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Εισαγωγή 

Το Paragon NTFS for Mac OS X™ είναι ένας οδηγός για το χαμηλού επιπέδου σύστημα αρχείων, σχεδιασμένος για να 

γεφυρώσει την ασυμβατότητα μεταξύ των Windows και του Mac OS X προσφέροντας πλήρη πρόσβαση 

ανάγνωσης/εγγραφής σε κάθε έκδοση του συστήματος αρχείων NTFS (Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista) υπό το 

Mac OS X. 

Χάρη στην τεχνολογία Paragon UFSD™ (Universal File System Driver) ο οδηγός μας προσφέρει γρήγορη και 

ανεπίγνωστη πρόσβαση σε διαμερίσματα NTFS σαν να ήταν γηγενή του Mac OS X, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερες 

επιδόσεις παρά ποτέ (εφάμιλλες του HFS Plus ή και καλύτερες). Τα προγράμματα του Mac OS X μπορούν να 

προσπελάζουν αυτά τα διαμερίσματα χωρίς περιορισμό: για εξερεύνηση, ανάγνωση και τροποποίηση αρχείων, 

αντιγραφή και δημιουργία νέων αρχείων και φακέλων κτλ. 

Το Paragon NTFS for Mac OS X κυκλοφορεί σε έκδοση universal binary στην οποία περιλαμβάνεται ένα τυπικό είδωλο 

δίσκου DMG με πακέτο εγκατάστασης που αντικαθιστά αυτόματα τον προεπιλεγμένο, μόνο αναγνώσιμο οδηγό του 

Mac OS X με το Paragon NTFS for Mac OS X. 

Στο παρόν εγχειρίδιο θα βρείτε τις απαντήσεις σε πολλές τεχνικές απορίες που μπορεί ν' ανακύψουν κατά τη χρήση 

του οδηγού μας. 

 

Η εταιρεία μας κυκλοφορεί συνεχώς νέες και ενημερωμένες εκδόσεις του λογισμικού της, 

γι' αυτό ενδέχεται οι εικόνες του εγχειριδίου να μην ανταποκρίνονται σε όσα βλέπετε 

στην οθόνη σας. 
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Επισκόπηση γνωρισμάτων 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα κύρια οφέλη και τεχνικά γνωρίσματα του προϊόντος. 

Κύρια γνωρίσματα 

Ας απαριθμήσουμε μερικά από τα κύρια γνωρίσματα: 

 Εξαιρετικά εύκολη χρήση, χωρίς καμία πρόσθετη ρύθμιση μετά την εγκατάσταση 

 Γρήγορη και ανεπίγνωστη πρόσβαση σε οποιοδήποτε διαμέρισμα NTFS σε περιβάλλον Mac OS X 

 Προηγμένη μηχανή οδηγού, που εγγυάται την αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία ακόμη και με βαρύ φόρτο 

εργασίας 

 Υψηλότερες επιδόσεις παρά ποτέ, χάρη στην τεχνολογία Paragon UFSD™ 

 Πλήρης υποστήριξη των Mac OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard και 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 

Mavericks, 10.10 Yosemite 

 Προηγμένη υποστήριξη των γνωρισμάτων του συστήματος αρχείων HFS Plus, που εγγυάται τη συνέπεια των 

δεδομένων (POSIX file attributes, Hardlinks, Symlinks, Data Fork, Resource Fork κτλ.) 

 Προηγμένη υποστήριξη των γνωρισμάτων του συστήματος αρχείων NTFS, που εγγυάται τη συνέπεια των 

δεδομένων (αρχεία sparse, συμπιεσμένα αρχεία/διαμερίσματα, ενημέρωση της χρονικής σήμανσης τελευταίας 

πρόσβασης κτλ.) 

 Υποστήριξη των εκτεταμένων χαρακτηριστικών (extended attributes) του Mac OS X 

 Υποστήριξη μη λατινικών χαρακτήρων 

Υποστηριζόμενα μέσα 

 Δίσκοι υπερυψηλής χωρητικότητας (έχουν δοκιμαστεί έως 10 TB) 

 Δίσκοι IDE, SCSI και SATA/eSATA 

 SSD (Solid State Drive) 

 Δίσκοι Thunderbolt, FireWire (δηλ. IEEE1394), USB 1.0, USB 2.0 , USB 3.0, ZIP® και Jazz® 

 Κάρτες αποθήκευσης για PC (κάθε είδους μνήμη flash κτλ.) 
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Πρώτα βήματα 

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει όσες πληροφορίες χρειάζεστε για να ετοιμάσετε το προϊόν για χρήση. 

Διανομή 

Το Paragon NTFS for Mac OS X™ διανέμεται σε δύο μορφές: 

 Κουτί που πωλείται από την Paragon Software GmbH και καταστήματα λιανικής 

 Πακέτο που μπορεί να κατεβαστεί μέσω Διαδικτύου από τον ιστότοπο της εταιρείας 

Και στις δύο μορφές περιλαμβάνεται τυπικό είδωλο δίσκου DMG με πακέτο εγκατάστασης που αντικαθιστά αυτόματα 

τον γηγενή, μόνο αναγνώσιμο οδηγό του Mac OS X με το Paragon NTFS for Mac OS X. 

Έτσι, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν πρέπει να το εγκαταστήσετε (δείτε την ενότητα Εγκατάσταση του οδηγού). 

Για να κατεβάσετε ενημέρωση/αναβάθμιση για το προϊόν, πρέπει να κατεβάσετε το σχετικό πακέτο εγκατάστασης. 

 

Το NTFS for Mac OS X δεν διατίθεται δωρεάν, ωστόσο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 

δωρεάν χωρίς περιορισμούς για δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών. Μετά από την περίοδο 

αυτή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν προτού το ενεργοποιήσετε από το 

Preferences Pane. 

Εγγραφή και καταχώριση 

Η Paragon Software GmbH προσφέρει μεγάλη ποικιλία online υπηρεσιών μέσω της πύλης www.paragon-

software.com/el/support/: 

 Εγγραφή νέων χρηστών 

 Καταχώριση προϊόντων που αγόρασαν εγγεγραμμένοι χρήστες 

 Συνεχώς διαθέσιμο κέντρο λήψεων, απ' όπου οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να προμηθεύονται 

ενημερώσεις/αναβαθμίσεις και υλικό τεκμηρίωσης 

 Δωρεάν εκδόσεις επίδειξης και υλικό τεκμηρίωσης που μπορούν να τα κατεβάσουν όλοι οι χρήστες. 

 

Συνιστάται η χρήση Safari, Internet Explorer 5+ ή άλλου συμβατού προγράμματος 

περιήγησης. 

Εγγραφή νέου χρήστη 

Για να εγγραφείτε ως νέος χρήστης, κάντε τα εξής: 

1. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και επισκεφθείτε τη σελίδα www.paragon-

software.com/el/my-account/ 

2. Πιέστε Create στην ενότητα Create a Paragon Account 

3. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής 

4. Πιέστε Register. 

Το σημαντικότερο πεδίο της φόρμας είναι η διεύθυνση e-mail, αφού θα τη χρησιμοποιείτε για είσοδο στο σύστημα, 

ενώ σε αυτήν θα λάβετε και τον κωδικό πρόσβασης. 

Καταχώριση νέου προϊόντος 

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης και θέλετε να καταχωρίσετε το Paragon NTFS for Mac OS X, κάντε τα εξής: 

https://www.paragon-software.com/el/support/
https://www.paragon-software.com/el/support/
https://www.paragon-software.com/el/my-account/
https://www.paragon-software.com/el/my-account/
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1. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και επισκεφθείτε τη σελίδα www.paragon-

software.com/el/my-account/ 

2. Στο πεδίο Email της ενότητας Authorization πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail με την οποία έγινε η 

καταχώριση. 

3. Στο πεδίο Password πληκτρολογήστε τον κωδικό που λάβατε μετά την καταχώριση. 

4. Πιέστε Sign in. 

5. Αν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρα, θα μπείτε στο λογαριασμό σας. 

6. Πιέστε Register new product στην ενότητα Products 

7. Πληκτρολογήστε το σειραϊκό αριθμό του προϊόντος σας στο πεδίο Serial Number. Μπορείτε να βρείτε τον 

αριθμό στο κουτί του προϊόντος ή να τον πληροφορηθείτε από το κατάστημα αγοράς. Πιέστε Next 

8. Στην επόμενη σελίδα σάς ζητείται να δώσετε επιπλέον στοιχεία, ενώ καλείστε και να αποφασίσετε αν θέλετε 

να λάβετε επιβεβαίωση για την καταχώριση του προϊόντος μέσω e-mail ή όχι. Πιέστε Next και μετά Finish. 

Αυτό είναι όλο. Το προϊόν έχει πλέον καταχωριστεί. 

Ενεργοποίηση της δοκιμαστικής έκδοσης 

Μπορείτε να αγοράσετε και να ξεκλειδώσετε το προϊόν για απεριόριστη χρήση οποτεδήποτε θελήσετε, από το 

Preferences Pane. Συνήθως η διαδικασία αυτή απαιτεί ενεργή σύνδεση με το Διαδίκτυο και ελάχιστη δική σας 

συμμετοχή. Ωστόσο, αν υπάρξει πρόβλημα, μπορείτε να προβείτε σε μη αυτόματη ενεργοποίηση, με τη βοήθεια της 

Ομάδας Υποστήριξής μας. Παρακάτω περιγράφονται και τα δύο ενδεχόμενα. 

Online ενεργοποίηση 

1. Πρώτα αγοράζετε το προϊόν. Ο ευκολότερος τρόπος είναι μέσω του συνδέσμου στο NTFS Preferences Pane:  

- Επιλέξτε Applications > System Preferences > NTFS for Mac OS X; 

- Επιλέξτε Πληροφορίες. 

- Πιέστε Αγορά. 

https://www.paragon-software.com/el/my-account/
https://www.paragon-software.com/el/my-account/
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2. Μετά απ' αυτό πρέπει να αποκτήσετε προσωπικό κλειδί προϊόντος και σειραϊκό αριθμό. Επικολλήστε τα στα 

αντίστοιχα πεδία και πιέστε Ενεργοποίηση. 

3. Αν επιτύχει, θα λάβετε την εξής ειδοποίηση. 

  

4. Αν υπάρξουν προβλήματα με το Διαδίκτυο ή το τείχος προστασίας, θα σας ζητηθεί να προβείτε σε μη αυτόματη 

ενεργοποίηση του προϊόντος. 
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Μη αυτόματη ενεργοποίηση 

5. Αν έχετε προβλήματα με την online ενεργοποίηση, πιέστε Offline ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε το 

προϊόν με τρόπο μη αυτόματο. 

6. Στο ανοιχτό παράθυρο διαλόγου βλέπετε το σειραϊκό αριθμό του προϊόντος μας, όπως τον πληκτρολογήσατε 

πριν, και το σειραϊκό αριθμό του συστήματός σας. Επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης της εταιρείας μας 

και δώστε της αυτά τα στοιχεία. Εκείνη θα σας στείλει τα δεδομένα που πρέπει να επικολλήσετε στο 

αντίστοιχο πεδίο κειμένου. Πιέστε Εφαρμογή όταν είστε έτοιμοι. 

 

Άλλες ειδοποιήσεις 

 Όταν πληκτρολογείτε λάθος σειραϊκό αριθμό ή κλειδί προϊόντος. 

 



9 

Copyright© 1994-2014 Paragon Software GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

 Όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε σειραϊκό αριθμό που έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε άλλο υπολογιστή. 

 

 Όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε κλειδί προϊόντος από γεννήτρια αριθμών-κλειδί. 

 

Λήψη ενημερώσεων/αναβαθμίσεων 

Μπορείτε να κατεβάσετε ενημερώσεις/αναβαθμίσεις ως εξής: 

1. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και επισκεφθείτε τη σελίδα www.paragon-

software.com/el/my-account/ 

2. Στο πεδίο Email της ενότητας Authorization πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail με την οποία έγινε η 

καταχώριση. 

3. Στο πεδίο Password πληκτρολογήστε τον κωδικό που λάβατε μετά την καταχώριση. 

4. Πιέστε Sign in. 

5. Αν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι έγκυρα, θα μπείτε στο λογαριασμό σας. 

6. Επιλέξτε My Downloads στην ενότητα Products για να δείτε τις διαθέσιμες ενημερώσεις. 

7. Επιλέξτε την επιθυμητή ενημέρωση και πιέστε Download. 

Επικοινωνία με την Paragon Software GmbH 

Αν έχετε ερωτήσεις για προϊόντα της εταιρείας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Paragon Software GmbH. 

Εξυπηρέτηση Επικοινωνία 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της 

Paragon GmbH 

www.paragon-software.com/el/ 

Υπηρεσία Ιστού για καταχώριση και 

ενημερώσεις 

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

Βάση γνώσεων και τεχνική υποστήριξη kb.paragon-software.com 

Πληροφορίες πριν την πώληση sales@paragon.software.com 

https://www.paragon-software.com/el/my-account/
https://www.paragon-software.com/el/my-account/
http://www.paragon-software.com/el/
https://www.paragon-software.com/el/support/
http://kb.paragon-software.com/
mailto:sales@paragon.software.com
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Δυστυχώς, η εταιρεία μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη μόνο στις παρακάτω 

γλώσσες, προς το παρόν: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά. Ευχαριστούμε για την 

κατανόησή σας. 

Απαιτήσεις συστήματος 

Για να χρησιμοποιήσετε το Paragon NTFS for Mac OS X, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε. Πριν, όμως, βεβαιωθείτε 

ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: 

 Λειτουργικά συστήματα: Mac OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion, 10.8 Mountain Lion, 10.9 

Mavericks, 10.10 Yosemite 

 αρχιτεκτονικής x86 

 128 MB μνήμη RAM 

Εγκατάσταση του οδηγού 

Για να εγκαταστήσετε το Paragon NTFS for Mac OS X, κάντε τα εξής: 

1. Εκκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με κλικ στο είδωλο δίσκου DMG που λάβατε (εδώ πρόκειται για το 

NTFSforMacOSX.dmg). 

 

2. Αφού γίνει εξαγωγή του πακέτου εγκατάστασης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα απ-/εγκαταστήσετε τον οδηγό, 

αν θα διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης ή αν θα διαβάσετε την άδεια χρήσης. Πιέστε NTFS for Mac OS X για να 

εγκαταστήσετε τον οδηγό. 
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3. Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του οδηγού, πρέπει να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας πιέζοντας το κουμπί 

Continue. 

 

4. Εμφανίζεται ένας τυπικός οδηγός προετοιμασίας της εγκατάστασης με βήματα για τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας. Η σελίδα “Welcome” σάς πληροφορεί ότι πρόκειται να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πιέστε 

Continue. 

 

5. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε την Άδεια Χρήσης της Paragon. Διαβάστε την προσεκτικά και πιέστε Continue. 

Μπορείτε, αν θέλετε, και να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε τη συμφωνία πιέζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά. 
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6. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, πρέπει να αποδεχθείτε όλους τους όρους της συμφωνίας πιέζοντας το 

κουμπί Agree. 

 

7. Το NTFS for Mac OS X δεν διατίθεται δωρεάν, ωστόσο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε δωρεάν χωρίς 

περιορισμούς για δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών. Μετά από την περίοδο αυτή δεν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το προϊόν προτού το ενεργοποιήσετε από το Preferences Pane. 

 

8. Στο επόμενο βήμα της εγκατάστασης πρέπει να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη με προνόμια 

διαχειριστή. 
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9. Στη σελίδα “Select a Destination” μπορείτε να επιλέγετε πού θα εγκατασταθεί ο οδηγός. 

 

Αφού επιλέξετε τον επιθυμητό προορισμό, πιέστε Continue. 

 

Ο οδηγός μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε ενεργό τόμο του Mac OS X —στον “SSD”, στην 

περίπτωσή μας. 

10. Στη σελίδα “Installation Type” πιέστε Install για να συνεχίσετε. 

 

 

Αν ο οδηγός δεν εγκαθίσταται για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί κουμπί “Upgrade”, για να 

προβείτε σε ενημέρωσή του. 
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11. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζεται η συνολική πρόοδος της εγκατάστασης. 

 

12. Στη σελίδα “Finish Up” πιέστε Restart για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης και να επανεκκινηθεί ο 

υπολογιστής. 
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Χρήση του οδηγού 

Μόλις εγκατασταθεί ο οδηγός, αποκτάτε πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής σε κάθε τύπο NTFS σαν να ήταν 

γηγενής του Mac OS X. 

Προεπιλεγμένος οδηγός Mac OS X Οδηγός Paragon για το Mac OS X 

  

Σε αντίθεση με τον προεπιλεγμένο οδηγό του Mac OS X, μπορείτε πλέον να κάνετε τα ακόλουθα με έναν τόμο NTFS: 

 Μεταφορά δεδομένων 

 

 Τροποποίηση δεδομένων 
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 Διαγραφή δεδομένων 

 

Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. 

Διαμόρφωση του οδηγού 

Το Paragon NTFS for Mac OS X είναι πολύ ευέλικτο και μπορείτε να το χειριστείτε είτε μέσω γραφικού περιβάλλοντος 

είτε μέσω της γραμμής εντολών. 

Χειρισμός του οδηγού μέσω γραφικού περιβάλλοντος 

Για να χειριστείτε τον οδηγό, ανοίξτε το NTFS Preferences Pane: Applications > NTFS for Mac® OS X > NTFS Preferences 

ή Applications > System Preferences > NTFS for Mac OS X; 
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Στο παράθυρο αυτό εμφανίζεται λίστα των διαθέσιμων διαμερισμάτων NTFS (αν υπάρχουν) στα αριστερά. Αν 

επιλέξετε ένα διαμέρισμα NTFS, εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές στα δεξιά. 

Αλλαγή παραμέτρων NTFS 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, ο οδηγός μας προσφέρει προηγμένη υποστήριξη για τα γνωρίσματα του συστήματος 

αρχείων NTFS, οπότε μπορείτε να: 

 Ενεργοποιήσετε δικαιώματα πρόσβασης για όλα τα νέα αρχεία και τους φακέλους ενός διαμερίσματος NTFS, 

για να ορίσετε ποιοι χρήστες και ποιες ομάδες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία και φακέλους 

και τι μπορούν να κάνουν με τα περιεχόμενά τους (ανάγνωση/εγγραφή/εκτέλεση). 

 Απενεργοποιήσετε τη χρονική σήμανση τελευταίας πρόσβασης για όλα τα αρχεία και τους φακέλους ενός 

διαμερίσματος NTFS, για να βελτιώσετε τις επιδόσεις του σκληρού δίσκου. 

Βάλτε τικ στο κουτάκι πλάι στη δυνατότητα που θέλετε να εφαρμοστεί. 

Ορισμός τόμου NTFS ως δίσκου εκκίνησης 

Αφού εγκατασταθεί ο οδηγός, ο δίσκος εκκίνησης (Startup Disk) του Mac OS X (ένα εργαλείο για τον ορισμό ενός 

λειτουργικού συστήματος ως ενεργού) παύει να αναγνωρίζει τα Windows που έχουν εγκατασταθεί μέσω Boot Camp. 

Αυτό είναι πρόβλημα του Mac OS X, οπότε δεν μπορούμε να το επιλύσουμε εμείς. Για να το παρακάμψετε, μπορείτε να 
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επιλέξετε τον τόμο των Windows στο αριστερό τμήμα του παραθύρου και να πιέσετε του κουμπί Ορισμός ως τόμου 

εκκίνησης, για να εκκινηθεί κατά την επόμενη εκκίνηση του υπολογιστή. 

Απενεργοποίηση του οδηγού 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον οδηγό βάζοντας τικ στο αντίστοιχο κουτάκι, στο κάτω μέρος του παραθύρου. Αν 

γίνει αυτό, θα χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος, μόνο αναγνώσιμος οδηγός του Mac OS X για μοντάρισμα 

διαμερισμάτων NTFS. 

 

Μόνο όσοι χρήστες γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή επιτρέπεται να 

τροποποιούν τις προτιμήσεις του οδηγού. 

 

Ετοιμασία δίσκου από τη γραμμή εντολών 

Μπορείτε να χειριστείτε τον οδηγό και μέσω της γραμμής εντολών: 

 Εκκινήστε τη γραμμή εντολών: Applications > Utilities > Terminal. 

 Πληκτρολογήστε fsctl_ufsd για λήψη βοήθειας. 

 

 

Μόνο όσοι χρήστες γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή επιτρέπεται να 

τροποποιούν τις προτιμήσεις του οδηγού. 

Επιπλέον λειτουργικότητα 

Εκτός από πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής σε διαμερίσματα NTFS σε περιβάλλον Mac OS X, ο οδηγός μας 

προσφέρει και άλλες δυνατότητες: 

1. Έλεγχος/επιδιόρθωση τόμων NTFS. Κατά την εγκατάσταση του οδηγού μας προστίθεται αυτόματα στο Disk 

Utility του Mac OS X η δυνατότητα ελέγχου ακεραιότητας και επιδιόρθωσης σφαλμάτων σε κάθε τύπο NTFS. 

Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής: 

 Εκκινήστε το Disk Utility: Applications > Utilities > Disk Utility. 

 Επιλέξτε έναν τόμο NTFS από τη λίστα των διαθέσιμων διαμερισμάτων, στα αριστερά. 

 Πιέστε την καρτέλα First Aid, στο πάνω μέρος του παραθύρου. 

 Πιέστε το κουμπί Verify Disk για να γίνει έλεγχος ακεραιότητας ή το κουμπί Repair Disk για 

επιδιόρθωση σφαλμάτων (αν υπάρχουν). 
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Αυτές οι ενέργειες μπορούν να γίνουν και από τη γραμμή εντολών: 

 Εκκινήστε τη γραμμή εντολών: Applications > Utilities > Terminal. 

 Πληκτρολογήστε fsck_ufsd για λήψη βοήθειας. 

 

Χρησιμοποιήστε την εντολή fsck_ufsd –n device για έλεγχο ακεραιότητας του δίσκου. 

Χρησιμοποιήστε την εντολή fsck_ufsd –y device για επιδιόρθωση σφαλμάτων του δίσκου. 

2. Διαμόρφωση τόμων NTFS. Μπορείτε να διαμορφώσετε τόμους NTFS σε περιβάλλον Mac OS X από τη γραμμή 

εντολών. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής: 

 Εκκινήστε τη γραμμή εντολών: Applications > Utilities > Terminal. 

 Πληκτρολογήστε diskutil για λήψη βοήθειας. 
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Χρησιμοποιήστε την εντολή diskutil eraseVolume UFSD "Disk Label" device για διαμόρφωση ενός 

διαμερίσματος ως NTFS. 

 

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εισαγωγικά αν η ετικέτα του δίσκου NTFS σας είναι 

μονολεκτική. 

Επιπλέον, κατά την εγκατάσταση του οδηγού μας προστίθεται αυτόματα στο Disk Utility του Mac OS X η 

δυνατότητα διαμόρφωσης και δίσκων NTFS, αλλά μόνο για 10.5 Leopard και μεταγενέστερες εκδόσεις: 

 Εκκινήστε το Disk Utility: Applications > Utilities > Disk Utility. 

 Επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να διαμορφώσετε ως NTFS από τη λίστα των διαθέσιμων 

διαμερισμάτων, στα αριστερά. 

 Πιέστε την καρτέλα Erase, στο πάνω μέρος του παραθύρου. 

 Επιλέξτε Windows NT Filesystem από την αναδυόμενη λίστα. 

 Πληκτρολογήστε μια νέα ετικέτα για τον τόμο (δεν έχει μεγάλη σημασία, χρησιμοποιείται μόνο σε 

ειδοποιήσεις). 

 Πιέστε το κουμπί Erase για διαμόρφωση του διαμερίσματος. 
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Συνήθεις εφαρμογές 

Ίσως αντιμετωπίσετε καταστάσεις στις οποίες το Paragon NTFS for Mac OS X είναι η προτιμότερη λύση. Ας εξετάσουμε 

λίγο καλύτερα δύο από αυτές. 

1. Έχετε ένα σύστημα με δύο λειτουργικά, Mac OS X και Windows, και θα ήταν πολύ εξυπηρετικό αν είχατε πλήρη 

πρόσβαση (ανάγνωση/εγγραφή) στα διαμερίσματα NTFS των Windows μέσω του Mac OS X. Για να το 

καταφέρετε, κάντε τα εξής: 

 Εκκινήστε το Mac OS X. 

 Εγκαταστήστε το Paragon NTFS for Mac OS X. 

 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας σε Mac OS X ξανά. 

 Απολαύστε το NTFS σε περιβάλλον Mac OS X. 

2. Πρέπει να μεταφέρετε δεδομένα (αρχεία μεγέθους άνω των 4GB) από τον υπολογιστή Mac σας σε υπολογιστή 

με Windows χρησιμοποιώντας εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου. Το σύστημα αρχείων FAT32, το οποίο 

υποστηρίζουν και τα δύο λειτουργικά, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί δεν υποστηρίζει αρχεία 

μεγαλύτερα από 4GB. Για να το καταφέρετε, κάντε τα εξής: 

 Εκκινήστε το Mac OS X. 

 Εγκαταστήστε το Paragon NTFS for Mac OS X. 

 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας σε Mac OS X ξανά. 

 Συνδέστε μια εξωτερική μονάδα δίσκου στον υπολογιστή Mac και διαμορφώστε την ως NTFS. 

 Αντιγράψτε στην εξωτερική μονάδα δίσκου όσα αρχεία χρειάζεστε από τον υπολογιστή Mac. 

 Συνδέστε την εξωτερική μονάδα δίσκου σε υπολογιστή με Windows. 

 Αντιγράψτε τα αρχεία από την εξωτερική μονάδα δίσκου στον υπολογιστή με τα Windows. 
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Απεγκατάσταση του οδηγού 

Για να απεγκαταστήσετε το Paragon NTFS for Mac OS X™, κάντε τα εξής: 

1. Ανοίξτε το πακέτο εγκατάστασης με κλικ στο είδωλο δίσκου DMG που λάβατε (εδώ πρόκειται για το 

NTFSforMacOSX.dmg). 

 

2. Αφού γίνει εξαγωγή του πακέτου εγκατάστασης, πιέστε Απεγκατάσταση NTFS for Mac® OS X για να 

απεγκαταστήσετε τον οδηγό. 

 

3. Ο οδηγός προετοιμασίας της εγκατάστασης ζητά επιβεβαίωση προτού αφαιρέσει τον οδηγό από το σύστημα, 

γι' αυτό πιέστε το κουμπί Απεγκατάσταση. 

 

4. Στην επόμενη σελίδα πληκτρολογήστε το ριζικό κωδικό πρόσβαση χρήστη (root user password), αν υπάρχει, για 

να ξεκινήσει η ενέργεια. 
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5. Πιέστε OK για ολοκλήρωση της διαδικασίας απεγκατάστασης. 

 
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε το προϊόν και από το Preferences Pane. 

Γλωσσάρι 

Hard link ονομάζεται μια παραπομπή προς φυσικά δεδομένα σε έναν τόμο αποθήκευσης. Στα περισσότερα συστήματα 

αρχείων, όλα τα ονοματισμένα αρχεία είναι αυτού του τύπου. Το όνομα του αρχείου δεν είναι παρά μια ετικέτα που 

παραπέμπει το λειτουργικό σύστημα στα πραγματικά δεδομένα. Έτσι, τα ίδια δεδομένα μπορούν να έχουν 

περισσότερα από ένα ονόματα και κάθε αλλαγή επηρεάζει τα πραγματικά δεδομένα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης 

πολλών ονομάτων. Ένα hard link μπορεί να παραπέμπει μόνο σε δεδομένα του ίδιου συστήματος αρχείων. 

Σύστημα αρχείων HFS Plus (HFS ή Mac OS Extended) ονομάζεται μια ενημερωμένη έκδοση του HFS (Hierarchical File 

System), το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα ως το πρωτεύον σύστημα αρχείων των υπολογιστών Macintosh. Σε 

αντίθεση με το HFS, υποστηρίζει πολύ μεγαλύτερα αρχεία (οι διευθύνσεις των μπλοκ είναι μήκους 32 bit αντί για 16 

bit) και χρησιμοποιεί Unicode (αντί για Mac OS Roman) για την ονομασία αρχείων και φακέλων. Επιπλέον, επιτρέπει τη 

χρήση ονομάτων αρχείων μήκους έως 255 χαρακτήρων UTF-16 και τη χρήση αρχείων με πολλά forks (διακλαδώσεις), 

όπως το NTFS, αν και τα προγράμματα λογισμικού αξιοποιούν μόνο το data fork και το resource fork. Μια από τις 

κυριότερες βελτιώσεις αυτού του συστήματος αρχείων είναι η δυνατότητα χρήσης πίνακα εκχώρησης των 32 bit, ο 

οποίος εξοικονομεί πολύ χώρο, για περισσότερα αρχεία. 

Σύστημα αρχείων NTFS ονομάζεται ένα προηγμένο σύστημα αρχείων που παρέχει επιδόσεις, ασφάλεια, αξιοπιστία και 

προηγμένες δυνατότητες που δεν υπάρχουν σε καμία έκδοση του FAT. Για παράδειγμα, το NTFS εγγυάται τη συνέπεια 

ενός τόμου με τη χρήση πρότυπων τεχνικών καταγραφής συναλλαγών και επαναφοράς. Αν ένα σύστημα πάθει βλάβη, 

το NTFS χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής του και τις πληροφορίες από τα σημεία ελέγχου για να επαναφέρει τη 

συνέπεια του συστήματος αρχείων. Στις νεότερες εκδόσεις του, το NTFS παρέχει και προηγμένες δυνατότητες, όπως 

ορισμό δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους, κρυπτογράφηση, όρια χρήσης και συμπίεση. 

Resource fork ονομάζεται μια δομή του λειτουργικού συστήματος Mac OS στην οποία αποθηκεύονται τα δομημένα 

δεδομένα ενός αρχείου, ενώ τα μη δομημένα δεδομένα αποθηκεύονται στο data fork. Στο resource fork 

αποθηκεύονται πληροφορίες ορισμένης μορφής, όπως εικονίδια, σχήματα παραθύρων, ορισμοί των μενού και των 

περιεχομένων τους και κώδικας μηχανής μιας εφαρμογής. 

Symbolic link (Symlink ή Soft link) ονομάζεται ένας ειδικός τύπος αρχείου που χρησιμεύει ως παραπομπή σε άλλο 

αρχείο ή κατάλογο. Σε αντίθεση με ένα hard link, που παραπέμπει απευθείας σε δεδομένα και αποτελεί διαφορετικό 

όνομα για το ίδιο αρχείο, ένα symbolic link περιέχει μια διαδρομή που οδηγεί στον προορισμό του symbolic link. Έτσι, 
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αν ο χρήστης αφαιρέσει ένα symbolic link, δεν επηρεάζεται το αρχείο στο οποίο οδηγούσε η διαδρομή. Ένα symbolic 

link μπορεί να παραπέμπει σε αρχείο ακόμη και άλλου μονταρισμένου συστήματος αρχείων. 

UFSD™ (Universal File System Driver) ονομάζεται μια τεχνολογία την οποία έχει αναπτύξει η Paragon Software και η 

οποία παρέχει πλήρη πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής στα πλέον διαδεδομένα συστήματα αρχείων (NTFS, FAT16/32, 

Ext2/Ex3FS κτλ.) μέσω λειτουργικών συστημάτων που δεν παρέχουν από μόνα τους αυτήν τη δυνατότητα (π.χ. NTFS για 

Linux, Ext2/Ex3FS για Windows κτλ.). 

Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στην άμεση πρόσβαση σε φυσικές μονάδες δίσκους και στην πρόσβαση σε δεδομένα 

εισόδου/εξόδου της ενδιάμεσης μνήμης, γι' αυτό είναι δυνατή εκτέλεση εργασιών σε μη υποστηριζόμενα 

διαμερίσματα (εξερεύνηση περιεχομένων, ανάγνωση και τροποποίηση αρχείων, αντιγραφή και δημιουργία νέων 

αρχείων και φακέλων κτλ.) χωρίς αισθητή μείωση των επιδόσεων. 


