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Mastercam ei asennu – missä vika? 

Yleistä 
Kuin Mastercamia tai mitä tahansa muuta ohjelmaa ruvetaan asentamaan, tässä vaiheessa ei suinkaan 

käynnistetä asennettavaa ohjelmaa, vaan Microsoftin Windows Installer. 

MSI-tiedostossa on asennusohjeet, joiden mukaan asennus tapahtuu. 

Ohjeissa kerrotaan, mihin kansioon kukin tiedosto asennetaan ja mitä kirjoitetaan Windows-rekisteriin. 

Näissä myös määritellään asennusvaatimukset, kuten tarvittava käyttöjärjestelmä ja levytila. 

Kun tämän periaatteen ymmärtää, asennusongelmat on helpompi analysoida. Itse asiassa tämä ohje sopii 

muillekin ohjelmille. 

Windows päivittää itseään jatkuvasti ja samalla kun parannetaan turvallisuutta, tehdään asentamiseen ja 

levylle kirjoittamiseen lisää sääntöjä. 

Yleensä esim. ohjelmat tulee asentaa Järjestelmänvalvojan oikeuksin. On myös hyvä asennettaessa painaa 

hiiren oikeaa näppäintä ja valita Suorita Järjestelmänvalvojana. 

 

Täyttääkö Windows asennusvaatimukset? 
Tämä on sikäli helppo vaihe, että Windows Installer ilmoittaa, elleivät vaatimukset täyty. 

Mastercam X9 version käyttöön tarvitaan 64-bittinen Windows 7 tai uudempi käyttöjärjestelmä. 

Voidaanko kirjoittaa Windows rekisteriin? 
Tämä onnistuu yleensä, ellei Mastercamia ole jo aiemmin asennettu. Asennuksen aikana tulee olla oikeudet 

rekisteriin kirjoittamiseen. 

Jos rekisterissä kerrotaan, että Mastercam on asennettu, asennusohjelma ilmoittaa, että ohjelma voidaan 

vain korjata tai poistaa. 

Mastercam on ollut asennettu, mutta uudelleen asennus ei onnistu 
Tässä on yleensä kysymys siitä, että ohjelman poistaminen on ollut puutteellinen. 

Windowsin unistaller ohjelma ei aina suinkaan poista kaikkea, vaan jättää usein tarpeettomia ”häntiä”. 

On olemassa tähän parempia työkaluja, kuten esim. Revo Unistaller ja IObit Unistaller. 

Rekisteriä voi siivota esim. CcLeaner-ohjelmalla. Siinä on myös asennuksen poisto, mutta todellisuudessa se 

on vain Windows unistallerille parempi käyttöliittymä. 

Rekisterin puhdistus on joka tapauksessa suositeltavaa tehdä säännöllisesti 

Windows Installer kirjoittaa rekisteritietoja kolmeen paikkaan. 

1) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CNC Software, Inc. 

http://www.revouninstaller.com/index.html
http://www.iobit.com/en/advanceduninstaller.php
https://www.piriform.com/


 
Jos X9 asennuksesta on jäänyt tietoja, tulee X9 avain poistaa 

 

2) HKEY_CURRENTL_USER\SOFTWARE\CNC Software, Inc. 

 
Nämä ovat käyttäjäkohtaisia merkintöjä. Jos tästä poistetaan esim. X9-avain ja Mastercam X9 on 

asennettuna, Mastercam luo käynnistettäessä uuden avaimen. 

3) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

Tässä osioissa on kaikkien asennettujen ohjelmien poistoon tarvittavat tiedot. Kullakin asennuksella on oma 

GUID-avain. Niitä on vaikea tunnistaa, koska ne ovat vain merkkijonoja, 

 

 

Onneksi Mastercam tekee asennuksen yhteydessä lokitiedoston, josta voi lukea Mastercamin GUID 

avaimen 



 
 

1. Klikataan lokitiedostoa 

2. Etsitään tiedostosta seuraava kohta Product, jossa on asennuksen poiston tunnus 

 

 
3. Korosta ja kopioi GUID-koodi. Muista sisällyttää aaltosulkeet {ja }. 

 

Tässä vaihtoehtoinen menetelmä 

GUID koodi on myös Mastercam-asennusmedian 

…\mastercam\support\ProductCodes.dat  

ja vastaavasti 

…\MastercamForSOLIDWORKS\support\ProductCodes.dat 

tiedostoissa 

 

X9 version tämänhetkiset GUID-koodit ovat tässä. 

Art   {14EBA85D-BF2B-4C6D-B53B-632FC27D04E9} 

Catia   {8357A119-BF83-494F-B528-29D2E6A733A1} 

Mastercam   {9869D25D-C67E-4282-B4D0-DB6218BC94D5} 

Wire_Power   {E222DA58-10F7-4E47-A323-CC79A9082A46} 

MCFSW   {3A6C4379-6FDD-4525-B28B-5AFCE93BCF63} 

 

4. Avaa Rekisterieditori Regedit. 

5. Hae LOCAL_MACHINE kansiosta SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion >Uninstall. 

6. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Uninstall kansiossa ja valitse “Etsi…”. 

7.  Liitä etsintäkenttään äsken kopioitu GUID tunnus ja valitse “Etsi seuraava”. 

8. Kun etsintä löytää kentän, kansion nimi on sama kuin lokitiedostosta kopioitu GUID-tunnus. 

9. Poista koko tämä avain kansio. 

10. Nyt Windows-rekisterissä ei enää ole tietoa, että Mastercam olisi asennettuna ja asennus voidaan 

käynnistää uudelleen. 



Edellisisessä ohjeessa olevaa lokitiedostoa ei löydy 
Jos tuota lokitiedostoa ei ole käytettävissä, voidaan hakea avain myös toisella tavalla. 

1. Avaa Rekisterieditori Regedit. 

2. Hae LOCAL_MACHINE kansiosta SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion >Uninstall. 

3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Uninstall kansiossa ja valitse “Etsi…”. 

4.  Nyt voit kirjoittaa hakukenttään esim. tekstin X9 ja valita “Etsi seuraava”. 

5. Kun etsintä löytää kentän, tulee tarkistaa, että kyseessä on oikea poistettava ohjelma. 

Tässä Mastercam X9 Art ja sitä vastaava kansio.  

Tässä taas Mastercam X9 for SolidWorks ja sitä vastaava  

 

6. Poista koko tämä vastaava kansio. 

Nyt Windows-rekisterissä ei enää ole tietoa, että Mastercam olisi asennettuna ja asennus voidaan 

käynnistää uudelleen 
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