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Kezdjük egy kis információval!

Megoszlanak  a  vélemények,  hogy  a  védelem  fokozása  érdekében  érdemes-e 
készenlétben  tartani  saját  használatra  egy  korlátozott  jogkörrel  ellátott  felhasználói 
fiókot.  Én  azon  a  véleményen  vagyok,  hogy  rendszergazdai  jogokkal  is  lehet  ésszel 
számítógépezni,  meg  korlátozott  fiókkal  is  lehet  bődületes  butaságokat  elkövetni,  a 
lényeg, hogy a felhasználó, jelen esetünkben Te, jól tájékozott legyél.

Mutatok valamit: nézd meg ezt a képet, olvasd el a szöveget!

A felhasználói fiókok "tudományának" összefoglalója
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Nézd meg a táblázatot: mit tehet egy úgymond rendszergazda a saját gépével? Bármit.
Mit tehet a rendszergazda akkor, ha korlátozott felhasználói jogkörrel rendelkező fiókot 
tart kéznél és azzal lép be? Megmondom: jóformán semmit!

Tehát vannak olyan felhasználók,  akiknek kínszenvedés a korlátozott  felhasználói 
fiók használata, és vannak olyan felhasználók, akik számára életbe vágóan fontos.

Kiknek ajánlott a korlátozott felhasználói fiók létrehozása és használata?

• Kezdő,  bátortalan  felhasználóknak  (ez  kb.  az  első  két  évben  igaz  egy 
felhasználóra!)

• Több felhasználós számítógépek esetén a kezdő felhasználótársak számára
• Gyerekek számára. 

Több rendszergazda jogkörű fiók?

Másik rendszergazdai fiók teljességgel felesleges, csak azért, hogy a háttérkép, meg a 
gombok színe más legyen! (Ez általában olyan gépeknél szokott előfordulni, amikor apa 
és anya közösen használják a gépet, és egyikük egy szuperautót szeretne háttérképnek, 
a másik meg a gyerek fotóját. 

Ilyenkor  a  kérdésem:  „most  komolyan  a  háttérképet  akarjátok  bámulni,  vagy  pedig 
használni akarjátok a gépet?”)

A két vagy több rendszergazdai fiók hajlamos lefogni a rendszererőforrásokból, márpedig 
arra  úgy  kell  vigyázni,  mint  a  hímes  tojásra!  Gyors  gépet  szeretnél,  vagy  2-3-4-sok 
különböző felhasználói felületet? Kezedben a döntés joga!

Akárhányan is használtok egy gépet, egy rendszergazda jogkörű fiók és egy korlátozott 
jogkörű  fiók  bőven  elég! Kisgyerek  esetén  le  lehet  védeni  a  rendszergazda  fiókot 
jelszóval is, de egyébként nem szükséges.

Vírusok ellen mennyire véd?

Mivel  a  korlátozott  jogkörrel  a  rendszerben  semmiféle  módosítást  nem  lehet 
végrehajtani,  éppen  ezért  a  vírusok  sem  képesek  erre,  amik  esetleg  letöltődnek  a 
számítógépre (ennek minimális az esélye, egy jó vírusirtó szoftver mellett). Ugyanakkor 
a vírusos állományok attól még letöltődhetnek a gépre (ismétlem, megfelelő vírusirtó 
mellett  minimális,  elenyésző  eséllyel),  tehát  rendszergazdai  jogkörrel  belépve  már 
elszabadulhat a pokol, ha mondjuk akkor telepítesz egy trójait rejtő programot. 

Tehát  hülyeség ellen  nem véd,  véletlenek,  tudatlanság,  és  próbálkozásból  elkövetett 
butaság  esete  ellen  viszont  igen  (ami  kiválóan  illik  a  kezdő  és  gyermek  korú 
felhasználókra).
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Lássuk, hogyan kell létrehozni korlátozott felhasználói fiókot!

Windows XP

Nyisd meg a Start menüt, keresd ki a Vezérlőpultot, azon belül pedig a Felhasználói 
fiókok ikont. Kattints rá! Vezérlőpult>>Felhasználói fiókok

Windows Vista

A Vistában kimondottan idegesítő módon, rendre felbukkan egy kis buborék az értesítési 
területen, ha nincs  beállítva egy korlátozott fiók. Persze ki lehet iktatni az idegesítést 
is, meg a fiókot is, de ebből is látszik, hogy a Microsoftnál is rájöttek arra, hogy jobb 
lekorlátozni a jogköröket, mert az az egyszerűbb. Igazság szerint én az oktatás híve 
vagyok, és a választási lehetőségek híve. Vistában is a Vezérlőpultban kell keresni a 
Felhasználó fiók beállítását, több helyről is elérheted, többek között a Biztonsági 
központból.

(A példánkban maradunk az XP-nél.)

Felhasználói fiókok – párbeszédpanel és beállítások 
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Látod, a gépemen én vagyok a rendszergazda, és a vendégfiók nálam ki van kapcsolva.

Hozzunk létre új fiókot, és az legyen korlátozott!

Az új fiók készítéséhez értelemszerűen az „Új fiók létrehozása” sorra kell kattintani, 
ami jelen esetben a középső a három lehetőség közül, az előző képen. (Ez egy újdonság: 
nem ikonra, nem menüelemre, hanem egy  szöveges sorra kell kattintani, ami „elvisz” 
valahova. Ezt hívjuk  szöveges link-nek. Angolul láncszemet jelent, és mivel magyarra 
nem lehet frappánsan lefordítani, ezért mi is a link szót használjuk – főleg az interneten 
van óriási jelentősége. De jelenteni ugyanazt jelenti, mint az angolban: összekötő. 

A szöveges link működését pedig úgy kell elképzelni, mint amikor kezedbe veszel egy 
napilapot, és dugig van főcímekkel és bevezetőkkel az első oldala, de a tartalom kifejtve 
valamelyik belső oldalon van. Ott az utalás a „Folytatás az n. oldalon” szinte ugyanaz, 
mint az informatikában a link. Erről beszélünk még az Internetes leckében, de már itt 
fontos volt kifejteni, ugyanis amint látod, már internetezés nélkül is felbukkan!)

Felhasználói fiók elnevezése

Ha beírtad a fiók nevét, a Tovább gombra kell kattintani.
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Jogkör kiválasztása

Ki  kell  választani,  hogy  milyen  jogkörei  legyenek  a  fióknak,  természetesen  most  a 
korlátozottságon van a hangsúly. Be kell jelölni a Korlátozott előtti kis kört, és a Fiók 
létrehozása gombra kell kattintani.

Ekkor  létrejön  az  új,  korlátozott  jogkörrel  rendelkező  felhasználói  fiók,  amit  a 
következő gépindításkor  már  ki  is  tudsz  választani.  (Tehát  az  ellenőrzéshez  célszerű 
újraindítani a számítógépet.)

Mivel gyermek vagy kezdő számára hoztuk létre ezt a fiókot, legyünk elővigyázatosak, és 
a rendszergazdai, felnőttek számára elérhető fiókot védjük le jelszóval.

Rendszergazda fiók jelszavas védelme

Rendszergazdaként belépés, Vezérlőpult megnyitás, Felhasználói fiókok, Rendszergazda 
fiókra  kattintás,  majd a  szükséges  beállítások  elvégzése.  (Ezt  nem mutatom képpel, 
hiszen már ismerős a terep.)

Nagyon  jól  jegyezd  meg  a  jelszavadat,  mert  ha  elfelejted,  nem  tudsz  belépni, 
korlátozott  jogkörű  fiókból  meg  nem  tudsz  rendszergazdai  fiókot  varázsolni! Tehát, 
gondold át, és jegyzed fel valahova a jelszavadat!

Ha hasznosnak találtad, nyugodtan továbbküldheted!

Üdvözlettel: Vidi Rita
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