Podpora Windows XP aj Office 2003 čoskoro končí. Ako ďalej?
Microsoft opäť upozornil na dôležitý dátum, ktorý sa nezadržateľne blíži pre
používateľov Windows XP aj balíka Office
2003.
Konečný termín: 8. apríl 2014

Tento rok, resp. nasledujúce týždne budú veľmi
dôležité pre stále hojný počet používateľov, ktorí
na svojich zariadeniach (počítačoch) naďalej
využívajú dvojicu produktov od Microsoftu. Ide
o operačný systém Windows XP a tiež kancelársky balík Office 2003. Obidva tieto produkty
prestanú byť podporované po 8. apríli tohto roka.
V praxi ukončenie technickej podpory znamená, že pre oba spomínané produkty nebudú
vydávané žiadne oficiálne bezpečnostné aktualizácie ani rôzne opravy nesúvisiace
s bezpečnosťou. Nepriamo sa dá povedať, že Windows XP aj Office 2003 zostanú „napospas
osudu“. Aspoň zo strany Microsoftu. Možno sa objavia projekty napríklad neoficiálnych
Service Packov a podobne, no na podobné alternatívy sa už nedá veľmi spoliehať.
Microsoft: Windows XP je šesťkrát rizikovejší ako Windows 8
Microsoft pritom už neraz prízvukoval, že aj podporovaná platforma Windows XP je už sama
o sebe mnohonásobne náchylnejšia na útoky či zavírenie, než je tomu u najnovšej platformy
Windows 8.1 (ktorá sa mimochodom čoskoro dočká menšej aktualizácie Windows 8.1 Update
1). Spoločnosť preto odporúča vo vlastnom záujme prejsť na novší operačný systém, pričom
vcelku pochopiteľne spomína ako možnosť najnovší Windows 8.1. Podobne je tomu
v prípade kancelárskeho balíka, kde momentálne firma na trhu disponuje najnovšou ponukou
v podobe Office 2013 alebo Office 365.
Počítač možno používať i naďalej

Microsoft tiež znovu pripomenul, že ukončenie podpory produktov nemá žiadny priamy
vplyv na fungovanie počítača ako takého. V praxi to znamená, že aj po 8. apríli tohto roka
bude možné naďalej používať počítače s Windows XP alebo Office 2003. Nebude dochádzať
k žiadnemu vypínaniu alebo niečo podobné. Vzhľadom na neposkytovanie podpory sa však
môžu objaviť problémy s bezpečnosťou či celkovým výkonom počítača. Rovnako je dôležitá
aj podpora zo strany výrobcov hardvéru a softvéru. Už dnes mnohé produkty staršie „xpéčka“
nepodporujú alebo nemusia fungovať korektne.

