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El passat 8 d’abril Microsoft 
tancava defi nitivament el servei de 
manteniment i actualitzacions del seu 
sistema operatiu més popular, Windows 
XP.  I ara què?

El que ha sigut possiblement la 
millor versió del Sistema Operatiu de 
la companyia d’Albuquerque ha deixat 
només actives les actualitzacions 
crítiques del sistema, per tant, amb 
el temps, tots aquells ordinadors que 
tenen XP instal·lat aniran quedant-se 
gradualment obsolets i desprotegits en 
Internet.  

Davant aquest escenari, a l’usuari 
li apareixen dues opcions: continuar 
sent fidel a Microsoft i instal·lar 
alguna de les versions posteriors de 
Windows o buscar una alternativa 
amb altres sistemes operatius com 
podria ser Ubuntu.  Totes dues opcions 
tenen els seus avantatges i els seus 
inconvenients.

Malgrat ser la versió més utilitzada 
en l’actualitat, no és l’última que 
l’empresa de Bill Gates ha tret.  Després 
de l’XP varen aparèixer el Windows 
Vista, el Windows 7 i el Windows 8.  
Del Windows Vista hi ha poc a dir, es va 
llençar el 30 de gener de 2007, cinc anys 
després de l’aparició de l’XP, i la seua 
popularitat no va ser molt elevada, és 
més, va tindre tant poc èxit que el 22 
d’octubre de 2009 apareixia Windows 7 
amb molta més acceptació per part del 
públic que la seua versió anterior. Finalment, 
el 26 d’octubre de 2012 ix al mercat Windows 
8 que no és més que una adaptació, de vegades 
molesta, al món tàctil del Windows 7.

En cas d’optar per la continuïtat amb els 
sistemes Microsoft, no necessitaríem un temps 
excessivament gran per adaptar-nos-hi, ja que 
el funcionament dels productes de Bill Gates 
són similars i ens resultaria fàcil migrar d’un 
sistema a l’altre ràpidament, si més no, la 
seua interfície gràfi ca, encara que modifi cada, 
és molt semblant a la que ja disposava l’XP.  
Un altre avantatge de la continuïtat és que la 

majoria d’aplicacions que utilitzàvem abans 
les podrem tornar a instal·lar a la nova versió 
sense cap problema, com, per exemple, la 
suite ofi màtica Microsoft Offi ce on es troben 
les populars aplicacions del processador de 
textos Word, els fulls de càlcul Excel o l’editor 
de presentacions Powerpoint.

Ubuntu, una molt bona alternativa
Per contra, seria una llàstima no aprofi tar 

la desaparició de Windows XP i la necessitat de 
canvi de sistema operatiu als nostres ordinadors 
per provar d’instal·lar un altre sistema 
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en pro de guanyar en seguretat i estalviar 
diners.  Una molt bona opció és instal·lar 
qualsevol distribució Linux com, per exemple, 
Ubuntu, que a més de ser molt més segura (és 
utilitzada pels ordinadors de l’Estació Espacial 
Internacional) quant a atacs informàtics i virus, 
és una versió de sistema operatiu més potent, 

més òptim en la utilització de recursos físics i, 
a més a més, totalment gratuït.

Una de les grans diferències entre els 
sistemes de Microsoft i Ubuntu és la manera 
en la qual s’instal·len noves aplicacions o 
programes.  Mentre a Windows ens hem de 
baixar l’instal·lador d’Internet i després 
executar l’assistent que ens indicarà pas a pas 
les accions a realitzar amb el clàssic “Següent, 
Següent, Següent...” confi ant que faça el que 
s’espera d’ell i no siga cap virus o programari 
maliciós, els sistemes Linux disposen d’un 

repositori d’aplicacions prèviament revisades 
per l’equip de desenvolupament del sistema, 
semblant als PlayStore o AppStore d’Android i 
IOS, que fan, si més no, d’Ubuntu un sistema  
més robust i segur contra les amenaces 
d’Internet que no els sistemes Microsoft.

La principal diferència d’Ubuntu amb XP, és 
la suite ofi màtica.  Com que es tracta 
d’un sistema operatiu no-Microsoft, 
no hi podem instal·lar l’Offi ce, que és 
possiblement la suite més utilitzada 
per tots i a la que la majoria de gent 
està acostumada.  Aquest problema 
se soluciona instal·lant a l’Ubuntu el 
LibreOffi ce, una suite ofi màtica lliure i 
gratuïta, que, igual que la de Microsoft, 
disposa d’un processador de textos com 
és Writer, fulls de càlcul com Calc i un 
editor de presentacions com l’Impress i 
que, per a un ús a nivell usuari domèstic, 
és un conjunt de programes més que 
sufi cient i més que potent per a fer el 
mateix que estàvem fent amb la suite 
de Microsoft, però d’una manera lliure i 
gratuïta.  Només ens suposaria un xicotet 
esforç d’adaptació i acostumar-nos a 
les lleus diferències de nomenclatura 
i funcionament que té LibreOffi ce amb 
Microsoft Offi ce.

Una altra de les preocupacions de 
la majoria d’usuaris domèstics a l’hora 
de passar-se a Ubuntu és si es trobaran 
els mateixos programes que tenien 
instal·lats i utilitzaven a Windows.  Ara 
com ara, la majoria d’aplicacions que 
s’utilitzen a diari a casa, com ara els 
navegadors d’Internet i moltes altres, 
estan disponibles també en les seues 
versions lliures per a sistemes Ubuntu.

En Ubuntu, ja podem trobar 
aplicacions tan potents i variades com: 
la suite ofi màtica Libreoffi ce, GIMP un 
excel·lent editor de fotografi a semblant 

quant a funcionalitat i potència a Photoshop, 
editors de vídeo com l’OpenShot o d’àudio com 
l’Audaicity, client de correu com el Thunderbird 
i moltes més.

En conclusió, i malgrat la gran popularitat 
i efi ciència del sistema operatiu Windows XP, 
tal vegada el fet de la seua “mort” ens hauria 
de fer plantejar seriosament la possibilitat de 
migrar a un sistema operatiu lliure, gratuït i 
més segur contra l’exposició d’Internet com 
és Ubuntu. Per cert, Ubuntu, a diferència dels 
sistemes de Microsoft, no necessita antivirus.


