Eerste Hulp

Stuur je vragen of tips naar post@macfan.nl
en vermeld zoveel mogelijk details
over de gebruikte software en hardware.
De redactie van MacFan selecteert de
interessantste kwesties voor deze rubriek.
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Foolproof in het kwadraat
Soms heb je gewoon helemaal geen beveiliging nodig.
En dat is best lastig, ontdekte MacFan-medewerker
Gerard Voshaar toen hij onlangs een intekenlijst online
wilde zetten voor de bijdragen aan een familiefeest.
Foolproof tot de tweede macht, omschreef hij zijn
wens, dus iedere verre tante moet met 1 klik op de
juiste plek arriveren om gewoon haar naam te noteren
achter pannenkoeken bakken, fruitsalade meebrengen
of haring schoonmaken. En het moet een nette lijst
zijn, dus geen kladblokje maar iets met rijen en kolommen.
De meeste online diensten zetten graag een spreadsheet voor je op het net, maar bijna altijd moeten de
bezoekers een account aanmaken om mee te mogen
doen. Op de brainstormlijst voor MacFan-medewerkers
vroeg Gerard om raad en die kwam per kerende post:

De instelling ontbreekt in de voorkeuren van Voorvertoning. Apple ziet er vermoedelijk vanaf omdat dit
programma een paar eigenaardigheden heeft. Kopieer je
bijvoorbeeld een pdf-bestand, dan dwingen enkele kenmerken daarvan tot opslaan als pdf en Voorvertoning
houdt zich hier goed aan. Soms gebeurt hetzelfde met
een tif-bestand en let ook op kopietjes waarin transparantie voorkomt. Dan kún je niet eens handmatig
opslaan als jpg, aangezien dit compressieformaat geen
raad weet met doorzichtige pixels.
Voor zover er iets te beïnvloeden valt, doe je dat met het
volgende Terminalcommando dat de instellingen voor
schermafbeeldingen wijzigt:
defaults write com.apple.screencapture type jpg
In plaats van jpg kun je ook kiezen voor tiff, gif, png en
pdf. Om de wijzigingen door te voeren vervolg je met:
killall SystemUIServer
Het handige hulpmiddel Tinkertool van Marcel Bresink
kan nog veel meer verborgen voorkeuren van OSX wijzigen. Je vindt dit programma in de softwaresectie van
MacFan.nl

Reutelen en slurpen
Zacht reutelend maakte de iMac van Jacques de Neef in
de loop van de dag duidelijk dat de computer zich niet
helemaal lekker voelde. De Mac werkte bovendien steeds
trager en dus ging Jacques op zoek. TechTool Pro vond
geen problemen op de harddisk, iStat Pro rapporteerde
geen onregelmatigheden bij de CPU-temperatuur of
ventilatiesnelheden. Met de hardware leek dus niets mis
en even later velde Activiteitenweergave het oordeel: het
proces iCallExternalSync slurpte extreem veel CPU-tijd
op. Met deze boosdoener verbonden voorkeuren weggooien verhielp de narigheid niet, geforceerd stoppen
Google Docs.
wel; maar na een tijdje keerde het gereutel dan terug.
Maar... daar moet je toch ook een account hebben?
Zoals de naam al doet vermoeden, is iCalExternalSync
Nee, niet als je zo’n spreadsheet op de juiste manier
deelt: toegankelijk voor iedereen met een link én deze een achtergrondprogramma dat bestemd is voor de
mensen toestemming geven om te bewerken. De enige synchronisatie van agendagegevens. Het draait als een
zogeheten daemon, beschreven in MacFan 104. OS X
‘beveiliging’ bestaat er nu nog uit dat je familieplannetje niet opduikt in Googles zoekresultaten. En dat is heeft het pas nodig wanneer andere software zich ook
precies de bedoeling.
met de agenda-database bemoeit: Outlook of een Exchange-server zijn de meest voorkomende kandidaten.
Tem dat Voorvertoning
De daemon buiten werking stellen zal OS X niet om zeep
Net als vele Mac-gebruikers grijpt Wim van Bochohelpen, maar van de beoogde synchronisatie komt dan
ven geregeld naar Voorvertoning om een gekopieerd
natuurlijk weinig meer terecht.
plaatje op te slaan. Met -n lukt dat heel makkelijk als Jacques zocht tijdens deze correspondentie door en
je iets grafisch op het klembord hebt staan. Maar tot
vond op de supportwebsite van Apple-gebruikers een
Wims ergernis maakt zijn exemplaar van Voorvertogedetailleerde beschrijving van zo ongeveer alle mogening zodra hij z’n geplakte plaatje opbergt vrijwel altijd lijkheden: discussions.apple.com/thread/3867141
een png-bestand aan, terwijl hij de voorkeur geeft aan Kort samengevat komen de oplossingen neer op het
jpg. Waar is de optie om dit te wijzigen, vraagt hij zich wissen van cache-bestanden en voorkeuren, altijd de
eerste verdachten wanneer een proces niet meer goed
af.

De Line6 X3 Pro doet ook met de nieuwste Java weer
precies wat hij moet doen.

Wildcards? Hoeft niet van Apple
Regels voor het automatisch afhandelen van Mail wil
je niet altijd uiterst strikt definiëren. MacFan-lezer Dirk
de Boswachter zocht daarom in de voorkeuren van het
programma voor elektronische post naar de definitie
van jokertekens, ook bekend onder de naam wildcards.
Een bekende truc: blokkeer alles wat lijkt op reclameboodschappen voor viagra door Mail te leren dat hij
v*gra direct in de vuilnisbak mag kieperen. Sommige

draait. Hij voerde de beschreven stappen uit en kon
uiteindelijk tevreden melden: ‘Mijn probleem is opgelost.’

Java niet altijd de kwaaie pier
Als je om de veiligheid van je computer geeft, kun je
eigenlijk niet om Java updates heen. Dus Juko de Vries
accepteerde het aanbod van zijn Mac om Java te vernieuwen, waarna hij tot zijn grote schrik niets meer
kon beginnen met zijn Line6 X3 Pro audio-processor.
Zo’n professionele studiomachine mag niet voortijdig
met pensioen, dus Juko’s eerste gedachte was om de
Java-update terug te draaien.
De laatste wijziging aan het systeem is natuurlijk
zwaar verdacht in zo’n situatie, maar veiligheid mag je
evenmin uit het oog verliezen. MacFan adviseerde Juko
daarom eerst eens te informeren bij fabrikant Line6
of er wellicht problemen bekend waren en of er eventueel een update van de driver in het vat zit. Er bleek
echter een veel eenvoudiger oplossing die je ook altijd
even moet proberen: Mac afsluiten, externe apparaat
uitschakelen en dan alles weer vers opstarten. Bingo!

spamfilters bewandelen deze overigens weinig succesvolle route, maar Apple doet er niet aan mee. Tekst
gebruiken als voorwaarde in een filter kan, maar dan
met hele woorden. Gedoe met wildcards is ongetwijfeld beoordeeld als te nerdy voor de gemiddelde klant.
Voor Dirks andere wens, een blokkade op alle e-mail
uit Rusland, schieten de regels van Mail wel te hulp:
vertel het programma gewoon dat hij boodschappen naar de spam-map of de prullenmand mag
verplaatsen wanneer de afzender eindigt op het Russische domein .ru en klaar is kees. Realiseer je wel
dat persoonlijke post van premier Poetin nu ook niet
meer doorkomt zolang deze wereldleider geen iCloudaccount erbij neemt.
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Wil je alles halen uit internet wat er in zit?

Stel je eigen ideale

*) Inclusief één .nl of .be domeinnaam, vast

Zelf websites ontwikkelen, je e-mail beheren of

hostingpakket samen op

IP-adres en maximaal 15 GB dataverkeer per

experimenteren met blogs? Als je weet wat je

www.macminihosting.nl

maand. Exclusief eenmalige setupkosten à

doet is de Mac mini een ideale mini-server.
Wij verzorgen de hosting, de rest doe je zelf!
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60. Minimale contractduur: 1 jaar.
Mac mini niet inbegrepen. Prijzen exclusief btw.

