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 RAID نکته مهم در ریکاوری 8

استفاده  RAID ها از تکنولوژیسازی در مجموعهامروزه برای افزایش سرعت، کارایی و امنیت تجهیزات ذخیره
 .شودمی 

 .دهند، ایجادشده استاین تکنولوژی از ترکیب چندین هارددیسک که یک واحد را تشکیل می
 .شوددارد انجام می RAID ریکاوری  ه به سطح تکنیکی کهسازی سیستم بر اساس نیاز شما و با توج پیاده

 .هایی را در نظر بگیریدبرای افزایش سرعت، کار آیی و عملکرد سیستم بهتر است، توصیه

RAID چیست؟ 

های متفاوت ذخیره کرد  ها را در دیسکصورت یکسان دادهاین است که به توان به RAID هدف اصلی استفاده از
 .شودها می ب افزایش کارایی و حفاظت از دادهو این کار سب

بیند کند و یا آسیب می ها درزمانی که سیستم کرش میاین تکنیک سبب جلوگیری از پاک شدن اطالعات و داده
 .شودمی 

 .های فیزیکی توزیع شوندصورت متفاوت در بین دیسکاطالعات ممکن است به RAID در هاردهای
RAID توزیع، انواع مختلفی دارند ها بسته به نوع. 

 RAID ریکاوری

RAID شودها میسبب افزایش و ایمنی ذخیره اطالعات و داده بر روی دیسک. 
شده بر روی رید پیدا البته ممکن است دچار آسیب و مشکل شوند و نیاز به ریکاوری و بازیابی اطالعات ذخیره

 .کنیم
 .باشدهای سرور و هارد میرابیمربوط به خ RAID ترین مشکل مربوط به رایج

های رید را بازیابی و ریکاوری کرد، به ارائه  آمیز اطالعات و دادهصورت موفقیت که بتوان بهبنابراین برای این
 .پردازیممی  RAID ریکاوری های مهم در موردتوصیه

 .اطالعات خود را از رید ریکاوری کنیدراحتی توانید بهها شما میها و عمل به آنبا استفاده از این توصیه
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 دیسک را اسکن نکنید 

را اسکن   RAID وجه درایوهایهیچهای ذخیره بر روی آن با مشکل مواجه شد بهاگر رید به مشکلی برخورد و داده
 .نکنید

صورت خودکار ویندوز در زمان باال آمدن درایو رید را اسکن کند، شما باید از انجام این  عالوه بر این احتمال دارد به
 .کار جلوگیری کنید

آید در اکثر مواقع به دلیل نقص در پیکربندی با دیتای  به وجود می RAID لی که برای درایوخرابی و مشکالت احتما
 .ها استموجود درروی دیسک

را   RAID که به ریکاوری رید پرداخت، با پیکربندی مجدد و اصالح آن، مشکل و عیب درایو توان قبل از اینمی 
 .برطرف کرد

ها و اطالعات  یسک کنید، ممکن است سبب مخدوش شدن دادهاگر در چنین شرایطی اقدام به اسکن د
 .آمیز نخواهد بود شده بر روی دیسک شود درنتیجه ریکاوری رید موفقیت ذخیره

 از اطالعات خود بکاپ گیری کنید 

 .شود، بکاپ گیری استیکی از مواردی که همیشه جهت بازیابی اطالعات و داده توصیه می
 .های خودخواهید داشتها و اطالعات، همیشه یک کپی از اطالعات و دادهدهبا انجام بکاپ گیری از دا
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 .ای انجام شودنکته مهم این است که بکاپ گیری حتمًا باید بر روی دیسک جدا یا سیستم و تجهیزات جداگانه
 .ازاین که بخواهید برای ریکاوری رید اقدام کنید، بکاپ گیری از آن را فراموش نکنیدپیش 

 را انجام ندهید RAID ردهی اولیه و تعریف مجدد آرایهمقدا 

RAID را دوباره تعریف نکنید و مجدد مقداردهی اولیه انجام ندهید. 
 ها زمان باید صرف شود تنها ساعت با تعریف دوباره و انجام مقداردهی اولیه نه

 .گر قابل بازیابی نخواهد بودرود و دیشده بر روی رید از بین میهای ذخیرهبلکه همه اطالعات و داده

 اهمیت گذاشتن شماره و یادداشت  

، هارد خراب شد، آن را از دستگاه خارج کرده و شماره روی آن را بر اساس آرایه آن  RAID اگر در زمان استفاده از
 .یادداشت کنید

 .اید نیز یادداشت کنیدچنین تاریخ و زمانی که رید را از سیستم خارج نمودههم
ها با آنچه داخل سیستم رید است، یکی  گذاری ریدها باید به صورتی باشد که شماره روی دیسکنگام شمارهدر ه
 .باشد

 .های خطا وجود دارد چراکه در بسیاری از مواقع تعدادی هارد خراب با پیغام
وانید مشکل را  تتوانید مشکل را کدگذاری کنید، با این کار میشما با یادداشت ترتیب زمانی خراب شدن می

 .تر رفع کنیدراحت

RAID   را بازسازی یا Rebuild  نکنید 

 .شده بر روی آن شودهای ذخیرهتواند سبب از دست رفتن اطالعات و دادهمی  RAID کردن Rebuild بازسازی یا
 .وجه آن را بازسازی نکنیدهیچاین است که به RAID های مهم در مورد ریکاوریبنابراین یکی دیگر از توصیه

 .ا متوقف کنیدصورت ناخواسته بازسازی رید اتفاق افتاد، فورًا آن راگر به
شده روی آن را از  های ذخیرهکند و اطالعات و دادهبازسازی مجدد رید عاملی است که ریکاوری آن را غیرممکن می

 .بردبین می

 فورًا هارد معیوب را تعویض کنید

 .است RAID ریکاوری های مهم در موردتعویض هارد معیوب در اسرع وقت از دیگر توصیه
چنانچه کنسول کارت با نمایش پیام خطا، هشدار خرابی داد و یا صداهای غیر مکانیکی از هارد خود شنیدید باید 

 .فورًا اقدام به تعویض هارد کنید
 .صداهایی مانند تلق تلق، خش خش، بوق بوق و غیره از عالئم مشکل در رید است که نیاز به تعویض دارد
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 .ها و اطالعات خود را ریکاوری کنید خیلی بیشتر است که بتوانید دادهینموقع هارد، امکان ابا تعویض به
ها را  دست کنید و سعی کنید هارد را خارج کرده و دوباره جا بیندازید، احتمال ریکاوری و بازیابی دادهاگر دست

 .دهیدشدت کاهش میبه
 .دشوکه ریکاوری انجام شود، بسیار کم میدر این صورت احتمال این

 ها بررسی هارد دیسک 

 .ها کاری بسیار مهم استتست کردن هارد درایوها و اطمینان از سالمت آن
 شودخواهید آن را با هارددیسک معیوبی تعویض کنید، توصیه میاید و می ای خریدهاگر هارد دیسک تازه

 .شویدقبل از تعویض حتمًا هارددیسک جدید را تست کرده و از سالم بودن آن مطمئن 
کنند و آن را تست شده تازه و آکبند است اکتفا میبسیاری از افراد تنها به این نکته که هارددیسک خریداری

 .کنندنمی
 .شده هم احتمال این که دارای مشکل باشد وجود دارد که در برخی مواقع هارد تازه خریداریدرحالی

 .ر کنسول استوریج استفاده کنیدافزاتوانید از منوهای نرمبرای تست هارد دیسک می

 انجام دادن صحیح تعویض هارد معیوب 

 .درستی تعویض کنیدهارد معیوب را به
 .شود عمل کنیددانید منظور از درست انجام دادن تعویض هارد چیست بهتر است به صورتی که گفته میاگر نمی

هایی که هارد هات پالگ دارند، معیوب شود برای تعویض هارد  اگر هارد دیسک موجود در سرورها و استوریج
 .معیوب، دستگاه را خاموش نکنید

 اه، هارد معیوب را با هارد سالم عوض کنیدمی توانید بدون خاموش کردن دستگ
ها را در کنسول  شود، وضعیت مربوط به آرایهجایی و تا زمانی که کار تعویض هارد تمام میتا بتوانید در زمان جابه

 .نظارت کنید
 .اگر در حین کار و زمان تعویض کردن با نوسانات برق مواجه شوید

 .شوداطالعات از دسترس خارج می زیاداحتمال  دستگاه خاموش شده و به
افزارها و یا ابزارهای تعمیر درایو و اسکن دیسک ها و اطالعات از نرمتوجه داشته باشید برای ریکاوری داده

 .استفاده نکنید
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 بندیجمع

 RAID های خود ازها برای افزایش سرعت و کار آیی سیستمها، موسسات و سازمانامروزه بسیاری از شرکت
 .کننداده میاستف

 .کندمزایای بسیاری دارد و بسیاری از مشکالت را برطرف می RAID استفاده از
 .توجه کرد RAID ریکاوری های مهم در مورداما برای گرفتن نتیجه بهتر باید، به توصیه

 .شوید وری بیشتر ریدها سبب افزایش کار آیی و بهرهها و انجام آنتوانید با رعایت این توصیهشما می

 و SAN هم چنین جهت کسب اطالعات بیشتر در زمینه استوریج ها می توانید این مقاله را مطالعه کنید: تفاوت
NAS دربخش Storage شبکه 

 توسط مجموعه شرکت های مهندسی دانش بنیان رها : گردآوری و تنظیم

 

 موفقیت تمرکز کردن بر روی اهداف است نه موانع 
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