مدﯾرﯾت ھارد دﯾسک از طرﯾق command line

ﯾکی از بھترﯾن موارد درباره طراحی ، Windows Server 2008جنبه ھای متعددی از سيستم عامل
است که توسط  Command Lineقابل مدﯾرﯾت است .اگر بخواھيد تنظيماتی مانند  RAIDرا بر روی ھارد
دﯾسک خود اعمال کنيد عموما آسانتر است که از  Disk Management Consoleاستفاده کنيد اما بعيد
است که شما ھر وقت بخواھيد که ھمچنين کاری را انجام دھيد بر روی کامپيوتر مورد نظر رابط
گرافيکی ﯾا ھمان  GUIنصب شده باشد و ﯾا اگر بخواھيد بر روی تعداد زﯾادی کامپيوتر تغييرات ﯾکسانی
را اعمال کنيد و ﯾا با سروری کار کنيد که فقط  serve coreبر روی آن نصب شده باشد مطمئناً نيازمند
اعمال تغيرات از طرﯾق  Command Promptخواھيد بود.
در اﯾن مقاله به توضيح دستور  Diskpartکه برای مدﯾرﯾت ھارد دﯾسک از طرﯾق  Command Promptمی
باشد می پردازﯾم.
برای استفاده از دستور  Diskpartابتدا  Command Promptرا باز کرده و سپس  Diskpartرا در آن تاﯾپ
کنيد تا وارد محيط برنامه  Diskpart.exeشود .توجه داشته باشد که تمامی دستورت مورد استفاده در
 Diskpartاز قاعده  verb-nounاستفاده می کنند ،بدﯾن معنی که دستورات دو قسمتی بوده و قسمت
اول  actionو قسمت دوم  objectآن  actionميباشد . List Diskمعروفترﯾن دستور  Diskpartاست که
 Listبيانگر  actionمورد نظر و  Diskھمان  objectمربوط به آن ميباشد .با دستور  List Diskمی توانيد
تمامی ھارد دﯾسک ھای موجود بر روی سيستم را مشاھده نماﯾيد.
ھمانطور که در شکل فوق مشاھده می کنيد برای ھر دﯾسک ﯾک شماره اختصاص داده شده است و
برای اعمال تنظيمات بر روی ھارد دﯾسک مورد نظر باﯾد شماره آن را با دستور  Selectذکر کنيد ،مثال اگر
می خواھيد عملياتی را بر روی دﯾسک شماره  0انجام دھيد باﯾد اﯾن دستور را تاﯾپ نمائيد:

Select Disk 0

در بسياری از مورد مدﯾرﯾت ھارد دﯾسک جھت درست کردن مشکالتی است که برای دراﯾوھا بوجود
آماده است که با استفاده از  Diskpartشما به راحتی می توانيد اﯾن مشکالت را برطرف نمائيد.
در ادامه به ﯾک مثال برای کاربرد  Diskpartجھت  RAIDکردن چند ھارد دﯾسک می پردازﯾم.
سنارﯾو از اﯾن قرار است که سيستمی دارﯾم که شامل  ۴ھارد دﯾسک می باشد و به ترتيب با شماره
 0تا  3مشخص شده اند .Disk0سيستمی بود و ما بقی ھارد دﯾسکھا خالی می باشند و ما می
خواھيم آنھا را به ﯾک  RAID 5 Volumeتبدﯾل کنيم.

ھمانطور که می دانيد برای اﯾجاد ﯾک  RAID 5 Volumeابتدا باﯾد اطمينان حاصل کرد که ھر ﯾک از
دﯾسکھا  Dynamicمی باشند .ھمانطور که در شکل فوق می بينيد با استفاده از دستور List Disk
ميتوان فھميد که آﯾا ﯾک دﯾسک  Dynamicھست ﯾا نه .با توجه به اﯾنکه در اﯾن سنارﯾو ھيچ کدام از
دﯾسکھا  Dynamicنيستند با استفاده از دستور زﯾر ھمگی آنھا را از حالت  Basicبه  Dynamicتبدﯾل می
کنيم:

Select Disk 1
Convert Dynamic
Select Disk 2
Convert Dynamic
Select Disk 3
Convert Dynamic

اکنون پس از تبدﯾل کردن تمام دﯾسک ھا به  Dynamicمی توانيم  RAID 5 Volumeخود را با وارد کردن
دستورات زﯾر اﯾجاد نمائيم:

Select Disk 1
Create Volume RAID Disk 1, 2, 3

در پاﯾان آخرﯾن کاری که باﯾد انجام دھيم اﯾن است که  volumeاﯾجاد شد را فرمت کرده و ﯾک حرف به
عنوان  Drive Letterبه آن اختصاص دھيم .ھمانطور که در دستور  List Volumeمشاھده کردﯾد ھر
 Volumeھمانند دﯾسکھا دارای ﯾک شماره می باشد؛ در اﯾنجا در نظر می گيرﯾم که شماره RAID 5
Volumeاﯾجاد شده  2می باشد و می خواھيم حرف  Gرا به آن اختصاص دھيم؛ برای اﯾن منظور
دستورات زﯾر را تاﯾپ می کنيم:

Select volume 2
Format FS=NTFS Label=MyNewVolume
Assign Letter=G

در ادامه به صورت فھرست وار مھمترﯾن دستورات قابل استفاده در  Diskpartرا به ھمراه توضيح
مختصری پيرامون کاربرد آنھا ارائه خواھيم داد.
 : Activeمشخص کردن ﯾک  Basic Partitionبه عنوانActive Partition
 : Addاضافه کردن ﯾک  Mirrorبه ﯾکSimple Volume
 : Assignاختصاص دادن ﯾک حرف برای پارتيشن مورد نظر به عنوانDrive Letter
 : Attributesتغيير وﯾژگيھای  volumeﯾا دﯾسک
 : Automountفعال ﯾا غير فعال کردن  mountingخودکار برای ﯾکBasic Volume
 : Cleanپاک کردن اطالعات پيکربندی و ﯾا تمامی اطالعات
 : Convertتبدﯾل کردن دﯾسک فرمتھای مختلف به ﯾکدﯾگر؛ مانند gpt ،dynamic ،: basicوmbr
 : Createجھت اﯾجاد ﯾک  volumeﯾا پارتيشن .که به شکل ھای زﯾر قابل استفاده است:

create partition efi
create partition extended
create partition logical
create partition msr
create partition primary
create volume raid
create volume simple
create volume stripe

 : Deleteبرای پاک کردن ﯾک شی مانند partition ،: diskﯾاvolume
 : Detailمشاھده جزئيات ﯾک شی
 : Exitخروج از Diskpart
 : Extendاضافه کردن حجم ﯾک پارتيشن با اختصاص فضای پارتيشن بندی نشده بعد از آن
 : File systemsنماﯾش فاﯾل ھای سيستمی موجود در ﯾکvolume
 : Formatفرمت کردن ﯾک  volumeﯾا پارتيشن
 : Helpمشاھده ليست تمام دستورات برنامه Diskpart
 : Importاضافه کردن ﯾک  disk groupبه کامپيوتر
 : Inactiveبر خالف دستور  Activeرفتار می نماﯾد

 : Listنماﯾش ليستی از اشيا
Online : Onlineکردن شيئی که به صورت  Offlineاست
Offline : Offlineکردن شيئی که به صورت  Onlineاست
 : Removeبر خالف دستور  Assignرفتار می نماﯾد
 : Repairترميم ﯾک  RAID 5 Volumeکه ﯾکی از دﯾسک ھا و ﯾا پارتيشنھای آن دچار مشکل شده
است.
 : Rescanباز بينی مجدد سيستم برای ﯾافتن دﯾسک ھا و  volumeھا
 : SANنماﯾش و ﯾا تنظيم  SAN Policyبرای سيستم عاملی که ھم اکنون بوت شده است
 : Selectانتخاب ﯾک شی برای اعمال تنظيمات روی آن
 : SetIDتغيير نوع پارتيشن
 : Shrinkکاھش حجم  volumeانتخاب شده

