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Úvod 

Paragon NTFS for Mac OS X™ je nízkoúrovňový ovladač souborového systému, který byl vytvořen speciálně s cílem 

překlenout nekompatibilitu mezi systémy Windows a Mac OS X, aby mohl být v systému Mac OS X zajištěn úplný přístup 

pro zápis a čtení v souborovém systému NTFS kterékoli verze (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista). 

Námi vyvinutý ovladač, založený na technologii Paragon UFSD™ (Universal File System Driver), umožňuje zajistit stejně 

rychlý a transparentní přístup k diskovým oddílům NTFS jako k nativním oddílům systému Mac OS X, a tím dosáhnout 

špičkové výkonnosti (stejné jako u souborového systému HFS Plus a v některých případech dokonce lepší). Programy v 

systému Mac OS X mohou s takovými oddíly pracovat bez jakýchkoli omezení – mohou procházet obsah, číst a 

upravovat soubory, kopírovat a vytvářet nové soubory či složky atd. 

Ovladač Paragon NTFS pro systém Mac OS X se dodává v podobě jednoho univerzálního binárního balíčku Paragon NTFS 

for Mac OS X, který obsahuje standardní obraz disku DMG s instalačním balíčkem pro automatické nahrazení výchozího 

ovladače Mac OS X (pouze pro čtení) . 

V této příručce najdete odpovědi na mnohé otázky technického charakteru, s nimiž byste se mohli při použití našeho 

ovladače setkat. 

 

Vzhledem k tomu, že naše společnost neustále vydává nové verze a aktualizace vyvíjeného 

softwaru, mohou se obrázky zobrazené v této příručce lišit od obsahu, který vidíte na 

obrazovce. 
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Přehled vlastností 

V této kapitole jsou popsány klíčové vlastnosti a technické přednosti produktu. 

Klíčové vlastnosti  

Uvádíme výčet některých klíčových vlastností a výhod: 

 Mimořádně snadné použití, protože po instalaci již není nutné provádět žádnou další konfiguraci. 

 Rychlý a transparentní přístup k libovolnému diskovému oddílu NTFS v systému Mac OS X 

 Zdokonalené jádro ovladače zaručuje spolehlivou provozuschopnost a stabilitu i při značném zatížení 

 Mimořádně vysoká výkonnost díky technologii UFSD™ společnosti Paragon 

 Plná podpora systémů Mac OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 

Mavericks, 10.10 Yosemite 

 Rozšířená podpora funkcí souborového systému HFS Plus zaručující konzistenci dat (souborové atributy 

standardu POSIX, pevné odkazy, symbolické odkazy, datové rozvětvení nebo rozvětvení zdrojů atd.) 

 Rozšířená podpora funkcí souborového systému NTFS, která zaručuje konzistenci dat (řídké soubory, 

komprimované soubory / oddíly, aktualizace časových značek posledního přístupu atd.) 

 Podpora rozšířených atributů systému Mac OS X 

 Podpora jiných znaků než latinky 

Podporovaná média 

 Disky s velmi vysokou kapacitou (testováno až do velikosti 10 TB) 

 Disky IDE, SCSI a SATA/eSATA 

 SSD disky (Solid State Drive) 

 Disky Thunderbolt, FireWire (tj. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0 , USB 3.0, ZIP® nebo Jazz® 

 Úložná zařízení ve formě PC karty (všechny typy flash-disků atd.) 
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Úvodní informace 

V této kapitole najdete všechny potřebné informace pro přípravu produktu k použití. 

Distribuce 

Ovladač Paragon NTFS pro systém Mac OS X™ je distribuován dvěma způsoby: 

 Krabicová verze dostupná u společnosti Paragon Software GmbH a jejích distributorů 

 Balíček určený ke stažení z webových stránek společnosti na Internetu 

Oba tyto balíčky obsahují standardní obraz disku DMG ovladače Paragon NTFS for Mac OS X spolu s instalačním balíčkem 

pro automatické nahrazení nativního ovladače systému Mac OS X (pouze pro čtení). 

Při přípravě produktu k použití je tedy nutné jej nejprve nainstalovat (viz oddíl Instalace ovladače). 

Chcete-li si stáhnout aktualizaci / upgrade tohoto produktu, bude k dispozici ve formě stáhnutelného instalačního 

balíčku. 

 

NTFS for Mac OS X je komerčně distribuovaný produkt, který lze bez jakýchkoli omezení 

používat zcela zdarma po zkušební dobu 10 dní. Po jejím uplynutí jej nebudete moci dále 

používat, dokud jej neaktivujete v okně Předvolby. 

Registrace 

Společnost Paragon Software GmbH nabízí prostřednictvím svého webového portálu www.paragon-

software.com/support širokou paletu služeb: 

 Registrace nových uživatelů 

 Registrace zakoupených produktů pro registrované uživatele 

 Nepřetržitě dostupné centrum stahování, kde mohou registrovaní uživatelé získat aktualizace nebo upgrade 

produktů spolu s veškerou potřebnou dokumentací 

 Možnost bezplatného stažení demoverzí produktů a zobrazení dokumentace pro všechny uživatele 

 

Doporučuje se používat prohlížeč Safari, Internet Explorer verze 5 či novější nebo libovolný 

jiný kompatibilní prohlížeč. 

Postup registrace nového uživatele 

Chcete-li se zaregistrovat jako nový uživatel, postupujte následovně: 

1. Spusťte internetový prohlížeč a navštivte stránku: www.paragon-software.com/my-account/; 

2. V oddílu Vytvořit účet Paragon klikněte na tlačítko Vytvořit. 

3. Vyplňte registrační formulář. 

4. Klikněte na tlačítko Registrace. 

Nejdůležitějším polem ve formuláři je pole s e-mailovou adresou, protože slouží jako přihlašovací jméno pro vstup do 

systému. Na tuto adresu vám také bude zasláno přístupové heslo. 

Registrace nového produktu 

Pokud jste registrovaným uživatelem a chcete si zaregistrovat produkt Paragon NTFS for Mac OS X, postupujte 

následovně: 

https://www.paragon-software.com/support/index.html
https://www.paragon-software.com/support/index.html
https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
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1. Spusťte internetový prohlížeč a navštivte následující webovou stránku: www.paragon-software.com/my-

account/; 

2. Do pole E-mail v oddílu Autorizace zadejte e-mailovou adresu použitou při registraci. 

3. Do pole Heslo zadejte heslo, které jste obdrželi při registraci. 

4. Klikněte na tlačítko Přihlášení. 

5. Je-li zadané jméno a heslo platné, získáte přístup ke svému účtu. 

6. V oddílu Produkty klikněte na volbu Zaregistrovat nový produkt. 

7. Do pole Sériové číslo zadejte sériové číslo svého produktu. Číslo najdete na balení produktu nebo je získáte od 

svého prodejce. Klikněte na tlačítko Další. 

8. Na následující stránce budete vyzváni k zadání dalších údajů. Bude také třeba určit, zda vám má být e-mailem 

zasláno potvrzení o registraci produktu či nikoli. Klikněte na tlačítko Další a poté na tlačítko Dokončit. 

A to je vše. Produkt je nyní zaregistrován. 

Aktivace zkušební verze 

Produkt lze kdykoli zakoupit a odemknout pro neomezené použití v okně Předvolby. Obvykle stačí mít během celého 

procesu pouze aktivní připojení k Internetu a aktivace bude z vaší strany vyžadovat pouze minimální účast. Pokud se 

však vyskytnou potíže s vestavěnou aktivační funkcí, můžete aktivaci provést ručně za asistence našeho týmu podpory. V 

dalším textu budou brány v úvahu oba tyto scénáře. 

Online aktivace 

1. Nejprve je třeba produkt zakoupit. Nejjednodušší cestou je použít přímý odkaz v okně předvoleb NTFS:  

- Vyberte volbu Aplikace > Předvolby systému > NTFS for Mac OS X; 

- Vyberte volbu Informace. 

- Klikněte na tlačítko Koupit. 

https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
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2. Tak byste měli získat vlastní kód produktu a sériové číslo. Vložte je do příslušných polí a poté klikněte na tlačítko 

Aktivovat. Údaje budou odeslány na server pro aktivaci a postup bude dokončen. 

3. Při úspěšném dokončení operace obdržíte následující oznámení. 

  

4. Máte-li potíže s připojením k síti Internet nebo se specificky konfigurovanou bránou firewall, bude zobrazena 

výzva k ruční aktivaci produktu. 
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Ruční aktivace 

5. Máte-li potíže s aktivací online, bude třeba produkt aktivovat ručně po kliknutí na volbu Aktivace offline. 

6. V dialogovém okně, které se otevře, bude zobrazeno dříve zadané sériové číslo produktu a sériové číslo vašeho 

systému. Kontaktujte nás prosím a předejte tyto údaje našemu týmu podpory. Následně obdržíte údaje pro 

vložení do příslušného textového pole. Po dokončení operace klikněte na tlačítko Použít. 

 

Další zprávy s oznámeními 

 Při zadání nesprávného sériového čísla nebo kódu produktu. 

 

 Při pokusu o použití sériového čísla, které již bylo použito k aktivaci v jiném počítači. 

 

 Při pokusu o použití kódu produktu z generátoru kódů. 
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Stahování aktualizací / upgradů 

Při stahování aktualizací / upgradů postupujte následovně: 

1. Spusťte internetový prohlížeč a navštivte stránku: www.paragon-software.com/my-account/; 

2. Do pole E-mail v oddílu Autorizace zadejte e-mailovou adresu použitou při registraci. 

3. Do pole Heslo zadejte heslo, které jste obdrželi při registraci. 

4. Klikněte na tlačítko Přihlášení. 

5. Je-li jméno a heslo uživatele platné, získáte přístup ke svému účtu; 

6. V oddílu Produkty vyberte volbu Stahování. Zobrazí se aktualizace, které jsou pro vás k dispozici. 

7. Vyberte požadovanou aktualizaci a klikněte na tlačítko Stáhnout. 

Kontaktování společnosti Paragon Software GmbH 

Máte-li nějaké dotazy ohledně produktů společnosti Paragon Software GmbH, neváhejte nás kontaktovat. 

Služby Kontakt 

Webové stránky společnosti Paragon 

GmbH 

www.paragon-software.com 

Webová služba pro registraci a 

aktualizace 

www.paragon-software.com/support 

Znalostní báze a technická podpora kb.paragon-software.com 

Předprodejní informace sales@paragon.software.com 

 

 

V současné době poskytuje naše společnost technickou podporu pouze v následujících 

jazycích: angličtina, němčina, francouzština a ruština. Za případné nepohodlí se 

omlouváme. 

Systémové požadavky 

Ovladač Paragon NTFS for Mac OS X je nutné před použitím nejprve nainstalovat. Ještě předtím však ověřte, zda počítač 

splňuje následující minimální požadavky na systém: 

 Operační systém: Mac OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion nebo 10.8 Mountain Lion, 10.9 

Mavericks, 10.10 Yosemite 

 Architektura x86 

 Paměť RAM 128 MB 

https://www.paragon-software.com/my-account/login.htm
http://www.paragon-software.com/
https://www.paragon-software.com/support/index.html
http://kb.paragon-software.com/
mailto:sales@paragon.software.com
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Instalace ovladače 

Při instalaci ovladače Paragon NTFS for Mac OS X postupujte následovně: 

1. Proces instalace spustíte kliknutím na dodaný obraz disku DMG (v našem případě soubor NTFSforMacOSX.dmg). 

 

2. Po rozbalení instalačního balíčku si můžete vybrat, zda se má nainstalovat nebo odinstalovat ovladač nebo zda si 

chcete přečíst příručku či licenční ujednání. Chcete-li nainstalovat ovladač, klikněte na volbu NTFS for Mac OS X. 

 

3. Záměr spustit instalaci ovladače potvrďte kliknutím na volbu Pokračovat. 

 

4. Průvodce instalací obsahuje standardní uživatelské rozhraní a provede vás posloupností kroků snadného 

procesu instalace. Na úvodní stránce se zobrazí informace, že instalace aplikace byla zahájena. Klikněte na 

tlačítko Pokračovat. 
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5. Na následující stránce uvidíte licenční ujednání společnosti Paragon. Pozorně si je přečtěte a poté klikněte na 

tlačítko Pokračovat. Licenční ujednání si můžete také uložit nebo vytisknout kliknutím na příslušné tlačítko. 
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6. Chcete-li pokračovat v instalaci, musíte potvrdit souhlas s podmínkami uvedenými v ujednání kliknutím na 

tlačítko Souhlasím. 

 

7. Ovladač NTFS for Mac OS X je komerčně distribuovaný produkt, který si však lze bez omezení vyzkoušet a 

používat po dobu 10 dní. Po uplynutí této zkušební doby již nelze produkt dále používat a je nutné jej aktivovat v 

okně Předvolby. 

8. V dalším kroku instalace je nutné zadat heslo uživatele s oprávněními správce. 
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9. Na stránce pro výběr cílového umístění můžete vybrat, kam má být ovladač nainstalován. 

 

Jakmile vyberete požadované umístění, klikněte na tlačítko Pokračovat. 

 
Ovladač lze nainstalovat pouze na aktivní disk Mac OS X, tj. v našem případě „SSD“. 

10. Na stránce Typ instalace pokračujte kliknutím na volbu Instalovat. 
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Pokud neinstalujte ovladač poprvé, zobrazí se v průvodci také nabídka na jeho aktualizaci 

kliknutím na tlačítko Upgrade. 

11. Na následující stránce se bude zobrazovat celkový průběh instalace. 
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12. Na poslední stránce celý proces dokončíte: restartujte počítač kliknutím na tlačítko Restartovat. 
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Použití ovladače 

Po instalaci ovladače získáte úplný přístup pro čtení i zápis k libovolnému diskovému oddílu NTFS, jako by se jednalo o 

nativní disk systému Mac OS X. 

Výchozí ovladač systému Mac OS X Ovladač Paragon pro systém Mac OS X 

 

 

Na rozdíl od použití výchozího ovladače Mac OS X nyní můžete na diskových svazcích NTFS provádět veškeré operace, 

jako jsou například následující: 

 Přenos dat 
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 Úprava dat 

 

 Odstraňování dat 
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Můžete zkrátka provádět všechny obvyklé operace. 

Konfigurace ovladače 

Ovladač Paragon NTFS for Mac OS X je velmi flexibilní a lze jej snadno konfigurovat prostřednictvím grafického rozhraní 

nebo z příkazového řádku. 

Konfigurace ovladače prostřednictvím grafického rozhraní 

Chcete-li konfigurovat ovladač, otevřete okno s předvolbami NTFS: Aplikace > NTFS for Mac® OS X > NTFS Preferences 

(Předvolby NTFS) nebo Aplikace > Předvolby systému > NTFS for Mac OS X. 

 

Na levé straně otevřeného okna uvidíte seznam dostupných oddílů NTFS (pokud existují). Vyberte některý oddíl NTFS a 

na pravé straně se zobrazí dostupné volby, které lze upravovat. 

Změna parametrů NTFS 

Jak jsme již uvedli, náš ovladač zajišťuje rozšířenou podporu pro funkce souborového systému NTFS, takže lze provádět 

následující operace: 
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 Aktivovat přístupová oprávnění pro všechny nově vytvořené soubory a složky v požadovaném oddílu NTFS, 

určující uživatele a skupiny, které mohou mít přístup k určitým souborům a složkám, a operace, které mohou se 

svým obsahem provádět (čtení / zápis / zpracování) 

 Deaktivovat funkci časové značky posledního přístupu pro všechny soubory a složky v požadovaném oddílu 

NTFS s cílem zvýšit výkonnostní parametry pevného disku 

Požadovanou funkci aktivujete zaškrtnutím příslušného políčka. 

Nastavení svazku NTFS jako spouštěcího disku 

Po instalaci ovladače přestane Startovací disk v systému Mac OS X (utilita, která má na starosti nastavení aktivního 

operačního systému) rozpoznávat systém Windows nainstalovaný v Boot Campu. Jde o interní problém systému Mac OS 

X, se kterým nemůžeme nic dělat. Jako nouzové řešení můžete vlevo v okně vybrat svazek Windows a poté kliknout na 

tlačítko Nastavit jako spouštěcí disk. Tak se zajistí zavedení tohoto systému při příštím spuštění počítače. 

Deaktivace ovladače 

Ovladač můžete deaktivovat zaškrtnutím příslušného políčka dole v okně. V takovém případě se k připojení oddílů NTFS 

(pouze pro čtení) použije výchozí ovladač systému Mac OS X. 

 
Předvolby ovladače mohou upravovat pouze uživatelé, kteří zadají heslo správce. 

 

Konfigurace ovladače z příkazového řádku 

Ovladač lze konfigurovat také z příkazového řádku: 

 Spusťte aplikaci příkazového řádku: Aplikace > Utility > Terminál. 

 Zobrazte nápovědu zadáním příkazu fsctl_ufsd. 

 

 
Předvolby ovladače mohou upravovat pouze uživatelé, kteří zadají heslo správce. 
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Doplňkové funkce 

Kromě toho, že náš ovladač zajišťuje přístup pro čtení a zápis na diskové oddíly NTFS v systému Mac OS X, nabízí také 

celou řadu dalších funkcí: 

1. Kontrola / oprava svazků NTFS. Během instalace ovladače průvodce konfigurací automaticky přidá do Diskové 

utility systému Mac OS X funkci pro kontrolu integrity a opravu chyb libovolného typu v systému NTFS. To 

provedete následujícím postupem: 

 Spusťte Diskovou utilitu: Aplikace > Utility > Disková utilita. 

 V seznamu dostupných oddílů vlevo vyberte některý svazek NTFS. 

 V horní části okna klikněte na kartu Záchrana. 

 Kliknutím na tlačítko Ověřit disk spusťte kontrolu integrity disku nebo stisknutím tlačítka Opravit disk 

opravte chyby (pokud se vyskytnou). 

 

Tyto operace lze také provést z příkazového řádku: 

 Spusťte aplikaci příkazového řádku: Aplikace > Utility > Terminál. 

 Zobrazte nápovědu zadáním příkazu fsck_ufsd. 

 

Kontrolu integrity disku můžete spustit příkazem fsck_ufsd –n zařízení. 

Opravu chyb na disku provedete pomocí příkazu fsck_ufsd –y zařízení. 

2. Formátování svazků NTFS. Svazky NTFS můžete v systému Mac OS X zformátovat z příkazového řádku. Tuto akci 

provedete následujícím postupem: 

 Spusťte aplikaci příkazového řádku: Aplikace > Utility > Terminál. 
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 Zobrazte nápovědu zadáním příkazu diskutil. 

 

Požadovaný oddíl můžete zformátovat na souborový systém NTFS zadáním příkazu diskutil 

eraseVolume UFSD "jmenovka disku" zařízení. 

 
Obsahuje-li jmenovka NTFS disku pouze jedno slovo, není nutné používat uvozovky. 

Průvodce instalací kromě toho během instalace našeho ovladače automaticky přidá do Diskové utility systému 

Mac OS X také možnost formátovat svazky NTFS (avšak pouze ve verzích 10.5 Leopard nebo novějších): 

 Spusťte Diskovou utilitu: Aplikace > Utility > Disková utilita. 

 Ze seznamu dostupných oddílů vlevo vyberte oddíl, který chcete formátovat na souborový systém NTFS. 

 V horní části okna klikněte na kartu Smazat. 
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 V rozbalovacím seznamu vyberte položku Windows NT Filesystem. 

 Zadejte novou jmenovku svazku (nepodstatný parametr, který slouží pouze k účelům identifikace). 

 Oddíl zformátujete kliknutím na tlačítko Smazat. 

 

Typické případy použití 

Můžete se dostat do různých situací, v nichž bude ovladač Paragon NTFS for Mac OS X neocenitelným nástrojem. 

Podívejme se na dva takové případy blíže. 

1. Představme si, že máte k dispozici počítač s dvěma zaváděnými systémy Mac OS X a Windows. V takovém 

případě bude velmi užitečné mít ze systému Mac OS X plný přístup (pro čtení i zápis) k diskovým oddílům 

Windows NTFS. Chcete-li vyřešit tento úkol, postupujte následovně: 

 Spusťte systém Mac OS X. 

 Nainstalujte ovladač Paragon NTFS for Mac OS X. 

 Restartujte počítač a znovu zaveďte systém Mac OS X. 

 Nyní můžete s výhodou používat souborový systém NTFS v systému Mac OS X. 

2. Představme si, že potřebujete z počítače Mac do počítače se systémem Windows přenášet data (soubory větší 

než 4 GB) za použití externího pevného disku. Souborový systém FAT32, který je podporován oběma systémy, 

nelze použít, protože nepodporuje přenos souborů větších než 4 GB. Chcete-li vyřešit tento úkol, postupujte 

následovně: 

 Spusťte systém Mac OS X. 

 Nainstalujte ovladač Paragon NTFS for Mac OS X. 

 Restartujte počítač a znovu zaveďte systém Mac OS X. 

 Připojte ke svému Macu externí disk a naformátujte jej na souborový systém NTFS. 

 Zkopírujte potřebné soubory z Macu na externí disk. 

 Připojte externí disk k počítači se systémem Windows. 
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 Zkopírujte soubory z externího disku do počítače se systémem Windows. 
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Odinstalování ovladače 

Při odinstalování ovladače Paragon NTFS for Mac OS X™ postupujte následovně: 

1. Otevřete instalační balíček kliknutím na dodaný obraz disku DMG (v našem případě soubor NTFSforMacOS 

X.dmg). 

 

2. Po rozbalení instalačního balíčku odinstalujte ovladač kliknutím na volbu Odinstalovat ovladač NTFS for Mac® 

OS X. 

 

3. Průvodce nastavením před odebráním ovladače ze systému zobrazí žádost o potvrzení, klikněte tedy na tlačítko 

Odinstalovat. 

 

4. Na následující stránce dokončete operaci zadáním hesla uživatele root (pokud existuje). 
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5. Proces odinstalování ovladače dokončíte kliknutím na tlačítko OK. 

 
Produkt lze odinstalovat také v okně Předvolby. 

Slovníček pojmů 

Pevný odkaz je odkaz (nebo také pointer) odkazující na fyzická data na svazku úložiště. Ve většině souborových systémů 

jsou pro všechny pojmenované soubory používány pevné odkazy. Název přiřazený souboru si lze jednoduše představit 

jako jmenovku, která operační systém nasměruje ke skutečným datům. V takovém případě lze týmž datům přiřadit více 

názvů. I když jsou tato data označena různými názvy, budou mít veškeré změny dopad na vlastní data bez ohledu na to, 

jak se bude daný soubor případně jmenovat v budoucnu. Pevné odkazy mohou odkazovat pouze na data, která existují v 

témže souborovém systému. 

Souborový systém HFS Plus (HFS nebo Mac OS Extended) je vylepšenou verzí souborového systému HFS (Hierarchical 

File System) a v současné době se používá jako primární souborový systém v počítačích Macintosh. Oproti souborovému 

systému HFS podporuje mnohem větší soubory (adresy bloků mají namísto 16 bitů délku 32 bitů) a pro pojmenování 

položek (souborů, složek) používá kódování Unicode (namísto Mac OS Roman). Kromě toho povoluje názvy souborů s 

délkou 255 znaků UTF-16 a také použití souborů s n-rozvětvením, podobně jako je tomu v systému NTFS, ačkoli 

rozvětvení nevyužívá téměř žádný software, s výjimkou datového rozvětvení a rozvětvení prostředků. Jedním z klíčových 

vylepšení tohoto souborového systému je možnost používat úplnou 32bitovou alokační tabulku mapování, což má za 

následek mnohem méně zbývajícího prostoru (a tudíž umístění více souborů). 

Souborový systém NTFS je pokročilý souborový systém, který nabízí vysokou úroveň výkonnosti, zabezpečení, 

spolehlivosti a také rozšiřující funkce, jaké nelze najít v žádné verzi systému FAT. Souborový systém NTFS například 

zaručuje konzistenci svazků pomocí standardních metod protokolování transakcí a obnovy. Dojde-li k selhání, je 

konzistence souborového systému NTFS obnovena pomocí souboru protokolu a údajů kontrolních bodů. Ve svých 

vyšších verzích systém NTFS umožňuje také používání pokročilejších funkcí, jako jsou oprávnění pro soubory a složky, 

šifrování, kvóty disků nebo komprese. 

Rozvětvení prostředků je konstrukt používaných v operačních systémech Mac OS k ukládání strukturovaných dat v 

souborech. Rozvětvení souborů jsou uchovávána vedle nestrukturovaných dat v podobě datových rozvětvení. V 

rozvětvení prostředků jsou informace ukládány ve specifické formě, jako jsou například ikony, údaje o podobě 

dialogových oken, definice nabídek a jejich obsahu nebo kód aplikací (strojový kód). 

Symbolický odkaz (nebo také symlink či soflink, tj. měkký odkaz) je tvořen souborem speciálního typu, který slouží jako 

odkaz na jiný soubor nebo adresář. Na rozdíl od pevného odkazu, který odkazuje přímo na data a představuje další 
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název pro tentýž soubor, obsahuje symbolický odkaz cestu, která identifikuje cíl symbolického odkazu. Pokud tedy 

uživatel odstraní symbolický odkaz, nebude to mít na odkazovaný soubor žádný vliv. Symbolické odkazy mohou 

odkazovat i na soubory v jiných připojených souborových systémech. 

UFSD™ (Universal File System Driver) je technologie vyvinutá společností Paragon Software, která zajišťuje plný přístup 

pro čtení i zápis k nejčastěji používaným souborovým systémům (NTFS, FAT16/32, Ext2/Ex3FS atd.) z operačních 

systémů, které to standardně neumožňují (například NTFS pro Linux, Ext2/Ex3FS pro Windows atd.). 

Tato technologie je založena na přímém přístupu k fyzickým diskům a přístupu na vstup/výstup s použitím vyrovnávací 

paměti, což umožňuje zpracování nepodporovaných oddílů (procházení obsahu, čtení a úprava souborů, kopírování 

nebo vytváření nových souborů či složek atd.) při zachování přijatelné úrovně výkonnosti. 

 


