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Det her er ikke en artikel som sådan, det er nogle af de billedvejledninger jeg har lavet.
De er nok mest nyttige for Sikkerhedsfolket.

Fuld filvisning

<a href="http://fromsej.dk/billeder/visallefiler98.JPG">Fuld filvisning 95/98</a>
<a href="http://fromsej.dk/billeder/visallefiler.JPG">Fuld filvisning 2K/XP</a>

Udvidet søgefunktion XP

<a href="http://fromsej.dk/billeder/soeg.jpg">Indstil Søg i XP</a>

Fejlsikret på en sikker måde

Da vi enkelte gange har oplevet at folk ikke kunne komme ud af fejlsikret tilstand ved at  bruge MSconfig-
Diagnostisk start, har vi lavet denne løsning.
Har i ændringsforslag, eller finder fejl, så skriv det venligst i kommentarer til artiklen, så vil de blive rettet.
<a href="http://fromsej.dk/html/fejl.html">Kom i fejlsikret 95/98/ME/2K/XP</a>
Windows ME kan patches så man kan bruge ren DOS i det også, du finder linket <a
href="http://www.geocities.com/mfd4life_2000/">her</a>

Tilladelser i Registreringsdatabasen

Hvis en nøgle skal slettes manuelt, og man får access denied, kan disse to billeder vise hvordan man
overtager rettighederne til nøglen.

<a href="http://fromsej.dk/billeder/tillad1.JPG">Tilladelser 1</a>
<a href="http://fromsej.dk/billeder/tillad2.JPG">Tilladelser 2</a>

Det er dog altid klogt at få spørger til at lave en backup først.

<a href="http://fromsej.dk/billeder/regbackup.JPG">Backup</a>

Engangsscannere

<a href="http://fromsej.dk/Vejledninger/html/drweb.html">DR.Web</a>
<a href="http://fromsej.dk/Vejledninger/billman/sti.html">Stinger</a>

Svar til kommentarer om artiklen

Denne del kan i bare springe over.

phoenix2 22/4 2005 02:48
Havde du forestillet dig at nogen vil tage en sådan "kommentar" seriøst, FJOLS!

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk
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the_email 21/4 2005 23:01
Her er til gengæld en seriøs kommentar, som jeg gerne vil svare på.
Der findes brugere der er i tvivl om, hvordan de skal gøre visse ting, når vi prøver at rense deres maskiner,
og den gamle historie med at et billede siger mere end tusind ord, holder stadig vand.
"Artiklen" er mest rettet til "skidtrenserne".*S*
Desværre har Eksperten ikke en egentlig Tips&Tricks sektion, hvor artiklen retteligt hører hjemme.

Kommentar af kalp d. 22. Apr 2005 | 1

Angående brugeren phoenix2.
Tjeck hans oprettede spørgsmål fornyligt.. han har åbenbart flere konti og så opførere han sig dybt useriøs
i flere tråde samt her i denne 'artikel'.
http://www.eksperten.dk/bruger.phtml?navn=phoenix2&option=karma

Kommentar af the_email d. 21. Apr 2005 | 2

Flotte billeder, men kan ikke helt se hvad formålet er. Syntes endnu engang at artikelsystemet er
blevet(mis)brugt til at komme med at par tips og tricks. Jeg har ikke noget imod "Tips og Tricks" - det er tit
genialt til lige at genopfriske ens hukommelse - men som jeg har givet som kommentar til mange andre
"artikler" syntes jeg ikke at et artikelsystem skal bruges til Tips og Tricks

Kommentar af espersen d. 23. Apr 2005 | 3

fin samling - god idé med en Tips&Tricks sektion !!

Kommentar af serverservice d. 16. Aug 2005 | 4

Rigtig god og overskuelig side med mange brugbare tips.
Har ikke selv god erfaring med den metode til backup af registry - brug helre et program.
Og som fromsej tydeligt skriver i overskriften er det ikke ment som en artikel , men måske mere som
Tips&tricks - Derfor til folk som har lidt fordomme om artikler - Tag al jeres artikelævl og prop det op et vis
sted...

Kommentar af saudoo d. 23. Apr 2005 | 5

Hvis man ikke kan komme ind til boot.ini, kan man læse den via Denne computer.
Højreklik på den og vælg Egenskaber.
- Vælg Avanceret, og Indstillinger under "Start og Genoprettelse".

Tryk så på "Rediger knappen", så kan du også skrive til filen, uden at der bliver brokket sig over, at den er
skrivebeskyttet.

Kommentar af ejvindh d. 23. Apr 2005 | 6

Disse billeder kan blive meget brugbare for os, der hjælper til i sikkerhedskategorien. Tak for det!

Kommentar af jeanette18 d. 18. Sep 2005 | 7

Gode og enkelte oversigter som er svært at gå forkert af. Godt initiativ :)

Kommentar af huset d. 22. Apr 2005 | 8

God og nyttig viden, så mange kan have glæde af.

http://www.eksperten.dk/bruger.phtml?navn=phoenix2&option=karma


Kommentar af hyberpreprocessor d. 21. Apr 2005 | 9

nice :)

Kommentar af phoenix2 d. 22. Apr 2005 | 10

Billedvejledninger mig her og billedvejledninger mig der!!! Det er noget præk! Hop dog gennem ringen af
ild og få det overstået!


