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ها و  اي حاوي فايل كنيد، پوشه اي را نصب مي هنگامي كه برنامه
 Local Disk (C:)تحت  Program Filesهاي فرعي مورد نياز در  پوشه

  . شود ساخته مي

  افزار حذف اصولي نرم
افزار بر روي كامپيوتر كار بسيار آساني است، و به  نصب يك نرم

را در   ها برنامه دليل وجود هزاران برنامة مفيد، بعضي از كاربران ده
ها سبب شده  رايگاني بسياري از برنامه. كنند كامپيوتر خود نصب مي

بعضي از كاربران تعداد زيادي برنامه در كامپيوتر خود نصب كه است 
در نتيجه، هر از چند  گاه استفاده نكنند، ي از آنها هيچشايد از نيمكنند و 

  .گاه به حذف برنامه نياز دارند

شايد كامپيوترتان بسيار شلوغ شده باشد و بخواهيد بخشي از فضاي 
. آزاد كنيد هاي بالاستفاده با حذف برنامه سخت را شدة ديسك اشغال

نامة خاص سبب وقوع حتي ممكن است به اين نتيجه برسيد كه يك بر
شود و الزم است آن را  هاي خطا و اختالل در امور كامپيوتر مي پيام

علت هر چه كه باشد حاال زمان حذف بعضي از . حذف كنيد
  . هاست برنامه

به . هايي وجود دارد فهمي حذف برنامه از كامپيوتر كج ةدربار
تاپ به معني حذف  برنامه از دسكيك  آيكنكردن  عنوان مثال، حذف

حتي اگر پوشة يك برنامة كاربردي را در . آن برنامه از كامپيوتر نيست
در . حذف كنيد به معني حذف آن برنامه نيست Program Filesناحية 

د؛ در حقيقت، ممكن است نخواهد كركار فقط چنين حالتي برنامه 
  . حتي سبب وقوع خطا در كامپيوتر شود

اطمينان از اين كه يك برنامه به طور كامل از   حصول براي
اما پيش از . ، بايد مراحل زير را انجام دهيدخواهد شدكامپيوتر حذف 

آن كه مراحل الزم براي حذف يك برنامه را انجام دهيد، الزم است 
دهد آشنا  برنامه رخ مي عمليات نصببا پشت صحنة آنچه در زمان 

  .شويد

   

  دهد رنامه رخ ميآنچه در زمان نصب يك ب

ران  يك ديسك نصب را در ديسك معموالً  برنامه براي نصب يك 
يا  Setup.exeمعموالً به نام ( EXEيا روي يك فايل  ،دهيد قرار مي

Install.exe (ب به كار اآنگاه، برنامة نص. كنيد دوضرب مي–كليك
شدة  هاي نصب به طور خودكار به دنبال نگارشبرنامة نصاب . افتد مي

اگر چنين نگارشي را  و ،گردد ديگر همان برنامه بر روي كامپيوتر مي
خواهيد آن نگارش را با نگارشي كه  پرسد كه آيا مي از شما مي بيابد

اي  يك پوشة برنامه ،سپس. نصب شود جايگزين كنيد يا نه قصد داريد 
هرچند،  .خواهد ساخت Local Disk (C:)تحت  Program Filesدر 

اين پوشه را مشخص  شدن ساخته توانيد مكان اي از موارد مي در پاره
. دندر آن نصب شوضافي مورد نياز برنامه براي اجرا هاي ا فايل تاكنيد 

به طور خودكار  برنامة نصاب اي از موارد، ممكن است در پاره(
  .)هايي را از اينترنت دريافت كند فايل

د تا اطمينان يابد كه كن ميآنگاه سيستم شما را بررسي برنامة نصاب 
                  هاي آن، مدخل  افزار مورد نياز را داريد، در پي سخت

Windows Registry يك بانك  رجيستري(كند  را بررسي مي
اي، و  هاي برنامه ها، گزينه اطالعاتي بزرگ است كه همة تنظيم

برنامة  .)كند مي هعامل ذخير افزار را براي سيستم هاي سخت پيكربندي
ها  مسيرهايي را كه براي اجراي برنامهطبق دستور شما سپس نصاب 

، و يك Start، مانند يك نقطه در منوي يداز آنها بهره بگيرتوانيد  مي
سرانجام، در اكثر موارد، يك برنامة . تاپ،  خواهد ساخت بر دسك ميان

هاي مورد  دهد كه تنظيم آيد كه به شما امكان مي راهنما به اجرا در مي
  . پيكربندي كنيد نظر خودتان را براي برنامه
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   در Uninstall Or Change A Programدر پنجرة 
Control Panelعمير ها را حذف كنيد، تغيير بدهيد، يا ت توانيد برنامه ، مي

  . چنين اطالعات جالبي دربارة هر برنامه به دست خواهيد آوردهم. كنيد

زدا  كنيد، برنامة نصب مي 1زدايي نصبهنگامي كه يك برنامه را 
هنگام  :يك هشدار. كند اساساً تمام عمليات ذكرشده در باال را خنثي مي

هاي ضروري براي  افزار بالاستفاده دقت كنيد كه داده حذف نرم
                به عنوان مثال، مواردي چون. كاركردن كامپيوتر حذف نشود

»Microsoft .NET Framework« در اكثر موارد، . بايد باقي بمانند
توانيد شناسايي  هاي ناآشنا را با يك موتور جستجوگر اينترنتي مي برنامه
  . كنيد

  
  زدايي كنيم  افزار را درست نصب چگونه يك نرم

        كليك كنيد، روي Start، روي دكمة ويندوز ويستادر 
Control Panel  كليك كنيد، و سپسUninstall A Program  را

هاي  فهرستي از همة برنامه. انتخاب كنيد Programsتحت عنوان 
  . آيد شده به ترتيب حروف الفبا به نمايش در مي نصب

ه، توجه داشته باشيد كه هر برنامة كاربردي ممكن مرحلدر اين 
بهره  )با اختالف اندك(از يك روش متفاوت  زدايي براي نصب است
هاي كاربردي حاوي يك برنامة  نظر به اين كه بسياري از برنامه. بگيرد
يا (زدايي  نصبهاي  دستورالعملهستند، اختصاصي زدايي  نصب/نصب

ها  بعضي از برنامه. آنها يكسان نيست) تغيير يا تعمير هاي دستورالعمل
در موارد . بهره بگيرند ييزدا نصبعمومي برنامة يك ممكن است از 

 عمل حذف را انجام خواهد داد، يا Windows Installer  ديگر، برنامة
را انجام خواهد داد اين كار  InstallShield Wizard برنامة

)http://consumer.installshield.com/.(  
خواهيد حذف شود مشخص كنيد، روي آن  اي را كه مي برنامه
را  Uninstall/Changeيا  Uninstallراست كنيد، و گزينة –كليك

برنامه فعال شود،  اختصاصيزداي  اگر برنامة نصب. انتخاب كنيد
 برنامة اگر از. آيد انجام دهيد هايي را كه به نمايش در مي دستورالعمل

InstallShield Wizard كنيد، احتماالً پيامي به نمايش در  استفاده مي
  : پرسد رسش زير را از شما ميخواهد آمد كه پ

Are You Sure You Want To Completely Remove <name 

of program> And All Of Its Components  

                                                 
1 uninstall 

كليك كنيد و منتظر بمانيد؛ هرگاه عمليات حذف به  Yesروي 
توانيد روي  آيد كه در آن مي اي به نمايش در مي پايان رسيد، پنجره

Finish براي بستن پنجره كليك كنيد .  

  
 هاي مختلف  هاي نگارش دستورالعمل از سوي ديگر،
InstallShield Wizard  ممكن است . دباشنممكن است كمي متفاوت

راست كنيد، –الزم باشد كه روي يك برنامة كاربردي كليك
Uninstall  ياUninstall/Change  را انتخاب كنيد، و رويNext 

: فحة بعدي، بايد سه گزينه در پيش داشته باشيددر ص. كليك كنيد
Modify، Repair يا ،Remove . دكمة راديويي كنار رويRemove   

 Removeدر صفحة بعد، روي . كليك كنيد Nextكليك كنيد و روي 

 صفحة پايانيهنگامي كه عمليات حذف به پايان رسيد، . كليك كنيد  
روي . باشد InstallShield Wizard Completed   بايد حاوي جملة

Finish براي بستن پنجره كليك كنيد .  
يك پنجرة  ممكن است هرگاه عمليات حذف به پايان برسد،

Uninstall زدايي با  با اين تأييديه به نمايش در آيد كه عمليات نصب
كار حذف تمام . كليك كنيد OKروي . موفقيت تكميل شده است

  . شود مي
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  پاكسازي رجيستري
در رجيستري ويندوز كنيد، برنامة نصاب  اي را نصب مي هرگاه برنامه

هاي  برنامهبه دليل وجود . دگنجان اي مي مقداري اطالعات كتابخانه
، بسياري از كاربران از آنها براي پاكسازي منظم پاكسازي رجيستري

هر چند، اگر آشنايي كافي با مفاهيم رجيستري . گيرند رجيستري بهره مي

چه دستي چه به طور  _ نداشته باشيد بهتر است اين كار را انجام ندهيد 

رجيستري حاوي اطالعاتي است كه براي كاركردن روان و . خودكار

، و اگر يك مورد را به اشتباه حذف كنيد يا درست سيستم ضروري هستند

  . جدي دچار شود ةتغيير دهيد، ممكن است كامپيوترتان به يك مسئل

دانند كه چه مواردي را پاك  هاي پاكسازي رجيستري معموالً مي برنامه

در بسياري از . عيب نيستند كنند و به چه مواردي دست نزنند، اما آنها بي

ن يا تغييردادن يك مورد از شما تأييديه كرد موارد آنها براي حذف

ممكن است كامپيوترتان  ،اگر شما به اشتباه تصميم بگيريد. خواهند مي

   □.دار شودمسئله

هاي متفاوت ديگري داشته باشد،  چهرهزدا ممكن است  برنامة نصب
بايد بسيار آسان در مجموع زدايي  اما مراحل تكميل عمليات نصب

  . باشد

  

  
  

  چگونه يك برنامه را تغيير بدهيم يا تعمير كنيم 

هاي يك برنامة  در بعضي از موارد، ممكن است بخواهيد كه تنظيم
اي،  يا در صورت وقوع يك خطاي برنامه ،شده را تغيير بدهيد نصب

زدايي، روي  همچون عمليات نصب. ا تعمير كنيدبخواهيد كه برنامه ر
. را انتخاب كنيد Changeراست كنيد و –يك برنامة كاربردي كليك

هاي كاربردي امكان تغيير يا تعمير را براي شما  همة برنامه: يادآوري(
زدايي را به شما  ها فقط اجازة نصب بعضي از برنامه. سازند فراهم نمي

  ). دهند مي

كند، اما به  هاي مختلف روش كار فرق مي براي برنامههمچون قبل، 
طور كلي، يا ويندوز به طور خودكار پنجرة درست را به نمايش در 

هاي  يكي از گزينهآيد  اي كه به نمايش در مي در پنجرهيا بايد  ،آورد مي
Modify ،Repair ،يا  Remove اي از موارد،  در پاره. (را انتخاب كنيد

  .)ا حضور ندارنده همة اين گزينه

مثالً در اين مثال، فرض كنيد   _گزينة مورد نظرتان را انتخاب كنيد 
Modify  و روي   _باشدNext بعضي از خصوصيات . كليك كنيد

ي مورد ها انتخاب. برنامه را بايد بتوانيد به سليقة خودتان تنظيم كنيد
كه در صفحة بعد، . كليك كنيد Nextرا مشخص كنيد و روي  نظرتان 

را دارد، روي  Ready To Modify The Programعنواني شبيه به 
Install ) يا رويOK  ياFinish يا هر دكمة مشابهي كه به نمايش در ،

  .كليك كنيد) آيد مي

شده يا خراب  هاي گم كردن فايل تعمير يك برنامه با جايگزين
اي را تعمير كنيد، عمليات شبيه به  اگر بخواهيد برنامه. گيرد انجام مي

راست كنيد، اما به –روي نام برنامة كاربردي كليك: عمليات باالست
بازهم، ويندوز ممكن . را انتخاب كنيد Repairگزينة  Changeجاي 

 است اين تكليف را به طور خودكار انجام دهد، اما ممكن است يك
را به جاي  Repairت، حالدر اين . كننده نيز به نمايش در آيد هدايت

Modify روي . انتخاب كنيدNext  كليك كنيد و منتظر بمانيد كه
يا دكمة مشابه براي بستن پنجره كليك  Finishروي . برنامه تعمير شود

  . كنيد

  

  ها  نكته

                  در كنار نام هر برنامة كاربردي در فهرست
Uninstall Or Change A Program اطالعاتي دربارة برنامه،   7ندوزوي

از لحاظ . مانند ناشر، تاريخ نصب برنامه، و اندازة برنامه را خواهيد ديد
توانند  گيري شما براي حذف برنامه مي كلي، اين اطالعات در تصميم

آيند  هر چند، با تغييردادن مواردي كه به نمايش در مي. مؤثر باشند
  . وريدتوانيد به دست بيا مياطالعات بيشتري را 

                 روي يك ناحية خالي در داخل پنجرة 
Uninstall Or Change A Program راست كنيد و به–كليك   

راست كنيد و براي تغييردادن يك برنامه –روي نام يك برنامه كليك
  .را انتخاب كنيد Repair، يا Uninstall ،Changeهاي  يكي از گزينه
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  هاي توكار ويندوز زدايي برنامه نصب
هاي  اي بزرگ از برنامه عامل ويندوز خودش حاوي مجموعه سيستم

ها  اگر بخواهيد يك يا چند برنامه از اين برنامه. خدماتي و كاربردي است
  زدايي كنيد، ممكن است آنها را در فهرست  را نصب

Uninstall Or Change A Program نيابيد .  

آنها را توانيد  مي ها زدايي اين برنامه نصبدر ويندوز ويستا،  به جاي 
كليك كنيد، روي    Startبراي اين كار، روي . غيرفعال كنيد

Control Panel  كليك كنيد، و رويPrograms تحت . كليك كنيد
، روي   Programs And Featuresعنوان 

Turn Windows Features On Or Off  پنجرة . كليك كنيد
Windows Features هاي كاربردي ظاهر خواهد  با فهرستي از برنامه

  .شد

دار كنيد و آنها  خواهيد فعال شود تيك مربع كنار هر كدام را كه مي
كردن  در مورد غيرفعال. تيك كنيد خواهيد غيرفعال شوند بدون را كه مي

ر صورت تمايل با آرامش خاطر اما د. ها دقت كنيد بعضي از برنامه
را  Gamesكافي است مربع كنار . را غيرفعال كنيد Gamesتوانيد  مي

   □.كليك كنيد OKكنيد و روي   بدون تيك

Group By ة هر منوي حاصل فهرستي از اطالعات دربار. اشاره كنيد
          ،Name ،Publisherدهد، مانند  نشان ميشده را  انتخاب برنامة

Installed On ،  Size غيره،  و .  

  
در  نمايشهاي آنها به  عنواناين فهرست فقط اطالعاتي دارد كه 

 Moreاست؛ اگر بخواهيد اطالعات بيشتري را تماشا كنيد، روي  آمده
  . در پايين منو كليك كنيد

  
، فهرستي طوالني از انواع مختلف  Choose Detailsدر پنجرة 

توانيد ببينيد به نمايش در  هر برنامة كاربردي مي كه دربارةاطالعاتي 
                  ، Contact به جز موارد ذكرشده، مواردي چون. خواهد آمد

Help Link ،Location، Product ID  ،Readme                  ،
Registered Company  ،Source  ،Support Link    ، و مانند آن را

در پنجرة                   بخواهيد اگر. خواهيد ديد
Uninstall Or Change A Program، هاي  هر يك از اين گروه

هاي كاربردي را ببينيد، مربع كنار هر  درآمده براي همة برنامه نمايش به
گيري  به هنگام تصميم. كليك كنيد OKدار كنيد و روي  مورد را تيك

يك برنامه اين اطالعات مفيد  دادن تغييريا زدايي،  در مورد نصب
  . هستند

  

  زدايي آسان است نصب

در حقيقت، اكثر زحمات اين كار به . زدايي دشوار نيست نصب
كافي است روي حذف يك برنامه . زدايي است دوش برنامة نصب

يا  Uninstallست كنيد و را–مصمم شويد، روي نام آن كليك
Uninstall/Change  را انتخاب كنيد، و چند دستورالعمل ساده شامل

هرگاه . را انجام دهيد Finishو  OKهاي  كردن روي دكمه كليك
در اكثر   _اندازي كنيد، همة ردپاهاي برنامة قديمي  كامپيوتر را بازراه

   □.شده است پاك _مواقع 
 


