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Katowice, 14 grudnia 2013 roku

Szanowni Państwo,
(uprzejmie proszę o przekazanie poniższej, bardzo ważnej, informacji wszystkim współpracownikom)

1. Uprzejmie przypominam o konieczności rezygnacji z systemu operacyjnego
Windows XP i przejścia na system operacyjny Windows 7. Wsparcie dla systemu Windows XP wygasa ostatecznie 8 kwietnia 2014 roku. Komunikaty w tej
sprawie przekazałem Państwu w październiku 2012 roku i marcu 2013 roku.
Microsoft zapewnił, że wsparcie dla systemu Windows 7 będzie utrzymywane
do roku 2020. Uprzejmie informuję, że w większości przypadków Windows 7
„nieźle sobie radzi” z podzespołami komputerów, na których wcześniej był zainstalowany Windows XP. Problemy mogą wystąpić z oprogramowaniem sterującym do urządzeń laboratoryjnych oraz bezpłatnymi aplikacjami. Bardzo proszę użytkowników komputerów sterujących urządzeniami o wcześniejsze
sprawdzenie zgodności sterowników urządzeń z Windows 7. Zwracam uwagę,
że Windows 7 nie obsługuje bardzo popularnych kart sieciowych 3COM. Przypominam, że nasza licencja MSDN AA umożliwia nieodpłatną instalację Windows 7 na maszynach znajdujących się w katedrach Wydziału. Kody instalacyjne systemu operacyjnego Windows 7 przekazuję na bieżąco osobom zainteresowanym.
Zwracam również uwagę na fakt, że system operacyjny, który nie posiada
wsparcia producenta może być narażony na ataki sieciowe, czego konsekwencją może być konieczność pozbawienia komputera dostępu do sieci.
2. W nawiązaniu do powyższej informacji uprzejmie informuję, że w salach ogólnowydziałowych również następuje wymiana systemu operacyjnego. Od 1 października 2013 roku komputery sali komputerowej B207 funkcjonują na platformie systemu Windows 7.
Od 7 stycznia 2014 komputery we wszystkich salach wykładowych będą pracować pod systemem Windows 7. I dlatego serdecznie zapraszam na 15minutowe spotkanie w dniu 19 grudnia do sali B-01 (budynek Wydziału przy
ulicy Jagiellońskiej 28). Na spotkaniu, rozpoczynającym się o 10.40,
zaprezentuję Państwu wszystkie zmiany, które będą wprowadzone w salach
wykładowych.
3. Informuję również, iż w sali komputerowej B205 system Windows 7 zostanie
wprowadzony od semestru letniego (to jest od 18 lutego 2014 roku).
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