
De Unix-beheerafdeling van SPS voert systeem-
beheer uit voor een brede groep organisaties, van 
MKB bedrijven tot ondernemingen die qua grootte 
op Enterprise niveau opereren.

In dit artikel wordt specifiek ingegaan op de aan-
dachtspunten die van belang zijn bij legacy Unix-
systemen die ingezet worden bij de ondersteuning 
van belangrijke processen in de eigen organisatie. 
Met legacy Unix-systemen worden systemen be-
doeld die tussen 1995-2005 aangeschaft zijn, en 
sinds de initiële installatie weinig updates gehad 
hebben. SPS heeft tientallen legacy Unix-systemen 
in beheer en doet dagelijks ervaring op met de on-
dersteuning van dergelijke systemen. De meeste 
systemen bestaan uit commerciële Unix-varianten, 
zoals AIX, HP-UX of Solaris, die op speciaal hiervoor 
ontworpen hardware draait. In de praktijk zien wij 
weinig oude Linux versies die voor 2005 in bedrijf 
genomen zijn. Database en middleware zijn Oracle 
versie 8 of 9, Progress, Sybase, IBM WebSphere en 
IBM MQ software.

Op basis van de dagelijkse ervaring die SPS opdoet 
bij het beheer, worden onderstaande onderwerpen 
behandeld:
• stabiliteit van legacy Unix-systemen.
• maatregelen voor het verminderen van risico’s.
• legacy unix systemen in de praktijk.
 
De informatie in dit artikel kan gebruikt worden om 
zelf een inschatting te maken van de eigen situatie 
wanneer gebruik gemaakt wordt van een legacy 
systeem.

Stabiliteit legacy Unix-systemen
Hardwarematig zijn disks, tapedrives, verlies van 
opstartparameters door lege NVRAM batterijen 
en defecte DIMMS de meest voorkomende compo-
nenten die defect raken op oudere systemen. Door-
dat de systemen van IBM, HP en Sun Microsystems 
vanaf 1995 in toenemende mate voorzien zijn van 
hot-swap disks, logical volume managers, verbeter-
de SCSI bussen, Hardware Raid disk adapters, ECC/
Chipkill memory en andere fout corrigerende facili-
teiten, leidt een defect niet in alle gevallen tot een di-
recte system-down situatie en hoeven de systemen 
vaak niet herstart te worden voor een herstelactie.
De fabrikanten van HP, IBM en Sun systemen heb-
ben goed georganiseerde supportafdelingen die 

hardware-problemen effectief en snel oplossen.

In het dagelijks beheer komen werkzaamheden en 
changes die betrekking hebben op databases en an-
dere middleware het meeste voor:
• Beheer van diskruimte.
• Oplossen van databases en filesystemen die vol 

dreigen te raken.
• Gebruikersbeheer.
• Beheer van printers en instellingen.
• Netwerkconfiguratie. 

Maatregelen voor het verminderen van risico’s
Om de continuïteit van oudere systemen te kunnen 
waarborgen is het van belang om voldoende aan-
dacht te besteden aan risico factoren die specifiek 
van toepassing zijn op legacy systemen.

De volgende maatregelen kunnen genomen worden 
om die risicofactoren te mitigeren:
1. Supportcontract op hardware. Hiermee wordt 

gegarandeerd dat onderdelen geleverd worden 
en binnen een vastgestelde tijd iemand komt om 
het systeem te repareren in geval van een hard-
ware-defect.

2. Monitoring van Hardware en Operating sys-
teem. Goede systeemmonitoring reduceert de 
kans op outages aanzienlijk. Niet alleen hard-
ware-defecten worden tijdig ontdekt maar ook 
bijvoorbeeld capaciteitsgebrek op disks wordt 
door monitoring opgemerkt voordat het tot een 
applicatie-outage of datacorruptie leidt. Verou-
derde database systemen kunnen soms slecht 
tegen volgelopen disks waardoor verlies van data 
of updates kan optreden.

3. Verkrijgbaarheid van onderdelen. Als het af-
sluiten van een supportcontract met de fabrikant 
niet mogelijk is, is het essentieel om toegang te 
hebben tot reserve-onderdelen die bij een de-
fect zelf geplaatst worden. Als de fabrikant geen 
onderdelenvoorraad voor het systeem aanhoudt 
kan gekeken worden naar systeembrokers of 
veilingsites zoals Ebay. Het aanschaffen van een 
compleet reservesysteem kan, gezien de soms 
gunstige prijzen voor gebruikte systemen, een 
aantrekkelijk alternatief zijn.

4. Kennis applicatie en middleware. Door per-
soneelsverloop in organisaties kan een situatie 
ontstaan dat de beschikbaarheid van kennis, zo-
wel intern als extern bij de leverancier van de 
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maatwerksoftware, afneemt. Het onderbrengen 
van het beheer van een dergelijk systeem bij een 
partij die kennis en schaalgrootte heeft kan ef-
ficiënter zijn dan het zelf onderhouden van een 
enkel legacy systeem.

5. Bekende security-lekken van Operating sys-
teem, database en applicatie. De website van 
CERT, www.cert.org, heeft een volledige online 
database met security informatie over legacy 
Unix versies. Doordat legacy systemen voorzien 
zijn van software die al langere tijd geen security 
updates meer gehad hebben, zijn er beveiligings-
lekken en methodes om deze te exploiteren. 
Omdat dergelijke lekken niet meer opgelost 
kunnen worden, behalve door upgrade naar een 
nieuwere versie, kunnen alleen algemene maat-
regelen genomen worden. Denk hierbij aan toe-
gangscontrole en netwerkfirewalls

6. Support op middleware. Bekende databases en 
Java omgevingen zijn vaak onderdeel van gro-
tere applicatie-omgevingen. Net als bij het sys-
teem is de kans groot dat de leverancier geen on-
dersteuning meer geeft op de gebruikte legacy 
versie van een product. Op basis van efficiëntie- 
en risicoafwegingen kan eventueel specifieke 
ondersteuning ingekocht worden bij een extern 
beheer partij.

7. Correcte beheerprocedures. Ook legacy syste-
men zijn gebaat bij goed beheer. Als het aanhou-
den van interne kennis van de legacy omgeving 
niet mogelijk of efficiënt is, kan het beheer ex-
tern belegd worden.

8. Resource-gebruik. Dit aspect moet regelma-
tig onderzocht worden. In de praktijk zien wij 
legacy systemen die qua memory en cpu capa-
citeit 100% bezet zijn. Gecombineerd met een 
groeiende hoeveelheid data ontstaat een situ-
atie waarbij mogelijkheden voor uitvoering van 
beheertaken en het oplossen van problemen 
beperkt worden door de capaciteit van het sys-
teem. Het advies is om regelmatig een perfor-
manceonderzoek uit te voeren. Doordat de data 
hoeveelheden sterk gegroeid zijn, zijn backup 
windows regelmatig een aandachtspunt.

Legacy Unix systemen in de praktijk
SPS heeft enkele tientallen Unix systemen in be-
heer die in de categorie legacy systeem vallen. Een 
IBM F50 uit 1997 met een 332MHz PowerPC 604 
CPU is het oudste systeem bij SPS in beheer. In de 
praktijk zijn de meeste legacy systemen uit de pe-
riode 1999-2005. Het is voor deze systemen nog 
steeds mogelijk om onderhoudscontracten af te 
sluiten, de beschikbaarheid van onderdelen is hier-
door goed. Tussen de verschillende typen syste-
men bestaan duidelijke verschillen in onderhouds-
procedures, sommige merken legacy systemen 
zijn voorzien van moderne beheer hulpmiddelen 
waardoor het beheer op deze systemen eenvoudig 

uitvoerbaar is. Wanneer het operating systeem 
voorzien is van beheerhulpmiddelen, zoals logical 
volume manager software en geavanceerde Seriële 
(SSA) en SCSI disk systemen, is het uitvoeren van 
systeem beheertaken zoals het vervangen van een 
defecte disk aanzienlijk eenvoudiger. Op systemen 
zonder logical volume manager is bijvoorbeeld de 
vervanging van een systeemdisk technisch gezien 
een uitdagende opdracht die beter aan de leveran-
cier overgelaten kan worden.

Ons advies is om regelmatig met de leverancier af 
te stemmen welke voorwaarden van toepassing 
zijn op de support. Het is niet uit te sluiten dat sup-
portvoorwaarden soms zonder terugkoppeling 
veranderd worden.
Door de gebruikte technologie voor het bouwen 
van elektronische componenten is de technische 
levensduur van computers niet onbeperkt. Sol-
deerverbindingen en condensatoren kunnen na 
verloop van tijd minder goed functioneren waar-
door hardware kan uitvallen.

Conclusie
Het gebruik van een legacy systeem voor onder-
steuning van kritische processen is mogelijk met 
een acceptabel risiconiveau. Het afsluiten van sup-
portcontracten met de fabrikant is essentieel om 
continuïteit te kunnen garanderen. Als door gebrek 
aan schaalgrootte en kennis ondersteuning door de 
interne organisatie een knelpunt vormt, is uitbeste-
ding van beheertaken bij een partij die voldoende 
schaalgrootte heeft t.a.v. ondersteuning van deze 
systemen een optie.

Het is belangrijk om over de status en de risico’s 
regelmatig te communiceren met personen die ver-
antwoordelijk zijn voor de bedrijfsprocessen waar-
bij legacy systeem worden ingezet. Dit voorkomt 
onduidelijke situaties en discussies achteraf.
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