codic.cat Plana/Page 1 / 3

24/04/10 - Mantenir el programari actualitzat

A la captura de la imatge podeu veure més de 50 actualitzacions de seguretat per a
un ordinador windows xp professional de 64 bits.Aquestes actualitzacions tenen
com a objectiu solucionar errors de seguretat que podrien permetre accés a
terceres persones al nostre ordinador.
microsoft va adoptar fa anys una política per la qual només les persones amb un
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sistema operatiu original poden actualitzar el seu windows des de windows update,
que és la plataforma d'actualitzacions de microsoft.
Avui en dia la majoria de persones tenen una versió original de windows. Això és
així perquè amb pràcticament tots els ordinadors portàtils ja s'incorpora una
llicència de windows, i les botigues no acostumen a instal·lar programari pirata.
Instal·lar programari pirata baixat de la xarxa té bastants perills, ja que podem estar
instal·lant programes espies, virus, spyware, etc...
La conclusió d'aquest article és que si utilitzeu programari per al que teniu llicència
(windows, navegadors, reproductors flash, pdf, etc...) procureu mantenir-lo
actualitzat.
Per a fer un paral·lelisme amb la vida diària imagineu que us heu comprat un cotxe
nou, i que el fabricant descobreix un problema de seguretat pel que és molt fàcil
obrir la porta del cotxe i robar-lo.
De ben segur us apressaríeu a dur-lo al taller per a que instal·lin el mecanisme
actualitzat i que el vostre cotxe sigui segur.
Doncs amb els ordinador passa el mateix. Si no el tenim actualitzat i no vigilem
quins programes instal·lem, pot resultar que terceres persones tinguin el control
total del nostre ordinador i puguin saber tot el que fem. Què escrivim i a on, i això és
molt dolent quan es fa servir l'ordinador per a fer transferències bancàries, per
exemple.
Altres actualitzacions del cotxe serien aquelles que solucionen, ja no una
vulnerabilitat, sinó directament un mal funcionament: que no s'obrin els airbags, que
no s'activi l'abs quan toca, que es bloquegi la direcció en plena conducció o que el
motor s'apagui.
Aquestes serien analogies a falles de programari en els ordinadors que farien que
el sistema es "pengés", o determinades aplicacions fallessin.
Una curiositat final, la majoria dels fabricants d'automòbils ofereixen la primera
revisió gratuïta, al cap de sis mesos d'haver comprat el vehicle, i no és perquè
siguin generosos, sinó perquè llavors aprofiten per a canviar les peces que els
enginyers han descobert que resulten defectuoses per un error de disseny o de
fabricació: aquella llum que es fon molt abans del que deuria, el suport que manté
la porta del maleter oberta i que s'espatlla al cap de 8 mesos aproximadament,
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etcètera... evidentment sobre això hi ha un secretisme absolut.
En el món del programari els fabricants acostumen a indicar quins problemes s'han
solucionat d'una versió a una altra.
Actualitzar el programari, sobretot quan la versió emprada té forats de seguretat, és
necessari ja s'empri: Linux, Mac OS X, windows, o qualsevol altre sistema operatiu.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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