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1. Εισαγωγή  Σχετικά με τον οδηγό που έχετε στα χέρια σας
1. Εισαγωγή
Το σύστημα αποθήκευσης δικτύου FreeAgent® GoFlex™ Home σάς επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε μία εξωτερική μονάδα δίσκου για όλους τους υπολογιστές στο σπίτι σας. 
Με αρκετή χωρητικότητα για την υποστήριξη πολλαπλών υπολογιστών και χρηστών, 
μπορείτε εύκολα να αποθηκεύετε όλα τα αρχεία σας σε μια κεντρική τοποθεσία, ενώ 
δημιουργείτε αυτόματα και συνεχώς αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και φακέλων 
κάθε υπολογιστή στο σπίτι σας. 

Η εγκατάσταση είναι τόσο απλή όσο και η σύνδεση με τον δρομολογητή Wi-Fi. Μέσα σε λίγα 
μόνο λεπτά, μπορείτε να αρχίσετε να έχετε ασύρματη πρόσβαση σε αρχεία και να μεταδίδετε 
φωτογραφίες, μουσική και ταινίες σε προσωπικούς υπολογιστές (PC), σε υπολογιστές Mac® 
και σε κονσόλες παιχνιδιών. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα κοινής χρήσης ενός εκτυπωτή 
από όλους τους υπολογιστές στο σπίτι σας, αρκεί να τον συνδέσετε με τη θύρα USB του 
GoFlex Home.

Σχετικά με τον οδηγό που έχετε στα χέρια σας
Στον παρόντα Οδηγό χρήσης γίνεται μια εισαγωγική παρουσίαση των δυνατοτήτων του 
GoFlex Home, αναλύεται περιγραφικά η διαδικασία ρύθμισης του συστήματος αποθήκευσης 
δικτύου GoFlex Home και επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το GoFlex Home για την κοινή χρήση και αποθήκευση των αρχείων σας, τη δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας και την πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε στον 
κόσμο.

Ο παρών Οδηγός χρήσης παρέχει επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Seagate 
Share, μιας εφαρμογής που παρέχεται μέσω Web και επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία 
σας στο GoFlex Home μέσω Internet, καθώς και την κοινή χρήση των αρχείων σας με φίλους 
και συγγενείς.

Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτόν τον οδηγό, καθώς και για την πιο πρόσφατα 
ενημερωμένη τεκμηρίωση προϊόντος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.seagate.com/
goflexhomesupport

Σημείωση: Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης είναι 
διαθέσιμες μόνο για υπολογιστές που εκτελούν το λειτουργικό σύστημα των Windows. 
Οι ενότητες του οδηγού που αναφέρονται σε δυνατότητες που παρέχονται μόνο για 
Windows φέρουν σαφή ένδειξη.
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1. Εισαγωγή  Απαιτήσεις συστήματος
Απαιτήσεις συστήματος
Για την εγκατάσταση και χρήση του GoFlex Home, απαιτούνται τα εξής:

• Ένα οικιακό δίκτυο (ονομάζεται επίσης τοπικό δίκτυο ή LAN)

• Έναν ενσύρματο ή ασύρματο δρομολογητή με μια διαθέσιμη θύρα Ethernet

• Σύνδεση Internet για την αρχική εγκατάσταση και την κοινή χρήση αρχείων στο Web

Οι προσωπικοί υπολογιστές με πρόσβαση στο GoFlex Home απαιτούν:

• Pentium III 500 MHz – ισοδύναμο ή μεγαλύτερο επεξεργαστή

• 256 MB RAM

• Λειτουργικό σύστημα Windows® XP, Windows Vista® ή Windows 7

• Πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer® 6 ή νεότερη έκδοση, Firefox® 2.x ή νεότερη 
έκδοση, ή Chrome 4.x ή νεότερη έκδοση

Οι υπολογιστές Mac με πρόσβαση στο GoFlex Home απαιτούν:

• Λειτουργικό σύστημα Mac OS® X 10,5 ή νεότερη έκδοση

• Πρόγραμμα περιήγησης Safari® 3.1 ή νεότερη έκδοση

Για τη χρήση της εφαρμογής GoFlex Access για smartphone και υπολογιστές tablet, 
οι συσκευές απαιτούν:

• Apple® iOS 4.3 ή νεότερη έκδοση

• Android™ 2.2 ή νεότερη έκδοση

Στις συσκευές Android πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή Adobe® AIR®.

Το GoFlex Home λειτουργεί με τα περισσότερα είδη εξοπλισμού οικιακής δικτύωσης χωρίς να 
απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, αν έχετε επαγγελματικό δρομολογητή στο σπίτι σας, 
ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου του δρομολογητή σας.
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1. Εισαγωγή  Γνωριμία με το GoFlex
Γνωριμία με το GoFlex 
• Σταθμός υποδοχής μονάδας δίσκου GoFlex Home: Συμβατός με όλες τις μονάδες 

δίσκου FreeAgent GoFlex Home ή GoFlex Desk

• Μονάδα δίσκου GoFlex Home: Παρέχει χώρο αποθήκευσης 1 TB, 2 TB ή 3 TB 
(ανάλογα με το μοντέλο)

• Φωτεινή ένδειξη GoFlex Home: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση του GoFlex Home:

• Αναβοσβήνει πράσινο: Γίνεται εκκίνηση του GoFlex Home.

• Σταθερό πράσινο: Το GoFlex Home είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο και έτοιμο για 
χρήση.

• Αναβοσβήνει πορτοκαλί: Το GoFlex Home δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο.

• Φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση της μονάδας δίσκου:

• Σταθερό λευκό: Η μονάδα δίσκου GoFlex έχει τοποθετηθεί στον σταθμό υποδοχής 
και είναι έτοιμη για χρήση.

• Δεν ανάβει η λευκή φωτεινή ένδειξη: Η μονάδα δίσκου GoFlex δεν έχει 
εγκατασταθεί ή αντιμετωπίζει πρόβλημα.

• Κουμπί τροφοδοσίας: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το GoFlex Home.

• Θύρα τροφοδοσίας: Συνδέει το GoFlex Home με την πηγή τροφοδοσίας.

• Θύρα Ethernet: Συνδέει το GoFlex Home με τον δρομολογητή σας.

• Φωτεινές ενδείξεις θύρας Ethernet: Υποδεικνύουν δραστηριότητα του δικτύου όταν 
αναβοσβήνουν.

• Θύρα USB: Συνδέει το GoFlex Home σε μια συσκευή USB, όπως μια μονάδα δίσκου 
ή ένας εκτυπωτής.

• Κουμπί επαναφοράς: Επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του GoFlex Home. 
Επαναφέρει το GoFlex Home στις αρχικές του εργοστασιακές ρυθμίσεις (κανονικά δεν 
είναι απαραίτητο – ανατρέξτε στη σελίδα 74 για περισσότερες πληροφορίες).

Ειδικές δυνατότητες του GoFlex Home
• Άμεση δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας: Το GoFlex Home προστατεύει τα 

σημαντικά σας αρχεία με την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τύπου 
«το ρυθμίζεις και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο» χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Memeo™ 
Instant Backup (μόνο για Windows), ενώ είναι επίσης συμβατό με την εφαρμογή 
Time Machine® για υπολογιστές Mac. 
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1. Εισαγωγή  Ειδικές δυνατότητες του GoFlex Home
• Κεντρική αποθήκευση: Το GoFlex Home είναι μια κεντρική τοποθεσία για την 
αποθήκευση ψηφιακών μέσων (μουσικής, φωτογραφιών, ταινιών) και άλλων αρχείων 
προσωπικής χρήσης που θέλετε να χρησιμοποιείτε από κοινού με όσους βρίσκονται στο 
οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία για Windows και αρχεία για Mac στο 
ίδιο μέρος.

• Λογαριασμοί χρηστών: Μέχρι πέντε άτομα/υπολογιστές στο οικιακό σας δίκτυο 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο GoFlex Home. (Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση για 
απεριόριστο αριθμό λογαριασμών αν εγγραφείτε στο Seagate Share Pro. Ανατρέξτε στην 
ενότητα σελίδα 9 για περισσότερες πληροφορίες.)

• Απομακρυσμένη πρόσβαση: Το GoFlex Home παρέχει πρόσβαση στο ψηφιακό σας 
περιεχόμενο από οποιοδήποτε σημείο εντός ή εκτός του σπιτιού σας, χρησιμοποιώντας 
την εφαρμογή Seagate Share που παρέχεται μέσω Web. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
στο GoFlex Home ακόμη και από το smartphone σας, όπως μια συσκευή iPhone® 
ή Android ή από μια άλλη φορητή συσκευή ψυχαγωγίας, όπως ένα iPad®.

• Κεντρική εκτύπωση: Αν συνδέσετε έναν εκτυπωτή στη θύρα USB του GoFlex Home, 
όσοι βρίσκονται στο οικιακό σας δίκτυο θα μπορούν να εκτυπώσουν ασύρματα στο 
συγκεκριμένο εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 45 για περισσότερες 
πληροφορίες.

• Μουσική και μετάδοση συνεχούς ροής βίντεο (DLNA): Όσοι βρίσκονται στο οικιακό σας 
δίκτυο μπορούν να μεταδώσουν μουσική, ταινίες και βίντεο στον υπολογιστή τους ή σε 
κάποια συσκευή ψηφιακών μέσων, όπως το FreeAgent GoFlex TV, από το GoFlex Home. 
(Ο όρος DLNA προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Living Network Alliance 
(Συμμαχία δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο ζωής) και είναι μια τεχνολογία που σας 
επιτρέπει να απολαύσετε τα αρχεία ψηφιακών μέσων που είναι αποθηκευμένα στο 
GoFlex Home σε κάποια συσκευή ψηφιακών μέσων.)

• Seagate Dashboard: Αυτό το λογισμικό χρησιμεύει ως κεντρική θέση, από την οποία 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του GoFlex Home (μόνο για 
Windows).

• Εύκολη επέκταση: Αν χρειαστείτε μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης στο μέλλον, 
μπορείτε εύκολα να καταργήσετε και να αντικαταστήσετε τη μονάδα δίσκου του GoFlex 
Home – δεν χρειάζονται εργαλεία. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα 
δίσκου USB απευθείας στο GoFlex Home για ακόμη μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης. 
Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 71 για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες για το Seagate Share Pro
Απεριόριστοι λογαριασμοί χρήστη και άλλες χρήσιμες δυνατότητες είναι διαθέσιμες με μια 
αναβάθμιση στο Seagate Share Pro, το οποίο παρέχει επιλογές υπηρεσιών επ' αμοιβή που 
είναι διαθέσιμες για αγορά.

Το Seagate Share Pro περιλαμβάνει:

• Πρόσβαση στο GoFlex Home και στο Seagate Share για απεριόριστο αριθμό ατόμων.
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 9



1. Εισαγωγή  Πληροφορίες για την ασφάλεια
• Ενοποίηση με το Facebook® και το Flickr®, που σας επιτρέπει να αντιγράψετε εύκολα τις 
φωτογραφίες του GoFlex Home στους διαδικτυακούς σας λογαριασμούς.

• Διασύνδεση τοίχου 3D από το Cooliris, για να χρησιμοποιείτε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις φωτογραφίες GoFlex Home.

• Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση στο GoFlex Home με FTPS.

• Ενσωματωμένες τροφοδοσίες RSS (Really Simple Syndication), για να ενημερώνονται 
εύκολα οι φίλοι και συγγενείς σας σχετικά με τα νεότερα κοινόχρηστα αρχεία σας, όπως 
είναι οι φωτογραφίες των διακοπών σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές αλλά και άλλες δυνατότητες του Seagate Share 
Pro, κάντε κλικ στην επιλογή Learn More (Μάθετε περισσότερα) του Seagate Share Pro, 
από το Application Store (Κατάστημα εφαρμογών) του Seagate Dashboard.

Πληροφορίες για το Premium Backup
Αν θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περισσότερων από τριών προσωπικών 
υπολογιστών στο GoFlex Home, μπορείτε να αγοράσετε μια αναβάθμιση λογισμικού 
Premium Backup από το Application Store (Κατάστημα εφαρμογών) του Seagate Dashboard. 
Το λογισμικό Premium Backup σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για 
απεριόριστο αριθμό προσωπικών υπολογιστών στο GoFlex Home.

Πληροφορίες για την ασφάλεια
Η δυνατότητα Seagate Share σάς παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία σας και 
σας δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεστε το περιεχόμενό σας με τους φίλους και την οικογένειά 
σας, όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι. Τα αρχεία και οι φάκελοι είναι ιδιωτικοί από προεπιλογή. 
Τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα μόνο στα άτομα με τα οποία επιλέγετε να κάνετε κοινή 
χρήση. Παρόλο που τα αρχεία σας προωθούνται στους παραλήπτες που επιλέγετε κατά τη 
διάρκεια της κοινής χρήσης, κανένα αντίγραφο από το GoFlex Home δεν δημιουργείται ούτε 
αποθηκεύεται σε άλλο σημείο. Τα δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή και προστατευμένα στη 
συσκευή GoFlex Home.

Όλες οι μεταφορές ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από/προς τον κεντρικό 
διακομιστή του Seagate Share υπόκεινται σε έλεγχο ταυτότητας και διεξάγονται μέσω τους 
ασφαλούς πρωτοκόλλου HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

Εάν το UPnP είναι ενεργοποιημένο στο δρομολογητή σας, τα δεδομένα που επιλέγετε να 
μοιράζεστε μεταφέρονται απευθείας από τη συσκευή GoFlex Home στο πρόγραμμα 
περιήγησης Web ή τη φορητή συσκευή του παραλήπτη. Εάν το UPnP δεν είναι 
ενεργοποιημένο, η κοινή χρήση πραγματοποιείται μέσω του κεντρικού διακομιστή του 
Seagate Share και του προγράμματος περιήγησης Web ή της φορητής συσκευής του 
παραλήπτη. Ωστόσο, κανένα δεδομένο και καμία προσωπική πληροφορία δεν 
παρακολουθείται ούτε αποθηκεύεται στον κεντρικό διακομιστή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ή μετά από αυτήν.
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1. Εισαγωγή  Πληροφορίες για την ασφάλεια
Το υλικό και το λογισμικό GoFlex Home έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ασφαλή από εισβολές 
και να αποτρέπουν την εκτέλεση μακροεντολών ή κώδικα από αυθαίρετους τρίτους. Μπορείτε 
να αυξήσετε το επίπεδο ασφαλείας ενεργοποιώντας το τείχος προστασίας και την προστασία 
WEP/WPA στο δρομολογητή σας.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.goflexhome.hipserv.com/en/security/ για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 11
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Βήμα 1: Εξοικείωση με τη διαδικασία εγκατάστασης
2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – 
Windows

Η εγκατάσταση του GoFlex Home είναι εύκολη. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται κάθε βήμα 
και παρέχονται προτάσεις και επιλογές, για να αξιοποιήσετε το GoFlex Home με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

Βήμα 1: Εξοικείωση με τη διαδικασία εγκατάστασης
Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα βήματα που θα ακολουθήσετε για την εγκατάσταση του 
GoFlex Home και με τους φακέλους που το GoFlex Home δημιουργεί αυτόματα για εσάς κατά 
την εγκατάσταση.

Βήματα κύριας εγκατάστασης
• Συνδέστε το GoFlex Home (όπως περιγράφεται στον έντυπο Οδηγό γρήγορης 

εκκίνησης).

• Ονομάστε, ενεργοποιήστε και δηλώστε το GoFlex Home.

• Εγκαταστήστε το λογισμικό στον υπολογιστή σας: 

• Seagate Dashboard, για πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του GoFlex Home 

• Memeo Instant Backup, για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

• Δημιουργήστε μεμονωμένους λογαριασμούς χρηστών για όλους τους χρήστες του 
οικιακού σας δικτύου.

• Εγκαταστήστε το λογισμικό στους υπόλοιπους υπολογιστές Windows του οικιακού σας 
δικτύου (ή εγκαταστήστε τους υπολογιστές Mac – ανατρέξτε στη σελίδα 20).

Ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home» στη σελίδα 13 για 
ολοκληρωμένες οδηγίες.
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home
Κατανόηση της αυτόματης δημιουργίας φακέλων του GoFlex Home
Όταν δημιουργείτε το δικό σας λογαριασμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά την 
εγκατάσταση, δημιουργούνται αυτόματα για εσάς τρεις φάκελοι στο GoFlex Home:

• Ένας φάκελος Public (Δημόσιος), στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία, 
τα οποία να είναι προσβάσιμα σε όλα τα άτομα στο οικιακό σας δίκτυο.

• Ένας φάκελος Personal (Προσωπικός) φάκελος, στον οποίο έχετε πρόσβαση μόνο 
εσείς, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε προσωπικά ή ιδιωτικά αρχεία, τα οποία δεν θέλετε 
να δει κανείς στο οικιακό σας δίκτυο.

• Ένας φάκελος Backup (Αντίγραφα ασφαλείας), στον οποίο έχετε πρόσβαση μόνο εσείς, 
όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας σας.

Επίσης, το GoFlex Home δημιουργεί αυτόματα τους φακέλους Personal (Προσωπικός) και 
Backup (Αντίγραφα ασφαλείας) για κάθε λογαριασμό χρήστη που δημιουργείτε για τα μέλη 
της οικογένειάς σας. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, όλα τα μέλη της οικογένειάς σας 
μπορούν να αποστείλουν τα δικά τους ψηφιακά μέσα και άλλα αρχεία στο GoFlex Home, 
με μεταφορά και απόθεση των αρχείων από τους υπολογιστές τους στους φακέλους της 
επιλογής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή των 
αρχείων σας στο GoFlex Home» στη σελίδα 34.

Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home
1. Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι έχετε αυτά τα στοιχεία πριν συνεχίσετε:

2. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί τροφοδοσίας στο σταθμό υποδοχής του GoFlex Home είναι στη 
θέση Off (Απενεργοποίηση) προτού ξεκινήσετε και στη συνέχεια, συνδέστε το GoFlex Home:

α. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που περιλαμβάνεται στη συσκευασία στο δρομολογητή σας 
και στη θύρα Ethernet του GoFlex Home.

β. Συνδέστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος (DC 12V) σε μια πρίζα και στη θύρα 
τροφοδοσίας του GoFlex Home.

3. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου στο σταθμό υποδοχής και, στη συνέχεια, θέστε το κουμπί Power 
(Τροφοδοσία) στη θέση On (Ενεργοποίηση).

α. Ευθυγραμμίστε το σύνδεσμο στο κάτω μέρος της μονάδας δίσκου με το σύνδεσμο της 
βάσης.

β. Πιέστε ελαφριά τη μονάδα δίσκου προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό 
ήχο που υποδεικνύει ότι έχει μπει στη θέση της.

γ. Πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία). 
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Βήμα 3: Εγκατάσταση του λογισμικού
4. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις στην μπροστινή 
πλευρά του GoFlex Home. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

Αν η φωτεινή ένδειξη του GoFlex Home δεν ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, περιμένετε 
δύο λεπτά για να είστε σίγουροι ότι το GoFlex Home είχε αρκετό χρόνο για να εκκινηθεί 
πλήρως. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα, το GoFlex Home είτε δεν μπορεί να 
συνδεθεί με το δίκτυο είτε δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη μονάδα δίσκου. Για περαιτέρω 
βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα «Επίλυση προβλημάτων» στη σελίδα 82.

Αν η φωτεινή ένδειξη της μονάδας δίσκου δεν είναι είναι αναμμένη, η μονάδα δίσκου δεν είναι 
καλά συνδεδεμένη στο σταθμό υποδοχής. Θέστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία) στη θέση 
Off (Απενεργοποίηση), αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ξανά 
στο σταθμό υποδοχής ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

Βήμα 3: Εγκατάσταση του λογισμικού
1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του 

GoFlex Home.

Σημείωση: Εάν η εγκατάσταση του GoFlex Home γίνεται σε υπολογιστή ή συσκευή χωρίς μονάδα 
CD-ROM, μεταβείτε στην τοποθεσία www.seagate.com/goflexhomesupport για να 
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού εγκατάστασης.

Σημείωση: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το GoFlex Home χωρίς να εγκαταστήσετε το 
περιλαμβανόμενο λογισμικό, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και εισαγάγετε http://
goflex_home ή http://<διεύθυνση IP αρχικής σελίδας GoFlex> στο πεδίο Address 
(Διεύθυνση) για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το GoFlex 
Home είναι συνδεδεμένο στο δίκτυό σας, πριν συνεχίσετε.

2. Όταν ανοίξει η οθόνη Welcome (Υποδοχή υποδοχής), επιλέξτε γλώσσα και στη συνέχεια 
πατήστε OK.

Ανοίγει ένας οδηγός εγκατάστασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν δεν ανοίξει αυτόματα ο οδηγός εγκατάστασης, ανοίξτε τον 
Explorer, περιηγηθείτε στο CD και στη συνέχεια επιλέξτε 
SeagateDashboardSetup.exe.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές Seagate 
Dashboard και Memeo Instant Backup.

4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε Finish (Τέλος) και μετά προχωρήστε στο 
«Βήμα 4: Εγκατάσταση του GoFlex Home».
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Βήμα 4: Εγκατάσταση του GoFlex Home
Βήμα 4: Εγκατάσταση του GoFlex Home
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόχειρο στυλό και χαρτί για να 

σημειώνετε τα ονόματα και τους κωδικούς πρόσβασης που θα χρειαστεί να 
δημιουργήσετε κατά την εγκατάσταση.

Όταν εγκατασταθεί το λογισμικό, ο οδηγός εγκατάστασης ανοίγει αυτόματα. Αυτό μπορεί να 
διαρκέσει λίγη ώρα. 

Ο οδηγός εγκατάστασης εντοπίζει το GoFlex Home και συνδέει τον υπολογιστή σας με αυτό. 
Στη συνέχεια ανοίγει η οθόνη Device Information (Πληροφορίες συσκευής).

Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση του υπολογιστή σας με το GoFlex Home, ανατρέξτε στην 
ενότητα «Επίλυση προβλημάτων» στη σελίδα 82.

1. Εισαγάγετε ένα όνομα για το GoFlex Home. 

Το όνομα πρέπει να αρχίζει με ένα γράμμα και να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις 
χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράμματα, αριθμούς, παύλες, τελείες και 
χαρακτήρες υπογράμμισης. Τα διαστήματα δεν επιτρέπονται.

Επειδή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο GoFlex Home από το Internet, η συσκευή 
πρέπει να έχει μοναδικό όνομα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Check Availability (Έλεγχος 
διαθεσιμότητας) για να βεβαιωθείτε ότι το όνομα που θέλετε είναι διαθέσιμο.

Αν ο αριθμός-κλειδί του προϊόντος δεν έχει εισαχθεί αυτόματα, βρείτε τον στο κάτω μέρος της 
βάσης του GoFlex Home και εισαγάγετέ τον στα πεδία αριθμού-κλειδιού.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Το GoFlex Home ενεργοποιείται και ανοίγει η οθόνη Account Information (Πληροφορίες 
λογαριασμού).

3. Δημιουργήστε ένα λογαριασμό διαχειριστή για τον εαυτό σας εισάγοντας ένα όνομα χρήστη 
και έναν κωδικό πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξι 
χαρακτήρες και πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αριθμό. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται 
διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιστασιακά 
μηνύματα συστήματος. Θα λάβετε ένα μήνυμα συστήματος αν υπάρχει πρόβλημα με τη 
μονάδα δίσκου, αν η μονάδα δίσκου είναι πλήρης ή αν η συνδρομή σας Seagate Share Pro 
λήγει σύντομα. 

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Ανοίγει η οθόνη Registration (Δήλωση).

5. Επιλέξτε τη χώρα σας, εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail για να εγγραφείτε και, στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Το GoFlex Home έχει όνομα, έχει ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμο για χρήση.
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Βήμα 5: Προσθήκη χρήστη στο GoFlex Home
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Launch Seagate Dashboard (Εκκίνηση Seagate Dashboard).

Ανοίγει το Seagate Dashboard. Το Seagate Dashboard είναι η κεντρική τοποθεσία από την 
οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του GoFlex Home. Ανατρέξτε στην 
ενότητα σελίδα 27 για περισσότερες πληροφορίες.

7. Συνεχίστε με τη ρύθμιση του GoFlex Home για την οικογένειά σας προσθέτοντας 
λογαριασμούς χρηστών για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ανατρέξτε στο Βήμα 5: 
Προσθήκη χρήστη στο GoFlex Home) και προσθέτοντας περισσότερους υπολογιστές 
στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home (ανατρέξτε στο «Βήμα 6: Προσθήκη 
προσωπικών υπολογιστών στο GoFlex Home»).

Βήμα 5: Προσθήκη χρήστη στο GoFlex Home
Όποιος χρειάζεται πρόσβαση στο GoFlex Home πρέπει να έχει τον δικό του λογαριασμό 
χρήστη. Το GoFlex Home περιλαμβάνει πέντε λογαριασμούς χρήστη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση για απεριόριστο αριθμό λογαριασμών (και 
να προσθέσετε και άλλες χρήσιμες δυνατότητες στο GoFlex Home) αν γίνετε 
συνδρομητής στο Seagate Share Pro. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Πληροφορίες για το Seagate Share Pro» στη σελίδα 9 για περισσότερες 
πληροφορίες.

Για να προσθέσετε νέους λογαριασμούς χρηστών στο GoFlex Home:

1. Στον πίνακα How to... (Διαδικασίες) του Seagate Dashboard, κάντε κλικ στην επιλογή 
Add Users (Προσθήκη χρηστών).

Ανοίγει το παράθυρο Add Users (Προσθήκη χρηστών).

2. Εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη.

Τα ονόματα χρήστη πρέπει να αρχίζουν με γράμμα και να έχουν τουλάχιστον τρεις 
χαρακτήρες. Στα ονόματα χρήστη δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δεν μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη δύο φορές στο GoFlex Home.

3. Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε έναν κωδικό πρόσβασης για το χρήστη.

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξι χαρακτήρες και πρέπει να 
περιλαμβάνουν έναν αριθμό. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Βήμα 6: Προσθήκη προσωπικών υπολογιστών στο GoFlex Home
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν εισαγάγετε κωδικούς πρόσβασης, εξασφαλίστε την κατάλληλη 
ισορροπία ευκολίας και ασφάλειας για την οικογένειά σας. Για παράδειγμα, 
μπορείτε να αφήσετε τα μέλη της οικογένειας να διαλέξουν μόνα τους κωδικό 
πρόσβασης, αλλά καλό θα ήταν να εισαγάγετε εσείς τους κωδικούς 
πρόσβασης και να τους σημειώσετε ώστε να εκτελείτε χρέη διαχειριστή του 
οικιακού δικτύου σε περίπτωση που κάποιος ξεχάσει τον κωδικό του ή 
προκύψει κάποιο άλλο πρόβλημα. Ειδάλλως, μπορείτε να ζητήσετε από τα 
μέλη της οικογένειας να ορίσουν κωδικούς πρόσβασης χωρίς να σας τους 
κοινοποιήσουν, ώστε να έχουν μόνο αυτά πρόσβαση στα αρχεία που 
αποθηκεύουν στους φακέλους Personal (Προσωπικός) και Backup 
(Αντίγραφα ασφαλείας).

4. Επιλέξτε το στοιχείο Allow this user to create, modify, and delete user accounts (Να 
επιτρέπεται η δημιουργία, η τροποποίηση και η διαγραφή λογαριασμών χρήστη από αυτόν το 
χρήστη) αν θέλετε αυτό το άτομο να μπορεί να εκτελεί τις ίδιες εργασίες διαχείρισης οικιακού 
δικτύου με εσάς.

5. Επιλέξτε Add User (Προσθήκη χρήστη).

Ο λογαριασμός χρήστη δημιουργείται και το άτομο μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί το 
GoFlex Home, μόλις προστεθεί ο υπολογιστής του στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex 
Home (ανατρέξτε στη σελίδα 17).

6. Επιλέξτε Add Another User (Προσθήκη άλλου χρήστη) για να συνεχίσετε να δημιουργείτε 
λογαριασμούς χρηστών (επαναλαμβάνοντας τα βήματα αυτής της ενότητας) ή επιλέξτε Done 
(Ολοκλήρωση).

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών, προχωρήστε στο «Βήμα 6: 
Προσθήκη προσωπικών υπολογιστών στο GoFlex Home».

Βήμα 6: Προσθήκη προσωπικών υπολογιστών στο 
GoFlex Home

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο προσωπικούς υπολογιστές όσο και υπολογιστές Mac 
με το GoFlex Home. Ανατρέξτε στο «Βήμα 6: Εγκατάσταση περισσότερων υπολογιστών 
Mac» στη σελίδα 25 για να προσθέσετε υπολογιστές Mac στο GoFlex Home.

Για να προσθέσετε έναν προσωπικό υπολογιστή στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex 
Home, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό του GoFlex Home – το Seagate Dashboard και 
το Memeo Instant Backup. (Το GoFlex Home περιλαμβάνει πρόσβαση στο Memeo Instant 
Backup για έως και τρεις υπολογιστές.) Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και πέντε 
λογαριασμούς χρήστη GoFlex Home για άτομα/υπολογιστές στο οικιακό σας δίκτυο.
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Επόμενα βήματα
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση για απεριόριστο αριθμό χρηστών και 
υπολογιστών (και να προσθέσετε και άλλες χρήσιμες δυνατότητες του GoFlex 
Home) αν γίνετε συνδρομητής στο Seagate Share Pro. Ανατρέξτε στην 
ενότητα «Πληροφορίες για το Seagate Share Pro» στη σελίδα 9 για 
περισσότερες πληροφορίες.

Για να προσθέσετε έναν προσωπικό υπολογιστή στο GoFlex Home:

1. Ενεργοποιήστε τον προσωπικό υπολογιστή που θέλετε να προσθέσετε και μετά εισαγάγετε 
το CD εγκατάστασης του GoFlex Home.

Σημείωση: Εάν η εγκατάσταση του GoFlex Home γίνεται σε υπολογιστή ή συσκευή χωρίς μονάδα 
CD-ROM, μεταβείτε στην τοποθεσία www.seagate.com/goflexhomesupport για να 
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού εγκατάστασης.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Όταν εγκατασταθεί το λογισμικό, ο οδηγός εγκατάστασης GoFlex Home ανοίγει αυτόματα. 
Όταν εντοπίζει το GoFlex Home και συνδέει τον υπολογιστή σας με αυτό, ανοίγει η οθόνη 
Log-in (οθόνη σύνδεσης). 

3. Ζητήστε από τον χρήστη του υπολογιστή να συνδεθεί επιλέγοντας το δικό του όνομα χρήστη, 
εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης και κάνοντας κλικ στην επιλογή Log In & Launch 
Seagate Dashboard (Σύνδεση και εκκίνηση του Seagate Dashboard). Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

4. Επαναλάβετε τα βήματα αυτής της ενότητας μέχρι να προσθέσετε όλους τους προσωπικούς 
υπολογιστές της οικογένειας στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home (όπως 
απαιτείται).

Το σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home έχει τώρα ρυθμιστεί πλήρως και είναι έτοιμο 
για χρήση.

Επόμενα βήματα
Τώρα που ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του GoFlex Home, τα επόμενα βήματα είναι τα 
εξής:

• Να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο GoFlex Home (ανατρέξτε στη 
σελίδα 34).

• (Προαιρετικά) Να ξεκινήσετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα 
αρχεία του υπολογιστή σας (ανατρέξτε στη σελίδα 36).

• Να μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας και να τα χρησιμοποιείτε τόσο από το 
σπίτι όσο και όταν ταξιδεύετε (ανατρέξτε στη σελίδα 38 και στη σελίδα 40).

• Να μοιράζεστε επιλεγμένα αρχεία με φίλους και συγγενείς (ανατρέξτε στη σελίδα 40).

• Να εγκαταστήσετε έναν κεντρικό εκτυπωτή (ανατρέξτε στη σελίδα 45).
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2. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Windows  Επόμενα βήματα
Να δείξετε τα παρακάτω κεφάλαια του Οδηγού χρήσης σε κάθε μέλος της οικογένειας:

• «Πρώτα βήματα για τη χρήση του GoFlex Home» στη σελίδα 27

• «Απόλαυση και διαχείριση των αρχείων σας στο Seagate Share» στη σελίδα 49

• «Διαχείριση του GoFlex Home» στη σελίδα 65

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς χρήστη και 
υπολογιστές, να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο GoFlex Home από smartphone, 
να προσθέσετε άλλες χρήσιμες δυνατότητες του GoFlex Home ή να δημιουργήσετε 
αντίγραφα ασφαλείας πρόσθετων υπολογιστών, αν γίνετε συνδρομητής στο Seagate 
Share Pro ή αν αγοράσετε μια αναβάθμιση λογισμικού Premium Backup. Ανατρέξτε στις 
ενότητες «Πληροφορίες για το Seagate Share Pro» και «Πληροφορίες για το Premium 
Backup» στη σελίδα 10 για περισσότερες πληροφορίες.
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3. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Mac  Βήμα 1: Εξοικείωση με τη διαδικασία εγκατάστασης
3. Εγκατάσταση του GoFlex Home – 
Mac

Η εγκατάσταση του GoFlex Home είναι εύκολη. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται κάθε βήμα 
και παρέχονται προτάσεις και επιλογές, για να αξιοποιήσετε το GoFlex Home με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο.

Βήμα 1: Εξοικείωση με τη διαδικασία εγκατάστασης
Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα βήματα που θα ακολουθήσετε για την εγκατάσταση του 
GoFlex Home και με τους φακέλους που το GoFlex Home δημιουργεί αυτόματα για εσάς κατά 
την εγκατάσταση.

Βήματα κύριας εγκατάστασης
• Συνδέστε το GoFlex Home (όπως περιγράφεται στον έντυπο Οδηγό γρήγορης 

εκκίνησης).

• Ονομάστε, ενεργοποιήστε και δηλώστε το GoFlex Home.

• Εγκαταστήστε τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας στον υπολογιστή Mac: 

• GoFlex Home Agent

• SmartFolderShortcut (επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία σας μέσω του Finder)

• SmartWebShortcut (ανοίγει την εφαρμογή Seagate Share στο πρόγραμμα 
περιήγησής σας)

• Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Time Machine ώστε να χρησιμοποιεί το GoFlex Home ως 
συσκευή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων/του συστήματός σας.

• Εγκαταστήστε τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας και ρυθμίστε τις παραμέτρους του 
Time Machine σε άλλους υπολογιστές Mac του οικιακού σας δικτύου (ή ρυθμίστε τις 
παραμέτρους σε υπολογιστές Windows – ανατρέξτε στη σελίδα 12).

Ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home» στη σελίδα 13 για 
ολοκληρωμένες οδηγίες.
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3. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Mac  Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home
Κατανόηση της αυτόματης δημιουργίας φακέλων του GoFlex Home
Όταν δημιουργείτε το δικό σας λογαριασμό χρήστη και κωδικό πρόσβασης κατά την 
εγκατάσταση, δημιουργούνται αυτόματα για εσάς τρεις φάκελοι στο GoFlex Home:

• Ένας φάκελος Public (Δημόσιος), στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία, 
τα οποία να είναι προσβάσιμα σε όλα τα άτομα στο οικιακό σας δίκτυο.

• Ένας φάκελος Personal (Προσωπικός) φάκελος, στον οποίο έχετε πρόσβαση μόνο 
εσείς, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε προσωπικά ή ιδιωτικά αρχεία, τα οποία δεν θέλετε 
να δει κανείς στο οικιακό σας δίκτυο.

• Ένας φάκελος Backup (Αντίγραφα ασφαλείας), στον οποίο έχετε πρόσβαση μόνο εσείς, 
όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας σας.

Επίσης, το GoFlex Home δημιουργεί αυτόματα τους φακέλους Personal (Προσωπικός) και 
Backup (Αντίγραφα ασφαλείας) για κάθε λογαριασμό χρήστη που δημιουργείτε για τα μέλη 
της οικογένειάς σας. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, όλα τα μέλη της οικογένειάς σας 
μπορούν να αποστείλουν τα δικά τους ψηφιακά μέσα και άλλα αρχεία στο GoFlex Home, 
με μεταφορά και απόθεση των αρχείων από τους υπολογιστές τους στους φακέλους της 
επιλογής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιγραφή των 
αρχείων σας στο GoFlex Home» στη σελίδα 34.

Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home» στη σελίδα 13. 

Βήμα 3: Εγκατάσταση του GoFlex Home
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόχειρο στυλό και χαρτί, για να 

σημειώνετε τα ονόματα και τους κωδικούς πρόσβασης που θα χρειαστεί να 
δημιουργήσετε κατά την εγκατάσταση.

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το CD εγκατάστασης του 
GoFlex Home.

Σημείωση: Εάν η εγκατάσταση του GoFlex Home γίνεται σε υπολογιστή ή συσκευή χωρίς μονάδα 
CD-ROM, μεταβείτε στην τοποθεσία www.seagate.com/goflexhomesupport για να 
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού εγκατάστασης.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το GoFlex Home χωρίς να εγκαταστήσετε το 
συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης, πληκτρολογήστε 
goflexhome.local στο πεδίο «Διεύθυνση» και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσει 
η διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι το GoFlex Home είναι συνδεδεμένο στο 
δίκτυό σας, πριν συνεχίσετε.
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3. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Mac  Βήμα 3: Εγκατάσταση του GoFlex Home
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD εγκατάστασης GoFlex Home που εμφανίζεται στην 
επιφάνεια εργασίας σας.

Ανοίγει η οθόνη Welcome (Υποδοχή).

3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή GoFlex Home Setup (Εγκατάσταση του GoFlex Home) για να 
ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εμφανίζεται μια οθόνη που υποδεικνύει ότι εξάγονται αρχεία από την αρχειοθήκη και, στη 
συνέχεια, ανοίγει η οθόνη της κύριας εγκατάστασης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Step 1 Set Up Your GoFlex Home (Βήμα 1 Εγκατάσταση του 
GoFlex Home).

Εμφανίζεται η οθόνη End User License Agreement (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη).

5. Διαβάστε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
I Accept (Αποδέχομαι) για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

Εμφανίζεται η οθόνη Registration (Δήλωση).

6. Εισαγάγετε ένα όνομα για το GoFlex Home. 

Το όνομα πρέπει να αρχίζει με ένα γράμμα και να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις 
χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράμματα, αριθμούς, παύλες, τελείες και 
χαρακτήρες υπογράμμισης. Τα διαστήματα δεν επιτρέπονται.

Επειδή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο GoFlex Home από το Internet, η συσκευή 
πρέπει να έχει μοναδικό όνομα. Εάν το όνομα που εισάγετε δεν είναι διαθέσιμο, θα σας ζητηθεί 
να επιλέξετε ένα νέο όνομα.

Αν ο αριθμός-κλειδί του προϊόντος δεν έχει εισαχθεί αυτόματα, βρείτε τον στο κάτω μέρος της 
βάσης του GoFlex Home και εισαγάγετέ τον στα πλαίσια του αριθμού-κλειδιού.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Εμφανίζεται η οθόνη Administrator Account Creation (Δημιουργία λογαριασμού διαχειριστή).

8. Δημιουργήστε ένα δικό σας λογαριασμό χρήστη εισαγάγοντας ένα όνομα χρήστη και έναν 
κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έξι 
χαρακτήρες και να περιλαμβάνει έναν αριθμό. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση 
πεζών-κεφαλαίων.

9. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Η ρύθμιση παραμέτρων του GoFlex Home έχει ολοκληρωθεί. (Σε αυτήν μπορεί να 
περιλαμβάνεται μια αυτόματη ενημέρωση λογισμικού.)

10. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Εμφανίζεται η οθόνη Notifications (Ειδοποιήσεις).
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3. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Mac  Βήμα 4: Εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας GoFlex Home
11. Εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιστασιακά 
μηνύματα συστήματος. Θα λάβετε ένα μήνυμα συστήματος αν υπάρχει πρόβλημα με τη 
μονάδα δίσκου, αν η μονάδα δίσκου είναι πλήρης ή αν η συνδρομή σας Seagate Share Pro 
λήγει σύντομα. 

12. Κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Η εγκατάσταση της συσκευής GoFlex Home έχει τώρα ολοκληρωθεί. Εμφανίζεται η παρακάτω 
οθόνη.

13. Κάντε κλικ στην επιλογή Return to Setup (Επιστροφή στην εγκατάσταση).

Ανοίγει ξανά η οθόνη κύριας εγκατάστασης. Συνεχίστε με την εγκατάσταση των εφαρμογών 
επιφάνειας εργασίας, με τις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο GoFlex Home από τον 
υπολογιστή σας.

Βήμα 4: Εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας 
εργασίας GoFlex Home

Σε αυτό το βήμα, γίνεται εγκατάσταση των εξής εφαρμογών:

• GoFlex Home Agent

• SmartFolderShortcut

• SmartWebShortcut

Για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές επιφάνειας εργασίας:

1. Στην οθόνη κύριας εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Step 2 Install Desktop 
Applications (Optional) (Βήμα 2 Εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας 
[Προαιρετικά]).

Ανοίγει η οθόνη Welcome (Υποδοχή).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).

Ανοίγει η οθόνη Destination Select (Επιλογή προορισμού).

3. Επιλέξτε το δίσκο, στον οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισμικό και, στη συνέχεια, κάντε 
κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).

Ανοίγει η οθόνη Installation Type (Τύπος εγκατάστασης).

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Install (Εγκατάσταση).

Αν απαιτείται, κάντε κλικ στην επιλογή Change Install Location... (Αλλαγή θέσης 
εγκατάστασης...), προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Install (Εγκατάσταση).
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3. Εγκατάσταση του GoFlex Home – Mac  Βήμα 5: Ρύθμιση παραμέτρων Time Machine για το GoFlex Home
5. Όταν σας ζητηθεί, παρέχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης Mac για να 
εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Close (Κλείσιμο). 

Ανοίγει ξανά η οθόνη κύριας εγκατάστασης. Συνεχίστε με τη ρύθμιση παραμέτρων του 
Time Machine, ώστε το GoFlex Home να χρησιμοποιείται ως συσκευή δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας.

Βήμα 5: Ρύθμιση παραμέτρων Time Machine για το 
GoFlex Home

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας Time Machine με το GoFlex Home, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 
δωρεάν έκδοση του Memeo Backup για Mac, η οποία υπάρχει σε ξεχωριστό φάκελο 
στο CD εγκατάστασης του GoFlex Home. 
Αν η εγκατάσταση του GoFlex Home γίνεται σε υπολογιστή ή συσκευή χωρίς μονάδα 
CD-ROM, μεταβείτε στην τοποθεσία www.seagate.com/goflexhomesupport για να 
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού εγκατάστασης.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Time Machine, ώστε να δημιουργεί αντίγραφα 
ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας στο GoFlex Home:

1. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Apple Time Machine, κάντε κλικ στην επιλογή 
Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (Βήμα 3 Ρύθμιση 
παραμέτρων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για Windows/Time Machine [Προαιρετικά])

Ανοίγει ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης, το οποίο υποδεικνύει μια σελίδα στην 
τοποθεσία Web της Apple με πληροφορίες σχετικά με το Time Machine.

2. Στην οθόνη κύριας εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Exit (Έξοδος) για την έξοδο από 
την οθόνη εγκατάστασης GoFlex Home.

3. Μεταβείτε στο στοιχείο System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) και, στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στην επιλογή Time Machine για να ανοίξετε τις προτιμήσεις για το Time Machine.

4. Θέστε το Time Machine σε ON (Ενεργοποίηση).

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Select Disk...  (Επιλογή δίσκου...) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το 
στοιχείο GoFlex Home Backup (Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας GoFlex Home).

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Use Backup Disk (Χρήση δίσκου αντιγράφου ασφαλείας).

7. Εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού χρήστη, για τον οποίο 
έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους στο GoFlex Home.
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8. Κάντε κλικ στην επιλογή Connect (Σύνδεση) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων 
του Time Machine και ξεκινήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή σας 
στο GoFlex Home.

9. Αφαιρέστε το CD εγκατάστασης GoFlex Home από τον υπολογιστή σας. Η εγκατάσταση σε 
αυτόν τον υπολογιστή ολοκληρώθηκε.

Βήμα 6: Εγκατάσταση περισσότερων υπολογιστών 
Mac

Τώρα που η συσκευή GoFlex Home έχει εγκατασταθεί και έχετε δημιουργήσει ένα 
λογαριασμό χρήστη για τον εαυτό σας, εγκαταστήστε πρόσθετους υπολογιστές της 
οικογένειας (όπως απαιτείται), ώστε να έχουν πρόσβαση στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου 
GoFlex Home.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο προσωπικούς υπολογιστές όσο και υπολογιστές 
Mac με το GoFlex Home. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 6: Προσθήκη προσωπικών 
υπολογιστών στο GoFlex Home» στη σελίδα 17 για να προσθέσετε προσωπικούς 
υπολογιστές στο GoFlex Home.

Για να εγκαταστήσετε ακόμη έναν υπολογιστή Mac:

1. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και τοποθετήστε το CD εγκατάστασης GoFlex Home.

Σημείωση: Εάν η εγκατάσταση του GoFlex Home γίνεται σε υπολογιστή ή συσκευή χωρίς μονάδα 
CD-ROM, μεταβείτε στην τοποθεσία www.seagate.com/goflexhomesupport για να 
πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού εγκατάστασης.

Ανοίγει η οθόνη Welcome (Υποδοχή).

2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του CD εγκατάστασης GoFlex Home που εμφανίζεται στην 
επιφάνεια εργασίας σας.

3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή GoFlex Home Setup (Εγκατάσταση του GoFlex Home) 
για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Ανοίγει η οθόνη κύριας εγκατάστασης.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Step 2 Install Desktop Applications (Optional) (Βήμα 2 
Εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας [Προαιρετικά]) και, στη συνέχεια, 
ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Βήμα 4: Εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας 
εργασίας GoFlex Home» στη σελίδα 23.
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5. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ανοίξει ξανά η οθόνη κύριας εγκατάστασης, κάντε κλικ 
στην επιλογή Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (Βήμα 3 
Ρύθμιση παραμέτρων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για Windows/Time Machine 
[Προαιρετικά]) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Βήμα 5: Ρύθμιση 
παραμέτρων Time Machine για το GoFlex Home» στη σελίδα 24.

6. Επαναλάβετε τα βήματα αυτής της ενότητας, μέχρι να προσθέσετε όλους τους υπολογιστές 
Mac της οικογένειας στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home (όπως απαιτείται).

Το σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home έχει τώρα ρυθμιστεί πλήρως και είναι έτοιμο 
για χρήση.

Επόμενα βήματα
Τώρα που ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του GoFlex Home, τα επόμενα βήματα είναι 
τα εξής:

• Να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο GoFlex Home (ανατρέξτε στη 
σελίδα 34).

• Να μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας και να τα χρησιμοποιείτε τόσο από το 
σπίτι όσο και όταν ταξιδεύετε (ανατρέξτε στη σελίδα 38 και στη σελίδα 40).

• Να μοιράζεστε επιλεγμένα αρχεία με φίλους και συγγενείς (ανατρέξτε στη σελίδα 40).

• Να εγκαταστήσετε έναν κεντρικό εκτυπωτή (ανατρέξτε στη σελίδα 45).

Να δείξετε αυτά τα κεφάλαια του παρόντος Οδηγού χρήσης σε κάθε μέλος της 
οικογένειάς σας:

• «Πρώτα βήματα για τη χρήση του GoFlex Home» στη σελίδα 27

• «Απόλαυση και διαχείριση των αρχείων σας στο Seagate Share» στη σελίδα 49

• «Διαχείριση του GoFlex Home» στη σελίδα 65

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους λογαριασμούς χρήστη και 
υπολογιστές, να προσθέσετε άλλες χρήσιμες δυνατότητες του GoFlex Home ή να 
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για πρόσθετους υπολογιστές, αν γίνετε συνδρομητής 
στο Seagate Share Pro ή αν αγοράσετε μια αναβάθμιση λογισμικού Premium Backup. 
Ανατρέξτε στις ενότητες «Πληροφορίες για το Seagate Share Pro» και «Πληροφορίες για το 
Premium Backup» στη σελίδα 10 για περισσότερες πληροφορίες.
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4. Πρώτα βήματα για τη χρήση του 
GoFlex Home

Τώρα που το GoFlex Home είναι ρυθμισμένο, όλα τα μέλη της οικογένειας μπορούν να 
αρχίσουν να μοιράζονται ψηφιακά μέσα και άλλα αρχεία, να αποθηκεύουν αρχεία στο 
GoFlex Home και να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε στο Internet, καθώς και να 
δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του υπολογιστή τους στο GoFlex Home.

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το Seagate Dashboard και το Seagate Share, τις δύο 
εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο GoFlex Home και τη διαχείρισή του. 
Εξηγεί πώς μπορείτε να αντιγράφετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στους φακέλους σας 
στο GoFlex Home, περιγράφει πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας όταν είστε 
στο σπίτι αλλά και όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, και παρέχει συμβουλές για τα πρώτα σας 
βήματα στη χρήση του για να χαρείτε και άλλες δημοφιλείς δυνατότητες του GoFlex Home.

Άνοιγμα του Seagate Dashboard
Το Seagate Dashboard είναι η κεντρική τοποθεσία από την οποία μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του GoFlex Home. Το λογισμικό του Dashboard 
εγκαθίσταται σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows κατά τη ρύθμιση.

Σημείωση: Το Seagate Dashboard είναι διαθέσιμο μόνο για υπολογιστές που λειτουργούν με 
Windows. Οι χρήστες υπολογιστών Mac πρέπει να χρησιμοποιούν το Seagate Share, την 
εφαρμογή που συμπεριλαμβάνεται με το προϊόν και παρέχεται μέσω Web, για την 
αποθήκευση, κοινή χρήση και πρόσβαση σε αρχεία του GoFlex Home. (Ανατρέξτε στην 
ενότητα «Άνοιγμα Seagate Share» στη σελίδα 30 για περισσότερες πληροφορίες.) 
Οι χρήστες υπολογιστών που λειτουργούν με Windows μπορούν να χρησιμοποιούν 
οποιαδήποτε από τις δύο εφαρμογές.

Μπορείτε να ανοίξετε το Seagate Dashboard με τρεις τρόπους:

• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Seagate Dashboard στην επιφάνεια εργασίας σας.

• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο περιοχής ειδοποιήσεων του Seagate Dashboard στην 
επιφάνεια εργασίας σας.

• Από τη λίστα προγραμμάτων στο μενού Start (Έναρξη), επιλέξτε Seagate Dashboard > 
Seagate Dashboard.

Ανοίγει το Seagate Dashboard.
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Πλοήγηση στο Seagate Dashboard
Το Seagate Dashboard έχει τέσσερις κύριους πίνακες:

• Πίνακας Drives (Μονάδες δίσκου) – Ο πίνακας Drives (Μονάδες δίσκου) εμφανίζει 
τις μονάδες δίσκου που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας και εκείνες που 
εντοπίζονται στο δίκτυό σας. Εμφανίζεται επίσης ένας μετρητής χωρητικότητας με τον 
κατειλημμένο και τον ελεύθερο χώρο της μονάδας δίσκου. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο 
βέλος για να εμφανιστούν άλλες συνδεδεμένες μονάδες δίσκου.

• How to... (Διαδικασίες...) – Παρέχει συντομεύσεις για τις συνήθεις εργασίες 
εγκατάστασης και μπορείτε να τον αποκρύψετε πατώντας το σύμβολο της αφαίρεσης (-) 
αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

• Πίνακας My Applications (Οι εφαρμογές μου) – Παρέχει συντομεύσεις για τις 
εφαρμογές του GoFlex Home που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. 

• Πίνακας Application Store (Κατάστημα εφαρμογών) – Σε αυτόν αναγράφονται άλλες 
εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας και παρέχονται σύνδεσμοι για 
δοκιμαστικές εκδόσεις.

Κάντε κλικ στο σύμβολο ? (το εικονίδιο για την ηλεκτρονική βοήθεια) στην επάνω δεξιά γωνία 
για να ανοίξετε την ηλεκτρονική βοήθεια του Seagate Dashboard.

Κάντε κλικ στην επιλογή Change (Αλλαγή) στην επάνω δεξιά γωνία για να αλλάξετε το 
χρήστη που είναι συνδεδεμένος στο Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 29).

Οι δυνατότητες του Seagate Dashboard
Το Dashboard παρέχει τις εξής δυνατότητες:

• Αντιγραφή περιεχομένου από τον υπολογιστή σας στο GoFlex Home (ανατρέξτε στη 
σελίδα 34).

• Κοινή χρήση αρχείων που βρίσκονται στον φάκελο Public (Δημόσιος) του GoFlex Home 
και πρόσβαση στα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στον φάκελο Personal (Προσωπικός) 
του GoFlex Home (ανατρέξτε στη σελίδα 38).

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο GoFlex Home για τα αρχεία που έχετε στον 
υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το Memeo Instant Backup (ανατρέξτε στη σελίδα 36).

• Κοινή χρήση αρχείων με συγγενείς και φίλους, χρησιμοποιώντας το Seagate Share 
(ανατρέξτε στη σελίδα 49).

• Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης που έχετε για το GoFlex Home (ανατρέξτε στη 
σελίδα 65).

• Προσθήκη νέων χρηστών στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home και 
επεξεργασία των λογαριασμών χρηστών—απαιτείται άδεια (ανατρέξτε στη σελίδα 68).

• Διαχείριση του συστήματος αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home—απαιτείται άδεια 
(ανατρέξτε στη σελίδα 65).
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• Δοκιμάστε νέες εφαρμογές δωρεάν από το κατάστημα εφαρμογών ή αγοράστε και 
εγκαταστήστε νέες εφαρμογές, όπως το Memeo Premium Backup (ανατρέξτε στη 
σελίδα 67) ή το Seagate Share Pro (ανατρέξτε στη σελίδα 9).

• Συνδεθείτε στο GoFlex Home ως διαφορετικός χρήστης (ανατρέξτε στην επόμενη 
ενότητα).

Σύνδεση στο Seagate Dashboard
Συνδέεστε στο Seagate Dashboard για πρώτη φορά κατά την εγκατάσταση (ανατρέξτε στη 
σελίδα 12) και παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμη και όταν απενεργοποιείτε τον υπολογιστή. 
Δεν χρειάζεται να συνδέεστε κάθε φορά που ανοίγετε το Dashboard.

Ωστόσο, μπορείτε να συνδεθείτε στο Dashboard από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι 
συνδεδεμένος με το GoFlex Home, ακόμη και αν κάποιος άλλος είναι ήδη συνδεδεμένος με 
τον δικό του λογαριασμό. Όταν συνδέεστε με τα δικά σας στοιχεία, αποκτάτε πρόσβαση 
στους δικούς σας φακέλους στο GoFlex Home.

Σημείωση: Η αλλαγή χρηστών στο Dashboard διακόπτει κάθε σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας που έχει ρυθμιστεί στον υπολογιστή (ανατρέξτε στη σελίδα 36). Αν έχετε 
συνδεθεί στο Dashboard από τον υπολογιστή άλλου χρήστη, αφήστε τον να συνδεθεί 
ξανά το συντομότερο δυνατόν ώστε το τρέχον σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Για να συνδεθείτε στο Dashboard ενώ κάποιος άλλος χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard στον υπολογιστή (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Change (Αλλαγή) δίπλα στο όνομα χρήστη, στην πάνω δεξιά 
πλευρά του Dashboard.

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Change User (Αλλαγή χρήστη).

3. Επιλέξτε το δικό σας όνομα χρήστη, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια 
κάντε κλικ στην επιλογή Log In (Σύνδεση).

Συνδέεστε στο Dashboard.

Ενημέρωση του Seagate Dashboard
Για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερωμένες εκδόσεις του Seagate Dashboard:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

2. Κάντε κλικ στο ? (το εικονίδιο ηλεκτρονικής βοήθειας) στην πάνω δεξιά γωνία του Dashboard 
και στη συνέχεια επιλέξτε Check for Updates (Έλεγχος για ενημερώσεις).

Αν διατίθεται κάποια νεότερη έκδοση του Dashboard, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για 
να την εγκαταστήσετε.
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Άνοιγμα Seagate Share
Το Seagate Share είναι μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web και η οποία σας επιτρέπει να 
έχετε πρόσβαση στο GoFlex Home ακόμη και όταν βρίσκεστε εκτός του οικιακού σας δικτύου. 
Αν διαθέτετε σύνδεση στο Internet και υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Seagate 
Share για να δείτε ταινίες, να ακούσετε μουσική, να προβάλετε φωτογραφίες ή να εργαστείτε 
με άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο GoFlex Home, από οπουδήποτε στον κόσμο. 
Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τα αρχεία σας με φίλους και συγγενείς. (Μπορείτε ακόμη να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο GoFlex Home από το smartphone ή τον υπολογιστή tablet. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του GoFlex Access» στη σελίδα 79 για περισσότερες 
πληροφορίες.)

Το Seagate Share δεν εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Εκτελείται στο πρόγραμμα 
περιήγησης και παρέχει πολλές από τις δυνατότητες που παρέχει και το Seagate Dashboard. 
Με το Seagate Share μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο GoFlex 
Home και στη συνέχεια να έχετε πρόσβαση και να εργάζεστε με αυτά σαν να ήταν στον 
υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και να αλλάξετε λογαριασμούς χρηστών, 
να διαχειριστείτε τη μονάδα δίσκου GoFlex και οποιαδήποτε εξωτερική μονάδα δίσκου USB 
που είναι συνδεδεμένη στο GoFlex Home, καθώς και να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις του 
GoFlex Home.

Οι χρήστες υπολογιστών Mac πρέπει να χρησιμοποιούν το Seagate Share για να έχουν 
πρόσβαση και να διαχειρίζονται το GoFlex Home. Οι χρήστες υπολογιστών με Windows 
μπορούν να επιλέξουν το Seagate Dashboard όταν βρίσκονται στο οικιακό τους δίκτυο, αλλά 
πρέπει να χρησιμοποιούν το Seagate Share για να έχουν πρόσβαση στο GoFlex Home όταν 
βρίσκονται εκτός σπιτιού.

Για να ανοίξετε το Seagate Share:

1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια μεταβείτε στη διεύθυνση 
www.seagateshare.com

Ή

(Μόνο για Windows) Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη 
συνέχεια επιλέξτε Seagate Share.

Ή

(Μόνο για Mac) Εκκινήστε το Finder, περιηγηθείτε στην επιλογή Applications (Εφαρμογές) > 
GoFlex Home Desktop Applications (Εφαρμογές της επιφάνειας εργασίας του GoFlex 
Home) και μετά εκκινήστε το SmartWebShortcut.

Ανοίγει το Seagate Share.

2. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το όνομα του GoFlex Home (Το όνομα δημιουργήθηκε κατά τη 
ρύθμιση. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα, απευθυνθείτε σε όποιον ρύθμισε το GoFlex Home.) 
Στη συνέχεια εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
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3. (Προαιρετικά) Επιλέξτε Remember Me (Απομνημόνευση των στοιχείων μου) για να μην 
χρειάζεται να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό σας την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε.

4. Κάντε κλικ στο Sign In (Είσοδος).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν ανοίξετε το Seagate Share από το Dashboard ή από το 
SmartWebShortcut, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Ανοίγει η αρχική σελίδα του Seagate Share. (Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα.)

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Share.

Ανοίγει η σελίδα Seagate Share.

6. Πατήστε OK για να κλείσετε το πλαίσιο Tip (Συμβουλή), αν χρειαστεί.

Πλοήγηση στο Seagate Share
Η σελίδα Seagate Share έχει πέντε ενότητες:

• Πίνακας Content (Περιεχόμενο): Εμφανίζει τους τρεις φακέλους του GoFlex Home. 
Κάθε εξωτερική μονάδα δίσκου USB που είναι συνδεδεμένη στο GoFlex Home 
εμφανίζεται στον πίνακα Content ως φάκελος εξωτερικής αποθήκευσης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά συν (+), πλην (-) και βέλους ( ) στον πίνακα Content 
(Περιεχόμενο) για να προσθέσετε ένα φάκελο, να διαγράψετε ένα φάκελο και να 
αποστείλετε νέα αρχεία στο GoFlex Home. 

Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε φάκελο του πίνακα Content για να προβάλετε τα περιεχόμενά 
του στον κύριο πίνακα Main (Κύριος) στη δεξιά πλευρά.

• Πίνακας Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία): Εμφανίζει τα κοινόχρηστα στοιχεία – 
συλλογές με φωτογραφίες, μουσική, ταινίες ή άλλα έγγραφα που έχετε συγκεντρώσει 
από τα αρχεία στους φακέλους σας στο GoFlex Home. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
κοινόχρηστα στοιχεία για προσωπική σας ευχαρίστηση ή να προσκαλέσετε συγγενείς και 
φίλους (ή όλους τους χρήστες του Internet) να τα προβάλουν και εκείνοι. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά συν (+) και μείον (-) του πίνακα Shares (Κοινόχρηστα 
στοιχεία) για να προσθέσετε και να διαγράψετε κοινόχρηστα στοιχεία.

Κάντε κλικ σε όποιο κοινόχρηστο αρχείο θέλετε, για να προβάλετε τα περιεχόμενά του στον 
πίνακα Main (Κύριος) στη δεξιά πλευρά.

• Πίνακας Main (Κύριος): Εμφανίζει τα περιεχόμενα των φακέλων και των κοινόχρηστων 
στοιχείων, όταν επιλέγονται σε έναν από τους πίνακες της αριστερής πλευράς.

• Γραμμή εργαλείων Search/View (Αναζήτηση/Προβολή): Παρέχει αναπτυσσόμενα 
μενού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ταξινομήσετε, να φιλτράρετε και να 
αναζητήσετε αρχεία και φακέλους, ώστε να βρείτε εύκολα αυτό που ζητάτε. 
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Η γραμμή εργαλείων Search/View (Αναζήτηση/Προβολή) σάς επιτρέπει επίσης να 
επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλλετε τα αρχεία και τους φακέλους σας 
(για παράδειγμα, σε λίστα ή σε μικρογραφίες). Επιλέξτε Shuffle (Τυχαία σειρά) για να 
κάνετε αναδιάταξη των αρχείων ενός επιλεγμένου φακέλου σε τυχαία σειρά. Επιλέξτε 
Cover (Εξώφυλλο) για να δείτε τα αρχεία σας σε προβολή τύπου λωρίδας φιλμ για 
Windows. (Χρήστες Seagate Share Pro: Επιλέξτε το στοιχείο Cooliris για να ανοίξετε τις 
φωτογραφίες σας στο εργαλείο τρισδιάστατης προβολής εικόνων της εφαρμογής Cooliris. 
Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 52 για περισσότερες πληροφορίες.)

• Γραμμή εργαλείων Navigation (Περιήγηση): Περιλαμβάνει το μενού ηλεκτρονικής 
βοήθειας, το μενού Go To (Μετάβαση) και τη δυνατότητα εξόδου. Χρησιμοποιήστε το 
μενού Go To για να μετακινηθείτε στις σελίδες του Seagate Share:

• Σελίδα Home (Αρχική) (η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το Seagate 
Share)

• Σελίδα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία) (εμφανίζει μόνο τα δικά σας κοινόχρηστα 
στοιχεία)

• Σελίδα Seagate Share

• Σελίδα Preferences (Προτιμήσεις) (εμφανίζει όλες τις προσαρμόσιμες ρυθμίσεις για το 
GoFlex Home – ανατρέξτε στη σελίδα 75 για περισσότερες πληροφορίες)

Ολοκλήρωση εργασιών στο Seagate Share με πολλούς τρόπους
Το Seagate Share προσφέρει διάφορους τρόπους για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας. 
Καθώς θα εξοικειώνεστε με το Seagate Share, θα βρείτε τη μέθοδο που σας εξυπηρετεί 
περισσότερο.

Για παράδειγμα, για να μετακινήσετε αρχεία σε μια κοινή χρήση, μπορείτε:

• Να μεταφέρετε και να αποθέσετε τα αρχεία και τους φακέλους μέσα στην κοινή χρήση.

• Χρησιμοποιήστε τις επιλογές Copy (Αντιγραφή) και Paste (Επικόλληση) στο μενού.

• Χρησιμοποιήστε την επιλογή μενού Add to Share (Προσθήκη στην κοινή χρήση). 
(Ανατρέξτε στην ενότητα «Εύρεση των μενού Seagate Share» στη σελίδα 32 για 
περισσότερες πληροφορίες.)

Εύρεση των μενού Seagate Share
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις περισσότερες εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε 
στο Seagate Share (όπως να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης, να προσθέσετε ένα 
φάκελο σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο, να ξεκινήσετε την προβολή μιας ταινίας ή να λάβετε ένα 
αρχείο) από τα μενού που εμφανίζονται όταν μετακινείτε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο ή στο 
φάκελο που θέλετε και κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.
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Δυνατότητες Seagate Share
Το Seagate Share παρέχει τις εξής δυνατότητες:

• Αντιγραφή περιεχομένου από τον υπολογιστή σας στο GoFlex Home (ανατρέξτε στη 
σελίδα 34).

• Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που βρίσκονται στον φάκελο Public (Δημόσιος) του GoFlex 
Home και στα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στο φάκελο Personal (Προσωπικός) του 
GoFlex Home (ανατρέξτε στη σελίδα 38).

• Συλλογή φωτογραφιών, μουσικής, ταινιών ή άλλων εγγράφων από πολλαπλούς 
φακέλους για τη δημιουργία κοινόχρηστων στοιχείων που μπορούν να χαρούν οι 
συγγενείς και οι φίλοι σας (ανατρέξτε στη σελίδα 49).

• Επιλογή φακέλων και αρχείων για κοινή χρήση με συσκευές ψηφιακών μέσων, όπως το  
FreeAgent GoFlex TV και άλλες συσκευές συμβατές με DLNA (ανατρέξτε στη σελίδα 47).

• Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στο GoFlex Home (ανατρέξτε στη σελίδα 65) και 
προσαρμογή άλλων ρυθμίσεων χρήστη για το GoFlex Home (ανατρέξτε στη σελίδα 66).

• Προσθήκη και διαχείριση λογαριασμών χρήστη (ανατρέξτε στη σελίδα 68).

• Διαχείριση του GoFlex Home και των συνδεδεμένων συσκευών (ανατρέξτε στη 
σελίδα 71) και αλλαγή των προτιμήσεων στη συσκευή GoFlex Home (ανατρέξτε στη 
σελίδα 75).

Δυνατότητες του Seagate Share Pro:
Το Seagate Share Pro διατίθεται με ετήσια συνδρομή και περιλαμβάνει τις εξής δυνατότητες:

• Κοινή χρήση φωτογραφιών στο Facebook (ανατρέξτε στη σελίδα 43) και στο Flickr 
(ανατρέξτε στη σελίδα 44).

• Κοινή χρήση φωτογραφιών με όλους τους χρήστες του Internet και δυνατότητα να 
επιτρέψετε σε άλλους να εγγραφούν στα κοινόχρηστά σας στοιχεία μέσω τροφοδοσιών 
RSS (Really Simple Syndication) (ανατρέξτε στη σελίδα 45).

• Προβολή φωτογραφιών σε τρισδιάστατο τοίχο χρησιμοποιώντας το Cooliris (ανατρέξτε 
στη σελίδα 52).

• Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση στο GoFlex Home με FTPS (ανατρέξτε στη 
σελίδα 63).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Seagate Share και το Seagate Share Pro, 
ανατρέξτε στην ενότητα «Απόλαυση και διαχείριση των αρχείων σας στο Seagate Share» στη 
σελίδα 49.
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 Γνωριμία με τους φακέλους του GoFlex Home
Κάθε μέλος της οικογένειας έχει πρόσβαση σε τρεις φακέλους στο GoFlex Home: 

• GoFlex Home Public (Δημόσιος): Ένας φάκελος, όπου τα αρχεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από κοινού με άλλα άτομα στο οικιακό σας δίκτυο. Χρησιμοποιήστε το 
φάκελο Public για να δημιουργήσετε μια οικιακή βιβλιοθήκη μέσων ψηφιακής μουσικής, 
ταινιών, βίντεο και φωτογραφιών (ή άλλων αρχείων) στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι 
όσοι βρίσκονται στο οικιακό σας δίκτυο από τον υπολογιστή τους.

• GoFlex Home Personal (Προσωπικός): Ένας φάκελος, που μόνο εσείς μπορείτε να 
δείτε και να προσπελάσετε, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικά ή ιδιωτικά 
αρχεία. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο 
Personal (Προσωπικός) από οποιοδήποτε υπολογιστή ή smartphone στο Internet, είτε 
βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός σπιτιού, αν συνδεθείτε στο GoFlex Home με το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

• GoFlex Home Backup (Αντίγραφα ασφαλείας): Ένας φάκελος που μόνο εσείς 
μπορείτε να δείτε και να προσπελάσετε και στον οποίο αποθηκεύονται όλα τα αρχεία 
αντιγράφων ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
αρχείων στο GoFlex Home» στη σελίδα 36 για περισσότερες πληροφορίες.

Όταν ανοίγετε το παράθυρο «O Υπολογιστής μου» (σε Windows) ή ανοίγετε το Finder ή 
εκκινείτε το SmartFolderShortcut (σε Mac), οι φάκελοι GoFlex Home εμφανίζονται ως τρεις 
διαφορετικές μονάδες δίσκου. Το GoFlex Home περιέχει έναν φάκελο Personal για κάθε 
λογαριασμό χρήστη GoFlex. Ωστόσο, ο μόνος που βλέπετε είναι αυτός που ταιριάζει με το 
δικό σας όνομα χρήστη και τον δικό σας κωδικό πρόσβασης.

Περιορισμοί απορρήτου
Όταν η μονάδα δίσκου είναι τοποθετημένη στον σταθμό υποδοχής του GoFlex Home, 
πρόσβαση στα περιεχόμενα των φακέλων Personal (Προσωπικός) και Backup (Αντίγραφα 
ασφαλείας) έχετε μόνο εσείς. Ωστόσο, η μονάδα δίσκου δεν διαθέτει ενσωματωμένους 
περιορισμούς πρόσβασης. Λάβετε υπόψη σας ότι η μονάδα δίσκου μπορεί να αφαιρεθεί και 
να συνδεθεί απευθείας με οποιονδήποτε υπολογιστή χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό 
σταθμό υποδοχής GoFlex Desk, όταν αποφασίσετε να αποθηκεύσετε οικονομικά στοιχεία ή 
άλλες απόρρητες πληροφορίες στο GoFlex Home.

Αντιγραφή των αρχείων σας στο GoFlex Home
Το πρώτο σας βήμα με το GoFlex Home είναι να αντιγράψετε (ή να αποστείλετε) αρχεία από 
τον υπολογιστή σας στο GoFlex Home. Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να 
αποστείλετε, καθώς και αν θα τα χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλους χρήστες στο οικιακό 
σας δίκτυο ή αν θα παραμείνουν απόρρητα και θα μπορείτε να τα προβάλετε μόνο εσείς.

Τα αρχεία που αντιγράφετε στο GoFlex Home δεν διαγράφονται από τον υπολογιστή σας.
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Για να προσπελάσετε τα αρχεία σας αφού τα αποθηκεύσετε στο GoFlex Home, ανατρέξτε 
στις ενότητες «Πρόσβαση και απόλαυση των αρχείων σας στο οικιακό σας δίκτυο» στη 
σελίδα 38 και «Πρόσβαση και απόλαυση των αρχείων σας όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι» στη 
σελίδα 40.

Αντιγραφή αρχείων στο GoFlex Home με το Seagate Dashboard
1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

2. Στον πίνακα How to... (Διαδικασίες...), κάντε κλικ στην επιλογή Load Content (Φόρτωση 
περιεχομένου).

Ανοίγει η οθόνη Load Content (Φόρτωση περιεχομένου).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Open Windows Explorer (Άνοιγμα Windows Explorer).

Ανοίγουν δύο παράθυρα του Explorer.

4. Στο πρώτο παράθυρο, επιλέξτε τους φακέλους και τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε από 
«Τα έγγραφά μου». Μεταφέρετε και αποθέστε τα είτε στο φάκελο GoFlex Home Public 
(Δημόσιος) είτε στο φάκελο GoFlex Home Personal (Προσωπικός) στο άλλο παράθυρο. 
(Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και από άλλες τοποθεσίες του υπολογιστή σας εκτός από 
την τοποθεσία «Τα έγγραφά μου».)

Οι φάκελοι και τα αρχεία αντιγράφονται στο GoFlex Home. Ανάλογα με το μέγεθος των 
αρχείων σας, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι αρκετά 
λεπτά.

Αντιγραφή αρχείων στο GoFlex Home με το Seagate Share
Για να αντιγράψετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Share και εισέλθετε (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Share.

Ανοίγει το παράθυρο Seagate Share.

3. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενο), επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε 
τα αρχεία σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος προς τα πάνω ( ).

Ανοίγει το παράθυρο Upload (Αποστολή).
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4. (Για μικρό αριθμό αρχείων) Επιλέξτε Manual Upload (Μη αυτόματη αποστολή), κάντε κλικ 
στην επιλογή Add File (Προσθήκη αρχείου) και μετά περιηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να 
αποστείλετε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα ωσότου έχουν επιλεγεί όλα τα αρχεία που θέλετε να 
αντιγράψετε.

Ή

(Για μεγάλο αριθμό αρχείων ή φακέλων) Κάντε κλικ στην επιλογή Drag and Drop (Μεταφορά 
και απόθεση). Ανοίξτε το Finder ή τον Windows Explorer, βρείτε τους φακέλους και τα αρχεία 
που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια μεταφέρετε και αποθέστε τα στο παράθυρο 
Seagate Share Drag and Drop (Μεταφορά και απόθεση του Seagate Share). 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η δυνατότητα Drag and Drop (Μεταφορά και απόθεση) απαιτεί Java Virtual 
RunTime Machine.

5. Επιλέξτε Upload (Αποστολή).

Οι φάκελοι και τα αρχεία αντιγράφονται στο GoFlex Home. Ανάλογα με το μέγεθος των 
αρχείων σας, η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι αρκετά 
λεπτά.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων στο 
GoFlex Home

Σημείωση: Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μόνο σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows. 
Χρήστες Mac – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Time Machine για να 
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στο GoFlex Home. Ανατρέξτε στο 
«Βήμα 5: Ρύθμιση παραμέτρων Time Machine για το GoFlex Home» στη σελίδα 24 για να 
ξεκινήσετε. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής Time Machine στον υπολογιστή 
σας για περισσότερες πληροφορίες. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Time Machine με το GoFlex Home, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια συμπληρωματική έκδοση του Memeo Instant Backup για Mac, 
η οποία υπάρχει σε ξεχωριστό φάκελο στο CD εγκατάστασης του GoFlex Home.

Επιδόσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Ανάλογα με το μέγεθος των δεδομένων για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή σας στο GoFlex Home για 
πρώτη φορά ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα, αν εκτελείται ασύρματα. Αν η δημιουργία 
αντιγράφων ασφαλείας γίνεται για πρώτη φορά, συνιστάται να συνδέσετε ένα καλώδιο 
Ethernet από τον υπολογιστή σας απευθείας στο δρομολογητή.
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Οι ταχύτητες μεταφοράς θα είναι αρκετά μεγαλύτερες, αν συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε 
ένα δρομολογητή Gigabit Ethernet ή διακόπτη σε σύγκριση με μια ασύρματη σύνδεση. Αφού 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάθε επόμενη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ασύρματα.

Πληροφορίες για το Memeo Instant Backup
Το GoFlex Home περιλαμβάνει το λογισμικό Memeo Instant Backup, έναν απλό τρόπο για να 
διασφαλίσετε ότι τα αρχεία σας είναι προστατευμένα σε περίπτωση βλάβης, απώλειας ή 
κλοπής του υπολογιστή σας. Μόλις ξεκινήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τον 
υπολογιστή σας, το Memeo Instant Backup θα δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας για κάθε 
σημαντικό αρχείο του υπολογιστή σας αυτόματα και συνεχώς, χωρίς να χρειάζονται άλλα 
δεδομένα από εσάς.

Το GoFlex Home περιλαμβάνει πρόσβαση στο Memeo Instant Backup για τρεις υπολογιστές.

Έναρξη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
Για να ξεκινήσετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τον υπολογιστή σας: 

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

Σημείωση: Εγκαταστήστε τη νεότερη έκδοση του Memeo Backup εάν σας ζητηθεί να ενημερώσετε το 
λογισμικό. Έτσι εξασφαλίζετε ότι το GoFlex Home διαθέτει τις τελευταίες δυνατότητες.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Instant Backup.

Ανοίγει το Memeo Instant Backup.

Το Memeo Backup σαρώνει αυτόματα τη μονάδα δίσκου C του υπολογιστή σας και εμφανίζει 
τα αρχεία και τους φακέλους για τους οποίους θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας. 
Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία για τα οποία θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας 
κάνοντας κλικ στην επιλογή Advanced Options (Επιλογές για προχωρημένους).

3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί ο φάκελος GoFlex Home Backup (Αντίγραφα ασφαλείας) από το 
αναπτυσσόμενο μενού.

4. Επιλέξτε Start Backup (Έναρξη δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας).

Το Memeo Instant Backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία σας. Η διαδικασία 
αυτή μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα, ανάλογα με τον αριθμό αρχείων που έχετε. Αν χρειαστεί, 
μπορείτε να διακόψετε και να επανεκκινήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του Memeo Instant Backup. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Memeo Instant Backup, επιλέξτε ? στο Seagate 
Dashboard για να ανοίξει η ηλεκτρονική βοήθεια.
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Συνεχής δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Από τώρα και στο εξής, για κάθε νέο αρχείο που προσθέτετε στον υπολογιστή σας και για 
κάθε υπάρχον αρχείο που επεξεργάζεστε και αποθηκεύετε, θα δημιουργείται αυτόματα ένα 
αντίγραφο ασφαλείας από το Memeo Instant Backup. Δεν χρειάζεται να κάνετε άλλα βήματα 
για να διασφαλίσετε την προστασία των αρχείων σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν είστε προχωρημένος χρήστης, κάντε αναβάθμιση στο Memeo Premium 
Backup για περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες επιλογές και 
μεγαλύτερη ευελιξία. Κάντε κλικ στην επιλογή Learn More (Μάθετε 
περισσότερα) για το Premium Backup, από το Application Store (Κατάστημα 
εφαρμογών) του Seagate Dashboard.

Πρόσβαση και απόλαυση των αρχείων σας στο 
οικιακό σας δίκτυο

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους τρεις φακέλους σας στο GoFlex Home από το οικιακό 
σας δίκτυο ή από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω Internet. Μπορείτε να δείτε ταινίες, να 
ακούσετε μουσική, να προβάλετε φωτογραφίες και να ανοίξετε άλλα αρχεία των φακέλων 
Personal (Προσωπικός) και Public (Δημόσιος) του GoFlex Home σαν να ήταν αποθηκευμένοι 
απευθείας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε, να αποθηκεύσετε ή 
να διαγράψετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο GoFlex Home.

Από το οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Seagate Dashboard ή την 
εφαρμογή Seagate Share που παρέχεται μέσω Web για να έχετε πρόσβαση στους φακέλους 
σας. Οι χρήστες Mac μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης το SmartFolderShortcut στο 
Finder για να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους. Όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι, είτε 
χρησιμοποιείτε υπολογιστή ή ένα smartphone, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Seagate Share 
για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας.

Η παρούσα ενότητα εξηγεί πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από το οικιακό 
σας δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας 
όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ανατρέξτε στη σελίδα 40.

Πρόσβαση στα αρχεία σας από το Seagate Dashboard

Σημείωση: Χρήστες Mac – Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το Seagate Share είτε το 
SmartFolderShortcut για να προσπελάσετε τα αρχεία σας. Ανατρέξτε στις επόμενες 
ενότητες για περισσότερες πληροφορίες.

Από το Seagate Dashboard, μπορείτε να προβάλετε τους τρεις φακέλους σας και 
τα περιεχόμενά τους σε μια οικεία προβολή φακέλου, όπως θα εμφανίζονταν από 
«Τα έγγραφά μου». 
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Για να προσπελάσετε τους φακέλους σας στο GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

2. Στον πίνακα My Applications (Οι εφαρμογές μου), επιλέξτε Folder View (Προβολή φακέλου).

Οι τρεις φάκελοί σας στο GoFlex Home ανοίγουν στο πρόγραμμα περιήγησης, αλλά σε μια 
προβολή φακέλου παρόμοια με εκείνη για «Τα έγγραφά μου».

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε τους τρεις φακέλους σας στο GoFlex 
Home από το εικονίδιο «Ο Υπολογιστής μου», αν επεκτείνετε την επιλογή 
Θέσεις δικτύου και επιλέξετε GoFlex Home.

3. Παρακολουθήστε ταινίες, ακούστε μουσική, προβάλετε φωτογραφίες και ανοίξτε άλλα αρχεία 
από τους φακέλους του GoFlex Home σαν να ήταν αποθηκευμένοι απευθείας στον 
υπολογιστή σας.

Πρόσβαση στα αρχεία σας από το Seagate Share
1. Ανοίξτε το Seagate Share και εισέλθετε (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Share.

Ανοίγει το παράθυρο Seagate Share.

3. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενα), κάντε κλικ στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία που 
θέλετε.

Τα αρχεία του φακέλου εμφανίζονται στον πίνακα Main (Κύριος) στη δεξιά πλευρά.

4. Δείτε ταινίες, ακούστε μουσική, προβάλετε φωτογραφίες και ανοίξτε άλλα αρχεία των 
φακέλων σας στο GoFlex Home σαν να ήταν αποθηκευμένοι απευθείας στον υπολογιστή 
σας. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απόλαυση και διαχείριση των αρχείων σας στο Seagate 
Share» στη σελίδα 49 για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσβαση στα αρχεία σας με το SmartFolderShortcut

Σημείωση: Οι εργασίες που περιλαμβάνει η παρούσα ενότητα είναι διαθέσιμες μόνο σε υπολογιστές 
Mac. Οι χρήστες των Windows πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Seagate Dashboard ή το 
Seagate Share για να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους.

Για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Mac:

1. Ανοίξτε τους φακέλους του GoFlex Home σε μια οικεία προβολή φακέλου ανοίγοντας το 
Finder και στη συνέχεια επιλέγοντας Applications (Εφαρμογές) > GoFlex Home Desktop 
Applications (Εφαρμογές της επιφάνειας εργασίας του GoFlex Home) > 
SmartFolderShortcut.

2. Παρακολουθήστε ταινίες, ακούστε μουσική, προβάλετε φωτογραφίες και ανοίξτε άλλα αρχεία 
από τους φακέλους του GoFlex Home σαν να ήταν αποθηκευμένοι απευθείας στον 
υπολογιστή σας.
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Πρόσβαση και απόλαυση των αρχείων σας όταν δεν 
βρίσκεστε στο σπίτι

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους τρεις φακέλους σας στο GoFlex Home από οπουδήποτε 
στον κόσμο μέσω Internet. Είτε χρησιμοποιείτε υπολογιστή, smartphone ή άλλη συσκευή, 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Seagate Share για να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στα 
αρχεία σας. 

Μπορείτε να δείτε ταινίες, να ακούσετε μουσική, να προβάλετε φωτογραφίες και να ανοίξετε 
άλλα αρχεία των φακέλων Personal (Προσωπικός) και Public (Δημόσιος) του GoFlex Home 
σαν να ήταν αποθηκευμένοι απευθείας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε, επίσης, να 
επεξεργαστείτε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο 
GoFlex Home.

Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 
«Πρόσβαση στα αρχεία σας από το Seagate Share» στη σελίδα 39.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες για την ασφάλεια» στη σελίδα 10 για πληροφορίες 
σχετικά με τις μεθόδους ασφάλειας που χρησιμοποιούνται κατά την πρόσβαση στα αρχεία 
σας και την κοινή χρήση τους με άλλα άτομα.

Κοινή χρήση των αρχείων σας με φίλους και συγγενείς
Όταν αντιγράψετε αρχεία στο GoFlex Home, μπορείτε να δημιουργήσετε συλλογές από 
μουσική, ταινίες, φωτογραφίες και άλλα έγγραφα που θέλετε να χαρείτε οι ίδιοι ή να 
μοιραστείτε με την οικογένειά σας. (Οι συνδρομητές του Seagate Share Pro μπορούν επίσης 
να μοιραστούν φωτογραφίες στο Facebook και στο Flickr, καθώς και μέσω τροφοδοσιών 
RSS – Really Simple Syndication.)

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία συλλογών αρχείων 
σε κοινόχρηστα στοιχεία, που είναι παρόμοια με φακέλους και για τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτά από άλλους στο Internet.

Δημιουργία κοινόχρηστου στοιχείου
Ένα κοινόχρηστο στοιχείο είναι μια συλλογή από σχετική μουσική, ταινίες, φωτογραφίες και 
έγγραφα που συγκροτείτε εσείς οι ίδιοι από τους φακέλους του GoFlex Home. Μια κοινή 
χρήση δεν περιέχει αντίγραφα των αρχείων σας, αλλά μόνο παραπομπές για αρχεία, οπότε 
καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο στο GoFlex Home. (Αν διαγράψετε ένα αρχείο από το φάκελό 
του, αλλάξετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου στον οποίο βρίσκεται ή μετακινήσετε το 
αρχείο ή το φάκελο, το αρχείο εξαφανίζεται από κάθε κοινή χρήση στην οποία έχει 
συμπεριληφθεί.)
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Για να δημιουργήσετε μια κοινή χρήση:

1. Ανοίξτε το Seagate Share και εισέλθετε (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Share.

Ανοίγει το παράθυρο Seagate Share.

3. Στον πίνακα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), κάντε κλικ στο σύμβολο της πρόσθεσης (+).

Ανοίγει το παράθυρο Create Share (Δημιουργία κοινής χρήσης).

4. Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την κοινή χρήση και επιλέξτε ένα θέμα, που 
προσθέτει μια εικόνα φόντου στην κοινή χρήση.

5. Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο Share with (Κοινή χρήση με):

• Εισαγάγετε τουλάχιστον μία διεύθυνση e-mail ή κάντε κλικ στην επιλογή Address Book 
(Βιβλίο διευθύνσεων) για να προσθέσετε διευθύνσεις e-mail από το βιβλίο διευθύνσεών 
σας.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Create (Δημιουργία) για να δημιουργήσετε το κοινόχρηστο 
στοιχείο και να αποστείλετε ένα e-mail στους παραλήπτες σας ή κάντε κλικ στην επιλογή 
More Sharing Options (Περισσότερες επιλογές κοινής χρήσης) για να ορίσετε επιλογές 
κοινής χρήσης ως εξής:

• Κάντε κλικ στην επιλογή Family Accounts (Λογαριασμοί οικογένειας), ώστε το 
κοινόχρηστο στοιχείο σας να είναι διαθέσιμο σε όλα τα άτομα του οικιακού σας 
δικτύου που έχουν πρόσβαση στο GoFlex Home.

• Κάντε κλικ στην επιλογή Friends (Φίλοι), αν θέλετε να είναι διαθέσιμη η κοινή χρήση 
σε συγκεκριμένα άτομα εκτός του οικιακού σας δικτύου. Κάντε κλικ στην επιλογή 
Share until (Κοινή χρήση μέχρι) και, κατόπιν, ορίστε ημερομηνία λήξης της κοινής 
χρήσης και προσθέστε στην κοινή σας χρήση προστασία κωδικού πρόσβασης, αν 
θέλετε. Τα κοινόχρηστα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο για ανάγνωση. Οι φίλοι σας 
έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν το e-mail, συνεπώς λάβετε αυτό υπόψη όταν 
επιλέγετε το άτομο με το οποίο θα κάνετε κοινή χρήση.

Σημείωση: Την πρώτη φορά που καλείτε φίλους να προβάλουν ένα κοινόχρηστο αρχείο, το 
Seagate Share σάς ζητάει τη διεύθυνση e-mail, η οποία χρησιμοποιείται ως 
διεύθυνση απάντησης στην πρόσκληση που στέλνει το Seagate Share. Αργότερα 
μπορείτε να αλλάξετε την διεύθυνση e-mail, αν θέλετε (ανατρέξτε στη σελίδα 66). 
Αν επιλέξετε να προσθέσετε προστασία κωδικού πρόσβασης στην κοινή σας χρήση, 
θα ζητηθεί από τους χρήστες που καλείτε να προβάλουν την κοινή σας χρήση να 
δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης για να μπορέσουν να την προβάλουν. 
(Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση και διαχείριση βιβλίου διευθύνσεων e-mail 
για κοινόχρηστα στοιχεία» στη σελίδα 62 για περισσότερες πληροφορίες.)
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• Κάντε κλικ στην επιλογή Everyone (Όλοι), ώστε το κοινόχρηστο στοιχείο σας να είναι 
διαθέσιμο (και αναζητήσιμο) στο Internet και στις τροφοδοσίες RSS και, στη συνέχεια, 
ορίστε μια ημερομηνία λήξης της κοινής χρήσης, αν θέλετε.

• Κάντε κλικ στο στοιχείο Media Devices (Συσκευές μέσων), ώστε το κοινόχρηστο 
στοιχείο σας να είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές συσκευές μέσων στο οικιακό σας 
δίκτυο (ανατρέξτε στη σελίδα 47).

6. Από προεπιλογή, η επιλογή Allow Downloads  (Να επιτρέπονται οι λήψεις) είναι 
ενεργοποιημένη, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται στα άλλα άτομα η λήψη της πρωτότυπης 
έκδοσης πλήρους ανάλυσης όλων των αρχείων του κοινόχρηστου στοιχείου. Η δυνατότητα 
αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση κοινόχρηστων στοιχείων που περιλαμβάνουν 
έγγραφα που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους, διότι το κοινόχρηστο στοιχείο περιέχει μόνο 
παραπομπές για τα αρχεία και όχι αντίγραφά τους.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Create (Δημιουργία).

Ο κοινόχρηστος φάκελος δημιουργείται.

8. Για να προσθέσετε περιεχόμενο στην κοινή σας χρήση, από τον πίνακα Content 
(Περιεχόμενα), επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια μεταφέρετε και αποθέστε 
μέσα στην κοινή χρήση είτε ολόκληρο το φάκελο είτε επιλεγμένα αρχεία του.

9. Προβάλετε το ολοκληρωμένο κοινόχρηστο στοιχείο σας κάνοντας διπλό κλικ στο κοινόχρηστο 
στοιχείο στον πίνακα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία).

Η κοινή χρήση ανοίγει και εμφανίζεται το φόντο της επιλογής σας καθώς και η περιγραφή που 
προσθέσατε κατά την εγκατάσταση. Μέσα στο παράθυρο των κοινών χρήσεων, έχετε 
επιλογές για να αλλάξετε την προβολή των περιεχομένων, να ξεκινήσετε μια παρουσίαση 
διαφανειών, να αναπαραγάγετε μουσική που περιλαμβάνεται στην κοινή χρήση και να λάβετε 
τα αρχεία της κοινής χρήσης στον υπολογιστή σας.

10. Κάντε κλικ στο βέλος της γραμμής εργαλείων κοινών χρήσεων για να επιστρέψετε στην κύρια 
σελίδα του Seagate Share.

Σημείωση: Αν αποφασίσετε να επιτρέψετε σε συγκεκριμένους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο 
κοινόχρηστο στοιχείο στο Βήμα 5, το GoFlex Home τους στέλνει αυτόματα e-mail, 
χρησιμοποιώντας ως διεύθυνση αποστολέα τη διεύθυνση e-mail σας στο GoFlex Home. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήστη GoFlex Home» στη 
σελίδα 66 για να μάθετε πώς να ορίσετε τη διεύθυνση e-mail στο GoFlex Home.
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Αντιγραφή των φωτογραφιών σας από το GoFlex Home στο Facebook

Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Seagate Share Pro.

Αν δημιουργήσετε μια κοινή χρήση που περιλαμβάνει εικόνες και φωτογραφίες, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το GoFlex Home για να δημιουργήσετε ένα φωτογραφικό άλμπουμ στο 
προφίλ σας στο Facebook.

Για να δημιουργήσετε ένα φωτογραφικό άλμπουμ στο Facebook χρησιμοποιώντας εικόνες 
της κοινής σας χρήσης στο GoFlex Home:

1. Στον πίνακα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο 
κοινόχρηστο στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στην επιλογή View Details (Προβολή λεπτομερειών).

Ανοίγει ο πίνακας Details (Λεπτομέρειες).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Social Networking Sites (Τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης) και, 
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο Share with Facebook (Κοινή χρήση με το Facebook).

Ανοίγει το παράθυρο Service Authorization (Εξουσιοδότηση υπηρεσίας). (Αυτό μπορεί να 
διαρκέσει λίγη ώρα.)

3. Κάντε κλικ στο Facebook.

Ανοίγει άλλο ένα παράθυρο, που σας ζητάει να εξουσιοδοτήσετε το Seagate Share για να 
συνδεθεί με το λογαριασμό σας στο Facebook.

4. Αν χρειαστεί, εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Facebook και στη συνέχεια 
κλείστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. 

5. Επιλέξτε Authorization Complete (Ολοκλήρωση εξουσιοδότησης).

6. Επιλέξτε ένα υπάρχον φωτογραφικό άλμπουμ στο Facebook, ή δημιουργήστε νέο άλμπουμ, 
και στη συνέχεια επιλέξτε Submit (Υποβολή).

Το Seagate Share αντιγράφει τις φωτογραφίες σας από το GoFlex Home στο Facebook. 
(Δεν αντιγράφονται στο Facebook αρχεία μουσικής, ταινιών ή εγγράφων που 
περιλαμβάνονται στην κοινή χρήση.)

7. Συνδεθείτε στο Facebook και στη συνέχεια μεταβείτε στο φωτογραφικό άλμπουμ στο οποίο 
βρίσκονται οι εικόνες σας. 

8. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που αποστείλατε και μετά επιλέξτε Approve Selected Photos 
(Έγκριση επιλεγμένων φωτογραφιών). Αφού εγκρίνετε τις φωτογραφίες, μπορείτε να τις 
επεξεργαστείτε, να τις οργανώσετε και να τις μοιραστείτε κανονικά.

Αν προσθέσετε περισσότερες φωτογραφίες στην ίδια κοινή χρήση του GoFlex Home, το 
Seagate Share τις αντιγράφει αυτόματα στο Facebook. Πρέπει να εγκρίνετε τις νέες αυτές 
φωτογραφίες για να εμφανιστούν στο προφίλ σας στο Facebook. Οι φωτογραφίες που 
καταργείτε από την κοινή χρήση δεν διαγράφονται από το Facebook.
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Αντιγραφή των φωτογραφιών σας από το GoFlex Home στο Flickr

Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Seagate Share Pro.

Αν δημιουργήσετε μια κοινή χρήση που περιλαμβάνει εικόνες και φωτογραφίες, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το GoFlex Home για να προσθέσετε τις φωτογραφίες σας στην ακολουθία 
φωτογραφιών που έχετε στο Flickr.

Για να προσθέσετε τις εικόνες από την κοινή χρήση του GoFlex Home στη ροή φωτογραφιών 
σας στο Flickr:

1. Στον πίνακα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο 
κοινόχρηστο στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στην επιλογή View Details (Προβολή λεπτομερειών).

Ανοίγει ο πίνακας Details (Λεπτομέρειες).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Social Networking Sites (Τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης) και, 
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλαίσιο Share with Flickr (Κοινή χρήση με το Flickr).

Ανοίγει το παράθυρο Service Authorization (Εξουσιοδότηση υπηρεσίας). (Αυτό μπορεί να 
διαρκέσει λίγη ώρα.)

3. Επιλέξτε Flickr.

Ανοίγει ένα άλλο παράθυρο που σας ζητάει να εξουσιοδοτήσετε το Flickr να χρησιμοποιήσει 
το Seagate Share. 

4. Αν χρειαστεί, εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Flickr και στη συνέχεια 
επιλέξτε OK, I’ll Authorize It (Έγκριση εξουσιοδότησης). 

5. Κλείστε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε 
Authorization Complete (Ολοκλήρωση εξουσιοδότησης).

6. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη ακολουθία φωτογραφιών, ένα υπάρχον σετ ή δημιουργήστε νέο 
σετ εισάγοντας ένα όνομα και προαιρετικά μια περιγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε Submit 
(Υποβολή). 

Το Seagate Share αντιγράφει τις φωτογραφίες σας από το GoFlex Home στο Flickr. (Δεν 
αντιγράφονται στο Flickr αρχεία μουσικής, ταινιών ή εγγράφων που περιλαμβάνονται στην 
κοινή χρήση.) 

Αν προσθέσετε περισσότερες φωτογραφίες στην κοινή χρήση του GoFlex Home, το Seagate 
Share τις αντιγράφει αυτόματα στο Flickr. Οι φωτογραφίες που καταργείτε από την κοινή 
χρήση δεν διαγράφονται από το Flickr.
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Κοινή χρήση των αρχείων σας με τροφοδοσίες RSS

Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Seagate Share Pro.

Ο όρος RSS προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Really Simple Syndication 
(Πραγματικά απλή σύνδεση περιεχομένου). Πρόκειται για μια μέθοδο διανομής συχνά 
ανανεώσιμου περιεχομένου Web (όπως στην περίπτωση τοποθεσιών και ιστολογίων 
ειδησεογραφικού περιεχομένου) σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής 
μιας τροφοδοσίας RSS για να ενημερώνεστε για τις αγαπημένες σας τοποθεσίες.

Με το GoFlex Home, δίνεται η δυνατότητα σε άλλους χρήστες να εγγραφούν σε μια 
τροφοδοσία RSS για να ενημερώνονται σχετικά με το περιεχόμενο των κοινόχρηστων 
στοιχείων, αν τα ρυθμίσετε έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλους (ανατρέξτε στο Βήμα 5 στη 
σελίδα 41). Στην τροφοδοσία RSS εμφανίζονται μόνο φωτογραφίες και άλλες εικόνες. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται αρχεία μουσικής, ταινιών και εγγράφων.

Αν η κοινή σας χρήση είναι διαθέσιμη για όλους, εμφανίζεται αυτόματα ένα εικονίδιο RSS στη 
γραμμή εργαλείων κοινών χρήσεων. Αν κάποιος που προβάλλει την κοινή χρήση κάνει κλικ 
στο εικονίδιο RSS, η κοινή χρήση ανοίγει ένα πρόγραμμα ανάγνωσης RSS, το οποίο 
εμφανίζει το όνομα και την περιγραφή της κοινής χρήσης, καθώς και τις εικόνες της κοινής 
χρήσης ταξινομημένες βάσει ονόματος. Κατόπιν, το πρόγραμμα ανάγνωσης RSS λαμβάνει 
αυτόματα νέες εικόνες που προσθέτετε στο κοινόχρηστο στοιχείο και τις διαγράφει όταν τις 
αφαιρείτε από το κοινόχρηστο στοιχείο.

Εγκατάσταση κεντρικού εκτυπωτή
Αν συνδέσετε έναν εκτυπωτή με τη θύρα USB του GoFlex Home, όλοι οι χρήστες του 
συστήματος αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν από 
κοινού και να εκτυπώνουν ασύρματα σε αυτόν από μια κεντρική τοποθεσία.

Σημείωση: Η παρούσα ενότητα περιγράφει τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να 
προσθέσετε έναν εκτυπωτή USB στο GoFlex Home. Για περισσότερες πληροφορίες και 
αναλυτικές οδηγίες για τον συγκεκριμένο υπολογιστή που έχετε, ανατρέξτε στην 
τεκμηρίωση που λάβατε μαζί με το λειτουργικό σας σύστημα. (Αναζητήστε πληροφορίες 
για την κοινή χρήση ενός εκτυπωτή, για τη σύνδεση σε εκτυπωτή δικτύου ή για τη σύνδεση 
σε εκτυπωτή Internet ή Intranet.)

Για να συνδέσετε έναν εκτυπωτή USB με το GoFlex Home:

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB υψηλής ποιότητας (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) 
για να συνδέσετε τον εκτυπωτή USB στη θύρα USB που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του 
σταθμού υποδοχής του GoFlex Home. 
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 45



4. Πρώτα βήματα για τη χρήση του GoFlex Home  Εγκατάσταση κεντρικού εκτυπωτή
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα διανομέα USB στο σταθμό υποδοχής του 
GoFlex Home και στη συνέχεια να συνδέσετε τον εκτυπωτή USB στο 
διανομέα.

2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

3. Προσθέστε τον εκτυπωτή USB στη λίστα με τους εκτυπωτές που είναι διαθέσιμοι στον 
υπολογιστή σας:

Στα Windows:

α. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ.

β. Επιλέξτε Προσθήκη εκτυπωτή. Όταν ανοίξει ο οδηγός, πατήστε Επόμενο.

γ. Επιλέξτε Ένας εκτυπωτής δικτύου ή ένας εκτυπωτής συνδεδεμένος σε άλλον 
υπολογιστή και στη συνέχεια πατήστε Επόμενο.

δ. Συνδεθείτε με τον εκτυπωτή USB πραγματοποιώντας αναζήτηση για να μεταβείτε σε 
αυτόν και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη 
σύνδεση.

Σε υπολογιστή Mac:

α. Μεταβείτε στην επιλογή System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος), επιλέξτε Print & 
Fax (Εκτύπωση και φαξ) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).

β. Κάντε κλικ στην επιλογή Windows, επιλέξτε το στοιχείο seagategroup και, στη συνέχεια, 
το στοιχείο goflex_home.

γ. Επιλέξτε Registered User (Καταχωρισμένος χρήστης), εισαγάγετε όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Connect (Σύνδεση).

δ. Ορίστε την επιλογή Select a driver to use (Επιλογή προγράμματος οδήγησης) στο πεδίο 
Print Using (Εκτύπωση με) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Add (Προσθήκη).

4. Επαναλάβετε τα βήματα αυτά για τους υπόλοιπους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο 
σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home, όπως απαιτείται.

Μπορείτε πλέον να εκτυπώσετε και να διαχειριστείτε τον εκτυπωτή USB από τον υπολογιστή 
σας, σαν να ήταν ενσύρματα ή ασύρματα συνδεδεμένος με αυτόν. Έχετε υπόψη σας ότι 
πρόκειται για εκτυπωτή κοινής χρήσης και ότι θα τον χρησιμοποιούν και άλλοι χρήστες που 
είναι συνδεδεμένοι με το GoFlex Home, ενώ οι εκτυπώσεις γίνονται με σειρά προτεραιότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Στον Explorer και το Finder, ο εκτυπωτής σας εμφανίζεται ως συσκευή 
δικτύου.
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4. Πρώτα βήματα για τη χρήση του GoFlex Home  Χρήση των αρχείων σας σε ψηφιακή συσκευή μέσων ή σε κονσόλα παιχνιδιών
Χρήση των αρχείων σας σε ψηφιακή συσκευή μέσων 
ή σε κονσόλα παιχνιδιών

Μπορείτε να δείτε ταινίες, να ακούσετε μουσική και να προβάλετε φωτογραφίες που είναι 
αποθηκευμένες στο GoFlex Home από μια συσκευή ψηφιακού βίντεο που είναι συνδεδεμένη 
στο οικιακό σας δίκτυο. 

Η συσκευή μέσων μπορεί να είναι:

• Μια κονσόλα παιχνιδιών

• Ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ψηφιακού βίντεο (όπως το FreeAgent Theater+ ή το 
FreeAgent GoFlex TV)

• Μια μονάδα TiVo® DVR (μόνο για το Seagate Share Pro)

• Μια ψηφιακή κορνίζα

• Ένα πρόγραμμα-πελάτης iTunes®

• Μια τηλεόραση IP

• Ένα σύστημα ήχου δικτύου (όπως το Sonos®)

Η συσκευή μέσων πρέπει να υποστηρίζει μία από τις εξής τεχνολογίες σύνδεσης:

• UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video – Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία 
γενικής χρήσης, Ήχος και Βίντεο)

• DLNA (Digital Living Network Alliance – Συμμαχία δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο ζωής)

• Windows Media Connect (Σύνδεση πολυμέσων των Windows)

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
Ανιχνεύονται και είναι διαθέσιμα για προβολή ή αναπαραγωγή ήχου μόνο τα αρχεία εκείνα 
που υποστηρίζονται από τη συσκευή μέσων. Προς το παρόν, το GoFlex Home υποστηρίζει 
τύπους αρχείων με τις παρακάτω επεκτάσεις:

• Ήχος: .mp3, .flac, .wma, .asf, .fla, .flc, .m4a, .aac, .mp4, .m4p, .wav, .ogg, .pcm, .3gp

• Βίντεο: .mpg, mpeg, .avi, .divx, .asf, wmv, .mp4, .m4v, .mts, .m2ts, .m2t, .mkv, .vob, .ts, 
.flv, .xvid, .TiVo, .mov, 3gp

• Εικόνες: .jpg, .jpeg

• Λίστες αναπαραγωγής: .m3u, .pls

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής μέσων για τη λίστα με τους υποστηριζόμενους 
τύπους αρχείων.
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Κοινή χρήση με συσκευές μέσων
Για να μπορεί η συσκευή μέσων να εντοπίσει και να αναπαραγάγει τα αρχεία ψηφιακών 
μέσων του GoFlex Home, θα πρέπει να τα ρυθμίσετε ώστε να είναι διαθέσιμα. Από 
προεπιλογή, ο φάκελος Public (Δημόσιος) του GoFlex Home είναι διαθέσιμος για τις 
υποστηριζόμενες συσκευές μέσων που είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο. Για την 
κοινή χρήση των φακέλων Personal (Προσωπικός) ή Backup (Αντίγραφα ασφαλείας), πρέπει 
να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα.

Για να ρυθμίσετε τα αρχεία ψηφιακών μέσων ώστε να είναι διαθέσιμα στις συσκευές μέσων 
του οικιακού σας δικτύου:

1. Ανοίξτε το Seagate Share και εισέλθετε (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Seagate Share.

Ανοίγει η σελίδα Seagate Share.

3. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενα), μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο φάκελο που 
περιέχει τα αρχεία που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε 
κλικ στην επιλογή Share with Media Devices (Κοινή χρήση με συσκευές μέσων).

Όλα τα υποστηριζόμενα αρχεία μέσων του φακέλου είναι πλέον διαθέσιμα από οποιαδήποτε 
συσκευή μέσων είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο. Αν ο φάκελος που επιλέξατε 
περιέχει υποφακέλους, όλα τα αρχεία που περιέχουν τίθενται και αυτά σε κοινή χρήση.

Σημείωση: Αν έχετε αποθηκεύσει πολλούς φακέλους στο GoFlex Home, απαιτείται αρκετός χρόνος 
για να καταχωριστούν τα αρχεία και να μπορούν να προβληθούν από τη συσκευή 
αναπαραγωγής μέσων. Αν δεν μπορείτε να δείτε τους κοινόχρηστους φακέλους στη 
συσκευή μέσων σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Συνήθη προβλήματα και λύσεις» στη 
σελίδα 82.

Για να είναι τα αρχεία του φακέλου μη διαθέσιμα στις συσκευές μέσων, επαναλάβετε τα 
Βήματα 3 και 4, επιλέγοντας το στοιχείο Unshare with Media Devices (Κατάργηση κοινής 
χρήσης με συσκευές μέσων) στο Βήμα 4.
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 48
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5. Απόλαυση και διαχείριση των 
αρχείων σας στο Seagate Share

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Seagate Share για να 
απολαμβάνετε και να διαχειρίζεστε τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στο GoFlex Home.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Seagate Share και για να μάθετε 
πώς να περιηγείστε στις σελίδες του και να χρησιμοποιείτε τα αρχεία και τους φακέλους, 
ανατρέξτε στην ενότητα “Άνοιγμα Seagate Share" στη σελίδα 30.

Σημείωση: Ορισμένες από τις δυνατότητες που αναφέρονται περιγραφικά στο παρόν κεφάλαιο είναι 
διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Seagate Share Pro. Ανατρέξτε στην ενότητα 
“Πληροφορίες για το Seagate Share Pro" στη σελίδα 9 για περισσότερες πληροφορίες.

Αναπαραγωγή μουσικής
Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Seagate Share και το iTunes για να 
απολαμβάνετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο GoFlex Home από έναν 
υπολογιστή, μια συσκευή αναπαραγωγής μέσων ή άλλη συμβατή συσκευή.

Αναπαραγωγή μουσικής στο Seagate Share
Για να αναπαραγάγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε κάποιον φάκελο του Seagate 
Share:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο που περιέχει τη μουσική που 
θέλετε να ακούσετε.

2. Κάντε διπλό κλικ στο τραγούδι που θέλετε. 

Το Seagate Share αναπαράγει το τραγούδι και στη συνέχεια αναπαράγει όλα τα άλλα 
τραγούδια του φακέλου. (Δεν αναπαράγει τα τραγούδια των υποφακέλων που υπάρχουν 
στον φάκελο που επιλέγετε.) Στην οθόνη εμφανίζεται και το εξώφυλλο του άλμπουμ στο 
οποίο ανήκει το τραγούδι, καθώς και το όνομα του τραγουδιού που ακούτε. 

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων 
αναπαραγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επιστροφής της 
γραμμής εργαλείων για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη σελίδα του 
Seagate Share.

Για να αναπαραγάγετε μουσική από μια κοινή χρήση:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στην κοινή χρήση που περιέχει τη μουσική που 
θέλετε να ακούσετε.
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2. Κάντε διπλό κλικ στο τραγούδι που θέλετε. 

Το Seagate Share αναπαράγει το τραγούδι και στη συνέχεια αναπαράγει όλα τα άλλα 
τραγούδια της κοινής χρήσης.

Αναπαραγωγή μουσικής με το iTunes
Όλοι οι χρήστες του δικτύου GoFlex Home μπορούν να χρησιμοποιήσουν το iTunes για 
να μεταδώσουν μουσική που είναι αποθηκευμένη στο GoFlex Home. (Δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το iTunes για να αναπαράγετε μουσική όταν συνδέεστε με το GoFlex Home 
από κάποιο σημείο εκτός του οικιακού σας δικτύου.)

Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη iTunes στην οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες 
του GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενα), κάντε κλικ στον φάκελο GoFlex Home Public (Δημόσιος 
φάκελος του GoFlex Home) και μετά κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).

Ανοίγει το παράθυρο New Folder (Νέος φάκελος).

3. Εισαγάγετε ένα όνομα για τον φάκελο (για παράδειγμα, Βιβλιοθήκη iTunes) και μετά κάντε 
κλικ στην επιλογή Create (Δημιουργία).

Δημιουργείται ο νέος φάκελος.

4. Προσθέστε τραγούδια στον νέο φάκελο κάνοντας μεταφορά και απόθεση αρχείων μέσα στο 
φάκελο.

5. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενα), μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο νέο φάκελο, κάντε κλικ 
στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Share with Media 
Devices (Κοινή χρήση με συσκευές μέσων). (Αν δεν είναι διαθέσιμη η επιλογή Share with 
Media Devices, η δυνατότητα κοινής χρήσης του φακέλου θα είναι ήδη ενεργοποιημένη.)

6. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το iTunes. Στο μενού Edit (Επεξεργασία), κάντε κλικ στην 
επιλογή Preferences (Προτιμήσεις), μετά επιλέξτε την καρτέλα Sharing (Δυνατότητα κοινής 
χρήσης) και βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Look for Shared Libraries (Αναζήτηση 
κοινόχρηστων βιβλιοθηκών).

Όλα τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον νέο σας φάκελο εμφανίζονται 
στον φάκελο iTunes SHARED > GoFlex Home:iTunes. Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα 
τραγούδια αυτά στο iTunes, αλλά δεν μπορείτε να τα προσθέσετε σε λίστα αναπαραγωγής. 
Οι φωτογραφίες, οι ταινίες και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο GoFlex Home δεν είναι 
διαθέσιμα στο iTunes.

Μέχρι πέντε από τους υπολογιστές ή τις συσκευές μέσων του οικιακού σας δικτύου 
μπορούν να αναπαράγουν μουσική iTunes με προστασία DRM (Digital Rights Management – 
Διαχείριση διακαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου), αλλά ένας απεριόριστος αριθμός 
υπολογιστών και συσκευών μέσων μπορούν να αναπαράγουν μουσική ή τραγούδια 
iTunes Plus που έχουν εισαχθεί από CD.
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Αναπαραγωγή ταινιών και βίντεο
Για να αναπαραγάγετε μια ταινία ή ένα βίντεο που έχει αποθηκευτεί στο GoFlex Home:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο που περιέχει την ταινία που θέλετε 
να δείτε.

2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο της ταινίας.

Το Seagate Share ανοίγει και αναπαράγει την ταινία.

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων 
αναπαραγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επιστροφής της 
γραμμής εργαλείων για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στη σελίδα του 
Seagate Share.

Απόλαυση των φωτογραφιών σας
Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες και τις φωτογραφίες σας, πώς 
να ξεκινάτε μια προβολή παρουσίασης φωτογραφιών και πώς να ορίζετε μια φωτογραφία 
σας ως εικόνα φόντου για την αρχική σελίδα του Seagate Share. Εξηγεί επίσης πώς μπορείτε 
να έχετε πρόσβαση στο Cooliris, μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web για την 
τρισδιάστατη προβολή φωτογραφιών (διατίθεται με τη συνδρομή στο Seagate Share Pro – 
ανατρέξτε στη σελίδα 9).

Προβολή φωτογραφιών
Για να προβάλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο GoFlex Home:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο που περιέχει τις φωτογραφίες που 
θέλετε να δείτε.

2. Κάντε διπλό κλικ σε όποια φωτογραφία θέλετε για να την ανοίξετε.

Για να περιστρέψετε μια εικόνα:

1. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενα), κάντε κλικ στον φάκελο που περιέχει τη φωτογραφία 
που θέλετε να περιστρέψετε.

2. Στον πίνακα Main (Κύριος), μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στη φωτογραφία που θέλετε, 
κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Rotate 
Clockwise (Περιστροφή προς τα δεξιά) ή Rotate Counterclockwise (Περιστροφή προς τα 
αριστερά) (όπως απαιτείται).

Η φωτογραφία περιστρέφεται. Αν η φωτογραφία συμπεριλαμβάνεται σε κάποια κοινή χρήση, 
περιστρέφεται και σε αυτή.
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Προβολή φωτογραφιών σε μορφή παρουσίασης
Μπορείτε να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες που περιέχει ένας φάκελος με τη μορφή 
αυτοματοποιημένης προβολής παρουσίασης. (Η προβολή παρουσίασης δεν περιλαμβάνει 
τις φωτογραφίες των υποφακέλων που υπάρχουν στον φάκελο που έχετε επιλέξει, ούτε 
αναπαράγει αρχεία μουσικής που έχετε αποθηκεύσει μαζί με τις φωτογραφίες σας.) 

Για να προβάλετε φωτογραφίες με τη μορφή προβολής παρουσίασης:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο ή στην κοινή χρήση που περιέχει 
τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε.

2. Στον πίνακα Content (Περιεχόμενα) ή Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), μετακινήστε το ποντίκι 
σας πάνω στο φάκελο ή στο κοινόχρηστο στοιχείο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Slideshow (Προβολή παρουσίασης).

Ξεκινάει μια προβολή παρουσίασης. Κάθε φωτογραφία εμφανίζεται για λίγα λεπτά, μαζί με τη 
λεζάντα της. (Βλέπε σελίδα 56 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεζάντες.)

Μπορείτε να ελέγχετε την προβολή παρουσίασης χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων 
αναπαραγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επιστροφής της 
γραμμής εργαλείων για να διακόψετε την προβολή παρουσίασης και να επιστρέψετε στη 
σελίδα του Seagate Share.

Δημιουργία φωτογραφίας ως φόντου αρχικής σελίδας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια φωτογραφία σας ως εικόνα φόντου για την αρχική 
σελίδα του Seagate Share (την πρώτη σελίδα που ανοίγει όταν πραγματοποιείτε είσοδο).

Για να ορίσετε μια φωτογραφία σας ως φόντο της αρχικής σελίδας:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο ή στην κοινή χρήση που περιέχει 
τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

2. Στον πίνακα Main (Κύριος), μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στη φωτογραφία που θέλετε, 
κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Use as 
Home Page Background (Χρήση ως φόντου αρχικής σελίδας).

3. Στο μενού Go To (Μετάβαση), κάντε κλικ στην επιλογή Home (Αρχική σελίδα).

Η φωτογραφία σας εμφανίζεται ως εικόνα φόντου. Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος της 
εικόνας, ή να τη διαγράψετε τελείως, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις χρήστη που έχετε για το GoFlex 
Home από τη σελίδα Preferences (Προτιμήσεις). Ανατρέξτε στην ενότητα “Προσαρμογή των 
ρυθμίσεων χρήστη GoFlex Home" στη σελίδα 66 για οδηγίες.

Προβολή φωτογραφιών στο Cooliris

Σημείωση: Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Seagate Share Pro 
(ανατρέξτε στη σελίδα 9).
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Το Cooliris παρέχει ένα πρωτοποριακό περιβάλλον εργασίας χρήστη για την προβολή των 
εικόνων που περιέχουν οι φάκελοι και τα κοινόχρηστα στοιχεία του GoFlex Home.

Για να ανοίξετε και να προβάλετε τις φωτογραφίες σας στο Cooliris:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο ή στην κοινή χρήση που περιέχει 
τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

2. Κάντε διπλό κλικ στην κοινή χρήση. Οι φωτογραφίες σας ανοίγουν στο Cooliris, ενώ 
εμφανίζεται επίσης και το όνομα της κοινής χρήσης, η περιγραφή της και το θέμα που 
επιλέξατε όταν δημιουργήσατε την κοινή χρήση.

Ή

Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε και στη συνέχεια, στη γραμμή εργαλείων Search/View 
(Αναζήτηση/Προβολή), επιλέξτε Cooliris στη λίστα Views (Προβολές).

3. Αφού επιλέξετε την προβολή Cooliris, μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στην επιλογή View 
This In 3D (Τρισδιάστατη προβολή) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Get Cooliris 
(Λήψη Cooliris) για να εγκαταστήσετε την προσθήκη Cooliris, η οποία θα σας επιτρέψει να 
χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Cooliris.

Διαχείριση αρχείων και φακέλων
Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς μπορείτε να προσθέτετε, να διαγράφετε, να μετονομάζετε, να 
μετακινείτε και να διαχειρίζεστε τα αρχεία και τους φακέλους που έχετε αποθηκεύσει στο 
GoFlex Home.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Seagate Share προσφέρει διάφορους 
τρόπους για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας. Τα βήματα που 
ακολουθούν στις επόμενες ενότητες περιγράφουν έναν πιθανό τρόπο για την 
ολοκλήρωση κάθε εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Ολοκλήρωση 
εργασιών στο Seagate Share με πολλούς τρόπους" στη σελίδα 32 για 
εναλλακτικούς τρόπους.

Προσθήκη και διαγραφή φακέλων
Μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε φακέλους από τους φακέλους Public (Δημόσιος) 
και Personal (Προσωπικός) του GoFlex Home χρησιμοποιώντας το σύμβολο συν (+) και το 
σύμβολο μείον (-) στον πίνακα Content (Περιεχόμενα). Αν διαγράψετε κάποιον φάκελο, όσα 
αρχεία του συγκεκριμένου φακέλου περιλαμβάνονται σε κάποια κοινή χρήση δεν θα είναι 
διαθέσιμα πλέον από την κοινή χρήση.

Προσοχή: Με τη διαγραφή του φακέλου διαγράφονται όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα 
σε αυτόν.

Για να προσθέσετε έναν φάκελο:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) στον πίνακα Content 
(Περιεχόμενα).
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Ανοίγει το παράθυρο New Folder (Νέος φάκελος).

2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Create 
(Δημιουργία).

Δημιουργείται ο νέος φάκελος.

3. Προσθέστε αρχεία στον νέο φάκελο κάνοντας μεταφορά και απόθεσή τους μέσα στο φάκελο.

Για να διαγράψετε έναν φάκελο:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε.

Προσοχή: Με τη διαγραφή του φακέλου διαγράφονται όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα 
σε αυτόν.

2. Κάντε κλικ στο σύμβολο μείον (-) του πίνακα Content (Περιεχόμενα) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Yes (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μετακίνηση φακέλου
Μπορείτε να μετακινήσετε οποιονδήποτε φάκελο εντός των φακέλων Public (Δημόσιος) και 
Personal (Προσωπικός) του GoFlex Home, ενώ μπορείτε ακόμη και να μετακινήσετε κάποιον 
φάκελο μεταξύ των φακέλων Public και Personal

Για να μετακινήσετε ένα φάκελο, μεταφέρετε και αποθέστε τον στη θέση που θέλετε. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού φακέλου (ανατρέξτε στη σελίδα 32) για να 
κάνετε Αποκοπή και Επικόλληση του φακέλου από τη μία θέση στην άλλη.

Αντιγραφή φακέλου
Όταν αντιγράφετε έναν φάκελο, το πρωτότυπο παραμένει εκεί που είναι και τοποθετείτε μια 
δεύτερη έκδοσή του σε άλλη θέση. Τίποτα δεν καταργείται από τον αρχικό φάκελο ή την 
αρχική θέση.

Για να αντιγράψετε ένα φάκελο στο Seagate Share, χρησιμοποιήστε το μενού φακέλου 
(ανατρέξτε στη σελίδα 32) για την Αντιγραφή και Επικόλληση του φακέλου σε νέα θέση.

Μετονομασία φακέλου
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μετονομάσετε έναν φάκελο, τα αρχεία του δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε 

καμία από τις υπάρχουσες κοινές χρήσεις που περιλαμβάνουν τον 
συγκεκριμένο φάκελο.

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο:

1. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο φάκελο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Rename (Μετονομασία).

Ανοίγει το παράθυρο Rename Folder (Μετονομασία φακέλου).

2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Rename 
(Μετονομασία).
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Ο φάκελος μετονομάζεται.

Προσθήκη αρχείων σε φάκελο
Μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε έναν φάκελο με δύο τρόπους:

• Στη σελίδα Seagate Share, μεταφέρετε και αποθέστε αρχεία από τον έναν φάκελο του 
GoFlex Home στον άλλον.

• Αντιγράψτε νέα αρχεία από τον υπολογιστή σας σε όποιον φάκελο του GoFlex Home 
θέλετε. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αντιγραφή αρχείων στο GoFlex Home με το Seagate 
Share" στη σελίδα 35 για οδηγίες.

Μετακίνηση αρχείου σε άλλο φάκελο
Μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία από τον ένα φάκελο στον άλλο, με μεταφορά και απόθεση 
στη θέση που θέλετε να βρίσκονται. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού φακέλου 
(ανατρέξτε στη σελίδα 32) για να κάνετε Αποκοπή και Επικόλληση του αρχείου από τη μία 
θέση στην άλλη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μετακινήσετε ένα αρχείο σε άλλο φάκελο, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο σε 
καμία από τις υπάρχουσες κοινές χρήσεις.

Αντιγραφή αρχείου
Όταν αντιγράφετε ένα αρχείο, το πρωτότυπο παραμένει εκεί που είναι και τοποθετείτε μια 
δεύτερη έκδοσή του σε άλλη θέση. Κατά την αντιγραφή ενός αρχείου αναπαράγεται η αρχική 
έκδοση πλήρους ανάλυσης που είναι αποθηκευμένη στον φάκελο και όχι η συμπιεσμένη 
έκδοση που εμφανίζεται στο Seagate Share. Τίποτα δεν καταργείται από την αρχική θέση. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε αντίγραφο ενός αρχείου καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο 
αποθήκευσης στο GoFlex Home.

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε το μενού φακέλου (ανατρέξτε στη σελίδα 32) 
για να κάνετε Αντιγραφή και Επικόλληση σε μια νέα θέση.

Μετονομασία αρχείου
Μπορείτε να μετονομάσετε οποιοδήποτε αρχείο βρίσκεται μέσα σε κάποιον φάκελο, αν 
χρειαστεί. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μετονομάσετε ένα αρχείο, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο σε καμία από τις 
υπάρχουσες κοινές χρήσεις.

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο:

1. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Rename (Μετονομασία).

Ανοίγει το παράθυρο Rename File (Μετονομασία αρχείου).

2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Rename 
(Μετονομασία).
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Το αρχείο μετονομάζεται.

Προσθήκη λεζαντών και ετικετών στα αρχεία σας
Η λεζάντα ενός αρχείου είναι μια περιγραφή του αρχείου και εμφανίζεται κάθε φορά που 
προβάλλετε ένα αρχείο μέσα σε έναν φάκελο ή σε μια κοινή χρήση. (Για τους συνδρομητές 
του Seagate Share Pro – Λεζάντες φωτογραφιών εμφανίζονται επίσης όταν μοιράζεστε 
φωτογραφίες μέσω Facebook, Flickr ή τροφοδοσιών RSS.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
κείμενο μιας λεζάντας για να αναζητήσετε ένα αρχείο.

Στις ετικέτες ενός αρχείου αποθηκεύονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα αρχείο. 
Οι ετικέτες εμφανίζονται στον πίνακα Details (Λεπτομέρειες) της σελίδας Seagate Share όταν 
προβάλλετε ένα αρχείο μέσα σε έναν φάκελο. Οι ετικέτες δεν εμφανίζονται στα κοινόχρηστα 
στοιχεία, ούτε όταν δημοσιεύετε φωτογραφίες στο Facebook, στο Flickr ή μέσω τροφοδοσίας 
RSS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ετικέτες για να αναζητήσετε ένα αρχείο. Αν ορίζετε με 
συνέπεια ετικέτες για τα αρχεία, θα μπορείτε να βρίσκετε τα αρχεία που ψάχνετε πιο εύκολα, 
ειδικά καθώς θα αυξάνεται ο αριθμός τους.

Για να προσθέσετε μια λεζάντα ή/και ετικέτες σε ένα αρχείο:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε.

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή View Details (Προβολή λεπτομερειών).

Ανοίγει ο πίνακας Details (Λεπτομέρειες) στη σελίδα του Seagate Share.

3. Εισαγάγετε μια λεζάντα στο πλαίσιο Caption (Λεζάντα).

Για παράδειγμα: Τα καινούρια μας γατάκια

4. Εισαγάγετε τις ετικέτες στο πλαίσιο Tags (Ετικέτες).

Για παράδειγμα: γάτες, γατάκια, κατοικίδια, Ματού και Λέσλι

5. Επαναλάβετε τα βήματα αυτής της ενότητας μέχρι να ορίσετε περιγραφή και ετικέτες για όσα 
αρχεία θέλετε.

Λήψη αρχείου
Μπορείτε να λάβετε στον υπολογιστή σας οποιοδήποτε από τα αρχεία που βρίσκονται στους 
φακέλους Personal (Προσωπικός) ή Public (Δημόσιος) του GoFlex Home. Όταν λαμβάνετε 
ένα αρχείο, λαμβάνετε την αρχική έκδοση πλήρους ανάλυσης του αρχείου.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός αρχείου:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε.

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Download (Λήψη). 

Ανοίγει ένα παράθυρο με μια λίστα των αρχείων που περιέχονται στο φάκελο. 

3. Πατήστε το κουμπί Download (Λήψη) δίπλα στο αρχείο που θέλετε.
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4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Διαγραφή αρχείου από φάκελο
Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία από τους φακέλους Personal (Προσωπικός) και Public 
(Δημόσιος) του GoFlex Home. Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα αρχεία ή πολλά αρχεία 
ταυτόχρονα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν διαγράψετε ένα αρχείο, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο σε καμία κοινή 
χρήση.

Για να διαγράψετε έναν φάκελο:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο που θέλετε να 
διαγράψετε.

Ή

Επιλέξτε πολλά αρχεία που θέλετε να διαγράψετε από τον ίδιο φάκελο και στη συνέχεια 
μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στα επιλεγμένα αρχεία.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί βέλους που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Delete (Διαγραφή).

3. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαχείριση των κοινόχρηστων στοιχείων σας
Μόλις δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο στοιχείο (ανατρέξτε στη σελίδα 40), μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το Seagate Share για να προσθέσετε αρχεία, να καταργήσετε αρχεία από 
αυτό, να το μετονομάσετε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για να περιορίσετε ή 
να αυξήσετε τον αριθμό των χρηστών που μπορούν να το προβάλλουν. Μπορείτε επίσης να 
διαγράψετε μια ολόκληρη κοινή χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Έχετε υπόψη σας ότι τα αρχεία εμφανίζονται στα κοινόχρηστα στοιχεία μόνο 
μέσω παραπομπής – τα πρωτότυπα αρχεία παραμένουν στις αρχικές τους 
θέσεις μέσα στους φακέλους του GoFlex Home. Αν μετακινήσετε, 
διαγράψετε ή μετονομάσετε ένα αρχείο ή τον φάκελό του, όποια κοινή χρήση 
περιέχει παραπομπή για το συγκεκριμένο αρχείο δεν θα έχει πλέον 
πρόσβαση σε αυτό. Ωστόσο, η διαγραφή μιας κοινής χρήσης δεν διαγράφει 
τα αρχεία που περιέχει.

Πρόσβαση στα κοινόχρηστα στοιχεία σας
Μπορείτε να βρείτε τα κοινόχρηστα στοιχεία σε δύο διαφορετικές λίστες του Seagate Share:

• Στον πίνακα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία) της σελίδας του Seagate Share

• Στη σελίδα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία)

Για να ανοίξετε τη σελίδα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), πραγματοποιήστε είσοδο στο 
Seagate Share (ανατρέξτε στη σελίδα 30), κάντε κλικ στην επιλογή Go To (Μετάβαση) της 
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γραμμής εργαλείων Navigation (Περιήγηση) και στη συνέχεια επιλέξτε Shares 
(Κοινόχρηστα στοιχεία).

Προβολή κοινόχρηστου στοιχείου
Για να προβάλετε μια κοινή χρήση:

1. Στον πίνακα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), κάντε διπλό κλικ στο κοινόχρηστο στοιχείο που 
θέλετε.

Η κοινή χρήση ανοίγει και εμφανίζεται το φόντο της επιλογής σας καθώς και η περιγραφή που 
προσθέσατε κατά την εγκατάσταση. Μέσα στο παράθυρο των κοινών χρήσεων, έχετε 
επιλογές για να αλλάξετε την προβολή των περιεχομένων, να ξεκινήσετε μια παρουσίαση 
διαφανειών, να αναπαραγάγετε μουσική που περιλαμβάνεται στην κοινή χρήση και να λάβετε 
τα αρχεία της κοινής χρήσης στον υπολογιστή σας.

2. Κάντε κλικ στο βέλος της γραμμής εργαλείων κοινών χρήσεων για να επιστρέψετε στην κύρια 
σελίδα του Seagate Share.

Προσθήκη αρχείων σε κοινόχρηστο στοιχείο
Για να προσθέσετε ένα αρχείο ή τα περιεχόμενα ενός φακέλου σε οποιαδήποτε υπάρχουσα 
κοινή χρήση:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στο αρχείο ή στον φάκελο που θέλετε.

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο ή στον φάκελο, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Add to Share (Προσθήκη στην κοινή χρήση) και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο όνομα της κοινής χρήσης.

Το αρχείο ή ο φάκελος προστίθεται στην κοινή χρήση.

Κατάργηση αρχείου από κοινόχρηστο αρχείο
Η κατάργηση ενός αρχείου από μια κοινή χρήση συνεπάγεται ότι το αρχείο δεν θα είναι 
διαθέσιμο πλέον στην κοινή χρήση. Το αρχείο δεν διαγράφεται από την αρχική του θέση 
στους φακέλους σας στο GoFlex Home. Μπορείτε να καταργήσετε πολλά αρχεία από μια 
κοινή χρήση ταυτόχρονα.

Για να καταργήσετε ένα αρχείο από μια κοινή χρήση:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στην κοινή χρήση που θέλετε.

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο που θέλετε να καταργήσετε.

Ή

Επιλέξτε πολλά αρχεία που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια μετακινήστε το ποντίκι 
σας πάνω στα επιλεγμένα αρχεία.

3. Κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Remove 
(Κατάργηση).
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Τα αρχεία καταργούνται από την κοινή χρήση, αλλά δεν διαγράφονται από την αρχική τους 
θέση στο GoFlex Home.

Δημιουργία κοινόχρηστου στοιχείου στο οποίο μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση μόνο εσείς

Για να δημιουργήσετε μια κοινή χρήση στην οποία θα έχετε πρόσβαση μόνο εσείς:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στον φάκελο που θέλετε.

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στον φάκελο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται, κάντε 
κλικ στην επιλογή Add to Share (Προσθήκη στο κοινόχρηστο στοιχείο) και, στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στην επιλογή New (Δημιουργία).

Από προεπιλογή, η κοινή χρήση έχει το ίδιο όνομα με τον επιλεγμένο φάκελο. 

3. (Προαιρετικά) Εισαγάγετε ένα όνομα και μια περιγραφή για την κοινή χρήση, εισαγάγετε μια 
Description (Περιγραφή) και επιλέξτε ένα θέμα, που προσθέτει μια εικόνα φόντου στην κοινή 
χρήση.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή).

Το κοινόχρηστο στοιχείο δημιουργήθηκε. Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους να προβάλουν 
το κοινόχρηστο στοιχείο σας οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις Sharing (Κοινή 
χρήση):

α. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στην κοινή χρήση, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή View Details (Προβολή 
λεπτομερειών).

β. Στον πίνακα Details (Λεπτομέρειες), κάντε κλικ στην επιλογή Sharing (Δυνατότητα κοινής 
χρήσης).

γ. Επιλέξτε τους χρήστες ή τις ομάδες με τις οποίες θέλετε να γίνει κοινή χρήση. Ανατρέξτε 
στην ενότητα “Δημιουργία κοινόχρηστου στοιχείου" στη σελίδα 40 για περισσότερες 
πληροφορίες.

Απενεργοποίηση κοινής χρήσης για επιλεγμένο κοινόχρηστο στοιχείο
Η απενεργοποίηση της δυνατότητας κοινής χρήσης δεν επιτρέπει σε άλλους χρήστες να 
προβάλλουν την κοινή σας χρήση.

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κοινής χρήσης:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στην κοινή χρήση που θέλετε.

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στην κοινή χρήση, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται 
και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή View Details (Προβολή λεπτομερειών).

3. Στον πίνακα Details (Λεπτομέρειες), κάντε κλικ στην επιλογή Sharing (Δυνατότητα κοινής 
χρήσης). 
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Χρήστες Seagate Share Pro – Κάντε επίσης απαλοιφή των επιλογών για Social Networking 
Sites (Τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης).

Η δυνατότητα κοινής χρήσης για την επιλεγμένη κοινή χρήση απενεργοποιείται.

Μετονομασία κοινόχρηστου στοιχείου
Μπορείτε να μετονομάσετε οποιαδήποτε κοινή χρήση, αν χρειαστεί. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μετονομάσετε μια κοινή χρήση για οποία έχει σταλεί πρόσκληση 
προβολής σε άλλους χρήστες, ο αρχικός σύνδεσμος της κοινής χρήσης δεν 
θα λειτουργεί πλέον. Αν χρειαστεί, στείλτε ξανά προσκλήσεις με το νέο 
σύνδεσμο.

Για να μετονομάσετε μια κοινή χρήση:

1. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος που 
εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Rename (Μετονομασία).

Ανοίγει το παράθυρο Rename Share (Μετονομασία κοινής χρήσης).

2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Rename 
(Μετονομασία).

Η κοινή χρήση μετονομάζεται.

Δημιουργία γραφικών εξώφυλλου για κοινόχρηστο στοιχείο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία, ένα έγγραφο ή μια εικόνα από ένα αρχείο 
ταινίας ή μουσικής ως γραφικά εξωφύλλου για μια κοινή χρήση. Τα γραφικά εξωφύλλου 
εμφανίζονται ως εικονίδιο της κοινής χρήσης στη σελίδα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία) του 
Seagate Share. (Αν ορίσετε ως εξώφυλλο ένα έγγραφο, χρησιμοποιείται ένα γενικό εικονίδιο 
εγγράφου.)

Για να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο ως γραφικά εξωφύλλου για μια κοινή χρήση:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, περιηγηθείτε στην κοινή χρήση που θέλετε.

2. Στον πίνακα Main (Κύριος), μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στο αρχείο που θέλετε, κάντε 
κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Use as Share 
Cover (Χρήση ως εξώφυλλου κοινόχρηστου στοιχείου).

Το αρχείο γίνεται εξώφυλλο της κοινής χρήσης.

Λήψη αρχείου από κοινόχρηστο στοιχείο
Όταν δημιουργείτε μια κοινή χρήση και την προβάλετε είτε εσείς είτε άλλοι χρήστες, η κοινή 
χρήση μεταδίδει συμπιεσμένες εικόνες για εξοικονόμηση εύρους ζώνης και βελτιωμένη 
απόδοση. Μπορείτε να διαμορφώσετε μια κοινή χρήση ώστε να επιτρέπεται σε όσους την 
προβάλλουν να λαμβάνουν την αρχική έκδοση πλήρους ανάλυσης των αρχείων. 

Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπεται η λήψη αρχείων, ειδικά αν περιέχονται αρχεία στην 
κοινή χρήση, διότι η κοινή χρήση παραπέμπει σε αυτά τα αρχεία αλλά δεν μπορεί να τα 
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ανοίξει. (Για να επιτρέψετε τη λήψη αρχείων από μια κοινή χρήση, ανατρέξτε στο Βήμα 6 της 
ενότητας “Δημιουργία κοινόχρηστου στοιχείου" στη σελίδα 40.)

Αν σε μια κοινή χρήση επιτρέπεται η λήψη αρχείων, μπορείτε να λάβετε όλα τα αρχεία της 
κοινής χρήσης από τη σελίδα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία) ή επιλεγμένα αρχεία από μια 
κοινή χρήση που προβάλετε εκείνη τη στιγμή.

Για να λάβετε όλα τα αρχεία χρησιμοποιώντας τη σελίδα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία):

1. Στη σελίδα Seagate Share, κάντε κλικ στην επιλογή Go To (Μετάβαση) της γραμμής 
εργαλείων Navigation (Περιήγηση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Shares 
(Κοινόχρηστα στοιχεία).

2. Επιλέξτε το κοινόχρηστο στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Download (Λήψη) στη γραμμή εργαλείων. 

Ανοίγει ένα παράθυρο, με μια λίστα όλων των αρχείων της κοινής χρήσης.

3. Πατήστε το κουμπί Download (Λήψη) δίπλα στα αρχεία που θέλετε.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε τα αρχεία.

Για να λάβετε μεμονωμένα αρχεία από μια κοινή χρήση που προβάλλετε:

1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο Download 
(Λήψη) στη γραμμή εργαλείων. 

2. Πατήστε το κουμπί Download (Λήψη) δίπλα στα αρχεία που θέλετε.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε τα αρχεία.

Διαγραφή κοινόχρηστου στοιχείου
Η διαγραφή μιας κοινής χρήσης συνεπάγεται ότι οι άλλοι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να 
έχουν πρόσβαση στα αρχεία που περιείχε η κοινή χρήση. Ωστόσο, τα αρχεία παραμένουν 
στους αρχικούς τους φακέλους στο GoFlex Home. 

Χρήστες Seagate Share Pro – Αν έχετε αντιγράψει φωτογραφίες από μια κοινή χρήση στο 
λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Flickr, οι φωτογραφίες σας θα παραμείνουν στις 
συγκεκριμένες τοποθεσίες. Ωστόσο, αν προσκαλέσατε άλλους χρήστες να προβάλουν την 
κοινή σας χρήση με RSS, οι φωτογραφίες σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες για τα 
προγράμματα ανάγνωσης RSS.

Για να διαγράψετε μια κοινή χρήση:

1. Στη σελίδα Seagate Share, επιλέξτε την κοινή χρήση που θέλετε να διαγράψετε και στη 
συνέχεια κάντε κλικ στο σύμβολο μείον (-) του πίνακα Share (Κοινή χρήση).

2. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
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Εγκατάσταση και διαχείριση βιβλίου διευθύνσεων e-mail για 
κοινόχρηστα στοιχεία

Όταν δημιουργείτε μια κοινή χρήση, μπορείτε αν θέλετε να προσκαλέσετε συγκεκριμένους 
φίλους και συγγενείς να την προβάλουν. Το Seagate Share τους στέλνει με e-mail μια 
πρόσκληση που περιέχει ένα σύνδεσμο για το κοινόχρηστο στοιχείο.

Για να είναι εύκολη η αποστολή προσκλήσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα βιβλίο 
διευθύνσεων e-mail στο Seagate Share και, στη συνέχεια, να προσθέτετε ή να 
επεξεργάζεστε επαφές, όπως απαιτείται. Όταν θέλετε να προσκαλέσετε άλλους χρήστες να 
προβάλουν μια κοινή χρήση, μπορείτε να επιλέξετε ποιες επαφές θέλετε να συμπεριλάβετε 
από τη λίστα.

Για να ρυθμίσετε το βιβλίο των διευθύνσεων σας στο Seagate Share:

1. Στη σελίδα του Seagate Share, επιλέξτε μια υπάρχουσα κοινή χρήση. (Για να δημιουργήσετε 
την πρώτη σας κοινή χρήση, ανατρέξτε στη σελίδα σελίδα 40.)

2. Μετακινήστε το ποντίκι σας πάνω στην κοινή χρήση, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται 
και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή View Details (Προβολή λεπτομερειών).

Εμφανίζεται ο πίνακας Details (Λεπτομέρειες).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Sharing (Κοινή χρήση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Share 
with Friends (Κοινή χρήση με φίλους) (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο). 

4. Στο πλαίσιο Share with Friends (Κοινή χρήση με φίλους), κάντε κλικ στο εικονίδιο με το 
σύμβολο συν (+).

Ανοίγει το παράθυρο Share with your Contacts (Κοινή χρήση με τις επαφές σας).

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Create New Contact (Δημιουργία νέας επαφής) κάτω από το βιβλίο 
διευθύνσεων, εισαγάγετε το όνομα και το -e-mail και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Add (Προσθήκη).

Η πρώτη επαφή σας προστίθεται στο βιβλίο διευθύνσεων. 

6. Συνεχίστε να προσθέτετε επαφές, ακολουθώντας τα βήματα αυτής της ενότητας.

Η λίστα των επαφών σας θα είναι πλέον διαθέσιμη σε οποιαδήποτε υπάρχουσα ή νέα κοινή 
χρήση.

Για να επεξεργαστείτε πληροφορίες στο βιβλίο διευθύνσεών σας, επιλέξτε το όνομα στη λίστα 
Address Book (Βιβλίο διευθύνσεων), κάντε κλικ στο εικονίδιοEdit Contact (Επεξεργασία 
επαφής) και, στη συνέχεια, αλλάξτε το όνομα ή/και τη διεύθυνση e-mail.

Για να καταργήσετε κάποια επαφή από το βιβλίο διευθύνσεών σας, επιλέξτε την από τη λίστα 
Address Book (Βιβλίο διευθύνσεων) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Delete 
Contact (Διαγραφή επαφής).
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Πρόσβαση στα αρχεία GoFlex Home με χρήση FTP
Μπορείτε να προσπελάσετε το GoFlex Home με FTP (File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο 
μεταφοράς αρχείων). Το πρωτόκολλο FTP είναι ένας τρόπος αντιγραφής αρχείων από έναν 
υπολογιστή ή μια συσκευή αποθήκευσης σε άλλον υπολογιστή ή άλλη συσκευή 
αποθήκευσης. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε αρχεία από οποιονδήποτε φάκελό σας στο 
GoFlex Home με FTP.

Σημείωση: Θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με το FTP για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. 
Για λόγους ασφαλείας, μην ενεργοποιήσετε την πρόσβαση FTP εκτός και εάν τη 
χρειάζεστε ή μέχρι να τη χρειαστείτε. Οι συνδρομητές του Seagate Share Pro μπορούν να 
προσπελάσουν το GoFlex Home χρησιμοποιώντας το πιο ασφαλές πρωτόκολλο FTPS.

Η πρόσβαση FTP θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο Seagate Share για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το FTP για να έχετε πρόσβαση στο GoFlex Home. Για να ενεργοποιήσετε το 
FTP στο Seagate Share:

1. Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Go To (Μετάβαση) και επιλέξτε Preferences (Προτιμήσεις).

3. Στην επιλογή Server Preferences (Προτιμήσεις διακομιστή), επιλέξτε Network Services 
(Υπηρεσίες δικτύου).

4. Ορίστε την επιλογή Enable FTP access to your local LAN (Ενεργοποίηση πρόσβασης 
FTP στο τοπικό LAN) και την επιλογή Enable FTP access to the Internet (Ενεργοποίηση 
πρόσβασης FTP στο Internet) σε Yes (Ναι).

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή).

Η πρόσβαση FTP ενεργοποιείται.

6. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να προωθεί τη θύρα 21 στο GoFlex 
Home. Η ρύθμιση αυτή ορίζεται αυτόματα αν στο δρομολογητή σας είναι ενεργοποιημένο το 
UPnP.
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 63



5. Απόλαυση και διαχείριση των αρχείων σας στο Seagate Share Πρόσβαση στα αρχεία GoFlex Home με χρήση FTP
7. Για να συνδεθείτε με το GoFlex Home χρησιμοποιώντας το FTP τοπικά, ανοίξτε ένα 
πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση:

ftp://yourGoFlexHomeIPaddress

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP του GoFlex Home (Mac) κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο 
GoFlex Home Agent, επιλέγοντας το στοιχείο Preferences (Προτιμήσεις) και στη συνέχεια 
επιλέγοντας την καρτέλα GoFlex Home Found (Εντοπίστηκε το GoFlex Home) ή (Windows) 
βρίσκοντας το GoFlex Home στη λίστα με τις συσκευές δικτύου και κοιτάζοντας τις ιδιότητές 
του.

Για να συνδεθείτε με το GoFlex Home χρησιμοποιώντας το FTP από απομακρυσμένο σημείο, 
ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση:

ftp://GoFlexHomeName.seagateshare.com

Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στο GoFlex Home, θυμηθείτε ότι στο όνομα χρήστη και στον 
κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
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6. Διαχείριση του GoFlex Home
Αφού ρυθμίσετε το σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home, μπορείτε να αλλάξετε τις 
προσωπικές σας ρυθμίσεις για το GoFlex Home, να προσθέσετε νέες εφαρμογές στον 
υπολογιστή σας, να διαχειριστείτε λογαριασμούς χρηστών και να διαχειριστείτε το 
GoFlex Home και όποιες συσκευές συνδέονται με αυτό.

Σημείωση: Ορισμένες από τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο από κάποιον με λογαριασμό χρήστη που περιλαμβάνει άδεια 
αλλαγής των ρυθμίσεων του GoFlex Home. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε κάποια 
από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, ζητήστε από τον διαχειριστή 
του οικιακού σας δικτύου να ενημερώσει τις άδειες του λογαριασμού σας ή να 
πραγματοποιήσει την εργασία για εσάς.

Αλλαγή του δικού σας κωδικού πρόσβασης 
GoFlex Home

Χρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του GoFlex Home για να συνδέεστε με το Seagate 
Dashboard (μόνο για χρήστες των Windows) και για να συνδέεστε με το GoFlex Home από 
την εφαρμογή Seagate Share ή από σύνδεση FTP. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης οποιαδήποτε στιγμή.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

2. Στη σελίδα Preferences (Προτιμήσεις), κάντε κλικ στην επιλογή Change Password (Αλλαγή 
κωδικού πρόσβασης).

3. Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να 
έχουν τουλάχιστον έξι χαρακτήρες και πρέπει να περιλαμβάνουν έναν αριθμό. Στους 
κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή).

Ο κωδικός πρόσβασης αλλάζει.
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Προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήστη GoFlex Home
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον λογαριασμό σας GoFlex Home εξατομικεύοντας τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κοινή χρήση νέων αρχείων, προσθέτοντας τη δική σας 
διεύθυνση e-mail για αποστολή προσκλήσεων για κοινή χρήση και επιλέγοντας τη γλώσσα 
της επιλογής σας.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρήστη για το GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

2. Στη σελίδα Preferences (Προτιμήσεις), κάντε κλικ στην επιλογή User (Χρήστης).

3. Αλλάξτε τις προτιμήσεις σας όπως απαιτείται.

• Language (Γλώσσα): Ορίζει τη γλώσσα της εφαρμογής Seagate Share.

• Sharing Emails Sender (Αποστολέας e-mail για κοινή χρήση): Ορίζει τη διεύθυνση 
e-mail του αποστολέα για τις προσκλήσεις που στέλνει το Seagate Share για την 
προβολή των κοινόχρηστων στοιχείων (ανατρέξτε στη «Δημιουργία κοινόχρηστου 
στοιχείου» στη σελίδα 40).

• Home Background Position (Θέση φόντου αρχικής σελίδας): Ορίζει το μέγεθος της 
εικόνας (αν υπάρχει) που χρησιμοποιείται στην αρχική σελίδα του Seagate Share. Κάντε 
κλικ στην επιλογή Clear Home Background (Διαγραφή φόντου αρχικής σελίδας) αν δεν 
θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εικόνα στην αρχική σελίδα. (Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Δημιουργία φωτογραφίας ως φόντου αρχικής σελίδας» στη σελίδα 52 για περισσότερες 
πληροφορίες.)

• What to do when a file already exists (Τι να κάνετε όταν ένα αρχείο υπάρχει ήδη): 
Προσδιορίζει τι συμβαίνει όταν αντιγράφετε ή μετακινείτε ένα αρχείο σε ένα φάκελο που 
περιέχει ήδη ένα αρχείο με το ίδιο όνομα.

• Share new content with other family accounts... (Κοινή χρήση νέου περιεχομένου με 
άλλους οικογενειακούς λογαριασμούς): Ορίζει την προεπιλογή πρόσβασης ώστε να 
επιτρέπεται στους άλλους χρήστες του συστήματος αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home 
να έχουν πρόσβαση σε νέα κοινόχρηστα στοιχεία. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την 
προεπιλεγμένη ρύθμιση, όταν δημιουργείτε ένα νέο κοινόχρηστο στοιχείο.

• Share new content with media devices... (Κοινή χρήση νέου περιεχομένου με 
συσκευές ψηφιακών μέσων...): Ορίζει την προεπιλογή πρόσβασης ώστε να επιτρέπεται 
στις συσκευές μέσων να έχουν πρόσβαση στα νέα κοινόχρηστα στοιχεία. Μπορείτε να 
αντικαταστήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, όταν δημιουργείτε ένα νέο κοινόχρηστο 
στοιχείο.
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• Resume Audio Playback (Συνέχιση αναπαραγωγής ήχου): Προσδιορίζει αν θα ξεκινάει 
αυτόματα η αναπαραγωγή με το πρώτο τραγούδι ή την πρώτη ταινία ενός φακέλου ή μιας 
κοινής χρήσης. Αν επιλέξετε No (Όχι), τα τραγούδια και οι ταινίες ξεκινούν από την αρχή 
όταν τα επιλέγετε. Αν επιλέξετε Yes (Ναι), το Seagate Share συνεχίζει αυτόματα την 
αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή μιας ταινίας από το σημείο που είχατε σταματήσει την 
προηγούμενη φορά.

• Hide Help Tips (Απόκρυψη συμβουλών βοήθειας): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
πλαίσιο συμβουλών που εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγετε το Seagate Share.

• Reset all «Do not show again» prompts (Επαναφορά όλων των οδηγιών «Να μην 
εμφανίζεται»): Ενεργοποιεί ξανά τα παράθυρα βοήθειας που απενεργοποιήσατε 
πρωτύτερα.

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή).

Οι ρυθμίσεις σας ενημερώνονται.

Προσθήκη νέων εφαρμογών GoFlex στον υπολογιστή 
σας

Η κάτω πλευρά του Seagate Dashboard είναι το Application Store, μια υπηρεσία της Seagate 
που προσφέρει εφαρμογές τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας για 
χρήση με τις συσκευές αποθήκευσης. 

Στο Application Store (Κατάστημα εφαρμογών), μπορείτε να περιηγηθείτε στη λίστα των 
εφαρμογών, να δοκιμάσετε αυτές που σας ενδιαφέρουν και να αγοράσετε αυτές που σας 
αρέσουν. Η λίστα με τις εφαρμογές ενημερώνεται τακτικά, γι' αυτό ελέγχετε τακτικά τι νέο 
υπάρχει.

Εκτός από τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες από το Application Store (Κατάστημα 
εφαρμογών), μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή GoFlex Access στο smartphone 
ή τον υπολογιστή tablet για απομακρυσμένη πρόσβαση στους φακέλους του GoFlex Home. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του GoFlex Access» στη σελίδα 79 για οδηγίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρήστες Mac – Ορισμένες εφαρμογές που διατίθενται στο Seagate 
Dashboard, όπως η εφαρμογή Memeo Premium Backup, διατίθενται και για 
υπολογιστές Mac.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να δοκιμάσετε πολλές εφαρμογές δωρεάν για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. Όταν λήξει η περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής χρήσης, σας δίνεται η 
δυνατότητα να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε την πλήρη έκδοση.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια εφαρμογή ή για να εγκαταστήσετε τη 
δωρεάν δοκιμαστική έκδοση:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

2. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε στο Application Store.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε See All (Προβολή όλων) για να προβάλετε όλες τις διαθέσιμες 
εφαρμογές.

3. Κάτω από την εφαρμογή, επιλέξτε Learn More (Μάθετε περισσότερα).

Ή

Επιλέξτε Install (Εγκατάσταση) για να εγκαταστήσετε τη δωρεάν δοκιμαστική έκδοση.

Όταν λήξει η περίοδος δωρεάν δοκιμαστικής χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αγοράσετε 
και θα εγκαταστήσετε την πλήρη έκδοση της εφαρμογής.

Προσθήκη και διαχείριση λογαριασμών χρηστών
Η συγκεκριμένη ενότητα εξηγεί πώς μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο χρήστη στο σύστημα 
αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home, πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες των 
λογαριασμών χρηστών που υπάρχουν ήδη και πώς μπορείτε να καταργήσετε έναν 
λογαριασμό χρήστη από το GoFlex Home.

Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε τις εργασίες που περιλαμβάνει αυτή η ενότητα, ο λογαριασμός 
χρήστη που έχετε πρέπει να περιλαμβάνει άδεια αλλαγής των ρυθμίσεων λογαριασμού 
του GoFlex Home.

Προσθήκη νέου λογαριασμού χρήστη στο GoFlex Home
Μπορείτε να προσθέσετε νέους χρήστες στο GoFlex Home οποιαδήποτε στιγμή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην ξεχνάτε ότι το GoFlex Home περιλαμβάνει λογαριασμούς για έως πέντε 
άτομα/υπολογιστές. Για να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρήστη για 
περισσότερα από πέντε άτομα, πρέπει να κάνετε αναβάθμιση στο 
Seagate Share Pro. Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 9 για περισσότερες 
πληροφορίες.
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Προσθήκη χρήστη από το Seagate Dashboard

Σημείωση: Χρήστες Mac – Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Seagate Share για να προσθέσετε νέο 
λογαριασμό χρήστη στο GoFlex Home. Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 69.

Για να προσθέσετε νέο χρήστη στο GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27).

2. Στον πίνακα How to... (Διαδικασίες...), κάντε κλικ στην επιλογή Add Users (Προσθήκη 
χρηστών).

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βήμα 5: 
Προσθήκη χρήστη στο GoFlex Home» στη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες.

Προσθήκη χρήστη από το Seagate Share
Για να προσθέσετε νέο χρήστη στο GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30).

2. Στην αρχική σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Preferences (Προτιμήσεις).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Add New User (Προσθήκη νέου χρήστη).

4. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη στο πεδίο Account User Name (Όνομα χρήστη λογαριασμού). 

Τα ονόματα χρήστη πρέπει να αρχίζουν με γράμμα και να έχουν τουλάχιστον τρεις 
χαρακτήρες. Στα ονόματα χρήστη δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη δύο φορές στο GoFlex Home.

5. Εισαγάγετε ένα όνομα εμφάνισης για τον χρήστη. Το όνομα αυτό μπορεί να διαφέρει από το 
όνομα χρήστη λογαριασμού, αν θέλετε.

6. Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τουλάχιστον έξι χαρακτήρες και πρέπει να 
περιλαμβάνουν έναν αριθμό. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

7. Επιλέξτε το στοιχείο Create as Administrator (Δημιουργία ως διαχειριστής) αν θέλετε αυτό 
το άτομο να μπορεί να εκτελεί τις ίδιες εργασίες διαχειριστή οικιακού δικτύου με εσάς.

8. Κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή). 

Ο λογαριασμός χρήστη δημιουργείται και το άτομο μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί το 
GoFlex Home μόλις προστεθεί ο υπολογιστής του στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex 
Home (ανατρέξτε στη σελίδα 17 για Windows ή σελίδα 25 για Mac).
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Επεξεργασία ή κατάργηση υπάρχοντος λογαριασμού χρήστη
Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία ενός υπάρχοντος λογαριασμού χρήστη GoFlex Home 
οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε:

• Να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης.

• Να εκχωρήσετε ή να καταργήσετε άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να αλλάζει 
ρυθμίσεις λογαριασμού στο GoFlex Home.

• Να εκχωρήσετε ή να καταργήσετε την πρόσβαση στο δημόσιο φάκελο του GoFlex Home.

Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να καταργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη από το GoFlex 
Home. Μπορεί να θέλετε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια ώστε ένας από τους πέντε 
συμπεριλαμβανόμενους λογαριασμούς χρήστη που έχετε να καταστεί διαθέσιμος σε κάποιο 
άλλο μέλος της οικογένειας ή για να κλείσετε τον λογαριασμό ενός ατόμου που δεν χρειάζεται 
πλέον πρόσβαση στο σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home.

Για να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Edit User (Επεξεργασία χρήστη).

Ανοίγει η οθόνη Edit User (Επεξεργασία χρήστη).

3. Επιλέξτε όνομα χρήστη, κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές και μετά κάντε κλικ στην επιλογή 
Submit (Υποβολή).

Ή

Επιλέξτε όνομα χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Delete (Διαγραφή) και μετά επιλέξτε OK για 
επιβεβαίωση.

Ο λογαριασμός χρήστη ενημερώνεται ή διαγράφεται. Αν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης 
κάποιου άλλου, φροντίστε να του/της κοινοποιήσετε τον νέο κωδικό.
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 70



6. Διαχείριση του GoFlex Home  Διαχείριση του GoFlex Home και των συνδεδεμένων συσκευών
Διαχείριση του GoFlex Home και των συνδεδεμένων 
συσκευών

Η συγκεκριμένη ενότητα εξηγεί πώς μπορείτε να διατηρείτε σωστά τη συσκευή GoFlex Home 
και πώς μπορείτε να προσθέτετε και να καταργείτε μονάδες δίσκου GoFlex και USB.

Ενημέρωση λογισμικού GoFlex Home
Για να αξιοποιήσετε το GoFlex Home κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να ενημερώνετε το 
λογισμικό του κάθε φορά που τίθεται σε κυκλοφορία μια νέα έκδοση.

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής GoFlex Home:

1. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Software Updates (Ενημερώσεις λογισμικού).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Check Now (Έλεγχος τώρα).

Αν υπάρχει ενημερωμένο λογισμικό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε 
το λογισμικό.

Προσθήκη μεγαλύτερης χωρητικότητας στο 
GoFlex Home

Αν χρειαστείτε στο μέλλον μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης στο GoFlex Home, 
μπορείτε να συνδέσετε μια μονάδα USB απευθείας στο GoFlex Home ή να κάνετε 
αναβάθμιση σε ένα νέο ή μεγαλύτερης χωρητικότητας GoFlex Home ή μονάδα GoFlex Desk 
(ανατρέξτε στη σελίδα 73 για οδηγίες σχετικά με την κατάργηση και αντικατάσταση της 
μονάδας στο GoFlex Home).

Αν αντικαταστήσετε την τρέχουσα μονάδα δίσκου, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως 
αρχειοθήκη όλων των αντιγράφων ασφαλείας των προσωπικών σας αρχείων, σε περίπτωση 
που παρουσιαστεί πρόβλημα στον υπολογιστή κάποιου χρήστη ή που αντικατασταθεί 
ή διαγραφεί κατά λάθος ένα σημαντικό παλαιότερο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες μονάδες δίσκων GoFlex για το 
GoFlex Home, επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία της Seagate στη διεύθυνση 
www.seagate.com
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Προσθήκη μονάδας USB στο GoFlex Home
Το GoFlex Home παρέχει μια θύρα USB την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να 
συνδέετε πρόσθετες συσκευές αποθήκευσης, όπως μια μονάδα δίσκου flash USB (γνωστή 
και ως μονάδα δίσκου thumb) ή μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου USB. Όταν είναι 
συνδεδεμένη με το GoFlex Home, η μονάδα δίσκου USB εμφανίζεται ως φάκελος εξωτερικής 
αποθήκευσης στο GoFlex Home, δίπλα στους φακέλους Public (Δημόσιος), Personal 
(Προσωπικός) και Backup (Αντίγραφα ασφαλείας).

Για να προσθέσετε μια μονάδα USB στο GoFlex Home, συνδέστε την απευθείας στη θύρα 
USB στην πίσω πλευρά του σταθμού υποδοχής του GoFlex Home ή χρησιμοποιήστε ένα 
καλώδιο USB υψηλής ποιότητας (δεν συμπεριλαμβάνεται). (Μπορείτε επίσης να συνδέσετε 
ένα διανομέα USB στο GoFlex Home και στη συνέχεια να συνδέσετε σε αυτόν πρόσθετες 
συσκευές.)

Κατάργηση μονάδας USB από το GoFlex Home
Για να προλάβετε τυχόν απώλεια δεδομένων ή καταστροφή των αρχείων σας, ακολουθείτε 
πάντα τις οδηγίες αυτές για την ασφαλή και σωστή απενεργοποίηση και αφαίρεση της 
συσκευής αποθήκευσης USB από τον σταθμό υποδοχής του GoFlex Home:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα ανοιχτό αρχείο και δεν αποθηκεύεται κανένα αρχείο στη 
συσκευή USB, και ότι κανένας από τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο GoFlex Home 
δεν αντιγράφει αρχεία σε αυτό ή από αυτό.

2. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Storage Devices (Συσκευές αποθήκευσης).

Ανοίγει η οθόνη Storage Devices (Συσκευές αποθήκευσης).

4. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Eject 
(Αφαίρεση) και στη συνέχεια επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

Όταν η μονάδα δίσκου USB απενεργοποιηθεί, μπορείτε να την αφαιρέσετε με ασφάλεια από 
τον σταθμό υποδοχής του GoFlex Home.
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Ασφαλής κατάργηση της μονάδας δίσκου GoFlex από το σταθμό 
υποδοχής GoFlex Home

Για να προλάβετε τυχόν απώλεια δεδομένων ή καταστροφή των αρχείων σας, ακολουθείτε 
πάντα τις οδηγίες αυτές, όταν χρειάζεται να αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου GoFlex από τον 
σταθμό υποδοχής του GoFlex Home:

1. Βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος με το GoFlex Home. Κανείς δεν 
πρέπει να προβάλει φωτογραφίες, να βλέπει ταινία, να ακούει μουσική ή να χρησιμοποιεί 
οποιοδήποτε άλλο αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο GoFlex Home, ή να αντιγράφει αρχεία 
από ή προς τους φακέλους του στο GoFlex Home.

2. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Shut Down (Απενεργοποίηση).

Ανοίγει η οθόνη Shut Down (Απενεργοποίηση).

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Shut Down (Απενεργοποίηση).

Η λευκή φωτεινή ένδειξη της μονάδας δίσκου στην μπροστινή πλευρά του GoFlex Home 
αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το GoFlex Home απενεργοποιείται. Όταν ολοκληρωθεί η 
απενεργοποίηση, σβήνουν και οι δύο φωτεινές ενδείξεις. 

5. Αφαιρέστε τη μονάδα δίσκου GoFlex ανασηκώνοντάς τη προσεκτικά από τους συνδέσμους 
του σταθμού υποδοχής.

Για να εγκαταστήσετε ξανά τη μονάδα δίσκου και να επανεκκινήσετε το GoFlex Home, 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Βήμα 2: Σύνδεση του GoFlex Home» στη σελίδα 13.

Τερματισμός και επανεκκίνηση GoFlex Home
Αν αντιμετωπίσετε μικρά προβλήματα με το GoFlex Home, ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
ενότητα αυτή για να το επανεκκινήσετε. 

Σημείωση: Η επανεκκίνηση του GoFlex Home δεν καταργεί καμία ρύθμιση χρήστη ούτε διαγράφει 
περιεχόμενο από τη μονάδα δίσκου.

Για να απενεργοποιήσετε και να επανεκκινήσετε το GoFlex Home:

1. Βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος με το GoFlex Home. Κανείς δεν 
πρέπει να προβάλει φωτογραφίες, να βλέπει ταινία, να ακούει μουσική ή να χρησιμοποιεί 
οποιοδήποτε άλλο αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο GoFlex Home, ή να αντιγράφει αρχεία 
από ή προς τους φακέλους του στο GoFlex Home.
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2. Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή,

Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), επιλέξτε 
Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Shut Down (Τερματισμός).

Ανοίγει η οθόνη Shut Down (Απενεργοποίηση).

4. Κάντε κλικ στην επιλογή Restart (Επανεκκίνηση).

Το GoFlex Home απενεργοποιείται και επανεκκινείται με ασφάλεια. Όταν ενεργοποιηθεί 
πλήρως και συνδεθεί στο δίκτυο, εμφανίζεται στη λίστα με τις μονάδες δίσκων στο επάνω 
μέρος του Seagate Dashboard, και οι φάκελοι του GoFlex Home εμφανίζονται στον Explorer 
και το Finder.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων του GoFlex Home
Η επαναφορά του GoFlex Home επαναφέρει τη συσκευή στις αρχικές εργοστασιακές της 
ρυθμίσεις. Όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο GoFlex Home διατηρούνται –δεν 
διαγράφονται αρχεία ή φάκελοι– αλλά όλες οι άλλες ρυθμίσεις, όπως οι λογαριασμοί χρήστη 
και οι κωδικοί πρόσβασης, καταργούνται.

Σημείωση: Να επαναφέρετε το GoFlex Home μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο, για να αποφεύγετε 
τη χρονοβόρα εργασία της επαναδημιουργίας των λογαριασμών χρηστών, της εκ νέου 
προσθήκης των υπολογιστών στο GoFlex Home, της επανασύνδεσης των χρηστών με 
τους φακέλους GoFlex Home και του εκ νέου ορισμού των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων.

Για να επαναφέρετε το GoFlex Home:

1. Βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος με το GoFlex Home. Κανείς δεν 
πρέπει να προβάλει φωτογραφίες, να βλέπει ταινία, να ακούει μουσική ή να χρησιμοποιεί 
οποιοδήποτε άλλο αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο GoFlex Home, ή να αντιγράφει αρχεία 
από ή προς τους φακέλους του στο GoFlex Home.

2. Χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset 
(Επαναφορά) για δέκα (10) δευτερόλεπτα. Το κουμπί επαναφοράς βρίσκεται στο πλάι του 
GoFlex Home.

Η λευκή φωτεινή ένδειξη της μονάδας δίσκου αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το 
GoFlex Home απενεργοποιείται. Όταν ολοκληρωθεί η απενεργοποίηση, σβήνουν και οι δύο 
φωτεινές ενδείξεις.
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3. Πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία) για να επανεκκινήσετε το GoFlex Home και στη 
συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Βήμα 4: Εγκατάσταση του GoFlex Home» 
στη σελίδα 15 για να ενεργοποιήσετε ξανά το GoFlex Home, να προσθέσετε ξανά τους 
λογαριασμούς χρηστών και να προσθέσετε ξανά τους υπολογιστές του οικιακού σας δικτύου.

Βεβαιωθείτε ότι ορίζετε ξανά τα ίδια ακριβώς ονόματα χρηστών, ώστε να μπορούν όλοι οι 
χρήστες να συνδεθούν ξανά στους υπάρχοντες φακέλους τους στο GoFlex Home.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στους φακέλους και τα αρχεία του 
GoFlex Home συνδέοντας το GoFlex Home απευθείας με τον υπολογιστή 
σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο GoFlex (πωλείται ξεχωριστά). Μεταβείτε 
στη διεύθυνση www.seagate.com για περισσότερες πληροφορίες.

Διαχείριση των ρυθμίσεων και των προτιμήσεων του 
GoFlex Home

Η σελίδα Preferences (Προτιμήσεις) του GoFlex Home σας διευκολύνει στη διαχείριση των 
προσωπικών ρυθμίσεων και των ρυθμίσεων δικτύου για τη συσκευή σας GoFlex Home.

Στη σελίδα Preferences, μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία, να διαχειριστείτε 
λογαριασμούς χρηστών του GoFlex Home (αν έχετε σχετική άδεια), να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
του δικτύου και να διαχειριστείτε τη συσκευή σας GoFlex Home ενημερώνοντας το λογισμικό 
της ή απενεργοποιώντας την κατάλληλα.

Μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα Preferences (Προτιμήσεις) του GoFlex Home με δύο 
τρόπους:

• Ανοίξτε το Seagate Dashboard (ανατρέξτε στη σελίδα 27) και στη συνέχεια επιλέξτε 
Preferences (Προτιμήσεις).

Ή

• Ανοίξτε το Seagate Share και πραγματοποιήστε είσοδο (ανατρέξτε στη σελίδα 30), 
επιλέξτε Go To (Μετάβαση) και στη συνέχεια Preferences (Προτιμήσεις).

Ανοίγει η σελίδα Preferences, στην οποία εμφανίζεται μια σειρά ρυθμίσεων. Στην ενότητα 
αυτή παρουσιάζονται περιγραφικά οι ρυθμίσεις εκείνες που δεν αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο.
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Ρυθμίσεις Server Preferences (Προτιμήσεις διακομιστή)
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιγραφικά οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στην 
περιοχή Server Preferences (Προτιμήσεις διακομιστή) της σελίδας Preferences (Προτιμήσεις) 
του Seagate Share.

• Network Sharing (Κοινή χρήση δικτύου): Ελέγχει αν οι χρήστες στο σπίτι σας θα έχουν 
πρόσβαση στους φακέλους Personal (Προσωπικός) και Backup (Αντίγραφα ασφαλείας) 
του GoFlex Home χρησιμοποιώντας είτε τον Explorer είτε το Finder, καθώς και αν θα 
έχουν πρόσβαση στον εκτυπωτή USB που είναι συνδεδεμένος στο GoFlex Home 
(ανατρέξτε στη «Εγκατάσταση κεντρικού εκτυπωτή» στη σελίδα 45).

• UPNP Router Configuration (Ρύθμιση παραμέτρων δρομολογητή UPNP): Ελέγχει αν το 
Seagate Share θα διαμορφώνει τον δρομολογητή σας και αν θα μπορεί να αντικαθιστά 
την τρέχουσα διαμόρφωση του δρομολογητή σας.

Σημείωση: Να ενεργοποιείτε τη ρύθμιση αυτή μόνο αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη 
ρύθμιση του GoFlex Home. Το GoFlex Home λειτουργεί με τα περισσότερα είδη 
εξοπλισμού οικιακής δικτύωσης χωρίς να απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις. 

• Notifications (Ειδοποιήσεις): Ορίζει τη διεύθυνση(εις) e-mail που θα χρησιμοποιούνται 
για περιστασιακά μηνύματα του συστήματος. Οι διευθύνσεις e-mail που εισάγονται σε 
αυτό το πεδίο λαμβάνουν ένα μήνυμα συστήματος μόνο αν υπάρχει πρόβλημα με τη 
μονάδα δίσκου, αν η μονάδα δίσκου είναι πλήρης ή αν η συνδρομή σας για το Seagate 
Share Pro λήγει σύντομα.

• Network Services (Υπηρεσίες δικτύου): Ελέγχει αν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στο 
GoFlex Home από μια τοποθεσία FTP. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, απενεργοποιήστε την 
πρόσβαση από FTP, εκτός αν τη χρειάζεστε ή μέχρι να τη χρειαστείτε. Η ενεργοποίηση 
του FTP δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της οικογένειας να το χρησιμοποιούν για να 
αποστέλλουν και να λαμβάνουν αρχεία στους φακέλους τους στο GoFlex Home με FTP.

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση από FTP μόνο στους υπολογιστές του οικιακού 
σας δικτύου (LAN), ή να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση από FTP από οπουδήποτε στο 
Internet.
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 76
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• LAN Connection (Σύνδεση LAN): Ελέγχει αν το GoFlex Home θα συνδέεται με το οικιακό 
σας δίκτυο χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που λαμβάνει αυτόματα. (Στην επιλογή Obtain IP 
Address Automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP) θα πρέπει να ορίσετε την τιμή 
Yes (Ναι), εκτός αν έχετε εμπειρία δικτύωσης, επαγγελματικό εξοπλισμό δικτύου στο 
σπίτι σας ή αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν προσπαθείτε να προσπελάσετε το GoFlex 
Home ενώ ταξιδεύετε. Δεν απαιτείται εισαγωγή άλλων δεδομένων.)

Αν χρειαστεί να ορίσετε μη αυτόματα μια σύνδεση LAN για το GoFlex Home, τότε στην 
επιλογή Obtain IP Address Automatically (Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP) ορίστε την 
τιμή No (Όχι) και στη συνέχεια εισαγάγετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στα πεδία 
που εμφανίζονται:

• Server IP Address (Διεύθυνση IP διακομιστή): Ορίζει τη στατική διεύθυνση IP για το 
GoFlex Home. Λάβετε τη στατική διεύθυνση IP από τον ISP (Internet Service Provider 
– Υπηρεσία παροχής Internet) και χρησιμοποιήστε τη για να αντικαταστήσετε τη 
δυναμική διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο πλαίσιο από προεπιλογή.

• Server Netmask (Μάσκα δικτύου διακομιστή): Ορίζει τη μάσκα υποδικτύου, που 
προσδιορίζει την περιοχή διευθύνσεων του υποδικτύου, ενός ξεχωριστού τμήματος 
του δικτύου σας. Δεδομένα που αποστέλλονται σε διευθύνσεις εντός του υποδικτύου 
(για παράδειγμα, μεταξύ του υπολογιστή σας και του GoFlex Home) δρομολογούνται 
εντός του δικτύου. Δεδομένα που αποστέλλονται σε διευθύνσεις εκτός του 
υποδικτύου (για παράδειγμα, μεταξύ ενός απομακρυσμένου χρήστη και του 
GoFlex Home) δρομολογούνται στο Internet. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα με 
λιγότερους από 255 κόμβους χρησιμοποιούν τη netmask.24.

• Gateway (Πύλη): Ορίζει τη διεύθυνση IP της συσκευής (κατά πάσα πιθανότητα του 
δρομολογητή σας) που δρομολογεί δεδομένα από το GoFlex Home στο Internet.

• Date and Time (Ημερομηνία και ώρα): Ελέγχει την ημερομηνία και την ώρα που 
χρησιμοποιεί το GoFlex Home. Μπορείτε να ρυθμίσετε το GoFlex Home ώστε να 
λαμβάνει τις ρυθμίσεις του από το Internet χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή ώρας 
στο Internet ή μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς οι ίδιοι την ημερομηνία και την ώρα του 
GoFlex Home. Αν ορίσετε την επιλογή Set date and time from the Internet (Ορισμός 
ημερομηνίας και ώρας από το Internet) σε Yes (Ναι), επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο 
διακομιστή NTP (Network Time Protocol-Πρωτόκολλο Δικτυακού Χρόνου) για καλύτερα 
αποτελέσματα.

• Remote Access (Απομακρυσμένη πρόσβαση): Όταν είναι ενεργοποιημένη, επιτρέπει 
την πρόσβαση στο GoFlex Home από οπουδήποτε στο Internet. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη 
πρόσβαση, αν είχε ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ρυθμίσατε το GoFlex Home.
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Ρυθμίσεις διαχείρισης
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται περιγραφικά οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες 
στην περιοχή Administration (Διαχείριση) της σελίδας Preferences (Προτιμήσεις) 
του Seagate Share.

• Add New User (Προσθήκη νέου χρήστη): Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 68.

• Edit User (Επεξεργασία χρήστη): Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 70.

• Shut Down (Απενεργοποίηση): Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 73.

• Software Updates (Ενημερώσεις λογισμικού): Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 71.

• GoFlex Home Premium Subscription (Εγγραφή στις συνδρομητικές υπηρεσίες του 
GoFlex Home): Αναβαθμίζει το Seagate Share σε Seagate Share Pro, το οποίο 
προσφέρει επιλογές συνδρομητικών υπηρεσιών που διατίθενται με ετήσια συνδρομή. 
Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 9 για περισσότερες πληροφορίες.

• ComputersBackup: Επιτρέπει στην εφαρμογή ComputersBackup (την οποία μπορεί να 
εγκαταστήσατε στο Mac κατά τον ορισμό ρυθμίσεων) να χρησιμοποιεί την εφαρμογή 
Time Machine για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας από τον υπολογιστή σας στο 
GoFlex Home. Προτού διαμορφώσετε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας στον υπολογιστή σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή 
ComputersBackup (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας υπολογιστών) και να 
δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος όταν 
διαμορφώνετε τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας. 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα δεδομένα των αντιγράφων ασφαλείας από το 
GoFlex Home κάνοντας κλικ στην επιλογή Wipe (Σβήσιμο).

Προσοχή: Το σβήσιμο των αντιγράφων ασφαλείας σβήνει ΟΛΑ τα δεδομένα αντιγράφων 
ασφαλείας για ΟΛΟΥΣ τους χρήστες του GoFlex Home (όχι μόνο τα δικά σας 
αρχεία αντιγράφων ασφαλείας).

• Storage Devices (Συσκευές αποθήκευσης): Σας επιτρέπει να καταργήσετε με ασφάλεια 
μια μονάδα δίσκου USB από το GoFlex Home (ανατρέξτε στη σελίδα 72). Σας επιτρέπει 
επίσης να διαμορφώσετε μια μονάδα USB, ώστε να την αλλάξετε σε μορφή NTFS (New 
Technology File System) για Windows.

Προσοχή: Η διαμόρφωση της μονάδας δίσκου USB διαγράφει όλα τα υπάρχοντα αρχεία 
από τη μονάδα δίσκου.
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7. Χρήση του GoFlex Access
Η εφαρμογή GoFlex Access™ σάς επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο από το 
GoFlex Home σε ένα smartphone ή σε έναν υπολογιστή tablet εκτελώντας το λειτουργικό 
σύστημα iOS ή Android.

Πληροφορίες για το GoFlex Access
Η εφαρμογή GoFlex Access σάς επιτρέπει να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις 
φωτογραφίες, τις ταινίες, τη μουσική και τα έγγραφα που έχετε αποθηκεύσει στο σύστημα 
αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home. Απλώς εκκινήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία και τα κοινόχρηστα στοιχεία σας από οπουδήποτε όταν 
υπάρχει σύνδεση Wi-Fi ή 3G/4G.

Με το GoFlex Access έχετε τις εξής δυνατότητες:

• Πρόσβαση στα αρχεία σας που είναι αποθηκευμένα στο σπίτι από οποιοδήποτε σημείο, 
στο οποίο υπάρχει σύνδεση Wi-Fi ή 3G/4G

• Προβολή των αποθηκευμένων φωτογραφιών από το smartphone ή τον υπολογιστή tablet

• Δημιουργία προβολών παρουσίασης φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση

• Κοινή χρήση εγγράφων

• Ροή βίντεο και μουσικής (συμπ. των γραφικών εξώφυλλου)

Σημείωση: Το GoFlex Access είναι μόνο μια εφαρμογή ροής δεδομένων. Δεν υποστηρίζει την 
αποστολή ή τη λήψη περιεχομένου μεταξύ του GoFlex Home και της φορητής 
συσκευής σας.

Εγκατάσταση GoFlex Access στη συσκευή σας
Για τη χρήση της εφαρμογής GoFlex Access για smartphone και υπολογιστές tablet, 
οι συσκευές απαιτούν:

• Apple® iOS 4.3 ή νεότερη έκδοση

• Android™ 2.2 ή νεότερη έκδοση
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Στις συσκευές Android πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή Adobe® AIR®.

1. Ανοίξτε το κατάστημα εφαρμογών ή το marketplace της συσκευής σας και, στη συνέχεια, 
κάντε αναζήτηση του όρου «seagate».

2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης στη συσκευή σας.

Σημείωση: Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση της εφαρμογής GoFlex Access για τη συσκευή σας από 
το κατάστημα εφαρμογών, αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για 
το μοντέλο της συσκευής σας.

Σύνδεση στο GoFlex Home από τη συσκευή σας
1. Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή GoFlex Access, ανοίξτε την εφαρμογή στη συσκευή σας.

2. Εισαγάγετε το όνομα που δώσατε στο GoFlex Home κατά την εγκατάσταση.

3. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να 
συνδεθείτε στο GoFlex Home.

Αναπαραγωγή βίντεο
Η εφαρμογή GoFlex Access μπορεί να αναπαράγει βίντεο στις ακόλουθες μορφές: 

• Βίντεο H.264, έως 1,5 Mbps, 640 επί 480 pixel, 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, έκδοση 
χαμηλής πολυπλοκότητας του βασικού προφίλ H.264, ήχος AAC-LC έως και 160 Kbps, 
48kHz, στερεοφωνικός ήχος, μορφές αρχείων .m4v, .mp4 και .mov.

• Βίντεο H.264, έως 2,5 Mbps, 640 επί 480 pixel, 30 καρέ το δευτερόλεπτο, βασικό προφίλ 
έως και επίπεδο 3.0; ήχος AAC-LC έως και 160 Kbps, 48kHz, στερεοφωνικός ήχος, 
μορφές αρχείων .m4v, .mp4 και .mov.

• Βίντεο MPEG-4, έως και 2,5 Mbps, 640 επί 480 pixel, 30 καρέ το δευτερόλεπτο, απλό 
προφίλ, ήχος AAC-LC έως και 160 Kbps, 48kHz, στερεοφωνικός ήχος, μορφές αρχείων 
m4v, .mp4 και .mov.

Σημείωση: Η εφαρμογή GoFlex Access δεν μπορεί να αναπαράγει βίντεο που δεν έχει μία από τις 
μορφές που αναφέρονται παραπάνω. Εάν έχετε βίντεο σε μορφή .mkv, .avi, .wmv, .3gp, 
.vob, .m2ts ή σε άλλη μορφή βίντεο που δεν υποστηρίζεται και θέλετε να το αναπαράγετε 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή GoFlex Access, μπορεί να το μετατρέψετε χειροκίνητα σε 
μία από τις υποστηριζόμενες μορφές. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές λογισμικού 
μετατροπής βίντεο, μερικές από τις οποίες είναι δωρεάν και τις οποίες μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τα αρχεία βίντεο σε μία από τις υποστηριζόμενες 
μορφές.
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Αν το βίντεο φαίνεται να διακόπτεται κατά την αναπαραγωγή, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε 
το smartphone ή τον υπολογιστή tablet. Έτσι, μπορεί να ελευθερωθεί χώρος στη μνήμη και 
τους πόρους συστήματος. Ελέγξτε επίσης την ταχύτητα αποστολής του GoFlex Home ή την 
ταχύτητα λήψης του smartphone ή του υπολογιστή tablet, εφόσον η αυξημένη κυκλοφορία 
δικτύου ή η χαμηλή ταχύτητα λήψης μπορεί να είναι η αιτία διακοπής του βίντεο. Αν 
χρησιμοποιείτε σύνδεση 3G, αλλάξτε την σε Wi-Fi, αν είναι δυνατό.

Αναπαραγωγή μουσικής
Η εφαρμογή GoFlex Access μπορεί να αναπαράγει αρχεία μουσικής σε μορφή .mp3. Με την 
έκδοση Android της εφαρμογής, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική και η αναπαραγωγή να 
συνεχίζεται στο παρασκήνιο κατά την εκτέλεση άλλων εφαρμογών ή την αναπαραγωγή μιας 
προβολής παρουσίασης εικόνων.

Προβολή εικόνων
Το GoFlex Access σάς επιτρέπει να προβάλλετε εικόνες, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο 
GoFlex Home, από το smartphone ή τον υπολογιστή tablet. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
κύλιση στις εικόνες σας μία τη φορά ή να τις προβάλετε σε προβολή παρουσίασης εικόνων. 

Για να ξεκινήσετε μια προβολή παρουσίασης εικόνων, ανοίξτε μια φωτογραφία και πατήστε 
το κουμπί Play (Αναπαραγωγή) στην επάνω δεξιά γωνία.  Το GoFlex Access μετακινείται 
κυκλικά στις αποθηκευμένες εικόνες σας, εμφανίζοντας μια νέα εικόνα ανά πέντε 
δευτερόλεπτα. Για να αναπαράγετε μουσική κατά την προβολή παρουσίασης εικόνων, 
ξεκινήστε πρώτα την αναπαραγωγή μουσικής και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στις εικόνες 
σας και ξεκινήστε μια προβολή παρουσίασης.

Αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου από 
το iTunes

Το βίντεο που αγοράζετε από το κατάστημα iTunes περιέχει προστασία Digital Rights 
Managment (DRM) και η αναπαραγωγή του είναι δυνατή μόνο σε συσκευές iOS που είναι 
εξουσιοδοτημένες για αυτό. Για την αναπαραγωγή αυτού του είδους βίντεο, η συσκευή iOS 
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη στο λογαριασμό από τον οποίο έχει γίνει η αγορά και πρέπει 
να έχει συγχρονιστεί με το iTunes από τη στιγμή της αγοράς.

Το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής που αγοράζεται από το κατάστημα iTunes δεν περιέχει 
προστασία DRM και η αναπαραγωγή της είναι δυνατή χωρίς περιορισμούς. Για τα αρχεία 
μουσικής με προστασία DRM που έχουν αγοραστεί από το κατάστημα iTunes, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το GoFlex Access για την αναπαραγωγή τους στη συσκευή iOS, αφού τα 
αρχεία συγχρονιστούν με τη συσκευή iOS. 

Η αναπαραγωγή των αρχείων με προστασία DRM που έχουν αγοραστεί από το κατάστημα 
iTunes δεν είναι δυνατή με την έκδοση Android της εφαρμογής GoFlex Access.
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8. Επίλυση προβλημάτων
Το GoFlex Home είναι μια συσκευή τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (Plug-and-Play). 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία ρύθμισης μπορεί να απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή. Ακολουθεί μια λίστα με συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων ώστε να 
διευκολυνθείτε αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη διαδικασία της ρύθμισης.

• Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία είναι συνδεδεμένος με το GoFlex Home και με μια πηγή τροφοδοσίας. Αν 
χρησιμοποιείτε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο.

• Βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου είναι συνδεδεμένο με τη θύρα Ethernet 
του GoFlex Home και το άλλο άκρο είναι συνδεδεμένο με μια θύρα του δρομολογητή 
δικτύου που να λειτουργεί.

Αν το καλώδιο δικτύου είναι συνδεδεμένο σωστά και η φωτεινή ένδειξη ανάβει με 
πορτοκαλί χρώμα, είτε το καλώδιο δικτύου είτε η θύρα Ethernet μπορεί να μην λειτουργούν 
σωστά. Για να το ελέγξετε αυτό, συνδέστε το καλώδιο δικτύου σε διαφορετική θύρα του 
δρομολογητή σας. Αν εξακολουθεί να μην υπάρχει σύνδεση, δοκιμάστε να 
χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο Ethernet.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δίνει διευθύνσεις IP στους υπολογιστές του δικτύου 
σας (DHCP) και ότι το πρωτόκολλο DHCP είναι ενεργοποιημένο στον δρομολογητή σας. 
Το πρωτόκολλο DHCP είναι ενεργοποιημένο συνήθως στα οικιακά δίκτυα. Αν δεν είναι, 
θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη σύνδεση με το GoFlex Home. Αν χρειαστείτε 
βοήθεια για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου DHCP στον δρομολογητή σας, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή.

• Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο δεν βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ότι δεν είναι 
απενεργοποιημένο και ότι η υπηρεσία Internet δεν έχει διακοπεί.

Συνήθη προβλήματα και λύσεις
Η ενότητα αυτή παρέχει συμβουλές για την επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων.

Γιατί δεν μπορώ να δημιουργήσω νέο λογαριασμό χρήστη;
Μπορεί να έχετε υπερβεί τον επιτρεπτό αριθμό λογαριασμών χρηστών. Στο GoFlex Home 
περιλαμβάνονται πέντε λογαριασμοί χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή οικιακού 
δικτύου, ο οποίος έκανε την αρχική εγκατάσταση του GoFlex Home. Για να δημιουργήσετε 
νέο λογαριασμό χρήστη, πρέπει είτε να διαγράψετε έναν υπάρχον λογαριασμό (αν κάποιος 
έχει αποχωρήσει από το σπίτι, για παράδειγμα) ή να κάνετε αναβάθμιση για απεριόριστο 
αριθμό λογαριασμών χρηστών με το να γίνετε συνδρομητής στο Seagate Share Pro. 
Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 9 για περισσότερες πληροφορίες.
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Γιατί δεν συνδέεται ο υπολογιστής μου με το GoFlex Home;
Αν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό του GoFlex Home στον υπολογιστή σας αλλά δεν είναι 
δυνατή η σύνδεση του υπολογιστή σας με το GoFlex Home, ελέγξτε αν το οικιακό σας δίκτυο 
λειτουργεί κανονικά και αν η συσκευή GoFlex Home είναι σωστά συνδεδεμένη και 
ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet που παρέχεται έχει συνδέσει το GoFlex 
Home με το δρομολογητή σας.

Αν άλλοι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι επιτυχώς με το GoFlex Home, μπορεί να έχετε 
υπερβεί τον επιτρεπτό αριθμό υπολογιστών. Το GoFlex Home περιλαμβάνει άδειες για πέντε 
υπολογιστές. Για να προσθέσετε άλλον έναν υπολογιστή, πρέπει είτε να διαγράψετε έναν 
υπάρχον λογαριασμό χρήστη (για να αποσυνδεθεί ο υπολογιστής του συγκεκριμένου 
χρήστη) είτε να κάνετε αναβάθμιση για απεριόριστο αριθμό λογαριασμών χρηστών με το να 
γίνετε συνδρομητής στο Seagate Share Pro. Ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 9 για 
περισσότερες πληροφορίες.

Ορισμένα προϊόντα λογισμικού προστασίας από ιούς και τείχους προστασίας παρεμποδίζουν 
την κυκλοφορία δικτύου για λόγους ασφαλείας. Αν στο δίκτυό σας εκτελείται τέτοιου είδους 
λογισμικό, ελέγξτε εάν εμποδίζει την επικοινωνία. Δημιουργήστε εξαιρέσεις τείχους 
προστασίας για τις υπηρεσίες GoFlex Home, αν απαιτείται. Αν πρέπει να προσθέσετε 
εξαιρέσεις τείχους προστασίας, οι υπηρεσίες GoFlex Home είναι οι εξής: memeo.exe, 
hipserv.exe και dashboard.exe.

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το όνομα που θέλω για το GoFlex Home 
/ τον προσωπικό μου λογαριασμό χρήστη;

Η συσκευή GoFlex Home πρέπει να έχει ένα όνομα που να είναι μοναδικό – να μη 
χρησιμοποιείται από καμία άλλη συσκευή στον κόσμο. Μπορεί να χρειαστεί να 
προσαρμόσετε ελαφρώς το όνομα που θέλετε ώστε να είναι μοναδικό, κατά τον ίδιο τρόπο 
που συχνά χρειάζεται να κάνετε λίγες προσπάθειες για να βρείτε ένα όνομα χρήστη για το 
διαδίκτυο ή μια διεύθυνση e-mail που να μην χρησιμοποιούνται ήδη. Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί Check Availability (Έλεγχος διαθεσιμότητας) για βοήθεια.

Επιπλέον, το όνομα του GoFlex Home πρέπει να αρχίζει με γράμμα και να έχει τουλάχιστον 
τρεις χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γράμματα, αριθμούς, παύλες, τελείες και 
χαρακτήρες υπογράμμισης. Τα διαστήματα δεν επιτρέπονται.

Εντός του συστήματος αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home, δεν επιτρέπεται η χρήση του 
ίδιου ονόματος για δύο διαφορετικούς λογαριασμούς χρηστών, ακόμη και αν οι χρήστες αυτοί 
έχουν διαφορετικούς υπολογιστές και διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης.
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Γιατί δεν μου επιτρέπει το Memeo Instant Backup να δημιουργήσω 
αντίγραφα ασφαλείας περισσότερων από τριών υπολογιστών στο 
GoFlex Home;

Το GoFlex Home περιλαμβάνει πρόσβαση στο Memeo Instant Backup για τρεις υπολογιστές. 
Για να προσθέσετε περισσότερους υπολογιστές, κάντε αναβάθμιση στο Memeo Premium 
Backup. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Learn More (Μάθετε 
περισσότερα) του Premium Backup, από το Application Store (Κατάστημα εφαρμογών) 
του Seagate Dashboard.

Είμαι ο διαχειριστής οικιακού δικτύου και δεν θυμάμαι τον κωδικό 
πρόσβασης GoFlex Home. Πώς μπορώ να τον επαναφέρω;

Αν είστε ο διαχειριστής του οικιακού δικτύου (ο χρήστης που ρύθμισε αρχικά το 
GoFlex Home) και δεν θυμάστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης για το 
GoFlex Home, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να τον επαναφέρετε:

1. Βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος με το GoFlex Home. Κανείς δεν 
πρέπει να προβάλει φωτογραφίες, να βλέπει ταινία, να ακούει μουσική ή να χρησιμοποιεί 
οποιοδήποτε άλλο αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο GoFlex Home, ή να αντιγράφει αρχεία 
από ή προς τους φακέλους του στο GoFlex Home.

2. Χρησιμοποιώντας έναν συνδετήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset 
(Επαναφορά) για τρία (3) δευτερόλεπτα. Το κουμπί επαναφοράς βρίσκεται στο πλάι του 
σταθμού υποδοχής GoFlex Home.

Προσοχή: Μην κρατάτε το κουμπί επαναφοράς πατημένο για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα. Αν κρατήσετε το κουμπί επαναφοράς πατημένο για 10 
δευτερόλεπτα, διαγράφονται όλες οι προσαρμοσμένες σας ρυθμίσεις στο GoFlex 
Home (ανατρέξτε στη σελίδα 74).

Η λευκή φωτεινή ένδειξη της μονάδας δίσκου αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το 
GoFlex Home απενεργοποιείται. Όταν ολοκληρωθεί η απενεργοποίηση, σβήνουν και οι 
δύο φωτεινές ενδείξεις.

3. Πατήστε το κουμπί Power (Τροφοδοσία) για να επανεκκινήσετε το GoFlex Home αν δεν 
επανεκκινηθεί μόνη της η συσκευή. 
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4. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης (όπως ο Explorer ή το Safari) 
και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του GoFlex Home με την εξής μορφή:

http://GoFlexHomeIPaddress/

Για παράδειγμα:

http://192.168.0.12/

Για να βρείτε τη διεύθυνση IP του GoFlex Home σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα 
Windows, βρείτε το GoFlex Home στη λίστα με τις συσκευές δικτύου και ελέγξτε τις Ιδιότητές 
του. (Στα Windows XP, αν το GoFlex Home δεν εμφανίζεται στη λίστα με τις συσκευές δικτύου, 
κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εικονιδίων για συσκευές UPnP δικτύου στις «Θέσεις 
δικτύου» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.)

Για να βρείτε τη διεύθυνση IP του GoFlex Home σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα 
Mac, χρησιμοποιήστε το Network Utility (Βοήθημα δικτύου) του Finder (Applications 
[Εφαρμογές] > Utilities [Βοηθήματα]).

Γιατί τερματίζεται μόνο του το GoFlex Home;
Το GoFlex Home περιλαμβάνει μια δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, που σημαίνει 
ότι εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μετά από 12 λεπτά χωρίς καμία δραστηριότητα. 
Το GoFlex Home επιστρέφει αυτόματα σε ενεργή λειτουργία κάθε φορά που κάποιος 
χρήστης του συστήματος αποθήκευσης δικτύου πραγματοποιεί προσπέλαση στους 
φακέλους και τα αρχεία του.

Κατά τη ρύθμιση, κάποιος άλλος συνδέθηκε στο Seagate Dashboard. 
Τι μπορώ να κάνω?

Το Seagate Dashboard σας επιτρέπει να αλλάζετε χρήστες. Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Σύνδεση στο Seagate Dashboard» στη σελίδα 29 για περισσότερες πληροφορίες.

Διαφορετικά, ανοίξτε το Seagate Share (ανατρέξτε στη σελίδα 30), κάντε κλικ στην επιλογή 
Sign Out (Έξοδος) και συνδεθείτε με τα δικά σας στοιχεία.

Γιατί δεν μπορεί η συσκευή αναπαραγωγής μέσων να εντοπίσει το 
GoFlex Home;

Η συσκευή αναπαραγωγής μέσων πρέπει να υποστηρίζει μία από τις εξής τεχνολογίες 
σύνδεσης:

• UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video - Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία 
γενικής χρήσης, Ήχος και Βίντεο)

• DLNA (Digital Living Network Alliance - Συμμαχία δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο ζωής)

• Windows Media Connect (Σύνδεση πολυμέσων των Windows)
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Αν έχετε αποθηκεύσει πολλούς φακέλους στο GoFlex Home, απαιτείται αρκετός χρόνος 
για να καταχωριστούν τα αρχεία και να μπορούν να προβληθούν από τη συσκευή 
αναπαραγωγής μέσων. Αν η συσκευή μέσων δεν μπορεί να εντοπίσει το GoFlex Home, 
δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων:

• Για να μπορέσει η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων να εντοπίσει και να αναπαράγει 
τα αρχεία ψηφιακών πολυμέσων στο GoFlex Home, πρέπει να τα καταστήσετε διαθέσιμα 
επιλέγοντας το στοιχείο Share with Media Devices (Κοινή χρήση με συσκευές μέσων) 
από το Seagate Share. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση των αρχείων σας σε ψηφιακή 
συσκευή μέσων ή σε κονσόλα παιχνιδιών» στη σελίδα 47 για οδηγίες.

• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το UPnP στο δρομολογητή σας. Εάν είναι 
απενεργοποιημένη, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για οδηγίες 
σχετικά με την ενεργοποίηση του UPnP. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τη διεύθυνση 
support.goflexhome.hipserv.com για πρόσθετη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου καθοδηγούμενης ρύθμισης παραμέτρων.

Γιατί η φωτεινή ένδειξη του GoFlex Home είναι πορτοκαλί;
Εάν το GoFlex Home έχει συνδεθεί με μια πηγή τροφοδοσίας και έναν δρομολογητή, αλλά 
η επάνω φωτεινή ένδειξη στην μπροστινή πλευρά του δεν ανάβει σταθερά με πράσινο 
χρώμα, δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης του προβλήματος:

• Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας παροχής ρεύματος που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία είναι συνδεδεμένος με το GoFlex Home και με μια πηγή τροφοδοσίας. 
Αν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο.

• Βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου είναι συνδεδεμένο με τη θύρα 
Ethernet του GoFlex Home και το άλλο άκρο είναι συνδεδεμένο με μια θύρα του 
δρομολογητή δικτύου που να λειτουργεί.

Αν το καλώδιο δικτύου είναι καλά συνδεδεμένο και η επάνω φωτεινή ένδειξη στην 
μπροστινή πλευρά του GoFlex Home ανάβει με πορτοκαλί χρώμα, ενδέχεται είτε το 
καλώδιο δικτύου είτε η θύρα Ethernet να μην λειτουργεί σωστά. Για να το ελέγξετε αυτό, 
συνδέστε το καλώδιο δικτύου σε διαφορετική θύρα του δρομολογητή σας. Αν εξακολουθεί 
να μην υπάρχει σύνδεση, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο Ethernet ή άλλο 
δίκτυο.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας είναι ενεργοποιημένος.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δίνει διευθύνσεις IP στους υπολογιστές του δικτύου 
σας (DHCP) και ότι το πρωτόκολλο DHCP είναι ενεργοποιημένο στον δρομολογητή σας. 
Το πρωτόκολλο DHCP είναι ενεργοποιημένο συνήθως στα οικιακά δίκτυα. Αν δεν είναι, 
θα αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη σύνδεση με το GoFlex Home. Αν χρειαστείτε 
βοήθεια για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου DHCP στον δρομολογητή σας, 
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή.
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• Ορισμένα προγράμματα λογισμικού προστασίας από ιούς και τείχους προστασίας 
παρεμποδίζουν την κυκλοφορία δικτύου για λόγους ασφαλείας. Αν στο δίκτυό σας 
εκτελείται τέτοιου είδους λογισμικό, ελέγξτε εάν εμποδίζει την επικοινωνία.

Δημιουργήστε εξαιρέσεις τείχους προστασίας για τις υπηρεσίες GoFlex Home, 
αν απαιτείται. Αν πρέπει να προσθέσετε εξαιρέσεις τείχους προστασίας, οι υπηρεσίες 
GoFlex Home είναι οι εξής: memeo.exe, hipserv.exe και dashboard.exe.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το UPnP στο δρομολογητή σας. Εάν είναι 
απενεργοποιημένη, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για οδηγίες σχετικά 
με την ενεργοποίηση του UPnP. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τη διεύθυνση 
www.support.goflexhome.hipserv.com για πρόσθετη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου καθοδηγούμενης ρύθμισης παραμέτρων.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής σας δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία UDP. Εάν την 
εμποδίζει, ενδέχεται να χρειάζεται να ανοίξετε μια θύρα στο δρομολογητή σας. Ανατρέξτε 
στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για οδηγίες.

• Απενεργοποιήστε το GoFlex Home πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, 
ενεργοποιήστε το ξανά.

• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο Internet λειτουργεί κανονικά. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα 
περιήγησης Web στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, αποκτήστε πρόσβαση σε μια 
αγαπημένη τοποθεσία Web.

Εάν η επάνω φωτεινή ένδειξη στην μπροστινή πλευρά παραμένει πορτοκαλί, αυτό σημαίνει 
ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση στο Internet ή ότι το GoFlex Home δεν 
επικοινωνεί με την υπηρεσία.

Αποκωδικοποίηση των φωτεινών ενδείξεων 
του GoFlex Home

Οι φωτεινές ενδείξεις στην μπροστινή πλευρά του σταθμού υποδοχής του GoFlex Home 
αλλάζουν χρώμα και αναβοσβήνουν για να υποδείξουν την κατάσταση της μονάδας δίσκου 
και της συσκευής. Η ενότητα αυτή εξηγεί τη σημασία των φωτεινών ενδείξεων καθώς και τι 
πρέπει να κάνετε αν προκύψει πρόβλημα.

Πίνακας 1:    Φωτεινή ένδειξη του GoFlex Home (πάνω)

Κατάσταση 
φωτεινής 
ένδειξης

Κατάσταση

Αναβοσβήνει 
πράσινο

Εκκινείται

Σταθερό πράσινο Συνδεδεμένο στο δίκτυο και έτοιμο για χρήση

Αναβοσβήνει 
πορτοκαλί

Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο
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8. Επίλυση προβλημάτων  Εύρεση περισσότερης βοήθειας
Αν η φωτεινή ένδειξη του GoFlex Home υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα:

• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι σωστά και πλήρως συνδεδεμένη στα σταθμό 
υποδοχής.

• Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο είναι σε ενεργή λειτουργία και ότι δεν είναι 
απενεργοποιημένο. (Κοιτάξτε τις φωτεινές ενδείξεις στην πίσω πλευρά του σταθμού 
υποδοχής του GoFlex Home – αν δεν είναι αναμμένες και δεν αναβοσβήνουν, 
το GoFlex Home δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυό σας.)

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet που συνδέει το GoFlex Home με το δρομολογητή 
σας δεν έχει υποστεί βλάβη.

• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Internet είναι ενεργή και δεν είναι απενεργοποιημένη. (Ανοίξτε 
ένα πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας για να το ελέγξετε.)

Αν η φωτεινή ένδειξη της μονάδας δίσκου υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα:

• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου είναι σωστά και πλήρως συνδεδεμένη στα σταθμό 
υποδοχής.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη ούτε ο σταθμός υποδοχής ούτε η μονάδα δίσκου.

Εύρεση περισσότερης βοήθειας
Το σύστημα αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home είναι εύκολο στη χρήση αλλά μπορεί να 
έχετε ορισμένες απορίες. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.seagate.com/goflexhomesupport για 
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε σχετικά με τη ρύθμιση ή τη χρήση του συστήματος 
αποθήκευσης δικτύου GoFlex Home.

Πίνακας 2:    Φωτεινή ένδειξη μονάδας δίσκου (κάτω)

Κατάσταση 
φωτεινής 
ένδειξης

Κατάσταση

Σταθερό λευκό Η μονάδα δίσκου είναι εγκατεστημένη και έτοιμη για χρήση

Είναι 
απενεργοποιημένη

Η μονάδα δίσκου δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή αντιμετωπίζει 
πρόβλημα
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Ευρετήριο
Α
ακρόαση μουσικής, 39
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, 65
αλλαγή χρηστών στο Seagate Dashboard, 29
αναπαραγωγή μουσικής, 49
άνοιγμα αρχείων, 39
άνοιγμα μενού Seagate Share, 32
άνοιγμα του Seagate Dashboard, 27
άνοιγμα Seagate Share, 29
αντιγραφή αρχείων στο GoFlex Home, 34
αντιγραφή αρχείων στο Seagate Share, 55
Αντιγραφή και επικόλληση, 54, 55
αντιγραφή φακέλου στο Seagate Share, 54
απαιτήσεις συστήματος, 6
απενεργοποίηση πρόσβασης στα κοινόχρηστα 
στοιχεία, 59
απομακρυσμένη πρόσβαση
σύνδεση από την εφαρμογή GoFlex Access, 80

απόρρητο, 34
αποστολή αρχείων στο GoFlex Home, 34
αρχεία
αναπαραγωγή σε κονσόλες παιχνιδιών, 46
αντιγραφή στο GoFlex Home, 34
αντιγραφή στο Seagate Share, 55
απομακρυσμένη πρόσβαση, 39
αποστολή στο GoFlex Home, 34
αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, 36
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, 36
δημιουργία κοινόχρηστων στοιχείων, 40
διαγραφή από το Seagate Share, 57
εργασία στο Seagate Share, 32
κατάργηση από κοινόχρηστο στοιχείο, 58
κοινή χρήση, 40
λήψη από κοινόχρηστο στοιχείο, 60
λήψη από το Seagate Share, 56
μετακίνηση στο Seagate Share, 55
μετονομασία στο Seagate Share, 55
πρόσβαση από το σπίτι, 38
πρόσβαση από το Seagate Dashboard, 38

πρόσβαση από το Seagate Share, 39
πρόσβαση από το SmartFolderShortcut, 39
πρόσβαση με FTP, 62
προσθήκη λεζαντών και ετικετών στο 

Seagate Share, 56
προσθήκη σε φάκελο του Seagate Share, 55
χρήση σε συσκευές μέσων, 46

Αρχική σελίδα
θέση εικόνας φόντου, 66
προσθήκη εικόνας φόντου, 52

αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, 36

Β
βίντεο
προβολή με το Seagate Share, 50
προβολή, 39

βιβλία διευθύνσεων e-mail για κοινόχρηστα 
στοιχεία, 61
Βοήθεια, 88

Γ
γραμμή εργαλείων Navigation (Πλοήγηση), 32
γραμμή εργαλείων Search/View (Αναζήτηση/
Προβολή), 31
γραφικά εξώφυλλου για κοινόχρηστα στοιχεία, 60

Δ
δήλωση του GoFlex Home, 15, 22
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων
αντιμετώπιση προβλημάτων, 83

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων, 36
δημιουργία κοινόχρηστου στοιχείου, 59
δημιουργία λογαριασμών χρήστη, 15, 22
διαγραφή αρχείων από το Seagate Share, 57
διαγραφή κοινόχρηστου στοιχείου, 61
διαγραφή λογαριασμού χρήστη, 69
διαγραφή φακέλων από το Seagate Share, 53
Διαγραφή, 57
διευθύνσεις IP, εύρεση, 64, 85
διεύθυνση e-mail για μηνύματα συστήματος, 15, 
22, 76
δικαιώματα διαχειριστή οικιακού δικτύου, 17, 69
δικαιώματα, 17, 69
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Ε
είσοδος στο Seagate Dashboard, 29
είσοδος στο Seagate Share, 29
εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας 
GoFlex Home, 23
εγκατάσταση λογισμικού
σε Mac, 21
Windows, 14

εγκατάσταση λογισμικού GoFlex Home σε 
Windows, 14
εγκατάσταση του λογισμικού GoFlex Home 
σε Mac, 21
εγκατάσταση GoFlex Home
σε Mac, 21
σε Windows, 14

εκκίνηση Seagate Dashboard, 15
εκτύπωση από κεντρικό εκτυπωτή, 45
εκτυπωτής USB, εγκατάσταση, 45
εκτυπωτής, εγκατάσταση, 45
ενημέρωση λογισμικού GoFlex Home, 71
ενημέρωση του Seagate Dashboard, 29
επαναφορά GoFlex Home, 74
επανεκκίνηση GoFlex Home, 73
επεξεργασία λογαριασμού χρήστη, 69
ετικέτες
έχουν οριστεί, 56

ετικέτες, 56
Εφαρμογές
εγκατάσταση GoFlex Access σε smartphone και 

υπολογιστές tablet, 79

εφαρμογές, προσθήκη νέας, 67

Κ
κατάργηση αρχείων από κοινόχρηστο στοιχείο, 58
κατάργηση μονάδας δίσκου GoFlex, 72
κατάργηση μονάδας USB, 72
κοινή χρήση έως, 41
κοινή χρήση με όλους, 41
κοινή χρήση με συσκευές αναπαραγωγής 
μέσων, 42

Κοινή χρήση με συσκευές μέσων, 48, 50
κοινή χρήση με συσκευές μέσων, 46
κοινή χρήση με φίλους, 41
Κοινή χρήση με Family Accounts (Λογαριασμοί 
οικογένειας), 41
κοινή χρήση των αρχείων σας, 40
κοινή χρήση φωτογραφιών με τροφοδοσίες 
RSS, 44
κοινή χρήση φωτογραφιών στο Facebook, 42
κοινή χρήση φωτογραφιών στο Flickr, 43
κοινόχρηστα στοιχεία
άνοιγμα, 42, 58
απενεργοποίηση κοινής χρήσης, 59
δημιουργία γραφικών εξώφυλλου, 60
δημιουργία μη κοινόχρηστων κοινόχρηστων 

στοιχείων, 59
δημιουργία, 40
διαγραφή, 61
εύρεση, 57
κατάργηση αρχείων, 58
λήψη αρχείων, 60
μετονομασία, 60
ορισμός, 40
προβολή, 42, 58
πρόσβαση, 57
προσθήκη αρχείων, 58
πρόσκληση άλλων ατόμων για προβολή του 

κοινόχρηστου στοιχείου σας, 59
ρύθμιση βιβλίου διευθύνσεων e-mail, 61

κονσόλες παιχνιδιών, 46
Κουμπί επαναφοράς, 74
Κουμπί Change (Αλλαγή) στο 
Seagate Dashboard, 28
κωδικοί πρόσβασης
αλλαγή κωδικού πρόσβασης, 65
αντιμετώπιση προβλημάτων, 84
λογαριασμοί χρήστη, 15, 22

κωδικοί πρόσβασης, 16

Λ
λεζάντες, 56
λήψη αρχείων από κοινόχρηστο στοιχείο, 60
λήψη αρχείων από το Seagate Share, 56
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Λήψη, 56, 61
λογαριασμοί χρήστη
δικαιώματα διαχειριστή οικιακού δικτύου, 17, 69
προσθήκη, 16, 68, 69
συμβουλές κωδικού πρόσβασης, 16

λογαριασμοί χρήστη, 15, 22
λογισμικό, ενημέρωση, 29, 71
λυχνίες LED/φωτεινές ενδείξεις, 8, 87

Μ
μενού στο Seagate Share, 32
μενού Go To (Μετάβαση), 32
μετακίνηση φακέλου στο Seagate Share, 54
μετονομασία αρχείων στο Seagate Share, 55
μετονομασία κοινόχρηστων στοιχείων, 60
μετονομασία φακέλου στο Seagate Share, 54
Μετονομασία, 54, 55, 60
μονάδες δίσκου
αντικατάσταση της μονάδας δίσκου 

GoFlex Home, 71
διαμόρφωση μονάδας USB, 78
επανεκκίνηση GoFlex Home, 73
κατάργηση μονάδας δίσκου GoFlex Home, 72
κατάργηση μονάδας USB, 72
προσθήκη μονάδας USB, 71
τερματισμός GoFlex Home, 73

μονάδες USB
διαμόρφωση με το Seagate Share, 78
κατάργηση από το GoFlex Home, 72
προσθήκη στο GoFlex Home, 71

μουσική
ακρόαση, 39
αναπαραγωγή με το iTunes, 50
αναπαραγωγή στο Seagate Share, 49

Π
Πίνακας μονάδων δίσκου στο 
Seagate Dashboard, 28
πίνακας Application Store (Κατάστημα 
εφαρμογών), 28
Πίνακας Content (Περιεχόμενο) στο 
Seagate Share, 31
Πίνακας How to... (Διαδικασίες...) στο 
Seagate Dashboard, 28

Πίνακας Main (Κύριος) στο Seagate Share, 31
πίνακας My Applications (Οι εφαρμογές μου) στο 
Seagate Dashboard, 28
Πίνακας Share (Κοινή χρήση), 31
περισσότερες επιλογές κοινής χρήσης, 41
Περιστροφή προς τα αριστερά, 51
Περιστροφή προς τα δεξιά, 51
περιστροφή φωτογραφίας, 51
προβολές παρουσίασης στο Seagate Share, 51
Προβολή παρουσίασης, 52
προβολή ταινιών και βίντεο, 39
προβολή φωτογραφιών και εικόνων, 39
προσαρμογή GoFlex Home, 65
πρόσβαση σε αρχεία από το σπίτι, 38
πρόσβαση σε αρχεία, ενώ ταξιδεύετε, 39
προσθήκη αρχείων σε κοινόχρηστο στοιχείο, 58
προσθήκη αρχείων σε φάκελο του 
Seagate Share, 55
προσθήκη εφαρμογών GoFlex Home, 67
προσθήκη λεζαντών και ετικετών σε αρχεία, 56
προσθήκη λογαριασμού χρήστη, 16, 68, 69
προσθήκη προσωπικών υπολογιστών στο GoFlex 
Home, 17
προσθήκη φακέλων στο Seagate Share, 53
Προσθήκη χρηστών, 69
προσθήκη χωρητικότητας στο GoFlex Home, 71
προσθήκη Mac στο GoFlex Home, 25
πρόσκληση άλλων ατόμων για προβολή του 
κοινόχρηστου στοιχείου σας, 59
προσωπικοί υπολογιστές
απαιτήσεις συστήματος, 7
εγκατάσταση GoFlex Home, 14
προσθήκη στο GoFlex Home, 17

Προτιμήσεις
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, 65

Ρ
Ρυθμίσεις Administration (Διαχείριση), 77
Ρυθμίσεις Server Preferences (Προτιμήσεις 
διακομιστή), 75
ρύθμιση παραμέτρων Time Machine, 24
Ρύθμιση Date and Time (Ημερομηνία και ώρα), 77
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Ρύθμιση Hide Help Tips (Απόκρυψη συμβουλών 
βοήθειας), 67
Ρύθμιση Home Background Position (Θέση φόντου 
αρχικής σελίδας) 66
Ρύθμιση LAN Connection (Σύνδεση LAN), 76
Ρύθμιση Language (Γλώσσα), 66
Ρύθμιση Network Services (Υπηρεσίες δικτύου), 76
Ρύθμιση Network Sharing (Κοινή χρήση 
δικτύου), 76
Ρύθμιση Notifications (Ειδοποιήσεις), 76
Ρύθμιση Remote Access (Απομακρυσμένη 
πρόσβαση), 77
Ρύθμιση Reset all ‘Do not show...’ (Επαναφορά 
όλων των οδηγιών "Να μην εμφανίζεται..."), 67
Ρύθμιση Resume Audio Playback (Συνέχιση 
αναπαραγωγής ήχου), 66
Ρύθμιση Share new content... (Κοινή χρήση νέου 
περιεχομένου...), 66
Ρύθμιση Sharing Emails Sender (Αποστολέας 
e-mail για κοινή χρήση), 66
Ρύθμιση UPNP Router Configuration (Ρύθμιση 
παραμέτρων δρομολογητή UPNP), 76

Σ
σύνδεση στο Seagate Dashboard, 18, 29
σύνδεση στο Seagate Share, 29
σύνδεση GoFlex Home, 13
συσκευές μέσων
παραδείγματα, 47

συσκευές μέσων, 46

Τ
ταινίες
προβολή με το Seagate Share, 50
προβολή, 39

τερματισμός GoFlex Home, 73
τροφοδοσίες RSS, 44

Φ
φάκελος Backup (Αντίγραφα ασφαλείας), 13, 34
φάκελος Personal (Προσωπικός), 13, 34
φάκελος Public (Δημόσιος), 13, 34

φάκελοι
αντιγραφή στο Seagate Share, 54
διαγραφή από το Seagate Share, 53
εργασία στο Seagate Share, 32
μετακίνηση αρχείων στο Seagate Share, 55
μετακίνηση στο Seagate Share, 54
μετονομασία στο Seagate Share, 54
προσθήκη στο Seagate Share, 53
προσθήκη φακέλων στο Seagate Share, 55

φωτογραφίες
δημιουργία γραφικών εξωφύλλου για 

κοινόχρηστα στοιχεία, 60
δημιουργία φόντου αρχικής σελίδας, 52
κοινή χρήση με τροφοδοσίες RSS, 44
κοινή χρήση στο Facebook, 42
κοινή χρήση στο Flickr, 43
περιστροφή στο Seagate Share, 51
προβολή σε μια παρουσίαση, 51
προβολή στο Cooliris, 52
προβολή στο Seagate Share, 51
προβολή, 39

Χ
Χρήση ως φόντου αρχικής σελίδας, 52
χρήστες
αντιμετώπιση προβλημάτων, 82
διαγραφή λογαριασμού χρήστη, 69
επεξεργασία λογαριασμού χρήστη, 69

Ψ
ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής βίντεο, 46

Ω
Add New User (Προσθήκη νέου χρήστη), 69
Add to Share (Προσθήκη στο κοινόχρηστο 
στοιχείο), 59
Allow Downloads (Να επιτρέπονται οι λήψεις), 42
Application Store (Κατάστημα εφαρμογών), 67

A-Z
ComputersBackup
εγκατάσταση, 23
Seagate Share, 78

Cooliris, 10, 31, 52
Cover (Εξώφυλλο), 31
Οδηγός χρήσης του FreeAgent® GoFlex™ Home (Έκδοση 2) 92



Ευρετήριο
Create as Administrator (Δημιουργία ως 
διαχειριστής), 69
Create New Contact (Δημιουργία νέας επαφής), 62
Dashboard. Ανατρέξτε στο Seagate Dashboard,
Delete Contact (Διαγραφή επαφής), 62
DLNA, 47
Drag and Drop (Μεταφορά και απόθεση), 36
Edit Contact (Επεξεργασία επαφής), 62
Edit User (Επεξεργασία χρήστη), 70
Enable FTP access to the Internet (Ενεργοποίηση 
πρόσβασης FTP στο Internet), 63
Enable FTP access to your local LAN 
(Ενεργοποίηση πρόσβασης FTP στο τοπικό 
LAN), 63
Facebook, αντιγραφή φωτογραφιών σε, 42
Flickr, αντιγραφή φωτογραφιών σε, 43
FTP, 62
Gateway (Πύλη), 77
Get Cooliris (Λήψη του Cooliris), 53
GoFlex Access
απαιτήσεις συστήματος, 7

GoFlex Home
αλλαγή κωδικού πρόσβασης, 65
απόρρητο, 34
δήλωση, 15, 22
εγκατάσταση λογισμικού σε Windows, 14
εγκατάσταση σε Mac, 21
εγκατάσταση σε Windows, 14
εγκατάσταση του λογισμικού σε Mac, 21
ενημέρωση του λογισμικού, 71
επαναφορά, 74
επανεκκίνηση, 73
εφαρμογές επιφάνειας εργασίας για Mac, 23
ηλεκτρονική υποστήριξη, 88
κατάργηση μονάδας GoFlex, 72
κατάργηση μονάδας USB, 72
όνομα συσκευής, 15, 22
προσαρμογή ρυθμίσεων συστήματος, 75
προσαρμογή ρυθμίσεων, 65
πρόσβαση FTP, 62
προσθήκη μονάδας USB, 71
προσθήκη νέων εφαρμογών, 67
προσθήκη προσωπικών υπολογιστών, 17

προσθήκη χωρητικότητας, 71
προσθήκη Mac, 25
ρύθμιση παραμέτρων Time Machine, 24
σύνδεση, 13
τερματισμός, 73
φάκελος Backup (Αντίγραφα ασφαλείας), 13, 34
φάκελος Personal (Προσωπικός), 13, 34
φάκελος Public (Δημόσιος), 13, 34
φάκελοι, 12, 20, 33
φωτεινές ενδείξεις, 8, 87

GoFlex Home Agent
εγκατάσταση, 23

GoFlex Home Agent, 20
GoFlex Home Premium Subscription (Συνδρομή 
στις υπηρεσίες επ' αμοιβή του GoFlex Home), 78
Help (Βοήθεια)

Seagate Dashboard, 28
Seagate Share, 32

hipserv, 86
Instant Backup, 37
iTunes, 50
Load Content (Φόρτωση περιεχομένου), 35
Mac
ακρόαση μουσικής, 39
άνοιγμα αρχείων, 39
απαιτήσεις συστήματος, 7
εγκατάσταση εφαρμογών επιφάνειας εργασίας 

GoFlex Home, 23
εγκατάσταση του λογισμικού GoFlex Home, 21
εγκατάσταση GoFlex Home, 21
προβολή ταινιών και βίντεο, 39
προβολή φωτογραφιών και εικόνων, 39
προσθήκη στο GoFlex Home, 25
ρύθμιση παραμέτρων Time Machine, 24
GoFlex Home Agent, 20
SmartFolderShortcut, 20
SmartWebShortcut, 20

Manual Upload (Χειροκίνητη φόρτωση), 35
Memeo Instant Backup, 36
NTP, 77
Obtain IP Address Automatically (Αυτόματη λήψη 
διεύθυνσης IP), 76
Preferences (Προτιμήσεις)
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άνοιγμα σελίδας Preferences (Προτιμήσεις), 75
ενημερώσεις λογισμικού, 71
κατάργηση μονάδας USB, 72
ρυθμίσεις Server Preferences (Προτιμήσεις 

διακομιστή), 75
Ρύθμιση ComputersBackup, 78
τερματισμός GoFlex Home, 73
Add New User (Προσθήκη νέου χρήστη), 69
Administration settings (Ρυθμίσεις διαχείρισης), 

77
Date and Time (Ημερομηνία και ώρα), 77
Edit User (Επεξεργασία χρήστη), 69
LAN Connection (Σύνδεση LAN), 76
Network Services (Υπηρεσίες δικτύου), 76
Network Sharing (Κοινή χρήση δικτύου), 76
Notifications (Ειδοποιήσεις), 76
Remote Access (Απομακρυσμένη 

πρόσβαση), 77
Storage Devices (Συσκευές αποθήκευσης), 78
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