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Gevaarlijke pc
BESTURINGSSYSTEEM / Eén op de vijf pc-bezitters gebruikt nog Windows XP. Vanaf april is dat
niet meer veilig. Maar upgraden kan niet altijd.
Fleuriëtte van de Velde

G

ebruikers van Windows XP
lopen vanaf 8 april mogelijk
gevaar als ze online gaan.
Softwarefabrikant en eigenaar
enaar
Microsoft stopt dan de ondersteuning van dit al ruim twaalf jaar
oude besturingssysteem.
Dat betekent dat gebruikers
geen software-updates meer ontvangen. Zoals beveiligingsupdates, die de computer beschermen
tegen virussen en spyware. Iets
betalen met het onlinebetalingssysteem iDeal, internetbankieren
en allerlei andere privacygevoelige onlineactiviteiten zijn
dan sterk af te raden. Is de pc
eenmaal gehackt, dan hebben
kwaadwillenden onbeperkt toegang tot de pc, omdat Microsoft
een ‘lek’ niet meer repareert.
Microsoft waarschuwt
wt er al
maanden voor, maar nog steeds
gebruikt wereldwijd bijna 20 procent van de pc-bezitters Windows
XP, zo blijkt uit gegevens van statistiekenbureau StatCounter. In
Nederland gaat het om bijna 10
ens een ander
procent. Volgens
bureau, Netapplications, gaat het
wereldwijd zelfs om ruim 28 procent.
Microsoft kreeg kritiek op het
stoppen van de ondersteuning,
omdat nog veel mensen Windows
XP naar tevredenheid gebruiken.
Het softwarebedrijf beweert echter dat het telkens weer oplappen

van het verouderde systeem niet
meer werkt. Windows XP is, ook
nu het nog wel wordt ondersteund, veel gevoeliger voor aanvallen van hackers dan de nieuwere versies Windows 7 en 8.1.
XP-bezitters doen er daarom
verstandig aan een van deze
nieuwe versies (prijs: 100 tot 150
euro) te installeren. Op ‘oude’
computers – pc’s van een jaar of
vijf oud – kan dat echter vaak
niet meer en dan moet een
nieuwe pc worden aangeschaft.
Een andere optie is om over te
stappen naar een ander platform,
zoals Ubuntu, een versie van het
gratis besturingssysteem Linux.
Wie wil controleren of het besturingssyteem op zijn computer
nog up-to-date is, kan dat doen
via de tool Online Periodieke
Keuring, te vinden via het zoekvenster op de site van Microsoft
(www.microsoft.com).
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