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Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD®

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε 
προτού προβείτε στην επιστροφή του παρόντος προϊόντος. Για τις περισσότερες ερωτήσεις τεχνικής υποστήριξης, 
μπορείτε να λάβετε απάντηση μέσω της γνωσιακής μας βάσης δεδομένων ή μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση http://support.wdc.com. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη απάντηση 
ή εφόσον το προτιμάτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την WD στον καταλληλότερο αριθμό τηλεφώνου που 
αναφέρεται παρακάτω.
Το προϊόν που διαθέτετε περιλαμβάνει 30 ημέρες δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει 
η εγγύηση. Η περίοδος των 30 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης τηλεφωνικής σας επικοινωνίας με 
την τεχνική υποστήριξη της WD. Η υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν για ολόκληρο το 
διάστημα της εγγύησης και η εκτεταμένη γνωσιακή μας βάση δεδομένων είναι διαθέσιμη όλο το 24 ωρο επί 
7 ημέρες την εβδομάδα. Για να μας επιτρέπετε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις νέες δυνατότητες και 
λειτουργίες, μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν της WD ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://register.wdc.com.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη διεύθυνση support.wdc.com και επιλέξτε 
κάποιο από τα παρακάτω θέματα:

•   Downloads (Αρχεία προς λήψη) – Κάντε λήψη προγραμμάτων οδήγησης, εφαρμογών λογισμικού και 
ενημερώσεων για το προϊόν WD που διαθέτετε.

•   Registration (Δήλωση) – Δηλώστε το προϊόν WD που διαθέτετε για να έχετε πρόσβαση στις πιο 
πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές προσφορές.

•   Warranty & RMA Services (Υπηρεσίες εγγύησης και RMA) – Αποκτήστε πληροφορίες για την εγγύηση, 
την αντικατάσταση προϊόντος (RMA), την κατάσταση RMA καθώς και πληροφορίες για την επαναφορά 
δεδομένων.

•   Knowledge Base (Γνωσιακή βάση) – Πραγματοποιήστε αναζητήσεις με βάση μια λέξη-κλειδί, μια 
πρόταση ή ένα answer ID. 

•   Installation (Εγκατάσταση) – Λάβετε ηλεκτρονική βοήθεια εγκατάστασης για το προϊόν ή το λογισμικό 
της WD.

•   WD Community (Κοινότητα της WD) – Μοιραστείτε τις σκέψεις σας και συνδεθείτε με άλλους χρήστες 
προϊόντων της WD.

•   Online Learning Center (Ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης) – Αξιοποιήστε στο έπακρο τη συσκευή 
αποθήκευσης στο προσωπικό «σύννεφο» που διαθέτετε, χάρη στις πιο πρόσφατες πληροφορίες, 
οδηγίες και λογισμικό. (http://www.wd.com/setup)

Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη της WD
Όταν επικοινωνείτε με τη WD για υποστήριξη, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τον αριθμό σειράς του προϊόντος 
WD και τις εκδόσεις του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματός σας.

Δήλωση του προϊόντος WD 
Δηλώστε το προϊόν WD που διαθέτετε για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και σε ειδικές 
προσφορές. Μπορείτε να κάνετε εύκολα ηλεκτρονική δήλωση του προϊόντος στη διεύθυνση http://register.wdc.com 
ή μπορείτε να το δηλώσετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό της μονάδας My Book Live (δείτε «Ρυθμίσεις 
συστήματος» στη σελίδα 69).

Βόρεια Αμερική Ασιατικές χώρες του Ειρηνικού ωκεανού
Αγγλικά 800.ASK.4WDC Αυστραλία 1 800 42 9861

(800.275.4932) Κίνα 800 820 6682/+65 62430496 
Ισπανικά 800.832.4778 Χονγκ Κονγκ +800 6008 6008

Ινδία 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Υποστήριξη) 
011 26384700 (Πιλοτική γραμμή)

Ευρώπη (αριθμός 
κλήσης χωρίς χρέωση)*

00800 ASK4 WDEU Ινδονησία +803 852 9439 
(00800 27549338) Ιαπωνία 0120-994-120/00531-65-0442

Κορέα 02 703 6550
Ευρώπη +31 880062100 Μαλαισία +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 
Μέση Ανατολή +31 880062100 Φιλιππίνες 1 800 1441 0159
Αφρική +31 880062100 Σιγκαπούρη +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 

Ταϊβάν +800 6008 6008/+65 62430496 

* Ο αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. 

http://support.wdc.com
http://register.wdc.com
http://register.wdc.com
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

σημαντικές οδηγίες για τον χρήστη – 1

Σημαντικές οδηγίες για τον χρήστη
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Εγγραφή των πληροφοριών του προϊόντος WD

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα την προσωπική 
ασφάλεια. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο 
πυρκαγιάς. Οι μηχανισμοί προστασίας που έχουν ενσωματωθεί στη συσκευή αυτή 
θα σας προστατεύσουν, εφόσον τηρήσετε τις ακόλουθες διαδικασίες για την 
εγκατάσταση, τη χρήση και τη λειτουργία.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν στο 
προϊόν.
Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μη χρησιμοποιείτε 
υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί 
για καθαρισμό.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε υγρά.
Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθή επιφάνεια. Το προϊόν μπορεί να 
πέσει και να πάθει σοβαρή ζημιά.
Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει.
Μη φράσσετε τις σχισμές και τις οπές στην πίσω ή την κάτω πλευρά του 
περιβλήματος. Για να διασφαλίσετε τον σωστό εξαερισμό και την αξιόπιστη 
λειτουργία του προϊόντος και για να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση, 
αυτές οι οπές δεν πρέπει να είναι φραγμένες ή καλυμμένες. Επίσης, όταν 
η μονάδα στέκεται όρθια αποτρέπεται η υπερθέρμανσή της.
Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τον τύπο ισχύος που 
αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον 
διαθέσιμο τύπο ισχύος, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή την τοπική 
εταιρεία ηλεκτρισμού.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στο καλώδιο ρεύµατος. 
Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία στα οποία μπορεί να πατήσει κάποιος 
το καλώδιο.
Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση για αυτό το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι 
η συνολική τιμή Αμπέρ των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα σε αυτή 
την προέκταση δεν υπερβαίνει την τιμή Αμπέρ της προέκτασης. Επίσης, 
βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή Αμπέρ όλων των προϊόντων που είναι 
συνδεδεμένα στην πρίζα δεν υπερβαίνει την τιμή της ασφάλειας.
Ποτέ μην ωθείτε οποιουδήποτε είδους αντικείμενα σε αυτό το προϊόν ή στις 
οπές του περιβλήματος, καθώς υπάρχει περίπτωση να έρθουν σε επαφή με 
επικίνδυνα σημεία στα οποία υπάρχει τάση ή να δημιουργήσουν 
βραχυκύκλωμα τα οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

1
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Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα τοίχου και αποταθείτε σε εξειδικευμένο 
προσωπικό σέρβις στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-  Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
-  Εάν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν.
-  Εάν το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό.
-  Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ενώ τηρούνται οι οδηγίες για τη 
λειτουργία. Ρυθμίζετε μόνο τα στοιχεία ελέγχου που καλύπτονται από τις 
οδηγίες λειτουργίας καθώς η ακατάλληλη ρύθμιση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το προϊόν και να απαιτηθεί εκτεταμένη 
εργασία από εξειδικευμένο τεχνικό για την επαναφορά του προϊόντος στη 
φυσιολογική του κατάσταση.

-  Εάν το προϊόν έχει πέσει ή το περίβλημά του έχει υποστεί ζημιά.
-  Εάν το προϊόν παρουσιάσει εμφανή αλλαγή στην απόδοση, επικοινωνήστε 
με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της WD στη διεύθυνση 
http://support.wdc.com.

Εγγραφή των πληροφοριών του προϊόντος WD
Μην παραλείψετε να καταγράψετε τις ακόλουθες πληροφορίες προϊόντος της WD, 
οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη. 
Οι πληροφορίες προϊόντος της WD βρίσκονται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της 
συσκευής.

-  Αριθμός σειράς
-  Αριθμός μοντέλου
-  Ημερομηνία αγοράς
-  Σημειώσεις για το σύστημα και το λογισμικό

http://support.wdc.com/
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Επισκόπηση προϊόντος
Πληροφορίες για τη μονάδα
Χαρακτηριστικά
Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης της WD
Περιεχόμενα συσκευασίας
Απαιτήσεις συστήματος
Οδηγίες προεγκατάστασης
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό
Προδιαγραφές
Προβολή προϊόντος

Πληροφορίες για τη μονάδα
Συνδέστε αυτήν την πανίσχυρη μονάδα στον ασύρματο δρομολογητή σας και 
αποκτήστε μια κοινόχρηστη μονάδα για το οικιακό σας δίκτυο, στην οποία 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το σπίτι ή εκτός σπιτιού. Μοιραστείτε αρχεία με 
υπολογιστές Mac και συμβατούς υπολογιστές, αναπαραγάγετε αρχεία πολυμέσων 
με συνεχή ροή στην τηλεόρασή σας μέσω των συσκευών με δυνατότητα DLNA 
και προσπελάστε αρχεία από απόσταση με τις εφαρμογές WD 2go™ και τη 
διαδικτυακή τοποθεσία.
Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη περιέχει οδηγίες εγκατάστασης βήμα προς βήμα και 
άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν WD που αγοράσατε. 
Μπορείτε να κάνετε λήψη μεταφρασμένων εκδόσεων και ενημερώσεων του 
παρόντος εγχειριδίου χρήσης από τη διεύθυνση http://products.wdc.com/updates. 
Για περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά με αυτό το προϊόν, επισκεφθείτε 
τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http://www.wdc.com.

Χαρακτηριστικά
Τα πολυμέσα και τα αρχεία σας στο δικό σας προσωπικό «σύννεφο» – 
Δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό «σύννεφο», χωρίς μηνιαία έξοδα και 
άγνωστη τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων σας. Αποθηκεύστε τα 
πολυμέσα και τα αρχεία σας στη μονάδα και αποκτήστε πρόσβαση σε αυτά με 
ασφάλεια μέσα από το διαδίκτυο. Ή, χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές της WD για 
φορητές συσκευές, για εύκολη πρόσβαση μέσω του υπολογιστή tablet ή του 
smartphone σας. Είναι σαν να έχετε επιπλέον χώρο αποθήκευσης με 
χωρητικότητα έως και 3 TB για τις φορητές συσκευές σας.
Απολαύστε αναπαραγωγή με συνεχή ροή στην τηλεόραση HDTV – 
Παρακολουθήστε το βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της κόρης σας ή προβάλετε 
στην τηλεόρασή σας την παρουσίαση από τις διακοπές σας. Ο ενσωματωμένος 
διακομιστής πολυμέσων αναπαράγει με συνεχή ροή αρχεία μουσικής, 
φωτογραφίες και ταινίες σε οποιαδήποτε συσκευή πολυμέσων πιστοποιημένη 
κατά DLNA®, όπως είναι η δικτυακή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων 
WD TV™ Live™, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc®, οι κονσόλες 
παιχνιδιών Xbox 360™ και PlayStation® 3, καθώς και η συνδεδεμένη τηλεόρασή 
σας. Πιστοποίηση κατά DLNA 1.5 και UPnP.

2
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Κοινόχρηστη μονάδα αποθήκευσης για όλους τους υπολογιστές σας – 
Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε σε ένα σημείο όλες τις ταινίες, τα αρχεία μουσικής, 
τις φωτογραφίες και τα σημαντικά αρχεία της οικογένειας, για κοινή χρήση από 
όλους τους χρήστες του σπιτιού. Απλώς συνδέστε τη μονάδα δίσκου στον ασύρματο 
δρομολογητή έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε και να προσπελαύνετε αρχεία 
από κάθε συμβατό υπολογιστή ή υπολογιστή Mac του σπιτιού.
Αυτόματη, ασύρματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας για όλους τους 
υπολογιστές σας – Προστατέψτε τις πολύτιμες αναμνήσεις σας και λάβετε 
ασύρματα αντίγραφο ασφαλείας από όλους τους συμβατούς υπολογιστές και τους 
υπολογιστές Mac που διαθέτετε σε μια αξιόπιστη θέση, χρησιμοποιώντας το 
λογισμικό WD SmartWare™. Κάθε φορά που αποθηκεύετε κάτι, δημιουργείται 
αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του. Οι χρήστες των υπολογιστών Mac μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του λογισμικού λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας Apple® Time™ Machine για την προστασία των δεδομένων τους. 
Ταχύτητα χωρίς συμβιβασμούς – Με ενσωματωμένη CPU στα 800 MHz για 
μέγιστη απόδοση και ισχύ για όλες τις εφαρμογές σας, από την αναπαραγωγή με 
συνεχή ροή έως την απομακρυσμένη πρόσβαση. Το προϊόν σχεδιάστηκε με βάση 
τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία των τσιπ Ethernet και παρέχει τις 
καλύτερες στην κατηγορία του ταχύτητες ανάγνωσης έως και 100 MB/s. 
Η ταχύτητα αυτή είναι υψηλότερη από τις συνηθισμένες μονάδες USB 2.0*.
* Οι πιο γρήγορες ταχύτητες είναι δυνατό να επιτευχθούν όταν γίνεται σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο Gigabit 
Ethernet.

Μοιραστείτε τη μουσική σας μέσω διακομιστή με το iTunes® – Η μονάδα 
περιλαμβάνει υποστήριξη του διακομιστή iTunes προκειμένου να μπορείτε να 
έχετε συγκεντρωμένη σε ένα σημείο τη συλλογή μουσικής και των βίντεό σας και 
να την αναπαραγάγετε με συνεχή ροή σε υπολογιστή Mac ή συμβατό υπολογιστή 
μέσω της εφαρμογής iTunes.
Εύκολη ρύθμιση, εύκολη εύρεση στο δίκτυό σας – Η ρύθμιση είναι παιχνιδάκι. 
Σε λίγα μόλις λεπτά, το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση. Οι υπολογιστές Mac και οι 
υπολογιστές με Windows® 8, Windows® 7 και Windows Vista® εντοπίζουν 
αυτόματα τη μονάδα My Book Live μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 
Προσθέστε ένα ακόμη επίπεδο προστασίας για τα αρχεία σας – Μπορείτε να 
δημιουργήσετε αυτόματα ένα δεύτερο αντίγραφο, ή ένα σημείο Safepoint, από τη 
μονάδα My Book Live σε μια άλλη μονάδα My Book Live ή NAS του οικιακού σας 
δικτύου. Έτσι, έχετε διπλή προστασία για όλα τα πολυμέσα σας και μπορείτε να 
απολαύσετε την απόλυτη ξενοιασιά.
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WD 2go™: Ο δρόμος για το δικό σας προσωπικό «σύννεφο».
Τι είναι το προσωπικό «σύννεφο»;
Το προσωπικό «σύννεφο» διασφαλίζει την ησυχία σας αφού γνωρίζετε ότι 
όλο το ψηφιακό περιεχόμενο είναι ασφαλές στο σπίτι σας, υπό τον έλεγχό 
σας. Σε αντίθεση με το κοινόχρηστο «σύννεφο», το προσωπικό «σύννεφο» 
σάς επιτρέπει να διατηρείτε όλο το περιεχόμενο σε ένα ασφαλές σημείο στο 
οικιακό σας δίκτυο. Μοιραστείτε αρχεία, αναπαράγετε πολυμέσα με συνεχή 
ροή και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο από οπουδήποτε. Χωρίς 
μηνιαία έξοδα. Χωρίς άγνωστες θέσεις για τα δεδομένα σας. Διατηρήστε τα 
βίντεο, τη μουσική, τις φωτογραφίες και τα αρχεία σας ασφαλή στο σπίτι 
και, ταυτόχρονα, έχετέ τα πάντοτε μαζί σας.

Μεταβείτε στο περιεχόμενο των αρχείων σας από οπουδήποτε, 
με την πρόσβαση μέσω ιστού με την εφαρμογή WD 2go. 
Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από έναν υπολογιστή, τότε μπορείτε να 
προσπελάσετε με ασφάλεια τα πολυμέσα και τα αρχεία σας από οπουδήποτε 
στον κόσμο πηγαίνοντας στη διεύθυνση http://www.wd2go.com. 
Η πρόσβαση μέσω ιστού με την εφαρμογή WD 2go παρέχει δωρεάν 
απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα αποθήκευσης My Book Live στο 
προσωπικό σας «σύννεφο». Μόλις συνδεθείτε, η εφαρμογή WD 2go 
προσαρτά τη μονάδα My Book Live στον υπολογιστή σας ως τοπική 
μονάδα δίσκου και σας παρέχει πρόσβαση στους απομακρυσμένους 
φακέλους σας από οποιονδήποτε υπολογιστή Mac ή συμβατό υπολογιστή. 
Ανοίξτε χωρίς προβλήματα, αποθηκεύστε και προσαρτήστε αρχεία στα 
ηλεκτρονικά σας μηνύματα από αυτήν την εικονική μονάδα. 

Δώστε κίνηση στα πολυμέσα σας με τις εφαρμογές WD 2go για 
φορητές συσκευές.
Οι εφαρμογές WD 2go και WD Photos™ για φορητές συσκευές φέρνουν 
τις φωτογραφίες και τα αρχεία σας στα δάκτυλά σας στη συσκευή iPad®, 
iPhone®, Blackberry™ ή Android™ smartphone ή tablet που διαθέτετε.

Εφαρμογές της WD για τις φορητές συσκευές σας.
Εφαρμογή WD 2go για φορητές συσκευές – Αποκτήστε πρόσβαση στα 
αρχεία, τη μουσική και τις φωτογραφίες σας από τη φορητή συσκευή σας. 
Ανοίξτε και προβάλετε τις παρουσιάσεις και τα έγγραφά σας, αναπαραγάγετε 
τα πολυμέσα σας με συνεχή ροή και παρουσιάστε τις φωτογραφίες σας που 
βρίσκονται αποθηκευμένες στη μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό σας 
«σύννεφο», τη μονάδα My Book Live.

Εφαρμογή WD Photos για φορητές συσκευές – Κάντε λήψη μιας 
φωτογραφίας ή ενός βίντεο κλιπ με τη φορητή συσκευή και, έπειτα, κάντε 
απευθείας αποστολή στη μονάδα. Μπορείτε, επίσης, να προσπελάσετε 
όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα αποθήκευσης 
στο προσωπικό σας «σύννεφο» και να τις προβάλλετε στο smartphone 
ή τον υπολογιστή tablet που διαθέτετε.
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Πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης της WD
Το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης της WD παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, 
οδηγίες και λογισμικό για να βοηθήσει τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
τη συσκευή αποθήκευσης στο προσωπικό «σύννεφο» που διαθέτουν. Ο παρών 
διαδικτυακός οδηγός βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσει στη ρύθμιση της 
απομακρυσμένης πρόσβασης, στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων, στην 
παρακολούθηση της κατάστασης της μονάδας και άλλα πολλά. Πρόκειται για ένα 
αλληλεπιδραστικό σύστημα που καθοδηγεί τους χρήστες στην εγκατάσταση και 
χρήση της μονάδας My Book Live που διαθέτουν. Το ηλεκτρονικό κέντρο 
εκμάθησης σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τα εξής:

Να μάθετε περισσότερα για το νέο σας προϊόν αποθήκευσης στο 
προσωπικό σας «σύννεφο».
Να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού για το προϊόν.
Να μάθετε διεξοδικές και αλληλεπιδραστικές πληροφορίες σχετικά με το 
πώς μπορείτε να εξερευνήσετε κάθε χαρακτηριστικό του προϊόντος.
Να ενημερώνετε το προϊόν σας κάθε φορά που καθίστανται διαθέσιμες 
νέες λειτουργίες.
Να αποκτάτε πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους, οι οποίοι είναι πάντοτε 
διαθέσιμοι, χωρίς να απαιτείται εγχειρίδιο ή CD.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Δικτυακή μονάδα αποθήκευσης σε προσωπικό «σύννεφο» My Book Live
Καλώδιο Ethernet
Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Λογισμικό εγκατάστασης με δυνατότητα λήψης

Μονάδα δίσκου οικιακού 
δικτύου My Book Live

Μετασχηματιστής 
εναλλασσόμενου ρεύματος

Καλώδιο Ethernet
Οδηγός γρήγορης 
εγκατάστασης
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα παρελκόμενα για το 
συγκεκριμένο προϊόν, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: 

Η.Π.Α. www.shopwd.com ή www.wdstore.com
Καναδάς www.shopwd.ca ή www.wdstore.ca
Ευρώπη www.shopwd.eu ή www.wdstore.eu
Άλλες 
περιοχές

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της WD στην 
περιοχή σας. Για μια λίστα των στοιχείων επικοινωνίας του 
τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
http://support.wdc.com και ανατρέξτε στο answer ID 1048 στη 
γνωσιακή βάση δεδομένων.

Διεθνείς διαμορφώσεις παραμέτρων του μετασχηματιστή AC*

www.shopwd.com
http://store.westerndigital.com/store/
www.wdstore.com
www.shopwd.ca
www.shopwd.com or www.wdstore.comwww.shopwd.ca or www.wdstore.cawww.shopwd.eu or www.wdstore.eu
www.wdstore.ca
www.wdstore.ca
www.shopwd.eu
www.wdstore.eu
www.wdstore.eu
www.support.wdc.com
http://support.wdc.com/


MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

επισκόπηση προϊόντος – 8

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό σύστημα

Σημείωση:  Η συμβατότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση παραμέτρων 
του υλικού εξοπλισμού και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

Για υψηλότερες επιδόσεις και αξιοπιστία, εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες 
ενημερώσεις και το τελευταίο service pack (SP).

Σε Windows, πηγαίνετε στο μενού Start (Έναρξη) ή στο μενού  και επιλέξτε 
Windows Update. 

Σε Mac, πηγαίνετε στο μενού Apple και επιλέξτε Software Update (Ενημέρωση 
λογισμικού).

Προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο
•   Internet Explorer 8.0 ή μεταγενέστερες εκδόσεις σε υποστηριζόμενους 

υπολογιστές με Windows
•   Safari® 4.0 ή μεταγενέστερες εκδόσεις σε υποστηριζόμενους 

υπολογιστές Mac
•   Firefox® 12 και μεταγενέστερες εκδόσεις σε υποστηριζόμενους υπολογιστές 

Windows και Mac
•   Google® Chrome™ 14 και μεταγενέστερες εκδόσεις σε υποστηριζόμενες 

πλατφόρμες Windows και Mac

Τοπικό δίκτυο
Δρομολογητής/μεταγωγέας ή απευθείας σύνδεση (συνιστάται Gigabit για τη 
μεγιστοποίηση των επιδόσεων).

Διαδίκτυο
Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο για την αρχική ρύθμιση και τις 
λήψεις λογισμικού. 

Windows Mac OS X®

• Windows 8
• Windows 7
• Windows Vista
• Windows XP (32 bit) SP3 ή νεότερη 

έκδοση

Σημείωση:  Σε Windows OS, θα 
χρειαστεί να εγκαταστήσετε 
τον πελάτη Java Runtime.

• Mountain Lion® *
• Lion® *
• Snow Leopard®

• Leopard® **
* Σε Lion και Mountain Lion, θα χρειαστεί να 
εγκαταστήσετε τον πελάτη Java Runtime. Για 
επιπλέον πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
http://support.apple.com/kb/dl1421

** Το Leopard (Mac OS 10.5) υποστηρίζεται μόνο 
κατά την εκτέλεσε σε επεξεργαστή Intel.
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Οδηγίες προεγκατάστασης
Πριν από την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση του συστήματος, επιλέξτε έναν 
κατάλληλο χώρο για το σύστημα ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποδοτικότητα. 
Προτείνουμε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε χώρο ο οποίος είναι:

Κοντά σε πρίζα με γείωση.
Καθαρός και χωρίς σκόνη.
Σε σταθερή επιφάνεια και χωρίς δονήσεις.
Καλά αεριζόμενος, χωρίς να υπάρχει τίποτε που να φράσσει ή να καλύπτει 
τις υποδοχές και τα ανοίγματα στο πίσω ή το κάτω μέρος της μονάδας και, 
επίσης, να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας.
Απομονωμένος από ηλεκτρομαγνητικά πεδία ηλεκτρικών συσκευών όπως 
κλιματιστικά, ραδιόφωνα, τηλεοπτικοί πομποί.

Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό
Τα προϊόντα WD είναι όργανα ακριβείας και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό κατά 
την αποσυσκευασία και την εγκατάστασή τους. Οι μονάδες ενδέχεται να πάθουν 
ζημιά λόγω απότομου χειρισμού, χτυπημάτων ή κραδασμών. Έχετε υπόψη τις 
ακόλουθες προφυλάξεις κατά την αποσυσκευασία και την εγκατάσταση της 
εξωτερικής μονάδας αποθήκευσης:

Αποφύγετε την πτώση ή το τράνταγμα της μονάδας δίσκου.
Μη μετακινείτε τη μονάδα ενόσω είναι σε λειτουργία.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως φορητή μονάδα δίσκου.

Προδιαγραφές

* Περιορισμένη υποστήριξη

Ethernet Σύνδεση Gigabit Ethernet (100/1000) υψηλών επιδόσεων

Εσωτερικός σκληρός δίσκος Μονάδα σκληρού δίσκου WD SATA 3,5 ιντσών

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP

Θύρες I/O Θύρα Gigabit Ethernet (RJ-45)
Υποστηριζόμενα 
προγράμματα-πελάτες

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP*
Mac OS X Mountain Lion
Mac OS X Lion
Mac OS X Snow Leopard
Mac OS X Leopard*

Διαστάσεις Μήκος: 54,9 ίντσες (139,45 mm)
Πλάτος: 1,97 ίντσες (50 mm)
Ύψος: 6,5 ίντσες (164,0 mm)
Βάρος: 2,2 λίβρες (1,01 κιλά)

Τροφοδοσία Τάση εισόδου: 100 V έως 240 V AC
Συχνότητα εισόδου: 50 έως 60 Hz
Τάση εξόδου: 12 V DC, 1,5 A
Τροφοδοσία: 18 W

Θερμοκρασία Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C (41 έως 35,00 °C)
Θερμοκρασία μη λειτουργίας: -20 έως 65°C (-4 έως 149°F)
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Προβολή προϊόντος

Στοιχείο Εικονίδιο Περιγραφή

Θύρα Gigabit 
Ethernet

Για σύνδεση της συσκευής σε τοπικό δίκτυο.

Κουμπί 
επαναφοράς

Πραγματοποιεί επαναφορά ρυθμίσεων όπως το όνομα χρήστη 
και ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή της συσκευής. Για 
περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Επαναφορά της μονάδας 
My Book Live» στη σελίδα 142.

Θύρα 
τροφοδοσίας

Για σύνδεση της συσκευής με μετασχηματιστή ρεύματος και πρίζα.

Υποδοχή 
ασφαλείας 
Kensington

Για την ασφάλεια της μονάδας δίσκου, η συσκευή διαθέτει 
υποδοχή ασφαλείας Kensington που υποστηρίζει τυπικό 
καλώδιο ασφαλείας Kensington. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.kensington.com.

Θύρα Gigabit 
Ethernet

Υποδοχή ασφαλείας 
Kensington®

Ένδειξη LED 
δραστηριότητας

Ένδειξη LED 
σύνδεσης

Κουμπί 
επαναφοράς

Ένδειξη LED 
πολλών χρωμάτων

www.kensington.com
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Σύνδεση της μονάδας δίσκου και πρώτα βήματα
Τα πρώτα βήματα για τη χρήση του λογισμικού ρύθμισης μέσω διαδικτύου
Τα πρώτα βήματα χωρίς το λογισμικό ρύθμισης μέσω διαδικτύου 
(Windows και Mac OS)
Τι μπορώ να κάνω τώρα;

Η ρύθμιση της συσκευής My Book Live Duo είναι εύκολη. Το μόνο που πρέπει να 
κάνετε είναι να αποσυσκευάσετε τη συσκευή και να εκτελέσετε το λογισμικό γρήγορης 
ρύθμισης, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.wd.com/setup. Στη 
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για τη σύνδεση της συσκευής σας. 
Οι ενδείξεις LED στο εμπρός και το πίσω μέρος της μονάδας σάς ενημερώνουν 
σχετικά με το αν οι συνδέσεις λειτουργούν σωστά. 

Σημείωση:  Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή απενεργοποίηση και 
αποσύνδεση της μονάδας, δείτε «Ασφαλής τερματισμός λειτουργίας» στη 
σελίδα 60 ή «Τερματισμός λειτουργίας/Επανεκκίνηση» στη σελίδα 80.

Τα πρώτα βήματα για τη χρήση του λογισμικού ρύθμισης 
μέσω διαδικτύου
Το λογισμικό ρύθμισης μέσω διαδικτύου σάς καθοδηγεί στα απαραίτητα βήματα 
προκειμένου να συνδέσετε τη συσκευή σας στο οικιακό ή εταιρικό σας δίκτυο. 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη και να εκτελέσετε το λογισμικό 
ρύθμισης μέσω διαδικτύου, να ανακαλύψετε τη μονάδα και να ξεκινήσετε τη χρήση 
της συσκευής σας. Το λογισμικό ρύθμισης μέσω διαδικτύου είναι διαθέσιμο στο 
ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης της WD στη διεύθυνση http://www.wd.com/setup.

Λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού ρύθμισης μέσω διαδικτύου
Προτού συνδέσετε τη συσκευή My Book Live, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω 
βήματα για τη λήψη του λογισμικού που είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της 
συσκευής σας. 
1.   Ανοίξτε μια εφαρμογή περιήγησης στον ιστό. Για τις απαιτήσεις της εφαρμογής 

περιήγησης, δείτε «Προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο» στη σελίδα 8. 
2.   Στο πεδίο διεύθυνσης, πληκτρολογήστε http://www.wd.com/setup.
3.   Στην οθόνη «Welcome to the Learning Center» (Καλώς ορίσατε στο κέντρο 

εκμάθησης), επιλέξτε My Book Live.
4.   Επιλέξτε Go to Downloads (Μετάβαση στις λήψεις).

Σημείωση:  Το κέντρο εκμάθησης εντοπίζει αυτόματα το λειτουργικό σας σύστημα (OS). 
Εάν θέλετε να κάνετε λήψη του λογισμικού ρύθμισης για άλλο λειτουργικό 
σύστημα, επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα από το αναπτυσσόμενο 
μενού που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας προτού επιλέξετε το κουμπί 
«Download Setup Software» (Λήψη λογισμικού ρύθμισης).

5.   Αποκτήστε πρόσβαση στα ληφθέντα αρχεία σας και, στη συνέχεια, κάντε 
διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe (Windows) ή στο αρχείο My Book Live 
Setup.dmg (Mac).

13
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Απλή σύνδεση της μονάδας δίσκου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τη μονάδα My Book Live σε 
ένα οικιακό ή εταιρικό δίκτυο.
1.   Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet που 

βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας. 

2.   Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου απευθείας σε δρομολογητή ή σε θύρα 
δικτυακού μεταγωγέα.

3.   Συνδέστε την άκρη του μετασχηματιστή στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος 
που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.

Σημαντικό:  Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι 
η μονάδα στέκεται όρθια όπως φαίνεται στην παραπάνω 
εικόνα και ότι δεν υπάρχει τίποτε που να φράσσει ή να 
καλύπτει τις υποδοχές και τα ανοίγματα στο επάνω και το 
κάτω μέρος της μονάδας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, 
η συσκευή θα εκτελέσει ασφαλή τερματισμό λειτουργίας, 
διακόπτοντας όλες τις διεργασίες που εκτελούνται τη 
δεδομένη στιγμή. Εάν αυτό συμβεί, ενδέχεται να υπάρξει 
απώλεια δεδομένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Προκειμένου να πληρούνται τα πρότυπα εκπομπών 
κατηγορίας B, χρησιμοποιείτε το θωρακισμένο 
καλώδιο Ethernet που παρέχεται.

1

2

3

4
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4.   Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος σε μια πρίζα. Η μονάδα τίθεται 
αυτόματα σε λειτουργία.

Έλεγχος των ενδείξεων LED του μπροστινού πίνακα
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η συμπεριφορά των τρίχρωμων (κόκκινο/
πράσινο/μπλε) ενδείξεων LED του μπροστινού πίνακα. 

Σημαντικό:  Προτού διαμορφώσετε τις παραμέτρους της μονάδας, 
περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης 
της μονάδας My Book Live (περίπου τρία λεπτά). Η μονάδα 
θα είναι έτοιμη όταν η ένδειξη LED σταματήσει να 
αναβοσβήνει και ανάψει σταθερά σε πράσινο (κανονική 
λειτουργία) ή μπλε χρώμα (αναμονή).

Κατάσταση Χρώμα Εμφάνιση Περιγραφή κατάστασης

Απενεργοποίηση Κανένα Εμφανίζεται εάν η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη.

Ενεργοποίηση Μπλε Σταθερό Εμφανίζεται όταν η μονάδα τίθεται σε 
λειτουργία για πρώτη φορά.

Εκκίνηση Κίτρινο Σταθερό Η μονάδα έχει αρχίσει να φορτώνει το 
λειτουργικό σύστημα (OS).

Προσοχή Κίτρινο Αναβοσβήνει Η κατάσταση αυτή προκύπτει μετά από τις 
παρακάτω συνθήκες:
• Υπέρβαση ορίου προειδοποίησης 

θερμοκρασίας δίσκου (υπερβολικά χαμηλή 
ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία)

• Μη εισαγωγή καλωδίου δικτύου

Ετοιμότητα Πράσινο Σταθερό Το λειτουργικό σύστημα είναι πλέον έτοιμο.

Δραστηριότητα Πράσινο Αναβοσβήνει Η μονάδα εκτελεί εντολές ανάγνωσης 
ή εγγραφής από/προς τη μονάδα σκληρού 
δίσκου (HDD).

Σφάλμα/απαιτείται 
ενέργεια

Κόκκινο Σταθερό Η κατάσταση αυτή προκύπτει μετά από τα 
παρακάτω σφάλματα:
• Αποτυχία SMART δίσκου
• Ο τόμος δεδομένων δεν υπάρχει
• Ο τόμος συστήματος δεν υπάρχει
• Απενεργοποίηση του συστήματος λόγω 

υψηλής θερμοκρασίας (75°C)
• Εντοπίστηκε μονάδα που δεν υποστηρίζεται

Αναμονή Μπλε Σταθερό Ο σκληρός δίσκος της μονάδας βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής.

Ενημέρωση 
λογισμικού/
υλικολογισμικού

Λευκό
(μπορεί 
να φαίνεται 
κάπως 
βιολετί)

Σταθερό Γίνεται ενημέρωση του υλικολογισμικού τη 
δεδομένη στιγμή.
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Έλεγχος των ενδείξεων LED του πίσω πίνακα (δίκτυο)
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις ενδείξεις LED για την κατάσταση και τη 
δραστηριότητα του δικτύου.

Σημείωση:  Με κατεύθυνση προς τη θύρα και τις ενδείξεις LED στο κάτω μέρος, 
η ένδειξη LED στο επάνω μέρος είναι η ένδειξη LED δραστηριότητας 
ενώ η ένδειξη LED στο κάτω μέρος είναι η ένδειξη LED σύνδεσης.

Σύνδεση της μονάδας δίσκου στο δίκτυό σας
1.   Επιλέξτε Getting Started (Τα πρώτα βήματα).

Κατάσταση Ένδειξη LED Εμφάνιση Περιγραφή κατάστασης

Χωρίς σύνδεση Σύνδεση Σβηστό Το καλώδιο ή η μονάδα δεν έχει συνδεθεί 
ή το άλλο άκρο της σύνδεσης δεν λειτουργεί.

Σύνδεση – 
100 Mbps

Σύνδεση Κίτρινο Το καλώδιο είναι συνδεδεμένο και 
υφίσταται επιτυχής επικοινωνία μεταξύ 
των δύο άκρων της σύνδεσης. 
Διαπραγμάτευση δικτύου στα 100 Mbps.

Σύνδεση – 
1000 Mbps

Σύνδεση Πράσινο Το καλώδιο είναι συνδεδεμένο και 
υφίσταται επιτυχής επικοινωνία μεταξύ 
των δύο άκρων της σύνδεσης. 
Διαπραγμάτευση δικτύου στα 1000 Mbps.

Αδρανής σύνδεση Δραστηριότητα Σβηστό Δεν υπάρχει σε εξέλιξη ενεργή επικοινωνία.

Απασχολημένη 
σύνδεση

Δραστηριότητα Πράσινο – 
Αναβοσβήνει

Υπάρχει σε εξέλιξη ενεργή επικοινωνία.
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2.   Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη ή περιγράφονται στην 
ενότητα «Απλή σύνδεση της μονάδας δίσκου» στη σελίδα 12 και συνδέστε τη 
συσκευή My Book Live στο οικιακό ή εταιρικό σας δίκτυο.

Σημείωση:  Προτού συνδέσετε τη συσκευή σας, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο από το 
πίσω μέρος της μονάδας.

3.   Όταν η φωτεινή ένδειξη LED της συσκευής ανάψει σταθερά σε πράσινο χρώμα, 
κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο) στην οθόνη του υπολογιστή σας. Το 
λογισμικό θα εντοπίσει τη συσκευή σας.

4.   Επιλέξτε τη συσκευή My Book Live και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Next (Επόμενο).
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5.   Συνεχίστε ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης, οι οποίες περιγράφονται 
στην ενότητα «Δημιουργία προσωπικού «σύννεφου» με την εφαρμογή 
WD 2Go και δήλωση» στη σελίδα 16.

Εάν η συσκευή σας δεν εντοπιστεί, συνεχίστε στην ενότητα «Σύνδεση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων» στη σελίδα 16.

Σύνδεση και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη «Connect» (Σύνδεση) – «No My Book Live found» (Δεν βρέθηκε συσκευή 
My Book Live) εμφανίζεται όταν το λογισμικό ρύθμισης δεν είναι δυνατό να εντοπίσει 
τη συσκευή στο σύστημά σας. 

1.   Ακολουθήστε τα βήματα της οθόνης για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή:
Είναι συνδεδεμένη σε πρίζα που λειτουργεί.
Είναι συνδεδεμένη στον δρομολογητή σας.
Εμφανίζει στο μπροστινό μέρος μια φωτεινή ένδειξη σταθερά αναμμένη σε 
πράσινο χρώμα.

2.   Επιλέξτε το κουμπί Refresh (Ανανέωση). 
Εάν εξακολουθεί να είναι αδύνατη η εύρεση της συσκευής, επιλέξτε 
WD Support (Υποστήριξη της WD) για πρόσθετες προτάσεις ή επικοινωνήστε 
για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης της WD.

Δημιουργία προσωπικού «σύννεφου» με την εφαρμογή WD 2Go και 
δήλωση
Η πρόσβαση μέσω ιστού με την εφαρμογή WD 2go παρέχει δωρεάν απομακρυσμένη 
πρόσβαση στη μονάδα αποθήκευσης My Book Live στο προσωπικό σας «σύννεφο». 
Μόλις συνδεθείτε, η εφαρμογή WD 2go προσαρτά τη συσκευή My Book Live στον 
υπολογιστή σας ως τοπική μονάδα δίσκου και οι απομακρυσμένοι φάκελοι 
καθίστανται διαθέσιμοι σε οποιονδήποτε υπολογιστή Mac* ή συμβατό υπολογιστή. 

* Η εφαρμογή WD 2go δεν υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα Mac Leopard (OS X 10.5.x)
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1.   Στην οθόνη «Personal Cloud» (Προσωπικό «σύννεφο»), επιλέξτε το πλαίσιο 
ελέγχου «Also use this information to register My Book Live» (Χρήση αυτών 
των πληροφοριών και για τη δήλωση της μονάδας My Book Live) για να 
δηλώσετε τη συσκευή, εφόσον το πλαίσιο αυτό δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

2.   Πληκτρολογήστε τα στοιχεία First Name (Όνομα), Last Name (Επώνυμο) και 
Email Address (Ηλ. διεύθυνση) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 
Submit (Υποβολή).

3.   Στην οθόνη «User Authentication» (Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη), επιλέξτε 
έναν λογαριασμό χρήστη μονάδας My Book Live από το αναπτυσσόμενο 
μενού. Ο λογαριασμός που θα επιλέξετε θα συνδεθεί με τον λογαριασμό σας 
στην υπηρεσία WD 2go.
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4.   Ελέγξτε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για να επιβεβαιώσετε τον νέο 
λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Next (Επόμενο).

Σημείωση:  Ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τον φάκελο με τα μηνύματα ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας στην περίπτωση που το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 
που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει τα μηνύματα από τη WD. 

5.   Ρυθμίσατε με επιτυχία τη συσκευή My Book Live. Τώρα, μπορείτε να κάνετε 
κλικ σε μία από τις δύο συνδέσεις στην οθόνη για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή σας ή μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος) για να 
κλείσετε τον οδηγό ρύθμισης. 
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Τα πρώτα βήματα χωρίς το λογισμικό ρύθμισης μέσω 
διαδικτύου (Windows και Mac OS)
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ρύθμισης μέσω διαδικτύου για τα πρώτα 
βήματα, μπορείτε ακόμη να κάνετε τα εξής:

Να χρησιμοποιείτε τη μονάδα My Book Live ως εξωτερική μονάδα σκληρού 
δίσκου, κάνοντας μεταφορά και απόθεση αρχείων από και προς αυτήν.
Να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της μονάδας χρησιμοποιώντας τον 
πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live. (Δείτε «Χρήση του πίνακα 
εργαλείων της μονάδας My Book Live» στη σελίδα 63.)
Να αποθηκεύετε και να επαναφέρετε αρχεία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
«File History» (Ιστορικό αρχείων) των Windows (δείτε «Χρήση της λειτουργίας 
File History (Ιστορικό αρχείων) των Windows 8» στη σελίδα 43), την 
εφαρμογή Windows Backup (Πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας των 
Windows) (δείτε «Χρήση του προγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας 
των Windows 7/Windows Vista» στη σελίδα 44) ή την εφαρμογή Apple 
Time Machine (δείτε «Χρήση της εφαρμογής Apple Time Machine» στη 
σελίδα 45).

Χρήση των Windows 8

Άνοιγμα μη ιδιωτικού δικτύου
Ως εναλλακτική επιλογή αντί της χρήσης του λογισμικού ρύθμισης μέσω διαδικτύου, 
ανοίξτε τη μονάδα ως εξής: 
1.   Συνδέστε τη μονάδα στο δίκτυό σας (δείτε «Απλή σύνδεση της μονάδας 

δίσκου» στη σελίδα 12).
2.   Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή File Explorer (Εξερεύνηση 

αρχείων) .
3.   Επιλέξτε διαδοχικά Network (Δίκτυο) > MYBOOKLIVEDUO, και εντοπίστε τον 

φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) της μονάδας. 
4.   Κάντε διπλό κλικ στον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) για 

να εμφανιστούν οι υποφάκελοι «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική), 
«Shared Pictures» (Κοινόχρηστες εικόνες), «Shared Videos» (Κοινόχρηστα 
βίντεο) και Software (Λογισμικό). Τώρα, μπορείτε να κάνετε μεταφορά και 
απόθεση αρχείων στους κοινόχρηστους φακέλους πολυμέσων χρησιμοποιώντας 
το πρόγραμμα Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows).
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Χρήση Windows 7/Vista

Άνοιγμα του φακέλου Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία)
Ως εναλλακτική επιλογή αντί της χρήσης του λογισμικού ρύθμισης μέσω διαδικτύου, 
ανοίξτε τη μονάδα ως εξής: 
1.   Συνδέστε τη μονάδα στο δίκτυό σας (δείτε σελίδα 12).
2.   Επιλέξτε διαδοχικά  > Computer (Υπολογιστής) > Network (Δίκτυο) > 

MYBOOKLIVE και εντοπίστε τον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) της 
μονάδας.

3.   Κάντε διπλό κλικ στον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) για 
να εμφανιστούν οι υποφάκελοι «Shared Music» (Κοινόχρηστη μουσική), 
«Shared Pictures» (Κοινόχρηστες εικόνες), «Shared Videos» (Κοινόχρηστα 
βίντεο) και Software (Λογισμικό). Τώρα, μπορείτε να κάνετε μεταφορά και 
απόθεση αρχείων στους κοινόχρηστους φακέλους πολυμέσων χρησιμοποιώντας 
το πρόγραμμα Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows):

4.   Αντιστοιχίστε τον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) της μονάδας 
My Book Live για γρήγορη πρόσβαση στο μέλλον:

Στην εφαρμογή Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows), 
στο στοιχείο Network (Δίκτυο), επιλέξτε MyBookLive.
Κάντε δεξιό κλικ στον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) και επιλέξτε 
Map Network Drive (Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου) από το μενού που 
εμφανίζεται με δεξιό κλικ.
Επιλέξτε το επιθυμητό γράμμα από την αναπτυσσόμενη λίστα Drive (Μονάδα).
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Reconnect at login (Επανασύνδεση κατά την 
είσοδο).
Κάντε κλικ στην επιλογή Finish (Τέλος). Η μονάδα Public έχει πλέον 
αντιστοιχιστεί.
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Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live για τη ρύθμιση 
της μονάδας
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live 
προκειμένου να ρυθμίσετε τη μονάδα:
1.   Συνδέστε τη μονάδα στο δίκτυό σας (δείτε σελίδα 12).
2.   Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και στη γραμμή διευθύνσεων 

πληκτρολογήστε http://<όνομα μονάδας ή διεύθυνση IP>. Παράδειγμα: 
http://192.168.1.10 ή http://mybooklive

Σημείωση:  Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP της συσκευής My Book Live, 
χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WD Quick View για να ρυθμίσετε τη 
μονάδα (δείτε «Διαχείριση της μονάδας με την εφαρμογή WD Quick 
View» στη σελίδα 52). Μπορείτε να αποκτήσετε το λογισμικό 
εγκατάστασης WD Quick View από το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης 
στη διεύθυνση http://www.wd.com/setup.

3.   Συνεχίστε στην ενότητα «Χρήση του πίνακα εργαλείων της μονάδας 
My Book Live» στη σελίδα 63.

Χρήση σε Mac OS X

Χρήση της εφαρμογής Finder για το άνοιγμα του φακέλου Public 
(Μη ιδιωτικά στοιχεία)
1.   Σε ένα παράθυρο της εφαρμογής Finder, επιλέξτε MyBookLive κάτω από τα 

κοινόχρηστα στοιχεία στην πλευρική μπάρα.
2.   Εάν εμφανιστεί μια οθόνη επαλήθευσης, επιλέξτε Guest (Επισκέπτης) και, 

στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Connect (Σύνδεση) για να εμφανιστεί 
το κοινόχρηστο στοιχείο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία):
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3.   Κάντε διπλό κλικ στο κοινόχρηστο στοιχείο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) για να 
εμφανιστούν οι υποφάκελοι πολυμέσων: Shared Music (Κοινόχρηστη μουσική), 
Shared Pictures (Κοινόχρηστες εικόνες) και Shared Videos (Κοινόχρηστα βίντεο). 
Τώρα, μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων στους κοινόχρηστους 
φακέλους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Finder:

Σημείωση:  Το εικονίδιο του φακέλου Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) εμφανίζεται 
αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας.

4.   Εάν θέλετε να κάνετε το εικονίδιο μιας κοινόχρηστης μονάδας να εμφανίζεται 
μόνιμα στην επιφάνεια εργασίας σας, δημιουργήστε ένα ψευδώνυμο. 
Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό:

Σημείωση:  Προτού δημιουργήσετε ένα ψευδώνυμο, επιλέξτε διαδοχικά Finder > 
Preferences (Προτιμήσεις) και βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο «Connected 
Servers» (Συνδεδεμένοι διακομιστές) είναι επιλεγμένο.

Κάντε κλικ στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ψευδώνυμο 
(π.χ. Shared Music (Κοινόχρηστη μουσική)), κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο του ποντικιού, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο Cmd 
και το πλήκτρο Option (Επιλογή) και σύρετε το στοιχείο εκεί όπου θέλετε 
να εμφανίζεται το ψευδώνυμο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αντί να μετακινηθεί το 
πρωτότυπο στοιχείο, θα δημιουργηθεί ένα ψευδώνυμο στη νέα θέση.

-Ή-
Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το 
ψευδώνυμο (π.χ. Shared Music (Κοινόχρηστη μουσική)) και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε διαδοχικά File (Αρχείο) > Make Alias (Δημιουργία ψευδωνύμου).



MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

σύνδεση της μονάδας δίσκου και πρώτα βήματα – 23

Χρήση του Bonjour για τον εντοπισμό και τη ρύθμιση της μονάδας
1.   Ανοίξτε την εφαρμογή Safari και κάντε κλικ στο εικονίδιο σελιδοδεικτών: 

2.   Επιλέξτε Bonjour και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη μονάδα 
My Book Live για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα του πίνακα εργαλείων της 
μονάδας My Book Live. 

3.   Συνεχίστε στην ενότητα «Κατανόηση των στοιχείων του πίνακα εργαλείων» 
στη σελίδα 65.
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Τι μπορώ να κάνω τώρα;
Η μονάδα My Book Live είναι έτοιμη για χρήση και είναι προσπελάσιμη ως αριθμός 
μονάδας δίσκου, επιτρέποντάς σας να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων στη 
μονάδα καθώς και να μετακινείτε αρχεία από τη μονάδα προς οποιονδήποτε 
υπολογιστή του δικτύου σας, ο οποίος έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
παρόντος κεφαλαίου. Επίσης, μπορείτε να δημιουργείτε αυτόματα αντίγραφο 
ασφαλείας των αρχείων του υπολογιστή σας, να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της 
μονάδας, να προσπελαύνετε τα αρχεία σας από μια απομακρυσμένη θέση και να 
χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως διακομιστή πολυμέσων.
Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες για τη ρύθμιση 
και χρήση της μονάδας My Book Live. Πολλές από τις πληροφορίες που παρέχονται 
παρακάτω είναι επίσης διαθέσιμες στο ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης στη διεύθυνση 
http://www.wd.com/setup. Παρακάτω αναφέρονται οι πιο συνηθισμένες 
δραστηριότητες:

Πώς μπορώ . . . Δείτε . . .

Να λάβω αντίγραφο ασφαλείας από τα δεδομένα του υπολογιστή μου στη 
μονάδα My Book Live

σελίδα 29

Να κάνω επαναφορά των δεδομένων μου από τη μονάδα My Book Live στον 
υπολογιστή μου

σελίδα 36

Να ρυθμίσω την αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού WD SmartWare σελίδα 42

Να εκκινήσω τον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live στο διαδίκτυο σελίδα 64

Να χρησιμοποιήσω τον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live για να 
ρυθμίσω τις παραμέτρους της μονάδας

σελίδα 69

Να ανοίξω ένα ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο σελίδα 96

Να κάνω επαναφορά του υλικολογισμικού της μονάδας My Book Live στις 
εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές

σελίδα 79
σελίδα 142

Να ενημερώσω το υλικολογισμικό της μονάδας My Book Live σελίδα 72

Να λάβω αντίγραφο ασφαλείας από τη μονάδα My Book Live αποθηκεύοντας 
ένα σημείο Safepoint (στιγμιότυπο) από τη μονάδα σε μια άλλη συμβατή 
δικτυακή μονάδα ή ένα άλλο κοινόχρηστο στοιχείο του δικτύου

σελίδα 98

Να προσπελάσω φωτογραφίες και αρχεία που βρίσκονται στη μονάδα 
My Book Live από τη συσκευή iPhone, iPad ή Android που διαθέτω

σελίδα 107

Να αποκτήσω απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα My Book Live μέσω 
της τοποθεσίας wd2go.com

σελίδα 123

Να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω εφαρμογές της μονάδας 
My Book Live, όπως το iTunes 

σελίδα 84

Να αναπαράγω, απλά ή με συνεχή ροή, αρχεία πολυμέσων από τη μονάδα 
My Book Live

σελίδα 127
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Λήψη και επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας των 
αρχείων του υπολογιστή σας

Χρήση του λογισμικού WD SmartWare (μόνο σε Windows)
Χρήση της λειτουργίας File History (Ιστορικό αρχείων) των Windows 8 
Χρήση του προγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας των Windows 7/
Windows Vista
Χρήση της εφαρμογής Apple Time Machine

Χρήση του λογισμικού WD SmartWare (μόνο σε Windows)
Το λογισμικό WD SmartWare είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο που σας 
προσφέρει τα εξής:

Αυτόματη προστασία των δεδομένων σας – Η λειτουργία αυτόματης, 
συνεχούς λήψης αντιγράφου ασφαλείας δημιουργεί αμέσως αντίγραφο 
κάθε φορά που προσθέτετε ή τροποποιείτε ένα αρχείο.
Σημείωση:  Η προστασία μέσω της αυτόματης λήψης αντιγράφου ασφαλείας είναι 

συνεχής για όσο διάστημα η μονάδα My Book Live και ο υπολογιστής σας 
παραμένουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Εάν πραγματοποιήσετε αποσύνδεση 
από το δίκτυο, η λήψη αντιγράφων ασφαλείας διακόπτεται προσωρινά. Μόλις 
επανασυνδεθείτε, το λογισμικό WD SmartWare σαρώνει αυτόματα τον 
υπολογιστή σας για τυχόν νέα ή τροποποιημένα αρχεία και συνεχίζει την 
προστασία μέσω λήψης αντιγράφου ασφαλείας.

Προβολή του αντιγράφου ασφαλείας καθώς δημιουργείται – Το οπτικό 
περιβάλλον της διαδικασίας λήψης αντιγράφου ασφαλείας οργανώνει το 
περιεχόμενό σας σε κατηγορίες και, παράλληλα, προβάλλει την πρόοδο 
της λήψης αντιγράφου ασφαλείας.
Επαναφορά χαμένων αρχείων χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια – 
Ανακτήστε τα πολύτιμα δεδομένα σας στην αρχική τους θέση, είτε στην 
περίπτωση που χάσατε όλα τα αρχεία σας είτε αν απλώς αντικαταστήσατε 
κατά λάθος ένα σημαντικό αρχείο.
Πάρτε τον έλεγχο – Προσαρμόστε στα μέτρα σας τα αντίγραφα ασφαλείας.

Προβολή πληροφοριών/Θέματα ηλεκτρονικής βοήθειας
Η εφαρμογή WD SmartWare παρέχει δύο είδη βοήθειας:

Help icon (Εικονίδιο βοήθειας)  – Κάθε οθόνη του λογισμικού 
WD SmartWare παρέχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες της 
ηλεκτρονικής βοήθειας για τη γρήγορη καθοδήγησή σας στις εργασίες λήψης 
αντιγράφου ασφαλείας, ανάκτησης και ρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση που 
δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο 
πληροφοριών/ηλεκτρονικής βοήθειας στην επάνω δεξιά γωνία σε 
οποιαδήποτε οθόνη.
Για να κλείσετε την οθόνη πληροφοριών/βοήθειας αφού διαβάσετε την 
ηλεκτρονική βοήθεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο X στην επάνω δεξιά γωνία 
της οθόνης.

4
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Καρτέλα Help (Βοήθεια) – Αυτή η καρτέλα που εμφανίζεται στις οθόνες 
του λογισμικού WD SmartWare, παρέχει λεπτομερέστερη βοήθεια. Για 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της καρτέλας Help (Βοήθεια), δείτε σελίδα 28.

Εγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare

Εγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare
1.  Προσπελάστε το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης στη διεύθυνση 

http://www.wd.com/setup.
2.   Επιλέξτε My Book Live.

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Product Downloads (Λήψεις για το προϊόν) για να 
εμφανιστεί η οθόνη «Install Downloads» (Εγκατάσταση λήψεων): 

4.   Στο πλαίσιο του λογισμικού WD SmartWare, κάντε κλικ στην επιλογή 
Download (Λήψη).
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5.   Αποκτήστε πρόσβαση στα ληφθέντα αρχεία και κάντε εξαγωγή των 
περιεχομένων του αρχείου zip στον υπολογιστή σας.

6.   Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του λογισμικού WD SmartWare.
7.   Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
8.   Κάντε κλικ στο κουμπί Launch WD SmartWare (Εκκίνηση λογισμικού 

WD SmartWare) για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη του λογισμικού 
WD SmartWare. (Δείτε «Οθόνη Home (Αρχική οθόνη) του λογισμικού 
WD SmartWare» στη σελίδα 27.)

Εκκίνηση του λογισμικού WD SmartWare μετά την εγκατάσταση
Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για το λογισμικό WD SmartWare, 
μετά την εγκατάστασή του:

Εικονίδιο του λογισμικού WD SmartWare  – Στην περιοχή ειδοποιήσεων 
των Windows, κάντε αριστερό ή δεξιό κλικ στο εικονίδιο WD Quick View για 
να εμφανιστεί το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε WD SmartWare.

-Ή-
Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) – Κάντε κλικ στην επιλογή 
Start (Έναρξη) ή  και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαδοχικά Programs 
(Προγράμματα) > WD SmartWare > WD SmartWare.

Οθόνη Home (Αρχική οθόνη) του λογισμικού WD SmartWare
Η οθόνη Home (Αρχική οθόνη) είναι η πρώτη οθόνη που εμφανίζεται μετά την 
εκκίνηση του λογισμικού WD SmartWare: 
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Η οθόνη Home (Αρχική οθόνη) του λογισμικού WD SmartWare παρέχει 5 καρτέλες:

Home (Αρχική οθόνη) – Παρέχει έναν μετρητή περιεχομένου που δείχνει 
τη χωρητικότητα κάθε μονάδας My Book Live του δικτύου σας.
Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) – Από εδώ γίνεται η διαχείριση 
υπαρχόντων αντιγράφων ασφαλείας ή η δημιουργία νέων αντιγράφων 
ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των 
ταινιών, της μουσικής, των εγγράφων, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και των φωτογραφιών σας.
Retrieve (Ανάκτηση) – Επαναφέρει πολύτιμα δεδομένα που χάθηκαν 
ή διαγράφηκαν με αντικατάσταση.
Settings (Ρυθμίσεις) – Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις παραμέτρους 
λήψης αντιγράφων ασφαλείας και να αναζητήσετε ενημερώσεις, ενώ 
παρέχεται και μια σύνδεση προς τον πίνακα εργαλείων της μονάδας 
My Book Live, όπου μπορείτε να διαμορφώσετε τις παραμέτρους της μονάδας.
Help (Βοήθεια) – Παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα θέματα του κέντρου 
εκμάθησης καθώς και συνδέσεις προς υπηρεσίες υποστήριξης μέσω 
διαδικτύου. Τα θέματα του κέντρου εκμάθησης παρέχουν περισσότερες 
λεπτομέρειες από τις πληροφορίες ή την ηλεκτρονική βοήθεια κάθε 
οθόνης, αλλά όχι με το βάθος που καλύπτονται από το εγχειρίδιο χρήστη 
του λογισμικού WD SmartWare.

Στον μετρητή περιεχομένου για τη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας, 
όλα τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου ασφαλείας εμφανίζονται 
σε μπλε φόντο, ομαδοποιημένα σε έξι κατηγορίες, οι οποίες είναι:

Για μια πλήρη λίστα με όλες τις συμπεριλαμβανόμενες επεκτάσεις αρχείων, 
αναζητήστε το Answer ID 3644 στη γνωσιακή βάση της WD στη διεύθυνση 
http://support.wdc.com.

Έχετε υπόψη σας τα εξής:

Εάν μετακινήσετε τον δείκτη επάνω από μια κατηγορία, εμφανίζεται ο αριθμός 
των αρχείων της κατηγορίας.
Η κατηγορία System (Σύστημα), η οποία εμφανίζεται σε σκούρο γκρι φόντο, 
περιλαμβάνει όλα τα αρχεία λειτουργικού συστήματος που δεν είναι 
διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου ασφαλείας. Στα αρχεία, από τα οποία δεν 
λαμβάνεται αντίγραφο ασφαλείας, συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία 
συστήματος, τα αρχεία προγραμμάτων, οι εφαρμογές και τα αρχεία που 
εκτελούνται, όπως αρχεία .tmp και .log.

Αυτή η κατηγορία 
αρχείων Περιλαμβάνει αρχεία με αυτές τις επεκτάσεις

Documents (Έγγραφα) .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml και άλλες επεκτάσεις εγγράφων

Mail (Ταχυδρομείο) .mail, .msg, .pst και άλλες επεκτάσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Music (Μουσική) .mp3, .wav, .wma και άλλες επεκτάσεις αρχείων μουσικής

Movies (Ταινίες) .avi, .mov, .mp4 και άλλες επεκτάσεις αρχείων ταινίας

Pictures (Εικόνες) .gif, .jpg, .png και άλλες επεκτάσεις αρχείων εικόνας

Other (Άλλο) Άλλα αρχεία που δεν ανήκουν στις πέντε κύριες κατηγορίες

http://support.wdc.com
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Η κατηγορία Retrieved (Ανακτημένα), η οποία εμφανίζεται επίσης σε σκούρο 
γκρι φόντο, περιλαμβάνει τα αρχεία που ανακτήσατε από προηγούμενο 
αντίγραφο ασφαλείας. Και αυτά τα αρχεία δεν είναι διαθέσιμα για λήψη 
αντιγράφου ασφαλείας.
Σημείωση:  Η κατηγορία Additional Files (Πρόσθετα αρχεία) είναι αρχεία εκτός του 

αντιγράφου ασφαλείας.

Τρόπος λειτουργίας της λήψης αντιγράφου ασφαλείας
Το λογισμικό WD SmartWare λαμβάνει αυτόματα και συνεχώς αντίγραφο ασφαλείας 
όλων των σημαντικών αρχείων δεδομένων σας στη μονάδα My Book Live - μουσική, 
ταινίες, εικόνες, έγγραφα, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα αρχεία. 

Αφού το λογισμικό WD SmartWare κατηγοριοποιήσει τους διάφορους τύπους των 
αρχείων στην επιλεγμένη μονάδα σκληρού δίσκου, κάντε κλικ στο κουμπί Start 
Backup (Έναρξη λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας 
όλων των στοιχείων. Ή, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα αρχεία, φακέλους 
ή κατηγορίες αρχείων για λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες σκληρού 
δίσκου, πρέπει να επιλέξετε και να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από καθεμία 
ξεχωριστά για να προστατεύσετε όλα τα αρχεία δεδομένων του υπολογιστή σας.

Μετά την εκτέλεση μιας λήψης αντιγράφου ασφαλείας, το λογισμικό WD SmartWare 
προστατεύει τα αρχεία σας λαμβάνοντας αντίγραφο ασφαλείας από:

Κάθε νέο αρχείο που δημιουργείται ή αντιγράφεται στη μονάδα 
σκληρού δίσκου
Κάθε υπάρχον αρχείο που τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο

Αυτή η προστασία είναι αυτόματη – το λογισμικό WD SmartWare την αναλαμβάνει 
για εσάς χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας – απλώς φροντίστε να 
αφήνετε τη μονάδα My Book Live συνδεδεμένη στο δίκτυό σας.

Σημείωση:  Εάν αποσυνδέσετε και επανασυνδέσετε τη μονάδα στον υπολογιστή σας, 
το λογισμικό WD SmartWare θα σαρώσει εκ νέου τον υπολογιστή σας για 
τον εντοπισμό νέων ή τροποποιημένων αρχείων και θα συνεχίσει την 
αυτόματη, συνεχή λήψη αντιγράφου ασφαλείας όπως και πριν.

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας αρχείων
Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από μερικά ή όλα τα αρχεία σας:
1.  Στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη):

a. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές 
μονάδες σκληρού δίσκου ή περισσότερα από ένα διαμερίσματα 
μονάδας, επιλέξτε πρώτα τη μονάδα ή το διαμέρισμα από το οποίο 
θέλετε να ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο 
επιλογής εσωτερικής μονάδας που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο του 
υπολογιστή σας:
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b. Εάν έχετε στο δίκτυό σας συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές 
My Book Live, μονάδες NAS της WD ή άλλες συσκευές συμβατές με το 
λογισμικό SmartWare, επιλέξτε αυτήν στην οποία θέλετε να αποθηκευτούν 
τα αρχεία αντιγράφου ασφαλείας:

c. Επιλέξτε τον φάκελο της συσκευής My Book Live, στον οποίο θέλετε να 
δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας.

2.   Κάντε κλικ στην καρτέλα Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας) για να 
εμφανιστεί η αντίστοιχη οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):
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3.   Στην οθόνη Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας):

4.   Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από όλες τις κατηγορίες αρχείων στη 
μονάδα My Book Live:
a. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί 

με βάση τις κατηγορίες και ότι η επιλογή Ready to perform category 
backup (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση 
κατηγορίες) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου 
διαλόγου Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).
Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τα 
αρχεία και εμφανίζεται η επιλογή Ready to perform file backup 
(Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία), 
κάντε κλικ στο κουμπί Switch to File Backup (Μετάβαση στη λήψη 
αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία) και, στη συνέχεια, στο OK 
στην προτροπή Switching Backup Plan (Εναλλαγή σχεδίου λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας).

b. Κάντε κλικ στην επιλογή Advanced View (Προβολή για προχωρημένους) 
για να ανοίξει το πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με 
βάση κατηγορίες και βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου είναι επιλεγμένα 
και για τις 6 κατηγορίες. 

c. Επιλέξτε αναλόγως τα τυχόν μη επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου και, στη 
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών) 
για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας και να ανανεωθεί ο μετρητής περιεχομένων για τη μονάδα 
My Book Live.

ΕΑΝ θέλετε να λάβετε αντίγραφο 
ασφαλείας από . . . στην εσωτερική 
μονάδα σκληρού δίσκου, ΤΟΤΕ . . .

Όλες τις κατηγορίες αρχείων Προχωρήστε στο βήμα 4 στη σελίδα 31.

Επιλεγμένες κατηγορίες αρχείων Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 5 στη σελίδα 32.

Όλα τα αρχεία και τους φακέλους Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 8 στη σελίδα 33.

Επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους Προχωρήστε απευθείας στο βήμα 9 στη σελίδα 33.
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d. Κάντε κλικ στην επιλογή Start Backup (Έναρξη λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλες 
τις κατηγορίες αρχείων και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 10 στη 
σελίδα 34.

5.   Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από επιλεγμένες κατηγορίες αρχείων:
a. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί 

με βάση τις κατηγορίες και ότι η επιλογή Ready to perform category 
backup (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση 
κατηγορίες) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου 
διαλόγου Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

b. Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τα 
αρχεία και εμφανίζεται η επιλογή Ready to perform file backup 
(Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία), 
κάντε κλικ στο κουμπί Switch to Category Backup (Μετάβαση στη 
λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες) και, στη συνέχεια, 
στο OK στην προτροπή Switching Backup Plan (Εναλλαγή σχεδίου 
λήψης αντιγράφων ασφαλείας).

6.   Κάντε κλικ στην επιλογή Advanced View (Προβολή για προχωρημένους) 
για να ανοίξει το πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση 
τις κατηγορίες.

7.   Στο πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις κατηγορίες:
a. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις κατηγορίες αρχείων, τις οποίες 

θέλετε να συμπεριλάβετε στο αντίγραφο ασφαλείας.
b. Αποεπιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις κατηγορίες αρχείων, τις οποίες 

θέλετε να αποκλείσετε από το αντίγραφο ασφαλείας.

c. Κάντε κλικ στο κουμπί Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών) για να 
ανανεωθεί ο μετρητής περιεχομένου για τη μονάδα My Book Live.

d. Κάντε κλικ στο κουμπί Start Backup (Έναρξη λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τις 
επιλεγμένες κατηγορίες αρχείων και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 
10 στη σελίδα 34.
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8.   Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από όλα τα αρχεία και τους φακέλους 
στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου:
a. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί 

με βάση τα αρχεία και ότι η επιλογή Ready to perform file backup 
(Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία) 
εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου διαλόγου 
Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

b. Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τις 
κατηγορίες και εμφανίζεται η επιλογή Ready to perform category 
backup (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση 
κατηγορίες), κάντε κλικ στο κουμπί Switch to File Backup (Μετάβαση στη 
λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία) και, στη συνέχεια, στο 
OK στην προτροπή Switching Backup Plan (Εναλλαγή σχεδίου λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας).

c. Στο πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία, 
κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου που αντιστοιχεί στην εσωτερική μονάδα 
σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας:

d. Κάντε κλικ στην επιλογή Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών) για να 
δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας και να ανανεωθεί ο μετρητής περιεχομένων για τη μονάδα 
My Book Live.

e. Κάντε κλικ στην επιλογή Start Backup (Έναρξη λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλα τα 
αρχεία και τους φακέλους και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 10 στη 
σελίδα 34.

9.   Για να λάβετε αντίγραφο ασφαλείας από επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους:
a. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί 

με βάση τα αρχεία και ότι η επιλογή Ready to perform file backup 
(Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία) 
εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου διαλόγου 
Backup (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας).

b. Εάν η λειτουργία λήψης αντιγράφων ασφαλείας έχει οριστεί με βάση τις 
κατηγορίες και εμφανίζεται η επιλογή Ready to perform category 
backup (Ετοιμότητα για εκτέλεση λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση 
κατηγορίες), κάντε κλικ στο κουμπί Switch to File Backup (Μετάβαση 
στη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση τα αρχεία) και, στη συνέχεια, 
στο OK στην προτροπή Switching Backup Plan (Εναλλαγή σχεδίου 
λήψης αντιγράφων ασφαλείας).
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c. Στο πλαίσιο επιλογής λήψης αντιγράφου ασφαλείας με βάση αρχεία, 
κάντε κλικ στους δείκτες για να ανοίξει η δομή φακέλων:

d. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα μεμονωμένα αρχεία ή φακέλους από 
τους οποίους θέλετε να γίνει λήψη αντιγράφου ασφαλείας. Έχετε υπόψη 
ότι κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου ενός φακέλου, επιλέγονται αυτόματα 
όλοι οι υποφάκελοι και τα αρχεία του φακέλου.

e. Κάντε κλικ στην επιλογή Apply Changes (Εφαρμογή αλλαγών) για να 
δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο λήψης αντιγράφων 
ασφαλείας και να ενημερωθεί ο μετρητής περιεχομένων για τη μονάδα 
My Book Live. Εάν επιλέξετε Revert (Επαναφορά), αποεπιλέγονται όλα 
τα πλαίσια ελέγχου και εμφανίζεται εκ νέου η αρχική/προεπιλεγμένη 
ρύθμιση παραμέτρων.

f. Κάντε κλικ στην επιλογή Start Backup (Έναρξη λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας) για να ξεκινήσει η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τα 
επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους και προχωρήστε απευθείας στο βήμα 10 
στη σελίδα 34.

10.   Κατά τη διάρκεια της λήψης αντιγράφων ασφαλείας:
Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου και ένα μήνυμα που υποδεικνύουν τον 
όγκο των δεδομένων από τα οποία λήφθηκε αντίγραφο ασφαλείας.
Για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με βάση την κατηγορία, το μπλε χρώμα 
φόντου στον μετρητή περιεχομένου για την εσωτερική μονάδα σκληρού 
δίσκου του υπολογιστή σας, αλλάζει σε κίτρινο/πορτοκαλί για όλα τα αρχεία 
για τα οποία δεν έχει γίνει ακόμη λήψη αντιγράφου ασφαλείας.
Το γκρίζο φόντο για κατηγορίες ή αρχεία στον μετρητή περιεχομένου για τη 
μονάδα My Book Live αλλάζει σε μπλε καθώς ολοκληρώνεται η λήψη του 
αντιγράφου ασφαλείας.
Μπορείτε να συνεχίσετε τη ρύθμιση παραμέτρων μονάδας ή να εκτελέσετε 
άλλες εργασίες, επειδή το λογισμικό WD SmartWare πραγματοποιεί τη 
λήψη αντιγράφου ασφαλείας όλων των αρχείων σας στο παρασκήνιο.
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Το κουμπί εναλλαγής Start Backup (Έναρξη λήψης αντιγράφου ασφαλείας) 
αλλάζει σε (Έναρξη λήψης αντιγράφου ασφαλείας) αλλάζει σε Stop Backup 
(Διακοπή λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για τη διακοπή της λήψης 
αντιγράφου ασφαλείας.
Η εμφάνιση ενός μηνύματος σχετικά με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της 
λήψης αντιγράφου ασφαλείας σημαίνει ότι η λήψη ολοκληρώθηκε κανονικά.
Εάν δεν ήταν δυνατή η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από ορισμένα αρχεία, 
το λογισμικό WD SmartWare θα εμφανίσει τα εξής:
-  Ένα μήνυμα προσοχής που υποδεικνύει τον αριθμό των σχετικών αρχείων.
-  Μια σύνδεση View (Προβολή), στην οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να 
προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία και τους λόγους για τους οποίους δεν 
πραγματοποιήθηκε η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.
Ορισμένες εφαρμογές και διεργασίες που εκτελούνται μπορεί να 
αποτρέψουν τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από ορισμένα αρχεία. Εάν 
δεν μπορείτε να προσδιορίσετε για ποιον λόγο δεν πραγματοποιήθηκε 
η λήψη αντιγράφου ασφαλείας ορισμένων αρχείων σας, δοκιμάστε τα εξής:

-  Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά αρχεία.
-  Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του προγράμματος 
περιήγησης στον ιστό.

11.   Εάν κάνατε κλικ στην επιλογή Stop Backup (Διακοπή λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας) στο βήμα 10, η ερώτηση επιβεβαίωσης Stop backup? (Να 
διακοπεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας) σάς υπενθυμίζει ότι το λογισμικό 
WD SmartWare εκτελεί την εργασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας στο 
παρασκήνιο, προκειμένου να μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον 
υπολογιστή σας για άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια της λήψης αντιγράφου 
ασφαλείας. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Continue Backup (Συνέχιση λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να 
αγνοηθεί το αίτημά σας και να συνεχιστεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.
Stop Backup (Διακοπή λήψης αντιγράφου ασφαλείας) για να προχωρήσει 
το αίτημά σας και να διακοπεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας.

12.   Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες 
σκληρού δίσκου, επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης αντιγράφου ασφαλείας 
για κάθε μονάδα ξεχωριστά.

Σημαντικό: Η εμφάνιση ενός μηνύματος προσοχής που υποδεικνύει ότι η μονάδα 
δίσκου είναι πλήρης σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος 
στη μονάδα για την ολοκλήρωση της λήψης αντιγράφου ασφαλείας.

Η καλύτερη μακροπρόθεσμη λύση είναι να ορίσετε τη μονάδα ως χώρο 
μακροχρόνιας αρχειοθέτησης και να προβείτε στις εξής ενέργειες:
a. Κάντε κλικ στην καρτέλα Help (Βοήθεια).
b. Κάντε κλικ στη σύνδεση WD Store (Κατάστημα της WD) για να προβληθεί 

ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος της Western Digital.
c. Κάντε κλικ στην επιλογή External Hard Drives (Εξωτερικές μονάδες 

σκληρού δίσκου) και επιλέξτε την καλύτερη μονάδα που θα μπορεί να 
ανταποκριθεί στις μελλοντικές σας απαιτήσεις.
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Ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας
Το λογισμικό WD SmartWare διευκολύνει την ανάκτηση αρχείων από τα οποία 
έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας στη μονάδα My Book Live και μπορεί να κάνει 
ένα από τα εξής:

Επαναφορά τους στις αρχικές τους θέσεις στον υπολογιστή σας.
-Ή-

Αντιγραφή τους σε συγκεκριμένο φάκελο ανάκτησης.

Η ανάκτηση είναι κατά γενικό κανόνα μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων: 

1.  Στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη), επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε 
να ανακτήσετε περιεχόμενο.

2.   Επιλέξτε εάν το περιεχόμενο θα ανακτηθεί σε συγκεκριμένο φάκελο ανάκτησης 
ή στην αρχική του θέση.

3.   Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να ανακτηθεί: αρχεία, φάκελοι ή όλα.
4.   Κάντε ανάκτηση του περιεχομένου.

Ανάκτηση αρχείου
Αφού επιλέξετε μονάδα στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη), μπορείτε να ανακτήσετε 
αρχεία ή ολόκληρους φακέλους από τη μονάδα My Book Live. (Για πληροφορίες 
σχετικά με την ανάκτηση φακέλων, δείτε «Ανάκτηση φακέλου» στη σελίδα 39.)

Για να ανακτήσετε ένα αρχείο από τη μονάδα:

1.  Κάντε κλικ στην καρτέλα Retrieve (Ανάκτηση) για να εμφανιστεί η οθόνη 
«Select a destination for retrieved files» (Επιλογή προορισμού για τα 
ανακτημένα αρχεία):
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2.   Η μονάδα μπορεί να περιέχει αντίγραφα ασφαλείας και από άλλους 
υπολογιστές. Για να ανακτήσετε αρχεία από συγκεκριμένο υπολογιστή (τόμο):
a. Κάντε κλικ στο κουμπί Change Retrieve Volume (Αλλαγή τόμου 

ανάκτησης) για να εμφανιστεί η οθόνη «Select a volume to retrieve 
from» (Επιλογή τόμου από τον οποίο θα γίνει ανάκτηση):

b. Επιλέξτε τον επιθυμητό τόμο και κάντε κλικ στο κουμπί Select Destination 
(Επιλογή προορισμού).

3.   Στην οθόνη «Select a destination for retrieved files» (Επιλογή προορισμού 
για τα ανακτημένα αρχεία): 
ΕΑΝ θέλετε να γίνει 
αντιγραφή του ανακτημένου 
περιεχομένου . . . ΤΟΤΕ . . .
Στην αρχική θέση,

Σημείωση: Μη διαθέσιμη επιλογή 
όταν γίνεται ανάκτηση 
αντιγράφου ασφαλείας από 
διαφορετικό υπολογιστή.

a. Επιλέξτε To the Original Places (Στις αρχικές θέσεις).
b. Κάντε κλικ στο κουμπί Select Files (Επιλογή 

αρχείων) για να εμφανιστεί η οθόνη «Select content to 
retrieve...» (Επιλογή περιεχομένου προς ανάκτηση...).

Σε φάκελο ανακτημένου 
περιεχομένου,

Σημείωση: Εάν αλλάξετε τη θέση 
του περιεχομένου ανάκτησης σε 
σχέση με την αρχική θέση όπου 
βρισκόταν, θα γίνει λήψη 
αντιγράφου ασφαλείας από την 
προηγούμενη θέση.

a. Επιλέξτε In a Retrieved Content Folder (Σε φάκελο 
ανακτημένου περιεχομένου).

b. Εάν θέλετε να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο ανάκτησης, 
κάντε κλικ στην επιλογή Browse (Αναζήτηση) και 
προσδιορίστε τον νέο φάκελο ανάκτησης.

c. Κάντε κλικ στο κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να 
αποθηκευτεί και να εφαρμοστεί ο νέος φάκελος 
ανάκτησης.

d. Κάντε κλικ στο κουμπί Select Files (Επιλογή 
αρχείων) για να εμφανιστεί η οθόνη «Select content to 
retrieve...» (Επιλογή περιεχομένου προς ανάκτηση...). 
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4.   Στην οθόνη «Select content to retrieve... » (Επιλογή περιεχομένου προς 
ανάκτηση...), επιλέξτε Retrieve Some Files (Ανάκτηση ορισμένων αρχείων) 
για να εμφανιστεί το πλαίσιο επιλογής αρχείων προς ανάκτηση:

5.   Περιηγηθείτε στη δομή των φακέλων για να εντοπίσετε τα αρχεία που θέλετε. 
Κάντε κλικ στο κουμπί της κατάλληλης κατηγορίας αρχείων για να 
εμφανιστούν τα αρχεία ανά κατηγορία:
-  Pictures (Εικόνες)
-  Music (Μουσική)
-  Movies (Ταινίες)
-  Documents (Έγγραφα)
-  Other (Άλλο)
-  Mail (Ταχυδρομείο)
Επιλέξτε το εικονίδιο View (Προβολή) για να εμφανιστούν μεμονωμένα αρχεία.
Για να εντοπίσετε το αρχείο, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο αναζήτησης 
ολόκληρο το όνομα αρχείου ή μέρος αυτού και πιέστε το πλήκτρο Enter 
για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Για να εξαλείψετε το φίλτρο αναζήτησης, 
διαγράψτε το κείμενο που εμφανίζεται στο πλαίσιο αναζήτησης και πιέστε 
το πλήκτρο Enter.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το αρχείο που θέλετε να ανακτήσετε.

6.   Κάντε κλικ στο κουμπί Start Retrieving (Έναρξη ανάκτησης).
7.   Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης:

Η οθόνη Retrieve (Ανάκτηση) εμφανίζει μια γραμμή προόδου και ένα 
μήνυμα εμφανίζει τον όγκο των δεδομένων που αντιγράφηκε στην 
καθορισμένη θέση ανάκτησης.
Υπάρχει διαθέσιμο ένα κουμπί Cancel Retrieving (Ακύρωση ανάκτησης) 
για να σταματήσετε την ανάκτηση.
Το μήνυμα «Retrieval accomplished» (Η ανάκτηση ολοκληρώθηκε) 
υποδηλώνει την ολοκλήρωση της ανάκτησης.
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Το μήνυμα «Partial retrieve accomplished» (Ολοκληρώθηκε μερική 
ανάκτηση), σημαίνει ότι το αρχείο που επιλέξατε για ανάκτηση δεν 
αντιγράφηκε στην καθορισμένη θέση ανάκτησης. Στην περίπτωση αυτή, 
εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:
-  Το μήνυμα «Files Not Retrieved» (Δεν έγινε ανάκτηση των αρχείων) παρέχει 

τον αριθμό των αρχείων που δεν ανακτήθηκαν και μια σύνδεση προς την 
οθόνη με πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία των οποίων η ανάκτηση απέτυχε. 
Κάντε κλικ στη σύνδεση View files (Προβολή αρχείων) για να προβάλετε μια 
λίστα με τα αρχεία και τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε 
η ανάκτησή τους, ή 

-  Το μήνυμα «Destination is full» (Ο προορισμός είναι πλήρης) σημαίνει ότι 
ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει επαρκή χώρο στον δίσκο για την ολοκλήρωση 
της ανάκτησης.

Ανάκτηση φακέλου
Για να ανακτήσετε έναν φάκελο από τη μονάδα, μαζί με όλο το περιεχόμενο του 
φακέλου (ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες), κάντε δεξιό κλικ 
στο πλαίσιο «Retrieve Files Selection» (Επιλογή αρχείων προς ανάκτηση) και 
επιλέξτε Select folder in all content categories (Επιλογή φακέλου σε όλες τις 
κατηγορίες περιεχομένου).

Ανάκτηση προγενέστερης έκδοσης αρχείου ή διαγραμμένων αρχείων
Στο πλαίσιο «Retrieve Files Selection» (Επιλογή αρχείων προς ανάκτηση), 
επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Show deleted files (Εμφάνιση διαγραμμένων 
αρχείων) ή/και το πλαίσιο ελέγχου Show older files (Εμφάνιση παλαιότερων 
αρχείων). Τώρα, όταν επιλέγετε περιεχόμενο προς ανάκτηση, μπορείτε να 
επιλέγετε μεμονωμένα αρχεία που διαγράφηκαν με αντικατάσταση ή διαγράφηκαν 
κατά λάθος. Ομοίως, η ανάκτηση ολόκληρων φακέλων με τον ίδιο τρόπο θα 
ανακτήσει παλαιότερες εκδόσεις αρχείων καθώς και διαγραμμένα αρχεία.

Σημείωση:  Μπορείτε να ανακτήσετε μόνο μία έκδοση ενός αρχείου σε κάθε ανάκτηση.

Ανάκτηση όλου του περιεχομένου
Στην οθόνη «Select content to retrieve...» (Επιλογή περιεχομένου προς 
ανάκτηση), επιλέξτε Retrieve All Files (Ανάκτηση όλων των αρχείων). Με την 
επιλογή αυτή γίνεται ανάκτηση αρχείων από όλες τις κατηγορίες και αντιγραφή 
τους είτε στην αρχική τους θέση είτε στον φάκελο ανακτημένου περιεχομένου.

Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης:

Η οθόνη Retrieve (Ανάκτηση) εμφανίζει μια γραμμή προόδου και ένα 
μήνυμα εμφανίζει τον όγκο των δεδομένων που αντιγράφηκε στην 
καθορισμένη θέση ανάκτησης.
Υπάρχει διαθέσιμο ένα κουμπί Cancel Retrieving (Ακύρωση ανάκτησης) 
για να σταματήσετε την ανάκτηση.
Το μήνυμα «Retrieval accomplished» (Η ανάκτηση ολοκληρώθηκε) 
υποδηλώνει την ολοκλήρωση της ανάκτησης.
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Το μήνυμα «Partial retrieve accomplished» (Ολοκληρώθηκε μερική 
ανάκτηση), σημαίνει ότι το αρχείο που επιλέξατε για ανάκτηση δεν 
αντιγράφηκε στην καθορισμένη θέση ανάκτησης. Στην περίπτωση αυτή, 
εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:
-  Το μήνυμα «Files Not Retrieved» (Δεν έγινε ανάκτηση των αρχείων) παρέχει τον 

αριθμό των αρχείων που δεν ανακτήθηκαν και μια σύνδεση προς την οθόνη με 
πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία των οποίων η ανάκτηση απέτυχε. Κάντε κλικ 
στη σύνδεση View files (Προβολή αρχείων) για να προβάλετε μια λίστα με τα 
αρχεία και τους λόγους για τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκε η ανάκτησή τους.

- Ή-
-  Το μήνυμα «Destination is full» (Ο προορισμός είναι πλήρης) σημαίνει ότι 

ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει επαρκή χώρο στον δίσκο για την ολοκλήρωση 
της ανάκτησης.

Προσαρμογή του λογισμικού WD SmartWare
Το λογισμικό WD SmartWare διευκολύνει τη γρήγορη προσαρμογή των ρυθμίσεών 
του για την καλύτερη απόδοση της μονάδας, χάρη στις εξής δυνατότητες:

Καθορισμός του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε 
να διατηρούνται για κάθε αρχείο
Καθορισμός ενός μοναδικού φακέλου για την αποθήκευση αρχείων που 
ανακτώνται από τη μονάδα
Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις για το λογισμικό WD SmartWare

Κάντε κλικ στην καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) για να εμφανιστεί η οθόνη Settings 
(Ρυθμίσεις):

Στην καρτέλα «Settings» (Ρυθμίσεις) μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις λογισμικού για τη 
μονάδα My Book Live
Να ορίσετε ρυθμίσεις μονάδας για τη μονάδα My Book Live
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Δημιουργία ρυθμίσεων λογισμικού
Κάντε κλικ στο κουμπί Set Up Software (Ρύθμιση παραμέτρων λογισμικού) για να 
ανοίξει η επιφάνεια εργασίας της μονάδας My Book Live και, στη συνέχεια, κάντε 
κλικ στην επιλογή «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού). Στην οθόνη 
«Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού).

Καθορισμός του αριθμού των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας
Το λογισμικό WD SmartWare μπορεί να διατηρεί έως και 25 παλαιότερες εκδόσεις 
κάθε αρχείου. Εάν διαγράψετε με αντικατάσταση ή διαγράψετε κατά λάθος ένα 
αρχείο ή αν θέλετε να δείτε προηγούμενες εκδόσεις ενός αρχείου, το λογισμικό 
WD SmartWare έχει διαθέσιμο ένα αντίγραφο για εσάς.

Η διατήρηση περισσότερων εκδόσεων:

Βελτιώνει τη δυνατότητά σας να αποθηκεύετε ή να κάνετε ανάκτηση 
περισσότερων εκδόσεων ενός αρχείου
Καταναλώνει περισσότερο χώρο στον δίσκο.

Για να καθορίσετε τον αριθμό των εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας που θέλετε 
να διατηρούνται για κάθε αρχείο:

1.  Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στο κουμπί 
File History (Ιστορικό αρχείων) για να εμφανιστεί η οθόνη «Set File History» 
(Ορισμός ιστορικού αρχείων):

2.   Καθορίστε τον αριθμό των εκδόσεων αρχείου που θέλετε να διατηρούνται 
(από 1 έως 25) στο πλαίσιο Enter the number of backup versions to keep 
for each file (Εισαγωγή αριθμού εκδόσεων αντιγράφου ασφαλείας που θα 
διατηρούνται για κάθε αρχείο).

3.   Κάντε κλικ στην επιλογή Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκευτεί και να 
εφαρμοστεί ο νέος αριθμός εκδόσεων αντιγράφου ασφαλείας.

ΕΑΝ θέλετε . . . ΤΟΤΕ επιλέξτε . . . ΚΑΙ δείτε . . .
Να αλλάξετε τον αριθμό των 
εκδόσεων αντιγράφων ασφαλείας 
που θα διατηρούνται για κάθε αρχείο

File History 
(Ιστορικό αρχείων)

«File History (Ιστορικό 
αρχείων),» στη σελίδα 43.

Να καθορίσετε μια διαδρομή για 
διαφορετικό φάκελο ανάκτησης

Retrieve Folder 
(Φάκελος 
ανάκτησης)

«Καθορισμός διαφορετικού 
φακέλου ανάκτησης» στη 
σελίδα 42.

Να αλλάξετε την επιλογή που ελέγχει 
για ενημερώσεις του λογισμικού κάθε 
φορά που επανασυνδέετε τη μονάδα 
My Book Live στο δίκτυό σας

Preferences 
(Προτιμήσεις)

«Ορισμός της επιλογής 
Preferences (Auto Update) 
[Προτιμήσεις (Αυτόματη 
ενημέρωση)]» στη σελίδα 42.
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Καθορισμός διαφορετικού φακέλου ανάκτησης
Όταν αρχίζετε μία ανάκτηση, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε τα ανακτημένα 
αρχεία να αποθηκεύονται:

Στις αρχικές θέσεις στον υπολογιστή σας, ή
-Ή-

Στον φάκελο «Retrieved Content» (Ανακτημένο περιεχόμενο)

Από προεπιλογή, το λογισμικό WD SmartWare δημιουργεί και χρησιμοποιεί έναν 
υποφάκελο «Retrieved Content» (Ανακτημένο περιεχόμενο) στον φάκελο 
«My Documents» (Τα έγγραφά μου). Για να καθορίσετε έναν άλλο φάκελο:

1.  Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο ή προσδιορίστε έναν φάκελο που υπάρχει 
ήδη και θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

2.   Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στο 
κουμπί Retrieve Folder (Φάκελος ανάκτησης) για να εμφανιστεί η οθόνη 
«Set Retrieve Folder» (Ορισμός φακέλου ανάκτησης):

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) και χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία αναζήτησης για να προσδιορίσετε τον νέο φάκελο ανάκτησης.

Σημείωση:  Εάν δεν θέλετε να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από τον προηγούμενο 
φάκελο περιεχομένου ανάκτησης, διαγράψτε τον φάκελο προτού εφαρμόσετε 
τις αλλαγές.

4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκευτεί και να εφαρμοστεί 
ο νέος φάκελος ανάκτησης.

Ορισμός της επιλογής Preferences (Auto Update) [Προτιμήσεις (Αυτόματη 
ενημέρωση)]
Εφόσον ενεργοποιηθεί, κάθε φορά που συνδέετε εκ νέου τη μονάδα My Book Live 
στο δίκτυό σας, η επιλογή Preferences (Προτιμήσεις) ελέγχει για ενημερώσεις του 
λογισμικού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιείτε πάντοτε την 
πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Preferences (Προτιμήσεις):

1.  Στην οθόνη «Software Settings» (Ρυθμίσεις λογισμικού), κάντε κλικ στο 
κουμπί Preferences (Προτιμήσεις) για να εμφανιστεί η οθόνη «Set Preferences» 
(Ορισμός προτιμήσεων):

.
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2.   Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Automatically check for 
WD SmartWare software updates (Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις του 
λογισμικού WD SmartWare) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
τις επιλογές Preferences (Προτιμήσεις). Εάν επιλεγεί, το λογισμικό 
WD SmartWare θα σας συνδέσει με την ιστοσελίδα της WD, όπου είναι 
διαθέσιμη η λήψη.

Δημιουργία ρυθμίσεων μονάδας
Κάντε κλικ στο κουμπί Set Up Drive (Ρύθμιση παραμέτρων μονάδας) για να 
ανοίξετε το στοιχείο Dashboard (Πίνακας εργαλείων) του WD Quick View για 
λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων της μονάδας 
My Book Live. (Δείτε «Χρήση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live» 
στη σελίδα 63.) 

Χρήση της λειτουργίας File History (Ιστορικό αρχείων) 
των Windows 8
Εάν επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε το λογισμικό WD SmartWare για τη λήψη 
αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας στη μονάδα My Book Live, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «File History» (Ιστορικό αρχείων).

File History (Ιστορικό αρχείων),
Με τη λειτουργία «File History» (Ιστορικό αρχείων) λαμβάνεται αυτόματα αντίγραφο 
ασφαλείας των αρχείων πολυμέσων, των εγγράφων, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
και άλλων προσωπικών αρχείων στη μονάδα My Book Live που διαθέτετε. Εάν 
χάσετε αρχεία ή αν το σύστημά σας παρουσιάσει σφάλματα, μπορείτε να κάνετε 
εύκολα επαναφορά των αρχείων στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη τη λειτουργία «File History» (Ιστορικό αρχείων) των 
Windows 8, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Microsoft.

Λειτουργία «File History» (Ιστορικό αρχείων) των Windows 8

1.  Στο μενού Start (Έναρξη), επιλέξτε Desktop (Επιφάνεια εργασίας).
2.   Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή File Explorer (Εξερεύνηση 

αρχείων). 
3.   Επιλέξτε Computer (Υπολογιστής).
4.   Στην κορδέλα (επάνω μέρος της σελίδας), επιλέξτε διαδοχικά Computer 

(Υπολογιστής) > Open Control Panel (Άνοιγμα πίνακα ελέγχου).
5.   Στο στοιχείο «System and Security» (Σύστημα και ασφάλεια), επιλέξτε Save 

backup copies of your files with File History (Αποθήκευση αντιγράφων 
ασφαλείας των αρχείων σας με τη λειτουργία ιστορικού αρχείων).

6.   Στην οθόνη «File History» (Ιστορικό αρχείων), διασφαλίστε ότι η αντίστοιχη 
λειτουργία είναι On (Ενεργοποιημένη). 
Εάν η λειτουργία «File History» (Ιστορικό αρχείων) είναι Off 
(Απενεργοποιημένη), κάντε κλικ στο κουμπί Turn On (Ενεργοποίηση).
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7.   Στο δεξιό πλαίσιο, επιλέξτε Select Drive (Επιλογή μονάδας). Η λειτουργία 
«File History» (Ιστορικό αρχείων) θα εντοπίσει τη συσκευή My Book Live και 
θα την εμφανίσει στη λίστα μονάδων της επιλογής «Select a File History» 
(Επιλογή ιστορικού αρχείων). 

8.   Επιλέξτε τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. Η λειτουργία 
«File History» (Ιστορικό αρχείων) θα ξεκινήσει αυτόματα τη λήψη αντιγράφου 
ασφαλείας από τα δεδομένα σας.
Για να ξεκινήσει αμέσως η λήψη αντιγράφου ασφαλείας, κάντε κλικ στην 
επιλογή Run now (Εκτέλεση τώρα).

Χρήση του προγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας 
των Windows 7/Windows Vista
Εάν επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε το λογισμικό WD SmartWare για τη λήψη 
αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας στη μονάδα My Book Live, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Windows Backup (Πρόγραμμα αντιγράφων 
ασφαλείας των Windows) ή την εφαρμογή Apple Time Machine ως εναλλακτική 
επιλογή.

Windows Backup (Πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας των Windows)
Οι δυνατότητες του Windows Backup (Πρόγραμμα αντιγράφων ασφαλείας των 
Windows) των Windows Vista (εκδόσεις Business, Ultimate, Home Premium και 
Enterprise) και των Windows 7 (εκδόσεις Professional και Ultimate) επιτρέπει τη 
λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων πολυμέσων, των εγγράφων, των ηλ. 
μηνυμάτων και άλλων προσωπικών σας αρχείων στη μονάδα My Book Live. Εάν 
χάσετε αρχεία ή αν το σύστημά σας παρουσιάσει σφάλματα, μπορείτε να κάνετε 
εύκολα επαναφορά των αρχείων στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα Windows Backup (Πρόγραμμα αντιγράφων 
ασφαλείας των Windows), ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Microsoft.

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας στα Windows Vista 
1.  Επιλέξτε διαδοχικά  και Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

Εάν εμφανιστεί η οθόνη «Found New Hardware» (Εύρεση νέου υλικού), 
κάντε κλικ στο κουμπί Cancel (Άκυρο).

2.   Επιλέξτε διαδοχικά Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > System Maintenance 
(Συντήρηση συστήματος) > Backup your computer (Λήψη αντιγράφου 
ασφαλείας του υπολογιστή σας) και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.

3.   Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης του αντιγράφου 
ασφαλείας, επιλέξτε On a network (Σε δίκτυο).

4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) και επιλέξτε τη μονάδα 
My Book Live.

5.   Επιλέξτε έναν κοινόχρηστο φάκελο, στον οποίο θέλετε να δημιουργηθεί το 
αντίγραφο ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
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6.   Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει 
αντιστοιχιστεί στο όνομα χρήστη της μονάδας My Book Live. Εάν δεν έχει 
αντιστοιχιστεί όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε everyone ως όνομα χρήστη 
και καταχωρίστε έναν τυχαίο κωδικό πρόσβασης (π.χ. 1234). Κάντε κλικ στο 
κουμπί OK. 

7.   Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες σύμφωνα με τον οδηγό.

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας στα Windows 7
1.  Επιλέξτε διαδοχικά  > Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) > System and 

Security (Σύστημα και ασφάλεια).
2.   Κάντε κλικ στην επιλογή Backup and Restore (Αντίγραφα ασφαλείας και 

επαναφορά).
3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Set up Backup (Ρύθμιση αντιγράφου ασφαλείας) και 

ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού. 
4.   Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης του αντιγράφου 

ασφαλείας, επιλέξτε Save on a network (Αποθήκευση σε δίκτυο).
5.   Κάντε κλικ στο κουμπί Browse (Αναζήτηση) και επιλέξτε τη μονάδα 

My Book Live ως προορισμό του αντιγράφου ασφαλείας.
6.   Επιλέξτε έναν κοινόχρηστο φάκελο, στον οποίο θέλετε να δημιουργηθεί το 

αντίγραφο ασφαλείας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
7.   Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχει 

αντιστοιχιστεί στο όνομα χρήστη της μονάδας My Book Live. (Δείτε σελίδα 86.)
8.   Βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός του αντιγράφου ασφαλείας είναι σωστός και 

κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
9.   Όταν ερωτηθείτε σχετικά με το περιεχόμενο από το οποίο θέλετε να ληφθεί 

αντίγραφο ασφαλείας, επιλέξτε Let Windows choose (Να επιλέγουν τα 
Windows) ή επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 
στο κουμπί Next (Επόμενο).

10.   Στην οθόνη «Review your backup settings» (Ανασκόπηση των ρυθμίσεων 
αντιγράφου ασφαλείας), κάντε κλικ στο κουμπί Save settings and run 
backup (Αποθήκευση ρυθμίσεων και δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας).

Χρήση της εφαρμογής Apple Time Machine

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας
Η εφαρμογή Apple Time Machine είναι μια ενσωματωμένη λειτουργία των 
υπολογιστών με Mac OS X Mountain Lion, Lion, Snow Leopard και Leopard, με 
την οποία είναι δυνατή η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από όλα τα περιεχόμενα 
του υπολογιστή σας: μουσική, φωτογραφίες, έγγραφα, εφαρμογές, ηλεκτρονικά 
μηνύματα και αρχεία συστήματος. Η μονάδα My Book Live μπορεί να αποθηκεύσει 
αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας, έτσι ώστε στην περίπτωση κατάρρευσης της 
μονάδας σκληρού δίσκου ή του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, 
ή στην περίπτωση απώλειας αρχείων, να μπορείτε να κάνετε εύκολα επαναφορά 
του υπολογιστή σας.
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Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τον μέγιστο όγκο χώρου που θα θέλατε να 
χρησιμοποιεί η εφαρμογή Time Machine για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας των 
αρχείων σας (Δείτε «Mac Backups (Λήψεις αντιγράφου ασφαλείας υπολογιστή 
Mac) (για Mac OS)» στη σελίδα 75.)

Ρύθμιση της εφαρμογής Time Machine
Για να ρυθμίσετε την εφαρμογή Time Machine έτσι ώστε να λαμβάνει αντίγραφο 
ασφαλείας των αρχείων σας στη μονάδα My Book Live:

1.  Χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να ανοίξετε την 
εφαρμογή Time Machine.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Time Machine στο Dock: 

Επιλέξτε διαδοχικά Apple > System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) 
και Time Machine.
Επιλέξτε διαδοχικά Go (Μετάβαση) > Applications (Εφαρμογές) και κάντε 
κλικ στο στοιχείο Time Machine.

2.   Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας, 
θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

Κάντε κλικ στην επιλογή Set Up Time Machine (Ρύθμιση της εφαρμογής 
Time Machine) για να εμφανιστεί η οθόνη «Time Machine Preferences» 
(Προτιμήσεις εφαρμογής Time Machine): 
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3.   Κάντε κλικ στην επιλογή Select Disk (Επιλογή δίσκου) και επιλέξτε τη μονάδα 
My Book Live, στην οποία θέλετε να αποθηκεύονται τα αντίγραφα ασφαλείας: 

4.   Επιλέξτε Use Backup Disk (Χρήση δίσκου λήψης αντιγράφου ασφαλείας). 
Μια οθόνη σάς ζητά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

5.   Επιλέξτε Guest (Επισκέπτης) (προεπιλεγμένη ρύθμιση) και κάντε κλικ στο 
κουμπί Connect (Σύνδεση): 

6.   Εμφανίζεται πάλι η οθόνη Preferences (Προτιμήσεις):

7.   Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας, 
μετακινήστε το ρυθμιστικό στη θέση ON (Ενεργοποιημένη).
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8.   Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο αναπτυσσόμενου μενού της εφαρμογής 
Time Machine  στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε 
το πλαίσιο ελέγχου Show the Time Machine status in the menu bar 
(Εμφάνιση της κατάστασης της εφαρμογής Time Machine στη γραμμή 
μενού). Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκκινήσετε μια λήψη 
αντιγράφου ασφαλείας, να κάνετε είσοδο στην εφαρμογή Time Machine για 
να επαναφέρετε αρχεία ή να ανοίξετε την οθόνη «Time Machine 
Preferences» (Προτιμήσεις εφαρμογής Time Machine): 

Η εφαρμογή Time Machine ξεκινά τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων 
σας. Η λήψη του πρώτου αντιγράφου ασφαλείας μπορεί να χρειαστεί αρκετό 
χρόνο, αλλά οι επόμενες λήψεις αντιγράφου ασφαλείας είναι πιο σύντομες 
επειδή η εφαρμογή Time Machine λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας μόνο από τα 
νέα ή τροποποιημένα στοιχεία. Μια γραμμή κατάστασης εμφανίζει την πρόοδο 
της λήψης του αντιγράφου ασφαλείας:

Η εφαρμογή Time Machine λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας από τον υπολογιστή 
σας και διατηρεί τα ακόλουθα σετ αντιγράφων ασφαλείας:

Κάθε ώρα για 24 ώρες
Κάθε ημέρα για τον τελευταίο μήνα
Εβδομαδιαίως, έως ότου η μονάδα My Book Live καταστεί πλήρης
Σημείωση:  Εάν η λήψη ενός αντιγράφου ασφαλείας διακοπεί για κάποιο λόγο, 

για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αυτόματης 
απενεργοποίησης ή αν αποσυνδεθεί η μονάδα My Book Live, η λήψη 
θα συνεχιστεί μόλις ο υπολογιστής καταστεί διαθέσιμος. 

Εάν αλλάξετε το όνομα της μονάδας My Book Live, οι λήψεις 
αντιγράφου ασφαλείας που έχουν ρυθμιστεί σε προγενέστερο χρόνο με 
την εφαρμογή Time Machine είτε θα καθυστερήσουν είτε θα αποτύχουν. 
Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, συνεχίστε τη λήψη αντιγράφου 
ασφαλείας επιλέγοντας εκ νέου τη μονάδα στην οθόνη Preferences 
(Προτιμήσεις) της εφαρμογής Time Machine.
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Για να προβάλετε πληροφορίες, όπως η διαθέσιμη χωρητικότητα και η ημερομηνία 
και η ώρα του πιο παλιού, του πιο πρόσφατου και του επόμενου αντιγράφου 
ασφαλείας, επιλέξτε Open Time Machine Preferences (Άνοιγμα προτιμήσεων 
εφαρμογής Time Machine) από το αναπτυσσόμενο μενού Time Machine:

Έναρξη λήψης αντιγράφου ασφαλείας
Για να ξεκινήσετε τη λήψη ενός αντιγράφου ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή, επιλέξτε 
Back Up Now (Λήψη αντιγράφου ασφαλείας τώρα) στο αναπτυσσόμενο μενού:

Σημείωση:  Για να διαγράψετε αντίγραφα ασφαλείας της εφαρμογής Time Machine, 
χρησιμοποιήστε τον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live. (Δείτε 
«Λήψη αντιγράφου ασφαλείας μονάδας My Book Live με χρήση σημείων 
Safepoint» στη σελίδα 98.)

Ανάκτηση στοιχείων από τα οποία έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας
Μερικές φορές, ενδέχεται να θέλετε να ανακτήσετε αρχεία και άλλα στοιχεία από 
τα οποία έχει ληφθεί αντίγραφο ασφαλείας στη μονάδα My Book Live. Για 
παράδειγμα, ενδέχεται να έχετε χάσει ένα αρχείο ή να θέλετε να δείτε αρχεία της 
προηγούμενης εβδομάδας. Μπορείτε να ανακτήσετε μεμονωμένα στοιχεία, πολλά 
στοιχεία μαζί, κοινόχρηστους φακέλους ή, σε περίπτωση κατάρρευσης του 
συστήματός σας, ολόκληρη τη μονάδα σκληρού δίσκου.
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Για να ανακτήσετε στη μονάδα σκληρού δίσκου στοιχεία από τα οποία έχει ληφθεί 
αντίγραφο ασφαλείας:

1.  Ανοίξτε στον υπολογιστή σας το παράθυρο στο οποίο θέλετε να γίνει 
επαναφορά του στοιχείου. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ανακτήσετε ένα 
έγγραφο, ανοίξτε τον φάκελο Documents (Έγγραφα). (Εάν θέλετε να 
επαναφέρετε ένα στοιχείο στην επιφάνεια εργασίας σας, δεν χρειάζεται να 
ανοίξετε παράθυρο.)

2.   Κάντε κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής Time Machine στο Dock ή επιλέξτε 
Enter Time Machine (Είσοδος στην εφαρμογή Time Machine) από το 
αναπτυσσόμενο μενού: 

Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας σας εμφανίζονται σε στοίβα, με το πιο πρόσφατο 
αντίγραφο ασφαλείας να εμφανίζεται πρώτο στη στοίβα. 

3.   Κάντε κλικ στα βέλη ή στη γραμμή χρόνου στο δεξιό μέρος της οθόνης, για να 
περιηγηθείτε σε όλα τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργήθηκαν από την 
εφαρμογή Time Machine: 
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4.   Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε και κάντε κλικ στο κουμπί 
Restore (Επαναφορά) κάτω δεξιά, για να εμφανιστεί το μήνυμα Copy 
(Αντιγραφή):

5.   Κάντε κλικ στο κουμπί της επιλογής που επιθυμείτε: 
Keep Original (Διατήρηση αρχικού στοιχείου) – Δεν επαναφέρει το στοιχείο 
από τη μονάδα των αντιγράφων ασφαλείας.
Keep Both (Διατήρηση και των δύο) – Το αρχικό στοιχείο διατηρείται και το 
στοιχείο του αντιγράφου ασφαλείας προστίθεται στη θέση που επιλέξατε 
στον υπολογιστή σας.
Replace (Αντικατάσταση) – Το στοιχείο του αντιγράφου ασφαλείας αντικαθιστά 
το αρχικό στοιχείο.
Σημείωση:  Στην εφαρμογή Finder, θα δείτε έναν φάκελο που αντιστοιχεί στη μονάδα 

αντιγράφων ασφαλείας και περιλαμβάνει στην ονομασία του τη λέξη 
«backup». Αυτός είναι ένας προστατευμένος φάκελος που δημιουργείται 
αυτόματα και εντός του οποίου βρίσκονται όλα τα αντίγραφα ασφαλείας 
σας. Δεν έχει άλλη χρησιμότητα για τους χρήστες, πέρα από την 
αποθήκευση των αντιγράφων ασφαλείας της εφαρμογής Time Machine. 
Εάν επιχειρήσετε να συνδεθείτε σε αυτόν τον φάκελο, θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα «Connection Failed» (Αποτυχία σύνδεσης).
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Διαχείριση της μονάδας με την εφαρμογή 
WD Quick View

Εγκατάσταση της εφαρμογής WD Quick View (μόνο σε Mac OS)
Πρόσβαση στις επιλογές συντομεύσεων του WD Quick View
Έλεγχος της κατάστασης της μονάδας δίσκου
Εκκίνηση του λογισμικού WD SmartWare (μόνο σε Windows)
Έξοδος με ασφάλεια από το λογισμικό WD SmartWare (μόνο σε Windows)
Άνοιγμα κοινόχρηστων στοιχείων
Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live
Αντιστοίχιση της μονάδας (μόνο σε Windows)
Δημιουργία συντόμευσης προς τον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 
(μόνο σε Windows)
Προβολή των ιδιοτήτων της μονάδας
Ασφαλής τερματισμός λειτουργίας
Παρακολούθηση των ειδοποιήσεων
Κατάργηση εγκατάστασης του εικονιδίου του WD Quick View

Εγκατάσταση της εφαρμογής WD Quick View (μόνο σε 
Mac OS)
Το λογισμικό WD Quick View εγκαθιστά το εικονίδιο του WD Quick View στη 
γραμμή μενού του Mac OS X, έτσι ώστε να μπορείτε να εκτελείτε σημαντικές 
λειτουργίες όπως η εκκίνηση του λογισμικού WD SmartWare ή ο γρήγορος 

έλεγχος της κατάστασης της μονάδας. Το εικονίδιο στα Windows είναι μπλε . 

Το εικονίδιο στους υπολογιστές Mac είναι μαύρο . Μετά την εγκατάσταση, 
μπορείτε να εκτελέσετε γρήγορα και εύκολα τις εργασίες που περιγράφονται στο 
παρόν κεφάλαιο.

Σημείωση: Σε Windows OS, η εφαρμογή WD Quick View εγκαθίσταται όταν εγκαθιστάτε το 
λογισμικό WD SmartWare. Δείτε «Εγκατάσταση του λογισμικού WD SmartWare» 
στη σελίδα 26.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε το εικονίδιο της 
εφαρμογής WD Quick View.

1.   Προσπελάστε το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης στη διεύθυνση 
http://www.wd.com/setup.

5
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2.   Επιλέξτε My Book Live.

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Software Downloads (Λήψεις για το λογισμικό) για να 
εμφανιστεί η οθόνη «Downloads» (Λήψεις): 

4.   Στο πλαίσιο του λογισμικού WD Quick View, κάντε κλικ στην επιλογή Download 
(Λήψη).

5.   Αποκτήστε πρόσβαση στο ληφθέν αρχείο και κάντε εξαγωγή των 
περιεχομένων του αρχείου zip στον υπολογιστή Mac που διαθέτετε.

6.   Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης του λογισμικού WD Quick View.
7.   Συνεχίστε στο πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού Quick View, 

ακολουθώντας τις οδηγίες της οθόνης.
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Πρόσβαση στις επιλογές συντομεύσεων του 
WD Quick View

Windows
1.   Κάντε δεξιό ή αριστερό κλικ στο εικονίδιο  του WD Quick View στην 

περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος για να εμφανιστεί ένα μενού.
2.   Μετακινήστε τον δείκτη επάνω ή κάντε κλικ για να επιλέξετε τη μονάδα 

My Book Live και να εμφανιστεί ένα υπομενού:

 Εικόνα 1.  Μενού του WD Quick View σε Windows

3.   Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.

Mac OS X
1.   Κάντε κλικ στο εικονίδιο του WD Quick View  στη γραμμή μενού για να 

εμφανιστεί ένα μενού.
2.   Μετακινήστε τον δείκτη επάνω από το όνομα της μονάδας My Book Live για 

να εμφανιστεί ένα υπομενού: 

 Εικόνα 2.  Μενού του WD Quick View σε Mac OS X

3.   Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή.
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Έλεγχος της κατάστασης της μονάδας δίσκου

Windows

Μετακινήστε τον δείκτη επάνω από το εικονίδιο του WD Quick View  στην 
περιοχή ειδοποιήσεων του συστήματος για να δείτε τη χρησιμοποιούμενη 
χωρητικότητα και τη θερμοκρασία της μονάδας:

Μια πράσινη τελεία δίπλα στο όνομα της μονάδας σημαίνει ότι η μονάδα 
συμπεριφέρεται φυσιολογικά.
Μια κόκκινη τελεία δίπλα στο όνομα της μονάδας σημαίνει ότι η μονάδα 
αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, όπως για παράδειγμα μια ασυνήθιστα υψηλή 
θερμοκρασία.

Mac OS X

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του WD Quick View  στη γραμμή μενού και μετακινήστε 
τον δρομέα επάνω από το όνομα της μονάδας My Book Live για να εμφανιστεί 
η κατάσταση της μονάδας κάτω από το υπομενού:

Εκκίνηση του λογισμικού WD SmartWare (μόνο σε 
Windows)
Εάν το λογισμικό WD SmartWare είναι εγκατεστημένο, επιλέξτε το στοιχείο 
WD SmartWare στο μενού του WD Quick View για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη 
του λογισμικού WD SmartWare.
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Έξοδος με ασφάλεια από το λογισμικό WD SmartWare 
(μόνο σε Windows)
Επιλέξτε Exit WD SmartWare (Έξοδος από το λογισμικό SmartWare) στο μενού 
του WD Quick View για να κλείσετε την εφαρμογή. (Η επιλογή αυτή εμφανίζεται 
μόνο εάν εκτελείτε το λογισμικό WD SmartWare.)

Άνοιγμα κοινόχρηστων στοιχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WD Quick View για να ανοίξετε τον κοινόχρηστο 
φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) της μονάδας, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτικά 
κοινόχρηστα στοιχεία, στα οποία έχετε άδεια πρόσβασης.
1.   Επιλέξτε Open (Άνοιγμα) στο υπομενού του WD Quick View.

Windows: Τα κοινόχρηστα στοιχεία εμφανίζονται στην εφαρμογή Windows 
Explorer (Εξερεύνηση των Windows):

Mac OS X: Τα περιεχόμενα του κοινόχρηστου στοιχείου Public (Μη ιδιωτικά 
στοιχεία) εμφανίζονται στην εφαρμογή Finder: 

Σημείωση:  Για να προβάλετε όλα τα κοινόχρηστα στοιχεία της μονάδας, κάντε κλικ 
στο όνομα της μονάδας My Book Live κάτω από το στοιχείο Shared.
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2.   Επιλέξτε το κοινόχρηστο στοιχείο που θέλετε να προβάλετε:
Windows: Για ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, εφόσον σας ζητηθεί όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε τα στοιχεία που συνδέονται με 
τον λογαριασμό χρήστη σας στον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book 
Live (δείτε «Δημιουργία χρήστη» στη σελίδα 86). Εάν το όνομα χρήστη και 
ο κωδικός πρόσβασης για τον πίνακα εργαλείων είναι τα ίδια με αυτά που 
χρησιμοποιείτε για την είσοδο στον υπολογιστή, δεν θα χρειαστεί εδώ το 
όνομα χρήστη ούτε ο κωδικός πρόσβασης.
Mac OS X: Για ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, εφόσον σας ζητηθεί όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε τα στοιχεία που συνδέονται με τον 
λογαριασμό χρήστη σας στον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live 
(δείτε «Δημιουργία χρήστη» στη σελίδα 86). Για μη ιδιωτικό κοινόχρηστο 
στοιχείο, εφόσον σας ζητηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, επιλέξτε 
Guest (Επισκέπτης).

Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας 
My Book Live
Επιλέξτε Dashboard (Πίνακας εργαλείων) στο υπομενού του WD Quick View για 
να γίνει εκκίνηση της εφαρμογής. Εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος. (Δείτε 
«Χρήση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live» στη σελίδα 63.)

Αντιστοίχιση της μονάδας (μόνο σε Windows)
1.   Επιλέξτε Map [My Book Live name] (Αντιστοίχιση [όνομα μονάδας My Book 

Live]) στο υπομενού του WD Quick View. Εμφανίζεται η οθόνη «Map Network 
Drive» (Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου):

2.   Επιλέξτε το επιθυμητό γράμμα από την αναπτυσσόμενη λίστα Drive (Μονάδα).
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3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος).
Σημείωση:  Όταν τα Windows επιχειρούν να επανασυνδεθούν με μια αντιστοιχισμένη 

μονάδα δικτύου μετά από μια επανεκκίνηση, ενδέχεται να εμφανιστεί το 
σφάλμα «Unable to reconnect mapped network drives» (Αδυναμία 
επανασύνδεσης αντιστοιχισμένων μονάδων δικτύου). Αυτό μπορεί να 
συμβεί εάν το όνομα χρήστη και ο κωδικός της μονάδας My Book Live 
δεν συμφωνούν με τα τρέχοντα στοιχεία ονόματος χρήστη και κωδικού 
πρόσβασης των Windows.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης επανασύνδεσης, τα Windows 
ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποστείλουν το τρέχον όνομα χρήστη και τον 
τρέχοντα κωδικό πρόσβασης των Windows, αντί για το όνομα χρήστη και 
τον κωδικό πρόσβασης στη μονάδα My Book Live που καθορίστηκαν κατά 
τη ρύθμιση της μονάδας. Η προσπάθεια ανοίγματος της αντιστοιχισμένης 
μονάδας δικτύου προκαλεί την εμφάνιση ενός νέου παραθύρου εισόδου. 
Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στη μονάδα 
My Book Live για να επανασυνδεθείτε με τον κοινόχρηστο φάκελο, 
καθιστώντας τον και πάλι προσπελάσιμο (έως την επόμενη επανεκκίνηση). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος, δείτε το Answer 6745 της γνωσιακής βάσης δεδομένων.

Δημιουργία συντόμευσης προς τον κοινόχρηστο φάκελο 
Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) (μόνο σε Windows)

Σημείωση:  Σε Mac OS X, εμφανίζεται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας ένα 
εικονίδιο του κοινόχρηστου στοιχείου Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία). 
Μπορείτε να δημιουργήσετε ψευδώνυμα για οποιονδήποτε 
κοινόχρηστο υποφάκελο. (Δείτε «Χρήση σε Mac OS X» στη σελίδα 21.)

Επιλέξτε Create Shortcut (Δημιουργία συντόμευσης) στο υπομενού του WD 
Quick View. Στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται ένα εικονίδιο που αντιστοιχεί 
στον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία).
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Προβολή των ιδιοτήτων της μονάδας
Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες) στο υπομενού του WD Quick View για να εμφανιστεί 
η οθόνη Properties (Ιδιότητες):

Ιδιότητες μονάδας My Book Live σε Windows

Ιδιότητες μονάδας My Book Live σε Mac OS X
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Ασφαλής τερματισμός λειτουργίας
Ένας από τους προτεινόμενους τρόπους για τον ασφαλή τερματισμό λειτουργίας 
της μονάδας My Book Live, είναι η χρήση του εικονιδίου του WD Quick View.

Σημείωση:  Μια άλλη προτιμώμενη μέθοδος είναι η χρήση του πίνακα εργαλείων. 
Δείτε «Τερματισμός λειτουργίας/Επανεκκίνηση» στη σελίδα 80. Εάν 
δεν είναι δυνατός ο τερματισμός λειτουργίας της μονάδας με καμία από 
τις προτεινόμενες μεθόδους, δείτε «Πώς τερματίζω με ασφάλεια τη 
λειτουργία της μονάδας My Book Live;» στη σελίδα 144.

1.   Επιλέξτε Shut Down (Τερματισμός λειτουργίας) στο υπομενού του 
WD Quick View για να εμφανιστεί η οθόνη «WD SmartWare Shut Down» 
(Τερματισμός λειτουργίας του λογισμικού WD SmartWare).

2.   Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή ή αφήστε το πεδίο 
κενό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η λειτουργία της μονάδας 
τερματίζεται.

Παρακολούθηση των ειδοποιήσεων

Ειδοποίηση με εικονίδιο που αναβοσβήνει και με συννεφάκι
Τόσο σε συστήματα Windows όσο και σε συστήματα Mac, το εικονίδιο του 
WD Quick View αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η μονάδα ενδέχεται να έχει 
υπερθερμανθεί ή ότι επίκειται πιθανό πρόβλημα. Σε Windows, εμφανίζεται επίσης 
και μια ειδοποίηση με συννεφάκι.

Σημείωση:  Εάν η μονάδα υπερθερμανθεί, θέστε την εκτός λειτουργίας και αφήστε την 
να κρυώσει επί 60 λεπτά. Θέστε την πάλι σε λειτουργία. Εάν το πρόβλημα 
εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της WD.

Σημαντικό:  Πριν από την απενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι δεν μεταφέρονται 
αρχεία από ή προς τη συσκευή. Δείτε την ένδειξη LED που 
βρίσκεται στο εμπρός μέρος της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι δεν 
αναβοσβήνει. Εάν αναβοσβήνει, υποδηλώνει ότι η μονάδα 
επεξεργάζεται πληροφορίες (για παράδειγμα, λαμβάνει αντίγραφο 
ασφαλείας αρχείων ή μεταφέρει αρχεία). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από την τροφοδοσία κατά τη 
διάρκεια του τερματισμού λειτουργίας.
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Επιλογή του WD Quick View
Μια επιλογή του υπομενού του WD Quick View εμφανίζει ειδοποιήσεις όπως:

Η μονάδα προσεγγίζει τη μέγιστη χωρητικότητά της.
Η μονάδα είναι πλήρης και δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση περαιτέρω 
λήψεων αντιγράφων ασφαλείας. Εμφανίζεται κάθε 5 λεπτά έως ότου 
υπάρξει περαιτέρω διαθέσιμος χώρος.
Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Για να προβάλετε τις ειδοποιήσεις σχετικά με τη μονάδα:

1.   Για να προβάλετε μία ή περισσότερες ειδοποιήσεις, επιλέξτε τη συσκευή 
σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Alerts (Ειδοποιήσεις) στο υπομενού του 
WD Quick View. Όταν οι ειδοποιήσεις είναι πολλές, εμφανίζονται με 
χρονολογική σειρά.

2.   Για να κλείσετε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων, κάντε κλικ στο κουμπί Exit 
(Έξοδος).

 Εικόνα 3.  Ειδοποιήσεις στα Windows
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 Εικόνα 4.  Ειδοποιήσεις σε Mac OS X

Σε Mac OS, κάντε κλικ στο κουμπί OK για κλείσιμο.

Κατάργηση εγκατάστασης του εικονιδίου του 
WD Quick View

Windows
Σε Windows XP, επιλέξτε διαδοχικά Start (Έναρξη) > Control Panel (Πίνακας 
ελέγχου) > Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων) και 
καταργήστε την εγκατάσταση του WD Drive Manager.

Σε Windows Vista/Windows 7: Επιλέξτε διαδοχικά  > Control Panel (Πίνακας 
Ελέγχου) > Programs and Features (Προγράμματα και δυνατότητες) και καταργήστε 
την εγκατάσταση του λογισμικού WD Smartware.

Το εικονίδιο του WD Quick View  δεν περιλαμβάνεται πλέον στην περιοχή 
ειδοποιήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση εγκατάστασης του 
WD Quick View, δείτε το Answer με αρ. 5373 της γνωσιακής βάσης δεδομένων.

Mac OS X
1.   Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Finder και, στη συνέχεια, 

επιλέξτε Applications (Εφαρμογές) από την περιοχή Favorites (Αγαπημένα).
2.   Στη λίστα Applications (Εφαρμογές) στο δεξιό μέρος της οθόνης, κάντε διπλό 

κλικ στο στοιχείο WD Quick View Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης 
εγκατάστασης εφαρμογής WD Quick View).

3.   Κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια). Ένα παράθυρο εισόδου 
εμφανίζει το όνομα χρήστη Mac που χρησιμοποιείτε.

4.   Πληκτρολογήστε τον κωδικό Mac και κάντε κλικ στο OK.
Το εικονίδιο του WD Quick View  δεν περιλαμβάνεται πλέον στη γραμμή 
του μενού.
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Χρήση του πίνακα εργαλείων της μονάδας 
My Book Live

Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live
Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live
Κατανόηση των στοιχείων του πίνακα εργαλείων
Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών
Τι μπορώ να κάνω τώρα

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα εργαλείων της μονάδας WD My Book Live για να 
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προκειμένου να διαχειρίζεστε τη μονάδα My Book 
Live σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε 
λογαριασμούς χρηστών και να περιορίσετε την πρόσβαση στα αρχεία της 
μονάδας My Book Live, να δημιουργήσετε φακέλους για την αποθήκευση αρχείων 
και να διαμορφώσετε τη μονάδα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στον πίνακα εργαλείων της μονάδας 
My Book Live και σας βοηθά να κάνετε τα πρώτα βήματα.

Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live
Χρησιμοποιήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να εκκινήσετε τον πίνακα 
εργαλείων:

ΕΑΝ θέλετε η εκκίνηση 
να γίνει από . . . ΤΟΤΕ . . .
Το εικονίδιο της επιφάνειας 
εργασίας του πίνακα 
εργαλείων,

• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του πίνακα εργαλείων στην 
επιφάνεια εργασίας. 
Σημείωση: Το εικονίδιο εμφανίζεται στην επιφάνεια 

εργασίας μόνον εφόσον επιλέξετε «Create 
Shortcut» (Δημιουργία συντόμευσης) στην 
τελευταία οθόνη του οδηγού του λογισμικού 
ρύθμισης μέσω διαδικτύου.

Πρόγραμμα περιήγησης ή την 
εφαρμογή Windows Explorer 
(Εξερεύνηση των Windows),

1.  Χρησιμοποιήστε ως διεύθυνση (ή URL) το όνομα ή τη 
διεύθυνση IP της μονάδας My Book Live:

 

2.  Κάντε κλικ στην επιλογή Go (Μετάβαση). 

Το εικονίδιο του 
WD Quick View,

1.  Κάντε αριστερό ή δεξιό κλικ στο εικονίδιο του WD Quick View.
2.  Επιλέξτε τη μονάδα My Book Live και κάντε κλικ στην 

επιλογή Launch Dashboard (Εκκίνηση πίνακα εργαλείων). 

Τα Windows 8, 1.  Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το εικονίδιο File Explorer 
(Εξερεύνηση αρχείων).

2.  Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε Network (Δίκτυο).
3.  Στο δεξιό πλαίσιο, εντοπίστε τη μονάδα My Book Live στο 

στοιχείο Storage (Μονάδες αποθήκευσης).
4.  Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα ή κάντε δεξιό κλικ και 

επιλέξτε View device webpage (Προβολή ιστοσελίδας 
συσκευής) από το αναδυόμενο μενού.

6
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Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live
1.  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο στοιχείο Dashboard (Πίνακας εργαλείων) 

της μονάδας My Book Live, χρησιμοποιήστε μία από τις επιλογές που 
περιγράφονται στην ενότητα «Εκκίνηση του πίνακα εργαλείων της μονάδας 
My Book Live» στη σελίδα 63:

Μετά την επιλογή ενός στοιχείου στην οθόνη, το πλαίσιο περιήγησης μετακινείται 
προς τα αριστερά και εμφανίζεται η σελίδα που επιλέξατε.

Τα Windows 7/Vista, 1.  Κάντε κλικ στην επιλογή  > Computer (Υπολογιστής).
2.  Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε Network (Δίκτυο).
3.  Στο δεξιό πλαίσιο, εντοπίστε τη μονάδα My Book Live στο 

στοιχείο Storage (Μονάδες αποθήκευσης).
4.  Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα ή κάντε δεξιό κλικ και 

επιλέξτε View device webpage (Προβολή ιστοσελίδας 
συσκευής) από το αναδυόμενο μενού.

Τα Windows XP, 1.  Επιλέξτε διαδοχικά Start (Έναρξη) > My Network Places 
(Θέσεις δικτύου). 

2.  Εντοπίστε τη μονάδα My Book Live. 
3.  Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα ή κάντε δεξιό κλικ και 

επιλέξτε Invoke (Κλήση). 

Την εφαρμογή ρύθμισης της 
μονάδας My Book Live,

• Επιλέξτε Dashboard στην τελευταία σελίδα του οδηγού 
ρύθμισης.

Mac OS X, 1.  Κάντε κλικ διαδοχικά στο εικονίδιο του Safari  > 
εικονίδιο σελιδοδεικτών  > Bonjour. 

2.  Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα My Book Live στο δίκτυο. 

ΕΑΝ θέλετε η εκκίνηση 
να γίνει από . . . ΤΟΤΕ . . .



MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

χρήση του πίνακα εργαλείων της μονάδας my book live – 65

Κατανόηση των στοιχείων του πίνακα εργαλείων
Η τυπική σελίδα του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live διαθέτει επιλογές 
για την προβολή και την καταχώριση πληροφοριών και παρέχει βοήθεια και 
ειδοποιήσεις:

Αρ. Είδος Περιγραφή

1 Device Name 
(Όνομα συσκευής)

Όνομα της μονάδας My Book Live. Μπορείτε να 
αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα σε κάποιο 
όνομα της επιλογής σας. (Δείτε «General (Γενικές 
ρυθμίσεις)» στη σελίδα 70.)

2 Εικονίδιο ειδοποιήσεων Εμφανίζει ή αποκρύπτει μια αναπτυσσόμενη λίστα 
μηνυμάτων και ειδοποιήσεων. 

3 Λίστα ειδοποιήσεων και 
συμβάντων

Εμφανίζει όλα τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις. 
Εάν θέλετε, μπορείτε να κλείσετε μια μεμονωμένη 
ειδοποίηση κάνοντας κλικ στην ένδειξη X στη 
δεξιά γωνία της ειδοποίησης.

4 Secure Your Device/Logout 
(Ασφάλεια της συσκευής 
σας/Έξοδος)

Επιτρέπει να ορίσετε, εάν θέλετε, ένα όνομα χρήστη 
και έναν κωδικό. Η σύνδεση εξόδου εμφανίζεται εάν 
χρησιμοποιείτε κωδικό για την πρόσβαση στον 
πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live.

5 Πλαίσιο περιήγησης Περάστε το ποντίκι επάνω από μια σύνδεση για να 
εμφανιστούν πληροφορίες για μια σελίδα. Κάντε 
κλικ για να εμφανιστεί η αντίστοιχη σελίδα.

6 Support (Υποστήριξη) Παρέχει συνδέσεις προς την τεκμηρίωση του 
προϊόντος, ένα φόρουμ χρηστών. συχνές 
ερωτήσεις και μια φόρμα επικοινωνίας με το τμήμα 
υποστήριξης πελατών.
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* Δεν εμφανίζεται στο παράδειγμα της οθόνης.

7 Let us help you 
(Παροχή βοήθειας)

Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση 
των εργασιών που αναφέρονται στην κυλιόμενη 
λίστα παρακάτω. Η ένδειξη + ή - επιτρέπει την 
εμφάνιση ή απόκρυψη της κυλιόμενης οθόνης. 

Μετακινηθείτε από τη μία εργασία στην άλλη 
κάνοντας κλικ στα βέλη προς τα πίσω < και προς 
τα εμπρός > που βρίσκονται δίπλα στις μπλε 
κουκίδες κάτω από κάθε εργασία.

8 Κουμπιά > ή V Εμφανίζουν και αποκρύπτουν τμήματα της οθόνης.

9 Τμήμα χρήσης συσκευής Εμφανίζει το όνομα της συσκευής, πληροφορίες 
σχετικά με τον τύπο των αποθηκευμένων αρχείων, 
την τρέχουσα χρησιμοποιούμενη χωρητικότητα και 
την κατάσταση του συστήματος.

10 Προβολή των αρχείων μου Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να εμφανιστεί 
ο φάκελος Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) για τη 
συσκευή σας.

* Εικονίδιο επεξεργασίας Εμφανίζεται όταν το σύστημα επεξεργάζεται 
πληροφορίες, για παράδειγμα, όταν γίνεται 
αποθήκευση ρυθμίσεων.

* Εικονίδιο συμβουλών 

εργαλείων 

Εμφανίζεται στα δεξιά ορισμένων στοιχείων:

Παρέχει μια σύντομη εξήγηση όταν περνάτε το 
ποντίκι επάνω από το εικονίδιο.

Αρ. Είδος Περιγραφή
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Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών
Για να ανοίξετε τη σελίδα Support (Υποστήριξη):

1.  Κάντε κλικ στην επιλογή Support (Υποστήριξη) στο πλαίσιο περιήγησης, 
για να εμφανιστεί η σελίδα Support (Υποστήριξη):

Αποστολή των αρχείων καταγραφής στην υποστήριξη πελατών
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα My Book Live, συμπληρώστε 
την ηλεκτρονική φόρμα στη σελίδα Support (Υποστήριξη) για να δημιουργηθεί ένα 
αρχείο καταγραφής, το οποίο μπορείτε στη συνέχεια να αποστείλετε στην ομάδα 
υποστήριξης πελατών της WD. Μια εναλλακτική επιλογή είναι να δημιουργήσετε 
με μη αυτόματο τρόπο ένα αρχείο καταγραφής του συστήματος και να το 
αποθηκεύσετε ή να το αποστείλετε μέσω ηλ. ταχυδρομείου.

Για να εκτελέσετε μια αναφορά συστήματος και να την αποστείλετε αυτόματα 
στην υποστήριξη πελατών της WD:
-  Κάντε κλικ στη σύνδεση Privacy Policy (Πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο) για 
να δείτε την πολιτική της WD για το ιδιωτικό απόρρητο.

-  Κάντε κλικ στο κουμπί Request Support (Αίτημα για υποστήριξη).
-  Συνδεθείτε στη γνωσιακή βάση της WD (http://support.wdc.com), εάν δεν το 
έχετε κάνει σε προγενέστερο χρόνο.

-  Συμπληρώστε και στείλτε το αίτημά σας.
Για να εκτελέσετε και να αποθηκεύσετε μια αναφορά συστήματος με μη 
αυτόματο τρόπο, κάντε κλικ στο κουμπί Create & Save (Δημιουργία και 
αποθήκευση). Στη συνέχεια, αποθηκεύστε την στον υπολογιστή σας. 
Εάν θέλετε, στείλτε την μέσω ηλ. ταχυδρομείου στην υποστήριξη πελατών 
της WD.

www.support.wdc.com
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Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης
Για να λάβετε το πιο πρόσφατα ενημερωμένο εγχειρίδιο χρήστη, κάντε κλικ 
στη σύνδεση Product Documentation (Τεκμηρίωση προϊόντων).
Για να δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις καθώς και για οδηγίες 
αντιμετώπισης προβλημάτων, κάντε κλικ στη σύνδεση FAQs (Συχνές 
ερωτήσεις).
Για να συμμετάσχετε σε ένα φόρουμ σχετικά με τη μονάδα My Book Live, 
κάντε κλικ στη σύνδεση Forum (Φόρουμ).
Για να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας με 
την WD, κάντε κλικ στη σύνδεση Contact Info (Στοιχεία επικοινωνίας).

Τι μπορώ να κάνω τώρα
Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες χρήσης του πίνακα 
εργαλείων της μονάδας My Book Live. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει συντομεύσεις 
προς οδηγίες για ορισμένες συνηθισμένες εργασίες.

Πώς μπορώ ... Δείτε ...

Να ζητήσω βοήθεια από την υποστήριξη 
πελατών

σελίδα 67

Να εγκαταστήσω τη μονάδα στο δίκτυο σελίδα 76

Να ρυθμίσω τις παραμέτρους της μονάδας σελίδα 69

Να ενημερώσω το υλικολογισμικό της 
μονάδας My Book Live

σελίδα 72

Να δημιουργήσω χρήστες σελίδα 86

Να αλλάξω τον κωδικό ενός χρήστη σελίδα 89

Να δημιουργήσω κοινόχρηστα στοιχεία σελίδα 93

Να αποκτήσω πρόσβαση σε κοινόχρηστα 
στοιχεία

σελίδα 96

Να λάβω αντίγραφο ασφαλείας από τη 
μονάδα My Book Live δημιουργώντας 
και επαναφέροντας σημεία Safepoint

σελίδα 98

Να τερματίσω τη λειτουργία ή να 
επανεκκινήσω τη μονάδα My Book Live

σελίδα 80

Να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω την 
απομακρυσμένη πρόσβαση (WD Photos και 
WD 2go)

σελίδα 110

Να ενεργοποιήσω, να απενεργοποιήσω και 
να χρησιμοποιήσω διακομιστές πολυμέσων

σελίδα 127
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Διαμόρφωση βασικών ρυθμίσεων
Ρυθμίσεις συστήματος
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίσεις βοηθητικών εφαρμογών
Ρυθμίσεις απομακρυσμένης πρόσβασης
Ρυθμίσεις διακομιστών πολυμέσων

Η επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) επιτρέπει στον διαχειριστή να προβάλει και 
να παραμετροποιήσει το σύστημα, το δίκτυο, τις βοηθητικές εφαρμογές, την 
απομακρυσμένη πρόσβαση και τις ρυθμίσεις πολυμέσων για τη μονάδα.

Ρυθμίσεις συστήματος
Για να επιλέξετε τις παραμέτρους του στοιχείου Settings (Ρυθμίσεις):

1.  Στο πλαίσιο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) για 
να εμφανιστούν 5 σελίδες σε καρτέλες: System (Σύστημα), Network (Δίκτυο), 
Utilities (Βοηθητικές εφαρμογές), Remote Access (Απομακρυσμένη πρόσβαση) 
και Media (Μέσα). Έχετε υπόψη ότι η καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) 
επισημαίνεται σε μπλε χρώμα:

2.   Η αρχική σελίδα ης επιλογής Settings (Ρυθμίσεις) περιλαμβάνει πέντε επεκτάσιμα 
τμήματα: General (Γενικές ρυθμίσεις), Date & Time (Ημερομηνία και ώρα), 
Updates (Ενημερώσεις), Alert & Event Notifications (Μηνύματα για 
ειδοποιήσεις και συμβάντα), Energy Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας) και 
Backup Settings (Ρυθμίσεις λήψης αντιγράφου ασφαλείας). Για να εμφανίσετε 
ή να αποκρύψετε ένα τμήμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο όνομα του 
τμήματος ή κάντε κλικ στο ίδιο το όνομα.

7
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General (Γενικές ρυθμίσεις)
Χρησιμοποιήστε το τμήμα General (Γενικές ρυθμίσεις) της σελίδας για να εμφανίσετε 
το όνομα και την περιγραφή της συσκευής, για να επιλέξετε τη γλώσσα στην 
οποία θα εμφανίζονται οι ιστοσελίδες, για να προβάλετε το ποσοστό χρήσης της 
μονάδας αποθήκευσης και για να δηλώσετε τη μονάδα.

1.  Προβάλετε ή τροποποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

2.   Εάν πραγματοποιήσατε οποιαδήποτε αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Save 
(Αποθήκευση) που εμφανίζεται κάτω από το τμήμα.

Σημείωση:  Παντού στον πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live, τα κουμπιά 
Save (Αποθήκευση) και Cancel (Άκυρο) εμφανίζονται μόνο αν 
πραγματοποιήσετε αλλαγές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Η μετονομασία της μονάδας My Book Live αναγκάζει όλους 
τους υπολογιστές του δικτύου να αντιστοιχίσουν εκ νέου τους 
κοινόχρηστους πόρους του δικτύου τους. Να αλλάζετε το όνομα 
της συσκευής μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Device Name 
(Όνομα συσκευής)

Πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη μονάδα, 
προκειμένου να αναγνωρίζεται στο δίκτυο.

Device Description 
(Περιγραφή συσκευής)

Η προεπιλεγμένη περιγραφή είναι My Book Live Edition. 
Εάν θέλετε, καταχωρίστε μια άλλη περιγραφή.

Language (Γλώσσα) Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τη γλώσσα στην 
οποία θέλετε να εμφανίζονται οι σελίδες της μονάδας 
My Book Live. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι English 
(Αγγλικά).

Serial Number 
(Αριθμός σειράς)

Εμφανίζει τον αριθμό που προσδιορίζει τη συγκεκριμένη 
μονάδα, ο οποίος αντιστοιχίζεται από την WD.

Usage (Χρήση) Εμφανίζει τη χωρητικότητα αποθήκευσης που 
χρησιμοποιείται καθώς και τη συνολική χωρητικότητα 
αποθήκευσης.

Warranty Registration 
(Δήλωση εγγύησης)

Κάντε κλικ στην επιλογή Register Now (Δήλωση τώρα) 
και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δήλωση της μονάδας.
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Date & Time (Ημερομηνία και ώρα)
Η ημερομηνία και η ώρα από προεπιλογή συγχρονίζονται με τον διακομιστή NTP 
(πρωτόκολλο χρόνου δικτύου). Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την ημερομηνία 
και την ώρα με μη αυτόματο τρόπο ή να επιτρέψετε στον διακομιστή NTP να 
αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να ρυθμίσει αυτόματα την ώρα. Εάν δεν 
είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, πρέπει να καταχωρίσετε την ημερομηνία και την 
ώρα με μη αυτόματο τρόπο.

1.  Προβάλετε ή τροποποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

2.   Εάν πραγματοποιήσατε οποιαδήποτε αλλαγή, κάντε κλικ στο κουμπί Save 
(Αποθήκευση).

Time Zone 
(Ζώνη ώρας)

Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία 
βρίσκεται η μονάδα.

Date & Time 
(Ημερομηνία 
και ώρα)

Από τις αναπτυσσόμενες λίστες, επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία 
και ώρα. 

NTP Service 
(Υπηρεσία NTP)

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία 
NTP, η οποία συγχρονίζει αυτόματα τη μονάδα σας για την 
ενημέρωση της ώρας και της ημερομηνίας.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον πρωτεύοντα διακομιστή NTP με κάποιον 
άλλο, επιλέξτε Add New Primary (Προσθήκη νέου πρωτεύοντος) 
και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του νέου 
πρωτεύοντος διακομιστή.
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Updates (Ενημερώσεις)
Αυτό το τμήμα της σελίδας σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα έτσι ώστε το 
υλικολογισμικό να ενημερώνεται αυτόματα ή να γίνεται μη αυτόματος έλεγχος για 
τυχόν αρχεία ενημερώσεων:

Εμφανίζεται μια περιγραφή, ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης και η ημερομηνία 
της πιο πρόσφατης ενημέρωσης του υλικολογισμικού της μονάδας My Book Live.

Check for Update (Έλεγχος για ενημερώσεις)
Για να γίνεται μη αυτόματος έλεγχος για την ύπαρξη νέου υλικολογισμικού και για 
την προαιρετική εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού:

1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Check for Update (Έλεγχος για ενημερώσεις). 
Εμφανίζεται το μήνυμα «Checking» (Γίνεται έλεγχος). Εάν βρεθεί κάποια 
ενημέρωση, κάντε κλικ στο OK.

2.   Εάν θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Install & Reboot (Εγκατάσταση και 
επανεκκίνηση). Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου. Όταν η διαδικασία 
ολοκληρωθεί, εκτελείται επανεκκίνηση της μονάδας δικτύου.

Update from File (Ενημέρωση από αρχείο)
Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό με μη αυτόματο τρόπο:

1.  Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της WD στη διεύθυνση 
http://support.wdc.com, για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα νέου 
υλικολογισμικού.

2.   Εάν υπάρχει νέο αρχείο υλικολογισμικού, αποθηκεύστε το αρχείο σε μια θέση 
στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Update from file (Ενημέρωση από αρχείο). 

Σημαντικό:  Προτού διαμορφώσετε τις παραμέτρους της μονάδας, περιμένετε 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης της μονάδας 
My Book Live (περίπου τρία λεπτά). Η μονάδα θα είναι έτοιμη 
όταν η ένδειξη LED σταματήσει να αναβοσβήνει και ανάψει 
σταθερά σε πράσινο (κανονική λειτουργία) ή μπλε χρώμα 
(αναμονή).
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4.   Επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε στη μονάδα σκληρού δίσκου και κάντε 
κλικ στο κουμπί Open (Άνοιγμα). Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να 
επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να γίνει ενημέρωση τώρα. Κάντε κλικ στο OK. 

5.   Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου «Installing Update» (Εγκατάσταση 
ενημέρωσης). Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, γίνεται επανεκκίνηση της 
μονάδας.

Auto Update (Αυτόματη ενημέρωση)
Για να γίνει αυτόματα έλεγχος και ενημέρωση του υλικολογισμικού:

1.   Για Auto Update (Αυτόματη ενημέρωση), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enabled 
(Ενεργοποιημένο). 

2.   Από τις αναπτυσσόμενες λίστες, καθορίστε τη συχνότητα και την ώρα κατά 
την οποία η μονάδα θα ελέγχει για ενημερώσεις στον ιστότοπο της WD και, 
εφόσον υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα την εγκαθιστά αυτόματα και θα 
εκτελεί επανεκκίνηση. 

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).l

Alert & Event Notifications (Μηνύματα για ειδοποιήσεις και συμβάντα)
Το τμήμα Alert & Event Notifications (Μηνύματα για ειδοποιήσεις και συμβάντα) 
της σελίδας σάς επιτρέπει να προσθέσετε ή να διαγράψετε διευθύνσεις ηλ. 
ταχυδρομείου έως και 5 χρηστών, οι οποίοι θα λαμβάνουν τα μηνύματα. Το 
μήνυμα μπορεί να αφορά στις συνθήκες του συστήματος, όπως η υπερβολική 
θερμοκρασία ή η κατάσταση της μονάδας σκληρού δίσκου, του τόμου ή του 
δικτύου. Οι ειδοποιήσεις αυτές βοηθούν τον διαχειριστή να διαχειρίζεται και να 
εντοπίζει συμβάντα ή σφάλματα.
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Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:

1.   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση).
2.   Εισαγάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός παραλήπτη και κάντε κλικ στη 

σύνδεση Add (Προσθήκη).
3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save and Send Test email (Αποθήκευση και αποστολή 

δοκιμαστικού ηλ. μηνύματος).
Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

4.   Κάντε κλικ στην επιλογή Close (Κλείσιμο).
5.   Για να διαγράψετε μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, κάντε κλικ στη σύνδεση 

Remove (Κατάργηση) στα δεξιά της διεύθυνσης.

Energy Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας)
Αν η λειτουργία «Hard Disk Sleep» (Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης 
μονάδας σκληρού δίσκου) είναι ενεργοποιημένη, ο σκληρός δίσκος μεταβαίνει σε 
κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας μετά από 
ορισμένο χρονικό διάστημα μη δραστηριότητας. Η λειτουργία «Hard Disk Sleep» 
(Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης μονάδας σκληρού δίσκου) είναι 
ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Hard Disk Sleep» (Κατάσταση αναστολής 
λειτουργίας μονάδας σκληρού δίσκου):
1.  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση) δίπλα στη λειτουργία 

Hard Disk Sleep (Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης μονάδας 
σκληρού δίσκου).

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).
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Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Hard Disk Sleep» (Κατάσταση προσωρινής 
απενεργοποίησης μονάδας σκληρού δίσκου):

1.  Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση) δίπλα στη λειτουργία 
Hard Disk Sleep (Κατάσταση προσωρινής απενεργοποίησης μονάδας σκληρού 
δίσκου).

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Mac Backups (Λήψεις αντιγράφου ασφαλείας υπολογιστή Mac) 
(για Mac OS)
Η ενότητα «Mac Backups» (Λήψεις αντιγράφου ασφαλείας υπολογιστή Mac) της 
σελίδας σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Apple Time 
Machine για τα αντίγραφα ασφαλείας του υπολογιστή Mac που διαθέτετε. 
Χρησιμοποιώντας το στοιχείο «Mac Backups» (Λήψεις αντιγράφου ασφαλείας 
υπολογιστή Mac), μπορείτε να υποδείξετε τον μέγιστο όγκο χώρου που θα θέλατε 
να χρησιμοποιεί η εφαρμογή Time Machine για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας 
των αρχείων σας.

Για να ορίσετε όρια χρήσης για την εφαρμογή Time Machine:

Σημείωση:  Το μέγιστο μέγεθος δεν είναι δυνατό να αυξηθεί μετά την αρχική λήψη 
αντιγράφου ασφαλείας. Η WD συνιστά να αφήσετε αυτήν τη ρύθμιση στη 
μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για την την αρχική λήψη αντιγράφου ασφαλείας. 
Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική λήψη αντιγράφου ασφαλείας, μπορείτε να 
αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το παραπάνω ρυθμιστικό.

1.   Επιλέξτε Enable (Ενεργοποίηση), εφόσον δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
2.   Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ένα κοινόχρηστο στοιχείο, στο οποίο 

θα θέλατε να αποθηκευτεί το αντίγραφο ασφαλείας.
3.   Στο πεδίο «Maximum size» (Μέγιστο μέγεθος), μετακινήστε το ρυθμιστικό στη 

μέγιστη ρύθμιση μεγέθους.
4.   Κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση).
5.   Μετά τη δημιουργία του αρχικού αντιγράφου ασφαλείας, προσπελάστε πάλι 

τον πίνακα System (Σύστημα) > Mac Backups (Λήψεις αντιγράφου ασφαλείας 
υπολογιστή Mac).
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6.   Στο πεδίο «Maximum size» (Μέγιστο μέγεθος), μετακινήστε το ρυθμιστικό στη 
μέγιστη ρύθμιση μεγέθους που θα θέλατε να χρησιμοποιηθεί για το αντίγραφο 
ασφαλείας.

7.   Κάντε κλικ στην επιλογή Save (Αποθήκευση).

Ρυθμίσεις δικτύου
Η καρτέλα Network (Δίκτυο) εμφανίζει τις διευθύνσεις MAC και IP της μονάδας. 
Μπορείτε να ορίσετε επιλογές δικτύου όπως η λειτουργία δικτύου, να ενεργοποιήσετε 
το πρωτόκολλο FTP για την ασφαλή μεταφορά αρχείων και να δημιουργήσετε μια 
ομάδα εργασίας:

LAN Configuration (Ρύθμιση παραμέτρων τοπικού δικτύου)
1.  Προβάλετε ή τροποποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το τοπικό δίκτυο 

(οικιακό ή εταιρικό):

Σημαντικό:  Μόλις η εφαρμογή Time Machine αρχίσει να λαμβάνει 
αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας σε ένα επιλεγμένο 
κοινόχρηστο στοιχείο, συνιστούμε να συνεχίσετε να λαμβάνετε 
αντίγραφο ασφαλείας σε αυτό το κοινόχρηστο στοιχείο. 
Η αλλαγή κοινόχρηστων στοιχείων δημιουργεί καινούριο 
αρχείο αντιγράφου ασφαλείας, το οποίο δεν θα περιέχει τις 
πληροφορίες που αποθηκεύσατε σε προγενέστερο χρόνο.

Internet Access 
(Πρόσβαση στο 
διαδίκτυο)

Η τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης στο διαδίκτυο για λειτουργίες δικτύου 
όπως το NTP, οι έλεγχοι για ενημερώσεις υλικολογισμικού και οι 
συνδέσεις απομακρυσμένης πρόσβασης.

MAC Address 
(Διεύθυνση MAC)

Προσδιορίζει τη μονάδα με μοναδικό τρόπο.

IP Address 
(Διεύθυνση IP)

Προσδιορίζει την τρέχουσα διεύθυνση IP.
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2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Workgroup (Ομάδα εργασίας)

Η ομάδα εργασίας είναι το όνομα που αντιστοιχίζετε σε κάθε μέλος μιας ομάδας 
υπολογιστών σε ένα περιβάλλον δικτύου. Οι υπολογιστές με το ίδιο όνομα ομάδας 
εργασίας μπορούν να ανταλλάξουν εύκολα πληροφορίες μεταξύ τους μέσω του 
δικτύου. Η ομάδα εργασίας δεν απαιτεί κεντρικό διακομιστή. 

Για να ορίσετε ένα όνομα ή να μετονομάσετε μια ομάδα εργασίας:

1.   Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας εργασίας.
2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

FTP
Το File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) επιτρέπει τη μεταφορά 
δεδομένων μεταξύ υπολογιστών μέσω ενός δικτύου. Το FTP είναι απενεργοποιημένο 
από προεπιλογή. 

1.   Για να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Allow FTP (Να 
επιτρέπεται το FTP):

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Network Mode 
(Λειτουργία 
δικτύου)

Επιλέξτε τη μέθοδο εκχώρησης της μοναδικής διεύθυνσης IP της 
μονάδας:
• Η επιλογή DHCP Client (Υπολογιστής-πελάτης DHCP) αναγκάζει 

τη μονάδα My Book Live να λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP και 
τις σχετικές ρυθμίσεις από τον τοπικό διακομιστή DHCP.

• Η επιλογή Static IP (Στατική διεύθυνση IP) σας επιτρέπει να 
ορίσετε μια διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο. Θα σας ζητηθούν 
οι ακόλουθες παράμετροι: IP Address (Διεύθυνση IP), Netmask 
(Μάσκα δικτύου), Gateway (Πύλη) και DNS Server (Διακομιστής 
DNS). (Εάν δεν γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες, ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις του δρομολογητή σας.)
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Ρυθμίσεις βοηθητικών εφαρμογών
Στην καρτέλα Utilities (Βοηθητικές εφαρμογές), μπορείτε να δοκιμάσετε τη μονάδα 
δικτύου και να λάβετε διαγνωστικές πληροφορίες, να επαναφέρετε τις εργοστασιακά 
προεπιλεγμένες τιμές για τη μονάδα, να επανεκκινήσετε ή να τερματίσετε τη 
λειτουργία της μονάδας και να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε ένα αρχείο ρύθμισης 
παραμέτρων:

Diagnostic (Διαγνωστικοί έλεγχοι)
Εκτελέστε διαγνωστικούς ελέγχους εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα. 
Ο σύντομος έλεγχος ελέγχει τη μονάδα για σημαντικά προβλήματα απόδοσης. 
Το αποτέλεσμα του σύντομου ελέγχου της μονάδας είναι η επιτυχημένη 
ή αποτυχημένη αξιολόγηση για την κατάσταση της μονάδας. Για την ολοκλήρωση 
του σύντομου ελέγχου της μονάδας μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά. 

Ο πιο αναλυτικός διαγνωστικός έλεγχος της μονάδας είναι ο πλήρης έλεγχος. 
Ελέγχει μεθοδικά όλους τους τομείς, έναν προς έναν, για τον εντοπισμό καταστάσεων 
σφάλματος και εισάγει δείκτες ελαττωματικού τομέα όπου χρειάζεται. Ο πλήρης 
έλεγχος της μονάδας χρειάζεται αρκετές ώρες για την ολοκλήρωσή του, ανάλογα 
με το μέγεθος και τη διαμόρφωση των δεδομένων της μονάδας.
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Για να εκτελέσετε έναν έλεγχο:

1.  Επιλέξτε Short Test (Σύντομος έλεγχος) (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή Full Test 
(Πλήρης έλεγχος) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Run (Εκτέλεση). 
Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου.
Εμφανίζονται μηνύματα που υποδεικνύουν ότι ο έλεγχος εκτελείται και 
ενημερώνουν σχετικά με το αν η μονάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς ή απέτυχε 
στον έλεγχο.

2.   Εάν η μονάδα ολοκληρώσει επιτυχώς τον έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Close 
(Κλείσιμο) για να επιστρέψετε στη σελίδα Utilities (Βοηθητικές εφαρμογές), 
-Ή-
Εάν η μονάδα αποτύχει στον έλεγχο, κάντε κλικ στο κουμπί Customer 
Support (Υποστήριξη πελατών) για λήψη βοήθειας. 

Factory Restore (Επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές)
Σημείωση:  Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κουμπιού Reset (Επαναφορά) 

για την επαναφορά του κωδικού και της λειτουργίας δικτύου στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις, δείτε «Επαναφορά της μονάδας My Book Live» 
στη σελίδα 142.

Σε αυτήν την περιοχή της σελίδας Settings (Ρυθμίσεις), ο διαχειριστής μπορεί 
να επιλέξει τη σύντομη ή την πλήρη επαναφορά στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. Η μονάδα χάνει όλες τις πληροφορίες και ο κωδικός του διαχειριστή 
μηδενίζεται.

Σημείωση:  Με την επιλογή «Quick Factory Restore» (Γρήγορη επαναφορά στις 
εργοστασιακές τιμές) γίνεται μορφοποίηση της μονάδας, ενώ η επιλογή 
«Full Factory Restore» (Πλήρης επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές) 
πραγματοποιεί σβήσιμο της μονάδας.

Σημαντικό:  Ενδέχεται να θελήσετε να εξαγάγετε και να αποθηκεύσετε την 
τρέχουσα διαμόρφωση παραμέτρων της μονάδας πριν από την 
επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, έτσι 
ώστε να μπορείτε να την εισαγάγετε στη συνέχεια. Έχετε υπόψη 
ότι η εισαγωγή μιας διαμόρφωσης παραμέτρων στην περίπτωση 
αυτή δεν επαναφέρει τις ρυθμίσεις κοινόχρηστων στοιχείων 
ή χρηστών.

Εάν θέλετε να επαναφέρετε όλα τα περιεχόμενα από μια μονάδα 
My Book Live συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων χρήστη, των 
αντιγράφων ασφαλείας και των δεδομένων, χρησιμοποιήστε τη 
λειτουργία σημείων Safepoint, η οποία περιγράφεται στη σελίδα 98.
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Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: 

1.   Στο στοιχείο Restore Type (Τύπος επαναφοράς), επιλέξτε Quick Factory 
Restore (Γρήγορη επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές) (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση) ή Full Factory Restore (Πλήρης επαναφορά στις εργοστασιακές 
τιμές) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη).

2.   Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την ενέργεια, κάντε κλικ στο κουμπί Yes 
(Ναι) για να συνεχίσετε ή στο κουμπί No (Όχι) για να επιστρέψετε στη σελίδα 
Utilities (Βοηθητικές εφαρμογές).

3.   Όταν εμφανιστεί η γραμμή προόδου, εάν στο βήμα 1 επιλέξατε Full Factory 
Restore (Πλήρης επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές) αλλά αλλάξατε 
γνώμη, κάντε κλικ στο κουμπί Change to Quick Restore (Αλλαγή σε 
γρήγορη επαναφορά) για να ξεκινήσετε από την αρχή τη γρήγορη επαναφορά 
στις εργοστασιακές τιμές. 

Όταν η επαναφορά ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα «Complete Restore 
Finished» (Η πλήρης επαναφορά ολοκληρώθηκε) και γίνεται επανεκκίνηση του 
συστήματος.

Τερματισμός λειτουργίας/Επανεκκίνηση
Μπορείτε να επανεκκινήσετε και να τερματίσετε με ασφάλεια τη μονάδα My Book 
Live με δύο μεθόδους:

Χρησιμοποιήστε το τμήμα «Reboot/Shut Down» (Επανεκκίνηση/
Τερματισμός λειτουργίας) της οθόνης Utilities (Βοηθητικές εφαρμογές) 
(αναλύεται στην παρούσα ενότητα),

 -Ή-
Χρήση του εικονιδίου του WD Quick View (δείτε «Ασφαλής τερματισμός 
λειτουργίας» στη σελίδα 60). 

Εάν δεν είναι δυνατό να τερματίσετε τη λειτουργία με καμία από τις δύο μεθόδους, 
δείτε «Πώς τερματίζω με ασφάλεια τη λειτουργία της μονάδας My Book Live;» στη 
σελίδα 144.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Η διακοπή της διαδικασίας επαναφοράς στις 
εργοστασιακές τιμές μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στη μονάδα My Book Live. Περιμένετε έως ότου γίνει 
επανεκκίνηση, προτού χρησιμοποιήσετε πάλι τη μονάδα.

Σημαντικό:  Πριν από την επανεκκίνηση ή την απενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχουν μεταφορές σε εξέλιξη. Δείτε την ένδειξη LED που 
βρίσκεται στο εμπρός μέρος της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι δεν 
αναβοσβήνει. Εάν αναβοσβήνει, υποδηλώνει ότι η μονάδα 
επεξεργάζεται πληροφορίες (για παράδειγμα, λαμβάνει αντίγραφο 
ασφαλείας αρχείων ή μεταφέρει αρχεία). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Μην αποσυνδέετε τη μονάδα από την τροφοδοσία κατά τη 
διάρκεια της επανεκκίνησης ή του τερματισμού λειτουργίας.
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Για να επανεκκινήσετε τη μονάδα:

1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Reboot Device (Επανεκκίνηση συσκευής). 

Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

2.   Εάν η μονάδα δεν επεξεργάζεται πληροφορίες ή αν επεξεργάζεται αλλά εσείς 
επιλέξετε να προχωρήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια). 
Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Η λειτουργία της μονάδας τερματίζεται και, στη συνέχεια, γίνεται επανεκκίνηση. 
Περιμένετε έως ότου η πράσινη ένδειξη LED ανάψει σταθερά προτού συνεχίσετε 
την εργασία σας στη μονάδα My Book Live.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία της μονάδας:

1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Shutdown Device (Τερματισμός λειτουργίας συσκευής). 

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας υπενθυμίζει ότι ο τερματισμός λειτουργίας 
μπορεί να διακόψει σημαντικές διεργασίες.
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2.   Εάν η μονάδα δεν επεξεργάζεται πληροφορίες ή αν επεξεργάζεται αλλά εσείς 
επιλέξετε να προχωρήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια). 
Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Close (Κλείσιμο) για να κλείσετε το μήνυμα.
4.   Όταν η ένδειξη LED στο μπροστινό μέρος της συσκευής σβήσει, μπορείτε να 

αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη μονάδα από την τροφοδοσία. 
5.   Κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης.

Import/Export Current Configuration (Εισαγωγή/εξαγωγή τρέχουσας 
διαμόρφωσης παραμέτρων)

Σημαντικό:  Πριν από την εκτέλεση μιας επαναφοράς στις εργοστασιακές 
τιμές ή μιας ενημέρωσης συστήματος, ενδέχεται να θελήσετε να 
αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαμόρφωση παραμέτρων της 
μονάδας σας. Αργότερα, μπορείτε αν θέλετε να εισαγάγετε μια 
διαμόρφωση παραμέτρων που αποθηκεύσατε σε προγενέστερο 
χρόνο. Έχετε υπόψη ότι η εισαγωγή μιας διαμόρφωσης 
παραμέτρων μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές τιμές δεν 
επαναφέρει τις ρυθμίσεις κοινόχρηστων στοιχείων ή χρηστών.
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Για αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαμόρφωση παραμέτρων:

1.   Στο τμήμα Export (Εξαγωγή), κάντε κλικ στο κουμπί Save Config File 
(Αποθήκευση αρχείου διαμόρφωσης παραμέτρων).

2.   Αναζητήστε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε 
κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Για αντικαταστήσετε την τρέχουσα διαμόρφωση παραμέτρων:

1.   Στο τμήμα Import (Εισαγωγή), κάντε κλικ στο κουμπί Choose File (Επιλογή 
αρχείου) και εκτελέστε αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο αντικατάστασης.

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Import (Εισαγωγή) και όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα 
επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο OK. Γίνεται επανεκκίνηση της μονάδας 
My Book Live.

Ρυθμίσεις απομακρυσμένης πρόσβασης
Η σελίδα «Remote Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση) επιτρέπει σε εσάς και 
σε άλλους χρήστες να αποκτάτε πρόσβαση στα αρχεία σας εν κινήσει. Μπορείτε 
να προσπελάσετε τις φωτογραφίες και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη 
μονάδα My Book Live χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές WD Photos και WD 2go 
για φορητές συσκευές. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε από απόσταση και να 
ασφαλίσετε την πρόσβαση μέσω του ιστού στα αποθηκευμένα αρχεία σας, μέσω 
της τοποθεσίας WD2go.com.

Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της απομακρυσμένης πρόσβασης στη 
συγκεκριμένη σελίδα και για τη χρήση στη συνέχεια των εφαρμογών WD Photos 
και WD 2go, δείτε «Απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα My Book Live» στη 
σελίδα 107.
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Ρυθμίσεις διακομιστών πολυμέσων 
Η σελίδα Media (Πολυμέσα) σάς επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις των DLNA 
(Digital Living Network Alliance) και iTunes, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε 
τα αρχεία πολυμέσων σας σε κάθε χώρο του σπιτιού. 

Σημείωση:  Οι υπηρεσίες DLNA και iTunes λειτουργούν μόνο στο δίκτυό σας. 

Για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του διακομιστή πολυμέσων 
DLNA και του iTunes στη συγκεκριμένη σελίδα και για την μετέπειτα εμφάνιση 
ή αναπαραγωγή πολυμέσων με συνεχή ροή, δείτε «Αναπαραγωγή, απλή ή με 
συνεχή ροή, βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής» στη σελίδα 127.
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Διαχείριση χρηστών
Προβολή χρηστών
Δημιουργία χρήστη
Δημιουργία ιδιωτικού κοινόχρηστου στοιχείου για έναν χρήστη
Αλλαγή κωδικού χρήστη
Επεξεργασία ρυθμίσεων χρήστη
Διαγραφή χρήστη

Ο διαχειριστής δημιουργεί λογαριασμούς για άλλους, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση 
στη μονάδα My Book Live. Οι λογαριασμοί αυτοί αναφέρονται ως χρήστες. Οι 
χρήστες έχουν πλήρη πρόσβαση στα δικά τους ιδιωτικά κοινόχρηστα στοιχεία 
καθώς και στα μη ιδιωτικά κοινόχρηστα στοιχεία, ενώ έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στα κοινόχρηστα στοιχεία των άλλων χρηστών.

Σημείωση:  Ο διαχειριστής, συνήθως ο ιδιοκτήτης, είναι ο υπεύθυνος για τη ρύθμιση 
των υπολογιστών στο δίκτυο.

Η επιλογή Users (Χρήστες) στο πλαίσιο περιήγησης εμφανίζει τους τρέχοντες 
χρήστες και επιτρέπει στον λογαριασμό Administrator (Διαχειριστής) να προβάλει 
λεπτομέρειες για έναν χρήστη, να δημιουργεί νέους χρήστες, να παραχωρεί σε 
έναν χρήστη πρόσβαση σε υφιστάμενα κοινόχρηστα στοιχεία και να δημιουργεί 
κοινόχρηστα στοιχεία.

Προβολή χρηστών
1.  Στο πλαίσιο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Users (Χρήστες) για να 

προβάλετε μια λίστα με τους τρέχοντες χρήστες στο παράθυρο αριστερά, καθώς 
και συνδέσεις που εμφανίζουν ηλεκτρονική βοήθεια σε ένα παράθυρο δεξιά:

8
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2.   Για να προβάλετε λεπτομέρειες για έναν χρήστη, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη. 
Τα στοιχεία «User Detail» (Λεπτομέρειες χρήστη) και «Share Access» 
(Πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία) εμφανίζονται σε ένα παράθυρο στα δεξιά.

Δημιουργία χρήστη
Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει χρήστες και να εφαρμόσει περιορισμούς 
στα κοινόχρηστα στοιχεία, τα οποία μπορούν να προσπελαύνουν οι χρήστες αυτοί. 

 Full access (Πλήρης πρόσβαση) – Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί 
ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή αρχείων στο κοινόχρηστο στοιχείο.

 Read-only access (Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση) – Περιορίζει τον χρήστη 
μόνο στην προβολή των αρχείων του κοινόχρηστου στοιχείου. 
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1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Create New User (Δημιουργία νέου χρήστη). Το παράθυρο 
«Create New User» (Δημιουργία νέου χρήστη) μετακινείται προς τα κάτω στο 
στοιχείο «User List» (Λίστα χρηστών):

2.   Καταχωρίστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (υποδεικνύονται με κόκκινο 
αστερίσκο). 

3.   Εάν θέλετε, καταχωρίστε και τις παρακάτω προαιρετικές ρυθμίσεις: 

Password/Confirm 
Password (Κωδικός/
Επιβεβαίωση κωδικού) 

Εάν θέλετε να ορίσετε κωδικό για τον χρήστη 
προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση τρίτων στο 
ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείου του χρήστη, 
καταχωρίστε έναν κωδικό για τον χρήστη.

Create private share for 
this user (Δημιουργία 
ιδιωτικού κοινόχρηστου 
στοιχείου για αυτόν τον 
χρήστη)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να δημιουργήσετε ένα 
ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο με πλήρη δικαιώματα 
πρόσβασης για τον νέο χρήστη.

Allow access to existing 
shares (Να επιτρέπεται 
η πρόσβαση σε 
υφιστάμενα 
κοινόχρηστα στοιχεία)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να παραχωρήσετε στον 
νέο χρήστη πρόσβαση σε άλλα κοινόχρηστα στοιχεία. 
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε 
κοινόχρηστο στοιχείο που μπορεί να προσπελάσει 
ο χρήστης και, στη συνέχεια, καθορίστε το επίπεδο 
πρόσβασης επιλέγοντας το εικονίδιο πλήρους 
πρόσβασης ή πρόσβασης μόνο για ανάγνωση.

Για παράδειγμα, στον νέο χρήστη μπορεί να 
παραχωρηθεί πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στις 
οικογενειακές φωτογραφίες ή στα βίντεο της μαμάς 
(ούτως ώστε να μην μπορεί να τις τροποποιήσει, να 
τις διαγράψει ή να προσθέσει άλλες), αλλά πλήρη 
πρόσβαση στον φάκελο Projects (Έργα), προκειμένου 
να μπορεί να προσθέσει, να επεξεργαστεί ή να 
διαγράψει αρχεία έργου.
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4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση). Ο νέος χρήστης εμφανίζεται στο 
στοιχείο «User List» (Λίστα χρηστών) και το τμήμα Share Access (Πρόσβαση 
σε κοινόχρηστα στοιχεία) μετακινείται στο δεξιό παράθυρο:

Δημιουργία ιδιωτικού κοινόχρηστου στοιχείου για έναν 
χρήστη
1.  Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο για έναν 

χρήστη, στο τμήμα Share Access (Πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία) του 
δεξιού παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Create new share (Δημιουργία 
νέου κοινόχρηστου στοιχείου). Το πλαίσιο «Create New Share» (Δημιουργία 
νέου κοινόχρηστου στοιχείου) εμφανίζεται επάνω από τη σελίδα: 
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2.   Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις (υποδεικνύονται με κόκκινο 
αστερίσκο), καθώς και τυχόν προαιρετικές ρυθμίσεις, ως εξής:

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση). Το νέο κοινόχρηστο στοιχείο 
εμφανίζεται στο παράθυρο «Share Access» (Πρόσβαση σε κοινόχρηστα 
στοιχεία) με την ένδειξη Private  (Ιδιωτικό). Στον χρήστη χορηγείται 
αυτόματα πλήρης πρόσβαση.

Αλλαγή κωδικού χρήστη
Κατά την προβολή λεπτομερειών για έναν χρήστη, ο διαχειριστής μπορεί να 
αλλάξει τον κωδικό του χρήστη (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι να μην υπάρχει 
κωδικός πρόσβασης).

1.   Επιλέξτε τον χρήστη που θέλετε για να εμφανιστούν τα στοιχεία του στη δεξιά 
στήλη.

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Update Password (Ενημέρωση κωδικού) για να 
εμφανιστούν τα εξής: 

3.   Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και στα δύο στοιχεία Password (Κωδικός) 
και Confirm Password (Επιβεβαίωση κωδικού). Διαφορετικά, επιλέξτε το 
πλαίσιο ελέγχου No Password (Χωρίς κωδικό).

4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Share Name (Όνομα 
κοινόχρηστου στοιχείου)

Εκχωρήστε στο κοινόχρηστο στοιχείο ένα όνομα που 
να υποδηλώνει με σαφήνεια τον τύπο των αρχείων 
που θα περιέχει.

Share Description 
(Περιγραφή 
κοινόχρηστου στοιχείου)

Πληκτρολογήστε μία σύντομη περιγραφή των 
περιεχομένων του κοινόχρηστου στοιχείου.

User Access 
(Πρόσβαση χρηστών)

Επιλέξτε Private (Ιδιωτικό) για να περιορίσετε την 
πρόσβαση του χρήστη στο κοινόχρηστο στοιχείο.

Media Serving 
(Υπηρεσίες πολυμέσων)

Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε All (Όλα) 
(για μουσική, φωτογραφίες και βίντεο) ή None 
(Κανένα) (αποκλείονται όλα τα πολυμέσα).
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Επεξεργασία ρυθμίσεων χρήστη
1.  Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο προφίλ ενός χρήστη, επιλέξτε τον 

χρήστη στο στοιχείο «User List» (Λίστα χρηστών). Εμφανίζονται τα παράθυρα 
«User Details» (Λεπτομέρειες χρήστη) και «Share Access» (Πρόσβαση σε 
κοινόχρηστα στοιχεία).

2.   Τροποποιήστε τις απαραίτητες και τις προαιρετικές ρυθμίσεις, αναλόγως. 
Για να ενημερώσετε την πρόσβαση του χρήστη στα κοινόχρηστα στοιχεία, 
πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στο παράθυρο «Share Access» 
(Πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία).

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Διαγραφή χρήστη
Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους χρήστες εκτός από τον διαχειριστή.

1.  Στο στοιχείο «User List» (Λίστα χρηστών), κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου 
απορριμμάτων  στα δεξιά του ονόματος χρήστη. 

2.   Ανταποκριθείτε στο μήνυμα επιβεβαίωσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Delete 
(Διαγραφή).
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Διαχείριση κοινόχρηστων στοιχείων
Προβολή λίστας κοινόχρηστων στοιχείων
Δημιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου
Δημιουργία νέου χρήστη
Ορισμός ενός κοινόχρηστου στοιχείου ως μη ιδιωτικό
Διαγραφή κοινόχρηστου στοιχείου
Άνοιγμα κοινόχρηστου στοιχείου

Το κοινόχρηστο στοιχείο είναι μια περιοχή στη μονάδα My Book Live για την 
αποθήκευση αρχείων (παρόμοια με έναν φάκελο ή έναν κατάλογο). 

Σημείωση:  Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούμε εναλλακτικά τους όρους 
«κοινόχρηστο στοιχείο» και «φάκελος». 

Ένα κοινόχρηστο στοιχείο μπορεί να είναι μη ιδιωτικό, οπότε όλοι οι χρήστες 
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα περιεχόμενά του, ή ιδιωτικό, οπότε 
η πρόσβαση περιορίζεται σε επιλεγμένους χρήστες. Η επιλογή Shares 
(Κοινόχρηστα στοιχεία) στο πλαίσιο περιήγησης εμφανίζει μια λίστα με τα 
κοινόχρηστα στοιχεία της μονάδας My Book Live και επιτρέπει στον διαχειριστή 
να διαχειρίζεται τα κοινόχρηστα στοιχεία και την πρόσβαση των χρηστών. 

Προβολή λίστας κοινόχρηστων στοιχείων
Στο πλαίσιο περιήγησης, επιλέξτε Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία) για να εμφανιστεί 
μια λίστα με τα κοινόχρηστα στοιχεία της μονάδας My Book Live. Για κάθε όνομα 
κοινόχρηστου στοιχείου, εμφανίζεται το ποσοστό χρήσης, ο τύπος του 
κοινόχρηστου πολυμέσου και η κατάσταση απομακρυσμένης πρόσβασης. 

9



MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

διαχείριση κοινόχρηστων στοιχείων – 92

Εάν το κοινόχρηστο στοιχείο είναι ιδιωτικό, στα αριστερά εμφανίζεται ένα εικονίδιο 
κλειδώματος . Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι χρήστες με ειδικά δικαιώματα πρόσβασης 
μπορούν να προβάλουν ή να τροποποιήσουν το κοινόχρηστο στοιχείο. Το δεξιό 
παράθυρο περιλαμβάνει συνδέσεις προς την ηλεκτρονική βοήθεια.

Κάντε κλικ σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο για προβάλετε λεπτομέρειες για το 
κοινόχρηστο στοιχείο και πληροφορίες για την πρόσβαση των χρηστών στο δεξιό 
παράθυρο. 
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Δημιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κοινόχρηστο στοιχείο και να το ορίσετε ως μη 
ιδιωτικό ή ιδιωτικό. Για παράδειγμα, εάν το κοινόχρηστο στοιχείο περιέχει 
οικονομικές πληροφορίες, μπορεί να θέλετε να απαγορεύσετε την πρόσβαση στα 
παιδιά σας. Ή, εάν υπάρχουν φωτογραφίες που θα θέλατε να δείξετε σε έναν φίλο 
αλλά χωρίς αυτός να μπορεί να τις τροποποιήσει ή να τις διαγράψει, πρέπει να 
παραχωρήσετε στον χρήστη αυτόν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση.

1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Create New Share (Δημιουργία νέου κοινόχρηστου 
στοιχείου) επάνω από τη λίστα «Share Access» (Πρόσβαση σε κοινόχρηστα 
στοιχεία), για να εμφανιστεί η οθόνη:

2.   Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις (υποδεικνύονται με κόκκινο 
αστερίσκο), καθώς και τυχόν προαιρετικές ρυθμίσεις, ως εξής:

Share Name (Όνομα 
κοινόχρηστου στοιχείου)

Εκχωρήστε ένα όνομα στο κοινόχρηστο στοιχείο.

Share Description 
(Περιγραφή 
κοινόχρηστου στοιχείου)

Πληκτρολογήστε μία σύντομη περιγραφή για το 
κοινόχρηστο στοιχείο, για να θυμάστε τι περιέχει.

Media Serving 
(Υπηρεσίες πολυμέσων)

Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε On 
(Ενεργοποιημένο) για να ενεργοποιήσετε τις 
υπηρεσίες πολυμέσων για όλους τους τύπους 
πολυμέσων (φωτογραφίες, μουσική και βίντεο). 
Επιλέξτε Off (Απενεργοποιημένο) για να 
απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες πολυμέσων. 

User Access 
(Πρόσβαση χρηστών)

Επιλέξτε Public (Μη ιδιωτικό) εάν θέλετε να έχουν 
πρόσβαση όλοι οι χρήστες σε αυτό το κοινόχρηστο 
στοιχείο, ή επιλέξτε Private (Ιδιωτικό) για να 
περιορίσετε την πρόσβαση των χρηστών στο 
κοινόχρηστο στοιχείο.
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3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση). Εάν επιλέξατε Private (Ιδιωτικό), 
εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο «User Access» (Πρόσβαση χρηστών).

4.   Για να καθορίσετε την πρόσβαση στο νέο κοινόχρηστο στοιχείο, επιλέξτε το 
πλαίσιο ελέγχου + (Προσθήκη) δίπλα στο όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε πλήρη πρόσβαση ή πρόσβαση μόνο για ανάγνωση. Πλήρης 
πρόσβαση σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές στο 
κοινόχρηστο στοιχείο, για παράδειγμα, προσθέτοντας ή διαγράφοντας αρχεία. 
Πρόσβαση μόνο για ανάγνωση σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί μόνο να 
προβάλει τα αρχεία. Εάν θέλετε ο χρήστης να μην έχει καθόλου πρόσβαση 
στο κοινόχρηστο στοιχείο, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου + είναι κενό. 
Για παράδειγμα, ο διαχειριστής (Dad - μπαμπάς) και η μαμά (Mom) έχουν 
πλήρη πρόσβαση στα οικογενειακά βίντεο, αλλά η Sally μπορεί μόνο να δει 
τα βίντεο. 

5.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Δημιουργία νέου χρήστη
Ενώ εργάζεστε με την επιλογή Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία), μπορεί να θέλετε 
να δημιουργήσετε έναν νέο χρήστη και ταυτόχρονα να του εκχωρήσετε δικαιώματα 
πρόσβασης στα κοινόχρηστα στοιχεία.

1.  Επιλέξτε ένα κοινόχρηστο στοιχείο από τη λίστα για να εμφανιστούν οι 
λεπτομέρειες για το κοινόχρηστο στοιχείο:
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2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Create new user (Δημιουργία νέου χρήστη) στο τμήμα 
Share Access (Πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία) στο δεξιό μέρος. Στην 
οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο «Create New User» (Δημιουργία νέου χρήστη): 

3.   Συμπληρώστε τα στοιχεία όπως στην ενότητα «Δημιουργία χρήστη» στη 
σελίδα 86.

4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).

Ορισμός ενός κοινόχρηστου στοιχείου ως μη ιδιωτικό
Εάν αποφασίσετε ότι δεν υπάρχει λόγος να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα 
ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, μετατρέψτε το σε μη ιδιωτικό. 

1.   Επιλέξτε το ιδιωτικό στοιχείο στη λίστα Shares (Κοινόχρηστα στοιχεία) και 
επιλέξτε Public (Μη ιδιωτικό) αντί του Private (Ιδιωτικό) στο τμήμα Share 
Access (Πρόσβαση σε κοινόχρηστα στοιχεία) στο δεξιό παράθυρο. 

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση). 

Διαγραφή κοινόχρηστου στοιχείου
1.   Στο στοιχείο «Share List» (Λίστα κοινόχρηστων στοιχείων), κάντε κλικ στο 

εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων  στα δεξιά του ονόματος του 
κοινόχρηστου στοιχείου. 

2.   Ανταποκριθείτε στο μήνυμα επιβεβαίωσης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Delete 
(Διαγραφή).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Με τη διαγραφή ενός κοινόχρηστου στοιχείου 
διαγράφονται όλα τα αρχεία και οι φάκελοι που περιέχει.
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Άνοιγμα κοινόχρηστου στοιχείου
Έχετε πολλές επιλογές για το άνοιγμα των μη ιδιωτικών κοινόχρηστων στοιχείων 
και των ιδιωτικών κοινόχρηστων στοιχείων της μονάδας My Book Live, στα οποία 
έχετε πρόσβαση.

Για να ανοίξετε ένα ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, πρέπει:

Να έχει εκχωρηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης στο όνομα χρήστη 
που χρησιμοποιείτε
Να έχετε πρόσβαση μόνο για ανάγνωση ή πλήρη πρόσβαση στο κοινόχρηστο 
στοιχείο

ΕΑΝ θέλετε να ανοίξετε 
ένα κοινόχρηστο 
στοιχείο με . . . ΤΟΤΕ για . . .

Το WD Quick View της 
περιοχής ειδοποιήσεων 
(Windows)

Κοινόχρηστα στοιχεία Public (Μη ιδιωτικά) και Private (Ιδιωτικά)
1.  Κάντε αριστερό ή δεξιό κλικ στο εικονίδιο του WD Quick View 

 για να εμφανιστεί το κύριο μενού.

2.  Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το όνομα της μονάδας και, 
στη συνέχεια, επιλέξτε Open (Άνοιγμα). Τα κοινόχρηστα 
στοιχεία εμφανίζονται στην εφαρμογή Windows Explorer 
(Εξερεύνηση των Windows).

3.  Για ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, εφόσον σας ζητηθεί όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε τα στοιχεία που 
συνδέονται με τον λογαριασμό χρήστη σας στον πίνακα 
εργαλείων της μονάδας My Book Live.
Για ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, εάν το όνομα χρήστη και ο 
κωδικός πρόσβασης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε 
για την είσοδο στον υπολογιστή, δεν θα χρειαστεί όνομα 
χρήστη ή κωδικός πρόσβασης. Εάν δεν είναι ίδια, επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση http://support.wdc.com και ανατρέξτε στη 
γνωσιακή βάση δεδομένων στο answer ID 5681.

Το WD Quick View της 
γραμμής μενού (Mac OS X)

Κοινόχρηστα στοιχεία Public (Μη ιδιωτικά) και Private (Ιδιωτικά)
1.  Κάντε κλικ στο εικονίδιο του WD Quick View  στη γραμμή 

μενού και μετακινήστε τον δρομέα επάνω από το όνομα της 
μονάδας My Book Live για να εμφανιστεί το υπομενού.

2.  Επιλέξτε Open (Άνοιγμα) στο υπομενού του WD Quick View. 
Τα κοινόχρηστα στοιχεία εμφανίζονται σε ένα δεύτερο 
υπομενού.

3.  Επιλέξτε το επιθυμητό κοινόχρηστο στοιχείο. Για ιδιωτικό 
κοινόχρηστο στοιχείο, εφόσον σας ζητηθεί όνομα χρήστη και 
κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε τα στοιχεία που συνδέονται 
με τον λογαριασμό χρήστη σας στον πίνακα εργαλείων της 
μονάδας My Book Live (δείτε «Δημιουργία χρήστη» στη 
σελίδα 86). Για μη ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο, εφόσον 
σας ζητηθεί όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, επιλέξτε 
Guest (Επισκέπτης).

www.support.wdc.com
www.support.wdc.com
http://support.wdc.com/
http://support.wdc.com
http://support.wdc.com
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Windows 8 1.  Στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε το εικονίδιο File Explorer 
(Εξερεύνηση αρχείων).

2.  Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε Network (Δίκτυο).
3.  Επιλέξτε My Book Live.
4.  Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 

της μονάδας.

Windows Vista/Windows 7 1.  Επιλέξτε  > Computer (Υπολογιστής).
2.  Στο αριστερό πλαίσιο, επιλέξτε Network (Δίκτυο).
3.  Επιλέξτε My Book Live.
4.  Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 

της μονάδας.

Windows XP Κοινόχρηστο στοιχείο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία)
1.  Επιλέξτε διαδοχικά Start (Έναρξη) > My Computer 

(Ο υπολογιστής μου).
2.  Κάτω από το στοιχείο «Network Drives» (Μονάδες δικτύου), 

κάντε διπλό κλικ στον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 
της μονάδας.

Mac OS X Κοινόχρηστα στοιχεία Public (Μη ιδιωτικά) και Private (Ιδιωτικά)
1.  Ανοίξτε ένα παράθυρο της εφαρμογής Finder και εντοπίστε 

τη μονάδα My Book Live κάτω από τον τίτλο Shared 
(Κοινόχρηστα) στην πλευρική μπάρα.

2.  Κάντε διπλό κλικ στη μονάδα για να εμφανιστεί το 
κοινόχρηστο στοιχείο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) και τυχόν 
ιδιωτικά κοινόχρηστα στοιχεία στα οποία έχετε πρόσβαση.

ΕΑΝ θέλετε να ανοίξετε 
ένα κοινόχρηστο 
στοιχείο με . . . ΤΟΤΕ για . . .
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Διαχείριση σημείων Safepoint
Λήψη αντιγράφου ασφαλείας μονάδας My Book Live με χρήση σημείων Safepoint

Λήψη αντιγράφου ασφαλείας μονάδας My Book Live με 
χρήση σημείων Safepoint
Με την τεχνολογία Safepoint που συμπεριλαμβάνεται, μπορείτε να δημιουργήσετε 
αυτόματα ένα δεύτερο αντίγραφο της μονάδας My Book Live για να το 
αποθηκεύσετε σε μια μονάδα My Book Live ή σε έναν διαθέσιμο κοινόχρηστο 
φάκελο του δικτύου. Έτσι, έχετε διπλή προστασία για όλα τα πολυμέσα σας και 
μπορείτε να απολαύσετε την απόλυτη ξενοιασιά.

Τι είναι το σημείο Safepoint;
Το σημείο Safepoint είναι ένα στιγμιότυπο από τη μονάδα My Book Live σε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, το οποίο είναι αποθηκευμένο σε μια συνδεδεμένη 
δικτυακή συσκευή αποθήκευσης, όπως η μονάδα My Book Live. Κάθε σημείο 
Safepoint είναι μια συλλογή από όλα τα δεδομένα της μονάδας σας, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των κοινόχρηστων στοιχείων, των 
αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού WD SmartWare, του λογισμικού Apple 
Time Machine ή των Windows 8/Windows 7/Vista, καθώς και των σχετικών 
λεπτομερειών ρύθμισης παραμέτρων της συσκευής. Στην όχι ιδιαίτερα πιθανή 
περίπτωση αστοχίας της μονάδας My Book Live, μπορείτε να επαναφέρετε εξ 
ολοκλήρου τα δεδομένα σας από ένα σημείο Safepoint σε μια νέα μονάδα 
My Book Live που βρίσκεται στην εργοστασιακή κατάσταση.

Δημιουργία σημείου Safepoint
Για να δημιουργήσετε ένα σημείο Safepoint για τη μονάδα My Book Live: 
1.  Κάντε κλικ στην επιλογή Safepoints (Σημεία Safepoint) στο πλαίσιο περιήγησης.
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2.   Ανοίγει το τμήμα Create (Δημιουργία).
.

3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Discover (Ανακάλυψη) για να εμφανιστεί μια λίστα με 
τις διαθέσιμες συσκευές του δικτύου σας. Για να σαρώσετε εκ νέου το δίκτυο 
οποιαδήποτε στιγμή, κάντε κλικ στο εικονίδιο ανανέωσης/εκ νέου ανακάλυψης 

 που βρίσκεται επάνω δεξιά.

4.   Επιλέξτε τη συσκευή προορισμού και το κοινόχρηστο στοιχείο για τη διαδικασία. 
Εάν το κοινόχρηστο στοιχείο προστατεύεται με κωδικό, εισαγάγετε τα κατάλληλα 
διαπιστευτήρια.

Σημαντικό:  Εάν δημιουργήσετε ένα σημείο Safepoint με κοινόχρηστα στοιχεία, 
τα οποία θέλετε να διατηρήσετε ως ιδιωτικά, δημιουργήστε το σημείο 
Safepoint σε ένα ιδιωτικό κοινόχρηστο στοιχείο.
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5.   Για να δημιουργήσετε άμεσα ένα σημείο Safepoint στο κοινόχρηστο στοιχείο, 
κάντε κλικ στο κουμπί Create Now (Δημιουργία τώρα) και συμπληρώστε τα 
απαραίτητα πεδία. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τις 
αυτόματες ενημερώσεις. 

Εμφανίζεται μια γραμμή προόδου. 

Σημείωση:  Ο χρόνος που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός σημείου Safepoint 
εξαρτάται από την ταχύτητα του δικτύου σας καθώς και τον αριθμό και το 
μέγεθος των αρχείων που έχετε αποθηκευμένα στη μονάδα My Book Live. 
Για δεδομένο όγκο συνολικών δεδομένων, λιγότερα αρχεία μεγαλύτερου 
μεγέθους αντιγράφονται πιο γρήγορα από περισσότερα αρχεία μικρότερου 
μεγέθους. Άλλοι παράγοντες, όπως οι διεργασίες που εκτελούνται στη 
μονάδα My Book Live, καθώς και η ταχύτητα και διαθεσιμότητα της 
μονάδας NAS προορισμού, επηρεάζουν επίσης την ταχύτητα.
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6.   Προκειμένου η εκτέλεση της διεργασίας να πραγματοποιείται στο παρασκήνιο, 
κάντε κλικ στο κουμπί Run in Background (Εκτέλεση στο παρασκήνιο). 
Κάτω από το στοιχείο «Let Us Help You» (Παροχή βοήθειας) στο πλαίσιο 
περιήγησης, εμφανίζεται μια σύνδεση προς τη γραμμή προόδου. 

Εάν κάνετε κλικ στη σύνδεση της γραμμής προόδου στην περιοχή κατάστασης, 
θα εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, όπως για 
παράδειγμα, τα αρχεία που αντιγράφονται και ο βαθμός ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Safepoint 
successfully created» (Το σημείο Safepoint δημιουργήθηκε με επιτυχία).

7.   Εάν θέλετε να καθυστερήσετε τη δημιουργία του σημείου Safepoint, κάντε κλικ 
στο κουμπί Create Later (Δημιουργία αργότερα) και εισαγάγετε την ημερομηνία 
και την ώρα κατά την οποία θα θέλατε να δημιουργηθεί το σημείο Safepoint. 
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις. 
Οι αυτόματες ενημερώσεις βοηθούν να διατηρείται ενημερωμένο το σημείο 
Safepoint με τα περιεχόμενα της μονάδας My Book Live, αντιγράφοντας τα 
αρχεία που τροποποιήθηκαν μετά την τελευταία ενημέρωση.

Σημαντικό:  Δεν είναι εγγυημένη η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τις αλλαγές 
που πραγματοποιούνται ενόσω οι διαδικασίες των σημείων Safepoint 
βρίσκονται σε εξέλιξη.
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8.   Εάν η διαδικασία δημιουργίας δεν ήταν επιτυχής ή διακόπηκε, το τμήμα 
Manage (Διαχείριση) (στο επάνω μέρος της σελίδας) εμφανίζει την αντίστοιχη 
κατάσταση. Εάν κάνετε κλικ στο εικονίδιο επανάληψης προσπάθειας για το 
σημείο Safepoint , η διαδικασία συνεχίζεται.

Σημείωση:  Εάν θέλετε να προβάλετε το περιεχόμενο από ένα σημείο Safepoint 
που είναι αποθηκευμένο σε άλλη συσκευή, προσπελάστε τον φάκελο 
στη συσκευή όπου είναι αποθηκευμένος.
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Ενημέρωση σημείων Safepoint
Μπορείτε να ενημερώσετε τα σημεία Safepoint με δύο τρόπους: μη αυτόματα 
ή αυτόματα.

1.  Για να ενημερώσετε το σημείο Safepoint με μη αυτόματο τρόπο, μεταβείτε στο 
τμήμα Manage (Διαχείριση) στο επάνω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο 
εικονίδιο ενημέρωσης  που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του σημείου 
Safepoint.

2.   Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις για το σημείο Safepoint, 
μεταβείτε στο τμήμα Manage (Διαχείριση), επιλέξτε το σημείο Safepoint και 
κάντε κλικ στο κουμπί Enable (Ενεργοποίηση) στο στοιχείο Auto Update 
(Αυτόματη ενημέρωση) στο δεξιό παράθυρο. 

3.   Εάν οι αυτόματες ενημερώσεις είναι ήδη ενεργοποιημένες, μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αυτόματης ενημέρωσης στο παράθυρο 
λεπτομερειών ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε εντελώς τη λειτουργία αυτή. 
Μπορείτε να ορίσετε ημερήσιες, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ενημερώσεις για το 
σημείο Safepoint, εφόσον επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. 
Προκειμένου η εκτέλεση της διεργασίας να πραγματοποιείται στο παρασκήνιο 
ενώ εσείς εκτελείτε άλλες εργασίες, κάντε κλικ στο κουμπί Run in Background 
(Εκτέλεση στο παρασκήνιο). 
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Εάν κάνετε κλικ στη γραμμή προόδου στην περιοχή κατάστασης, θα εμφανιστούν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, όπως για παράδειγμα, τα 
αρχεία που αντιγράφονται και ο βαθμός ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

4.   Εάν η διαδικασία ενημέρωσης δεν ήταν επιτυχής ή διακόπηκε, το τμήμα 
Manage (Διαχείριση) εμφανίζει την αντίστοιχη κατάσταση. Εάν κάνετε κλικ 
στο εικονίδιο επανάληψης προσπάθειας , η διαδικασία συνεχίζεται.

Επαναφορά από σημείο Safepoint
Το τμήμα Recover (Επαναφορά) σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα σας 
από ένα σημείο Safepoint σε μια νέα μονάδα My Book Live που βρίσκεται στην 
εργοστασιακή κατάσταση ή σε μια συμβατή συσκευή της Western Digital.

1.  Ανοίξτε το τμήμα Recovery (Επαναφορά):

2.   Κάντε κλικ στο κουμπί Discover (Ανακάλυψη) για να εμφανιστεί μια λίστα με 
τις διαθέσιμες συσκευές του δικτύου σας. 

Σημαντικό:  Δεν είναι εγγυημένη η λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τις αλλαγές 
που πραγματοποιούνται σε δεδομένα ενόσω οι διαδικασίες των 
σημείων Safepoint βρίσκονται σε εξέλιξη.
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3.   Επιλέξτε μια συσκευή για να εμφανίσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα κοινόχρηστα 
στοιχεία της:

4.   Επιλέξτε το κοινόχρηστο στοιχείο που διαθέτει το σημείο Safepoint και κάντε 
κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια). Εάν το κοινόχρηστο στοιχείο 
προστατεύεται με κωδικό, εισαγάγετε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια:

5.   Επιλέξτε το σημείο Safepoint από το οποίο θέλετε να εκτελέσετε την επαναφορά 
και κάντε κλικ στο κουμπί Recover(Επαναφορά):

 

Εάν η συσκευή στην οποία εκτελείτε την επαναφορά δεν βρίσκεται στην 
εργοστασιακή κατάσταση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με οδηγίες αντιμετώπισης 
προβλημάτων. 

6.   Εάν δεν υπάρχουν σφάλματα, αρχίζει η διαδικασία επαναφοράς και εμφανίζεται 
μια γραμμή προόδου. Περιμένετε ωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η συσκευή 
επανεκκινεί μετά τη διαδικασία επαναφοράς και, έπειτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στη θέση της αρχικής μονάδας My Book Live.
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Διαχείριση σημείων Safepoint
Στο τμήμα Manage (Διαχείριση) εμφανίζονται όλα τα σημεία Safepoint για τη 
μονάδα My Book Live. Επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο σημείο Safepoint, μπορείτε 
να το μετονομάσετε, να το ενημερώσετε ή να το διαγράψετε. 

Για να ενημερώσετε ένα σημείο Safepoint με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στη 
μονάδα My Book Live, κάντε κλικ στο εικονίδιο ενημέρωσης  για το σημείο 
Safepoint. 

Για να διαγράψετε ένα σημείο Safepoint και όλα τα περιεχόμενά του, 
κάντε κλικ στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων για το αντίστοιχο σημείο 
Safepoint.
Εάν σε κάποιο σημείο Safepoint εμφανιστούν σφάλματα, στο τμήμα 
Manage (Διαχείριση) εμφανίζονται εικονίδια προειδοποίησης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, περάστε τον δρομέα επάνω από τα εικονίδια.
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Απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα 
My Book Live

WD 2go: Ο δρόμος για το δικό σας προσωπικό «σύννεφο»
Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης
Ρύθμιση για πρόσβαση μέσω φορητής συσκευής
Ρύθμιση για πρόσβαση μέσω του ιστού με την εφαρμογή WD 2go
Πρόσβαση στο προσωπικό σας «σύννεφο»

Το παρόν κεφάλαιο εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης της μονάδας My Book Live για 
απομακρυσμένη πρόσβαση και περιγράφει μερικούς από τους τρόπους με τους 
οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε τις πολλές δυνατότητες της μονάδας.

WD 2go: Ο δρόμος για το δικό σας προσωπικό 

«σύννεφο» 

Προσωπικό «σύννεφο» σημαίνει ότι το περιεχόμενό σας βρίσκεται στο σπίτι σας, 
ασφαλές και υπό τον έλεγχό σας. Σε αντίθεση με το κοινόχρηστο «σύννεφο», το 
προσωπικό «σύννεφο» σάς επιτρέπει να διατηρείτε όλο το περιεχόμενο σε ένα 
ασφαλές σημείο στο οικιακό σας δίκτυο. Μοιραστείτε αρχεία, αναπαράγετε 
πολυμέσα με συνεχή ροή και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο από 
οπουδήποτε. Χωρίς μηνιαία έξοδα. Χωρίς άγνωστες θέσεις για τα δεδομένα σας. 
Διατηρήστε τα βίντεο, τη μουσική, τις φωτογραφίες και τα αρχεία σας ασφαλή στο 
σπίτι και, ταυτόχρονα, έχετέ τα πάντοτε μαζί σας.

Εάν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από έναν υπολογιστή, τότε μπορείτε να 
προσπελάσετε με ασφάλεια τα πολυμέσα και τα αρχεία σας από οπουδήποτε στον 
κόσμο. Η πρόσβαση μέσω ιστού με την εφαρμογή WD 2go παρέχει δωρεάν 
απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα αποθήκευσης My Book Live στο προσωπικό 
σας «σύννεφο». Μόλις συνδεθείτε, η εφαρμογή WD 2go προσαρτά τη μονάδα 
My Book Live στον υπολογιστή σας ως τοπική μονάδα δίσκου και οι απομακρυσμένοι 
φάκελοι καθίστανται διαθέσιμοι στον υπολογιστή Mac ή τον συμβατό υπολογιστή σας. 
Ανοίξτε χωρίς προβλήματα, αποθηκεύστε και προσαρτήστε αρχεία στα ηλεκτρονικά 
σας μηνύματα από αυτήν την εικονική μονάδα. 

Σημείωση:  Η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή περιεχομένου με συνεχή ροή είναι πολύ 
πιθανό ότι περιορίζεται από το εύρος ζώνης αποστολής του ISP σας. 
Για παράδειγμα, μια τυπική οικιακή σύνδεση στο διαδίκτυο (ADSL 
ή καλωδιακό μόντεμ) μπορεί να έχει όριο αποστολής της τάξης των 
500 Kb/s (0,063 MB/s), οπότε η αντιγραφή μιας ταινίας 2 GB θα 
χρειαζόταν 8,8 ώρες, ενώ η αντιγραφή ενός τυπικού αρχείου μουσικής 
MP3 μεγέθους 2 MB θα χρειαζόταν μόλις 32 δευτερόλεπτα. Εάν 
σκοπεύετε να αντιγράφετε ή να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή δεδομένα 
από το σπίτι σας, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο 
αναβάθμισης της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο.
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Δώστε κίνηση στα πολυμέσα σας με τις εφαρμογές WD 2go για φορητές 
συσκευές 
Οι εφαρμογές WD 2go και WD Photos για φορητές συσκευές φέρνουν τις 
φωτογραφίες και τα αρχεία σας στα δάκτυλά σας στο Apple iPhone, το iPod touch, 
το iPad, τον υπολογιστή Android tablet ή το Android smartphone που διαθέτετε.

Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται τα εξής:

Μια μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό «σύννεφο» My Book Live της 
Western Digital, συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. 
Ο κωδικός πρόσβασης στη συσκευή σας δημιουργείται από τη μονάδα 
My Book Live.
Συσκευές Android – Τα περισσότερα smartphone και οι υπολογιστές tablet 
με OS 2.1 ή νεώτερη έκδοση.
Συσκευές της Apple
- WD Photos – iPhone, iPod touch ή iPad με OS 3.2 ή νεώτερη έκδοση. 
- WD 2go – iPhone, iPod touch ή iPad με OS 4.x ή νεώτερη έκδοση.

Πληροφορίες για την εφαρμογή WD 2go για φορητές συσκευές 

Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία, τη μουσική και τις φωτογραφίες σας από τη 
φορητή συσκευή σας. Ανοίξτε και προβάλετε τις παρουσιάσεις και τα έγγραφά 
σας, αναπαραγάγετε τα πολυμέσα σας με συνεχή ροή και παρουσιάστε τις 
φωτογραφίες σας που βρίσκονται αποθηκευμένες στη μονάδα αποθήκευσης στο 
προσωπικό σας «σύννεφο», τη μονάδα My Book Live. Χρησιμοποιήστε το iPad, 
το iPhone, το iPod touch ή τη φορητή συσκευή Android που διαθέτετε για να 
προβάλετε αποθηκευμένα αρχεία και να αναπαραγάγετε μουσική με συνεχή ροή 
στην παλάμη του χεριού σας. Κάντε λήψη της εφαρμογής WD 2go για φορητές 
συσκευές από την τοποθεσία Android Market ή το κατάστημα Apple iTunes και 
θέστε τη φορητή συσκευή σας στο επίκεντρο της προσοχής.

Με την εφαρμογή WD 2go για φορητές συσκευές, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Να ανοίξετε και να προβάλετε, από όπου κι αν βρίσκεστε, σημαντικά 
αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα My Book Live, χωρίς να 
χρειαστεί να τα αντιγράψετε στη φορητή συσκευή σας.
Να προβάλλετε τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκευμένες στη μονάδα 
My Book Live. 
Να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή και να απολαύσετε τα αρχεία μουσικής 
και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη μονάδα My Book Live.
Σημείωση:  Η απόδοση της αναπαραγωγής βίντεο με συνεχή ροή είναι καλύτερη 

μέσω δικτύου LAN. Η απόδοση της αναπαραγωγής με συνεχή ροή 
μέσω δικτύου WAN ενδέχεται να περιορίζεται από τις ταχύτητες 
αποστολής δεδομένων της οικιακής σας σύνδεσης στο διαδίκτυο.
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Να μοιραστείτε τις παρουσιάσεις σας στο iPad σας σε ανάλυση 1024 x 768. 
Η εφαρμογή WD 2go υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους αρχείων, 
όπως τα έγγραφα του Microsoft Word, τα υπολογιστικά φύλλα του 
Microsoft Excel και οι παρουσιάσεις του PowerPoint.

Για περισσότερες λειτουργίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής 
WD 2go για φορητές εφαρμογές, δείτε την ηλεκτρονική σελίδα Guide Me και το 
τμήμα FAQs (Συχνές ερωτήσεις) ή μεταβείτε στη διεύθυνση http://wd2go.wdc.com.

Σημείωση:  Η εφαρμογή WD 2go φέρνει τα δεδομένα σας από τη μονάδα My Book 
Live στον υπολογιστή tablet, τη συσκευή χειρός ή άλλη φορητή συσκευή 
που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας το Google Android ή το Apple iOS. 
Η εφαρμογή WD 2go παρέχει έναν εύχρηστο κατάλογο αρχείων με τα 
περιεχόμενα της μονάδας My Book Live και, στη συνέχεια, εκκινεί την 
αγαπημένη σας εφαρμογή αναπαραγωγής ή προβολής για τα αρχεία που 
επιθυμείτε να ανοίξετε. Για τους τύπους αρχείων που υποστηρίζει 
η φορητή συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

Πληροφορίες για την εφαρμογή WD Photos για φορητές συσκευές 

Η ψυχαγωγία βρίσκεται παντού γύρω σας. Τώρα, μπορείτε να απαθανατίσετε 
κάθε στιγμή και να την στείλετε στη μονάδα για πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε 
οθόνης του σπιτιού. Κάντε λήψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο κλιπ με το 
smartphone ή τον υπολογιστή tablet που διαθέτετε και, έπειτα, κάντε απευθείας 
αποστολή στη μονάδα αποθήκευσης My Book Live στο προσωπικό σας «σύννεφο». 
Μόλις επιστρέψετε σπίτι, τα νέα αρχεία θα σας περιμένουν να τα απολαύσετε στο 
κέντρο ψυχαγωγίας σας.

Προβάλετε ολόκληρη τη συλλογή φωτογραφιών σας, έως και 285.000 φωτογραφίες, 
χωρίς να απαιτείται υπερβολικά μεγάλη χωρητικότητα στο smartphone που 
διαθέτετε.

Η εφαρμογή WD Photos είναι συμβατή με κορυφαίες συσκευές κινητών τηλεφώνων 
της Apple, καθώς και με όλες τις δημοφιλείς συσκευές με Android. Οι φωτογραφίες 
βελτιστοποιούνται αυτόματα για προβολή στη φορητή συσκευή σας.

Η εφαρμογή WD Photos σάς επιτρέπει να προβάλετε τις φωτογραφίες που 
προσπελάσατε πρόσφατα, ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 
Εμφανίστε τις φωτογραφίες σας κατακόρυφα ή προβάλετέ τις οριζόντια και 
μετατρέψτε τη φορητή συσκευή στο απόλυτο άλμπουμ φωτογραφιών.

Με την εφαρμογή WD Photos μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Άμεση δημοσίευση φωτογραφιών στην τοποθεσία Facebook. 
Δημιουργία προβολής παρουσίασης με εφέ μετάβασης, για τη δημιουργία 
ψηφιακής τέχνης. 
Πρόσβαση στις φωτογραφίες που έχετε προβάλλει σε προγενέστερο 
χρόνο, ακόμη και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 

Σημαντικό:  Η εφαρμογή WD Photos επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών μόνο 
μορφής .jpg.
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Προβολή όλων των φωτογραφιών ή φιλτράρισμά τους κατά φάκελο 
ή άλμπουμ.
Αναζήτηση με βάση το όνομα αρχείου, το όνομα φακέλου ή την ημερομηνία, 
χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες επιλογές αναζήτησης.
Αποστολή μιας φωτογραφίας μέσω ηλ. ταχυδρομείου σε έναν φίλο.
Αντιστοίχιση μιας φωτογραφίας σε μια επαφή.
Λήψη μιας φωτογραφίας από τη μονάδα αποθήκευσης στο προσωπικό 
σας «σύννεφο» στο Camera Roll της φορητής συσκευής σας.
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο από το Camera Roll της φορητής 
συσκευής σας απευθείας στη δική σας μονάδα αποθήκευσης στο 
προσωπικό σας «σύννεφο», ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε.
Σημείωση:  Η εφαρμογή WD Photos δημιουργεί αυτόματα έναν υποφάκελο με το 

όνομα της φορητής συσκευής στον κατάλογο «Public/Shared Pictures» 
(Μη ιδιωτικές/Κοινόχρηστες φωτογραφίες) της μονάδας My Book Live 
για τις απεσταλμένες φωτογραφίες. Με τον ίδιο τρόπο, η εφαρμογή 
δημιουργεί αυτόματα έναν υποφάκελο με το όνομα της φορητής 
συσκευής στον κατάλογο «Public/Shared Videos» (Μη ιδιωτικά/
Κοινόχρηστα βίντεο) για τα απεσταλμένα βίντεο.

Για περισσότερες λειτουργίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής 
WD Photos, δείτε την ηλεκτρονική σελίδα Guide Me και το τμήμα «Quick Tips» 
(Γρήγορες συμβουλές) και μεταβείτε στη διεύθυνση http://wdphotos.wdc.com. 

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης
Χρησιμοποιήστε τη σελίδα «Remote Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση) του 
πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live για να μπορείτε εσείς και άλλοι 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες να αποκτάτε πρόσβαση στα αρχεία σας εν κινήσει. 

1.   Στο πλαίσιο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Settings (Ρυθμίσεις).
2.   Κάντε κλικ στην καρτέλα Remote Access (Απομακρυσμένη πρόσβαση). 

Εμφανίζεται το τμήμα Configure (Ρύθμιση παραμέτρων) της σελίδας «Remote 
Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση).

http://wdphotos.wdc.com
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3.   Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη πρόσβαση και 
ελέγξτε την κατάσταση συνδεσιμότητας της μονάδας My Book Live. 
Στις πιθανές καταστάσεις συνδεσιμότητας περιλαμβάνονται οι εξής:

Disabled (Απενεργοποιημένη) – Ο χρήστης δεν επέλεξε το πλαίσιο ελέγχου 
Enable Remote Access (Ενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης).
Ready (Ετοιμότητα) – Ο χρήστης δεν έχει προσθέσει φορητή συσκευή 
ή δεν έχει εγγραφεί ακόμη για λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού.
Retrieving Information (Ανάκτηση πληροφοριών) – Γίνεται ανάκτηση 
της κατάστασης συνδεσιμότητας για την απομακρυσμένη πρόσβαση.
Failed (Αποτυχία) – Η μονάδα My Book Live δεν ήταν δυνατό να 
δημιουργήσει σύνδεση απομακρυσμένης πρόσβασης με τη φορητή 
συσκευή ή τον λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού.
Connecting (Γίνεται σύνδεση) – Η μονάδα My Book Live επιχειρεί να 
συνδεθεί με μια συσκευή κινητού ή με καταχωρισμένο λογαριασμό 
πρόσβασης μέσω του ιστού. Παρακαλούμε περιμένετε.
Connected (Έγινε σύνδεση) – Πρόκειται για άμεση σύνδεση μεταξύ 
ομότιμων. Είναι η επιθυμητή κατάσταση για καλύτερη απόδοση. 
Connected (Relay connection established) (Έγινε σύνδεση - 
Πραγματοποιήθηκε σύνδεση αναμετάδοσης) – Η μονάδα My Book Live 
επιχειρεί να διαμορφώσει τις παραμέτρους του δικτύου για να επιτρέπονται 
οι απευθείας συνδέσεις όποτε είναι δυνατό. Ορισμένα δίκτυα δεν 
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο UPnP, το οποίο χρησιμοποιεί η μονάδα 
My Book Live για αυτές τις διαμορφώσεις παραμέτρων. Εάν επιθυμείτε 
μια απευθείας σύνδεση αντί για αναμετάδοση, ανατρέξτε στον οδηγό 
λειτουργίας του δρομολογητή σας για να διαπιστώσετε αν υπάρχει 
συμβατότητα UPnP. Επιπλέον, ορισμένοι ISP υλοποιούν την τεχνική δύο 
δρομολογητών NAT, κάτι που καθιστά απρόσιτη τη διεύθυνση IP του δικού 
σας δρομολογητή για απευθείας σύνδεση (προώθηση θύρας). Στην 
περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε τον ISP σας για εναλλακτικές επιλογές 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι συνδέσεις προώθησης θύρας.

Ρύθμιση για πρόσβαση μέσω φορητής συσκευής
Ρυθμίστε και διαχειριστείτε την πρόσβαση μέσω φορητής συσκευή στις 
φωτογραφίες, τη μουσική, τα έγγραφα και τα βίντεό σας στη μονάδα My Book Live 
μέσω μιας συσκευής Apple ή Android. Στο τμήμα «Mobile Access» (Πρόσβαση 
μέσω φορητής συσκευής) της σελίδας «Remote Access» (Απομακρυσμένη 
πρόσβαση), δημιουργήστε κωδικούς ενεργοποίησης για τις εφαρμογές WD Photos 
ή WD 2go που είναι εγκατεστημένες στη φορητή συσκευή από το Apple App Store 
ή το Android Market.



MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα my book live – 112

Προσθήκη σύνδεσης φορητής συσκευής
Για να προσθέσετε μια σύνδεση φορητής συσκευής στη μονάδα My Book Live:

1.   Στο τμήμα Configure (Ρύθμιση παραμέτρων) της σελίδας, βεβαιωθείτε ότι το 
πλαίσιο ελέγχου Enable Remote Access (Ενεργοποίηση απομακρυσμένης 
πρόσβασης) παραμένει επιλεγμένο και ότι το στοιχείο Connectivity Status 
(Κατάσταση συνδεσιμότητας) είναι Ready (Ετοιμότητα) ή Connected (Έγινε 
σύνδεση).

2.   Στο τμήμα «Mobile Access» (Πρόσβαση μέσω φορητής συσκευής) της 
σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Add Access (Προσθήκη πρόσβασης).

3.   Από την αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε χρήστη. Οι χρήστες που αναγράφονται 
στη λίστα είναι αυτοί που θα έχουν δικαιώματα πρόσβασης στα κοινόχρηστα 
στοιχεία της μονάδας My Book Live. (Δείτε «Δημιουργία χρήστη» στη σελίδα 86.)

Σημείωση:  Όταν προσθέτετε πρόσβαση σε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές 
όπως η WD Photos, το αναγνωριστικό χρήστη που ορίζετε διατηρεί τα 
δικαιώματα πρόσβασης στα κοινόχρηστα στοιχεία. 
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4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Get Code (Λήψη κωδικού) για να δημιουργηθεί αυτόματα 
ένας κωδικός ενεργοποίησης για τη φορητή συσκευή. Πρέπει να δημιουργήσετε 
έναν κωδικό για κάθε εφαρμογή που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Οι κωδικοί 
ισχύουν για 48 ώρες από την ώρα του αιτήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο μία φορά.

5.   Κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια) (ενδέχεται να χρειαστεί να 
μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας για να δείτε το κουμπί 
αυτό). Εμφανίζεται μια νέα συσκευή με κατάσταση «Waiting» (Σε αναμονή).
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6.   Μόλις καταχωρίσετε τον κωδικό στη φορητή συσκευή σας, θα εμφανιστεί 
η συσκευή και το όνομα της εφαρμογής. 

7.   Συνεχίστε στην ενότητα «Εγκατάσταση της εφαρμογής WD Photos στη 
φορητή συσκευή» στη σελίδα 114 ή στην ενότητα «Εγκατάσταση της 
εφαρμογής WD 2go για φορητές συσκευές» στη σελίδα 117. 

Σημείωση:  Για να καταργήσετε την πρόσβαση για μια φορητή συσκευή ή για να 
διαγράψετε έναν μη χρησιμοποιημένο κωδικό, κάντε κλικ στο εικονίδιο 
του κάδου απορριμμάτων. 

Εγκατάσταση της εφαρμογής WD Photos στη φορητή συσκευή

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή WD Photos στη φορητή συσκευή:

1.   Κάντε λήψη της εφαρμογής WD Photos από το Apple App Store ή το Android 
Market και εγκαταστήστε την στη φορητή συσκευή σας. 

Σημαντικό:  Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε στη φορητή 
συσκευή είναι αποθηκευμένες στον υποφάκελο «Shared Pictures» 
(Κοινόχρηστες φωτογραφίες) στο κοινόχρηστο στοιχείο Public (Μη ιδιωτικά 
στοιχεία) της μονάδας My Book Live. Η εφαρμογή WD Photos επιτρέπει 
την προβολή φωτογραφιών μόνο μορφής .jpg.
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2.   Εκκινήστε την εφαρμογή WD Photos στη φορητή συσκευή για να εμφανιστεί 
η οθόνη Welcome (Καλώς ορίσατε).

 

3.   Πατήστε Connect Now (Σύνδεση τώρα) για να εμφανιστεί η οθόνη «Select 
Device» (Επιλογή συσκευής), η οποία εμφανίζει τους τύπους συσκευών NAS 
που μπορείτε να έχετε. 

4.   Επιλέξτε τη μονάδα My Book Live.
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5.   Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που δημιουργήσατε στον πίνακα 
εργαλείων της μονάδας My Book Live (δείτε «Προσθήκη σύνδεσης φορητής 
συσκευής» στη σελίδα 112) και πιέστε το κουμπί Activate (Ενεργοποίηση). 
Πρέπει να δημιουργήσετε έναν κωδικό για κάθε εφαρμογή που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε. Οι κωδικοί ισχύουν για 48 ώρες από την ώρα του αιτήματος 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά.

 

6.   Επιλέξτε τη μονάδα My Book Live για να εμφανιστεί το άλμπουμ ή τα άλμπουμ 
σας και πιέστε σε ένα άλμπουμ για να εμφανιστούν οι φωτογραφίες που περιέχει. 

Σημείωση:  Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής 
WD Photos, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
http://websupport.wdc.com/rn/wdphotos.asp. Για περισσότερες λειτουργίες 
και οδηγίες, δείτε την ηλεκτρονική σελίδα Guide Me της εφαρμογής και τις 
αντίστοιχες συμβουλές και μεταβείτε στη διεύθυνση 
http://wdphotos.wdc.com.

http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp
http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp
http://wdphotos.wdc.com
http://wdphotos.wdc.com
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Εγκατάσταση της εφαρμογής WD 2go για φορητές συσκευές 
1.   Κάντε λήψη της εφαρμογής WD 2go από το Apple App Store ή το Android 

Market και εγκαταστήστε την στη φορητή συσκευή σας. 
2.   Εκκινήστε την εφαρμογή WD 2go για να εμφανιστεί η οθόνη Welcome (Καλώς 

ορίσατε).

3.   Πατήστε Connect Now (Σύνδεση τώρα).
4.   Πατήστε .

5.   Στο στοιχείο «Found in Network» (Βρέθηκε στο δίκτυο), πατήστε  δίπλα 
στο στοιχείο MyBookLive. Εάν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στη λίστα:

Στο στοιχείο «Add Manually» (Μη αυτόματη προσθήκη), πατήστε  δίπλα 
στη συσκευή της WD.



MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

απομακρυσμένη πρόσβαση στη μονάδα my book live – 118

Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που δημιουργήσατε στον πίνακα 
εργαλείων της μονάδας My Book Live (δείτε «Προσθήκη σύνδεσης 
φορητής συσκευής» στη σελίδα 112) και πιέστε το κουμπί Activate 
(Ενεργοποίηση). Οι κωδικοί ισχύουν για 48 ώρες από την ώρα του 
αιτήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά.

6.   Κάντε κλικ στην επιλογή Done (Ολοκληρώθηκε).
7.   Πιέστε στη μονάδα My Book Live για να εμφανιστούν οι κοινόχρηστοι 

φάκελοί της.
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8.   Πιέστε σε έναν κοινόχρηστο φάκελο για να εμφανιστούν τα αρχεία του.

9.   Πιέστε σε ένα αρχείο για να εμφανιστούν τα περιεχόμενά του.

Σημείωση: Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής WD 2go, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp. Για 
περισσότερες λειτουργίες και οδηγίες, δείτε την ηλεκτρονική σελίδα Guide Me 
της εφαρμογής και τις αντίστοιχες συμβουλές ή μεταβείτε στη διεύθυνση 
http://wd2go.wdc.com. 

http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp
http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp
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Ρύθμιση για πρόσβαση μέσω του ιστού με την εφαρμογή 
WD 2go
Η εφαρμογή WD 2go σάς παρέχει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία στο προσωπικό 
σας «σύννεφο», από όπου κι αν βρίσκεστε, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή σας*.
* Η εφαρμογή WD 2go δεν υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα Mac Leopard (OS X 10.5.x)

Εγγραφή για λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού
Δημιουργήστε, προβάλλετε και διαχειριστείτε λογαριασμούς πρόσβασης μέσω 
του ιστού από το τμήμα Web Access (Πρόσβαση μέσω του ιστού) της σελίδας 
«Remote Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση). 

Για να εγγραφείτε για λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού: 

1.   Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση μέσω του ιστού, βεβαιωθείτε ότι το 
πλαίσιο ελέγχου Enable Remote Access (Ενεργοποίηση απομακρυσμένης 
πρόσβασης) είναι επιλεγμένο στο τμήμα Configure (Ρύθμιση παραμέτρων) 
της σελίδας «Remote Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση). Το στοιχείο 
Connectivity Status (Κατάσταση συνδεσιμότητας) πρέπει να είναι Ready 
(Ετοιμότητα) ή Connected (Έγινε σύνδεση).

2.   Μεταβείτε στο τμήμα Web Access (Πρόσβαση μέσω του ιστού) της σελίδας 
«Remote Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση). 
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3.   Κάντε κλικ στο κουμπί Register (Εγγραφή) για να εμφανιστεί το πλαίσιο 
«Register New Account» (Εγγραφή για νέο λογαριασμό).

4.   Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη για τον οποίο πραγματοποιείτε 
την εγγραφή για λογαριασμό και κάντε κλικ στο κουμπί Submit (Υποβολή). 

Σημείωση:  Όταν καθορίζετε τον χρήστη συσκευής για τον οποίο ζητάτε τον 
λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού, ο λογαριασμός διατηρεί τα 
δικαιώματα πρόσβασης σε κοινόχρηστους φακέλους για τον 
συγκεκριμένο χρήστη. (Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία 
χρηστών, δείτε «Δημιουργία χρήστη» στη σελίδα 86.)

5.   Εμφανίζεται το μήνυμα «Registration E-Mail Sent» (Το ηλ. μήνυμα εγγραφής 
εστάλη). Κάντε κλικ στο κουμπί Close (Κλείσιμο). Ο χρήστης θα παραλάβει 
ένα ηλ. μήνυμα με περαιτέρω οδηγίες. 
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6.   Κάντε κλικ στο κουμπί Continue (Συνέχεια) για να εμφανιστεί ο νέος 
λογαριασμός στο στοιχείο «Account List» (Λίστα λογαριασμών).

Σημείωση:  Εάν χρειαστεί να ξαναστείλετε το ηλ. μήνυμα εγγραφής, κάντε κλικ στο 
εικονίδιο επανάληψης αποστολής του ηλ. μηνύματος.

Σημείωση:  Για να καταργήσετε την πρόσβαση μέσω του ιστού για έναν χρήστη, 
κάντε κλικ στο εικονίδιο με τον κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δεξιά 
του ονόματος του λογαριασμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη βάση δεδομένων της εφαρμογής 
WD Photos
Εάν υποψιάζεστε ότι η βάση δεδομένων της εφαρμογής WD Photos έχει καταστραφεί:

1.   Μεταβείτε στο τμήμα «Advanced» (Για προχωρημένους) της σελίδας «Remote 
Access» (Απομακρυσμένη πρόσβαση).

2.   Κάντε κλικ στην επιλογή Rebuild (Αναδημιουργία). Έγινε αναδημιουργία της 
βάσης δεδομένων της εφαρμογής WD Photos.
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Πρόσβαση στο προσωπικό σας «σύννεφο»
Σημείωση:  Η πρόσβαση στον ιστό μέσω της εφαρμογής WD 2go δεν είναι συμβατή 

με την έκδοση 64 bit των Windows XP.

1.   Κάντε εγγραφή για τον λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού σύμφωνα με 
όσα περιγράφονται στη σελίδα 120.

2.   Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, κάντε είσοδο στη διεύθυνση 
http://www.wd2go.com χρησιμοποιώντας τη σχετική ηλ. διεύθυνση και τον 
αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης του βήματος 1. Στην οθόνη εμφανίζεται 
η συσκευή ή οι συσκευές NAS της WD που διαθέτετε. 

3.   Επιλέξτε τη μονάδα My Book Live στην οποία θέλετε να αποκτήσετε 
πρόσβαση. Ανάλογα με το αν αποκτήσατε απομακρυσμένη πρόσβαση 
σε κοινόχρηστο φάκελο στο παρελθόν, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα αίτημα 
εκτέλεσης μιας εφαρμογής Java.

4.   Στα Windows, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να εμφανιστεί 
αυτό το μήνυμα στο μέλλον, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Always trust content 
from this publisher (Να θεωρείται πάντα αξιόπιστο το περιεχόμενο από αυτόν 
τον εκδότη). Κάντε κλικ στο κουμπί Run (Εκτέλεση):
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Σε υπολογιστές Mac, εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα, κάντε κλικ στο 
κουμπί Allow (Να επιτρέπεται).

Σημείωση: Σε Lion και Mountain Lion, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τον πελάτη 
Java Runtime. Για επιπλέον πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
http://support.apple.com/kb/dl1421

5.   Μετά την επιτυχημένη εκτέλεση της βοηθητικής εφαρμογής (applet) της Java, 
εμφανίζονται οι προσπελάσιμοι κοινόχρηστοι φάκελοί σας.

6.   Μόνο στα Windows XP, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα. Εάν δεν θέλετε να 
εμφανιστεί αυτό το μήνυμα ξανά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Κάντε κλικ στο 
κουμπί OK.

7.   Στα Windows, κάντε κλικ στο κουμπί + Open in Explorer (Άνοιγμα στην 
Εξερεύνηση των Windows) που βρίσκεται δίπλα στον κοινόχρηστο φάκελο, 
στον οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Σημείωση:  Στα Windows XP, εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα για επανεκκίνηση, κάντε 
κλικ στο κουμπί Reboot Now (Επανεκκίνηση τώρα). 
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Σε υπολογιστές Mac, κάντε κλικ στο κουμπί + Open in Finder (Άνοιγμα στην 
εφαρμογή Finder) που βρίσκεται δίπλα στον κοινόχρηστο φάκελο, στον οποίο 
θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

8.   Εάν ένα μήνυμα από την Java σας ζητήσει να επιλέξετε Allow (Να επιτρέπεται) 
ή Deny (Να απαγορεύεται) για τη σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Allow (Να 
επιτρέπεται).

9.   Τώρα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία σας. Ανάλογα με τις 
ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος, ενδέχεται ο κοινόχρηστος φάκελος 
να μην εμφανιστεί αυτόματα.

Στα Windows, μετά την επιτυχημένη σύνδεση με τον κοινόχρηστο φάκελο, 
εμφανίζεται ένα γράμμα μονάδας για τον κοινόχρηστο φάκελο, στο στοιχείο 
«My Computer» (Ο υπολογιστής μου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα με αυτό το γράμμα ως οποιαδήποτε άλλη αντιστοιχισμένη μονάδα 
δικτύου. Εάν ανοίξετε τη μονάδα, θα εμφανιστούν όλοι οι φάκελοι και τα 
αρχεία του κοινόχρηστου φακέλου.
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Στους υπολογιστές Mac, το παράθυρο της εφαρμογής Finder ανοίγει 
από μόνο του μόλις η μονάδα συνδεθεί με επιτυχία στη μονάδα 
WD My Book Live και εμφανίζεται ο κοινόχρηστος φάκελός σας.

10.   Επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία στα οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
Μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να αντιγράψετε 
αρχεία, όπως ακριβώς θα κάνατε με οποιαδήποτε μονάδα δικτύου.

Απομακρυσμένη κοινή χρήση των αρχείων σας
Για να κάνετε κοινή χρήση από απόσταση με ένα μέλος της οικογένειας ή με 
κάποιον φίλο, δημιουργήστε έναν νέο χρήστη στη μονάδα My Book Live και, στη 
συνέχεια, δημιουργήστε έναν ξεχωριστό λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού 
για τον συγκεκριμένο χρήστη. Εμφανίζονται μόνο οι κοινόχρηστοι φάκελοι, στους 
οποίους έχει πρόσβαση ο χρήστης.

1.   Εάν το άτομο αυτό δεν είναι ήδη χρήστης της μονάδας My Book Live, 
δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό χρήστη (δείτε «Δημιουργία χρήστη» στη 
σελίδα 86).

2.   Δημιουργήστε έναν λογαριασμό πρόσβασης μέσω του ιστού για τον χρήστη 
(δείτε σελίδα 120). Ο χρήστης θα παραλάβει ένα ηλ. μήνυμα με οδηγίες για 
τη χρήση της εφαρμογής WD 2go.
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Αναπαραγωγή, απλή ή με συνεχή ροή, βίντεο, 
φωτογραφιών και μουσικής

Επισκόπηση διακομιστών πολυμέσων
Ρυθμίσεις διακομιστών πολυμέσων
Τύποι πολυμέσων που υποστηρίζονται
Χώρος αποθήκευσης πολυμέσων
Πρόσβαση στη μονάδα My Book Live μέσω των συσκευών αναπαραγωγής 
πολυμέσων
Πρόσβαση στη μονάδα My Book Live μέσω της υπηρεσίας iTunes

Επισκόπηση διακομιστών πολυμέσων
Η συσκευή αποθήκευσης My Book Live στο προσωπικό σας «σύννεφο» έχει 
σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως κεντρικός διανομέας πολυμέσων για το σπίτι σας. 
Σας δίνει τη δυνατότητα να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή φωτογραφίες, μουσική 
και βίντεο στο οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας που διαθέτετε ή/και σε άλλους 
υπολογιστές του οικιακού σας δικτύου. 

Το Digital Living Network Alliance (DLNA) είναι μια ομάδα του τομέα των 
καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, του κλάδου των υπολογιστών και των 
εταιρειών κινητών τηλεφώνων που ορίζει τα πρότυπα για τη συμβατότητα των 
προϊόντων, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες να κάνουν κοινή χρήση του 
περιεχομένου στο σπίτι τους. 

Ο διακομιστής DLNA εκτελεί αναζήτηση για όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι 
αποθηκευμένα σε όλα τα κοινόχρηστα στοιχεία της μονάδας My Book Live που 
είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο. Εάν δεν θέλετε ο διακομιστής DLNA 
να εμφανίζει συγκεκριμένα αρχεία πολυμέσων, τοποθετήστε τα σε ένα ιδιωτικό 
κοινόχρηστο στοιχείο για το οποίο έχει απενεργοποιηθεί η κοινή χρήση πολυμέσων. 

Ο διακομιστής έχει προρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε το 
πολυμεσικό περιεχόμενο στους αντίστοιχους κοινόχρηστους φακέλους (π.χ. 
Photos (Φωτογραφίες), Music (Μουσική), Video (Βίντεο)) της συσκευής My Book 
Live και να είστε έτοιμοι να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή και να προβάλλετε 
περιεχόμενο στο οικιακό κέντρο ψυχαγωγίας που διαθέτετε, στις κονσόλες 
παιχνιδιών σας (για παράδειγμα, Xbox 360™, PlayStation® 3 ή προσαρμογείς 
ψηφιακών μέσων DLNA® 1.5) και σε υπηρεσίες πολυμέσων όπως το iTunes. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.dlna.org. 

Ρυθμίσεις διακομιστών πολυμέσων
Η καρτέλα Media (Πολυμέσα) του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live, 
σάς επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις πολυμέσων των DLNA και iTunes, έτσι 
ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τα αρχεία πολυμέσων σας σε κάθε χώρο 
του σπιτιού.

Σημείωση:  Οι υπηρεσίες DLNA και iTunes λειτουργούν μόνο στο δίκτυό σας. 

12
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Διακομιστής πολυμέσων DLNA
Ο διακομιστής DLNA αναπαραγάγει με συνεχή ροή αρχεία μουσικής, φωτογραφίες 
και βίντεο σε συμβατές συσκευές στο σπίτι σας. Η αναπαραγωγή πολυμέσων σε 
μια συμβατή συσκευή είναι εύκολη. 

Ο διακομιστής DLNA εκτελεί αναζήτηση για όλα τα αρχεία πολυμέσων που είναι 
αποθηκευμένα στη συσκευή My Book Live που είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας 
δίκτυο*. Ο διακομιστής έχει προρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε το 
πολυμεσικό περιεχόμενο στον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 
της συσκευής My Book Live και να είστε έτοιμοι να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή 
και να προβάλετε περιεχόμενο στο οικιακό κέντρο ψυχαγωγίας που διαθέτετε, στις 
κονσόλες παιχνιδιών σας (για παράδειγμα, Xbox 360 ή PlayStation 3), στη 
συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live HD ή σε προσαρμογείς 
ψηφιακών μέσων DLNA 1.5, καθώς και σε άλλους υπολογιστές του οικιακού σας 
δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DLNA, επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση http://www.dlna.org.
* Τα πολυμέσα που δεν βρίσκονται στους φακέλους της συσκευής My Book Live, θα ευρετηριαστούν επίσης 
και θα καταστούν διαθέσιμα μέσω της συσκευής αναπαραγωγής DLNA. Εάν δεν θέλετε να καταστούν 
διαθέσιμα αυτά τα αρχεία πολυμέσων, τοποθετήστε τα σε έναν ξεχωριστό κοινόχρηστο φάκελο και, στη 
συνέχεια, απενεργοποιήστε την ευρετηρίαση DLNA για τον συγκεκριμένο κοινόχρηστο φάκελο. Δείτε 
«Δημιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου» στη σελίδα 93.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή My Book Live ώστε να αναπαραγάγει με 
συνεχή ροή περιεχόμενο στη(στις) συσκευή(-ές) αναπαραγωγής πολυμέσων: 

1.  Στο πλαίσιο περιήγησης του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live, 
επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα 
Media (Πολυμέσα).

2.   Κάντε κλικ στην επιλογή DLNA Media Server (Διακομιστής πολυμέσων 
DLNA) για για να ανοίξετε το τμήμα.

3.   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση) για το στοιχείο DLNA 
(ενεργοποιημένο από προεπιλογή).

www.dlna.org
www.dlna.org
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4.   Για να προβάλετε μια λίστα συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων/δεκτών, 
κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να επεκταθεί το τμήμα «Media 
Streaming» (Αναπαραγωγή πολυμέσων με συνεχή ροή).

5.   Για να αποκλείσετε μια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ώστε να μη 
λαμβάνει τη ροή δεδομένων (για παράδειγμα, ως μορφή γονικού ελέγχου), 
στη λίστα «Media Players» (Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων), επιλέξτε το 
πλαίσιο ελέγχου Block (Αποκλεισμός) δίπλα στη σειρά που αντιστοιχεί στη 
συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων που θέλετε να αποκλείσετε. Αποεπιλέξτε 
το πλαίσιο ελέγχου εάν δεν θέλετε να αποκλείσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. 
Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις, η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές.

6.   Για να γίνει σάρωση για νέες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, κάντε κλικ 
στο κουμπί Rescan (Εκ νέου σάρωση). Εμφανίζεται το μήνυμα «Rescan in 
Progress» (Εκ νέου σάρωση σε εξέλιξη). Μόλις η νέα σάρωση ολοκληρωθεί, 
η νέα λίστα με τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων εμφανίζεται στον 
πίνακα με τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων. 

Σημείωση:  Το σύστημα σαρώνει αυτόματα εκ νέου για συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

7.   Για να ελέγξετε τις πληροφορίες κατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί > δίπλα 
στην επιλογή Status (Κατάσταση):

Οι πληροφορίες κατάστασης περιλαμβάνουν την έκδοση του λογισμικού 
DLNA, την ημερομηνία και την ώρα ενημέρωσης των ρυθμίσεών σας καθώς 
και τον αριθμό των κομματιών μουσικής, των εικόνων και των βίντεο που 
αναπαράχθηκαν με συνεχή ροή.
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8.   Προκειμένου η υπηρεσία DLNA να αναζητεί μόνο τα ενημερωμένα αρχεία 
μουσικής και φωτογραφιών στη μονάδα, κάντε κλικ στο κουμπί Rescan 
(Εκ νέου σάρωση) κάτω από τον πίνακα. 

9.   Προκειμένου η υπηρεσία DLNA να διαβάσει όλα τα αρχεία μουσικής και 
φωτογραφιών στη μονάδα, κάντε κλικ στο κουμπί Rebuild (Αναδημιουργία) 
κάτω από τον πίνακα. Η αναδημιουργία είναι πιο διεξοδική από την εκ νέου 
σάρωση, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Σημείωση:  Η εκ νέου σάρωση και η αναδημιουργία εκτελούνται αυτόματα. 
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά μόνο αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα.

iTunes
Εσείς ή οποιοσδήποτε είναι συνδεδεμένος στη συσκευή My Book Live, μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία iTunes για να αναπαραγάγετε τα αποθηκευμένα 
αρχεία μουσικής. Η υπηρεσία δημιουργεί μία εικονική μουσική βιβλιοθήκη στη 
συσκευή και τη μεταχειρίζεται ως αποθετήριο του iTunes, καθιστώντας δυνατή την 
αναπαραγωγή των μουσικών αρχείων απευθείας από τη συσκευή My Book Live 
σε υπολογιστές με Windows ή Mac που διαθέτουν το iTunes.

Σημείωση:  Η εφαρμογή iTunes 10.4 ή νεότερης έκδοσης υποστηρίζει τα αρχεία 
μουσικής. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες 
εκδόσεις της εφαρμογής iTunes, ανατρέξτε στο Answer με αρ. 8412 της 
γνωσιακής βάσης δεδομένων.

Ο διακομιστής πολυμέσων iTunes υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αρχείων:

AAC
MP3
WAV
MPEG-4
Σημείωση:  Η υπηρεσία iTunes σαρώνει όλα τα κοινόχρηστα στοιχεία για τα οποία 

έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «Media Serving» (Υπηρεσίες πολυμέσων), 
συμπεριλαμβανομένου από προεπιλογή του κοινόχρηστου στοιχείου 
Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία).

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία iTunes:

1.  Στο πλαίσιο περιήγησης του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live, 
επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα 
Media (Πολυμέσα).

2.   Κάντε κλικ στο στοιχείο > δίπλα στην επιλογή iTunes για να επεκτείνετε το 
τμήμα iTunes της σελίδας:
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3.   Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία iTunes ώστε να έχετε πρόσβαση στα 
αρχεία μουσικής σας μέσω της συσκευής αναπαραγωγής iTunes, κάντε κλικ 
στο πλαίσιο ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση). Η υπηρεσία iTunes είναι 
ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

4.   Κάντε κλικ στο κουμπί Rescan (Εκ νέου σάρωση) για να ενημερωθούν τα 
αρχεία πολυμέσων. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα «iTunes rescan has been 
initiated» (Ξεκίνησε η εκ νέου σάρωση iTunes), κάντε κλικ στο κουμπί Close 
(Κλείσιμο).

Αποθήκευση περιεχομένου
Μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων πολυμέσων στους αντίστοιχους 
φακέλους του κοινόχρηστου στοιχείου Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) (π.χ. αρχεία 
μουσικής στον προεπιλεγμένο φάκελο «My Book Live/Public/Shared Music» της 
μονάδας).

Τύποι πολυμέσων που υποστηρίζονται

Σημείωση:  Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την αναπαραγωγή 
όλων αυτών των αρχείων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη 
της συσκευής σας για να διαπιστώσετε ποιες μορφές υποστηρίζονται.

Αρχεία ήχου Αρχεία βίντεο Αρχεία εικόνας

3GP
AAC
AC3
AIF
ASF

FLAC
LPCM
M4A
M4B
MP1
MP2
MP3
MP4
MPA
OGG
WAV
WMA

3GP
AVI

DivX
DVR-MS

FLV
M1V
M4V 
MKV
MOV
MP1
MP4
MPE 
MTS
MPV
MPG

MPEG2
SPTS
VDR
VOB
WMV
Xvid

BMP
GIF

JPEG
PNG
TIF

TIFF
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Χώρος αποθήκευσης πολυμέσων
Μπορείτε να προσπελάσετε και να αποθηκεύσετε περιεχόμενο πολυμέσων στη 
μονάδα My Book Live μέσω των κοινόχρηστων στοιχείων του δικτύου. Τα 
κοινόχρηστα στοιχεία είναι παρόμοια προς τους φακέλους ή τους καταλόγους και 
είναι περιοχές που έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα για την οργάνωση πολυμέσων και 
την προσπέλασή τους από το δίκτυό σας. Τα κοινόχρηστα στοιχεία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από κοινού με οποιονδήποτε χρήστη (public - μη ιδιωτικά) 
ή από επιλεγμένους χρήστες του δικτύου σας (private - ιδιωτικά).

Η μονάδα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο να περιέχει τον κοινόχρηστο φάκελο 
δικτύου Public (Μη Ιδιωτικά στοιχεία), ο οποίος περιέχει τους ακόλουθους φακέλους 
για την αποθήκευση πολυμέσων: 

Shared Music (Κοινόχρηστη μουσική) – Για την αποθήκευση αρχείων 
μουσικής που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους χρήστες 

Shared Pictures (Κοινόχρηστες εικόνες) – Για την αποθήκευση αρχείων 
εικόνας που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους χρήστες 

Shared Videos (Κοινόχρηστα βίντεο) – Για την αποθήκευση αρχείων βίντεο 
που θέλετε να μοιραστείτε με άλλους χρήστες 

Σημείωση:  Τα πολυμέσα που δεν βρίσκονται στους φακέλους της συσκευής 
My Book Live, θα ευρετηριαστούν επίσης και θα καταστούν διαθέσιμα 
μέσω της συσκευής αναπαραγωγής DLNA. Εάν δεν θέλετε να είναι 
διαθέσιμα αυτά τα αρχεία πολυμέσων, τοποθετήστε τα σε έναν 
ξεχωριστό κοινόχρηστο φάκελο και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε 
την ευρετηρίαση DLNA για τον συγκεκριμένο κοινόχρηστο φάκελο. 
Δείτε «Δημιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου» στη σελίδα 93. 

Προσθήκη περιεχομένου πολυμέσων στους φακέλους
1.  Ανοίξτε την εφαρμογή Windows Explorer (Εξερεύνηση των Windows) ή την 

εφαρμογή Finder σε Mac:

Σημαντικό:  Μη διαγράφετε και μην αλλάζετε το όνομα του φακέλου Shared Pictures, 
επειδή είναι απαραίτητος για την εφαρμογή WD Photos.
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2.   Αντιγράψτε τα αρχεία μουσικής στον φάκελο Shared Music (Κοινόχρηστη 
μουσική).

3.   Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να τοποθετήσετε τα αρχεία βίντεο και τις 
φωτογραφίες σας στους αντίστοιχους φακέλους Shared Pictures (Κοινόχρηστες 
εικόνες) και Shared Video (Κοινόχρηστα βίντεο).

Πρόσβαση στη μονάδα My Book Live μέσω των συσκευών 
αναπαραγωγής πολυμέσων
Αφού αντιγράψετε τα αρχεία σας στους αντίστοιχους φακέλους, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων για την 
αναπαραγωγή πολυμέσων με συνεχή ροή. Στην ενότητα αυτή, αναφέρονται οι 
εξής τύποι:

Windows Media Player 12 (παρέχεται με τα Windows 7) στη σελίδα 133

Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live/Live Plus HD στη 
σελίδα 136

Xbox 360 στη σελίδα 138

PlayStation 3 στη σελίδα 139

Άλλες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων στη σελίδα 139:

- Συσκευές αναπαραγωγής δίσκων BluRay
- Συσκευές τηλεόρασης συνδεδεμένες σε δίκτυο
- Ψηφιακές κορνίζες
- Δικτυακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής

Συσκευές DLNA στη σελίδα 140

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)
Σημείωση:  Παρακαλούμε μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης της εφαρμογής 

Microsoft Media Player για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση και την ενημέρωση της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων σας. 

Για αναπαραγωγή πολυμέσων με συνεχή ροή χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη της 
εφαρμογής Media Player 11 ή 12:

1.  Επιλέξτε διαδοχικά Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Network and Sharing 
Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης).
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2.   Κάντε κλικ στην επιλογή Customize (Εξατομίκευση):

3.   Επιλέξτε Private (Ιδιωτικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next 
(Επόμενο):
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4.   Εκκινήστε την εφαρμογή Windows Media Player (Start (Έναρξη) > All 
Programs (Όλα τα προγράμματα) > Windows Media Player):

5.   Επιλέξτε διαδοχικά Library (Βιβλιοθήκη) > Media Sharing (Κοινή χρήση 
πολυμέσων): 

6.   Κάντε κλικ στην επιλογή Find media that others are sharing (Εύρεση άλλων 
κοινόχρηστων πολυμέσων) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK: 
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7.   Επιλέξτε τύπο πολυμέσων (μουσική, εικόνες ή βίντεο) και επιλέξτε MyBookLive: 

8.   Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο πολυμέσων που θέλετε να αναπαραγάγετε.

Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live/Live Plus HD
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live 
ή WD TV Live Plus HD στο οικιακό δίκτυο για να προσπελάσετε τα περιεχόμενα 
αρχεία πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα σε μια μονάδα δικτύου, όπως 
η μονάδα My Book Live. Παρακάτω αναφέρονται τα γενικά βήματα για τη χρήση 
της συσκευής WD TV Live/Live Plus με σκοπό την πρόσβαση στη μονάδα 
My Book Live. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής 
αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live/Live Plus HD για πιο συγκεκριμένες 
οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση στη μονάδα My Book Live και την προσπέλαση 
και αναπαραγωγή των περιεχόμενων αρχείων πολυμέσων.

Σημείωση:  Η μονάδα My Book Live μπορεί να ανακτήσει με παρόμοιο τρόπο 
περιεχόμενο από άλλες συσκευές αποθήκευσης NAS της WD.

1.  Συνδέστε τη μονάδα My Book Live στο οικιακό δίκτυο και θέστε τη συσκευή 
σε λειτουργία.

2.   Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή WD TV Live/Live Plus είναι συνδεδεμένη στην 
τηλεόρασή σας και έχει τεθεί σε λειτουργία.
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3.   Συνδέστε τη συσκευή WD TV Live/Live Plus στο οικιακό δίκτυο:

4.   Μεταβείτε στην οθόνη Home (Αρχική οθόνη) και επιλέξτε το εικονίδιο για το 
περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να προσπελάσετε. Μπορεί να είναι 
Music (Μουσική) , Video (Βίντεο)  ή Photo (Φωτογραφίες) .

5.   Πιέστε  /  για να επιλέξετε Media servers  (Διακομιστές πολυμέσων) 
και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter:

6.   Πιέστε  /  για να επιλέξετε τη μονάδα My Book Live και πιέστε το πλήκτρο 
Enter:
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7.   Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για τον 
λογαριασμό της μονάδας My Book Live.

Πιέστε   για να επιλέξετε OK και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter. 
8.   Όταν εμφανιστεί υποστηριζόμενο περιεχόμενο για τους επιλεγμένους τύπους 

πολυμέσων, επιλέξτε το περιεχόμενο στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε 
πρόσβαση και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσει 
η αναπαραγωγή των πολυμέσων.

Xbox 360
Σημείωση:  Παρακαλούμε μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης του Microsoft 

Xbox 360 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την 
ενημέρωση της συσκευής XBox 360.

1.  Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα Xbox 360 και η μονάδα My Book Live έχουν τεθεί 
σε λειτουργία και είναι συνδεδεμένες στο τοπικό δίκτυο.

2.   Από το κύριο περιβάλλον χρήστη της κονσόλας Xbox, μετακινηθείτε στην 
οθόνη My Xbox.

3.   Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο του Xbox 360 και μετακινηθείτε προς τα δεξιά, 
έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές των βιβλιοθηκών Video (Βίντεο), Music 
(Μουσική) και Picture (Φωτογραφίες).

4.   Επιλέξτε μία από αυτές τις τρεις επιλογές, πιέζοντας το κουμπί A του 
χειριστηρίου. Εμφανίζεται η οθόνη «Select Source» (Επιλογή προέλευσης).
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5.   Επιλέξτε MyBookLive με βάση το όνομα της συσκευής που δημιουργήσατε 
σε προγενέστερο χρόνο και πιέστε το κουμπί A. Εμφανίζεται το περιεχόμενο 
πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μονάδα MyBookLive.

6.   Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο, μετακινηθείτε στα περιεχόμενα για να δείτε 
και να αναπαραγάγετε τα αρχεία πολυμέσων.

PlayStation 3
Σημείωση:  Παρακαλούμε μεταβείτε στην τοποθεσία υποστήριξης του Sony® 

PlayStation για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την 
ενημέρωση της συσκευής PlayStation που διαθέτετε.

1.  Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PlayStation 3 και η μονάδα My Book Live έχουν 
τεθεί σε λειτουργία και είναι συνδεδεμένες στο τοπικό δίκτυο. Στην οθόνη της 
τηλεόρασής σας θα δείτε να εμφανίζεται το κύριο περιβάλλον χρήστη με μια 
σειρά από επιλογές που εμφανίζονται οριζόντια.

2.   Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης (αριστερά και δεξιά) του 
χειριστηρίου της κονσόλας PS3, περιηγηθείτε στα στοιχεία Music (Μουσική), 
Photo (Φωτογραφίες) ή Video (Βίντεο), ανάλογα με τον τύπο των πολυμέσων 
που θέλετε να αναπαραγάγετε και πιέστε το πλήκτρο X.

3.   Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης (επάνω και κάτω), μετακινηθείτε 
και επιλέξτε MyBookLive (ή το νέο όνομα της συσκευής που δημιουργήσατε 
σε προγενέστερο χρόνο) πιέζοντας το πλήκτρο X. Στα δεξιά του εικονιδίου 
MyBookLive θα εμφανιστεί μια λίστα με φακέλους (Music (Μουσική), Photo 
(Φωτογραφίες) ή Video (Βίντεο)).

4.   Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τον φάκελο που αντιστοιχεί στην επιλογή που 
κάνατε στο βήμα 2. Για παράδειγμα, εάν επιλέξατε Photo (Φωτογραφίες) από 
την κύρια οθόνη του περιβάλλοντος χρήστη, ανοίξτε τον αντίστοιχο φάκελο 
Photo στα δεξιά του εικονιδίου της μονάδας MyBookLive, διαφορετικά το 
περιεχόμενο δεν θα εμφανίζεται σωστά.

Άλλες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων
Παρακάτω αναφέρονται τα γενικά βήματα για τη ρύθμιση συσκευών όπως οι 
ψηφιακές κορνίζες, οι συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu Ray, οι συσκευές 
τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο και άλλοι προσαρμογείς ψηφιακών 
μέσων:

1.  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα My Book Live είναι συνδεδεμένη στο τοπικό οικιακό 
δίκτυο και έχει τεθεί σε λειτουργία.

2.   Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή αναπαραγωγής 
πολυμέσων για να προχωρήσετε σε τυχόν αρχική ρύθμιση ή εγκατάσταση 
προγραμμάτων οδήγησης.

3.   Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία περιήγησης της συσκευής αναπαραγωγής 
πολυμέσων, σαρώστε και εντοπίστε τη μονάδα My Book Live στο δίκτυό σας.
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4.   Ανάλογα με τη μάρκα της συσκευής αναπαραγωγής που διαθέτετε, ενδέχεται 
να χρειαστεί να προσπελάσετε τη σελίδα «Settings/Network Setup» 
(Ρυθμίσεις/Ρύθμιση δικτύου) στο περιβάλλον χρήστη, για να δημιουργήσετε 
σύνδεση ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα 
My Book Live. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής 
αναπαραγωγής για συγκεκριμένες οδηγίες.

Συσκευές DLNA
Ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη κάθε συσκευής πολυμέσων DLNA για 
οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση μιας συσκευής DLNA στο τοπικό δίκτυο, προκειμένου 
να μπορείτε να προσπελάσετε το περιεχόμενο της μονάδας My Book Live. Μεταβείτε 
στη διεύθυνση http://www.dlna.org για μια λίστα με συσκευές με πιστοποίηση 
DLNA καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες.

Πρόσβαση στη μονάδα My Book Live μέσω της υπηρεσίας 
iTunes

Επισκόπηση διακομιστή πολυμέσων iTunes
Με τον διακομιστή πολυμέσων iTunes, μπορείτε εσείς ή οποιοσδήποτε είναι 
συνδεδεμένος στη μονάδα My Book Live, να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία iTunes 
για να αναπαραγάγετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα. 
Η υπηρεσία δημιουργεί μία εικονική μουσική βιβλιοθήκη στη συσκευή και τη 
μεταχειρίζεται ως αποθετήριο του iTunes, καθιστώντας δυνατή την αναπαραγωγή 
με συνεχή ροή των αρχείων πολυμέσων από τη μονάδα My Book Live σε 
υπολογιστές με Windows ή Mac που διαθέτουν το iTunes.

Τύποι πολυμέσων που υποστηρίζονται
Ο διακομιστής πολυμέσων iTunes υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αρχείων:

AAC
ALAC
MP3
FLAC
Ogg Vorbis
Musepack
WMA
WMV
AIFF
WAV
MPEG-4
Λίστες αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο
Σημείωση:  Ο διακομιστής iTunes σαρώνει όλα τα κοινόχρηστα στοιχεία για τα 

οποία έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «Media Serving» (Υπηρεσίες 
πολυμέσων), συμπεριλαμβανομένου από προεπιλογή του 
κοινόχρηστου στοιχείου Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία).

http://www.dlna.org
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Αποθήκευση περιεχομένου
Μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση αρχείων πολυμέσων στους αντίστοιχους 
φακέλους του κοινόχρηστου στοιχείου Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) (π.χ. αρχεία 
μουσικής στον προεπιλεγμένο φάκελο «/Public/Music» της μονάδας My Book Live).

Αναπαραγωγή πολυμέσων με συνεχή ροή στο iTunes
Ο διακομιστής πολυμέσων iTunes είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή στον 
πίνακα εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Ρυθμίσεις διακομιστών 
πολυμέσων» στη σελίδα 84.

1.   Εκκίνηση του iTunes στον υπολογιστή σας.
2.   Επιλέξτε MyBookLive στο τμήμα Shared (Κοινόχρηστα) στο αριστερό 

παράθυρο. Εάν έχετε αντιγράψει μουσική στον φάκελο/Public/Shared Music 
ή βίντεο στον φάκελο/Public/Shared Videos και το αρχείο είναι σε μία από τις 
μορφές που υποστηρίζονται από το iTunes, τότε η μουσική αυτή πρέπει να 
εμφανίζεται στο δεξιό παράθυρο:

3.   Κάντε διπλό κλικ σε κάποιο αρχείο πολυμέσων για αναπαραγωγή. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λίστα με τα πρώτα σημεία που πρέπει να ελέγξετε
Επαναφορά της μονάδας My Book Live
Συγκεκριμένα προβλήματα και διορθωτικές ενέργειες

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία 
έκδοση υλικολογισμικού της μονάδας My Book Live. Για οδηγίες σχετικά με την 
ενημέρωση, δείτε «Updates (Ενημερώσεις)» στη σελίδα 72.

Λίστα με τα πρώτα σημεία που πρέπει να ελέγξετε
Η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και στη μονάδα;
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και ασφαλισμένα;
Η ένδειξη κατάστασης είναι πράσινη; Εάν όχι, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Έλεγχος των ενδείξεων LED του μπροστινού πίνακα» στη σελίδα 13.

Επαναφορά της μονάδας My Book Live
Εάν έχετε ορίσει κωδικό ή στατική διεύθυνση IP στον πίνακα εργαλείων της 
μονάδας My Book Live και το έχετε ξεχάσει, πιέστε το κουμπί επαναφοράς ενώ 
η συσκευή είναι σε λειτουργία. Η ενέργεια αυτή επαναφέρει τον κωδικό στην 
προεπιλεγμένη τιμή (κανένας κωδικός) και στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις IP. 
Η επαναφορά δεν διαγράφει τα αρχεία σας.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να να κάνετε επαναφορά της συσκευής 
χρησιμοποιώντας το κουμπί επαναφοράς:

1.   Ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία, εισάγετε έναν συνδετήρα ή ένα στυλό 
με λεπτή μύτη στην υποδοχή του κουμπιού επαναφοράς που βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της μονάδας: 

2.   Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς επί 4 δευτερόλεπτα. 
Η συσκευή εκτελεί επανεκκίνηση (η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 3 λεπτά).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Μη μετακινείτε τη μονάδα ενόσω είναι ενεργοποιημένη. 
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο πίσω μέρος της μονάδας, 
αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία, γυρίστε την 
έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση και, έπειτα, συνδέστε την πάλι. 

13
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Συγκεκριμένα προβλήματα και διορθωτικές ενέργειες
Παρακάτω περιγράφονται συγκεκριμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 
κατά τη λειτουργία της μονάδας My Book Live. Παρατίθεται λίστα πιθανών λύσεων 
για κάθε πρόβλημα.

Οι ενδείξεις LED δεν ανάβουν.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα στην πρίζα. Δοκιμάστε την συνδέοντας 
κάποια άλλη συσκευή. 

Η ένδειξη στον μπροστινό πίνακα της μονάδας My Book Live είναι κόκκινη 
και οι ενδείξεις LED του προσαρμογέα δικτύου της μονάδας δεν ανάβουν.
1.  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο στη μονάδα 

My Book Live και στον μεταγωγέα δικτύου ή τον δρομολογητή.
2.   Βεβαιωθείτε ότι ο μεταγωγέας δικτύου ή ο δρομολογητής έχει ρεύμα.
3.   Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο δικτύου και μια άλλη θύρα του μεταγωγέα 

ή του δρομολογητή. Η προσωρινή εναλλαγή της υποδοχής καλωδίου της 
μονάδας My Book Live με μια συσκευή δικτύου που λειτουργεί μπορεί να 
οδηγήσει στον εντοπισμό προβληματικών καλωδίων και υποδοχών.

Ο δρομολογητής μου παρουσιάζει σφάλμα. Πώς αντιστοιχίζεται με μη 
αυτόματο τρόπο το γράμμα μονάδας δίσκου; 
1.  Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στη θύρα Ethernet του υπολογιστή.
2.   Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο (My) Computer(Υπολογιστής (Ο υπολογιστής 

μου)).
3.   Επιλέξτε My Network Places (Θέσεις δικτύου).
4.   Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Map Network Drive (Αντιστοίχιση 

δίσκου δικτύου).
5.   Αφήστε τη ρύθμιση του γράμματος μονάδας δίσκου στην προεπιλεγμένη τιμή.
6.   Στην αναπτυσσόμενη λίστα Folder (Φάκελος), επιλέξτε \\όνομα συσκευής\public: 
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7.   Κάντε κλικ στο κουμπί Finish (Τέλος).
8.   Επιστρέψτε στο ανοιχτό παράθυρο «(My) Computer» (Υπολογιστής 

(Ο υπολογιστής μου)) για να δείτε τον φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 
της συσκευής κάτω από το στοιχείο «Network Drives» (Μονάδες δικτύου).

Η εφαρμογή εγκατάστασης ή το λογισμικό WD SmartWare δεν μπορεί να 
εντοπίσει τη μονάδα My Book Live.
Εάν η εφαρμογή εγκατάστασης ή το λογισμικό WD SmartWare δεν μπορεί να 
εντοπίσει τη μονάδα My Book Live, ενδέχεται ορισμένα πρωτόκολλα δικτύου να 
έχουν αποκλειστεί στο δίκτυο ή τον υπολογιστή. Στις περιπτώσεις αυτές, η μονάδα 
My Book Live είναι διαθέσιμη μέσω απευθείας διεύθυνσης IP ή με σύνδεση μέσω 
του ονόματος δικτύου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα εργαλείων 
της μονάδας My Book Live χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση http://129.25.676.30/ 
ή τη διεύθυνση http://mybooklive/. 

Εάν ο υπολογιστής ανήκει σε ασύρματο δίκτυο, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας 
καλώδιο Ethernet και δοκιμάστε πάλι.
Απενεργοποιήστε προσωρινά τυχόν προγράμματα τείχους προστασίας, 
λογισμικό ασφάλειας ή άλλες δικτυώσεις και δοκιμάστε πάλι.
Ελέγξτε τον τοπικό δρομολογητή για τυχόν προγράμματα τείχους προστασίας 
ή λογισμικό ασφάλειας. Εάν υπάρχουν, ελέγξτε την τεκμηρίωση του 
δρομολογητή σχετικά με την προσωρινή απενεργοποίηση του λογισμικού 
ή τη διαμόρφωση των παραμέτρων του λογισμικού έτσι ώστε να επιτρέπεται 
η κίνηση UPnP ή UDP.

Δεν μπορώ να αναπαραγάγω μουσική, βίντεο ή/και να προβάλω εικόνες 
μέσω του προσαρμογέα ψηφιακών μέσων.

Επειδή υπάρχουν πολλά είδη μορφών αρχείων για εικόνες, βίντεο και 
μουσική, ο συγκεκριμένος προσαρμογέας ψηφιακών μέσων ενδέχεται να 
μην υποστηρίζει μια μορφή για αναπαραγωγή ή για προβολή. Ανάλογα με 
τη συσκευή προσαρμογέα ψηφιακών μέσων που διαθέτετε (για παράδειγμα, 
Xbox ή PlayStation 360), ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε τη 
συσκευή σας για να υποστηρίζεται η μορφή πολυμέσων που θέλετε να 
αναπαραγάγετε. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
χρήστη του προσαρμογέα ψηφιακών μέσων που διαθέτετε.
Βεβαιωθείτε ότι για το κοινόχρηστο στοιχείο που περιέχει το περιεχόμενο 
πολυμέσων, έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία για τα συγκεκριμένα μέσα. 
Δείτε «Δημιουργία νέου κοινόχρηστου στοιχείου» στη σελίδα 93.

Πώς τερματίζω με ασφάλεια τη λειτουργία της μονάδας My Book Live; 
Εάν δεν είναι δυνατό να τερματίσετε τη λειτουργία της μονάδας από τον πίνακα 
εργαλείων της μονάδας My Book Live ή από το εικονίδιο του WD Quick View, 
ελέγξτε την ένδειξη LED στο μπροστινό μέρος της μονάδας και βεβαιωθείτε ότι 
δεν αναβοσβήνει. Εάν αναβοσβήνει, υποδηλώνει ότι η μονάδα επεξεργάζεται 
πληροφορίες (για παράδειγμα, λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας αρχείων 
ή μεταφέρει αρχεία). 
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Εάν η ένδειξη LED αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα, γίνεται ανάγνωση δεδομένων 
της μονάδας ή εγγραφή δεδομένων σε αυτήν. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.  Εάν είναι δυνατό, περιμένετε έως ότου η ένδειξη LED σταματήσει να αναβοσβήνει. 
2.   Ελέγξτε πάλι όλους τους υπολογιστές του δικτύου για να βεβαιωθείτε ότι δεν 

υπάρχουν ανοιχτά αρχεία και ότι δεν υπάρχουν εργασίες μεταφοράς αρχείων 
σε εξέλιξη.

3.   Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet.
4.   Περιμένετε 60 δευτερόλεπτα.
5.   Αφαιρέστε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Εάν η ένδειξη LED είναι σταθερά αναμμένη σε πράσινο (υποδηλώνει ότι η μονάδα 
είναι σε κατάσταση αδράνειας) ή μπλε χρώμα (υποδηλώνει ότι η μονάδα είναι σε 
κατάσταση αναμονής), τότε είναι έτοιμη για να τεθεί εκτός λειτουργίας.

1.  Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet.
2.   Αφαιρέστε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Εάν η ένδειξη LED είναι αναμμένη σε λευκό χρώμα, γίνεται αναβάθμιση του 
υλικολογισμικού. ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ επειδή η ενέργεια 
αυτή μπορεί να αλλοιώσει το υλικολογισμικό της μονάδας και να προκαλέσει 
απώλεια δεδομένων. 

Εάν η ένδειξη LED είναι αναμμένη σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα, περιμένετε έως 
ότου γίνει πράσινη. Εάν δεν ανάψει σε πράσινο χρώμα, συμβουλευτείτε την 
ενότητα «Έλεγχος των ενδείξεων LED του μπροστινού πίνακα» στη σελίδα 13.

Πώς μπορώ να κάνω αναβάθμιση του υλικολογισμικού της μονάδας 
My Book Live από την έκδοση 3.0 που διαθέτω στην έκδοση 3.5;
Για οδηγίες, αναζητήστε στη γνωσιακή βάση δεδομένων στη διεύθυνση 
http://support.wdc.com το Answer 6742.

http://support.wdc.com


MY BOOK LIVE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

πληροφορίες για τους κανονισμούς και την εγγύηση – 146

Πληροφορίες για τους κανονισμούς και την εγγύηση
Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς
Εξυπηρέτηση
Περιορισμένη εγγύηση

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς

Πληροφορίες για την κατηγορία Β της FCC
Η συγκεκριμένη συσκευή δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια 
ψηφιακών συσκευών κατηγορίας B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. 
Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν, σε εύλογο βαθμό, προστασία έναντι 
ανεπιθύμητων παρεμβολών σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συγκεκριμένη μονάδα παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση 
και η χρήση της δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια 
παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση 
ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αλλαγές 
ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τη WD μπορούν να καταστήσουν 
άκυρη την έγκριση λειτουργίας του εξοπλισμού από το χρήστη.

Το ακόλουθο φυλλάδιο που ετοίμασε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των 
Η.Π.Α. (FCC) ίσως σας φανεί χρήσιμο: Πώς να προσδιορίζετε και να επιλύετε 
προβλήματα ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών παρεμβολών. Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο ως 
μόνιμη παρακαταθήκη με τον αριθμό 004-000-00345-4 από το κρατικό τυπογραφείο των 
Η.Π.Α., στη διεύθυνση: US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet πρέπει να χρησιμοποιείται μεταξύ της μονάδας και της 
σύνδεσης δικτύου για να συμμορφώνεται προς την Κατηγορία Β του Τμήματος 15 της 
FCC και την Κατηγορία Β του προτύπου EN-55022.

Συμμόρφωση προς το πρότυπο ICES/NMB-003
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το καναδικό πρότυπο ICES-003 για 
συσκευές κατηγορίας Β.

Συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ασφάλειας
Είναι εγκεκριμένη για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά. CAN/CSA-C22.2 Αρ. 60950-1, UL 
60950-1: Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφορικής.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté 
d'équipement de technologie de l'information.

Το προϊόν προορίζεται να τροφοδοτείται με ρεύμα από μία παρατιθέμενη πηγή 
περιορισμένης ισχύος, με διπλή μόνωση, ή από απευθείας προστιθέμενη μονάδα 
τροφοδοσίας με σήμανση για «Κατηγορία 2».

Συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΕΕ για την Ευρώπη
Έχει εξακριβωθεί ότι συμμορφώνεται προς το πρότυπο EN55022 για την εκπομπή 
ραδιοσυχνοτήτων, προς το πρότυπο EN-55024 για τη γενική ατρωσία, όπου ισχύει, 
και προς το πρότυπο EN-60950 για την ασφάλεια.

14
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Σήμανση GS (μόνο για τη Γερμανία)
Θόρυβος μηχανήματος - κανονισμός 3. GPSGV: Εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά, το 
υψηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης του παρόντος προϊόντος είναι 70db(A) ή λιγότερο, 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: 
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls 
nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Ειδοποίηση KC (μόνο για τη Δημοκρατία της Κορέας)

Συσκευή κατηγορίας B. 1 Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή αυτή έχει 
εγκριθεί για χρήση για μη επαγγελματικούς σκοπούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε οποιοδήποτε περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των οικιστικών περιοχών.

Περιβαλλοντική συμμόρφωση (Κίνα)

Εξυπηρέτηση
Η WD τιμά τις εμπορικές συναλλαγές και προσπαθεί πάντα να σας προσφέρει την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αν το συγκεκριμένο προϊόν χρειάζεται συντήρηση, 
μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το 
προϊόν είτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο για την υποστήριξη των προϊόντων μας στη 
διεύθυνση http://support.wdc.com για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε 
υπηρεσίες συντήρησης ή έγκριση επιστροφής υλικού (RMA). Αν διαπιστωθεί ότι το 
προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό, θα σας δοθεί αριθμός RMA και οδηγίες για την 
επιστροφή του προϊόντος. Αν γίνει μη εξουσιοδοτημένη επιστροφή (δηλαδή χωρίς να 
έχει εκδοθεί αριθμός RMA), το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα. Οι 
εξουσιοδοτημένες επιστροφές πρέπει να αποστέλλονται σε εγκεκριμένο κιβώτιο 
αποστολής, προπληρωμένο και ασφαλισμένο, στη διεύθυνση που αναφέρουν τα έντυπα 
επιστροφής. Πρέπει να φυλάξετε το αρχικό κιβώτιο και τα υλικά συσκευασίας για την 
αποθήκευση ή την αποστολή του προϊόντος της WD. Για να τεκμηριωθεί αδιαμφισβήτητα 
η περίοδος εγγύησης, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης της εγγύησης (απαιτείται ο αριθμός 
σειράς) μέσω του ιστοτόπου http://support.wdc.com. Η WD δεν φέρει ευθύνη για την 
απώλεια δεδομένων ανεξαρτήτως αιτίας, για την ανάκτηση δεδομένων που χάθηκαν 
ή δεδομένων που περιέχει οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει περιέλθει στην κυριότητά της.

기종별 사용자 안내문

B 급기기
(가정용방송통신기자재) 

이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로
가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에
서사용할수있습니다

 (Pb)  (Hg)  (Cd)  (Cr (VI))  (PBB)  (PBDE) 
PCBA

 SJ/T 11363-2006 

 SJ/T 11363-2006 

http://support.wdc.com
http://support.wdc.com
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Περιορισμένη εγγύηση
Η WD εγγυάται ότι το Προϊόν, υπό φυσιολογική χρήση, θα είναι, για το χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται παρακάτω, χωρίς ελαττώματα υλικού και εργασίας και θα συμμορφώνεται 
με τις προδιαγραφές της WD για αυτό. Το χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης 
εγγύησης εξαρτάται από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το Προϊόν που κατέχετε. Το 
χρονικό διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης είναι 3 έτη για τις περιοχές της 
βόρειας, της νότιας και της κεντρικής Αμερικής, 2 έτη για τις περιοχές της Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και 3 έτη για την περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού 
Ωκεανού, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Το χρονικό 
διάστημα ισχύος της περιορισμένης εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς που 
εμφανίζεται στην απόδειξη αγοράς. Η WD δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε 
επιστρεφόμενο προϊόν αν η WD διαπιστώσει ότι το προϊόν κλάπηκε από την WD ή ότι 
το υποτιθέμενο ελάττωμα α) δεν υπάρχει, β) δεν είναι δυνατό να διορθωθεί με εύλογο 
τρόπο, εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε προτού η WD παραλάβει το προϊόν ή γ) μπορεί 
να αποδοθεί σε κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, τροποποίηση (όπου 
περιλαμβάνονται η αφαίρεση ή το σβήσιμο ετικετών και το άνοιγμα ή η αφαίρεση 
εξωτερικών περιβλημάτων, εκτός αν το προϊόν αναφέρεται στη λίστα με τα προϊόντα που 
επιδέχονται περιορισμένες εργασίες συντήρησης από το χρήστη και η συγκεκριμένη 
τροποποίηση εμπίπτει στις ισχύουσες οδηγίες, όπως αναφέρονται στον ιστότοπο 
http://support.wdc.com, ατύχημα ή εσφαλμένο χειρισμό ενόσω το προϊόν ήταν στην 
κυριότητα οποιουδήποτε άλλου εκτός από την WD. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες 
περιορισμούς, η μοναδική και αποκλειστική σας εγγύηση θα είναι, κατά τη διάρκεια της 
ως άνω περιόδου εγγύησης και κατ' επιλογή της WD, η επισκευή ή η αντικατάσταση 
του Προϊόντος. 

Η προαναφερόμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική εγγύηση της WD και ισχύει 
μόνο για προϊόντα που πωλούνται ως καινούρια. Τα μέσα επανόρθωσης που παρέχονται 
δια του παρόντος επέχουν θέση α) οποιουδήποτε και όλων των υπόλοιπων μέσων 
επανόρθωσης και εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή προβλεπόμενων από το νόμο, όπου 
περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας 
ή καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και β) οποιωνδήποτε και όλων των υποχρεώσεων 
και ευθυνών της WD για ζημίες, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι τυχαίες, αποθετικές 
ή ειδικές ζημίες ή οποιεσδήποτε οικονομικές απώλειες, απολεσθέντα κέρδη ή δαπάνες, 
ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από ή σε σχέση με την αγορά, τη χρήση ή την 
απόδοση του προϊόντος, ακόμη και αν η WD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών 
αυτού του είδους. Στις Η.Π.Α., ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον 
περιορισμό των έκτακτων ή αποθετικών ζημιών, επομένως οι προαναφερόμενοι 
περιορισμοί ίσως δεν ισχύουν για εσάς. Η παρούσα εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα 
νομικά δικαιώματα και επίσης ενδέχεται να διαθέτετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν 
από πολιτεία σε πολιτεία.

http://support.wdc.com
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Γενική δημόσια άδεια GNU («GPL»)
Το υλικολογισμικό που είναι ενσωματωμένο στο προϊόν αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει 
λογισμικό τρίτων που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων 
και είναι αδειοδοτημένο με βάση την GPL ή την Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας 
Χρήσης («LGPL») (συλλογικά, «Λογισμικό GPL») και όχι με βάση τη Συμφωνία άδειας 
χρήστη τελικού χρήστη της Western Digital. Σύμφωνα με την GPL, εφόσον ισχύει: 
1) Ο πηγαίος κώδικας για το Λογισμικό GPL μπορεί να ληφθεί χωρίς χρέωση από τον 
ιστότοπο http://support.wdc.com/download/gpl ή να αποκτηθεί σε δίσκο CD έναντι 
ονομαστικού αντιτίμου από τη διεύθυνση http://support.wdc.com/download/gpl ή μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Τμήμα υποστήριξης πελατών, εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία αγοράς. 2) Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναδιανείμετε και να 
τροποποιήσετε το Λογισμικό GPL. 3) Όσον αφορά ειδικά το Λογισμικό GPL, δεν 
παρέχεται καμία εγγύηση, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Και, 4) Στο παρόν περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της GPL και μπορεί να ληφθεί από 
τη διεύθυνση http://www.gnu.org, καθώς επίσης και από τη διεύθυνση 
http://support.wdc.com/download/gpl.

Η τροποποίηση ή η αλλοίωση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά οποιουδήποτε Ανοικτού λογισμικού, πραγματοποιείται αποκλειστικά με δικό 
σας κίνδυνο. Η Western Digital δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε τροποποίηση ή 
αλλοίωση τέτοιου είδους. Η Western Digital δεν θα παρέχει υποστήριξη για οποιοδήποτε 
προϊόν στο οποίο επιφέρατε ή επιχειρήσατε να επιφέρετε τροποποιήσεις στο Λογισμικό 
που παρέχεται από την Western Digital.
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Παραρτημα
TwonkyMedia

TwonkyMedia
Οι εκδόσεις υλικολογισμικού που ήταν προγενέστερες της 02.40.xx 
χρησιμοποιούσαν ως διακομιστή πολυμέσων τον TwonkyMedia. Η παρούσα 
ενότητα καλύπτει αυτές τις παλαιότερες εκδόσεις υλικολογισμικού.

Ο διακομιστής TwonkyMedia αναπαραγάγει με συνεχή ροή αρχεία μουσικής, 
φωτογραφίες και βίντεο σε συμβατές συσκευές στο σπίτι σας. Η αναπαραγωγή 
πολυμέσων σε μια συμβατή συσκευή είναι εύκολη.

Ο διακομιστής Twonky Media εκτελεί αναζήτηση για όλα τα αρχεία πολυμέσων 
που είναι αποθηκευμένα στον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 
στη μονάδα My Book Live που είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο. 
Ο διακομιστής έχει προρυθμιστεί έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε το 
πολυμεσικό περιεχόμενο στον κοινόχρηστο φάκελο Public (Μη ιδιωτικά στοιχεία) 
της μονάδας My Book Live και να είστε έτοιμοι να αναπαραγάγετε με συνεχή ροή 
και να προβάλετε περιεχόμενο στο οικιακό κέντρο ψυχαγωγίας που διαθέτετε, 
στις κονσόλες παιχνιδιών σας (για παράδειγμα, Xbox 360 ή PlayStation 3), 
στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων WD TV Live HD ή σε προσαρμογείς 
ψηφιακών μέσων DLNA 1.5, καθώς και σε άλλους υπολογιστές του οικιακού σας 
δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή TwonkyMedia, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.twonkymedia.com.

Για να ενεργοποιήσετε τον διακομιστή TwonkyMedia ώστε να αναπαραγάγει με 
συνεχή ροή περιεχόμενο από τη μονάδα My Book Live στον ή στους διακομιστές 
πολυμέσων: 

1.  Στο πλαίσιο περιήγησης του πίνακα εργαλείων της μονάδας My Book Live, 
επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα 
Media (Πολυμέσα).

2.   Κάντε κλικ στην επιλογή Twonky για να ανοίξετε την ενότητα.
3.   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Enable (Ενεργοποίηση) για το στοιχείο Twonky 

Service (Υπηρεσία Twonky) (ενεργοποιημένο από προεπιλογή).

15
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4.   Για να προβάλετε σε μορφή πίνακα τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων/
τους δέκτες, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για να επεκταθεί το τμήμα 
«Twonky Service» (Υπηρεσία Twonky): 

5.   Για να αποκλείσετε μια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων ώστε να μη 
λαμβάνει τη ροή δεδομένων (για παράδειγμα, ως μορφή γονικού ελέγχου), 
στη λίστα «Media Players» (Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων), επιλέξτε 
το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στη σειρά που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 
συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν 
δεν θέλετε να αποκλείσετε τη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν αλλάζετε μια 
ρύθμιση, η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα την αλλαγή.

6.   Για να γίνει σάρωση για νέες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, κάντε κλικ 
στο κουμπί Rescan (Εκ νέου σάρωση). Εμφανίζεται το μήνυμα «Rescan in 
Progress» (Εκ νέου σάρωση σε εξέλιξη). Μόλις η νέα σάρωση ολοκληρωθεί, 
η νέα λίστα με τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων εμφανίζεται στον 
πίνακα με τις συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων. 

Σημείωση:  Το σύστημα εκτελεί αυτόματα εκ νέου σάρωση των συσκευών 
αναπαραγωγής πολυμέσων. Το κουμπί Rescan (Εκ νέου σάρωση) 
χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
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7.   Για να ελέγξετε τις πληροφορίες κατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί > δίπλα 
στην επιλογή Status (Κατάσταση):

Οι πληροφορίες κατάστασης περιλαμβάνουν την έκδοση του λογισμικού 
Twonky, την ημερομηνία και την ώρα ενημέρωσης των ρυθμίσεών σας καθώς 
και τον αριθμό των κομματιών μουσικής, των εικόνων και των βίντεο που 
αναπαράχθηκαν με συνεχή ροή.

8.   Προκειμένου η υπηρεσία Twonky να αναζητεί μόνο τα ενημερωμένα αρχεία 
μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο στη μονάδα, κάντε κλικ στο κουμπί 
Rescan (Εκ νέου σάρωση) κάτω από τον πίνακα. 

9.   Προκειμένου η υπηρεσία Twonky να διαβάσει όλα τα αρχεία μουσικής, 
φωτογραφιών και βίντεο στη μονάδα, κάντε κλικ στο κουμπί Rebuild 
(Αναδημιουργία) κάτω από τον πίνακα. Η αναδημιουργία είναι πιο διεξοδική 
από την εκ νέου σάρωση, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Σημείωση:  Η εκ νέου σάρωση και η αναδημιουργία εκτελούνται αυτόματα. 
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά μόνο αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα.
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Γλωσσάριο
CIFS – Common Internet File System (Κοινό σύστημα αρχείων Internet). Το 
πρωτόκολλο κοινής χρήσης αρχείων που συνιστάται σε πλατφόρμες Windows, 
επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία μέσω του 
στοιχείου My Network Places (Θέσεις δικτύου). Το πρωτόκολλο CIFS υποστηρίζεται 
και από Mac OS X ή μεταγενέστερες εκδόσεις. Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol (Δυναμικό πρωτόκολλο διαμόρφωσης 
κεντρικού υπολογιστή). Πρωτόκολλο για την εκχώρηση διευθύνσεων IP σε 
συσκευές σε δίκτυο. Με τη δυναμική διευθυνσιοδότηση, μια συσκευή μπορεί να 
έχει διαφορετική διεύθυνση IP κάθε φορά που συνδέεται στο δίκτυο. Σε ορισμένα 
συστήματα, η διεύθυνση IP της συσκευής αλλάζει ακόμη και ενώ η συσκευή 
εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη. Το πρωτόκολλο DHCP υποστηρίζει, επίσης, 
συνδυασμό στατικών και δυναμικών διευθύνσεων IP. Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.

DLNA – Digital Living Network Alliance (Συμμαχία δικτύων για τον ψηφιακό τρόπο 
ζωής). Ομάδα του τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, του 
κλάδου των υπολογιστών και των εταιρειών κινητών τηλεφώνων που ορίζει τα 
πρότυπα για τη συμβατότητα των προϊόντων, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες 
να κάνουν κοινή χρήση του περιεχομένου στο σπίτι τους.

DMA – Digital Media Adapter (Προσαρμογέας ψηφιακών μέσων). Συσκευή που 
προσφέρει στις συσκευές οικιακής ψυχαγωγίας τη δυνατότητα μεταφοράς 
αρχείων πολυμέσων, όπως μουσική, φωτογραφίες και βίντεο, προς και από άλλες 
συσκευές στο δίκτυο.

DNS – Domain Name Service (Υπηρεσία ονομάτων τομέα). Σύστημα που επιτρέπει 
σε έναν διακομιστή ονομάτων δικτύου να μεταφράζει ονόματα κειμένου κεντρικών 
υπολογιστών σε αριθμητικές διευθύνσεις IP, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
αναγνώριση με μοναδικό τρόπο κάθε συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

ESD – Ηλεκτροστατική εκκένωση.

Ethernet – Τυπική μέθοδος για τη σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο (LAN) 
χρησιμοποιώντας ομοαξονικό καλώδιο.

File Transfer Protocol (FTP, Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων) – Πρωτόκολλο 
δικτύου για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ υπολογιστών μέσω ενός δικτύου. 
Το πρωτόκολλο FTP αποτελεί δημοφιλή επιλογή για την ανταλλαγή αρχείων 
ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα λειτουργικά συστήματα.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου). 
Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στον παγκόσμιο ιστό για τη μεταφορά 
πληροφοριών ανάμεσα σε διακομιστές και προγράμματα περιήγησης. Δείτε 
επίσης Πρωτόκολλο.

IP – Internet Protocol (Πρωτόκολλο διαδικτύου). Σύστημα που ελέγχει τον τρόπο 
με τον οποίο τα μηνύματα δεδομένων χωρίζονται σε πακέτα, δρομολογούνται από 
τον αποστολέα και συγκεντρώνονται εκ νέου στον προορισμό. Δείτε επίσης 
Πρωτόκολλο.

16
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iTunes – Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή 
τραγουδιών και άλλων αρχείων πολυμέσων από τη μονάδα σκληρού δίσκου ή τη 
μονάδα My Book Live.

LAN – Τοπικό δίκτυο. Σύστημα, στο οποίο χρήστες υπολογιστών της ίδιας εταιρείας 
ή οργανισμού συνδέονται μεταξύ τους και πολλές φορές με κεντρικά αποθηκευμένες 
συλλογές δεδομένων σε διακομιστές LAN.

LED – Δίοδος φωτοεκπομπής. Ηλεκτρονική διάταξη που ανάβει όταν διέρχεται 
μέσα από αυτή ηλεκτρικό ρεύμα.

NAS – Network Attached Storage (Μονάδα αποθήκευσης δικτύου). Μονάδα σκληρού 
δίσκου αποθήκευσης, η οποία ρυθμίζεται με δική της διεύθυνση δικτύου αντί να 
συνδέεται στον υπολογιστή που εξυπηρετεί χρήστες σταθμού εργασίας δικτύου.

NFS – Network File System (Σύστημα αρχείων δικτύου). Πρωτόκολλο 
συστήματος αρχείων δικτύου που επιτρέπει στον χρήστη ενός υπολογιστή-πελάτη 
να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία ενός δικτύου, τόσο εύκολα όσο θα γινόταν εάν 
οι συσκευές δικτύου ήταν προσαρτημένες στους τοπικούς δίσκους του δικτύου. 
Συνήθως έχει σχέση με τα συστήματα UNIX. Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.

NTP – Network Time Protocol (Πρωτόκολλο χρόνου δικτύου). Πρωτόκολλο για το 
συγχρονισμό των ρολογιών των υπολογιστών και του εξοπλισμού ενός δικτύου. 
Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.

RAM – Random Access Memory (Μνήμη τυχαίας προσπέλασης). Μνήμη που 
επιτρέπει την τυχαία προσπέλαση οποιασδήποτε θέσης αποθήκευσης, σε 
αντίθεση με τις συσκευές σειριακής προσπέλασης, όπως είναι οι μονάδες ταινίας.

ROM – Read-Only Memory (Μνήμη μόνο για ανάγνωση). Ενσωματωμένο τσιπ 
κυκλωμάτων μνήμης που περιέχει προγράμματα και δεδομένα που ο 
υπολογιστής ή ο κεντρικός υπολογιστής μπορεί να διαβάσει, αλλά όχι να 
τροποποιήσει. Ένας υπολογιστής μπορεί να διαβάσει τις οδηγίες που περιέχονται 
στη μνήμη ROM αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα σε αυτή.

SMB – Server Message Block (Μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή). Πρωτόκολλο 
κοινής χρήσης αρχείων για πλατφόρμες Windows, το οποίο επιτρέπει στους 
χρήστες να έχουν πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία μέσω του στοιχείου My 
Network Places (Θέσεις δικτύου). Το πρωτόκολλο CIFS υποστηρίζεται και από 
Mac OS X ή μεταγενέστερες εκδόσεις. Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol (Απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου). 
Πρότυπο για τη μεταφορά ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Δείτε επίσης 
Πρωτόκολλο.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Πρωτόκολλο ελέγχου 
μετάδοσης/Πρωτόκολλο διαδικτύου). Ομάδα πρωτοκόλλων για την επικοινωνία 
μέσω διασυνδεδεμένων δικτύων. Αποτελεί πρότυπο για τη μετάδοση δεδομένων 
μέσω δικτύων. Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.

UPnP – Universal Plug n Play (Γενικής χρήσης, τοποθέτηση και άμεση 
λειτουργία). Σύνολο πρωτοκόλλων δικτύου υπολογιστών που απλοποιεί την 
ανάπτυξη δικτύων στο σπίτι, επιτρέποντας την απρόσκοπτη σύνδεση των 
συσκευών. Δείτε επίσης Πρωτόκολλο.
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WAN – Wide Area Network (Δίκτυο ευρείας περιοχής). Δίκτυο υπολογιστών που 
υπερβαίνει τα μητροπολιτικά, τοπικά ή εθνικά σύνορα.

Διακομιστής πολυμέσων – Συσκευή που αποθηκεύει και διαμοιράζεται αρχεία 
πολυμέσων (ψηφιακός ήχος, ψηφιακά βίντεο και ψηφιακές φωτογραφίες).

Διακομιστής πολυμέσων TwonkyMedia – Εφαρμογή διακομιστή που εκτελεί 
αναζήτηση για όλα τα αρχεία πολυμέσων (για παράδειγμα, βίντεο, φωτογραφίες 
και μουσική) που είναι αποθηκευμένα στη μονάδα My Book Live, η οποία είναι 
συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο. 

Διαμέρισμα – Λογική διαίρεση σε μια μονάδα σκληρού δίσκου, την οποία το 
λειτουργικό σύστημα αντιμετωπίζει ως ξεχωριστή μονάδα σκληρού δίσκου. Σε 
κάθε διαμέρισμα εκχωρείται ένα μοναδικό γράμμα μονάδας.

Διανομέας (Hub) – Σε ένα δίκτυο είναι η συσκευή που συνδέει τις γραμμές 
επικοινωνίας σε μια κεντρική θέση, παρέχοντας μια κοινή σύνδεση σε όλες τις 
συσκευές του δικτύου.

Διασύνδεση – Πρωτόκολλο υλικού εξοπλισμού ή λογισμικού για τη διαχείριση της 
ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα σε μια συσκευή και έναν υπολογιστή. Οι πιο 
συχνές διασυνδέσεις είναι οι EIDE (γνωστό και ως PATA), SATA και SCSI. Δείτε 
επίσης Πρωτόκολλο.

Διασύνδεση κεντρικού υπολογιστή – Το σημείο στο οποίο συνδέονται μεταξύ 
τους ο κεντρικός υπολογιστής και μια μονάδα δίσκου.

Διεύθυνση IP – Δυαδικός αριθμός 32 bit, ο οποίος ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο 
έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης – Το ηλεκτρονικό κέντρο εκμάθησης της WD 
παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, οδηγίες και λογισμικό για να βοηθήσει 
τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη συσκευή αποθήκευσης στο 
προσωπικό «σύννεφο» που διαθέτουν. 

Θύρα (Υλικός εξοπλισμός) – Ειδική έξοδος σε μια συσκευή για τη σύνδεση 
άλλων συσκευών μέσω καλωδίου ή βύσματος. Μερικά παραδείγματα είναι οι 
θύρες Ethernet, οι θύρες ρεύματος και οι θύρες USB.

Κεντρικός υπολογιστής (Host) – Ο υπολογιστής στον οποίο συνδέονται οι 
υπόλοιποι υπολογιστές και οι περιφερειακές συσκευές. 

Κοινόχρηστο στοιχείο – Περιοχή, όπως είναι ο φάκελος ή ο κατάλογος, 
ρυθμισμένη κατάλληλα για την οργάνωση αρχείων και την προσπέλασή τους στο 
δίκτυό σας. Τα κοινόχρηστα στοιχεία μπορεί να είναι μη ιδιωτικά, δηλ. μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε χρήστη στο δίκτυό σας, ή ιδιωτικά, οπότε 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από επιλεγμένους χρήστες του δικτύου σας.

Λειτουργικό σύστημα – Λογισμικό που επιτρέπει σε χρήστες και προγράμματα 
που είναι εγκατεστημένα στο σύστημά σας να επικοινωνούν με τον υλικό 
εξοπλισμό υπολογιστή, όπως είναι μια μονάδα σκληρού δίσκου.

Πολλών χρηστών – Σύστημα της τεχνολογίας της πληροφορικής που επιτρέπει 
σε περισσότερους από έναν χρήστες να έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση σε 
δεδομένα.
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Προσαρμογέας κεντρικού υπολογιστή – Πρόσθετη πλακέτα που ενεργεί ως 
διασύνδεση ανάμεσα στον δίαυλο ενός συστήματος υπολογιστή και σε μια μονάδα 
σκληρού δίσκου.

Πρωτόκολλο – Σύμβαση μετάδοσης δεδομένων που καθορίζει το συγχρονισμό, 
τη μορφή ελέγχου και την αναπαράσταση δεδομένων.

Συνεχής ροή πολυμέσων – Πολυμέσα όπως ήχος, βίντεο και φωτογραφίες που 
λαμβάνονται συνεχώς ενώ μεταδίδονται ταυτόχρονα από έναν παροχέα 
αντίστοιχων υπηρεσιών.

Συσκευή αποθήκευσης πολυμέσων – Συσκευή που αποθηκεύει αρχεία 
πολυμέσων (ψηφιακός ήχος, ψηφιακά βίντεο και ψηφιακές φωτογραφίες).

Ταχύτητα μεταφοράς κεντρικού υπολογιστή – Η ταχύτητα με την οποία ένας 
κεντρικός υπολογιστής μπορεί να μεταφέρει δεδομένα μέσω μιας διασύνδεσης.

Τεχνολογία GreenPower™ Technology – Τεχνολογία μηχανικής κατασκευής 
που αναπτύχθηκε από την WD για την παροχή μονάδων σκληρού δίσκου 
χαμηλής κατανάλωσης στους πελάτες μας. Οι μονάδες σκληρού δίσκου WD 
τεχνολογίας GreenPower αποφέρουν κατά μέσο όρο εξοικονόμηση ενέργειας 
ύψους 4-5 Watt σε σύγκριση με τις μονάδες δίσκων των ανταγωνιστών, χωρίς να 
υστερούν παράλληλα σε επιδόσεις. 

Υπολογιστής δικτύου – Υπολογιστής που επικοινωνεί με κεντρικό σύστημα 
αποθήκευσης δεδομένων, όπως είναι οι διακομιστές ή τα συστήματα RAID.
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Οι πληροφορίες που παρέχει η WD θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, η WD ουδεμία ευθύνη 
αναλαμβάνει για τη χρήση τους ή για οποιαδήποτε παραβίαση ευρεσιτεχνιών ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων 
που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση τους. Ουδεμία άδεια χορηγείται κατά συνεκδοχή ή με άλλον 
τρόπο βάσει οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή των δικαιωμάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 
WD. Η WD διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Οι ονομασίες Western Digital και WD, το λογότυπο της WD καθώς και οι ονομασίες My Book, My Passport 
και WD TV είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες My Book Live,
WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live και WD TV Live Plus είναι εμπορικά 
σήματα της Western Digital Technologies, Inc. Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα 
σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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3355 Michelson Drive
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