X; 

 Læs eller modificér filer gemt på harddisken fra din Mac PC. 

4. Du er nødt til at udvide sættet med anvendte filsystemer for at gemme dine data på de mest populære 
filsystemer fra de mest populære operativsystemer og ikke bekymre dig om, hvor du vil gemme dine data: 

 Start Mac OS X; 

 Installer Paragon ExtFS for Mac OS X; 

 Genstart din computer med Mac OS X; 

 Nyd fordelene ved ExtFS under Mac OS X. 

5. Som en professionel bruger af Apple til at producere video har du behov for de billigste metoder til at 
distribuere Digital Cinema Package (DCP) materialer. Bare installere driveren, der aktiverer evnen til at læse fra 
og skrive til (og endda formatere) Ext formaterede drev. ExtFS er det filsystemformat, der bruges på de USB 2,0 
DCP distributionsharddiske, som  foretrækkes af Digital Cinema distributionsfaciliteter: 

 Start Mac OS X; 

 Installer Paragon ExtFS for Mac OS X; 

 Tilslut et eksternt drev med Ext2, Ext3 eller Ext4 FS partitioner til Mac PC; 

 Genstart din computer med Mac OS X; 

 Skriv til eller læs fra DCP-materiale lagret på din Mac PC's harddisk. 
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Afinstallering af driveren 

For at afinstallere Paragon ExtFS for Mac OS X™ skal du gøre følgende: 

1. Åbn installationspakken ved at klikke på det leverede DMG-diskbillede (dvs. Paragon ExtFS for Mac OS 

X_da.dmg). 

 

2. Når installationspakken er udpakket, skal du klikke på  Afinstaller ExtFS for Mac® OS X for at afinstallere 

driveren. 

 

3. Guiden vil bede om bekræftelse, inden den fjerner driveren fra systemet, så du skal klikke på knappen 

Afinstaller. 

 

4. På næste side skal du indtaste root user-adgangskoden (hvis der er nogen) for at udføre operationen. 
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5. Klik på OK for at afslutte afinstalleringen. 

Ordliste 

Hard Link er en reference, eller pointer, til fysiske data på en lagringsenhed. På de fleste arkivsystemer er alle navngivne 

arkiver hard links. Navnet, der bruges for arkivet, er simpelthen en etiket, der henviser operativsystemet til de faktiske 

data. Det betyder, at mere end ét navn kan være tilknyttet de samme data. Selvom de benævnes med forskellige navne, 

vil alle ændringer blive udført på de faktiske data, uanset hvad arkivet kaldes på et senere tidspunkt. Hard links kan kun 

referere til data inden for samme arkivsystem. 

HFS Plus File System (HFS eller Mac OS Extended) er en opdateret version af HFS (Hierarchical File System) og anvendes 

i dag som det primære arkivsystem for Macintosh-computere. I modsætning til HFS understøtter det meget store 

arkiver (blokadresser har en længde på 32 bit i stedet for 16 bit) og anvender Unicode (i stedet for Mac OS Roman) til 

navngivning af elementer (arkiver, mapper). Dertil kommer, at det tillader arkivnavne med op til 255 UTF-16 tegns 

længde, samt n-forked arkiver på samme måde som NTFS, selvom næsten ingen software udnytter andre forks end data 

fork og resource fork. En af arkivsystemets vigtigste forbedringer er muligheden for at anvende en fuld 32-bit 

allokeringsmapningstabel, der giver langt mindre spildplads (og plads til flere arkiver). 

Ext2 File System er et filsystem til Linux OS. Det blev oprindeligt udviklet som en erstatning for det udvidede filsystem 

(ext). Selvom ext2 ikke er et journaliserende filsystem, har dets efterfølgere, Ext3/Ext4 FS, journalisering og er næsten 

helt kompatible med ext2. 

Resource Fork er en funktion ved Mac OS-operativsystemet som anvendes til at lagre strukturerede data i et arkiv 

sammen med ustrukturerede data i en data fork. En resource fork lagrer information på et specifikt format som fx 

ikoner, vinduer, definition og indhold af menuer samt programkode (maskinkode). 

Symbolsk Link (Symlink eller Soft Link) består af en særlig arkivtype, der fungerer som reference til et andet arkiv eller 

mappe. I modsætning til et hard link, som peger direkte på data og repræsenterer et andet navn for samme arkiv, så 

indeholder et symbolsk link en sti, som identificerer målet for det symbolske link. Så når en bruger fjerner et symbolsk 

link, berører det ikke arkivet, det peger på. Symbolske links kan endog referere til arkiver på andre tilsluttede 

arkivsystemer. 

UFSD™-teknologi (Universal File System Driver), som er udviklet af Paragon Software, giver fuld læse-/skriveadgang til 

såkaldt populære arkiv-/filsystemer (NTFS, FAT16/32, Ext2/Ex3FS osv.) under operativsystemer, der ikke kan dette som 

standard (fx NTFS for Linux eller Ext2/Ex3FS for Windows). 

Denne teknologi er baseret på direkte adgang til de fysiske drev og bufret Input/Output-adgang; det er grunden til, at 

det er muligt at behandle ikke-understøttede partitioner (gennemse indhold, læse og modificere arkiver, kopiere og 

oprette nye arkiver og mapper osv.) og samtidig opretholde et acceptabelt ydelsesniveau. 


