
Maple 2016.2 problem på MAC Steen Toft Jørgensen DTU Matematik 1 

Vedr. Maple 2016 og PDF-generering til skr. eksamen i Matematik 1 på DTU 
 

Det har vist sig, at mange MAC-computere ikke kan generere en PDF-fil af en Maple-fil efter 

opdatering til Maple 2016.2. 

NB: Ikke alle MAC computere er ramt. I hvert fald ikke, hvis du kun kører Maple 2016.0 eller 

Maple 2016.1 eller Maple 2016.1a. 

NB: Fejlen har ikke ramt Windows PC’er. 

 

Maplesoft har – efter henvendelse - erkendt fejlen i opdateringen til Maple 2016.2. 

Maplesoft vil sikre, at fejlen ikke gentages i Maple 2017. 

Men Maplesoft vil IKKE udgive en ny opdatering, som kan løse problemet på MAC-

computere! 

NB: Man kan ikke længere downloade Maple 2016.1 eller Maple 2016.1a opdateringerne. 

 

Løsning på MAC computere med problemet 
 

Work-around: 

Hvis du HAR haft en printer installeret på din MAC computer, så skal du i Maple vælge en 

printer i første omgang – selv om den ikke er tilsluttet. 

Derefter burde du kunne vælge ”Arkiver til PDF”, og få genereret PDF-filen. 

 

Geninstallation: 

Virker ”work-around” ikke, så må du gå den tunge vej! 

Afinstallér Maple 2016. 

Download igen Maple 2016 fra: http://downloads.cc.dtu.dk/ 

Under installationen skal du passe på! Der er på forhånd sat hak i ”Check for update” på et 

af skærmsiderne. Fjern hakket – ellers er situationen som før. 

NB: Ved geninstallationen kan du sige ja til at den anvender indstillingerne fra din tidligere 

installation. Så har du bl.a. dine gamle favoritter i favorite-paletten. 

Ved første start af Maple skal du gå ind i Indstillinger (options) i Maple, og sikre dig, at 

Maple IKKE søger efter en opdatering! Det er under sidste faneblad ”Network”. Fjern hakket 

ud for ”Check for updates”. 

Du kører så Maple 2016.0, og altså ikke længere Maple 2016.2. Vi må så håbe, at der ikke 

har været nogle signifikante funktioner i opdateringerne! 

http://downloads.cc.dtu.dk/

