4+2+3 tips om een Mac sneller te maken
The Ten Commandments for an Fast Mac

Als je een iets oudere Mac bezit, die trager en langzaam is geworden door verloop van tijd
dan zijn er enkele eenvoudige tips die ervoor kunnen zorgen dat je Mac weer net ietsje
sneller wordt en aanvoelt.

1. Schakel voorvertoning in Finder uit
Elke voorvertoning van een afbeelding of document vraagt enige tijd om te maken en
vervolgens weer te geven. Door deze optie uit te schakelen zal Finder sneller openen en
te gebruiken zijn. De voorvertoning kun je uitschakelen via:
Finder ▸ Weergave-menu ▸ Toon weergaveopties
Schakel vervolgens de optie ‘Toon voorvertoning’ uit.

2. Open enkel applicaties die je gebruikt
Dit lijkt misschien het meest voor de hand liggend, toch betrappen we ons vaak erop dat
we een programma niet volledig afsluiten na gebruik. De meeste nieuwere Macs met een
snelle drive en veel RAM-geheugen kan omgaan met veel programma’s die op de
achtergrond draaien. Echter oudere Macs zullen snel aan snelheid verliezen zodra er veel
nutteloze applicaties op staan. Sluit daarom altijd applicaties zoals Photoshop, adresboek
etc af zodra je deze niet meer gebruikt.
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3. Schakel grootte berekening uit
Als je Finder hebt ingesteld in lijstweergave wordt er automatisch de grote van alle
mappen en bestanden berekend en weer gegeven naast het desbetreﬀende bestand of
map. Dit kan enige tijd in beslag nemen en dit proces kan wel tot 15-20% CPU
verbruiken. Deze optie kun je uitschakelen via:
Finder ▸ Weergave-menu ▸ Toon weergaveopties
Schakel vervolgens de optie ‘Berekenen alle grootten’ uit.

4. Hou je bureaublad zo leeg mogelijk
Elk bestand of map op het bureaublad gebruikt geheugen om te kunnen weergeven. Het
beste is om je bureaublad zo leeg mogelijk te houden, gebruik Finder voor je bestanden
en mappen op te slaan. Op de recente Macs geeft dit niet zo veel problemen, echter zien
we dat op oude Macs dit al een hele vooruitgang is van snelheid als men een leeg
bureaublad gebruikt.

Schijfbevoegdheden herstellen en… de PRAM zappen!
Een schone computer is het halve werk
Ik ruim mijn computer tegenwoordig niet meer zo vaak op, want om eerlijk te zijn werkt
mijn Mac gewoon best wel soepel. Het scheelt vast dat ik tegenwoordig niet meer zoveel
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zware software draai, en de neiging om allerlei soorten nieuwe programma’s uit te
proberen beter weet te onderdrukken. Daardoor komt er ook minder rommel op mijn
computer en verkleint de kans dat er rare ‘hobbels’ optreden waar mijn Mac zich in
verslikt. Maar eens in de zoveel tijd ‘voelt’ de computer toch wat traag aan. Daar kun je
twee dingen aan doen, die veel mensen niet weten:

Stap 1: Herstel de schijfbevoegdheden
1.
2.
3.
4.

Ga naar de map Hulpprogramma’s;
Start het programma Schijfhulpprogramma;
Selecteer de harde schijf, en klik op de knop ‘Herstel schijfbevoegdheden’
Wacht totdat het programma klaar is.

Waarom werkt dit versnellend? ‘Onder de motorkap’ van je Mac houdt het
besturingssysteem van ieder bestand bij welke gebruiker erbij mag. En dat ben jij niet
alleen, maar ook andere programma’s en processen op jouw Mac krijgen op die manier
toegang tot bestanden. Deze rechten kunnen door allerlei oorzaken verkeerd ingesteld
raken. Als gebruiker merk je daar meestal niets van, behalve dat de computer soms wat
trager reageert dan je gewend bent. In eerste instantie gaat het om millisecondes, maar
op termijn kan dat flink optellen tot ‘traagheid’ die je als gebruiker wel waarneemt.

Stap 2: Zap de PRAM
Het is een truuk uit de tijd van voor Mac OSX, maar hij werkt nog steeds:
1.
2.
3.
4.

Herstart je computer;
Houdt gedurende het herstarten deze vier toetsen tegelijkertijd ingedrukt:
Command, Option, P en R (je moet deze toetscombinatie indrukken voordat het
grijze scherm verschijnt);
Houdt deze vier toetsen net zolang ingedrukt totdat de computer drie keer het
‘BOING’-geluid van het opstarten heeft gemaakt;
Laat daarna de vier toetsen los, zodat de computer volledig kan opstarten.

Waarom werkt dit versnellend? In een klein gedeelte van het geheugen van je computer
(dat het PRAM wordt genoemd) worden bepaalde instellingen opgeslagen op een locatie
die direct toegankelijk is voor Mac OS X. Wanneer deze ‘in de war’ raken, raakt de
computer daar ook extra tijd aan kwijt. Let op: deze stap past soms ook
systeeminstellingen aan. Ga dus na deze stap naar het programma Systeeminstellingen
en kijk of alles nog zo staat als je het hebben wilt.

Opschonen of sneller maken?
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Als na een tijdje je Mac wat trager wordt dan zie je vaak een draaiende strandbal en wil je
de Mac sneller maken? Dan heb ik drie snelle tips voor je, om je trage iMac of langzame
MacBook weer optimaal te laten functioneren.

1. Harde schijf controleren
Je Mac moet kunnen ‘ademen’ om goed te functioneren. Voldoende vrije harde schijf
ruimte is een belangrijke factor. Volg deze stappen om de vrije ruimte op je harde schijf te
controleren:
- Klik links bovenin je beeldscherm op het  logo.
- Klik op de eerste optie “Over deze Mac”
- Klik op de knop “Meer info …”
- Klik nu op de knop “Opslag”
Er wordt nu een overzicht weergegeven van de categorieën data wat momenteel in
gebruik is op de harde schijf.

Probeer ten alle tijde minimaal 10% van de harde schijf vrij te houden om je Mac soepel
te laten lopen. Wil je bestanden verwijderen, maar je weet niet waar ze staan? Neem dan
contact op met PCHulp per Telefoon telefoon 0900 20 23 000 en, vraag voor PCHulp op
Afstand waar wij op afstand met u meekijken en uw Mac opschonen.

2. Activiteiten en intern geheugen controleren
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Blaast je Mac wel eens zonder dat je iets aan het doen bent? Dat komt vaak omdat er
allerlei processen in de achtergrond draaien waar je misschien niet van op de hoogte
bent. Je kunt zelf controleren wat er allemaal gebeurd via de Activiteitenweergave.
Je kunt de Activiteitenweergave vinden in de map “Programma’s/Hulpprogramma’s” of
via Spotlight d.m.v te zoeken naar “Activiteitenweergave” in de rechterbovenhoek van je
beeldscherm door op het vergrootglas te klikken.

Om te controleren welke processen de meeste belasting op je systeem hebben klik je 1 of
2 maal op “% CPU” om de processen te sorteren op processor gebruik. Controleer nu of
er een proces is wat langdurig een hoog percentage heeft. Mocht je de procesnaam
herkennen is het mogelijk een programma op je Mac wat momenteel aan staat of in de
achtergrond actief is. Je zou kunnen overwegen het programma te sluiten.

Een ander onderdeel belangrĳk voor de snelheid van je Mac is het interne geheugen.
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Aangezien dit het korte termĳn geheugen van je Mac is, kun je er niet genoeg van
hebben. Klik op de knop “Systeemgeheugen” en controleer hoeveel geheugen er
‘Beschikbaar’ is. Mocht je nagenoeg geen geheugen beschikbaar hebben zou je
kunnen overwegen je Mac eens te herstarten. Staat je Mac nog niet zo lang aan en het
beschikbare geheugen is nog steeds summier kun je mogelĳk intern geheugen
bĳkopen. Neem dan contact op met PCHulp per Telefoon telefoon 0900 20 23 000 en,
vraag voor PCHulp op Afstand waar wĳ op afstand met u meekĳken.

3. Opstart items verwijderen
Na verloop van tijd starten er steeds meer programma’s op direct nadat je de Mac aan
hebt gezet. Dit is vaak helemaal niet de bedoeling, en zorgt voor onnodig geheugen
gebruik. Volg onderstaande instructies om deze programma’s niet meer automatisch op
te laten starten.
- Klik links bovenin je beeldscherm op het  logo.
- Klik op “Systeemvoorkeuren” en ga naar “Gebruikers en groepen”.
- Klik op het tabblad “Inloggen”.
- Selecteer nu 1 voor 1 de onderdelen weergegeven in de lijst, en klik dan op het – teken.

Er zijn nog een hoop andere onderdelen die een trage Mac kunnen veroorzaken. Het
opnieuw installeren van de Mac is ook altijd een optie, mits u een back-up HD heeft!

Een trage Mac? Cache bestanden opruimen
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Om applicaties onder Mac OS X vloeiend te laten draaien wordt er vaak gebruik gemaakt
van cache bestanden. Deze bestanden bevatten veelgebruikte data die hierdoor snel voor
de applicatie beschikbaar zijn. Het kan echter voorkomen dat er cache bestanden corrupt
geraken, in de meeste gevallen heeft dit als gevolg dat de prestaties van de applicatie of
je gehele Mac achteruit gaan.

Mocht je dergelijke problemen ondervinden dan is het mogelijk om de cache bestanden
handmatig te verwijderen. Dit kan zonder problemen, de cache bestanden worden
namelijk automatisch opnieuw aangemaakt wanneer ze niet meer aanwezig zijn. Op je
Mac zijn twee soorten cache bestanden aanwezig, namelijk lokale en applicatie cache
bestanden.
Sluit allereerst alle geopende applicaties af. Ga hierna naar de onderstaande mappen
selecteer alle bestanden en verplaats deze naar de prullenmand.
Open Finder ▸ Ga ▸ Ga naar map… en plak hierin het onderstaande pad:
Lokale cache:

~/Library/Caches
Applicatie cache:

/Library/Caches
Herstart na het verwijderen van de bestanden je Mac. Na de herstart zul je merken dat je
Mac in eerste instantie iets trager is, dit komt omdat alle cache bestanden opnieuw
aangemaakt moeten worden. Nadat de cache bestanden opnieuw zijn aangemaakt zul je
merken dat de applicaties (en Mac OS X) soepeler werken.
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