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ÖöRENME FAALøYETø–5

Program ekle/kaldÕr iúlemlerini gerçekleútirebileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanÕz gereken öncelikli araútÕrmalar úunlardÕr:

¾ Yönetimsel Araçlar penceresine ait olan bilgilerinizi yazarak sÕnÕf ortamÕnda
arkadaúlarÕnÕzla paylaúÕnÕz.

5. PROGRAM EKLE/KALDIR

Denetim MasasÕ'ndaki Program Ekle/KaldÕr'Õ kullanarak gerçekleútirebilece÷iniz
çeúitli görevlerin baúÕnda CD-ROM veya disket sürücüsü gibi yerel bir ortamdan; úirket
a÷Õna atanmÕú ve yayÕmlanmÕú bir uygulama için tanÕmlanmÕú bir Active Directory
konumundan veya ønternet’ ten uygulama yükleyebili rsiniz. AyrÕca Program Ekle/KaldÕr’ Õ,
varolan bir uygulamayÕ kaldÕrmak veya de÷iútirmek, hasarlÕ bir uygulamayÕ onarmak ya da
ilk kuruluma eklemeyi seçti÷iniz Windows bileúenlerini eklemek veya kaldÕrmak için de
kullanabili rsiniz.

ùekil 5.1: Program ekle/kaldÕr penceresi

ÖöRENME FAALøYETø–5

AMAÇ

ARAùTIRMA







91

ùekil 5.4: Windows bileúenlerinin görüntülenmesi

ùekil 5.4’ te yüklemek veya kaldÕrmak istedi÷imiz bileúeni seçtikten sonra ileri
dü÷mesine tÕklarÕz. Windows istenilen bileúeni bilgisayarÕnÕza kurmaya baúlar. Seçili
program grubuna ait alt özelli klere ulaúmak için ùekil 5.5’teki AyrÕntÕlar dü÷mesini
kullanabili rsiniz.

ùekil 5.5: Yüklü olmayan windows bileúenlerini seçilmesi

Bu yordamÕ tamamlayabilmek için, günlü÷e yönetici olarak kaydedilmiú olmanÕz veya
Yöneticiler grubunun üyesi olmanÕz gerekir. BilgisayarÕnÕz a÷a ba÷lÕysa a÷ il ke ayarlarÕ bu
i úlemi tamamlamanÕzÕ engelleyebili r.







94

5.4.1. Program Eriúim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla SorunlarÕnÕGiderme

Aúa÷Õdaki li stede, Program Eriúim ve VarsayÕ lanlarÕnÕ Ayarla özelli ÷ini
kullandÕ÷ÕnÕzdakarúÕlaúabilece÷iniz bilinen sorunlar açÕklanmaktadÕr.

¾ Program Eriúim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla'da ayarlarÕ de÷iútirmeyi denedi÷imde,

"Program eriúim ve varsayÕlanlarÕnÕ ayarlama izniniz yok" iletisini alÕyorum.

Bu özelli k yalnÕzca, bilgisayarÕnÕzda yönetici olarak oturum açtÕ÷ÕnÕzda kullanÕlabili r.
BilgisayarÕnÕzdayönetici olarak oturumaçÕnÕzve ardÕndan ayarlarÕnÕzÕ de÷iútiriniz.

¾ FarklÕ kullanÕcÕlar için farklÕ varsayÕlan programlar belirtmeye çalÕútÕm, ancak iúe
yaramadÕ.

Program Eriúim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla'da seçti÷iniz varsayÕlan programlar,
bilgisayarÕnÕzÕ kullanan herkes için geçerlidir. FarklÕ kullanÕcÕlar için farklÕ varsayÕlan
programlar beli rtemezve beli rli kullanÕcÕlar için programlara eriúimi kaldÕramazsÕnÕz.

¾ Program Eriúim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla listesinde, tercih etti÷im Microsoft dÕúÕ

programlarÕ görmüyorum.

Program Eri úim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla'dagörünebilmesi için programlarÕn kayÕtlÕ olmasÕ
gerekir. ProgramÕnÕz listede görünmüyorsa, program kayÕtlÕ de÷ildir ve Program Eriúim ve
VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla kullanÕlarak varsayÕlan program olarak ayarlanamaz. YardÕm için,
programÕ üreten úirketle görüúünüz.

¾ Bir Microsoft dÕúÕ programÕ Baúlat menümden kaldÕrdÕ÷ÕmÕ sanmÕútÕm, ancak aynÕ

yerde görmeye devam ediyorum.
YazÕlÕm üreticileri, ürünlerinin Program Eriúim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla özelli ÷iyle nasÕl
çalÕúaca÷ÕnÕ beli rler. BazÕ Microsoft dÕúÕ programlarÕn simgesi, Bu programa eriúimi
etkinleútir onay kutusunun iúaretini kaldÕrsanÕz da Baúlat menüsü veya baúka bir yerde
görüntülemeye devam edebili r.

¾ Program Eriúim ve VarsayÕlanlarÕnÕ Ayarla'yÕ her açtÕ÷Õmda neden Özel seçene÷i

iúaretli geliyor?

VarsayÕlan olarak özelli k,Özel seçene÷i beli rlenmiú olarak açÕlÕr.


