 Redundant Array of Independent Disksﯾا : RAID
 RAIDمخفف عبارت  Redundant Array of Independent Disksاست برای اولين بار در سال  1988طی مقاله ای که
توسط  3محقق دانشگاه برکلی به نام ھای  Gibson،Pattersonو  Katzمعرفی شد .در اﯾن مقاله پيکربندی آراﯾه ای
و برنامه ای ،برای چندﯾن ھارد دﯾسک ارزان قيمت برای داشتن قابليت  Fault Toleranceﯾا ھمان کاھش نرخ خطا و
ھمچنين بھبود و افزاﯾش نرخ دسترسی داده ھا مھيا شد.
 RAIDقابليت دسترسی چندگانه به چند دﯾسک به طور ھمزمان را مھيا می کند و اﯾن باعث می شود که ابتدا خطر
از دست دادن اطالعات که قبال بر روی ﯾک دﯾسک بود از بين برود و ھمچنين زمان دسترسی بھبود ﯾابد .
به طور معمول  RAIDدر فاﯾل سرور ھای بزرگ  ،تراکنش در سرورھای برنامه ھای کاربردی زمانی که Fault
 Toleranceو زمان دسترسی اھميت دارد استفاده می شود اما امروزه در کامپيوترھای روميزی برای نرم افزارھاﯾی
ھمچون  ، CADنرم افزارھای وﯾراﯾش فاﯾل ھای چندرسانه ای زمانی که نرخ انتقال داده ھا بسيار زﯾاد است استفاده
می شود.
در صورتی که بخواھيم اطالعات ﯾک دﯾسک موجود در ﯾک سرور ﯾا ھر دستگاه دﯾگری که بسيار مھم و حياتی می
باشند ﯾک پشتيبان داشته باشيم از  RAIDاستفاده می کنيم.
در بسياری از موارد پيش می آﯾد که ھارد دﯾسک مربوط به دستگاھی خراب می شود و در صورتی که آن دستگاه
وظيفه مھمی در شبکه داشته باشد مسلما با مشکل مواجه می شوﯾم .به طور مثال فرض کنيد که سرور مربوط
 ADھارد آن خراب شود .در اﯾن صورت می توان گفت عمال کار شبکه مختل خواھد شد و بسياری مشکالت به وجود
خواھد آمد .حال اگر سيستم  RAIDبر روی ھارد دﯾسکھای ﯾک دستگاه فعال شود می توانيم از اﯾن مشکل
جلوگيری نماﯾيم .با اﯾن کار ما  Fault Toleranceرا برای ھارد دﯾسک اﯾجاد کرده اﯾم.
در ابتدا ھارد دﯾسکھا  2حالت دارند :
Basic Mode (1
Dynamic Mode (2
زمانی که به اصطالح ما از قدﯾم ھارد خود را با دستور  fdiskپارتيشن بندی می کردﯾم و ﯾا با خود وﯾندوز و ھر برنامه
دﯾگری االن پارتيشن بندی می کنيم ھار دﯾسک ما به صورت عادی حالت  Basicمی باشد.
در حالت  Basicما به ھر ﯾک از دراﯾو ھا اصطالحا  Partitionمی گوﯾيم ولی در حالت  Dynamicبه آن  Volumeگفته
می شود.
ھر ﯾک از دو حالتی که در باال گفته شد دارای تقسيم بندی ھستند که در زﯾر گفته شده است.

: Basic Mode
در اﯾن حالت ما موارد زﯾر را دارﯾم :
 Primary Partition Extended PartitionLogical Drive -

:Dynamic Mode
در حالت  Dynamicﯾا پوﯾا موارد زﯾر می باشند :
 Simple Volume Spanned Volume RAID 0 - Stripped Volume RAID 1 - Mirror Volume RAID 5 - Stripped with parityھر گاه ﯾک ھارد دﯾسک را از حالت  Basic Modeبه  Mode Dynamicتبدﯾل کنيم  ،تمامی پارتيشن ھای آن به Simple
 Volumeتبدﯾل خواھند شد و قابليت بازگشت به  Basic Modeدﯾگر وجود ندارد.
: Simple Volume
ساده ترﯾن نوع  Volumeمی باشد .اﯾن نوع  Volumeقابليت  Extendشدن دارد .در اﯾن حالت ما Fault Tolerance
ندارﯾم و امکان از بين رفتن اطالعات وجود دارد.
: Spanned Volume
برای راه اندازی  Spanned Volumeباﯾد حداقل  2تا ھارد دﯾسک و حداکثر  32ھارد دﯾسک داشته باشيم .اگر دراﯾو
جدﯾدی در اﯾن حالت بخواھيم بسازﯾم  ،از فضای تمامی دﯾسکھا استفاده می کند و مثال دراﯾو  Hرا می سازد.

در اﯾن حالت در ھنگام نوشتن اطالعات ابتدا ھارد دﯾسک اول پر می شود و سپس به سراغ دﯾسک دﯾگر می رود و
به ھمين ترتيب ادامه می دھد .اگر ﯾکی از ھارد دﯾسکھای  ، Spanned Volumeاز کار بيفتد و ﯾا بسوزد کل آن دراﯾو
از بين خواھد رفت  ،پس در اﯾن حالت ھم ما  Fault Toleranceندارﯾم.
 RAID 0ﯾا : Stripped Volume
اﯾن مورد ھمان قابليتھای  Spannedرا دارد با اﯾن فرق که اطالعات به صورت مساوی در بين دﯾسکھا تقسيم می
شود و اﯾن حالت  Performanceﯾا کاراﯾی را برای  Readخواندن و  Writeنوشتن بھبود می بخشد.

 RAID 1ﯾا : Mirror Volume
اﯾن حالت متشکل از  2ھارد دﯾسک می باشد .ھر دراﯾوی را که بخواھيم می توانيم  Mirrorکنيم .در اﯾن حالت کپی
عينی از اطالعات ﯾک دﯾسک در دﯾسک دﯾگر قرار می گيرد و با از کار افتادن ﯾکی از دﯾسکھا  ،دﯾسک دﯾگر کار خود را
به عنوان جاﯾگزﯾن با در اختيار داشتن تمامی اطالعات انجام می دھد .در اﯾن حالت باالترﯾن قابليت Fault Tolerance
را شاھد ھستيم.

 RAID 3ﯾا :Disk Stripping With Dedicated Parity Disk
در اﯾن حالت اطالعات بين  2دراﯾو تقسيم می شوند .در کنار  2دراﯾو  ،دراﯾو دﯾگری فقط جھت نگه داشتن  parityﯾا
بيت توازن جھت تصحيح خطاھا و بازﯾابی آنھا در نظر گرفته می شود .اﯾن حالت بيشتر برای برنامه ھاﯾی که انتقال
داده ﯾک طرفه با نرخ باال دارند استفاده می شود .اﯾن برنامه ھا معموال شامل موارد زﯾر می شوند:
 پردازنده ھای تشخيص گرافيکی  ،فاﯾلھای  CADو  CAMو ... برنامه ھای بدون غيرتراکنشی که حجم داده ھای ترتيبی بزرگی را پردازش می کنند.قابل توجه است که برای اﯾن حالت حداقل به  3دراﯾو نياز است.

 RAID 5ﯾا : Disk Stripping with Single Distributed Parity
در اﯾن حالت حداقل  3ھارد دﯾسک و حداکثر  32دﯾسک می توانيم داشته باشيم .ھمچنين در اﯾن حالت  Parityھا
به صورت تصادفی در دﯾسک ھای مختلف نوشته می شوند و با از دست دادن ﯾک دﯾسک می توانيم با اضافه کردن
دﯾسک جدﯾد و جاﯾگزﯾن به صورت اتوماتيک ھار دﯾسک دﯾگر ساخته و محاسبه و تکميل گردد .در اﯾن حالت ھر چه
تعداد ھارد دﯾسکھا بيشتر باشد  ،تلفات اطالعاتی کمتر خواھد بود و اگر کامال ﯾک ھارد را از دست بدھيم  ،برخی
اطالعات برگردانده و ساخته می شود و برخی دﯾگر از دست می رود که با زﯾاد بودن اﯾن ھارد دﯾسکھا  ،مقدار
اطالعاتی که از دست ميرود کمتر خواھد بود.
پيشنھاد می دھم که جاھاﯾی که  File Serverو  SQLﯾا بطور کل  Databaseدارﯾم از  RAID 5استفاده شود.

اخيرا دو  RAIDدﯾگر ھم به مجموعه  RAIDھا اضافه شده است که تحت عنوان  RAID 6و  RAID TPشناخته می
شوند.
 RAID 6ﯾا :Disk Striping with Double Distributed Parity
 RAID 6بلوکھای اطالعاتی و ھمچنين بيت توازن ) (Parityرا ھمانند  RAID 5در ﯾک آراﯾه تقسيم می کند .در RAID 6
به جای ﯾک بيت توازن دو مجموعه از بيت ھای توازن اطالعاتی را برای ھر گروه از داده نگھداری می کند .نتيجه اﯾن
عمل بھبود آراﯾه ھای تلرانس خطا می باشد RAID 6 .در عمل ھنگام نوشتن بيت ھای توازن دارای سرعت کمتری
نسبت به  RAID 5باشد اما در ھنگام خواندن اطالعات به صورت تصادفی بسيار سبکتر و سرﯾعتر در بين اطالعات
منتشر شده در بيش از ﯾک دﯾسک نسبت به  RAID 5خواھد بود.
 RAID 6حداقل به  4دراﯾو جھت پياده سازی نياز دارد.
مزاﯾا:
داده روی ﯾک سطح بلوک در ميان ﯾک مجموعه از دراﯾوھا به ھمان روش ھمانند  RAID 5تقسيم می شود ولی در
دومين مجموعه از بيت توازن محاسبه و ھمچنين نوشتن در سرتاسر تمامی دراﯾوھا انجام می شودRAID 6 .
تلرانس خطا و ھمچنين تلرانس خرابی دراﯾو را پيشنھاد می دھد .ھمچنين تحمل از کار افتادن ھمزمان چندﯾن دراﯾو
را برای مامورﯾت برنامه ھای حياتی را به صورت اﯾده آل فراھم می کند.
معاﯾب:
 RAID 6به ﯾک کنترلر کامل برای پياده سازی و جبران کردن سربار محاسبه بيت توازن دو تاﯾی نياز دارد .ھمچنين به
 N+2دراﯾو برای پياده سازی ساختار دو بعدی بيت توازن احتياج دارد .از نو بنا کردن ای حالت به طور مشخص بر روی
کاراﯾی سيستم تاثير خواھد داشت.
برنامه ھای کاربردی پيشنھادی بر روی اﯾن حالت:


نگھداری و ذخيره سازی سازمانھا



گرفتن نسخه پشتيبان دﯾسک به دﯾسک



نرم افزارھاﯾی وﯾدئوﯾی با کاراﯾی کيفيت بسيار باال



پشتيبان گيری ثابت محتوا ﯾا آرشيوی



مقبوليت قوانين ذخيره سازی



فاجعه ذخيره بازﯾابی اطالعات

 RAID TPﯾا :Disk Striping with Triple Distributed Parity
ھمانند  RAID 5و  ، RAID 6در  RAID TPداده در بين دراﯾوھا تقسيم می شود اما محاسبات برای  3بيت توازن برای
نوشتن در  3دﯾسک خاص انجام می شود RAID TP .از  3معادله ھمچندی برای محاسبه ھر بيت توازن خاص که
دوباره سازی اطالعات را در زمانی که  3دﯾسک ﯾا بلوک در ﯾک زمان خراب شوند استفاده می کند.
 RAID TPﯾک سطح اضافی از افزونگی را برای محافظت از داده ھای شما مھيا می کند.
برنامه ھای کاربردی پيشنھادی بر روی اﯾن حالت:


نگھداری و ذخيره سازی سازمانھا



گرفتن نسخه پشتيبان دﯾسک به دﯾسک



نرم افزارھاﯾی وﯾدئوﯾی با کاراﯾی کيفيت بسيار باال



پشتيبان گيری ثابت محتوا ﯾا آرشيوی



مقبوليت قوانين ذخيره سازی



فاجعه ذخيره بازﯾابی اطالعات

 RAID TPبرای پياده سازی حداقل به  4دراﯾو نياز دارد.

به عنوان آخرﯾن نکته در نظر داشته باشيد که  RAIDدر کل به دو صورت نرم افزاری و سخت افزاری قابل پياده سازی
می باشد .که در حالت سخت افزاری ﯾک  Slotﯾا درگاه جداگانه برای آن در نظر گرفته می شود و معموال تحت عنوان
 RAID Controllerشناخته می شود.

