
nu is gebleken dat als er veel da-

taverkeer was, er opstoppingen 

ontstonden tussen de beide ma-

chines. Dat is op zich nog niet 

rampzalig, maar die opstoppin-

gen leidden er als gevolg van 

software fouten toe, dat de inte-

griteit van de data verloren ging. 

De kleinste van de twee machi-

nes hield de tabellen waarin hij 

registreert wat er op zijn schijven 

staat, niet meer goed bij.

Dat mag niet gebeuren, maar het 

gebeurde dus toch. Toen we dat 

merkten en het duidelijk was dat 

we dit niet konden herstellen, 

hebben we hem afgekoppeld. 

Vervolgens hebben we alle data 

waarvan de integriteit nog goed 

was op de grotere machine gezet 

en daarna zijn we bezig gegaan 

met het herstel van de data op 

de kleiner machine. Dat is geluk-

kig ook gelukt, zij het pas na een 

periode van ruim een week.’

En toen hebben jullie een 

nieuwe SAN-server gekocht. 

Is dat nu een grote financiële 

strop?

Hayco: ‘Dat valt mee. De afge-

koppelde machine is drie jaar oud 

en dus voor het grootste gedeel-

te afgeschreven. Verder heeft de 

leverancier HP ons een heel rede-

lijke korting gegeven.’

Gaan jullie HP nog in gebreke 

stellen?

Hayco: ‘Ik denk het niet. We zullen 

deze storing natuurlijk uigebreid 

evalueren, maar leveranciers dek-

ken zich doorgaans in tegen ge-

beurtenissen als deze. De vraag 

wordt dan: kun je aantonen dat 

het helemaal aan het geleverde 

product ligt? De leverancier zal 

natuurlijk volhouden dat het daar 

niet aan ligt, maar aan de manier 

waarop wij het ingezet hebben.

Dat wordt een buitengewoon 

ingewikkeld gevecht voor de 

rechter. We hebben nog geen be-

slissing genomen, maar het lijkt 

mij geen geweldig goed idee 

om een procedure te beginnen. 

Ik besteed mijn tijd en energie 

nu liever aan de opzet van een 

goede architectuur. Het lange 

termijn-effect van deze storing 

wordt een duidelijke verbetering 

van onze infrastructuur!‘

Gecompartimentaliseerd?

Hayco: ‘Precies. In een ingezon-

den brief in de UK schreef de heer 

Braaksma van de faculteit Be-

drijfskunde dat organisatorische 

centralisatie van ICT nog niet 

hoeft te betekenen dat je ook 

technisch centraliseert. Nu, dat 

hebben we de afgelopen weken 

wel geleerd.’ <
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De nieuwe IT-organisatie 

van de RUG heeft een 

naam: Donald Smits 

Centrum voor Informatie 

Technologie (CIT). De 

organisatie is vernoemd 

naar Donald Smits, de 

eerste directeur van het 

Rekencentrum.

Voor het bedenken van de nieu-

we naam was een prijsvraag uit-

geschreven onder studenten en 

medewerkers van de universiteit 

met als hoofdprijs een laptop. 

Uit de bijna 200 inzendingen viel 

de keus op de naam waarin de 

oprichter van het Rekencentrum 

werd genoemd, Donald Smits. 

Medewerker van de nieuwe IT-

organisatie Hopko Meijering was 

de inzender en hij ontving daar-

voor de laptop uit handen van di-

recteur Cees Sterks.

Donald Smits

Prof. dr. Donald W. Smits (1919-

1998) was een pionier op het ge-

bied van automatisering. Hij was 

directeur van het Rekencentrum 

vanaf de oprichting in 1964 tot 

zijn pensionering in 1984. Lande-

lijk geniet hij bekendheid als een 

van de grondleggers van weten-

schappelijk rekenen in Neder-

land.

Smits zorgde in 1959 voor de 

aanschaf van de eerste elek-

tronische rekenmachine van de 

RUG. Dat werd de ZEBRA: het 

Zeer Eenvoudige Binaire Reken 

Automaat. De ZEBRA werd in 

eerste instantie door Smits zelf 

geprogrammeerd. Met een klein 

groepje medewerkers heeft hij 

kans gezien de ZEBRA een grote 

rol te geven bij het wetenschap-

pelijk rekenen. <

Links

• Over Donald Smits verschenen eerder in Pictogram meerdere 

artikelen, meestal van de hand van Jan Kraak:

 ZEBRA: www.rug.nl/rc/organisatie/pictogram/2005-4/

Datacommunicatie.pdf

 De ontwikkeling van visualisatie: www.rug.nl/rc/

organisatie/pictogram/2004-4/Komplot.pdf

• Meer informatie: www.rug.nl/rc

Een nieuwe 
 IT-organisatie
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