
En lille uofficiel Eksperten FAQ
Dette oplæg kan ses som en pendant til Ekspertens officielle regler, og er ment
som en velment objektiv vejledning til nye brugere på dette forum. Derfor er
artiklen da også gratis, idet alle områder har været debatteret flittigt gennem
tiden på Eksperten
Skrevet den 03. Feb 2009 af robotten I kategorien CoAdmin / Generelt | 

Sigende overskrift:
Uanset indholdet af dit spørgsmål, starter valget mellem at klikke på dit spørgsmål i oversigten allerede
her. Alt for mange tegn som fx !, ? mv., er ikke en god ide. Meningen er jo at henlede opmærksomheden
på sit spørgsmål, men den modsatte effekt opnås desværre alt for ofte, ved for ivrig brug af disse tegn.
Antal tegn til overskriften er begrænset, men prøv alligevel at gøre den så uddybende som muligt.
Et eks. på en intetsigende overskrift kunne være: "Hp printer i Xp".
Dette kan dække over praktisk taget alt, hvad der vedrører en Hp printer i et Xp miljø. Derfor skræmmes
de fleste væk allerede her, da hvis ikke det klart fremgår hvad problemet er, hvordan skulle man så evt.
kunne hjælpe i spørgsmålet.
Et bedre eksempel på ovenstående spørgsmål kunne være: "Jeg mangler driver til Hp printer i Xp".
Så er det pludseligt et meget enkelt spørgsmål, som der helt sikket vil være kvalificeret hjælp til, inden for
meget kort tid.

Dette henleder til næste punkt

Korrektur:
Når man så har forvildet sig ind på en spørgsmål, er det så at læse og forstå problematikken for spørgeren.
Her kan alt gå galt, når tastaturet overtager magten. Men læs meget gerne dit stillede spørgsmål igennem
en ekstra gang, inden du poster det. Mest med henblik på, om du har fået formuleret dig rigtigt. Alt for
ofte, må man som hjælper stille uddybende spørgsmål til, hvad der egentlig menes. Der forlanges ikke den
store danskeksamen, men ret lige de værste slåfejl og korrektur, der kan give meningsforstyrrelse.

Vend tilbage:
Du har stillet et spørgsmål, andre bruger tid og ekspertise på at hjælpe netop dig ud af din problemstilling.
Derfor, vis den respekt, at vende tilbage til dit spørgsmål. Det kan være på mange måder. En kommentar
om, at du stadigt arbejder på sagen, lige er væk nogen tid eller andet, der indikerer du er til stede. At
glemme et spørgsmål kan ske, til det kan oversigten over ens egne åbne spørgsmål med stor succes
anvendes. Men at ignorer og sylte et spørgsmål, er ikke god etik mod andre, der har hjulpet dig.

Med hvilket vi så kommer til

Luk spørgsmålet:
Vil du ikke have mere hjælp? Er løsningen fundet? Eller alt muligt andet, der gør dit spørgsmål ikke
længere har relevans for dig?
Så luk det. Ganske enkelt. Se i den officielle FAQ, eller spørg hvis du er i tvivl om hvordan. Så vil du få
hjælp.

Tolerence:
Alle skal være her. Desværre er der altid nogen, der ødelægger det for andre, ligeledes også på Eksperten.
Mit bedste råd er, at ignorer disse brugere. Javist, det kan være svært, da de netop er eksperter i at
provokere; enten via deres sprogbrug, eller det forhadte karmasystem. Alt med det formål, at starte det
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store mudderkaste show, hvor de bare vil have det sidste ord. Ingen af delene kan der pt. gøres noget ved.
Så igen, ignorer disse brugere.

Tolerance gælder selvfølgelig hele vejen rundt. Sker der en fejl, så erkend det, og få det rettet. Lad vær
med at starte kværulanteriet. Det har indtil videre kun skræmt de bedste brugere væk fra Eksperten, og
dermed den gode hjælp til dig.

Point-ræs:
Nogen går vældigt op i det, andre gør ikke. Pointene er gode at have i starten, til at kunne stille spørgsmål
med. Men på et tidspunkt vil der være så mange i kassen, at det er lige meget om de ikke fordeles 100 %
retfærdigt. Fx at tage sine udlovede point i sit eget spørgsmål tilbage, ved at acceptere eget svar. Det kan
være ganske rimeligt, hvis der ikke er kommet noget brugbart ud af hjælpen. Men det er kun fiktive
"Eksperten penge"; giv derfor hellere nogen point - uanset rimeligheden heri, end for lidt. Det betaler sig
så rigeligt i den anden ende.

Efterskrift:
Dette skal ikke ses som et surt opstød, men som en opsummering af de små problemer, der kan opstå på
Eksperten. Men som til sidst kan blive så store, at ingen gider bruge tid og energi på Eksperten. Der har
gennem årene været en del af disse kriser, alle opslidende og unødvendige, hvis simple regler følges.
Nu er uskrevne regler jo altid de sværeste, så håber med dette, at det vil kunne give en ide om, hvad den
nye bruger skal være opmærksom på. Dette for at få det mest optimale ud af det forum Eksperten nu
engang er - en sand guldgrube af viden om alt, lige fra en printer der ikke virker, til de mest kringlede
programmeringsopgaver.

Dette er min første artikel her. Jeg ved godt, at alt ikke er med, men kom gerne med ris/ros og forslag :)

Kommentar af terry d. 30. Oct 2006 | 1

Rigtig god.
Og en god ide fra kabbak :o)

Kommentar af tofferman d. 29. Oct 2006 | 2

Fint. Det er altid godt at få genopfrisket tingene :). Har dog lige et par enkelte kommentarer:

Når man selv har fundet en løsning, og derfor lukker spørgsmålet, så er det altid en god idé at skrive
hvordan man løste problemet. Så kan andre også have glæde af det.

En god huskeregel når man skriver en overskrift er, at der altid både skal være et udsagnsled og et
grundled (for dem der kan huske lidt fra dansktimerne). Så er der rimelig god chance for at din overskrift
giver mening.

Dermed ikke sagt at jeg altid husker det selv ;-)

Kommentar af fromsej d. 29. Oct 2006 | 3

Glimrende supplement.*S*
Et lille trick til "Korrektur" delen.
>> Skriv indlægget i et tekstdokument først, for det første giver det dig muligheden for at rette i det inden
du sender det, for det andet risikerer du ikke at din session er udløbet når du klikker på "Send" = spildt
arbejde.

Kommentar af kabbak d. 29. Oct 2006 | 4



Udmærket artikel.
Velformuleret stillet spørgsmål og en rimelig hurtig og proper respons, på samme, det er ofte noget jeg
savner.
Der burde være en oplysning om antal ubesvarede spørgsmål, ved siden af spørgerens karma, så vil man
hurtigt se hvor pligtopfyldende vedkommende var.
kabbak

Kommentar af qtax87 (nedlagt brugerprofil) d. 30. Oct 2006 | 5

Enig!

Kommentar af per-olof d. 29. Oct 2006 | 6

Udmærket.

Kommentar af netro d. 17. Nov 2006 | 7

Kommentar af dustie d. 24. Nov 2006 | 8

Kommentar af mobius6 d. 29. Oct 2006 | 9

så er det på plads (-)

Kommentar af apo d. 29. Oct 2006 | 10

Robotten > Godt initiativ. Dog vil jeg foreslå dig, at linke til den allerede eksisterende (uofficielle) FAQ i
artiklen: www.expfaq.dk - Så nye brugere der finder denne artikel, forhåbentlig også finder den uofficielle
FAQ.

Kabbak > God idé med at vise åbne spørgsmål ved siden af karmaen. Så kan man lettere afgøre om
brugeren er én man vil bruge sin tid på.

Kommentar af zeroaim d. 21. Jan 2007 | 11

Fin artikel, dog synes jeg meget gerne du må tilføje den lille, men meget vigtige detalje, at hvis man selv
finder svaret på sit spørgsmål, SÅ SKRIV DET (svaret) i dit spørgsmål når du lukker det! Så vil andre
brugere i fremtiden slippe for at stille samme spørgsmål igen, og det bliver langt mere effektivt at søge i
"gamle" besvarede spørgsmål... (Ved godt dette er nævnt af tofferman, men synes godt det kan nævnes
igen, da det virkelig ville forbedre sitet hvis folk ville være så venlige at praktisere dette frem for,,, "Har
selv fundet svaret" (lukket) ) :-(

Mvh. Henrik

Kommentar af petkrug d. 12. Jan 2007 | 12

Kommentar af swiatecki d. 01. Nov 2006 | 13

Altid godt :D

Kommentar af ejvindh d. 30. Oct 2006 | 14

http://www.expfaq.dk


Rigtig godt. Andre der også synes godt om denne artikel, vil måske også kunne have noget ud af at læse
Bufferzones artikel her: http://www.eksperten.dk/artikler/547 (det er ikke helt det samme, men alligevel
lidt i samme retning).

Kommentar af eckhardt d. 30. Oct 2006 | 15

rigtig godt

Kommentar af psycosoft-funware d. 29. Oct 2006 | 16

kan kun sige at det er en rigtig god artikel :D - godt arbejde!

Kommentar af h7iws d. 05. Nov 2006 | 17

standardisering er godt :D

Kommentar af norbert_ d. 29. Oct 2006 | 18

Glimragende :-)

Kommentar af simplus d. 01. Dec 2006 | 19

Meget velformuleret og godt beskrivene. Du kommer ud i stort set alle hjørner. En anden ting er at du
måske godt kunne fremhæve overskrifterne med <b>overskrift</b> men det er jo ikke det største
problem :-)
Dejlig artikel, flere af dem ville ikke skade.

God jul og godt nytår til alle!

http://www.eksperten.dk/artikler/547

