
As contas de usuario
Unha conta de usuario é unha colección de

información que indica ao sistema operativo

os  arquivos  e  cartafoles  aos  que  pode  ter

acceso un determinado usuario do equipo, os

cambios  que  pode  realizar  nel  e  as  súas

preferencias  persoais,  como  o  fondo  de

escritorio ou o protector de pantalla.

Para  usar  o  computador  dunha  maneira

organizada e segura recoméndase crear unha

conta por cada usuario que vaia a utilizar o

computador.  Desta  forma,  cada  usuario

poderá ter o seu propio escritorio, cunha configuración e preferencias personalizadas.

• O usuario administrador debe relegarse aos casos nos que sexa necesario.

• Para o resto de usos do equipo, hai que utilizar usuarios estándar.

Historieta:  "O  día  que  Leonardo  borrou  o  traballo  do  instituto  de

Carlos"

O caso é que o pensou. Cando Carlos recibiu a chamada do seu amigo Anxo mentres

terminaba o traballo de Historia da arte, por un milisegundo algo no seu cerebro fíxolle

pensar: “gardaches o documento?”

Pero tiña tantas ganas de organizar a tarde do sábado que rapidamente se esqueceu do

tema e centrouse na conversación telefónica.

Cando  Leonardo  viu  que  Carlos  saía  do  salón  co  móbil  na  orella  e  o  computador

quedaba libre, sentou fronte ao teclado para seguir traballando no seu testamento.

“Desexa  gardar  os  cambios  efectuados  en  TrabajoHistoria.  doc?”,  preguntoulle  o

computador. Cando respondeu “Non”, algo lle fixo dubidar por un momento se debía

preguntar antes ao seu neto.

Este tipo de situacións (borrados accidentais, accesos a información privada, etc.)

son frecuentes cando varias persoas comparten un mesmo ordenador. É necesario

organizar como se accede ao equipo e ás aplicacións e documentos que nel residen.



Tipos de contas de usuario

Para  poder  xestionar  as  contas  de  usuario  dun  computador,  crealas,  eliminalas  ou

cambiar as súas características é necesario que exista un usuario especial con permisos

para administralas.

Este é o usuario administrador. Só os usuarios deste tipo poden instalar aplicacións no

computador ou modificar aspectos importantes da configuración, como a conexión a

Internet.

Todo  equipo  debe  ter  unha  conta  de  usuario  administrador,  para  configuralo  e

administrar  o  resto  de  contas  de  usuario  que  serán  as  dos  usuarios  normais,  os

usuarios estándar, para o uso cotián do computador.

Existe un terceiro tipo de conta: o  usuario invitado que serve para que usuarios sen

unha conta persoal, poida iniciar unha sesión e utilizar o equipo puntualmente.



Para obter máis información sobre as contas de usuarios en Windows, consultar:

• Preguntas  frecuentes  sobre  contas  de  usuario  en  Windows  10

(https://support.microsoft.com/es-es/account)

Tamén  podes  consultar  información  detallada  da  xestión  de  contas  de  usuario  en

contornas  Mac  VOS  X  (https://support.apple.com/kb/index?

page=search&src=support_site.kbase.search_suggested.search&locale=es_ES&q=cuent

as%20de%20usuario)  e  en  Ubuntu  (https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-

help/accounts-add.html?_ga=2.185814446.66293226.1495622405-

2027009895.1495622399).

As contas de usuario e a seguridade

O  uso  da  conta  de  administrador  debe  limitarse  a  aquelas  situacións  nas  que

necesitamos dispoñer de privilexios: realizar cambios na configuración, instalar unha

nova aplicación, dar de alta un novo usuario, etc. Ao finalizar estas tarefas, debemos

seguir traballando cunha conta estándar.

Calquera cousa que fagamos coa conta de administrador afecta a todo o computador, e

por tanto ao resto de contas de usuario. Se cometemos un erro ou un descoido como

administradores, isto afecta a todos os usuarios.

Ademais, se un virus infecta o computador (https://www.osi.es/es/contra-virus) cando

estamos  a  utilizar  unha  conta  de  administrador,  poderá  ter  control  total  sobre  o

equipo,  resultando  máis  difícil  de  eliminar.  Con  todo,  se  a  infección  prodúcese

utilizando unha conta de usuario estándar, a limitación nos permisos reducirá moito os

efectos nocivos do virus.

É moi importante  habilitar o uso de contrasinais para poder abrir  unha sesión no

equipo  desde  o  punto  de  vista  da  seguridade.  No  caso  das  contas  de  usuario

administrador esta práctica é necesaria dados os permisos de administración que estas

contas teñen sobre as outras contas e sobre a configuración do equipo. Para o resto de

contas de usuario tamén é necesario establecer un contrasinal de acceso para protexer

o espazo privado de cada usuario do equipo.

Debemos saber que a conta de usuario convidado ten os mesmos privilexios que un

usuario estándar, pero é anónima e sen contrasinal. Por defecto, vén deshabilitada, e

desde o punto de vista da seguridade é conveniente que se manteña así.
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Protección infantil

Windows permite configurar unha conta de usuario para ser utilizada por un menor

para acoutar o tempo que pode facer uso do computador, controlar os xogos que pode

usar e permitir ou bloquear o uso específico das aplicacións instaladas no equipo.

Ademais, mediante a Protección Infantil (así se coñece a esta funcionalidade), os pais e

nais poden supervisar e/ou establecer límites á navegación do menor por Internet:

• Acoutar  o  tipo  de  páxinas  web  que  o  menor  pode  visitar,  segundo  unha

clasificación por categorías da aplicación.

• Autorizar ou bloquear o acceso a páxinas web específicas.

• Obter un informe da actividade do menor na web.

Para obter máis información sobre a Protección infantil, consultar:

• Protección infantil en Windows 10 (https://support.microsoft.com/es-es/account-

billing/introducci%C3%B3n-a-microsoft-family-safety-b6280c9d-38d7-82ff-

0e4f-a6cb7e659344#set-up-family=windows-10)

Pero non só este sistema operativo inclúe opcións de control parental. Os sistemas Mac

VOS X tamén facilitan algunhas funcións (https://support.apple.com/es-es/guide/mac-

help/welcome/mac) que se poden configurar.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
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