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Stekker uit
WindowsXP
Microsoft stopt met Windows XP en met de
beveitigingsupdates. Daardoor worden XP-
computers nog onveiliger. Hoog tijd om over
te stappen. Alteen is dat niet zo makkelijk,
bt|kt uit vragen van gebruikers.

Tekst  Bart  LJcassen

Wat gebeurt er wanneer
Microsoft stopt met XP?

Microsoft, de maker van Windows, stopt
vanaf april 2014 met het dichten van lek-
ken in Windows XP. Een lek of kwets-
baarheid in het systeem kan misbruikt
worden om kwaadaardige programma's

op een pc te installeren. En die lekken
zijn alleen te dichten als Microsoft een
oplossing bedenkt en aan gebruikers

aanbiedt. Voor Windows XP stopt Micro-
soft daar dus mee.

Kan Microsoft dat zomaar
doen? lk wil niet gedwon-

gen worden overte stappcn.
Windows XP is ruim L2 jaar oud en er
waren vanaf het begin grote problemen

met de veiligheid. Om die reden is het
een goed idee de stekker eruit te trekken
zodat gebruikers overstappen op een be-
ter systeem. Maar het is overduidelijk
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dat Microsoft de gelegenheid te baat
neemt om de nieuwste versie van Win-
dows (Windows 8) aan de man te bren-
gen. Gedwongen winkelnering dus.

Wat is het risico als je
Windows XP na april2014

toch btijft gebruiken?
Waarschijnlijk zullen veel hackers hun
gevonden Windows XP-lekken'opspa-
ren'tot na april 2014, en wordt Windows
XP daarna een makkelijke prooi voor
cybercriminelen.
Ga je met een Windows XP-computer het
internet op, dan is het niet meer de waag
óf de pc geinfiltreerd wordt, maar wan-
neer. De computer kan overgenomen
worden om spam te versturen, en hac-
kers kunnen bij bestanden en de mail.
Ook internetbankieren kan gekraakt

worden. We raden dus sterk af Windows
XP te blijven gebruiken.

Mijn virusscanner biedt
toch bescherming?

Vertrouw daar niet op. Virusscanners
kunnen sommige bedreigingen blokke-
ren, maar een dreiging moet al bij bevei-
ligingsonderzoekers bekend zijn voordat
hij kan worden gedetecteerd. De kans is
zeer groot datje iets tegenkomt waar de
virusscanner de pc niet tegen kan be-
schermen.

Dan maar overstappen dus;
wat zijn de opties?

Dat tigt eraan of je ook een nieuwe com-
puter wilt kopen. Een computer met
Windows XP is waarschijnlijk flink ver-
ouderd, maar dat betekent niet per se dat
je hem de deur uit moet doen. Ubuntu,
de consumentenversie van het gratis be-
sturingssysteem Linux, draait prima op
oudere computers en kan zo'n systeem
nieuw leven inblazen (zie het kader).

lk vind Ubuntu te ingewik-
keld, moet ik dan een nieu-

we computer kopen?
Datzit er wel in. Maar ook een tablet als
de iPad is te overwegen. Daarmee kun je

veel van watje op de pc doet, zoals inter-
netten. e-mailen en internetbankieren.
En het werkt een stuk gebruikswiende-
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Iijker. Voor veel'digibeten'is dit een
prima oplossing. Maar een tablet is geen
volwaardige computer. Een lange brief
schrijven is, zelfs met een extra toetsen-
bord, vaak gedoe. Ook is een tablet niet
veel goedkoper dan een laptop. Reken op
zo'n €500 voor een goede.

Als je nu een computer
koopt, zit er Windows 8 op,

maar daar hoor ik weinag goeds
over. Kloppen diê berichten?
Ook wij horen weinig positiefs over
Windows 8. Het probleem is vooral dat
Microsoft het besturingssysteem heeft
omgegooid en uitgaat van besturing via
een aanraakscherm. Voor wie een com-
puter zonder aanraakscherm gebruikt,
is dit verwarend. Maar het went wel en
dan doet Windows 8 wat je verwacht. Bo-
vendien is net versie 8.1 verschenen, die
iets gebruikswiendelijker is (zie pag. 6).
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Kun je met een Windows 8-
computer terug naar

Windows 7?
In de meeste gevallen zou op een pc die
gekocht is met Windows 8 ook Windows
7 moeten kunnen draaien. Maar je moet
dan wel een versie van Windows Z te
pakken zien te krijgen, en die op de nieu-
we pc installeren. Dat kost geld en de in-
stallatie kan lastig zijn. In de praktijk is
het antwoord dus: nee, tenzij...

Er zijn nog programma's
die alleen werken onder

Windows XP. Kun je die blijven
gebruiken?
Dat is lastig. Je kunt de oude Windows
XP-computer gebruiken zonder internet-
verbinding en die programma's dus al-
Ieen offline laten werken. Zonder inter-
net loop je weinig risico.
Op een nieuwe pc kun je ook een'virtue-
le'installatie doen van \{indows XP en
daarin deze programma's draaien. Je ge-
bruikt dan een versie van XP in een ven-
ster op de nieuwe pc. Dit is echter een
oplossing die vooral geschikt is voor ge-
vorderden. K

Gratis een
nleuw
pc-leven
Linux is een gratis en open
source besturingssysteem
dat bekendstaat om zijn
veelzijdigheid, lage sys-
teemeisen en enthousiaste
gebruikers. En, jammer
genoeg, ook om zijn com-
plexiteit. Er zijn veel ver-
sies van Linux; de belang-
rijkste voor consumenten
heet Ubuntu. Ook van
Ubuntu bestaan veel
versies, zoals Lubuntu.

Sjef van Tilburg (foto) is
een enthousiast gebruiker
van Lubuntu en kan het
iedereen aanraden:
'Lubuntu heeft een menu-
structuur en uiterl i jk zoals
Windows XP. Je kunt
Lubuntu naast Windows
XP op één pc installeren
en het gebruiken voor als
je internet nodig hebt.
Je kunt Windows XP-be-
standen gewoon openen
in Lubuntu, en omdat
Windows XP er ook nog is,
kun je je oude program-
ma's ook nog draaien.'

Ook bij de Consumenten-
bond zijn we enthousiast
over Ubuntu. Dit bestu-
ringssysteem wordt steeds
gebruiksvriendel ij ker.
Desondanks is het nog
behoorlijk pittig en voor-
lopig alleen aan te raden
voor avontuurlijk ingestel-
de computergebruikers.
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