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Af en toe krijgen we de vraag of de AIM programma’s kunnen draaien op een Apple computer. Op Intel gebaseerde 

Apple computers is dit mogelijk. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om AIM programma’s op een Apple te draaien. In alle gevallen is het 

noodzakelijk om een Windows versie aan te schaffen. Vaak is het toegestaan om een OEM versie aan te schaffen 

(goedkoper). Deze mag dan later niet worden overgezet naar een andere computer. 

Er zijn twee mogelijkheden om de Windows versie te installeren en een derde die beide gebruikt. De eerste 

mogelijkheid wordt geboden door Apple zelf middels het programma Boot Camp. Boot Camp was een vrij te 

downloaden beta versie in OS X Tiger (10.4) maar zit nu bij Leopard (10.5) in. In Leopard kunt u de Boot Camp 

Assistant vinden in de Applications, Utilities map. Boot Camp maakt het mogelijk om een partitie aan te maken op 

uw harde schijf en daarop Windows te installeren. Boot Camp maakt het daardoor mogelijk om de PC op te starten 

in Windows of met het Apple besturingsprogramma. Als u de PC in Windows mode opstart dan werkt deze exact 

hetzelfde als een Windows PC. 

De tweede installatiemogelijkheid maakt gebruik van een technologie “Virtualization” genoemd. Deze methode 

werd mogelijk door het gebruik van Intel processors in de Apple PC. Deze methode vereist een extra Virtualization 

software. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden, namelijk Parallels desktop en VMware Fusion. Deze programma’s 

maken het mogelijk om meerdere besturingssystemen te installeren op de Apple. Niet alleen Windows maar 

bijvoorbeeld ook Ubuntu Linux, Sun Solaris 10, en Free BSD. Het voordeel van de Virtualization oplossing is dat de 

Apple PC niet opnieuw hoeft te worden opgestart om van besturingssysteem te wisselen. Het besturingssysteem 

wordt namelijk gestart in een Apple venster. Hierdoor is het ook mogelijk om te kopiëren en plakken tussen 

Windows en Apple. 

Demo versies van Parallels Desktop en VMware’s Fusion kunnen worden gedownload van de betreffende websites. 

http://www.parallels.com/eu/products/desktop/ 

http://www.vmware.com/products/fusion/ 

De derde installatiemogelijkheid gebruikt Boot Camp EN Parallels Desktop of VMware’s Fusion. Windows dient dan 

eerst onder Boot Camp geïnstalleerd te worden. Daarna dient Parallels Desktop of VMware’s Fusion geïnstalleerd te 

worden. Hierdoor is het mogelijk om de Apple zowel als een echte Windows PC op te starten als in Virtualization 

mode te draaien. 

Bij alle mogelijkheden zullen de AIM programma’s probleemloos draaien. Ook andere Windows programma’s 

waarvan geen Apple versie beschikbaar is zullen hieronder werken en alle websites die uitsluitend op Internet 

Explorer werken. 


