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Συνοπτικός Οδηγός για χρήση του 

επιπλέον χώρου αποθήκευσης 

δεδομένων στο Τμήμα Πληροφορικής 

Γενικά 

 

Η Ο.Τ.Υ μέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων προσωπικών δεδομένων, 

προσφέρει επιπλέον χώρο για αποθήκευση δεδομένων εκτός του προσωπικού χώρου (home directory), σε 

όλο το  ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό. Η πρόσβαση στον χώρο μπορεί να γίνει μέσω Windows, 

Linux και MAC. 

1. Πρόσβαση στον επιπλέον χώρο μέσω Windows  
 

Όσοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι με μηχανές Windows που ανήκουν στο AD, τότε θα εντοπίσουν στο “My 

Computer”, εκτός  από το U:\ drive και το W:\ drive (το οποίο αντιστοιχεί στο 

/extraspace/faculty/<username>). Στην περίπτωση που δεν εντοπίσετε το W:\ drive, τότε χρειάζεται να 

κάνετε logout  και ξανά login στον υπολογιστή σας. Όσοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι με μηχανές Windows 

που δεν ανήκουν στο AD ή χρησιμοποιούν τοπικούς λογαριασμούς (π.χ σε φορητούς υπολογιστές) 

παρακαλώ ανατρέξετε στον “Οδηγό  Χρήσης προσωπικού χώρου στο Τμήμα Πληροφορικής” στον 

σύνδεσμο http://its.cs.ucy.ac.cy/images/stories/uploads/guides/home_directory_userguide.pdf 
 

2. Πρόσβαση στον επιπλέον χώρο μέσω Linux 
 

Οι χρήστες θα εντοπίσουν  στον προσωπικό τους φάκελο (home directory) τον σύνδεσμο EXTRASPACE, 

ο οποίος παραπέμπει σε δευτερεύοντα προσωπικό χώρο 

 π.χ EXTRASPACE → /extraspace/faculty/<username>  

 O χώρος αυτός είναι προσωπικός για τον κάθε χρήστη, περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο διαφύλαξης 

δεδομένων (backup), και δεν θα υπάρχει περιορισμός στην χρήση του (user quotas). Οι χρήστες μπορούν 

να μεταφέρουν, να δημιουργήσουν  να διαγράψουν οτιδήποτε αρχεία, φακέλους  δεδομένα κτλ, όπως και 

στον προσωπικό τους χώρο. 

http://its.cs.ucy.ac.cy/images/stories/uploads/guides/home_directory_userguide.pdf
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3. Πρόσβαση στον επιπλέον χώρο μέσω MAC 
 

Οι χρήστες των MAC θα πρέπει να εκτελέσουν τα πιο κάτω βήματα: 

Επιλέξετε από τα ”Applications”-> Utilities και μετά την επιλογή “ Terminal”. Θα μεταφερθείτε στο 

command prompt. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο στο οποίο θα γίνει το mount, και στην 

συνέχεια θα εκτελέσετε την εντολή για να γίνει η σύνδεση. 

1. Μεταφερθείτε στο ευρετήριο Volumes και δημιουργήστε το ευρετήριο “extraspace”. 

2. Εκτελέστε την εντολή : 

 

3. Θα σας ζητήσει να εισάξετε το συνθηματικό σας που έχετε στο Active Directory Windows. Όταν η 

σύνδεση είναι επιτυχής τότε θα δείτε στο desktop σας το εικονίδιο με το όνομα σας για το Drive. 

4. Εάν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε “Alias”  το οποίο μπορείτε να ονομάσετε extraspace. 

Για περισσότερες πληροφορίες  και λεπτομέρειες, παρακαλώ κοιτάξτε στον “Οδηγό  Χρήσης προσωπικού 

χώρου στο Τμήμα Πληροφορικής” στον σύνδεσμο 

http://its.cs.ucy.ac.cy/images/stories/uploads/guides/home_directory_userguide.pdf 
Ο οδηγός αυτός έχει επίσης τοποθετηθεί στον σύνδεσμο 

http://its.cs.ucy.ac.cy/images/stories/uploads/guides/summary_user_guide.pdf 

 

http://its.cs.ucy.ac.cy/images/stories/uploads/guides/home_directory_userguide.pdf
http://its.cs.ucy.ac.cy/images/stories/uploads/guides/summary_user_guide.pdf

