
Omgåelse af form password-beskyttelse
Vil man redigere i et word-dokument men erfarer at det er låst af Word's egen
password kontrol, er her råd at hente...
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Er man i den situation at man ligger inde med et dokument, der er bestyttet af Word's egen password-
kontrol, og man ikke er bekendt med adgangskoden, er der råd for dette...

Der er flere muligheder for at omgå denne password kontrol. Dog er der forskel på hvilken version af
Microsoft Office pakken du har. De løsningsforslag som jeg er bekendt med, der virker, er her listet med
den simpleste først:

Den simpleste metode er simpelthen at åbne dokumentet op som normalt, og gemme det i .RTF format.
Herved får du at vide at eventuelle password check vil blive annuleret... Herefter kan du åbne dit
forhenværende låste dokument op, og redigerer til du segner... ;-)

Den anden, og mere komplicerede metode, går ud på at gemme det som et .html dokument. Åben dette
så du kan se kildekoden, og søg efter strengen : "<w:UnprotectPassword>". Se hvilken HEX værdi der står
efter denne streng, og husk denne...

Dernæst åbner du dit orginale .doc dokument op i en HEX-editor. (Disse kan hentes i massevis på bl.a.
www.download.com)
Når du har dit .doc dokument åbent i din HEX-editor, er det muligt at omgå denne beskyttelse ved at
nulstille password-checksummen i dokumentet (Den HEX-værdi som du skulle huske ;-)). Sæt denne til
"0x00000000".

Dette er de to løsningsmuligheder som burde virke på stort set alle Officepakker... Skulle der være
problemer, eller inkonsistens i artiklen, send da venligst kommentarer til mig på: ferdinand.k@get2net.dk

//ferdinand.k

Kommentar af nanoq d. 07. Apr 2004 | 1

Ganske fixt. Dog har jeg lidt problemer med det moralske i at offentliggøre en sådan artikel på Eksperten.
Der er jo netop en GRUND til at man passwordbeskytter sine dokumenter.

Kommentar af the_email d. 11. Apr 2004 | 2

Artiklen forklarer fint hvordan man knækker koden til sine Word-dokumenter, så det er fint nok. Man kan
så diskutere hvor godt det er at kunne det

Kommentar af dkoclni d. 02. Jun 2004 | 3

Jeg kan kun undres over folks morale skrubler ved denne artikel. Hvis I viste hvor mange mennesker der
lægger password på excel dokumenter, zip filer osv., for så et år efter at have glemt hvad det er. Uden
artikler som denne (selv om det er basic (ikke at der er noget galt i det)) så var folk på herrens mark.
Password-beskyttelsen må anses som være en strengere form for skrivebeskyttelse af filerne, men at

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.download.com


strække den helt til at "der jo netop er en GRUND til at man password beskytter" dem - det er måske
liiiiige at stræke den. Det at det er SÅ simpelt bør ringe nogle klokker hos kritikerne - og samtidig burde
prisen for denne artikel være højere, da det netop et en MEGET simpel løsning. ;) (hov, nu kom det her til
at lyde negativt - det var ikke meningen)

Kommentar af kurtspurt d. 11. Sep 2004 | 4

Kommentar af themanronnie d. 09. Apr 2004 | 5

relativt simpelt. Ikke rigtigt 5 pts værd :)

Kommentar af bak d. 04. Jun 2004 | 6

enig med dkocni. De password som word og excel tilbyder på dokumenter og ark ikke beregnet til andet
end at hindre utilsigtigt redigering og de glemmes alt for ofte.
Jeg kunne blive nervøs hvis det var passwordet til selve dokumentet (gem som)
Fin artikel og dejlig simpel

Kommentar af gladmhensk d. 07. Apr 2004 | 7

Enig nanog. Synes det er umoralsk, men man kan vel altid bruge det når man ikke længere kan huske sine
passwords :D

Kommentar af stry d. 20. May 2007 | 8

Jeg synes den er vel tynd til at være en betalingsartikel.
Se her: http://strysitnoter.blogspot.com/2007/05/fjern-password-fra-word-dokumenter.html

Kommentar af doggy82 d. 08. Apr 2004 | 9

hmm skal vi nu også lære at hacke her på eksperten...

Kommentar af pergin d. 08. Sep 2006 | 10

Jeg synes, at det er dybt umoralsk at bruge dette site til at uddanne - ellers uvidende - i den slags ting, så
helt almindelige brugere ikke længere kan føle sig nogenlunde sikre....

Kommentar af suxor d. 07. Apr 2004 | 11

Gammel nyhed
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