
Den gode bruger
Nogen gode råd til nye bruger. måske lidt ældre bruger.
her kommer jeg med forslag og fremgangs måde
Skrevet den 30. Jan 2012 af rix17172 I kategorien CoAdmin / Generelt | 

Ser tit disse fejl som jeg håber denne guid skal løse

Spørgsmål som Guide:

Selv om man kan forstå Guide som folk skal fortælle og hjælpe med sin spørgsmål. hander Guide om at
man kommer med en forklaring om noget. f.eks. hvordan man kan lave en program. og ikke om at
spøger om hvordan man laver en program. 

Lukker et spørgsmål med beskrivelsen (Fandt selv svaret)

Eksperten handler i bund og grund om viden. det kan være at en nybegynder eller øvede er i tvivl om
hvordan man løser lige det du spurte om. og så kan man jo ikke bruge "Jeg fandt selv svaret". derfor
skriv hvad fejlen er og hvordan du løste det. den viden bliver gemt og andre kan finde nytte i den.

Snupper sine egene point selv om andre kom med svaret.

husk at folk selv har fået sin viden med hård arbejde. det stiller de dig til rådighed for. Eksperten point
system er ligesom penge. giv dem muligheden for at få pointe (det er derfor de er der)
Lad være med at tage dem selv uden at spøger den bruger som har bidraget med løsning.

Bruger med for lille toldmodigehed.

Ser nogen gange folk som ikke har fået sin spørgsmål besvaret skrive noget alá dette "Hvorfor svare
ikke" og "hallo svar".
der kan være 3 grunde til det
1. du har ikke beskrive dit spørgsmål ordenligt. luk dit spørgsmål og oprette en ny med bedre
beskrivelse.
2. ingen har svaret fordi de ikke ved noget om dit spørgsmål.
3. ingen har haft tid.

hav toldmodigehed!

Denne guide er skrevet fordi jeg mener vi mangler en "sådan forgår det i eksperten.dk"
og fordi jeg ser nogen fejl som jeg håber denne guide hjælper på det
hvis i ville have ting tilført så bare sig til.
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Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



"Denne guide er skrevet fordi jeg mener vi mangler en "sådan forgår det i eksperten.dk" "

Nogensinde hørt om: http://www.eksperten.dk/faq

Der er den næsten komplette liste med alle de ting som folk oftest tager fejl af, og som de sjældent læser.

Kommentar af kjeldsted d. 30. Jan 2012 | 2

Pis. Glemmer det med at eksperten ikke tillader links i kommentarer til guides.

www.eksperten.dk / faq (uden mellemrum naturligvis)
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<ole>

@kjeldsted: Jeg tror, man kan klare det med en BB-kode? Prøvede med [
url=http://www.eksperten.dk/faq]BB-kode[ /url] (uden mellemrum i de to tags)

/mvh
</bole>
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www.eksperten.dk/faq

(Bare uden dette h t t p: foran )
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#3: Ahhh... Det var sgu smart. Så der er altså ikke helt lukket for brug af links :)
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- og ellers kan du skrive [ img] og [ /img] (uden mellemrum) rundt om URL'en. Så kan du sagtens skrive
en korrekt URL med 'http' foran. Det var det, jeg gjorde i forklaringen i #3.

At så E's URL-parsr er elendig, er en anden ting  :o|
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Dén med [ img] forsøgte jeg engang hvor den selv indsatte http : // www.eksperten.dk (uden mellemrum)
foran linket....
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