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Software

Windows 7. Daarnaast kunnen alle typen 
schijven worden gebruikt.

Conclusie
Paragon doet precies wat het belooft: 
ondersteuning van HFS+ partities onder 
Windows. En dat is nu juist iets wat 
gebruikers van Mac en Windows graag 
willen horen!

gebruikt heb je de mogelijkheid om 
met het programma Boot Camp ook 
Windows op je Mac te draaien. Je kunt 
dan wel de HFS+ partitie lezen maar 
niet schrijven. Om dat toch mogelijk 
te makenn heb je extra software nodig. 
HFS+ 8 for Windows van Paragon 
Software maakt dat mogelijk. Maar ook 
wanneer je een externe harde schijf hebt 
én deze zowel wat lezen als schrijven 
betreft toegankelijk wilt maken voor de 
Mac en voor Windows kan deze software 
soelaas bieden.

Paragon�HFS+8
Paragon is een softwarebedrijf dat zich 
heeft gespecialiseerd in allerlei oplos-
singen m.b.t. schijfutilities zoals Partition 
Manager en Backup & Recovery. Met 
hun nieuwste product Paragon HFS+8 
for Windows komen ze Windows gebrui-
kers tegemoet. 

De installatie is simpel en na een herstart 
van het systeem kun je direct gebruikma-
ken van HFS+ partities onder Windows. 
Het programma is niet meer en minder 
dan een driver die bestanden van HFS+ 
partities kan lezen en beschrijven. In de 
praktijk werkt het prima en zowel vanuit 
een Windows systeem als met behulp 
van Bootcamp op een Mac kunnen HFS+ 
schijven worden gelezen en beschreven. 
Tijdens het werken met bestanden vanuit 
Windows is geen vertraging te merken 
ten opzichte van dezelfde bewerking van 
de Mac.

Paragon HFS+8 for Windows is geschikt 
voor 32- en 64 bits versies van Windows 
XP, Vista, 2003 of 2008 Server en 

HFS+ for Windows
Paragon�Software

Systeemeisen:

• 128 MB RAM (256 MB of meer aanbevolen) 

• CPU: Intel Pentium of compatible, 233MHz of snel-

lere processor 

• Schijfruimte: 10 MB voor installatie

• Windows 7 (32/64 bits)  • Windows Vista (32/64 

bits) • Windows XP (32/64 bits)  • Windows 2008 ser-

ver (32/64 bits) • Windows 2003 server (32/64 bits)

Ondersteunde bestandssystemen:

• HFS Plus en HFSX

Ondersteunde schijven:

• Parallel ATA (IDE) HDD 

• Serial ATA (SATA) HDD 

• SCSI HDD 

• USB 1.x/2.0 and IEEE 1394 (FireWire) devices 

$39,95
http://www.paragon-software.com/

HFS-partities nu volledig 
ondersteund in Windows
Paragon�HFS+8�for�Windows

Microsoft Windows kent ver-
schillende bestandssystemen 
geëvolueerd van FAT16, 

FAT32 naar NTFS (New Technology File 
System). Dit laatste bestandssysteem is 
destijds door Microsoft onwikkeld voor 
kantooromgevingen. Dit vanwege de 
mogelijkheden om grotere partities te 
maken en bestanden groter dan 4 GB te 
kopiëren.  Bij FAT32 kunnen bestanden 
groter dan 4 Gigabyte niet worden geko-
pieerd. Vooral voor videoliefhebbers kan 
dat een belemmering vormen. Inmiddels 
is NTFS verder doorontwikkeld en biedt 
het voor een Windowsomgeving de 
meeste voordelen.

Macs kunnen (vanaf Mac OS X 10.4) wel 
NTFS-schijven lezen maar zonder addi-
tionele software niet schrijven. De Mac 
gebruikt een eigen bestandssysteem met 
de naam HFS+. Ook dit bestandssysteem 
kent de mogelijkheid tot het aanmaken 

van enorm grote 
partities en het 
verwerken van heel 
grote bestanden. 
Welke van de twee 
de beste is, is een 
discussie die ik niet 
aanga. Voor gebrui-
kers die zowel op 
een Mac als op een 
Windows computer 
werken is het wel 
van belang om een 
keuze te maken. 

Wanneer je immers 
een Mac met een 
Intel processor 

Otto Slijkhuis


