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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 

Λογαριασμοί, γονικός 

έλεγχος, και ασφάλεια 

ε μια εποχή όπου η ασφάλεια είναι ένα από τα πιο καίρια ζητήματα στην υψηλή τε-

χνολογία, η Apple ήταν αρκετά έξυπνη ώστε να την αναγάγει σε κεντρικό σημείο 

του Mac OS X. Το λειτουργικό σύστημα ήταν ήδη απρόσβλητο από ιούς και καλύ-

τερα προστατευμένο από επιθέσεις μέσω του Διαδικτύου από ό,τι τα Windows, αλλά το 

Mac OS X 10.6 είναι το πιο άτρωτο λειτουργικό σύστημα του Mac μέχρι τώρα, εξοπλι-

σμένο με ένα σωρό νέους αμυντικούς μηχανισμούς από τις σκοτεινές δυνάμεις. Το κεφά-

λαιο αυτό καλύπτει όλους αυτούς τους μηχανισμούς. 

Με το σκεπτικό όμως ότι η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια προέρχεται από άλλα ά-

τομα στο σπίτι ή στη δουλειά σας, η πιο σημαντική λειτουργία ασφαλείας του Mac OS X 

είναι το σύστημα λογαριασμών (accounts). 

Εισαγωγή στους λογαριασμούς 

Η έννοια των λογαριασμών χρηστών (user accounts) είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προ-

σέγγιση ασφάλειας του Mac OS X. Όπως το Unix που κρύβεται από κάτω (και όπως τα 

Windows επίσης), το Mac OS X είναι σχεδιασμένο εξαρχής ως ένα λειτουργικό σύστημα 

πολλών χρηστών (multiple-user). Δηλαδή, μπορείτε να διευθετήσετε το Mac OS X ώστε 

όλοι όσοι το χρησιμοποιούν να πρέπει να συνδέονται ως χρήστες (log in) — να πατούν 

στο όνομά τους και να καταχωρίζουν τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης — όταν ανάβει 

ο υπολογιστής (Εικόνα 1-1). 

Σ 



Εισαγωγή στους λογαριασμούς    

36    MAC OS X SNOW LEOPARD: ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ 

 

Εικόνα 1-1: Όταν δημιουργείτε πολλούς λογαριασμούς, ο Mac θα ανάβει λιγότερες φορές από όσες 

συνδέεστε ως χρήστες σε αυτόν. Αυτή η οθόνη σύνδεσης χρήστη εμφανίζεται με τη διαταγή Log 

Out (Αποσύνδεση) στο μενού a, καθώς και με το μενού Accounts που θα περιγράψουμε στη συ-

νέχεια του κεφαλαίου. Πατήστε στο όνομά σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας (αν 

έχετε ορίσει κάποιον), για να περάσετε από αυτό το πλαίσιο διαλόγου και να φτάσετε στο υλικό σας. 

Μετά από αυτό, ο καθένας βρίσκει τον κόσμο του Macintosh ακριβώς όπως τον άφησε 

την τελευταία φορά, με τα εξής στοιχεία: 

• Τα έγγραφα, τα αρχεία, και τους φακέλους του. 

• Τις ρυθμίσεις προτιμήσεων σε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιεί: σελιδοδείκτες 

και αρχική σελίδα του φυλλομετρητή Ιστού, την εικόνα φόντου της επιφάνειας εργα-

σίας, το πρόγραμμα προστασίας οθόνης, και τη γλώσσα, τα εικονίδια στην επιφάνεια 

εργασίας και το Dock, καθώς και το μέγεθος και τη θέση του ίδιου του Dock, κλπ. 

• Τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία 

και τα γραμματοκιβώτια. 

• Τα προγράμματα και τις γραμματοσειρές που έχει εγκαταστήσει. 

• Τα προγράμματα που έχει καθορίσει να ξεκινούν αυτόματα με την εκκίνηση του υπο-

λογιστή. 
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Το σύστημα αυτό επιτρέπει σε διαφορετικά άτομα να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή κά-

θε μέρα, χωρίς να πειράζει ο ένας τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του άλλου. Επίσης, προ-

στατεύει το Mac από καταστρεπτικές επεμβάσεις άτακτων (ή αδέξιων) φοιτητών, εργα-

ζομένων, και χάκερ. 

Αν είστε το μοναδικό άτομο που χρησιμοποιεί το Mac σας, μπορείτε άνετα να παραλεί-

ψετε αυτό το κεφάλαιο. Ο Mac δεν θα σταματά ποτέ όταν ξεκινά για να σας ζητά το όνο-

μα και τον κωδικό πρόσβασης που καθορίσατε όταν εγκαταστήσατε το Mac OS X, επει-

δή το πρόγραμμα εγκατάστασης της Apple ενεργοποιεί αυτόματα κάτι που ονομάζεται 

αυτόματη σύνδεση ή αυτόματη είσοδος (automatic login — σελίδα 65). Ωστόσο, θα χρησι-

μοποιείτε έναν από αυτούς τους λογαριασμούς, είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι. 

Επίσης, ίσως προτιμήσετε να παρακάμψετε τις έννοιες που παρουσιάζουμε στο κεφάλαιο 

αυτό, επειδή κάποια στοιχεία αυτού του πολυχρηστικού λειτουργικού συστήματος είναι 

πιθανό κάποιες φορές να εμποδίζουν τις μοναχικές σας δραστηριότητες. 

Συμβουλή: Ακόμη και αν δεν μοιράζεστε το Mac σας με κανέναν άλλο και δεν δημιουργείτε άλλους 

λογαριασμούς χρηστών, θα ήταν καλό να μάθετε σχετικά με τη λειτουργία των λογαριασμών, λόγω 

της δυνατότητας που έχει να προστατεύει ολόκληρο τον υπολογιστή με κωδικό πρόσβασης. Το μό-

νο που χρειάζεται να κάνετε είναι να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης (ή εισό-

δου) που περιγράφεται στη σελίδα 65. Μετά από αυτό, ο Mac σας θα είναι προστατευμένος από μη 

εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις όταν εσείς απομακρύνεστε από το γραφείο σας ή σε περίπτωση 

κλοπής του φορητού σας. 

Ο πρώτος λογαριασμός 

Όταν εγκαταστήσατε το Mac OS X, είτε το 10.6 είτε μια προηγούμενη έκδοση, σας ζη-

τήθηκε ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης. Έτσι δημιουργήσατε τον πρώτο 

λογαριασμό χρήστη (user account) στο Macintosh σας. Από εκείνη τη μοιραία ημέρα, εί-

ναι πιθανό να έχετε κάνει κάποιες αλλαγές στην επιφάνεια εργασίας σας — να προσαρ-

μόσατε τις ρυθμίσεις του Dock, να διευθετήσατε τους φακέλους και την επιφάνεια εργα-

σίας σας σύμφωνα με το γούστο σας, να προσθέσατε μερικούς σελιδοδείκτες στο φυλλο-

μετρητή Ιστού σας, και άλλα — χωρίς να καταλαβαίνετε ότι στην ουσία αυτές οι αλλαγές 

εφαρμόζονται μόνο στο λογαριασμό χρήστη σας. 

Επίσης, ίσως αποθηκεύετε τα έγγραφά σας στον αρχικό σας φάκελο (Home), ο οποίος 

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του λογαριασμού σας. Σε αυτόν το φάκελο, που συνήθως 

έχει το όνομά σας και βρίσκεται μέσα στο φάκελο Users του σκληρού δίσκου σας, απο-

θηκεύεται όχι μόνον η δουλειά σας αλλά και οι ρυθμίσεις των προτιμήσεων όλων των 

προγραμμάτων που χρησιμοποιείτε, ειδικές γραμματοσειρές που έχετε εγκαταστήσει, το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, κλπ. 
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Έτσι λοιπόν, υποθέστε ότι δημιουργείτε ένα λογαριασμό για ένα δεύτερο χρήστη. Όταν 

αυτός συνδεθεί στον υπολογιστή, θα βρει την επιφάνεια εργασίας του όπως ακριβώς την 

έχει διευθετήσει η Apple — την εντυπωσιακή διαστημική εικόνα φόντου της επιφάνειας 

εργασίας, το Dock στη βάση της οθόνης, κλπ. Στη συνέχεια, ο χρήστης αυτός μπορεί να 

κάνει τις ίδιες αλλαγές στο Mac τις οποίες κάνατε και εσείς, χωρίς όμως να επηρεαστεί 

το δικό σας περιβάλλον την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. 

Με άλλα λόγια, η λειτουργία πολλών λογαριασμών έχει δύο συνιστώσες: πρώτον, ένα 

στοιχείο "διευκόλυνσης" που κρύβει τα "σκουπίδια" των άλλων χρηστών, και δεύτερον 

ένα στοιχείο ασφαλείας το οποίο προστατεύει το λογισμικό συστήματος του Mac και τη 

δουλειά όλων των χρηστών. 

Δημιουργία λογαριασμού 

Υποθέστε ότι έρχεται κάποιος νεοφερμένος στη μικρή οικογένεια του Mac σας — ένας 

νέος εργαζόμενος, ένας νέος φοιτητής, ή ένα νέο αίσθημα, για παράδειγμα. Και θέλετε να 

κάνετε αυτό το πρόσωπο να αισθάνεται σαν στο σπίτι του στο Mac σας. 

Ξεκινήστε ανοίγοντας το παράθυρο System Preferences (δείτε το Κεφάλαιο 9 του Τό-

μου Α'), και πατώντας στο εικονίδιο Accounts (Λογαριασμοί). Θα μεταφερθείτε στο κέ-

ντρο ελέγχου της δημιουργίας και της διαχείρισης λογαριασμών χρηστών (Εικόνα 1-2). 

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό χρήστη, ξεκινήστε ξεκλειδώνοντας το πάνελ 

Accounts. Δηλαδή, πατήστε στο εικονίδιο l κάτω αριστερά, και καταχωρίστε το όνομα 

χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. 

Τώρα μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί + κάτω από τη λίστα των χρηστών. Θα εμφανι-

στεί το μικρό πάνελ που βλέπετε στο κάτω μέρος της Εικόνας 1-2. 

Στάδιο 1: Επιλέξτε έναν τύπο λογαριασμού χρήστη 

Σαν να μην ήταν ήδη αρκετά περίπλοκη όλη αυτή η ιστορία με τους λογαριασμούς και 

τους κωδικούς πρόσβασης, το Mac OS X διαθέτει περισσότερους τύπους λογαριασμών 

από ποτέ, και εσείς θα πρέπει να καθορίσετε τι τύπο λογαριασμού θα έχει κάθε χρήστης, 

τη στιγμή που δημιουργείτε το λογαριασμό. 

Για το σκοπό αυτόν, ανοίξτε το αναδυόμενο μενού New Account (Νέος λογαριασμός) — 

Εικόνα 1-2, κάτω. Οι πέντε τύποι λογαριασμών που περιέχει περιγράφονται στις επόμε-

νες σελίδες. 
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Εικόνα 1-2: Επάνω: Εδώ φαίνονται όλοι οι χρήστες που έχουν λογαριασμό. Από εδώ μπορείτε να 

δημιουργήσετε νέους λογαριασμούς ή να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης. Αν δεν έχετε ξαναδεί αυτό 

το παράθυρο, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει μόνον ένας λογαριασμός χρήστη: ο δικός σας. Αυ-

τός είναι ο λογαριασμός που δημιούργησε το Mac OS X όταν το εγκαταστήσατε. Εσείς, ο σοφός δια-

χειριστής, πρέπει να πατήσετε στο κουμπί l για να πιστοποιήσετε την ταυτότητά σας και να μπορέ-

σετε να κάνετε αλλαγές. 

Κάτω: Το πρώτο βήμα της διαδικασίας δημιουργίας ενός λογαριασμού είναι η επιλογή του τύπου 

λογαριασμού που θέλετε να δημιουργήσετε. 
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Λογαριασμοί διαχειριστών 

Αν αυτός είναι ο προσωπικός σας Mac, τότε ακριβώς κάτω από το όνομά σας στο τμήμα 

Accounts του παραθύρου System Preferences, κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει η ένδειξη 

Admin (Διαχειριστής). 

Επειδή εσείς είστε το άτομο που εγκατέστησε το Mac OS X, ο Mac υποθέτει ότι είστε ο 

διαχειριστής του — ο μάγος της τεχνολογίας που κρατάει τα ηνία του. Είστε ο καθηγη-

τής, ο γονέας, ο οικιακός γκουρού. Εσείς είστε αυτός που θα συντηρεί το συγκεκριμένο 

Mac. Οι επόμενες αρμοδιότητες επιτρέπονται μόνο σε ένα διαχειριστή: 

• Εγκατάσταση νέων προγραμμάτων στο φάκελο Applications. 

• Προσθήκη γραμματοσειρών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. 

• Αλλαγές σε συγκεκριμένα πάνελ του παραθύρου System Preferences — μεταξύ των 

οποίων τα Network, Date & Time, Energy Saver, και Startup Disk. 

• Χρήση κάποιων λειτουργιών στο πρόγραμμα Disk Utility. 

• Δημιουργία, η μετακίνηση, ή η διαγραφή φακέλων που βρίσκονται έξω από τον αρχι-

κό σας φάκελο (Home) ή από το φάκελο Shared. 

• Καθορισμός του ποιος θα μπορεί να έχει λογαριασμό στο Mac. 

• Άνοιγμα, τροποποίηση, ή διαγραφή αρχείων άλλων χρηστών. 

• Παράκαμψη της λειτουργίας FileVault με τη χρήση ενός κύριου κωδικού πρόσβασης 

(σελίδα 86). 

Η έννοια του διαχειριστή μπορεί να σας είναι νέα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να χωνέψε-

τε. Καταρχήν, θα βρείτε κάποιες ρυθμίσεις σε ολόκληρο το Mac OS X τις οποίες μπορεί-

τε να αλλάξετε μόνον αν είστε διαχειριστές — όπως πολλές ρυθμίσεις στο ίδιο το πάνελ 

Accounts. Δεύτερον, η κατάσταση του διαχειριστή παίζει έναν τεράστιο ρόλο όταν θέλε-

τε να δικτυώσετε το Mac σας με άλλους τύπους υπολογιστών, όπως θα περιγράψουμε 

στο επόμενο κεφάλαιο. Και τέλος, σε μεγαλύτερο εύρος, το γεγονός ότι ο Mac διαθέτει 

ένα πανίσχυρο σύστημα λογαριασμών χρηστών, ακριβώς όπως τα παραδοσιακά λειτουρ-

γικά συστήματα του Unix και τα πιο πρόσφατα των Windows, του δίνει μια ανταγωνιστι-

κή ευκαιρία σε εταιρικά περιβάλλοντα. 

Καθώς δημιουργείτε λογαριασμούς για άλλα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν το συγκε-

κριμένο Mac, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε όποιο από αυτά τα άτομα θέλετε διαχειρι-

στή, όπως εσείς. Είναι περιττό να πούμε ότι πρέπει να ασκήσετε ορθή κρίση. Δώστε αυ-

τές τις δυνατότητες σε άτομα τα οποία είναι το ίδιο υπεύθυνα και έχουν τις ίδιες τεχνικές 

γνώσεις με εσάς. 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Δημιουργία ομάδων 

Η αλλαγή των αδειών πρόσβασης σε έναν δικτυωμένο Mac, ή έναν με πάρα πολλούς λογαρια-
σμούς χρηστών, γίνεται πολύ πιο εύκολα μέσω της δημιουργίας ομάδων. 

Παλαιότερα, η διαδικασία αυτή απαιτούσε μια πολύπλοκη σειρά βημάτων στο Unix τα οποία, αν 
δεν τα ακολουθούσατε προσεκτικά, θα μπορούσαν να προξενήσουν σημαντική ζημιά στο Mac 
σας. Στο Mac OS X, όμως, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα το ίδιο εύκολα όπως δημιουρ-
γείτε και ένα λογαριασμό, και μάλιστα στην ίδια θέση: στο πάνελ Accounts του παραθύρου 
System Preferences. 

Πατήστε στο μικρό εικονίδιο l στην κάτω αριστερή γωνία. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε 
το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή που έχετε, και πατήστε στο OK. Ο Mac απλώς 
θέλει να βεβαιωθεί ότι στο τιμόνι βρίσκεται ο καλός ο καπετάνιος. 

 

Τώρα πατήστε στο κουμπί + σαν να επρόκειτο να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό. Όμως, 
από το αναδυόμενο μενού New Account (που βλέπετε στο κάτω μέρος της Εικόνας 1-2), επι-
λέξτε τη διαταγή Group (Ομάδα). Έπειτα πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα (Διαχεί-
ριση, Παιδιά, ή οτιδήποτε άλλο), και στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί Create Group (Δημιουρ-
γία ομάδας). 

Θα εμφανιστεί μια λίστα όπως αυτή της εικόνας εδώ: πλαίσια ελέγχου για όλους τους κατόχους 
λογαριασμών χρήστη στο Mac. Ενεργοποιήστε τα πλαίσια ελέγχου αυτών που θεωρείτε άξιους να 
ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες θέλετε. Αργότερα, όταν έλθει η στιγμή να μοιραστείτε 
ένα φάκελο ή ένα αρχείο, θα κερδίσετε χρόνο επιλέγοντας το όνομα μιας ομάδας αντί να δίνετε 
τις κατάλληλες άδειες πρόσβασης σε ένα άτομο κάθε φορά. 
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Τυπικοί λογαριασμοί 

Οι περισσότεροι χρήστες, στους περισσότερους Mac, έχουν έναν τυπικό (Standard) λογα-

ριασμό (Εικόνα 1-2). Αυτά τα άτομα έχουν καθημερινή πρόσβαση στους δικούς τους αρ-

χικούς φακέλους και στα ακίνδυνα πάνελ του παραθύρου System Preferences, αλλά οι 

περισσότερες από τις υπόλοιπες περιοχές του Mac είναι έξω από τη δικαιοδοσία τους. Το 

Mac OS X δεν τους επιτρέπει ούτε καν να δημιουργήσουν νέους φακέλους στον κύριο 

σκληρό δίσκο, παρά μόνο μέσα στους δικούς τους αρχικούς φακέλους (ή στο φάκελο 

Shared που περιγράφεται στη σελίδα 73). 

Κάποια από τα πάνελ του παραθύρου System Preferences διαθέτουν ένα εικονίδιο κλει-

δαριάς (l). Αν έχετε έναν τυπικό λογαριασμό, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε τέτοιες 

ρυθμίσεις χωρίς τη συνδρομή ενός διαχειριστή. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να αποσυνδέε-

στε ώστε να συνδεθεί ένας διαχειριστής και να κάνει τις αλλαγές. Μπορείτε απλώς να 

φωνάξετε το διαχειριστή, να πατήσετε στο εικονίδιο της κλειδαριάς, και να τον αφήσετε 

να πληκτρολογήσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (εφόσον δεν έχει καμία α-

ντίρρηση να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε). 

Λογαριασμοί υπό διαχείριση με γονικό έλεγχο 

Ένας λογαριασμός υπό διαχείριση (Managed) είναι ίδιος με έναν τυπικό λογαριασμό — 

με τη διαφορά ότι ενεργοποιείται ο γονικός έλεγχος. (Ο συγκεκριμένος έλεγχος περιγρά-

φεται στη συνέχεια του κεφαλαίου.) Μπορείτε να μετατρέψετε έναν λογαριασμό υπό δια-

χείριση σε τυπικό απλώς απενεργοποιώντας το γονικό έλεγχο, και αντίστροφα. 

Δηλαδή, ο λογαριασμός αυτός συνήθως έχει ακόμα λιγότερες ελευθερίες — για παρά-

δειγμα, επειδή έχετε περιορίσει τα προγράμματα στα οποία θα έχει πρόσβαση το συγκε-

κριμένο άτομο. Χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό υπό διαχείριση για παιδιά ή για οποιον-

δήποτε χρειάζεται ένα Mac με "λαστιχένιους" τοίχους. 

Μόνο κοινή χρήση 

Ένας λογαριασμός μόνο για κοινή χρήση είναι εξαιρετικά χρήσιμος αν ο Mac σας είναι 

συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο (Κεφάλαιο 2). Βλέπετε, κανονικά μπορείτε να συνδεθείτε 

και να προσπελάσετε τα αρχεία του Mac σας με έναν από δύο τρόπους: 

• Αυτοπροσώπως, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον υπολογιστή. 

• Μέσω ενός δικτύου. 

Η διευθέτηση αυτή σχεδιάστηκε για οικογένειες και σχολεία, όπου ένας και μόνο Mac 

χρησιμοποιείται από κοινού από πολλά άτομα. 

Η διευθέτηση αυτή, όμως, γίνεται λίγο ανόητη όταν οι υπόλοιποι στο δίκτυο στο σπίτι ή 

στο γραφείο σας έχουν το δικό τους υπολογιστή. Αν θέλατε η γυναίκα σας (ή ο άντρας 
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σας) ή ο διευθυντής πωλήσεών σας να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν αρχεία από το 

Mac σας, θα έπρεπε να δημιουργήσετε πλήρεις λογαριασμούς γι' αυτούς στο Mac σας, με 

τους αντίστοιχους αρχικούς φακέλους, τους οποίους όμως δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ καλή ιδέα η δημιουργία ενός λογαριασμού 

με την επιλογή Sharing Only (Μόνο κοινή χρήση). Ένας τέτοιος λογαριασμός είναι δια-

θέσιμος μόνο μέσω του δικτύου και δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν από τον ίδιο το 

Mac σας αφού δεν διαθέτει αρχικό φάκελο! 

Τέλος, φυσικά, οι κάτοχοι λογαριασμών του τύπου Sharing Only δεν μπορούν να κά-

νουν καθόλου αλλαγές στις ρυθμίσεις ή τα προγράμματα του Mac. (Και επειδή οι λογα-

ριασμοί αυτοί δεν έχουν αρχικούς φακέλους, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λει-

τουργία FileVault γι' αυτούς, όπως περιγράφεται στη σελίδα 84.) 

Με άλλα λόγια, ένας λογαριασμός μόνο για κοινή χρήση υπάρχει αποκλειστικά και μόνο 

για την κοινή χρήση αρχείων στο δίκτυο, και οι κάτοχοι ενός τέτοιου λογαριασμού μπο-

ρούν να καταχωρίζουν το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής τους μόνον από άλλους Mac. 

Όταν δημιουργήσετε αυτό το είδος λογαριασμού, γίνονται διαθέσιμες όλες οι δυνατότη-

τες της κοινής χρήσης αρχείων και οθόνης που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2. 

Ομάδα 

Μια ομάδα (group) είναι απλώς ένας εικονικός αποδέκτης των ονομάτων άλλων λογα-

ριασμών χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα με τους πιο αξιόπιστους συ-

νεργάτες σας, μια άλλη για τα παιδάκια σας, κλπ. — όλες στο όνομα της καλής διαχείρι-

σης των προνομίων κοινής χρήσης αρχείων που περιγράφουμε στη σελίδα 108. Οι ομά-

δες καλύπτονται εκτενέστερα στο ειδικό πλαίσιο της σελίδας 41. 

Ο λογαριασμός επισκέπτη 

Το Mac OS X παρείχε πάντα έναν ειδικό λογαριασμό με το όνομα Guest (Επισκέπτης), ο 

οποίος αποτελούσε μια θαυμάσια λύση για τη διευκόλυνση επισκεπτών, φίλων, ή ο-

ποιουδήποτε άλλου που ήταν απλώς περαστικός και ήθελε να χρησιμοποιήσει για λίγο το 

Mac σας. Αν επιτρέπετε σε τέτοια άτομα να χρησιμοποιούν το λογαριασμό επισκέπτη, ο 

δικός σας λογαριασμός παραμένει ιδιωτικός και ασφαλής. 

Σημείωση: Ο λογαριασμός Guest δεν περιλαμβάνεται στους τύπους λογαριασμών του αναδυόμε-

νου μενού New Account (Εικόνα 1-2). Αυτό συμβαίνει επειδή ο λογαριασμός Guest είναι μοναδι-

κός και δεν μπορούν να δημιουργηθούν πολλοί. 

Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι ένας λογαριασμός με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εμφανίζεται 

εξ ορισμού στη λίστα των λογαριασμών. 




