
 
 
Opretter eller afbryder forbindelser mellem computeren og 
delte ressourcer eller viser oplysninger om dine 
forbindelser. 
 
NET USE [drev: | *] [\\computer\mappe [adgangskode | ?]] 
    [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] 
NET USE [port:] [\\computer\printer [adgangskode | ?]] 
    [/SAVEPW:NO] [/YES] [/NO] 
 
NET USE drev: | \\computer\mappe /DELETE [/YES] 
NET USE port: | \\computer\printer /DELETE [/YES] 
NET USE * /DELETE [/YES] 
 
NET USE drev: | * /HOME 
 
  drev        Angiver det drevbogstav, du tildeler en 
              delt mappe. 
  *           Angiver det næste tilgængelige drevbogstav. 
              Sammen med /DELETE: angiver, at du 
              vil afbryde alle forbindelser. 
  port        Angiver det parallelle (LPT) portnavn, du 
              tildeler til en delt printer. 
  computer    Angiver navnet på den computer, der deler 
              ressourcen. 
  mappe       Angiver navnet på den delte mappe. 
  printer     Angiver navnet på den delte printer. 
  adgangskode Angiver en eventuel adgangskode 
              til den delte ressource. 
  ?           Angiver, at du vil bedes om adgangskoden 
              til den delte ressource. Du skal ikke 
              nødvendigvis bruge denne parameter, med mindre 
              adgangskoden er frivillig. 
  /SAVEPW:NO  Angiver, at den adgangskode, du skriver, 
              ikke skal gemmes i din fil med 
              adgangskoder. Du skal skrive adgangskoden igen, 
              næste gang du forbinder til ressourcen. 
  /YES        Udfører kommandoen NET USE uden at 
              bede dig om oplysninger eller at 
              bekræfte handlinger. 
  /DELETE     Afbryder den angivne forbindelse til en delt 
              ressource. 
  /NO         Udfører kommandoen NET USE, og svarer automatisk 
              NO, når du bliver bedt om at 
              bekræfte handlinger. 
  /HOME       Opretter en forbindelse til din overordnede 
 



  /YES        Udfører kommandoen NET USE uden at 
              bede dig om oplysninger eller at 
              bekræfte handlinger. 
  /DELETE     Afbryder den angivne forbindelse til en delt 
              ressource. 
  /NO         Udfører kommandoen NET USE, og svarer automatisk 
              NO, når du bliver bedt om at 
              bekræfte handlinger. 
  /HOME       Opretter en forbindelse til din overordnede 
-- Mere -- 
 
              mappe, hvis den er angivet i din LAN Manager 
              eller Windows NT-brugerkonto. 
 
For at se en liste med dine forbindelser skal du skrive NET USE uden 
parametre. 
 
For at få vist disse oplysninger en skærm ad gangen skal du 
skrive følgende ud for kommandoprompten: 
 
NET USE /? | MORE 
 eller 
NET HELP USE | MORE 
 


