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Felhasználói fiókok kezelése

Itt megtaláljuk a jelszóra, a fiókra és a csoporttagságra vonatkozó hiányolt beállí-
tásokat. Az első és a harmadik beállítás ellentmondást eredményez, ezért egyszerre 
sosem jelölhetjük ki ezeket. Érdemes megemlíteni, hogy az utolsó lehetőséget magunk 
nem állíthatjuk be. Ide az operációs rendszer helyezhet el pipát, mi csak kiszedhetjük 
azt. A zárolás akkor fordulhat elő, ha a biztonsági házirendben beállítottuk, hogy 
hányszor lehet próbálkozni a helyes jelszó beírásával.

Érdemes egy pillantást vetni A fiók le van tiltva pontra. Ezt a beállítást akkor célszerű 
alkalmazni, ha a kérdéses felhasználó hosszabb ideig nem fog számítógépet használni. 
Egy többfelhasználós gépen az üdülni ment felhasználót sose töröljük, hanem csak 
tiltsuk le a fiókját, így megmaradnak a beállításai és más személyes információi.

Szülői felügyelet
Elsőként fontos megjegyezni, hogy nem minden változatban áll rendelkezésre a 

szülői felügyelet. Például az Enterprise változatban nincs, de a Home változat és a 
legteljesebb Ultimate változat tartalmazza. Családi számítógépek esetén sajátos prob-
lémaként vetődik fel, hogy mit tehet a gyermek. Elsőként beállíthatjuk, hogy ne rend-
szergazda, hanem általános jogú felhasználó legyen a gyermek. Azonban még így is 

Szülői korlátozás
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A Windows Vista használata

adódnak olyan pontok, ahol korlátozni szeretnénk a gyerek tevékenységét. Természe-
tes igény, hogy szeretnénk időbeli korlátot szabni a géphasználatnak és esetleg nem 
szeretnénk, ha bizonyos weblapokat megtekinthetne a gyermekünk. Erre a probléma-
körre nyújt megoldást a Windows Vista egyik újdonsága a Szülői felügyelet. A Szülői 
felügyelet beállításait a vezérlőpult Felhasználói fiókok és a család biztonsága csoport-
ján belül találjuk meg. Elsőként választanunk kell egy felhasználót, akire alkalmazni 
szeretnénk a szülői felügyeletet.

Kapcsoljuk be a szülői felügyeletet, majd igényeink szerint állítsuk be a korlátozáso-
kat. A Tevékenységjelentés pont alatt kérhetjük az adatgyűjtést a gyermek számítógép-
használatáról. Elsőként nézzük meg a webszűrőt.

Webszűrő
Választhatunk, hogy minden webhelyet engedélyezünk, vagy bizonyos helyeket sze-

retnénk elérhetetlenné tenni. Egy jelölőnégyzettel kérhetjük, hogy csak az engedélye-
zési listán szereplő webhelyek legyenek elérhetőek. Pillantsunk bele a webszűrőbe.

Webszűrő

Engedélyezett és blokkolt helyeket határozhatunk meg. Jó tudni, hogy ha nem kér-
tük, hogy csak az engedélyezett helyek legyenek elérhetőek, akkor csak a tiltólistának 
van hatása. Ebben az esetben a tiltólistán nem szereplő webhelyek mind elérhetőek 
lesznek. A tiltólistán láthatjuk a furcsának tűnő http:/gov/ bejegyzést. Ez annyit jelent, 
hogy nem lesz elérhető például a www.fbi.gov és a www.nasa.gov cím sem. Megfigyel-
hetjük, hogy ha a példa szerint a www.elte.hu címet szeretnénk felvenni valamelyik lis-
tára, akkor a kiválasztott gomb lenyomása után a listára a http://elte.hu cím kerül, azaz 
lényegében az egész tartomány tiltólistára kerül. Az engedélyezési lista alatt találunk 
egy jelölőnégyzetet, és ezzel kérhetjük, hogy csak ennek elemei legyenek elérhetők.

A webkorlátozások nyitólapján lehetőségünk van egy automatikus szabályozás be-
állítására. A korlátozás szintje lehet magas, közepes, nincs vagy egyéni. A magas és 
a közepes szint kiválasztása után egy rövid leírás tájékoztat arról, hogy mely helyek 
lesznek blokkolva.


