
A Paragon Software Group lança o ExtFS para Mac OS X 9.0 – O primeiro software 
concebido para a mais segura e rápida troca de dados entre Linux e Mac OS X

FREIBURG, Alemanha, Abril, 2013 - A Paragon Software Group (PSG) líder da 
tecnologia multi-plataforma em inovadoras soluções para dispositivos móveis e sistemas 
embebidos, anuncia o lançamento do ExtFS para Mac OS X   9   (disponível em português) um 
controlador autónomo do sistema de ficheiros Mac OS X, desenhado para eliminar barreiras 
entre os sistemas operativos Linux e Mac e facilitar a manipulação e transferência de dados.  

O ExtFS para Mac 9.0 é um controlador de baixo nível do sistema de ficheiros que lhe 
permite trabalhar com ficheiros armazenados no sistema de ficheiros Linux sem nenhuma 
complicação, para simplificar a partilha de dados e permitir transferir ficheiros. Com o 
ExtFS para Mac 9.0 pode armazenar e criar ficheiros superiores a 4 GB e ter total acesso de 
leitura e escrita a partições formatadas em Linux.

Funcionalidades chave:

Fácil de instalar 
O controlador é facilmente instalado através de um simples 
assistente

Fácil de usar 
Montagem de qualquer unidade Ext2, Ext3, Ext4 como se 
pertencesse ao sistema de ficheiros nativo do Mac® OS X.

Auto-montagem Montagem automática de volumes Ext2/3/4

Total acesso de leitura/escrita
Total, rápido e transparente acesso de leitura/escrita das partições 
Ext2/3/4 a partir do Mac® OS X

Elevado desempenho 
A taxa de transferência é similar ao desempenho do sistema de 
ficheiros nativo, o “Mac OS Extended file system”

Suportados carácteres não 
latinos

Inclui carácteres chineses, coreanos, japoneses e russos

Utilitários de disco adicionais 
Completamente integrado no utilitário de disco do Mac que lhe 
permite verificar e reparar volumes Ext2/3/4 e criar/formatar 
volumes em formato Ext2/3/4

Suporte avançado do sistema de 
ficheiros Ext2/3/4 FS

Funcionalidades para garantir a consistência de dados (tal como 
Hardlinks, Symlinks).

Sistemas operativos suportados 
Suporte total a OS X 10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion 
e 10.8 Mountain Lion

Disponibilidade:

O ExtFS para Mac OS X 9.0 da Paragon está disponível por 29.95 Euros em: 

http://www.paragon-software.com/pt/home/extfs-mac/
http://www.paragon-software.com/
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