
Spyaxe fjerning!
Fjern den grimme Spyaxe
Skrevet den 06. Feb 2009 af fazli I kategorien Sikkerhed / Virus | 

Denne rensning bruger Fromsej og den er oprindeligt lave af formsej.. eftersom ingen har lavet en artikel
om fjernelse af Spyaxe så gør jeg det..

Citat fra Fromsej:

1. Hent og dobbeltklik på smitRem.exe

http://noahdfear.geekstogo.com/click%20counter/click.php?id=1

Programmet pakker sig ud til mappen smitRem.

2. Hent Ewido, hvis du ikke har den i forvejen:

http://www.spywarefri.dk/downloads1/ewido-setup.exe

Installer og kør Ewido - Opdater straks efter installationen programmet (men lad være med at scanne
endnu).

3. Genstart i fejlsikret, hvis du ikke ved hvordan så kig her:

http://fromsej.dk/html/xpfejl.html

4. Åbn mappen smitRem, og dobbeltklik på RunThis.bat (Følg vejledningen i vinduet.)

5. Kør en fuld scanning med Ewido. Programmet laver en lille log, som du skal kopiere herind.

6. Genstart og kom med en frisk Hijackthislog, samt loggen fra Ewido. Find smitfiles.txt via Start/Søg.
Kopier også denne log ind. Loggen kopier du ind i dit spørgsmål ;)
-----------------------------------------------------------------

Fromsej du siger bare hvis det IKKE er iorden så sletter jeg det :D

Synes I den skal fjernes eller?

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 17. Dec 2005 | 1

Godt initiativ - men der er ingen faste retningslinier for fjernelse af Spyaxe, så artiklen er faktisk ikke ret
meget værd.

Kommentar af djsanta d. 24. Dec 2005 | 2

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://noahdfear.geekstogo.com/click%20counter/click.php?id=1
http://www.spywarefri.dk/downloads1/ewido-setup.exe
http://fromsej.dk/html/xpfejl.html


Kommentar af fromsej d. 13. Dec 2005 | 3

Problemet er at det fix ikke holder vand i øjeblikket.

Kommentar af forevernewbie d. 14. Dec 2005 | 4

Så nemt går det ikke. Det kan ikke stå alene. Man skal have hjælp af som ved noget om tingene.

Kommentar af huset d. 03. Jan 2006 | 5

Kommentar af ole-printz d. 12. Jan 2006 | 6

Jeg har også prøvet en spy/virus jeg fik det meste væk med hjælp af de råd der blev givet her. se under
virus " blå skærm " Dr-weeb og ewido tog det meste, da jeg så forsøgte mig med ad-Aware så tog den
resten, hvordan det forløb eksagt, kniber det lidt med at forklare, men jeg måtte køre de forskellige
programmer flere gange.
Men nu er maskinen fin igen.

Kommentar af sicma (nedlagt brugerprofil) d. 11. May 2006 | 7

Kommentar af nordmann d. 14. Dec 2005 | 8

Kommentar af aaanders d. 30. Dec 2005 | 9

Fint nok, men man skal have hjælp af nogen der ved noget om det. Ellers kan det da gå helt galt.

Kommentar af vestjyskit d. 09. Jan 2006 | 10

rashid har lavet nogle gode hints om, hvad der skal gøres og det giver så en god hjælp. Det virker bedre
end ovenstående.


