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HACKING 
(WINDOWS DAN LINUX)

Menjebol Password Windows XP  

Jika  anda  menggunakan  OS  Windows  terutama  Windows  XP,  Anda  perlu  ada  sedikit 

kekhawatiran karena terdapat beberapa bug tentang masalah security password akun anda. 

Misalnya saja anda telah membuat user account baru di windows XP dengan nama Kubat dan 

telah Anda lindungi  dengan password dengan kata  lain  siapapun yang mau menggunakan 

Komputer anda harus tau password anda. Seperti Contoh berikut ini :

Tapi sekarang hal tersebut tidak menjadi masalah. Berikut tips trik dalam menjebolnya :

1. Tekan kombinasi  tombol  Ctrl  + Alt  + Del.  Kemudian akan muncul  tampilan untuk 

mengisi username dan password

2. Pada kolom username isikan ‘Administrator’ (tanpa tanda petik)

3. Pada kolom password dikosongi saja. 

4. Kemudian tekan tombol enter, maka Anda akan masuk atau login kedalam windows XP 

tanpa menggunakan password

Mengapa bisa terjadi demikian ? Gini lho sebabnya, secara default Windows XP itu   memilik 2 

account yakni Administrator dan Namaanda. Biasanya yang kita password adalah account yang 

kita buat saat instalasi sedangkan Administrator tidak kita password karena di bagian Control 

Panel  karena memang tidak ditampilkan sehingga saat kita  memasukan username dengan 

Administrator dan Password kita kosongi maka kita akan masuk secara otomatis..

Terus cara mencegahnya(Hack) gimana donk ? begini caranya :

1. Seharusnya saat instalasi  windows XP ketika dimintai  password untuk administrator 

seharusnya anda mengisikannya

2. Jika sudah terlanjur install windows XP, maka bisa lewat cara yang diatas yakni login 

dulu  menggunakan  username  administrator  kemudian  masuk  ke  control  panel  dan 

berikan password pada User Administrator. 

Ini  adalah sedikit  bug pada windows xp karena pada saat instalasi  seharusnya user harus 

dipaksa atau wajib mengisi password untuk Administrator Karena jika password tidak diisi user 

lain bisa seenaknya masuk dengan menggunakan user Administrator. Oke … mungkin para 

temen-temen seminar sudah banyak yang tau tentang trik ini,, semoga bermanfaat. 

(by : kubat – SMKTI An-Najiyah)
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Jebol password Linux Ubuntu

Nah Trik yang satu ini nih yang ditunggu-tunggu, masak sih Linux masih bisa dibobol, rasanya 

tak mungkin deh, kan katanya Linux sangat aman dan bebas dari ancaman virus apalagi 

pembobolan password. Tapi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana anda bisa membobol 

password Ubuntu anda. Berikut langkah-langkahnya :

1. Restart Ubuntu anda

2. Pada piihan bootloader pilih Recovery Mode

3. Pilih menu Root

4. lihat user ubuntu yang ingin anda bobol dengan cara ketikkan perintah ls /home

5. setelah menentukan target maka ketikkan perintah 'passwd namauser'

6. Masukkan Password yang baru 

7. Masukkan Password yang baru lagi. Tekan Enter

8. Keluarlah dari mode recovery 

9. Selamat anda telah berhasil mengganti password user. Silahkan anda login dengan 

password tersebut. 

Langkah diatas dapat anda lakukan selama recovery mode pada Ubuntu serta root nya masih belum di security.  
Mungkin dari para pembaca sudah banyak yang mengetahui tentang hal ini, bagi yang belum tau semoga bermanfaat  
ya.
(by : kubat – SMKTI An-Najiyah)


