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 ؟ RAID الـ هو ما , اوال

كانت فى هذه الفتره االقراص الصلبه احجامها صغٌره و بدئت مع مرور الوقت  0881و  0891قصه الراٌد بدئت تقرٌبا ما بٌن عام 

الصلبه باهظه الثمن لشراء قرص صلب بحجم كبٌر . فكان علٌهم إٌجاد تتزاٌد احجام الملفات و كان فى هذا الوقت اسعار االقراص 

 ! حل لهذه المشكله

التى اتاحت للمستخدمٌن استعمال اكثر من قرص صلب صغٌر سوٌا للحصول على مساحه كبٌره و سرعه  RAIDفظهرت تقنٌه الـ

 . غٌر مسبوقه فى القراءه و الكتابه على االقراص

و معناها العام هو  “Disks Inexpensive of Array Redundant ”اختصار لجمله فى حد زاتها هى  RAIDكلمه

 . سلسله اوفٌض من االقراص الصلبه الغٌر مكلفه

 و , النهاٌه فى واحد كقرص استعماله و البعض بعضها صلبه اقراص عده ربط من تمكنك اداه عن عباره هو الراٌد ان هذا من نفهم

 االقراص لهذه الكتابه و القراءه سرعات بإجمالى ستتمتع كما االقراص لكل التخزٌنٌه المساحه بإجمالى ستتمتع انك معناه اٌضا هذا

 .الراٌد انواع مع ٌختلف هذا لكن و

  :-الشكل

 . Hardware و نوع Software هناك نوعان متواجدٌن حالٌا , نوع

 ٌتم تركٌبه على اللوحه االم فى الجهاز او السٌرفر , كما ان هناك نوع آخر ٌسمى PCI كاردالهارد وٌر راٌد هو عباره عن 

Onbard Raid  و تكون اللوحه االم مزوده بخاصٌه الراٌد من االساس و هناك فروقات بٌن النوعان و لكن لن نتطرق لهذا فى

 . الوقت الحالى

آلٌه العمل الخاصه بكل نوع من انواع الراٌد  ذع نظام التشغٌل بحٌث ٌقوم بتنفٌالسوفت وٌر راٌد , هو عباره عن نظام ٌتم تثبٌته م

 . او غٌر ذلك , و هذا النوع ٌجعلك تفقد البٌانات فى حاله حدوث خلل فى نظام التشغٌل 5او  01او  1اذا كان 

وٌر راٌد ٌساهم فى استخدام موارد  كما اننا ال ننصح بإستخدامه فى حاله السٌرفرات المشغوله او التى علٌها ضغط الن السوف

 . السٌرفر مثله كؤى عملٌه ٌتم تنفٌزها على السٌرفر

  :-نوع كل خواص و المشهوره الراٌد انواع

 RAID 0 , RAID و لكن سنتكلم عن االنواع المشهوره فقط و التى ستواجهك كثٌرا و هى RAID هناك عده انواع من

1  RAID 10 , RAID 5 

 و بالصور مصادر عده فى منتشره العمل فآلٌات العمل آلٌات فى التعمق دون نوع لكل سرٌعا العمل طرق او الخواص فقط سنتناول

  !الراٌد شراء او اختٌار عند صائب قرار تؤخذ و االنواع بٌن الفروقات تماما تستوعب تجعلك بطرٌقه سنتحدث المقال هذا فى لكن

  RAID-0اوال

قرص صلب او اكثر , وظٌفه هذا النوع هو جمع االقراص مع بعض مما ٌعنى جمع  2على األقل  هذا النوع من الراٌد ٌحتاج

ستحصل على  RAID-0 تٌرا باٌت بواسطه 0اقراص صلبه بحجم  4المساحه التخزٌنٌه لكل االقراص بمعنى انك فى حاله تم ربط 

 . تٌرا باٌت 4اجمالى مساحه 

 :-الشروط

 . و اكثر و بؤى عدد زوجى او فردىا 2عدد االقراص ٌجب ان ٌكون  -

 . االقراص الصلبه جمٌعها ٌجب ان تكون متطابقه فى النوع و المساحه و السرعه -

  :-المزاٌا

 . ٌتٌح لك جمع المساحات الكلٌه لالقراص مما ٌجعلك تتمتع بمساحه تخزٌنٌه كبٌره دون اى فقد -

 . سرعه كبٌره فى القراءه و الكتابه على االقراص -

  :-ٌوبالع

ستفقد كافه  RAID-0 المشكله االكثر اهمٌه هى ان فى حاله تلف اى من االقراص المتصله عن طرٌق هذا النوع من الراٌد -

 . البٌانات المخزنه على كافه االقراص الصلبه , فهذا النوع ال ٌنصح به فى حاله تخزٌن بٌانات هامه النه غٌر آمن بشكل كافى
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1 RAID 

قرص صلب و وظٌفته هو عمل ما ٌسمى بمرآه او نسخه متطابقه من البٌانات الموجوده  2هذا النوع من الراٌد ٌحتاج على االقل 

تٌرا  0تٌرا سٌكون اجمالى المساحه التخزٌنٌه هو  0هارد دٌسك بمساحه  2على القرص االول فى القرص الثانى , عند توصٌل عدد 

 . ا هو إال مرآه لألول وال ٌمكنك الدخول علٌه مباشره و استعماله بشكل منفصلباٌت فقط , الن القرص اآلخر م

 :-الشروط

 . على االقل و ٌجب ان ٌكون العدد زوجى 2عدد االقراص ٌجب ان ٌكون  -

 . االقراص الصلبه جمٌعها ٌجب ان تكون متطابقه فى النوع و المساحه و السرعه -

  :-المزاٌا

تٌرا وتخشً على بٌاناتك من الفقدان نتٌجه  2او  0ٌد مناسب إذا كنت تستخدم مساحه تخزٌنٌه صغٌره مثال ٌعد هذا النوع من الرا -

لٌقوم بعمل مرآه من القرص االول فى القرص الثانى فعندما ٌحدث  RAID-1 لتلف القرص الصلب , فتستخدم هذا النوع من الراٌد

على القرص اآلخر فكل ما علٌك فعله هو استبدال القرص التالف بقرص  تلف الى من االقراص الصلبه تكون هناك نسخه مماثله

جدٌد و استكمال العمل دون فقد اى بٌانات حٌث ان هذا النوع سٌقوم بنقل البٌانات من القرص القدٌم السلٌم إلى القرص الجدٌد 

 . ا كانالمستبدل من تلقاء نفسه عند اول تشغٌل بعد استبدال القرص التالف و ٌعود الحال كم

  :-العٌوب

 . اعتقد ال ٌوجد عٌوب ملموسه لهذا النوع حٌث ان دوره محدود و ٌإدٌه على اكمل وجه -

تٌرا باٌت كمساحه تخزٌنٌه و ستحتاج  21او  01او  5لكن المشكله هنا انك ال تستطٌع استخدامه فى المساحات الكبٌره مثال  -

 . للبحث عن نوع راٌد آخر مناسب فى هذه الحاله

 ؟ تلف االقراص احد ان تعلم كٌف

بم ان هذا النوع هو للحماٌه و ٌجعلك تستمر بالعمل حتى لو تلف احد االقراص الصلبه , فٌجب ان ٌكون هناك نظام تنبٌه فى حاله  -

 . تلف احد االقراص

اللٌنكس تظهر لك رساله عند فى الغالب تظهر لك رساله عند تشغٌل السٌرفر او الكمبٌوتر فى شاشه البداٌه او فى السٌرفرات  -

الدخول إلى الشٌل بعد تسجٌل الدخول مباشره و تفٌدك بؤن احد االقراص الصلبه تلف و تفٌدك اٌضا برقم هذا القرص التالف لمعرفته 

 و استبداله

10 RAID.  

سم نظرا النه ٌقوم و هناك فروقات بٌن الثانى و الثالت , و ٌطلق علٌه هذا اال RAID0+1 او RAID1+0 او RAID-10 ٌسمى

 معا , نعم فهو ٌقوم بعمل جمع للمساحات التخزٌنٌه و عمل مرآه من االقراص الصلبه اٌضا او من البٌانات 0و راٌد  1بوظٌفه راٌد 

. 

وظٌفه هذا النوع كما ذكرنا جمع المساحات التخزٌنٌه و عمل مرآه من كافه االقراص المتصله و لكن الفرق هنا ان مع هذا النوع 

اقراص صلبه و هذا معناه انك ستتمكن من الحصول على مساحه تخزٌنٌه  4مكنك توصٌل عدد كبٌر من االقراص و ال ٌقل عن ٌ

 . كبٌره مع االمان المطلوب للبٌانات

 :-الشروط

 . او اكثر و العدد ٌجب ان ٌكون زوجى 4عدد االقراص ٌجب ان ٌكون  -

 . ه فى النوع و المساحه و السرعهاالقراص الصلبه جمٌعها ٌجب ان تكون متطابق -

  :-المزاٌا

 . عن  الذى ال ٌقلاستخدام اقراص صلبه بعدد كبٌر و آمن جدا على البٌانات فى حاله استخدام مساحات تخزٌنٌه كبٌره او فى حاله -

الف من كل مجموعه ٌمكن ان تظل البٌانات محفوظه حتى فى حاله تلف نصف عدد االقراص الصلبه بشرط ان ٌكون قرص واحد ت -

فى وقت الحق و لكن االن نرٌدك ان تعرف ان  0+1و  1+0فقط ! )سٌتم شرح الفرق بٌن طرٌقه التوصٌل  RAID1+0 و فى حاله

 (فى التوصٌل RAID1+0 الطرٌقه االفضل هى

س الوقت او فى اوقات من هذه االقراص معا فى نف 2اقراص صلبه ٌمكن ان تظل البٌانات حتى لو تلف  4فى حاله توصٌل  -مثال :

مختلفه , مثال فى حاله تلف قرص واحد و لم تقم بإستبداله و تلف قرص آخر بعدها فستظل البٌانات موجوده و لكن اكثر من ذلك 

 . ستفقد كافه البٌانات بالتؤكٌد
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  :-العٌوب

 4بمعنى انك فى حاله قمت بتوصل العٌب االكثر شهره هو انك ستتمتع فقط بنصف المساحه التخزٌنٌه لالقراص الموصله ,  -

تٌرا اآلخرى ستكون هى  2تٌرا فقط و ال 2ستحصل على مساحه نهائٌه  RAID-10 تٌرا لكل قرص بإستخدام 0اقراص بمساحه 

 . المرآه للبٌانات

لكلٌه فإذا كنت ٌكلفك الكثٌر الن سعره مرتفع و اٌضا النك ستتمتع فقط بنصف المساحه ا RAID-10 مكلف , هذا النوع من الراٌد -

 . فى حاجه لمذٌد من المساحه فستضٌف ضعف هذه المساحه لتستفٌد بنصفها فقط

 ؟ تلف االقراص احد ان تعلم كٌف

بم ان هذا النوع هو للحماٌه و ٌجعلك تستمر بالعمل حتى لو تلف احد االقراص الصلبه , فٌجب ان ٌكون هناك نظام تنبٌه فى حاله  -

 . تلف احد االقراص

الغالب تظهر لك رساله عند تشغٌل السٌرفر او الكمبٌوتر فى شاشه البداٌه او فى السٌرفرات اللٌنكس تظهر لك رساله عند فى  -

الدخول إلى الشٌل بعد تسجٌل الدخول مباشره و تفٌدك بؤن احد االقراص الصلبه تلف و تفٌدك اٌضا برقم هذا القرص التالف لمعرفته 

 و استبداله

5-RAID.  

 (,و لكن بناقص قرص واحد RAID-0 )مثل 0النوع من الراٌد ٌقوم بدمج المساحه التخزٌنٌه لكافه االقراص الصلبه عدا هذا 

تٌرا باٌت فقط اى تم خصم قرص من  2تٌرا باٌت ستكون المساحه الكلٌه هى  0اقراص صلبه بمساحه  3بمعنى فى حاله توصٌل 

اقراص  3الى قرص صلب ٌتلف من المجموعه كلها اٌا كان عددها و التى ال تقل عن  و هذا القرص الناقص هو االحطٌاتى  االجمالى

 . صلبه

 :-الشروط

او اكثر و العدد ٌمكن ان ٌكون فردي او زوجً و ٌتم طرح هارد واحد من العدد اٌا كان لٌصبح هو  3عدد االقراص ٌجب ان ٌكون  -

 .الهارد االحطٌاتً

 . االقراص الصلبه جمٌعها ٌجب ان تكون متطابقه فى النوع و المساحه و السرعه -

  :-المزاٌا

 . تفقد قرص صلب واحد فقط من اجمالى عدد االقراص الصلبه , مما ٌتٌح لك امكانٌه االستفاده من مساحه تخزٌنٌه اكبر -

  :-العٌوب

 . ث ان هناك قرص صلب واحد فقط بدٌل لكافه االقراص المتصلهمستوى االمان فٌه ٌنخفض بإرتفاع عدد االقراص الصلبه حٌ -

 ؟ تلف االقراص احد ان تعلم كٌف

بم ان هذا النوع هو للحماٌه و ٌجعلك تستمر بالعمل حتى لو تلف احد االقراص الصلبه , فٌجب ان ٌكون هناك نظام تنبٌه فى حاله  -

 . تلف احد االقراص

ٌل السٌرفر او الكمبٌوتر فى شاشه البداٌه او فى السٌرفرات اللٌنكس تظهر لك رساله عند فى الغالب تظهر لك رساله عند تشغ -

الدخول إلى الشٌل بعد تسجٌل الدخول مباشره و تفٌدك بؤن احد االقراص الصلبه تلف و تفٌدك اٌضا برقم هذا القرص التالف لمعرفته 

 و استبداله

 : RAID 6 :-رابعا  

 قوووووول إحتمووووووال فقوووووودان البٌانووووووات فووووووً حالووووووة تعطوووووول اكثوووووور موووووون هوووووواردأو لكوووووون  RAID 5 و هووووووو تطوووووووٌر لوووووول

 . هاردسكات 4توزع كنسختٌن على هاردسكٌن وهذا ٌحتاج على االقل ال  Parity اي ان ال

  4ادنى حد لالقراص هو. 

 . وٌوصف بً : اقراص البٌانات المستقلة مع تماثل مذدوج 

 توزٌوع بٌانوات التماثول عبور جمٌوع االقوراص , ٌمكون التعامول موع حوالتً  المزاٌا :تقسٌم البٌانات على مستوى المجموعة موع

 فشل محرك أقراص متزامنٌن . 

  العٌوب :أداءة اقل منraid 5  . غٌر مدعوم على جمٌع وحدات تحكم االقراص 

 


