
PTT LOCK DENGAN SAKLAR SENTUH
Hallo breaker mania..! apa kabar?
Kali ini “MUB” [Mencoba Untuk Bisa] share skema ‘PTT LOCK’ untuk perangkat rig dan ht,
jadi hanya dengan menyentuh ‘sensor’ perangkat radio komunikasi anda bisa transmit tanpa
harus menekan tombol seperti biasanya. Rangkaian ini cocok untuk perangkat rig dan ht yang
menggunakan penguat mic tambahan atau mic compressor. Namun rangkaian ini memiliki
kekurangan yaitu sangat peka dengan induksi atau getaran ‘gelombang elektro magnetik’, jika
anda menghidupkan peralatan listrik yang menggunakan “kumparan” seperti solder, lampu neon,
kipas angin dll maka ‘PTT LOCK’ akan “ON” sendiri. Sebagai pengaman ditambahkan saklar
pengaman (SW3) yang dapat di’off’kan bila anda meninggalkan radio dalam keadaan hidup,
anda juga dapat mengganti R1 dan R2 dengan nilai tertentu sampai dihasilkan rangkaian ini tidak
peka dengan induksi atau getaran ‘gelombang elektro magnetik’.

SW1 dan SW2 bersifat “Opsional” (pilihan) jika anda hanya ingin menggunakan saklar manual
atau kombinasi saklar sentuh dan saklar manual.
Untuk perangkat HT ditambahkan R5 nilainya 2K2-4K7 dan kapasitor 100N, S1 dan S2 adalah
sensor sentuh menggunakan bahan penghantar (konduktor), yang saya gunakan adalah baud/mur
steanliss bekas hardisk.
Dengan imajinasi dan kreasi anda rangkaian ini dapat digunakan tidak hanya untuk ‘PTT LOCK’
saja.
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Selamat mencoba… anda pasti bisa..! jika anda “Mencoba Untuk Bisa”.

Artikel terkait:

 OPREX
 RF Gain ICOM IC 2N
 Ngecas HP Ketika Mati Lampu [ Charger Hp Menggunakan Aki ]
 Membuat Lampu Penerangan Darurat (Neon DC)
 Memasang Signal Meter Icom 2N
 MIC COMPRESSOR IC LA3210 (Kenwood MC-85)
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RF Gain ICOM IC 2N

Mimpi ingin memiliki perangkat “Kenwood TR-9130″, perangkat tua yang klasik dan
antik. Konon, harganya bisa mencapai Rp.2jt s.d lebih dari Rp.4jt (tergantung kondisi barang dan
isi dompet yg beli).

Mimpi tinggal mimpi karena tidak mampu membeli. Akhirnya, dengan bermodalkan
pengetahuan elektronika yang pas-pasan dan punya perangkat yang juga sama-sama antik dan
klasik (ICOM IC 2N), setelah ‘googling’ dapat juga cara membuat dan memasang signal meter
dan rf gain untuk Icom 2n.

Pertama yang saya buat adalah signal meter untuk IC 2N menggunakan skema berikut ini:

Untuk membuat “RF gain” IC 2N sangat mudah, karena hanya menggunakan satu buah
komponen dan kabel saja.
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Jalur pcb dibagian dalam (seperti digambar) dipotong atau diputus, kemudian ujung potongan
“titik a” dihubungkan dengan kabel ke kaki pertama atau ketiga potensio meter, “titik b”
dihubungkan dengan kaki kedua (tengah) dari potensio meter. Potensio yang digunakan 50K
ohm, untuk mengurangi daya receive lebih besar menggunakan potensio maksimal 100K ohm.

Akhirnya…!! jadilah ICOM IC 912N…
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Memasang Signal Meter Icom 2N
Skema signal meter untuk radio icom IC2N ini sebelumnya saya dapatkan dari

internet, Skema aslinya dibuat dengan tangan.
Dibawah ini skemanya saya buat ulang, sudah saya coba dan berhasil.
Komponennya sedikit dan tersedia dipasaran, untuk VU (Volume Unit) level gunakan yg
bagus (vu level yg bagus kalau digoyang jarumnya tidak ikut goyang).
Vu level yg tidak bagus, jarum bergerak-gerak kalau digoyang-goyang, jika digunakan
untuk signal meter Icom 2N jarumnya akan bergoyang dangdut dulu ketika ada signal
masuk.
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MIC COMPRESSOR IC LA3210
(Kenwood MC-85)

Anda yg hoby elektronika / hoby komunikasi radio, mungkin pernah memiliki dan
menggunakan mic compressor kenwood type MC-85.
Mic Compressor AGC (Auto Gain Control) dgn ciri khas suara desingan angin yg jika
dimodulir, suara anginya mengecil/menghilang.

Bagi anda yg belum pernah memiliki dan menggunakan mic compressor tsb diatas atau yg
sudah punya tapi ingin mencoba membuat sendiri, dibawah ini skema sederhana MC-85:

>> Jika anda memerlukan skema lengkap MC-85, dapat dilihat di Schematic Diagram
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Menambahkan Menu “Restart Dan Turn Off
Computer” Melalui Klik Kanan
“My Computer”

Pada posting terdahulu saya pernah membahas tentang cara membuat “Shortcut/tombol
Shutdown” di desktop, kali ini kita “Mencoba Untuk Bisa” mambuat atau menambahkan
menu “Restart dan Turn Off Computer” melalui klik kanan “My Computer”. caranya adalah
dengan membuat “Registry Key” menggunakan “Registry Editor”. Editing Registry sebaiknya
tidak dilakukan bagi anda yang masih awam tentang registry pada windows xp karena jika
salah dalam melakukan editing registry bisa mengakibatkan masalah yang serius pada
sistem anda, tapi penambahan registry key untuk menu “Restart dan Turn Off Computer” ini
sangat aman untuk system anda karena hanya menambahkan bukan “merubah atau
mengedit” registry key default windows xp.

Untuk menambahkan menu “Restart dan Turn Off Computer” ketika klik kanan “My
Computer”, blok dan copy teks dibawah ini, paste dalam “Notepad”, simpan dengan nama
Add_Menu.reg, Save as type: Any file.

Windows Registry Editor Version 5.00

;Adds Restart Menu On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[
Restart Computer ]\command]
@=”shutdown -r -f -t 0″

;Adds Shutdown Menu On My Computer
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[ Turn
Off Computer ]\command]
@=”shutdown -s -f -t 0″

Setelah disimpan buka file registry “Add_Menu.reg (Add_menu)”, Klik dua kali, klik
“Yes” pada notifikasi yang mencul dan klik “Ok” pada notifikasi selanjutnya:



Jika registry key yang dibuat telah diaktivkan maka ketika klik kanan “My Computer” akan
ada menu [ Restart Computer ] dan [ Turn Off Computer ], selanjutnya anda dapat
melakukan restart atau mematikan komputer melalui menu klik kanan pada “My Computer”.
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 Percepat Mematikan Komputer Dengan Membuat Tombol Shutdown
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50-150 Watt Sirkuit Daya Inverter
menggunakan 2N3055

Halaman utama gambar: 50-150 Watt Daya Inverter Circuit | Sirkuit Inverter Homepage



50-150 Watt Daya Inverter Circuit
Ini adalah 50-150 watt power inverter circuit diagram. Inverter yang mampu untuk
menangani output beban kisaran 50W ke 150W, itu tergantung ke transformator yang
digunakan dalam hal ini? desain sirkuit. Sirkuit ini akan memberikan cukup stabil
Persegi Gelombang tegangan output. The outout frekuensi operasi ditentukan oleh ...
MOSFET Daya Inverter 500W menggunakan RFP50N06
MOSFET daya lain inverter yang mampu memberikan daya listrik 500W. Inverter
membangun menggunakan MOSFET daya RFP50N06, mengkonversi input DC 12V
dan memberikan tegangan output AC 110V-220V. Catatan Circuit: LT1013 ini
menawarkan berkendara yang lebih baik bahwa LM358, tetapi Anda pilihannya. The
Power transformator harus mampu ...
60 Watt Inverter Circuit
Ini adalah Watts inverter diagram 60 rangkaian yang menggunakan beberapa
transistor daya dari 2N3055 untuk amplifikasi akhir. Sebenarnya, sirkuit ini mampu
mengemudi beban menengah dari urutan 40 sampai 60 watt bekerja dengan baterai
12V, 15 Ah atau kapasitas yang lebih besar. Inverter ini akan mengkonversi ...
500W DC ke AC Inverter dengan IRFP260 FET
Di sini DC ke AC Inverter yang membangun berbasis MOSFET komponen IRFP260
sebagai penguat sinyal. Inverter ini akan mengkonversi input DC 12V, 24V atau 48V
menjadi output daya AC 220V hingga 500 Watt. Kekuatan inverter lebih banyak
frekuensi stabil daripada 15 menit DC-AC konverter dan ...
Sirkuit Inverter untuk Lampu Fluorescent
Berikut inverter sirkuit yang sangat sederhana untuk lampu neon. Inverter ini benar-
benar sangat mudah untuk membangun, berkinerja baik, dan juga cukup kuat untuk
daya tabung neon 15W (bila Anda mendinginkan transistor dengan benar). Satu-
satunya sulit menemukan komponen sirkuit ini mungkin yang disebut kuning
transformator inverter. It ...

Dicetak ulang Url Dari Pasal ini:
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Kami bertujuan untuk mengirimkan informasi lebih lanjut dengan membawa artikel. Silahkan
kirim e-mail ke wanghuali@hqew.net dalam waktu 15 hari jika kita terlibat dalam masalah isi
artikel, hak cipta atau masalah lainnya. Kami akan menghapusnya segera.
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Cara Hack Password Administrator Windows XP

Sistem keamanan windows XP memang sangat lemah. Hanya dengan teknik sederhana saja,
anda bisa mengganti password administrator atau user yang sedang aktif tanpa harus mengetahui
password lama,maka dari itu Gans YC98 mau ngasih sedikit info Cara Hack Password
Administrator Windows XP.

Begini Gans caranya:

1. Langkah pertama buka command prompt atau Start > Run ketik cmd kemudian enter

2. Setelah command prompt terbuka ketik "net users" (tanpa tanda petik). Maka akan
ditampilkan daftar semua user yang ada di komputer

3. Ketik "net user namauser" (tanpa petik) untuk melihat detail user yang aktif

4. Untuk mengganti password pada user administrator, ketik pada command prompt: "net user
namauser *" (tanpa petik, pisahkan spasi untuk *). Misalnya net user administrator *

5. Ketik password baru kemudian enter, ulangi sekali lagi mengetik password baru lalu enter
lagi. Maka password lama akan terganti dengan sangat mudahnya.

Read more: http://ycetey.blogspot.com/2012/10/cara-hack-password-
administrator.html#ixzz2V7mcdcQm
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Cara Membuat RAM Dari Flashdisk di
Windows
Submitted by Budy on Jan 26, 2013 – 22:2315 Comments | 1,149 views

Komputer memang sangat membutuhkan peran dari RAM. RAM atau Random Access Memory
adalah memori yang berguna untuk mengalokasikan berapa banyak memori yang akan
digunakan oleh suatu aplikasi yang berjalan di computer. Jika computer mempunyai RAM yang
mempunyai kapasitas banyak, mungkin aplikasi yang berjalan di computer akan berjalan normal
dan computer kita tidak akan terasa lambat. Namun jika ternyata RAM yang ada di computer kita
hanya mempunyai memori yang sedikit, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap aplikasi
yang sudah terinstal di computer kita.

Untuk mengantisipasinya, kita bisa menambah kapasitas RAM computer. Namun untuk
menambah RAM computer, biasanya kita akan dikenakan biaya sekitar 100 ribu rupiah bahkan
lebih. Ada alternative lain jika anda ingin membuat RAM virtual untuk computer anda yaitu
menggunakan flashdisk. Berikut akan dijelaskan mengenai cara membuat RAM dari flashdisk di
windows anda tanpa bantuan dari software.

Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan flashdisk menjadi RAM:

 Jangan mencabut flashdisk atau menggunakan flashdisk jika flashdisk sedang digunakan
sebagai RAM virtual.

 Gunakan flashdisk dengan kapasitas minimal 255 MB dan maksimal 4GB.
 Jika RAM computer dirasa sudah cukup, jangan menggunakan flashdisk sebagai RAM

virtual computer.
 Jangan terlalu sering menggunakan flashdisk untuk RAM.

Jika anda sudah mengetahui hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan flashdisk untuk
RAM, silakan and abaca tutorial untuk membuat flashdisk menjadi RAM computer.

 Langkah pertama, siapkan flashdisk yang akan anda gunakan sebagai RAM virtual.
Kemudian colokkan ke computer anda.

 Tunggu hingga computer anda mendeteksi flashdisk anda. Lalu buka windows explorer,
klik kanan pada device flashdisk pilih Properties.
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Cara Membuat RAM Dari Flashdisk di
Windows
Submitted by Budy on Jan 26, 2013 – 22:2315 Comments | 1,149 views
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adalah memori yang berguna untuk mengalokasikan berapa banyak memori yang akan
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 Pada jendela Properties, pilih tab ReadyBoost. Tunggu hingga beberapa saat, karena
computer akan mengecek apakah flashdisk anda memenuhi syarat untuk dijadikan
sebagai RAM virtual. Jika RAM anda memenuhi, maka computer akan menyediakan
ceklist.

 Pilih atau centang pada pilihan Use this device, lalu atur kapasitas yang ingin anda

 gunakan untuk RAM.



 Lalu klik Apply, kemudian OK.

Maka flashdisk anda kini sudah menjadi RAM virtual. Namun perlu diperhatikan bahwa port
yang digunakan flashdisk adalah port yang sama pada saat anda membuat flashdisk tersebut
menjadi RAM virtual.



Cara Membuka Gmail Secara Offline
Submitted by Budy on Jan 28, 2013 – 18:21No Comment | 253 views

Gmail adalah layanan email milik Google yang bisa anda dapatkan secara gratis. Banyak fitur-
fitur dari gmail yang memudahkan pengguna untuk menggunakan email. Fitur dari gmail juga
sangat bagus karena bisa diintegrasikan dengan beberapa layanan milik Google seperti Google
Plus, dan yang lainnya. Fitur google yang tidak dimiliki oleh layanan email lain adalah kita bisa
membuka email di gmail tanpa harus terkoneksi dengan internet. Bagaimana caranya?

Untuk bisa membuka email di gmail secara offline atau tanpa menggunakan koneksi internet,
kita harus menggunakan browser milik Google yaitu Google Chrome. Berikut tips untuk
membuka email di gmail secara offline.

 Buka browser Google Chrome anda. Lalu ketikkan alamat berikut:
https://chrome.google.com/webstore/



 Jika sudah terbuka, silakan anda ketikkan plugin tambahan untuk Google Chrome anda
dengan cara mengetikkan kata kunci seperti ini: Luring google mail



 Jika sudah anda cari, maka anda akan menemukan Luring Google Mail. Lalu yang harus
anda lakukan adalah untuk menambahkan ke Chrome dengan cara mengklik tombol
Tambah ke Chrome. Maka anda akan mendownload aplikasi tersebut ke chrome anda.





 Jika sudah terpasang, silakan buka tab baru. Maka anda akan menemukan icon Luring
Google mail. Klik pada icon tersebut.



 Kemudian akan terdapat pilihan yaitu untuk memilih apakah anda ingin untuk
mengaktifkan offline mail atau tidak.

 Beri ceklist pada option Allow Offline mail. Kemudian klik continue.

Maka sekarang anda sudah mengaktifkan fitur gmail offline. Anda bisa membuka email kapan
saja secara offline namun hanya jika anda menggunakan browser google chrome.



Cara Mempercepat Koneksi Internet
(Mematikan QoS Packet Scheduler)
Submitted by Gadget Indonesia on Nov 23, 2012 – 07:072 Comments | 993 views

Jika anda ingin meningkatkan koneksi internet 5-20% secara real (Ingat, cuman 5-20% dan real,
bukan bohongan), anda bisa menggunakan tips seperti ini, yaitu dengan mematikan packet QoS
Scheduler yang ada di Windows anda.

Packet Scheduler sendiri adalah packet untuk mengecek update dari system Windows secara
otomatis. Karena itulah, maka packet ini akan mencoba terkoneksi interent tanpa sepengetahuan
kita. Dengan begitu, bandwidth kita akan terkuras oleh system yang padahal kita sendiri tidak
begitu membutuhkannya.

Jika ingin mematikan packet QoS Scheduler di Windows anda, ikuti petunjuk berikut ini:

 Pergi ke Control Panel dari Windows.
 Masuk ke bagian Network and Internet dan lanjutkan ke Network and Sharing Center.
 Pilih Change Adapter Settings.
 Pilih koneksi yang biasa anda pakai. Karena di sini biasa menggunakan WiFi, maka yang

dipilih di sini adalah Wireless Network Connection.
 Klik kanan pada Wireless Network Connection dan pilih Properties.



 Selanjutnya, di bagian jendela Properties, nonaktifkan tanda checkbox pada bagian QoS
Packet Scheduler. Atau kalau mau, uninstall saja packet scheduler dari Windows

 dengan cara pilih Packet Scheduler dan pilih tombol Uninstall pada bagian bawah.

 Lanjutkan dengan klik OK.
 Tutup semua jendela Windows dan segera restart komputer, laptop anda.

Sesudah restart, QoS Packet tidak akan lagi mengakses internet tanpa sepengetahuan anda karena
sudah tidak aktif lagi.

Selain diimplementasikan pada Wireless, anda bisa menggunakan trik ini pada semua jenis
koneksi internet yang sedang anda pakai baik tiu via modem, fixed, line telephone speedy atau
yang lain. Hanya tinggal memilih yang anda pakai.



cara mengatasi dvd ekternal tidak kebaca di bios pada notebook samsung NC108

assalamualikum sobat rizaluye pingin share neh, kemarin pulang kerja dapet kerjaan serpisan
nootbook samsung dari windows 7 mau downgrade ke xp katanya sih enak pake xp,,langsung aja
tuh tanpa basa basi ane jawab yaudah bawa aja kerumah,karna buru buru si temen ane ninggal
aja tuh bootbook diambil sabtu , seperti biasa langsung ane colok tuh dvd ekternal tapi kok di
bios gak detek, hemmmm bingung apa ya yang salah, udah coba coba colok sana sini, otak atik
bios masih aja gak muncul, khirnya udah jam 11 malem ane putusin nyerah dah , dilanjut besok
aja,trus tadi sampe toko setelah selesai beres beres ane sempetin browsing ke mbah google
akhirnya ane nemuin caranya, nah cara ini ane mau shere buat sobat Rizaluye
oke langsung aja yuk ini dia cara nya
>>>sobat colokin tuh dvd ekternal nya
>>trus sobat hidupkan notebook nya
>> sobat teken f2 untuk masuk ke bios
dibagian advance ini dia setingan nya
- cpu power saving mode (enabled)
-hypertheading (enabled)
EDB {execute disable bit} (disabled)

nah ini dua pengaturan utamanya
fast bios mode (disabled)
AHCI Mode Control (auto)
untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar dibawh ini

setelah itu save ngan tekan f10 lalu save restar notebook nya , lalau masuk kebios lagi,
ini lah hasilnya
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demikian lah cara mengatasi dvd ekternal tidak terdeteksi di bios , semoga bermanfaat
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Cara Mengatasi Kartu Memori Rusak atau
File Tidak Terdeteksi
Submitted by Informasi Teknologi on Jul 2, 2012 – 10:35147 Comments | 12,025 views

Kartu memori pada handphone merupakan kebutuhan yang sangat penting, apalagi internal
memory yang disediakan oleh handphone yang kita pakai relative kecil ukurannya. Tentunya
kebutuhan akan memori eksternal memang sangat erat dengan banyaknya file yang kita simpan
pada handphone kita. Kita akan merasa lebih nyaman bila menggunakan tambahan memori
eksternal pada ponsel kita karena akan mempermudah kita kaitannya dengan kapasitas
penyimpanan file yang kita inginkan.

Memori eksternal seperti microSD biasanya juga memiliki problem
saat menancap pada ponsel kita. Tentunya masalah tersebut akan membuat kita tidak nyaman
karena kita tidak bisa membuka file yang ada didalam kartu memori tersebut. Kerusakan pada
memori bisa saja karena virus atau masalah sistem didalamnya, namun bisa juga karena masalah
hardwarenya atau perangkat fisik dari memori tersebut. Hal yang paling fatal ketika memori
tersebut mengalami kerusakan secara fisik, hal tersebut akan sangat sulit untuk kita pecahkan
karena kita bukan ahli dalam hal komponen fisik dari suatu rakitan memori.

Secara umum kartu memori rusak pada bagian sistem, bukanlah secara fisik. Beberapa penyebab
dari kerusakan tersebut antara lain salah satunya karena kita sering mengeluarkan dan
memasukkan secara sering karena tujuan transfer file dari komputer, atau bisa juga karena
pengaruh dari medan magnet atau bisa juga karena panas. Biasanya hal tersebut akan
menyebabkan memori corrupt. Bila anda mendapatkan masalah seperti diatas yaitu kerusakan
karena sistem filenya sehingga membuat memory kita hang atau tidak bisa dibuka isinya maka
langkah yang dapat anda lakukan yaitu dengan memformat kartu memori. Berikut dibawah ini
langkah memformat kartu memori secara aman :

 Lepaskan kartu memori anda dari ponsel dengan mengikuti langkah atau aturan yang ada.
Biasanya terdapat menu cabut kartu memori sebelum anda melepaskannya dari ponsel.

 Masukkan memori anda pada card reader dan colokkan pada komputer anda.
 Selanjutnya cari drive dari kartu memori anda, silakan lihat pada menu windows

explorer.
 Jika memori anda sudah terdeteksi silakan klik kanan dan klik “format”. Jika muncul

pilihan format silakan pilih format file FAT dan tunggu proses hingga selesai. Setelah itu
silakan coba buka dan isikan file kemudian masukkan pada ponsel anda.



Apabila dengan menggunakan cara diatas muncul pesan eror dan komputer anda sudah tidak bisa
memformat dengan cara diatas maka gunakan cara lain yaitu sebagai berikut :

 Klik Start >> Run >> ketik “CMD” (tanpa tanda petik)
 Setelah muncul mode DOS prompt ketik FORMAT g: / FS:FAT (g=merupakan drive

letak kartu memori, apabila kartu memori anda terletak pada drive h, maka tuliskan h)
tunggu hingga selesai.

Bila kartu memori anda tetap tidak bisa, atau tidak terdeteksi sama sekali coba ganti dengan card
reader lain. Namun bila tetap tidak bisa kemungkinan kerusakan terjadi dari sisi fisiknya.
Solusinya adalah anda harus menggantinya. Perhatikan kualitas merk pada saat anda membeli
memori agar awet dan tahan lama. Demikian sedikit informasi mengenai cara mengatasi
kerusakan memori semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.



Cara Mengatasi Lupa Password Komputer
Windows
Submitted by Budy on Feb 3, 2013 – 03:025 Comments | 596 views

Pada saat menggunakan computer, tentunya kita bisa memberi password ke computer kita
sehingga hanya kita saja yang tau akan password tersebut. Namun bagaimana jika anda juga lupa

dengan password computer anda sendiri? Bagaimana mengatasinya?

Jika anda menggunakan OS windows 7 maupun windows vista, anda bisa menggunakan cara
dibawah ini untuk mengcrack password anda menggunakan software khusus yang bisa
dijalankan melalui BIOS. Bagaimana cara mengatasi lupa password tersebut? Berikut ini tips
dalam mengatasi password pada OS windows 7 dan windows vista.

 Jika anda ingin mengatasi lupa password anda, anda membutuhkan sebuah software
khusus bernama Ophcrack. Anda bisa mendownload software tersebut menggunakan link
dibawah ini: http://ophcrack.sourceforge.net/

 Jika anda sudah mendownload software tersebut, biasanya software tersebut
menggunakan ekstensi ISO dan anda bisa burn file tersebut ke CD.

 Pada saat menyalakan computer, pastikan anda masuk ke BIOS dengan cara menekan f2,
f5, f8, f10, atau f12 tergantung dari merek yang dipakai.

Jika sudah masuk ke BIOS, silakan anda prioritaskan untuk Booting menggunakan CD.

 Jika sudah, maka anda akan menyalakan computer menggunakan CD. Biarkan Ophcrack
bekerja secara otomatis di computer anda.

 Setelah bekerja, maka tampilan Ophcrack akan menampilkan daftar user beserta
detailnya yang ada pada OS anda.





 Perhatikan pada kolom NT password. Jika kolom tersebut sudah kosong maka anda
sudah berhasil dalam mengcrack password computer anda dan anda bisa login ke
windows tanpa menggunakan password.

 Namun pada saat menyalakan computer kembali, pastikan anda booting menggunakan
hardisk.

Jika anda sudah melakuka cara diatas, maka anda sudah tidak memerlukan password untuk login
ke computer anda karena software tersebut sudah menghapus password di windows.



Cara Mengatasi Windows Explorer Has Stop
Working

Mungkin jika anda menggunakan windows sebagai OS pada komputer anda, anda pasti pernah
mengalami yang namanya Windows explorer has stop working. Hal ini sering terjadi pada OS
milik Microsoft tersebut terutama pada OS Windows7. Namun pada OS Windows 8, hal ini
sangat jarang terjadi karena mungkin sudah diatasi oleh pihak dari Microsoft sendiri.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kali ini budypiasa.com akan sedikit menjelaskan mengenai
cara mengatasi windows explorer yang mengalami stop working. Penyebab stop working ini
biasanya dikarenakan dari spesifikasi laptop atau komputer anda yang mungkin rendah. Namun
ada juga dikarenakan oleh crash dari aplikasi atau file di windows. Untuk mengatasi hal tersebut,
silakan baca tutorial untuk mengatasi windows explorer has stop working.

Mengatasi Windows Explorer Has Stop Working

Menggunakan Perintah Command Prompt

 Pertama, silakan buka terlebih dulu command prompt. Jika belum tahu caranya adalah
klik Start, lalu ketikkan cmd. Jangan lupa untuk menjalankan cmd sebagai administrator
dengan cara klik kanan pada icon cmd.exe lalu Run As Administrator.

 Maka akan muncul jendela command prompt. Pada jendela command prompt ini, silakan
anda ketik tulisan berikut ini: Sfc /scannow








 Tekan enter. Maka windows akan otomatis mencari file yang hilang atau rusak di
windows anda. Jika diperlukan CD installer windows, maka anda bisa memasukkannya
ke komputer. Namun biasanya proses ini tidak memerlukan CD installer windows. Ini
sudah budypiasa.com buktikan pada OS windows 8 pro.

 Selanjutnya restart komputer anda.

Menggunakan konfigurasi system

 Buka Run dengan mengetikkan Windows + R. Lalu ketikkan gpedit.msc pada form yang
 tersedia lalu tekan enter.



 Maka akan terbuka jendela baru. Pilih Komputer Configuration > Administrative
Templates > System > Internet Communication Management > Internet
CommunicationSettings.





 Lalu cari Tulisan Turn off Windows Customer Experience Improvement Program. Jika
sudah ditemukan, klik kanan pada tulisan tersebut lalu pilih edit.

 Maka akan muncul jendela baru. Silakan anda klik pada cekist Enabled. Lalu klik Apply

 dan OK.
 Tutup jendela gpedit lalu restart komputer anda.

Nah, jika anda sudah menggunakan kedua cara diatas, kemungkinan besar komputer anda sudah
tidak akan mengalami masalah Windows Explorer has stop working lagi. Namun apabila anda
masih mengalami hal yang serupa, sebaiknya anda cek terlebih dahulu aplikasi yang sudah
terinstal di komputer anda. Jika komputer anda mempunyai aplikasi yang besar dan sangat
banyak, ini bisa menyebabkan windows explorer has stop working. Maka saran dari
budypiasa.com sebaiknya install aplikasi yang sering anda gunakan saja di komputer. Ini akan
menghemat RAM komputer anda sehingga performa komputer anda akan tetap dalam kondisi
yang optimal.



Cara Mengetahui Umur PC/Laptop

Tiap makhluk hidup apalagi manusia pasti punya tanggal kelahiran sob. Nah bagaimana dengan
pc/laptop kita, apakah punya tanggal kelahiran juga? Nah di postingan kali ini kita akan
membahas cara mengetahui umur pc/laptop kita sob. Caranya mudah banget, berikut langkah-
langkahnya :

1. Klik start program
2. Klik Run lalu ketik CMD lalu tekan enter (untuk windows vista & 7 bisa langsung
diketik di kolom search program and files)
3. Setelah step ketiga diatas, akan muncul kotak comand warna hitam, lalu ketik DEBUG
dan tekan enter
4. Ketik df000:fff5 lalu tekan enter
5. Dan hasilnya akan seperti gambar dibawah ini :

Nah demikian cara mengetahui umur pc/laptop kita, semoga bermanfaat :)
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Cara Mengganti Nama Processor Secara Permanent

Nama CPU atau Central Processor Unit pada properties computer kita sebenarnya bisa
kita ganti dengan kata apa saja yang mau kita ganti. (Untuk tutorial kali ini saya menulis tentang
cara mengganti Processor name pada Windows 7)
Misalnya nama CPU/Processor saya adalah Intel(R) Atom(TM) CPU N450 @ 1.66GHz
1.67GHz dan saya akan menggantinya menjadi Intel(R) Core(TM) i7 CPU N450 @ 3.66GHz
1.66.GHz.

Begini Caranya…!!!!
Buka menu (Klik start) kemudian ketik “regedit” tanpa tanda kutip.
Maka akan muncul Dialog box dari Registry editor, seperti dibawah ini.

Kemudian Klik, HKEY_LOCAL_MACHINE > HARDWARE > DESCRIPTION > SYSTEM >
Central Processor > 0. (Lihat gambar dibawah ini)
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Maka Disebelah Kanan akan muncul Gamabr seperti di bawah ini.

Klik kanan Pada Processor Name string lalu pilih modify. Kemudian Ganti value data/Ketik
nama processor yang anda inginkan pada popup windows seperti dibawah ini.

Klik Ok. Kemudian tutup Registry Editornya dan lihat properties computer anda. Saya jamin
sekarang nama processor anda sudah berubah seperti apa yang anda inginkan.
Sayangnya nama processor anda akan kembali seperti semula ketika computer anda restart.
Namun jangan kuatir, setelah melakukan beberapa percobaan, akkhirnya saya mendapatkan cara
untuk membuat nama processor kita tetap sama seperti yang kita inginkan setiap saat computer
hidup.
Begini caranya.

1. Buka kembali Registry Editornya dengan cara ketik regedit pada start menu.
2. Klik pada central processor > 0. Klik pada processor name string (1x klik saja) kemudian klik

file (pada bagian paling kiri atas dari window). Lalu pilih export. Lihat gambar dibawah.

Maka Disebelah Kanan akan muncul Gamabr seperti di bawah ini.

Klik kanan Pada Processor Name string lalu pilih modify. Kemudian Ganti value data/Ketik
nama processor yang anda inginkan pada popup windows seperti dibawah ini.

Klik Ok. Kemudian tutup Registry Editornya dan lihat properties computer anda. Saya jamin
sekarang nama processor anda sudah berubah seperti apa yang anda inginkan.
Sayangnya nama processor anda akan kembali seperti semula ketika computer anda restart.
Namun jangan kuatir, setelah melakukan beberapa percobaan, akkhirnya saya mendapatkan cara
untuk membuat nama processor kita tetap sama seperti yang kita inginkan setiap saat computer
hidup.
Begini caranya.

1. Buka kembali Registry Editornya dengan cara ketik regedit pada start menu.
2. Klik pada central processor > 0. Klik pada processor name string (1x klik saja) kemudian klik

file (pada bagian paling kiri atas dari window). Lalu pilih export. Lihat gambar dibawah.

Maka Disebelah Kanan akan muncul Gamabr seperti di bawah ini.

Klik kanan Pada Processor Name string lalu pilih modify. Kemudian Ganti value data/Ketik
nama processor yang anda inginkan pada popup windows seperti dibawah ini.

Klik Ok. Kemudian tutup Registry Editornya dan lihat properties computer anda. Saya jamin
sekarang nama processor anda sudah berubah seperti apa yang anda inginkan.
Sayangnya nama processor anda akan kembali seperti semula ketika computer anda restart.
Namun jangan kuatir, setelah melakukan beberapa percobaan, akkhirnya saya mendapatkan cara
untuk membuat nama processor kita tetap sama seperti yang kita inginkan setiap saat computer
hidup.
Begini caranya.

1. Buka kembali Registry Editornya dengan cara ketik regedit pada start menu.
2. Klik pada central processor > 0. Klik pada processor name string (1x klik saja) kemudian klik

file (pada bagian paling kiri atas dari window). Lalu pilih export. Lihat gambar dibawah.

Maka Disebelah Kanan akan muncul Gamabr seperti di bawah ini.

Klik kanan Pada Processor Name string lalu pilih modify. Kemudian Ganti value data/Ketik
nama processor yang anda inginkan pada popup windows seperti dibawah ini.

Klik Ok. Kemudian tutup Registry Editornya dan lihat properties computer anda. Saya jamin
sekarang nama processor anda sudah berubah seperti apa yang anda inginkan.
Sayangnya nama processor anda akan kembali seperti semula ketika computer anda restart.
Namun jangan kuatir, setelah melakukan beberapa percobaan, akkhirnya saya mendapatkan cara
untuk membuat nama processor kita tetap sama seperti yang kita inginkan setiap saat computer
hidup.
Begini caranya.

1. Buka kembali Registry Editornya dengan cara ketik regedit pada start menu.
2. Klik pada central processor > 0. Klik pada processor name string (1x klik saja) kemudian klik

file (pada bagian paling kiri atas dari window). Lalu pilih export. Lihat gambar dibawah.
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3. Maka akan keluar dialog box seperti dibawah ini.

4. Ketikan Nama “CPU” pada file name, dan simpan pada drive C. Lihat gambar dibawah.

Jika Semua nya sudah dilakukan dengan benar, sekarang tinggal langkah selanjutnya yang akan
membuat registry value ini akan terus menjadi salah satu aplikasi yang akan dilaunch setiap saat
windows startup.
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Caranya adalah dengan membuat bat file.
1. Buka notepad (Run as Administrator)
2. Ketik CALL C:\CPU.reg
3. Kemudian Save file dengan nama autoexec.bat
4. Pada opsi pilihan save as type pilih all files
5. Simpan pada desktop.

Lihat gambar dibawah.

Sekarang untuk tahap akhir.
1. Copy file autoexec.bat tadi dari desktop ke
2. C > Users > Nama Usermu > Appdata > Roaming > Microsoft > Windows > Start Menu >

Programs > Startup.
Notes: Folder Appdata itu pasti dihidden, jadi atur dulu pengaturan folder kamu.
Lihat gambar dibawah.

Sekarang semua step sudah selesai, coba restart computer kamu, dan cek it out.

Notes : Ini hanya sekedar untuk bersenang-senang saja, jangan pernah membuatnya menjadi satu
modus penipuan yang illegal.

Dan file batnya setiap kali startup akan meminta konfirmasi anda, tinggal klik yes maka nama
processor kamu akan di isi di computer properties secara otomatis. Sekarang nama computer
kamu sudah secara permanen menjadi yang anda inginkan. Gampang kan.
Dan jika anda sudah bosan, bisa dihapus saja dengan cara meremove file autoexec.bat dari
startup. Atau dihapus sekalian aja juga boleh. Cheers.!!!
Semoga bermanfaat menambah pengetahuan..!!!
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Cara Menghapus Virus Shortcut – Tips
Ampuh Menghapus Virus Shortcut
Submitted by Informasi Teknologi on Mar 9, 2012 – 22:5824 Comments | 6,465 views

Cara menghapus virus shortcut akan sangat membantu anda yang bingung menghadapi
shortcut-shortcut yang terus bermunculan di komputer anda. Shortcut-shortcut yang muncul

kembali meski sudah dihapus ini sangat berbahaya dan bisa merusak sistem kerja komputer anda
jika terus menerus dihiraukan. Dengan cara menghapus virus shortcut anda dapat menghindari
bahaya instal ulang PC yang akan menghapus semua data berharga anda. Selain itu, anda juga
dapat meningkatkan performance komputer dan laptop anda. Oleh karenanya, pada posting ini

akan membahas cara menghapus virus shortcut yang ada pada komputer anda.

Cara Menghapus Virus Shortcut – Modus Sang Virus
Bekerja
Untuk melakukan penghapusan virus shortcut dengan baik, kita perlu mengetahui dulu,
bagaimana sebenarnya virus shortcut ini menginfeksi komputer kita. Berikut pengetahuan yang
peril anda tahu sebelum mengetahui cara menghapus virus shortcut:

 Hal yang pertama dilakukan virus ini begitu menginfeksi adalah membuat base dalam My
Document. File base nya bernama database.mdb.

 Virus ini kemudian akan membuat file file autorun.inf di setiap partisi termasuk flashdisk
yang tertancap.

 Kemudian virus ini akan membuat file thumb.db (file asli dari komputer bernama
thumbs.db)

 Berikutnya, virus ini membuat file Microsoft.ink yang bila di eksekusi, akan langsung
mengaktifkan virus.

Jika komputer anda telah terjangkit virus ini, pada task manage akan terlihat ada proses
wscript.exe sedang berjalan. Seharusnya, tidak ada proses ini dalam keadaan komputer
normal.Memang cukup mudah mengidentifikasi adanya virus dibandingkan dengan
membersihkan dan merecover file yang telah terinfeksi.



Cara Menghapus Virus Shortcut – Langkah Langkah untuk Membasmi

Setelah mengetahui cara virus menginfeksi, sekarang saatnya mengetahui cara menghapus virus
shortcut agar kinerja yang baik bisa didapatkan kembali:

 Langkah pertama dalam cara menghapus virus shortcut adalah mematikan System
Restore di komputer anda.

 Matikan proses yang sedang dijalankan oleh virus: wscript.exe menggunakan Process
Explorer atau dengan software HijackThis

 Hapus file database.mdb di My Document
 Hapus semua file yang telah diduplikat virus.

Langkah terakhir dalam menghapus virus shortcut adalah menghapus semua file autorun.inf yang
telah dipasang virus di setiap partisi. Anda dapat melakukan ini dengan software HijackThis

Langkah-langkah diatas merupakan langkah dasar tentang tips menghapus virus shortcut di
komputer. Namun cara ini juga dapat digunakan sebagai cara menghapus virus shortcut di
flashdisk karena pada dasarnya flashdisk terinfeksi firus ini akibat terkoneksi dengan komputer
bervirus. Cara menghapus virus shortcut untuk flashdisk tidak berbeda dengan langkah yang
digunakan untukmenghilangkan virus shortcut di komputer.

Setelah anda bisa terbebas dari virus-virus shortcut yang menggangu, anda dapat melakukan
berbagai aktifitas di komputer dengan lebih nyaman dan aman.Memang mencegah virus untuk
tidak menyerang komputer tidak semudah yang dibayangkan. Kontak dengan internet maupun
flashdisk yang terinfeksi bisa menjadi jalan dari virus-virus penggangu. Oleh karena itu, selain
mempelajari cara menghapus virus shortcut, anda perlu juga memproteksi komputer dengan
program antivirus yang handal dan terpercaya. Dengan demikian, komputer anda memiliki
ketahanan yang lebih untuk menghadapi serangan virus dan worm. Sekarang anda tidak perlu
lagi pergi ke service komputer untuk sekedar membersihkan komputer dari virus karena anda
telah mengetahui cara menghapus virus shortcut yang akan membantu anda terbebas dari
gangguan virus-virus shortcut yang menggangu kinerja komputer anda.

Sekilas diatas sedikit informasi mengenai cara menghapus virus shortcut, semoga dapat
bermanfaat. Terima kasih



cara menonaktifkan tombol fn numlock pada laptop/notbook

pada kesempatan kali ini saya akan coba bagikan sedikit pengalaman yang saya dapatkan,
pernah suatu hari saya menginstal sebuah laptop,

ketika selesai menginstal dan saya pakai untuk membuat sebuah dokument , saya kebingungan
karna tombol yang saya ketik tak seperti semestinya misalnya tombol
u jadi 4
i jadi 5
o jadi 6
p jadi *
j jadi 1
k jadi 2
l jadi 3
:/; jadi -
m jadi 0
,/ dan ? jadi +
agar bingung neh,,heheh,, dan coba saya otak atik ,saya menemukan cara nya, nah ini dia cara
nya
silahkan sobat tekan tombol
fn dan numlk/f11(pada acer) secara bersamaan, lalu coba hasinya
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Cara Mudah Untuk Membobol Password
Administrator Windows XP
Secara pribadi mengetahui Cara Mudah Untuk Membobol Password Administrator Windows XP
ini sangat penting dan berguna sekali jika tidak disalahgunakan. Cara Mudah Untuk Membobol
Password Administrator Windows XP digunakan untuk di komputer pribadi sebagai bahan
latihan bukan untuk digunakan untuk membobol/mengakses bahkan mencuri data komputer
milik orang lain. Jika anda mengetahui Cara Mudah Untuk Membobol Password Administrator
Windows XP maka anda bisa berjaga-jaga agar komputer anda tidak di bobol oleh orang lain.
Sebenarnya Cara Mudah Untuk Membobol Password Administrator Windows XP ini jadul
namun bagi yang masih pemula bisa menjadi sebagai bahan belajar/latihan. Cara Mudah Untuk
Membobol Password Administrator Windows XP dapat berguna jika suatu saat anda lupa
password administrator windows yang di terapkan pada PC/Laptop anda dirumah. Jika
kondisinya demikian maka anda pasti tidak dapat login sebagai admin atau superuser ke
komputer dan otomatis tidak dapat menginstal atau melakukan perubahan pada komputer anda,
karena biasanya anda hanya bisa login sebagai guest yang hak aksesnya terbatas.

Cara Untuk Membobol Password Administrator Windows XP tidak sulit seperti yang
dibayangkan, namun dengan beberapa sentuhan mouse saja cara ini bisa berhasil. Untuk
Membobol Password Administrator Windows XP ada beberapa pilihan, berikut pilihan Cara
Mudah Untuk Membobol Password Administrator Windows XP :

 Melakukan Clean Install.
 Membobol dengan menggunakan software.
 Membobol dengan disk booting kemudian menghapus file asm secara manual.
 Membobol dengan safe mode (hanya berhasil jika saat instal password adminnya

kosong).

Untuk mencoba/menggunakan langkah-langkah di atas maka berikut penjelasannya tentang
Cara Mudah Untuk Membobol Password Administrator Windows XP.

1. Langkah pertama Cara Mudah Untuk Membobol Password Administrator Windows XP Jika
password adminnya kosong (saat diinstal tidak di password), Cara mengatasinya:

 Booting computer.
 Tekan F8 akan muncul pilihan Safe Mode, plih Safe Mode.
 Saat muncul halaman login tekan Ctrl+Alt+Delete lakukan sebanyak 2 kali agar muncul

kotak login Administaror, isi user dengan Administrator, kemudian masukkan password
terserah anda, klik OK atau Enter.

 Restart komputer, booting secara normal.
 Login sebagai Administrator, jika tidak muncul tekan Ctrl+Alt+delete 2 kali, setelah

kotak login muncul masukkan user : Administrator, kemudian password sesuai yang
dibuat di safe mode tadi, klik OK, jika tidak ada masalah maka bisa login ke windows,
jika tetap tidak bisa login berarti harus menggunakan software untuk membobolnya.

2. Langkah kedua Cara Mudah Untuk Membobol Password Administrator Windows XP Jika
Administratornya di password, maka harus diboobol dengan menggunakan software atau
menggunakan disk booting kemudian menghapus file asm secara manual. Cara Mudah Untuk
Membobol password administrator Windows XP akan mencoba menggunakan Software Hirens
BootCD. Cara kerja dari software ini adalah untuk mereset password administrator Windows XP,
setelah password Windows XP di reset maka passwordnya akan dihapus sehingga anda bisa
login ke windows secara normal. Cara mengatasinya :

1. Siapkan CD Hiren's BootCD.
2. Lakukan pengaturan di BIOS agar urutan booting dimulai dari CD ROOM / DVD ROOM.
3. Masukkan CD Hirens BootCD, kemudian restart computer. Jika berhasil maka proses booting
akan dimulai dari CD, tampilannya seperti gambar dibawah ini:

http://mas-andes.blogspot.com/2012/12/cara-mudah-untuk-membobol-password.html
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4. Pilih nomor 3 lalu tekan Enter. Maka akan mucul seperti dibawah ini:

5. Pilih nomor 1 lalu tekan Enter. Saat muncul option seperti dibawah ini:

6. Pilih nomor 2 lalu tekan Enter.
7. Selanjutnya pilih drive yang berisi Windows yang akan di reset password adminnya, biasanya
secara default ada di drive C atau hd0, jika dalam komputer ada lebih dari satu Windows maka
arahkan ke drive yang berisi windows yang akan direset lalu tekan Enter.
8. Pilihlah pasword yang akan anda bobol, contohnya Administrator. Jika muncul pesan
password sukses di reset, maka restart komputer anda, kemudian booting secara normal maka
windows anda sudah normal kembali, tanpa password admin.
9. Pada dialog selanjutnya pilih Clear This User Password (tekan spasi untuk memberikan
tanda X pada kurung). Jika muncul pesan password sukses di reset, Tekan tombol Esc (Escape)
untuk kembali ke dos keluar dari hirens CD.

Restart PC/Laptop anda, kemudian booting secara normal maka windows sudah normal kembali,
tanpa password admin. Sekian tutorial tentang Cara Mudah Untuk Membobol Password
Administrator Windows XP.

Read more: http://mas-andes.blogspot.com#ixzz2V7k4nfnW
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Inverter Sederhana 12-220 V 20 W

Inilah rangkaian inverter yang paling sederhana, menggunakan prinsip flip-flop,
transistor 2N3055 akan mengalirkan arus ke trafo secara bergantian.
Gunakan heatsink yang cukup untuk transistor 2N3055.
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Jebol Password Administrator Windows Via
Flashdisk | USB Drive
Posted by CORE XP CREATIVE Posted on 12.30 with 3 comments
Di sini CORE XP, akan membahas bagaimana cara untuk mereset password administrator Anda
untuk Windows.

Disini saya menggunakan tool yang diberi nama Ophcrack yang mana tool ini dapat
memecahkan sandi Anda sehingga Anda bisa login tanpa harus mengubahnya.

Sebelum melakukannya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah :

 PC Windows yang akan di hack(Windows XP atau Vista)
 Flashdisk 1GB atau lebih besar (terformat fat32)
 File ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
 File Universal USB Installer
 File tables_vista_free.zip

Berikutnya adalah membuat Bootable FlashDisk Ophcrack :

1. Download Ophcrack XP Live CD ISO

2. Tancap FlashDisk di PC.
3. Download dan eksekusi file Universal USB Installer, Pilih OphCrack XP, dan ikuti

perintah selajutnya yang ada pada windows installer.

Jebol Password Administrator Windows Via
Flashdisk | USB Drive
Posted by CORE XP CREATIVE Posted on 12.30 with 3 comments
Di sini CORE XP, akan membahas bagaimana cara untuk mereset password administrator Anda
untuk Windows.

Disini saya menggunakan tool yang diberi nama Ophcrack yang mana tool ini dapat
memecahkan sandi Anda sehingga Anda bisa login tanpa harus mengubahnya.

Sebelum melakukannya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah :

 PC Windows yang akan di hack(Windows XP atau Vista)
 Flashdisk 1GB atau lebih besar (terformat fat32)
 File ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
 File Universal USB Installer
 File tables_vista_free.zip

Berikutnya adalah membuat Bootable FlashDisk Ophcrack :

1. Download Ophcrack XP Live CD ISO

2. Tancap FlashDisk di PC.
3. Download dan eksekusi file Universal USB Installer, Pilih OphCrack XP, dan ikuti

perintah selajutnya yang ada pada windows installer.

Jebol Password Administrator Windows Via
Flashdisk | USB Drive
Posted by CORE XP CREATIVE Posted on 12.30 with 3 comments
Di sini CORE XP, akan membahas bagaimana cara untuk mereset password administrator Anda
untuk Windows.

Disini saya menggunakan tool yang diberi nama Ophcrack yang mana tool ini dapat
memecahkan sandi Anda sehingga Anda bisa login tanpa harus mengubahnya.

Sebelum melakukannya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah :

 PC Windows yang akan di hack(Windows XP atau Vista)
 Flashdisk 1GB atau lebih besar (terformat fat32)
 File ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
 File Universal USB Installer
 File tables_vista_free.zip

Berikutnya adalah membuat Bootable FlashDisk Ophcrack :

1. Download Ophcrack XP Live CD ISO

2. Tancap FlashDisk di PC.
3. Download dan eksekusi file Universal USB Installer, Pilih OphCrack XP, dan ikuti

perintah selajutnya yang ada pada windows installer.

Jebol Password Administrator Windows Via
Flashdisk | USB Drive
Posted by CORE XP CREATIVE Posted on 12.30 with 3 comments
Di sini CORE XP, akan membahas bagaimana cara untuk mereset password administrator Anda
untuk Windows.

Disini saya menggunakan tool yang diberi nama Ophcrack yang mana tool ini dapat
memecahkan sandi Anda sehingga Anda bisa login tanpa harus mengubahnya.

Sebelum melakukannya, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah :

 PC Windows yang akan di hack(Windows XP atau Vista)
 Flashdisk 1GB atau lebih besar (terformat fat32)
 File ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
 File Universal USB Installer
 File tables_vista_free.zip

Berikutnya adalah membuat Bootable FlashDisk Ophcrack :

1. Download Ophcrack XP Live CD ISO

2. Tancap FlashDisk di PC.
3. Download dan eksekusi file Universal USB Installer, Pilih OphCrack XP, dan ikuti

perintah selajutnya yang ada pada windows installer.
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4. Buat folder dengan nama vista_free pada drive USB Flash Drive yang baru saja dibuat.
5. Download dan unzip file tables_vista_free. zip lalu taruh kedalam folder tables/vista_free

tadi di USB Flash Drive

6. Reboot PC anda dan set sistem booting melalui USB device

Jika semua berjalan dengan baik, semsetinya anda akan bootiing dari USB stick dari lingkungan
Linux mini secara otomatis. Dan anda sekarang dapat memulihkan password baik Windows XP
ataupun Password login Windows Vista menggunakan alat USB tunggal ini.

Berikut link download dari tool-tool yang diperlukan :
» Ophcrack-xp-livecd-2.3.1.iso
» Universal USB Installer
» Tables_vista_free.zip

http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_%28file_format%29
http://adf.ly/XSwx
http://en.wikipedia.org/wiki/Booting
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://adf.ly/XSfX
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http://adf.ly/XSwx


Membuat PCB

Banyak cara untuk membuat PCB, mulai dari menggambar manual menggunakan spidol permanen untuk menggambar jalur pada PCB

polos, metode negatif film, sampai menggunakan teknik sablon. Membuat PCB menggunakan spidol untuk menggambar jalur pada PCB merupakan cara
paling sederhana dan praktis dan dapat kita kerjakan sendiri, tetapi metode ini tidak cocok untuk membuat PCB dengan tingkat kerumitan yang tinggi.
Metode negatif film merupakan metode membuat PCB yang bisa menghasilkan PCB yang berkualitas, tetapi metode ini tentu-nya tidak murah dan kita
tidak dapat melakukan-nya sendiri. Untuk metode membuat PCB menggunakan teknik sablon adalah metode favorit saya karena bisa menghasilkan PCB
berkualitas tanpa mengeluarkan banyak biaya, tetapi sekali lagi metode ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan oleh orang yang bisa dan
menguasai teknik sablon.

Maka dari itu saya mencari-cari informasi bagaimana cara membuat PCB yang praktis, berkualitas dan dapat dilakukan sendiri di rumah. Akhirnya saya
menemukan teknik membuat PCB menggunakan printer laser melalui internet. Kemudian saya praktekkan dan saya coba dan hasilnya sangat memuaskan
dan sesuai dengan apa yang saya harap-kan.

Sebenarnya metode membuat PCB menggunakan printer laser hampir mirip seperti metode sablon hanya media-nya saja yang berbeda. Untuk memulai
bagaimana cara membuat PCB menggunakan printer laser sediakanlah beberapa bahan berikut ini:

1. PCB polos
2. Printer Laser
3. Kertas HVS (direkomendasikan menggunakan glossy photo paper atau kertas majalah atau kertas yang

permukaannya glossy)
4. Ferrit Klorit
5. Wadah plastik atau wadah non-logam
6. Setrika
7. Air mendidih
01Pertama, siapkan gambar PCB yang akan dicetak (misal dari gambar PCB yang kita buat menggunakanEAGLE) dengan skala 1:1 (ukuran
sebenarnya). Cetak menggunakan printer laser pada kertas HVS, direkomendasikan menggunakan glossy photo paper atau kertas majalah (majalah bekas)
atau kertas yang memiliki permukaan glossy. Kemudian potong kertas sesuai dengan ukuran PCB yang akan kita buat.

02Kedua, hadapkan sisi yang terdapat cetakan gambar PCB dengan sisi PCB polos yang terdapat lapisan tembaga-nya, tempatkan pada
permukaan yang rata seperti lantai rumah atau meja

Ketiga, siapkan setrika dan atur tingkat panas pada posisi katun (cotton). Tingkat panas jangan kurang atau terlalu panas karena nanti-nya
tinta dari printer laser tidak akan menempel sempurna ke PCB, bahkan jika terlalu panas PCB bisa rusak. Lakukan penekanan yang kuat
dan merata pada setiap bagian PCB, gerakan penekanan dilakukan seperti pada saat proses setrika pakaian tetapi dengan tekanan yang
lebih kuat dan usahakan satu arah. Lakukan proses ini selama 5 menit hingga semua bagian tinta menempel sempurna pada PCB.

http://sekawan-servis-electronic.blogspot.com/2011/02/membuat-pcb-menggunakan-printer-laser.html
http://ilmu-elektronika.co.cc/index.php/tutorial/menggambar-pcb-menggunakan-eagle.html
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Keempat, hasil dari proses ke-tiga lalu rendam ke dalam air mendidih yang sudah disediakan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk
mempermudah kita memisahkan kertas dengan tinta dari printer laser yang menempel pada PCB. Rendam hingga kira-kira 2 menit atau
kertas sudah terlihat lunak dan mudah untuk dipisahkan dari tinta.

Kelima, perlahan-lahan pisahkan kertas yang telah lunak hingga hanya terdapat bagian tinta menempel pada PCB saja. Jaga agar kertas
tetap basah dan lunak hal ini akan mempermudah pekerjaan kita. Pada tutorial ini saya mempergunakan kertas HVS, sehingga akan ada
serat kertas yang sulit dipisahkan dari tinta. Oleh karena itu mengapa di rekomendasikan menggunakan kertas yang memiliki permukaan
glossy adalah untuk mempermudah proses pemisahan ini.

Keenam, Siapkan wadah plastik atau wadah yang terbuat dari bahan non-logam seperti keramik atau melamin, jika kita menggunakan
bahan logam maka bahan logam pada wadah akan ikut terlarut dalam larutan FeCl. Masukan FeCl kedalam wadah kira-kira sebanyak 2 - 3
sendok makan kemudian seduh dengan air panas (jangan terlalu banyak).

http://2.bp.blogspot.com/-leFn0zLY9g8/TVa7jBMlkGI/AAAAAAAAAFg/RtSnk1ApItg/s1600/tutorial-membuat-pcb-03.jpg
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Ketujuh, masukan PCB yang telah memiliki cetakan jalur PCB ke dalam larutan FeCl. Coba Anda perhatikan PCB-nya, disana masih tersisa
serat kertas yang menempel pada tinta. Oleh karena itu saya menggunakan takaran yang cukup banyak untuk mengatasi hal tersebut.

Kedelapan, goyang wadah perlahan hingga lapisan tembaga pada PCB yang tidak tertutup oleh tinta larut oleh larutan FeCl. Lakukan proses
ini di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pelarutan. Biasanya proses pelarutan akan berkisar antara 3 sampai 5 menit.

Kesembilan, jika kira-kira semua lapisan tembaga yang tidak tertutup tinta sudah menghilang semua, bersihkan PCB dengan air bersih dan
keringkan kemudian kita akan menuju proses berikutnya.

http://4.bp.blogspot.com/-8L4TgQ_Mtiw/TVa7oT1EWhI/AAAAAAAAAFs/kv8GPCsYjHA/s1600/tutorial-membuat-pcb-06.jpg
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Kesepuluh, adalah proses membuat lubang pada PCB menggunakan bor listrik untuk penempatan kaki-kaki komponen elektronika.
Gunakan pengaturan putaran dengan RPM rendah pada bor agar mempermudah proses pemboran.

Kesebelas, adalah proses finishing dimana tinta yang masih menempel pada jalur PCB dihilangkan agar mempermudah kita pada saat
proses soldering nanti-nya. Selain itu saya menambahkan cetakan silkscreen yang menggambarkan posisi komponen pada bagian atas
PCB (walaupun tidak terlalu sempurna) dengan menggunakan teknik yang sama seperti pada proses pertama hingga proses kelima.
Dengan begini PCB berkualitas buatan rumah pun selesai dibuat.

Ini merupakan contoh lain dari PCB yang saya buat menggunakan metode yang sama

Catatan: metode ini hanya bisa dilakukan menggunakan printer laser dan tidak akan bekerja bila menggunakan printer inkjet, printer
DeskJet, atau dot matrix.
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Modifikasi PC power supply 12V menjadi 13.8V

Pilihan modifikasi power supply (ps) switching PC diambil dengan pertimbangan sbb:

 mudah diperoleh dan berharga relatif murah
 effisiensi switching yang tinggi
 ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan bila dibandingkan dengan

kemampuan arus yang sama bila menggunakan trafo konvensional

PS yang dapat dimodifikasi pada penjelasan berikut adalah PS yang menggunakan IC TL494
atau K7500 atau yang sejenis sebagai IC smpsnya, walaupun dengan prinsip yang sama dapat
diterapkan pada ps yang lain. Buat rekan-rekan amatir radio mungkin ini bisa jadi solusi mur mer
untuk rig nya, tidak perlu beli ps yang mahal-mahal.

cara modifikasi:

 lepaskan ps dari chassing dan pastikan sudah cukup waktu bagi capasitor tegangan tinggi
untuk mengosongkan isinya

 buka penutup chassing PS dan perhatikan chips spms

 perhatikan resistor2 disekitar pin 1 IC smps, nilai resistor sengaja tidak saya sebutkan
karena bisa berbeda antara satu merek dengan yang lainnya

 lepas resistor yang menghubungkan pin 1 dengan tegangan 5V dan 12V (perhatikan
ilustrasi skema berikut)

TL494 feedback

 resistor yang menghubungkan pin 1 ke ground tidak perlu dilepas.

 ganti resistor yang menghubungkan pin 1 dan 12V dengan multiturn resistor 50K setelah
sebelumnya diatur sehingga memberikan nilai kurang lebih 25K (pin tengah
dihubungkan ke salah satu pin yang dipinggir)

http://diankurniawan.files.wordpress.com/2011/05/tl494.jpg


ganti resistor feedback dengan VR multiturn

 nyalakan ps dan ukur keluaran 12V (kabel berwarna kuning) lalu atur multiturn hingga
bacaan tegangan 12V menjadi 13.8V

13.8V dari PC power supply

 bila diinginkan maka kabel-kabel untuk tegangan lain 3.3V, dan 5V bisa dilepas
 silahkan gunakan chasing baru baru bila diinginkan atau bisa ditambakan instrument volt

dan ampere meter atau bisa juga ditambahkan LCD dsb.

http://diankurniawan.files.wordpress.com/2011/05/vr50k.jpg
http://diankurniawan.files.wordpress.com/2011/05/dsc_1286.jpg


bentuk akhir bisa ditambahkan LCD untuk bacaan tegangan dan arus

http://diankurniawan.files.wordpress.com/2011/05/dsc_1313.jpg


Modifikasi Power Komputer untuk Power Radio

Memodifikasi dan manfaatkan Power supply komputer untuk pengganti power yang biasa
dipergunakan untuk Radio rig, mungkin artikel ini kurang berkenan buat teman-teman semua,
namun harapan saya artikel ini mungkin sedikit bisa membantu,dalam segi penghematan dana,
hik. hikk..
awalnya saya mencoba memodifikasi power supplay komputer menjadi power rig dikarenakan
kebetulan di rumah banyak buntangan atau rongsokan power komputer yang memang sudah
tidak dipergunakan lagi, yang menjadi pertanyaan bagi saya setelah melihat dan membolak-
balikan power suplay komputer tersebut saya melihat ada tulisan amper di power supplay
tersebut :
+3.3 Volt : 12A
+5 Volt : 30A
+12 Volt : 15A

saya melihat kuat arus untuk keluaranya lumanya cukup untuk mensuplay satu buah radio rig
yang saya punya ICom 2000, begitu saya pasang langsung ternyata ada beberapa kendala yang
saya temuin, Pada saat saya transmit ada dengungan dan RF Power yang keluar juga tidak
maksimal, akhirnya power supply komputer tersebut saya bongkar dan saya perhatikan beberapa
komponen di dalamnya ada yang sudah tidak mengkilat lagi, hee, hee agak sedikit hangus
maklum yang di bongkar PSUnya yang bekas sih.

Secara umum switching PSU memiliki 2 pengontrol penting, yaitu OScilator yang digunakan
untuk mencuplik arus listrik dan sebagai penentu besarnya tegangan yang ambil, biasanya
dilakukan oleh sebuah IC TL-494. sedangkan pengaman arus dan tegangan yang biasanya
dikerjakan oleh IC LM-339.

Untuk PSU CPU pengamanan tegangan biasanya sampai dengan 16V, jadi bila memerlukan
keluaran sebesar 13.8V kita tidak perlu memodifikasi powersupply tersebut tapi bila anda
membutuhkan keluaran tegangan lebih besar dari 15A (masing-masing PSU berbeda), maka
perlu memodifikasi rangkaiannya.

Sebelum melakukan perubahan pastikan catu daya dari jala-jala PLN dilepas, dan tunggu
beberapa menit agar tegangan yang tersimpan benar-benar kosong.

1. Pada pin 1 IC TL-494 terdapat 6 buah resistor yang terhubung lansung, yaitu 3 buah resistor
paralel ke ground dengan nilai 120K, 56K dan 18k, jangan lakukan perubahan apapun pada
ketiga resistor ini. Selain itu ada 3 resistor lagi yang tersisa yaitu 15K terhubung ke output
+3.3V, 4k7 ke +5V dan 27K ke +12V. Cabut ketiga resistor tersebut.
2. Ganti resistor 27K yang telah dicabut diatas dengan sebuah resistor sebesar 10K dan Trimpot
sebesar 20K, tegangan output 13.8V diperoleh pada nilai sekitar 26.6K. Anda dapat melakukan
adjusting tegangan keluaran melalui trimpot tersebut.

3. Cabut kondensator elektrolit sebesar 1500uF/16V pada keluaran +12V, lalu ganti dengan
kapasitor baru dengan kapasitansi yang lebih tinggi, misal 35V, 50V, dst. Komponen ini

http://electronik-service.blogspot.com/2013/04/modifikasi-power-komputer-untuk-power.html
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berfungsi sebagai perata arus, jadi makin besar kapasitansinya makin bagus. Gunakan 2 buah
secara paralel masing-masing sebesar 10000uF/50V.

4. Karena switching PSU membutuhkan adanya arus keluaran yang konstan dioutputnya, maka
tambahkan sebuah resistor dengan nilai 100 Ohm/2W paralel dengan kapasitor diatas ini
berfungsi sebagai resistor load. Hal ini akan memastikan adanya arus konstant sebesar 138mA.
Jadi keberadaan resistor load ini sangat penting, dalam sebuah switching PSU.

5. Karena hanya output 13.8V saja yang diiginkan, cabut seluruh kabel keluaran PSU standar,
ganti dengan kabel yang sesuai yaitu pada keluaran +12V dan Ground yang nantinya akan
dihubungkan ke radio.

6. Untuk menghidupkan PSU ini, menggunakan Remote power ON, yaitu dengan
menghubungkan port PWR (Kabel warna Hijau) ke Ground (Kabel warna Hitam) . Jadi anda
perlu menambahkan kabel dan saklar untuk mengaktifkannya

7. langkah berikutnya merupakan rangkaian tambahan apabila pada saat dihubungkan dengan
radio terdengar adanya dengungan tambahkan rangkaian PHI -Filter pada bagian Output
13,8Volt dengan 2 buah kondensator keramik sebesar 470pf, dan tambahkan induktor sebesar
100uH ini akan berfungsi mengurangi noise akibat oscilator (PWM) dari PSU Switching,
tambahkan AVO Digital untuk mengetahui besaran keluaran dari PSU

Semoga artikel Modifikasi power komputer untuk power radio ini bisa bermanfaat dan bisa
berbagi dan menambah pengetahuan seputar power supply yang bisa di manfaatkan sebagai
pengganti adaptor dengan menggunakan travo linier, artikel modifikasi power komputer untuk
power radio ini menggunakan switching SMPS TL-494, bagi yang menggunakan SMPS 7500
bisa lihat cara memodifikasi atau memperbaikinya sebagai alternatif adaptor atau power supply
radio, silahkan lihat cara memodifikasinya power supply switching komputer.

Modifikasi power suply komputer untuk power radio, dengan memodifikasi psu switching bekas
bisa menghemat biaya, murah dan sederhana.



Setting Modem

Informasi setting modem yang digunakan untuk layanan Telkom Speedy

Adsl Modem SMC

Default IP: 192.168.2.1
Default password: smcadmin

Setting Bridge:

1. Klik WAN
2. Clik ATM PVC
3. Klik VCI
4. Protocol: 1483 Bridging, VLAN: Default, VPI/VCI: 8/81, Encapsulation: LLC, Qos

Class: UBR, PCR/SCR/MBS: 4000/4000/10
5. Klik Save Settings

Setting PPPoE:

1. Klik WAN
2. Klik ATM PVC
3. Klik VCI
4. Protocol: PPPoE, VPI/VCI: 8/81, Encapsulation: LLC, QoS Class: UBR,

PCR/SCR/MBS: 4000/4000/10, IP assigned by ISP: Yes, IP Address: 0.0.0.0, Subnet
Mask: 0.0.0.0, Connect Type: Always Connected, Idle Time (Minute): 5, Username:
nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), Confirm Password: , MTU:
1492

5. Save Settings

Adsl Modem ZyXeL

P-660R



Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: 1234

Setting Bridge

1. Pilih Network
2. Pilih WAN
3. Mode: Bridge, Encapsulation: RFC 1483, Multiplexing: LLC, VPI: 8, VCI: 81, Apply
4. Pilih Maintenance
5. Pilih Tools
6. Restart

Setting PPPoE

1. Pilih Network
2. Pilih WAN
3. Mode: Routing, Encapsulation: PPPoE, Username: ( nmrspeedy@telkom.net), Password:

(password speedy), Service Name: Speedy, Multiplexing: LLC, VPI: 8, VCI: 81, IP
Address: Obtain an IP Address Automatically, Connection: Nailed-Up Connnection,
Apply

4. Klik Maintenance
5. Klik Tools
6. Restart

Adsl Modem Shiro

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: Bridge, VPI: 8, VCI: 81, and Submit
5. Save Settings
6. Restart Router

Setting PPPoE:

1. Pilih Advanced



2. Pilih WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem Aztech

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: Bridge, VPI: 8, VCI: 81, and Submit.
5. Save Settings
6. Restart Router

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit.

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem TECOM

AR1031

Default ip: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

2. Pilih WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem Aztech

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: Bridge, VPI: 8, VCI: 81, and Submit.
5. Save Settings
6. Restart Router

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit.

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem TECOM

AR1031

Default ip: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

2. Pilih WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem Aztech

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: Bridge, VPI: 8, VCI: 81, and Submit.
5. Save Settings
6. Restart Router

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit.

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem TECOM

AR1031

Default ip: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

2. Pilih WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem Aztech

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: Bridge, VPI: 8, VCI: 81, and Submit.
5. Save Settings
6. Restart Router

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Advanced
2. Klik WAN
3. Klik New Connection
4. Connection Name: Speedy, Type: PPPoE, Sharing: Enable, Encapsulation: LLC,

Username: nmrspeedy@telkom.net, Password: (password dari telkom), VPI: 8, VCI: 81,
and Submit.

5. Save Settings
6. Restart Router

Adsl Modem TECOM

AR1031

Default ip: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin



Setting Bridge:

1. Klik Advanced Setup
2. Klik WAN
3. Klik Edit
4. ATM PVC Configuration, VPI=8; VCI=81, Service Category: UBR Without PCR, Next
5. Connection Type Bridging, Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING, Next
6. Cheklist Enable Bridge Service, Service Name: Speedy, Next
7. WAN Setup - Summary, Save
8. Save/Reboot

Setting PPPoE:

1. Klik Advanced Setup
2. Klik WAN
3. Klik Edit
4. ATM PVC Configuration, VPI=8; VCI=81, Service Category: UBR Without PCR, Next
5. Connection Type PPP over Ethernet (PPPoE), Encapsulation Mode LLC/SNAP-

BRIDGING, Next
6. Put your PPP Username: nmrspeedy@telkom.net; PPP Password: (password dari

telkom); PPPoE Service Name: Speedy, Next
7. Cheklist Enable WAN Service, Service Name: Speedy, Next
8. WAN Setup - Summary, Save
9. Save/Reboot

Adsl Modem Billion

Setting:

1. Login To: http://192.168.1.254
2. User name = admin; Password = password dari telkom
3. Klik -> OK



4. Klik: Quick Start
5. Edit Connection:

Encapsulation = PPPoE LLC
Bridge = Enabled
Setting VPI = 8 dan VCI = 81 , and Than
Static IP Setting
IP Address = 0.0.0.0
subnet mask = 0.0.0.0
Gateway = 0.0.0.0

6. Klik: - Submit
- SAVE CONFIG

7. Klik: Submit
8. Wait Till process Configuration done !
9. Configuration Done !

Modem Prolink

Login To -> http:// 10.0.0.2
User Name: admin
Password: password
Klik . . . . OK

1. Chose Configurasi WAN:
2. Select Adapter: Pilih Pvc3 (Indonesia)
3. Edit Field:

Bridge = Enable
Encapsulation = 1483 Bridge IP LLC
ATM VPI = 8
ATM VCI = 81

4. Static IP Setting: “ just blank “
IP Address = just empty
Subnet Mask = just empty
Gateway = just empty
User Name = username@telkom.com. . . . . . ( optional ) *
Password = xxxxxxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( optional ) *
* If you choose to put username & password there just double clik explorer
* If you not choose to put username & password there you have to create new connection
at Network Connection

5. Create New Connection (Bridge) See here..>>
6. Than Next:
7. * Klik Submit
8. * Klik Save Configuration
9. Next: Save Reboot ….



Adsl Modem D-Link

DSL-302T

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: Bridge; Encapsulation: LLC; VPI=8;

VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands, Save All, Restart

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: PPPoE; Username:

nmrspeedy@telkom.net; Password: (password dari telkom); VPI=8; VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands. Save All, Restart

Adsl Modem D-Link

DSL-302T

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: Bridge; Encapsulation: LLC; VPI=8;

VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands, Save All, Restart

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: PPPoE; Username:

nmrspeedy@telkom.net; Password: (password dari telkom); VPI=8; VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands. Save All, Restart

Adsl Modem D-Link

DSL-302T

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: Bridge; Encapsulation: LLC; VPI=8;

VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands, Save All, Restart

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: PPPoE; Username:

nmrspeedy@telkom.net; Password: (password dari telkom); VPI=8; VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands. Save All, Restart

Adsl Modem D-Link

DSL-302T

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: Bridge; Encapsulation: LLC; VPI=8;

VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands, Save All, Restart

Setting PPPoE/Router:

1. Klik Setup
2. Klik Connection
3. Bridge Connection Setup. Name: Speedy; Type: PPPoE; Username:

nmrspeedy@telkom.net; Password: (password dari telkom); VPI=8; VCI=81, Apply
4. Klik Tools
5. Klik System Commands. Save All, Restart



adsl Modem Repotec

1. Buka Internet Explorer ketik: http://192.168.1.1
2. Username: admin & Password: epicrouter
3. Klik: OK
4. Klik WAN
5. Pic Adapter: Pvc0
6. Klik Submit
7. Virtual Circuit = Enabled
8. Bridge & IGMP = Disable
9. Each region was different from another region and for Bandung vpi:8 , vci: 81
10. Service Category = UBR without PCR
11. Protocol/Conection type = PPPoE
12. Encapsulation = LLC/Snap-Bridging
13. Put Username & Password from your provider
14. Klik Submit.
15. Klik Save Configuration (wait till Saving configuration done.)
16. put DNS: 202.134.0.155 & 202.134.2.5

Adsl Modem Dareglobal

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:

1. Klik Advanced Setup
2. Klik WAN
3. Find VPI/VCI: 8/81, Klik Edit
4. ATM PVC Configuration, VPI=8; VCI=81, Service Category: UBR Without PCR, Next
5. Connection Type Bridging, Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING, Next
6. Cheklist Enable Bridge Service, Service Name: Speedy, Next
7. WAN Setup - Summary, Save
8. Save/Reboot

Setting PPPoE:

1. Klik Advanced Setup
2. Klik WAN
3. Cari VPI/VCI: 8/81, Klik Edit
4. ATM PVC Configuration, VPI=8; VCI=81, Service Category: UBR Without PCR, Next
5. Connection Type PPP over Ethernet (PPPoE), Encapsulation Mode LLC/SNAP-

BRIDGING, Next
6. Put your PPP Username: Nomorspeedy@telkom.net; PPP Password: (password dari

telkom); PPPoE Service Name: Speedy, Next
7. Centang Enable WAN Service, Service Name: Speedy, Next
8. WAN Setup - Summary, Save
9. Save/Reboot

Adsl Modem TP-Link

Default IP: 192.168.1.1
Default username: admin
Default password: admin

Setting Bridge:



1. Klik Advanced Setup
2. Klik WAN
3. Find VPI/VCI: 8/81, Klik Edit
4. ATM PVC Configuration, VPI=8; VCI=81, Service Category: UBR Without PCR, Next
5. Connection Type Bridging, Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING, Next
6. Cheklist Enable Bridge Service, Service Name: Speedy, Next
7. WAN Setup - Summary, Save
8. Save/Reboot

Setting PPPoE:

1. Klik Advanced Setup
2. Klik WAN
3. Find VPI/VCI: 8/81, Klik Edit
4. ATM PVC Configuration, VPI=8; VCI=81, Service Category: UBR Without PCR, Next
5. Connection Type PPP over Ethernet (PPPoE), Encapsulation Mode LLC/SNAP-

BRIDGING, Next
6. Put your PPP Username: nmrspeedy@telkom.net; PPP Password: (password dari

telkom); PPPoE Service Name: Speedy, Next
7. Cheklist Enable WAN Service, Service Name: Speedy, Next
8. WAN Setup - Summary, Save
9. Save/Reboot

Setting Modem Articonet ACN-100R dan ACN-110

Cara melakukan setting di komputer untuk akses ke modem Articonet.
Untuk setting di komputer dilakukan sesuai dengan operating system yang dipakai di komputer
pelanggan, disini yang dibahas khusus untuk Windows XP.
Lakukan network setting di PC (komputer) sbb:

a. Start – Control Panel – Network Connection
b. arahkan kursor pada Local Area Connection yang aktif, kemudian klik kanan dan pilih
properties
c. kemudian pilih menu Internet Protocol (TCP/IP) dan klik 2X, maka akan muncul menu
General.
d. Pilih Obtain an IP Address Automatically kemudian pilih Obtain DNS server address
automatically, kemudian tekan tombol OK.

Panduan cara setting modem ADSL Speedy koneksi PPPoE.(PPPoE)
Setting modem dilakukan melalui browser dengan mengakses alamat http://192.168.1.1
Masukkan username dan password: admin/admin
Setelah masuk ke menu setting lakukan langkah berikut:
Masuk ke menu "Advanced Setup" kemudian pilih "WAN" dan klik tombol "Edit" disebelah
kanan tabel WAN Masukkan nilai PVC Configuration: (masukkan nilainya sesuai wilayah
TELKOM masing-masing daerah)
VPI = X



VCI = XX
Service Category = UBR Without PCR, kemudian klik tombol Next
Connection type = PPPoE
Encapsulation = LLC, kemudian klik tombol Next
Masukkan username dan password Speedy, kemudian klik tombol Next
Tandai atau kasih v untuk pilihan "Enable WAN Service", kemudian klik Next dan klik tombol
Save
Setting PPPoE untuk koneksi Speedy telah selesai dilakukan
Selanjutnya klik tombol Save/Reboot
(Modem akan reboot -/+1 menit dan tunggu sampai modem normal kembali)

Berikut langkah setting modem ADSL Articonet untuk Dial-Up/Bridge.
Setting modem dilakukan melalui browser dengan mengakses alamat http://192.168.1.1
Masukkan username dan password: admin/admin
Setelah masuk ke menu setting lakukan langkah berikut:
Masuk ke menu "Advanced Setup" kemudian pilih "WAN" dan klik tombol "Edit" Masukkan
nilai PVC Configuration: (masukkan nilainya sesuai wilayah TELKOM masing-masing daerah)
VPI = X
VCI = XX
Service Category = UBR Without PCR, kemudian klik tombol Next
Connection type = Bridging
Encapsulation = LLC, kemudian klik tombol Next
Tandai atau kasih v untuk pilihan "Enable Bridge Service", kemudian klik Next dan klik tombol
Save
Setting Bridge untuk koneksi Speedy telah selesai dilakukan
Selanjutnya klik tombol Save/Reboot
(Modem akan reboot -/+1 menit dan tunggu sampai modem normal kembali)

Setting modem Articonet untuk koneksi Bridging sudah selesai, langkah berikutnya setting
koneksi Dial-Up di PC/komputer.

Panduan instalasi Dial Up koneksi ADSL menggunakan Windows 2000:

1. Klik Start, klik Setting,klik Control Panel,
2. Klik Network and Dial Up Connections.
3. Klik Make New Connection, klik Next,
4. Klik Dial Up to the Internet
5. Klik I want to setup my internet manually, klik Next
6. Klik I connect through a phone line and a modem klik Next
7. Pilih dan klik modem ADSL yang sesuai
8. Isi username:15xxxxxxxxxx@telkom.net
9. Password: xxxxxxxx
10. Klik OK dan Lanjutkan sesuai perintah yang muncul
11. Klik Finish

Panduan installasi Dial Up koneksi ADSL menggunakan Windows Xp:

1. Klik Start, klik Setting, klik Control Panel.
2. Klik Network Connection
3. Klik Create a New Connection, klik Next.
4. Klik Connect to the Internet, klik Next
5. Klik Setup my connection manually, klik Next
6. Klik Connect Using Dial Up, klik Next
7. Klik modem ADSL yang sesuai, klik Next
8. Isi username: 15xxxxxxxxxx@telkom.net dan Password: *******
9. Confirm password: xxxxxxxx
10. kemudian beri tanda v pada pilihan "Add a shortcut to the desktop screen"
11. Klik Finish



Skema Inverter Sederhana 12v ke 220V

« on: 25 July 2011, 12:57:59 AM »
Berikut ini saya menemukan sebuah rangkaian/ skema inverter sederhana yang menggunakan

transistor 2N3055 NPN

C1, C2 2 68 uf, 25 V Tantalum Capacitor
R1, R2 2 10 Ohm, 5 Watt Resistor
R3, R4 2 180 Ohm, 1 Watt Resistor
D1, D2 2 HEP 154 Silicon Diode
Q1, Q2 2 2N3055 NPN Transistor (see "Notes")
T1 1 24V, Center Tapped Transformer (see "Notes")
MISC 1 Wire, Case, Receptical (For Output)

pada gambar skema inverter di atas, trafo yang digunakan adalah 120v jika ingin keluar 220v
gunakanlah trafo yg biasa kita pakai.

Catatan dari yang bikin skema inverter ini:

Catatan

Q1 dan Q2, serta T1, menentukan berapa banyak watt inverter dapat pasokan. Dengan Q1, Q2
= 2N3055 dan T1 = 15 A, inverter dapat menyediakan sekitar 300 watt. Transformer yang lebih
besar dan transistor yang lebih kuat dapat digantikan untuk T1, Q1 dan Q2 untuk lebih banyak
kekuasaan.

Cara termudah dan paling murah untuk mendapatkan T1 besar adalah untuk kembali angin
transformator microwave tua. Trafo ini berdaya sekitar 1 kW dan sempurna. Pergi ke toko
reparasi TV lokal dan menggali melalui tempat sampah sampai Anda mendapatkan microwave
terbesar dapat Anda temukan. Semakin besar microwave transformator lebih besar. Hapus
transformator, berhati-hati untuk tidak menyentuh bagian tegangan tinggi yang mungkin masih
dikenakan biaya. Jika Anda ingin, Anda dapat menguji transformator, tetapi mereka biasanya
masih baik. Sekarang, lepaskan 2000 V sekunder, berhati-hati agar tidak merusak primer.
Biarkan utama dalam bijaksana. Sekarang, gulung 12 lilitan kawat, memutar loop (center tap),
dan gulung 12 lilitan lagi. Besar diameter kawa tembaga akan tergantung pada berapa banyak
saat ini Anda berencana untuk memiliki pasokan transformator. Enamel kawat magnet ditutupi
karya besar untuk ini. Sekarang mengamankan gulungan dengan selotip. Thats semua yang ada
untuk itu. Ingatlah untuk menggunakan transistor arus tinggi untuk Q1 dan Q2. The 2N3055

http://rajaforum.com/elektronika-lounge/skema-iverter-sederhana-12v-ke-220v/msg961/?PHPSESSID=2567a1b60defc0a8e3cf046f92360d53


dalam daftar bagian hanya dapat menangani 15 amp masing-masing.

Ingat, ketika beroperasi pada watt tinggi, sirkuit ini menarik jumlah besar saat ini. Jangan
biarkan baterai Anda pergi :-) mati.

Karena proyek ini menghasilkan 120 VAC, Anda harus menggunakan sekering dan
membangun proyek dalam sebuah kasus.

Anda harus menggunakan kapasitor tantalum untuk C1 dan C2. Elektrolitik yang biasa, akan
terlalu panas dan meledak. Dan ya, 68uF adalah nilai yang benar. Tidak ada substitusi.

Sirkuit ini bisa rumit untuk pergi. Perbedaan transformer, transistor, bagian substitusi atau
apapun tidak di halaman ini dapat menyebabkan itu tidak berfungsi.

Jika Anda ingin membuat 220/240 VAC bukan 120 VAC, Anda memerlukan transformator
dengan 220/240 primer (digunakan sebagai sekunder di sirkuit ini sebagai transformator adalah
mundur) bukan unit 120V ditentukan disini. Seluruh rangkaian tetap sama. Tapi itu butuh dua
kali saat ini di 12V untuk menghasilkan 240V seperti halnya 120V.

Check out topik forum untuk menjawab banyak pertanyaan yang sering diajukan tentang
sirkuit ini: 12 - 120V Inverter Lagi. Ini mencakup masalah yang paling umum yang dihadapi dan
memiliki beberapa saran yang bermanfaat.

Kalo ada waktu akan saya buktikan/rakit skema diatas dan menuliskan hasilnya disini.



Software Untuk Merubah Flashdisk Menjadi RAM

Cara yang kedua ini sangat disarankan karena cara yang kedua ini memudahkan kita untuk
membuat RAM menggunakan flashdisk, dan juga mengembalikan RAM ke posisi semula.
Budypiasa.com sangat menyarankan anda untuk menggunakan cara yang kedua ini karena resiko
kerusakan flashdisk lebih kecil.

 Software yang digunakan adalah eBoostr. Anda bisa mendownload software tersebut
melalui URL dibawah ini. Software: http://www.tusfiles.net/1uq2oiwi8me3 Key:
http://www.tusfiles.net/cg9s9zhg0gns

 Jika sudah mendownload software tersebut, install eBoostr di komputer anda lalu
jalankan software. Colokkan flashdisk anda ke komputer.

 Klik pada configure. Pilih flashdisk yang ingin dijadikan RAM, lalu centang pada use
this device for caching.



 Lalu tentukan ukuran yang ingin digunakan sebagai RAM. Anda bisa menggunakan
semua kapsitas yang kosong untuk dijadikan RAM. Namun sebaiknya sisakan 50 MB
free space untuk berjaga-jaga.

 Jika sudah, silakan anda klik Apply dan OK. Maka secara otomatis flashdisk anda sudah
menjadi RAM.

 Jika ingin mengembalikan flashdisk ke format yang semula, anda hanya tinggal klik pada
tombol remove

Demikianlah cara merubah flashdisk menjadi RAM komputer. Jika flashdisk anda menjadi rusak
karena dibuat RAM, silakan baca mengenai Cara memperbaiki flashdisk yang rusak.



Tingkatkan Resolusi Netbook dari 1024x600 Menjadi
1024x768
Posted by Basyiri Rahmanto Friday, December 7, 2012 29 comments

Kebanyakan Netbook pada umumnya memiliki display maximum 1024x600 pixel. Namun bila
anda ingin meningkatkan resolusi tersebut, ada sebuah cara memodifikasi sederhana yang
diperlukan di registry Windows unutk membolehkan anda meningkatkan resolusi layar sistem
apapun. Maka ikutilah langkah-langkah berikut.

Cara ini sudah saya coba di NetBook HP Mini, dan hasilnya bisa untuk menjalankan aplikasi
metro di Windows 8, yang memang membutuhkan resolusi minimal 1024x768.

Screenshot :

Berikut caranya :

1. Buka regedit (tekan Win+R pada keyboard, lalu ketik regedit [enter])

2. Cari key Lokasi berikut pada dialog registry,

o HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Class /
{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} / 0000

o HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Class /
{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} / 0001

http://bloggermicro.blogspot.com/2012/12/tingkatkan-resolusi-netbook-dari.html
http://bloggermicro.blogspot.com/2012/12/tingkatkan-resolusi-netbook-dari.html
http://bloggermicro.blogspot.com/2012/12/tingkatkan-resolusi-netbook-dari.html
http://3.bp.blogspot.com/-aOXMo5mV4cM/UMLXqSOm00I/AAAAAAAAAPQ/vZ-McBv1wjE/s1600/Capture2.PNG
http://2.bp.blogspot.com/-aTRZzG-aRVU/UMLZZucy0DI/AAAAAAAAAPY/_RNVjq02ppw/s1600/Capture1.png


3. Di kedua lokasi ini, anda akan menemukan "Display1_DownScalingSupported" dalam
daftar DWORD, klik kanan pada 'DWORD' dan pilih untuk memodifikasi, mengubah
value dari 0 ke 1 untuk DWORD lalu tekan OK.

NOTE : jika DWORD tidak ada, buat DWORD sendiri dengan nama tersebut dan value
data diganti 1

4. Tutup regedit lalu restart netbook anda.

5. Sekarang buka pengaturan resolusi layar (Control Panel -> Appearance and
Personalization -> Display -> Screen Resolution) pada Netbook anda dan di sana anda
dapat melihat pilihan yang lebih di Resolution. Kini anda dapat memilih resolusi layar
1024x768.

- TESTED -



Tips dan Trik Menghemat RAM

RAM (Random Access Memory) merupakan bagian yang sangat vital di computer. RAM di
computer hanya mempunyai kapasitas yang kecil sehingga kita harus bisa menghemat
penggunaan RAM, terutama untuk aplikasi yang terinstal di computer.

Untuk bisa menghemat RAM, kita bisa menggunakan beberapa tips. Tentunya kita
menginginkan RAM yang ada di computer kita mempunyai kinerja yang optimal sehingga
computer kita tetap terjaga kinerjanya. Untuk menghemat RAM, anda bisa mengikuti beberapa
tips dibawah ini:

Tips Menghemat RAM
 Jangan menginstal aplikasi yang berlebihan di computer jika RAM yang digunakan

sangat minim. Install aplikasi yang menurut anda penting saja. Ini akan bisa menghemat
RAM computer anda.

 Instal aplikasi yang berguna untuk menghemat RAM computer anda. Aplikasi yang
sangat berguna untuk menghemat RAM anda adalah bernama CleanMem. Aplikasi ini
merupakan aplikasi kecil namun berdampak besar pada RAM. Aplikasi ini bersifat
freeware atau gratis sehingga anda tak perlu khawatir aplikasi ini hanya trial.

 Menghapus unload file dll. File dll atau yang biasa dikenal dengan nama Dinamic Link
Libraries adalah file yang berada di dalam windows dan saat aplikasi akan berjalan, maka
windows akan menggunakan file dengan ekstensi dll ini. Anda bisa menghemat RAM
computer anda dengan cara seperti dibawah ini:

Cari menu Run, dengan menekan tombol Windows + R. lalu ketikkan regedit.\



Jika sudah, klik pada alamat berikut ini:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

Jika sudah, buatlah String value dengan cara klik kanan, lalu pilih new, klik String value.

Namai value tersebut dengan nama AlwaysUnloadDll. Klik kanan pada AlwaysUnloadDll.
Kemudian isikan angka 1 pada value yang tersedia.

Tutup registry editor anda, lalu restart computer anda.

Nah, maka anda sudah berhasil untuk menghemat RAM computer anda. Sebenarnya ada banyak
sekali cara untuk bisa menghemat RAM di computer, namun budypiasa.com menggunakan cara
diatas untuk menghemat penggunaan RAM computer. Jika RAM computer anda bekerja secara
optimal, maka kinerja computer anda juga akan tetap terjaga kecepatannya.



Tips Menaikkan Resolusi Layar Netbook
Menjadi 1024×768
Submitted by Budy on Feb 1, 2013 – 01:237 Comments | 552 views

Netbook adalah computer mini yang menyerupai laptop namun memiliki ukuran layar yang
hanya berukuran sekitar 10 inci. Resolusi netbook juga hanya bisa mencapai 1024 x 600 piksel.
Mungkin pada saat OS netbook tersebut adalah windows 7 atau yang dibawahnya, hal ini tidak
menjadi masalah. Namun pada saat netbook ini mempunyai OS windows8, ini adalah menjadi
masalah yang serius karena tampilannya menjadi kacau dan tidak bisa menjalankan aplikasi yang
berada pada start screen windows 8.

Jika anda ingin menaikan resolusi netbook tersebut, ini juga sudah tidak memungkinkan karena
netbook hanya dirancang dengan resolusi maksimal yaitu 1024 x 600 piksel. Untuk mengatasi
hal ini, berikut ini ada tips untuk mengatasi resolusi yang bermasalah pada netbook di OS
windows 8.

Berikut ini tips untuk menaikan resolusi display di windows 8:

 Buka Run, lalu ketikkan regedit.

 Pada menu regedit, silakan anda cari tulisan berikut ini yang berada pada
HKEY_LOCAL_MACHINE: Display1_DownScallingSupported

 Anda bisa mencarinya dengan cara klik kanan pada HKEY_LOCAL_MACHINE lalu
pilih find.



 Jika sudah ditemukan, double klik pada tulisan tersebut kemudian ubah value dari 0

menjadi 1.
 Kemudian klik OK.
 Tutup registry editor.
 Jika sudah ditutup, sekarang tutup semua aplikasi yang berjalan di computer dan restart

computer anda.
 Setelah computer di restart, pada desktop klik kanan lalu pilih Screen Resolution. Maka

anda akan bisa mengganti resolusi menjadi 1024 x 768.

Jika anda sudah mengganti screen resolution, maka aplikasi anda akan berjalan lancar pada
netbook anda yang menggunakan OS windows 8.



Trik reset mp287 dengan servistool v3400

Reset canon MP287 dengan Service Tool MP287
Resetter Printer adalah software yang berfungsi untuk mengembalikan settingan printer ke posisi
awal (pabrikan). ingat waktu pertama beli kan... hehehe... itulah fungsi dari Resetter Printer. nah
sekarang saya akan membahas cara penggunaan Resetter untuk Canon MP287 dengan Resetter
Printer yang bernama Service Tool MP287

Reset canon MP287 dengan Service Tool MP287

Caranya :

1. Download dulu softwarenya klik disini Service Tool MP287
2. Buat Printer Canon MP287 dalam keadaan SERVICE MODE.

Caranya :
- Matikan Canon MP287 dengan menekan tombol Powernya. Jangan cabut kabel power
- Tekan dan Tahan tombol STOP/RESET diikuti dengan menekan Tombol POWER. kedua
tombol posisi tertekan.
- Lepas tombol STOP/RESET tapi jangan lepas tombol POWER.
- Tekan tombol STOP/RESET sebanyak 6 kali.
- Lepaskan kedua tombol secara bersamaan.
3. Kontrol Panel (LCD Panel) MP287 akan blank / gelap dan di PC anda akan mendeteksi
New Hardware. Abaikan  saja
4. kemudian anda gunakan software yang anda download tadi.

- klik MAIN pada tab Clear Ink Counter (akan ada proses cetak satu halaman dengan tulisan "
D=000.0 ")
- klik EEPROM Clear pada tab Operation
klik EEPROM pada tab Print (akan mencetak hasil Resetter MP258.
Salah satu barisnya tulisannya sbb: "TPAGE(TTL=00000 COPY=00000)"

http://4.bp.blogspot.com/-NXiS7Tqq75U/UNTcurlxgWI/AAAAAAAAABY/2jNGn6bLS4I/s1600/Cara+Reset+Printer+Canon+MP287.jpg
http://www.4shared.com/zip/YItnPeIA/ServiceToolMP287.html


5. Matikan Printer dengan menekan tombol POWERnya.
6. Selesai.
cara diatas juga bisa digunakan pada saat Printer Canon MP287 terjadi error E08

NB : Resetter ampuh (servis tool mp V3400) klik disini

http://3.bp.blogspot.com/-TWNHZ3-ESok/UNTdJQ8rkdI/AAAAAAAAABg/rC0LTUhG0j0/s1600/Main+EEPROM.jpg
http://www.4shared.com/rar/IdwPUa5B/Service_tool_v3400.html


Tutorial Reset Password Windows 7 Jika
Tanpa Sengaja Anda Melupakannya
Friday, 24 May 2013 06:00

Apakah Anda pernah lupa akan password Windows dan Anda terkunci dan tidak bisa masuk ke
dalam PC Anda? Ini memang mimpi buruk, tetapi beberapa cara untuk anda dapat kembali
masuk ke dalam PC Anda. Tak perlu panik, karena di sini Paseban akan memberikan tutorial bagaimana Anda
reset password Windows 7 Anda ketika Anda lupa akan password Anda. Hal ini sangatlah mudah, yang perlu
Anda butuhkan hanyalah sebuah CD instalasi atau anda juga bisa menggunakan aplikasi gratis yang bisa melakukan
crack password PC Anda. Jika Anda tidak memiliki disk instalasi Windows, salah satu pilihan adalah menggunakan
aplikasi password cracker. Namum jangan menyalahgunakan aplikasi ini, Anda hanya harus menggunakan teknik ini
untuk mengakses PC Anda sendiri untuk tujuan reset password Windows 7 Anda.

Langkah-langkah Reset Password Windows 7

Boot installation disc

Untuk reset passwordWindows 7, Anda harus terlebih dahulu boot komputer dari disk instalasi
Windows 7. Aktifkan PC anda, dan ketika Anda diberi pilihan untuk boot dari DVD, tekan
tombol apapun dengan segera untuk melakukan boot. Setelah Windows memuat file instalasi,
Anda akan ditampilkan halaman pengaturan bahasa. Pilih negara Anda untuk pengaturan
keyboard , lalu klik tombol 'Next'.



Repair Komputer

Klik 'Repair your computer'. Software perbaikan membutuhkan waktu beberapa saat untuk
memuat dari CD instalasi, kemudian mulai memeriksa hard disk boot komputer, mencari setiap
instalasi Windows 7 untuk diperbaiki. Kecuali Anda telah menginstal banyak salinan dari sistem
operasi anda, klik 'Next' untuk melanjutkan proses recovery.

Cari Drive C

Setelahnya, Anda akan diberikan banyak pilihan. Klik 'Command prompt'. Drive C biasanya
tidak dipasang sebagai C sama sekali, sehingga Anda perlu mencari tahu huruf drive saat ini.
Untuk melakukannya, ketik bcdedit | find "osdevice" pada command line. Hasil perintah ini
akan ditunjukan dalam teks yang berakhir di partisi dan huruf dari drive saat ini.



Siapkan Recovery

Masukkan perintah berikut. Pastikan bahwa anda menggunakan huruf driver yang benar.
c:\windows\system32\sethc.exe dan c:\windows\system32\cmd.exe. Bila diminta
mengkonfirmasikan perintah kedua, ketik Yes. Perintah pertama akan backs up file, dan yang
kedua digantikan dengan command prompt.

Reboot ke Windows

Sekarang, keluarkan disk instalasi dan reboot. Pada layar login, tekan tombol [Shift] lima kali
berturut-turut, lalu command prompt muncul. Masukkan perintah berikut: Net user . Masukkan
nama akun dan kata sandi baru untuk komputer anda. Tutup command prompt dan masukkan
password baru untuk login.



Copy sethc.exe

Langkah terakhir yang harus kita ambil untuk memulihkan akses adalah mengembalikan file
sethc.exe kita yang di overwrite pada langkah ke empat. Untuk melakukannya, klik 'Start>
Accessories', klik kanan 'Command prompt' dan pilih 'Run as Administrator'. Ini memberi Anda
hak untuk menyalin sethc.exe kembali ke folder system32. Sekarang masukkan perintah
c:\sethc.exe c:\windows\system32\sethc.exe. Konfirmasi salinan untuk menyelesaikan proses
ini.

Download Ophcrack

Untuk memecahkan sandi yang tidak diketahui, kita perlu menggunakan password cracker
seperti Ophcrack. Anda harus men-download dari http://ophcrack.sourceforge.net/download.php.
Untuk memulai, masukkan CD-RW yang kosong dan telah diformat , kemudian klik kanan pada
downloaded image dan pilih 'Burn disc image’. Disk yang ditulis adalah live CD bootable yang
berisi baik Linux dan Ophcrack.



Boot Ophcrack

Sesaat setelah DVD terisi, boot komputer dan dan DVD harus mulai secara otomatis dan memuat
perangkat lunak Ophcrack, yang berjalan di luar Windows. Setelah perangkat lunak telah dimuat,
menu akan muncul menawarkan beberapa pilihan untuk menjalankan Ophcrack. Tekan [Enter],
atau menunggu timeout dan secara otomatis otomatis memilih mode grafis Ophcrack.

Crack passwords

Password pendek, seperti '1234 'atau' password ', akan jatuh ditangani oleh Ophcrack segera,
karena software ini akan menyerang password lemah dengan segera. Password yang kompleks
membutuhkan lebih banyak waktu, dan password yang panjang juga membutuhkna waktu yang
panjang untuk dipecahkan. Sebuah password yang kompleks dapat memakan waktu beberapa
jam untuk dipecahkan. Ophcrack tidak menyimpan password, sehingga membuat catatan khusus
tentang ini.



Comprehensive cracking

Dan yang terakhir, anda bisa melakukan scan seluruh komputer untuk mengungkapkan semua
password yang berhubungan dengan account pengguna Windows. Tutup semua jendela dan
double klik 'Launcher', kemudian gulir ke bawah ke 'DeepSearch' dan tekan [Enter]. Ophcrack
akan mencari semua media yang tersedia untuk setiap file password - bukan hanya system
volume saja, namun Ophcrack akan melakukan kemampuannya dalam melakukan crack
password dalam komputer Anda. [PY]

Administrator
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