
Storage Area Networks
شبكات مناطق التخزين

لتاسعةاالمحاضرة 

إناس عدي. م : إعداد 

جامعة حماة

الكلية التطبيقية 

قسم تقنيات حاسوب 

السنة الرابعة  

/2/إدارة شبكات 





SANتعريف شبكات  
وتستخدم . هً شبكة متخصصة بتوفٌر الوصول إلى كتلة البٌانات الموحدة(SAN)شبكات مناطك التخزٌن  

شبكات مناطك التخزٌن أجهزة التخزٌن مثل مجموعة من األلراص الصلبة و األشرطة الممغنطة وٌمكن 

عادة ما ٌكون لشبكات . الوصول إلى السٌرفرات حٌث تظهر بأنها أجهزة موصولة محلٌا بنظام التشغٌل 

المناطك شبكة من أجهزة التخزٌن الخاصة بها بحٌث ال ٌمكن لألجهزة من الشبكات المحلٌة األخرى الوصول 

.  إلٌها

تعمل بنٌة مناطك التخزٌن بطرٌمة تجعل أدوات التخزٌن متاحة لكل السٌرفرات الموجودة فً شبكات

التً تتصل معها كما أن إضافة أجهزة تخزٌن جدٌدة WAN وLAN الـ 

  للسٌرفراتعلى منطمة التخزٌن الشبكٌة ٌجعلها متاحة أٌضا بدورها 

هنا ٌمكن أن نشبه السٌرفرات كجسر . السابمة

.ٌربط بٌن المستخدم النهائً وبٌن المعطٌات المخزنة فً أدوات التخزٌن



 SAN فوائد شبكات 
. Fiber Channel توفر سرعة نمل بٌانات عالٌة وذلن باستخدام–1

.وحدات تخزٌن مركزٌة تسمح لعدة سٌرفرات الوصول إلٌها فً نفس الولت –2

توفر حماٌة للبٌانات وتمكننا من إستعاداتها وذلن بعزلها عن األضرار التً لد تصٌب –3

.السٌرفرات

لكل شبكة ، نضع وحدة تحزٌن  File Server تملل من عدد السٌرفرات فبدال من وضع–4

.مركزٌة

على سبٌل المثال ٌستطٌع كل . تسهل الوصول للبٌانات والتطبٌمات وتوفر لنا الولت –5

الموظفٌن المتواجدٌن فً مختلف فروع الشبكة تجربة التطبٌمات والتعامل مع لواعد 

.البٌانات وذلن بالوصول إلى وحدات التخزٌن بدال من التنمل بٌن الفروع 

.....رٌدهاتتمكنن من عمل إتصال فً بٌن مختلف أنواع السٌرفرات فً الشبكة مثل –6



SANسلبيات 

التكلفة  العالٌة -1

التعمٌد  -2



 SANمعمارية شبكات 

من ثالث طبمات وهً SAN الـتتكون معمارٌة شبكات 

1- Host Layer  والتً تمثل أجهزة العمالء والسٌرفرات فً الشبكة

والتً توصل لحواسب والسٌرفرات مع وحدات   Fabric Layer الطبمة الوسطى  -2

 Hubs, Switches, Routers, Cables التخزٌن عن طرٌك

  3- Storage Layer  والً تمثل وحدات التخزٌن  .

:والصورة التالٌة توضح شكل المعمارٌة 





 SAN الـتقنيات شبكات 

1- SCSi

SCSi هً اختصار لـ Small Computer System Interface وهً تمنٌة نمل بٌانات من 

.  متر  25وبمسافة ألصاها  160Mbps البٌانات بسرعة ألصاهاوتستطٌع نمل.  Parallel نوع

.وتعتبر هذه التمنٌة لدٌمة وال تستخدم اآلن كونها تسمح بتوصٌل عدد محدود من السٌرفرات 



2- Fiber Channel

هو التمنٌة التً تمكننا من ربط وحدات التخزٌن مع السٌرفرات باستخدام كابالت الفاٌبر أو 

وهذا ما 10Gbps الكابالت الضوئٌة والتً تسمح لنا بنمل البٌانات بسرعة عالٌة جداً تصل إلى

ٌفٌدنا لو كنا على سبٌل المثال نموم بتصوٌر مؤتمر بالفٌدٌو ونرٌد نمله مباشرتا إلى وحدات 

كما أنها تمكنت من نمل . التخزٌن فسنحتاج إلى سرعة عالٌة جدا كون الفٌدٌو كبٌر الحجم 

ً . البٌانات للمسافات الطوٌلة  .وهً األكثر شٌوعاً وإستخداما
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3- RAID
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3- RAID

وتعد هذه التمنٌة من   redundant array of independent disks وهً اختصار لـ

أحد أهم التمنٌات المستخدمة فً السٌرفرات وأجهزة حفظ البٌانات فهً تموم بعملٌة دمج 

عدة وحدات تخزٌن مع بعضها البعض لٌس بشكل فٌزٌائً أو عن طرٌك الكابالت ولكن 

ولكل  RAID 5 و  RAID 1 و RAID 0 بطرٌمة منطمٌة ممسمة إلى عدة مستوٌات مثل

واحد منها خصائصه 



:  RAIDأنماط ال 

0-RAID

وظٌفة هذا النوع ، لرص صلب أو أكثر  2هذا النوع من الراٌد ٌحتاج على األلل 

هو جمع األلراص مع بعض مما ٌعنى جمع المساحه التخزٌنٌة لكل األلراص 

 RAID-0تٌرا باٌت بواسطة  1ألراص صلبه بحجم  4بمعنى انن فً حاله تم ربط 

 تٌرا باٌت 4ستحصل على اجمالى مساحه 



-:الشروط

.أو أكثر بأي عدد زوجً أو فردى  2عدد األلراص ٌجب أن ٌكون  -

.السرعة  واأللراص الصلبه جمٌعها ٌجب أن تكون متطابمة فً النوع و المساحه  -

-:المزايا 

ٌتٌح لن جمع المساحات الكلٌه لأللراص مما ٌجعلن تتمتع بمساحه تخزٌنٌة كبٌره دون  -

.اى فمد 

.الكتابة على األلراص  وسرعه كبٌره فً المراءة  -

-:العيوب 

المشكله األكثر أهمٌه هً أن فً حاله تلف اى من األلراص المتصلة عن طرٌك هذا  -

فهذا ، ستفمد كافه البٌانات المخزنه على كافه األلراص الصلبه  RAID-0النوع من الراٌد 

 النوع ال ٌنصح به فً حاله تخزٌن بٌانات هامه ألنه غٌر آمن بشكل كافً



1RAID   فهً تعمل عند تواجد وحدتٌن تخزٌن أو أكثر فهً تموم بأخذ نسخة

احتٌاطٌة من وحدة التخزٌن ونسخها لأللراص األخرى بشكل كامل بهدف الحفاظ 

. بالمراءةوتسمى أٌضا . على البٌانات من الضٌاع 

ممٌزاته:

المعلومات من الضٌاع على فظة أفضل تمنٌة للمحا -1

.وضمان توفرها طوال الولت

.الجهاز ٌعمل وٌمكن إضافة أو إزالة ألراص صلبة للمجموعة  -2

.سهولة زٌادة المدرة التخزٌنٌة وذلن بإضافة ألراص جدٌدة بكل سهولة -3

لحد ما سرٌع فً المراءة الن المعلومة موجودة بأكثر من لرص، فان أول لرص  -4

.ٌسلم المعلومة سٌتم استغالله



  RAID 1مساوئ 

حٌث أن الملف ٌتم كتابته على أكثر من لرص ثم ٌتم التدلٌك . بطأ كتابة المعلومة -1

.بٌن األلراص للتأكد من تطابك المعلومة

الن كل لرص هو عبارة . المساحة التخزٌنٌة ٌحددها اصغر لرص فً المجموعة -2

عن نسخة من المرص األخر، فانه لن ٌتم استغالل إال المساحة المساوٌة ألصغر 

.لرص من المجموعة

تكلفة مالٌة إضافٌة حٌث انه سٌتم استغالل أكثر من لرص للمٌام بعمل لرص  -3

(.طبعا عامل األمان ٌعلل التكلفة)واحد 



5-RAID

مثل ) 1هذا النوع من الراٌد ٌموم بدمج المساحه التخزٌنٌة لكافه األلراص الصلبه عدا 

RAID-0 ألراص صلبه بمساحه  3بمعنى فً حاله توصٌل ، ( و لكن بنالص لرص واحد

تٌرا باٌت فمط اى تم خصم لرص من  2تٌرا باٌت ستكون المساحه الكلٌه هً  1

و هذا المرص النالص هو االحطٌاتى الى لرص صلب ٌتلف من المجموعة   االجمالى

.ألراص صلبه  3التً ال تمل عن  وكلها أٌا كان عددها 



-:الشروط

ٌتم  وأو أكثر و العدد ٌمكن أن ٌكون فردي أو زوجً  3عدد األلراص ٌجب أن ٌكون  -

.واحد من العدد أٌا كان لٌصبح هو الهارد االحطٌاتً هاردطرح 

.السرعة  والمساحه  واأللراص الصلبه جمٌعها ٌجب أن تكون متطابمة فً النوع  -

-:المزايا 

مما ٌتٌح لن امكانٌه ، تفمد لرص صلب واحد فمط من اجمالى عدد األلراص الصلبه  -

.االستفادة من مساحه تخزٌنٌة اكبر 

-:العيوب 

مستوى األمان فٌه ٌنخفض بارتفاع عدد األلراص الصلبه حٌث أن هنان لرص صلب  -

.واحد فمط بدٌل لكافه األلراص المتصلة 



10RAID 

و ، الثالث  وو هنان فرولات بٌن الثانً  RAID0+1أو  RAID1+0أو  RAID-10ٌسمى 

نعم فهو ٌموم بعمل ، معا  1راٌد  و 0ٌطلك علٌه هذا االسم نظرا ألنه ٌموم بوظٌفة راٌد 

.جمع للمساحات التخزٌنٌة و عمل مرآه من األلراص الصلبه أٌضا أو من البٌانات 

وظٌفة هذا النوع كما ذكرنا جمع المساحات التخزٌنٌة و عمل مرآه من كافه األلراص 

المتصلة و لكن الفرق هنا أن مع هذا النوع ٌمكنن توصٌل عدد كبٌر من األلراص و ال 

هذا معناه انن ستتمكن من الحصول على مساحه تخزٌنٌة  وألراص صلبه  4ٌمل عن 

.كبٌره مع األمان المطلوب للبٌانات 

-:الشروط

.أكثر و العدد ٌجب أن ٌكون زوجً  او 4عدد األلراص ٌجب أن ٌكون  -

.السرعة  والمساحه  واأللراص الصلبه جمٌعها ٌجب أن تكون متطابمة فً النوع  -



-:المزايا 

آمن جدا على البٌانات فً حاله استخدام مساحات تخزٌنٌة كبٌره أو فً حاله استخدام  -

. 4الذي ال ٌمل عن  وألراص صلبه بعدد كبٌر 

ٌمكن أن تظل البٌانات محفوظة حتى فً حاله تلف نصف عدد األلراص الصلبه  -

فمط  RAID1+0حاله  فى وبشرط أن ٌكون لرص واحد تالف من كل مجموعه 

من هذه  2ألراص صلبه ٌمكن أن تظل البٌانات حتى لو تلف  4فً حاله توصٌل : مثال 

 ومثال فً حاله تلف لرص واحد ، األلراص معا فً نفس الولت أو فً أولات مختلفة 

لم تمم باستبداله و تلف لرص آخر بعدها فستظل البٌانات موجودة و لكن أكثر من ذلن 

.ستفمد كافه البٌانات بالتأكٌد 

 



.

-:العيوب 

العٌب األكثر شهره هو انن ستتمتع فمط بنصف المساحه التخزٌنٌة لأللراص  -

تٌرا لكل لرص  1ألراص بمساحه  4حاله لمت بتوصل  فىبمعنى انن ، الموصلة 

تٌرا األخرى  2ال وتٌرا فمط  2ستحصل على مساحه نهائٌه  RAID-10باستخدام 

.ستكون هً المرآة للبٌانات 

أٌضا ألنن  وٌكلفن الكثٌر الن سعره مرتفع  RAID-10هذا النوع من الراٌد ، مكلف  -

ستتمتع فمط بنصف المساحه الكلٌه فإذا كنت فً حاجه لمزٌد من المساحه فستضٌف 

 ضعف هذه المساحه لتستفٌد بنصفها فمط



3– Disk Array

 

وذلك  Fiber Interface بـويتم ربطا . هي عبارة عن وحدة تخزين تضم بداخليها عدة أقراص تخزين 

:لنقل البيانات بسرعة قصوى 
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والجدٌر . وهذه األلراص تتوزع على السٌرفرات فكل سٌرفر ٌخزن بٌاناته فً وحدة معٌنة 

بالذكر أن هنالن وحدات تخزٌن تترن فارغة وذلن إذا إمتلئت أحد األلراص فإن السٌرفر ٌكون 

لادر على االتصال مباشرتا بوحدات التخزٌن الفارغة وحجز مساحة حتى ال تضٌع البٌانات 

:والصورة التالٌة توضح ذلن .  بهالمتدفمة بعد أن إمتلئت وحدة التخزٌن األساسٌة الخاصة 

http://i2.wp.com/www.networkset.net/wp-content/uploads/2013/02/Disk-Array-2.jpg


والذي وظٌفته التحكم بتدفك  Controller وكما ترى فً الصورة السابمة ٌوجد هنالن

والذي كما تعلمون وظٌفته تسرٌع عملٌة الطلبات  Cache وكذلن ٌوجد. البٌانات 

ففً المرة األولى تستغرق ولت أطول لتنفٌذ الطلب من . التً نطلبها بشكل متكرر 

المرات التً بعدها



: SAN الـشبكات  طوبولوجيات

 

Point-to-Point Topology

توصٌل السٌرفر بشكل مباشر مع . هذا النوع هو أبسط أنواع التصمٌم فهو باختصار 

. Fiber Layer للـوحدة التخزٌن دون الحاجة 

وٌمكنن توصٌل عدة سٌرفرات بهذه الطرٌمة مع وحدة تخزٌن واحدة لمشاركة 

الخاصة  Fiber Channel البٌانات وهذا ٌعتمد على عد المنافذ الموجدة فً

. Storage Unitبـ

http://i2.wp.com/www.networkset.net/wp-content/uploads/2013/02/Point-to-Point-Topology.jpg


  Arbitrated Loop Topology

والتً ستحتىي على Fabric Layer فً هذا النىع مه التصمٍم سنتعامل مع•

Fiber Channel Hub  وكما تعلم أن. لربط بٍه السٍرفرات ووحذات التخزٌه Hub   جهاا

. Switch غبً لم ٌعذ له وجىد فقذ استبذل بالا

http://i2.wp.com/www.networkset.net/wp-content/uploads/2013/02/Arbitrated-Loop-Topology.jpg


Cascading hubs Topology

. مع بعضها البعض Hubs ٌتم ربط الشبكات فً هذا الطبولوجٌا عن طرٌك ربط عدة

وأن ألصى عدد من . مربوط مع األخر عن طرٌك كبل واحد  Hub وٌكون كل

وهو العدد الذي ٌستطٌع  Hub جهاز 127ٌمكن ربطها مع بعضها Hubs الـ

.Fiber Channel تحمله

 3مع بعضها إلى عدد ألصاها  Hubs لكن عادة تموم الشركات المصنعة بالحد من ربط

عندما ٌموم بإرسال البٌانات فأن جمٌع األجهزة ٌجب  Hub الـأجهزة ، وذلن كما تعلم أن 

وهذا ٌعنً إن نموم . من توصٌل البٌانات Hub الـأن تتولف عن اإلرسال حتى ٌنتهً 

مع بعضها البعض عندما نحتاج إلضافة سٌرفرات أضافٌة للشبكة  Hubs الـبزٌادة ربط 

.وكلما زاد عدد السٌرفرات زادت مدة التأخٌر فً توصٌل البٌانات. 
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Loop of hubs Topology

مع بعضها  Hubs الـحٌث ٌتم ربط .  SAN الـهذا أحد أنواع التصمٌم الممتازة فً بناء شبكات 

وإن الربط بهذه الطرٌمة ٌزٌد من مرونة عمل الشبكة عن حدوث انمطاع . البعض بشكل مغلك

وهذا ما . ألحد األسالن فإن هنالن سلكاً أخر ٌمكن إستخدامه كبدٌل للوصول إلى وحدة التخزٌن 

:والصورة التالٌة توضح ذلن . ٌمٌز هذا النوع من التوبولجً عن سابمه 
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 Hub 3و  Hub 2 الكبل الموصل بٌن إنمطعفً التوبولجً السابك لو  Server 5 كما تالحظ أن

 Loop of Hubs topology والعكس فً.  Storage 2 فإنه سٌفمد الوصول إلى وحدة التخزٌن

. Hub 1 و  Hub 3 فإنه السٌرفر سٌجد مسار أخر وهو الكبل الموصل بٌن

Fault-tolerant loops Topology

وهذا ما ٌستلزم زٌادة  Hubsالـحلمات التوصٌل بٌن  إستخدامأما هذا النوع فكرته الزٌادة من 

 السحابًفً التكلفة وهو تصمٌم فعال ألصحاب الشركات الضخمة وخدمات التخزٌن  مضعافة

 Google Drive و Dropbox مثل



كابالت لن ٌؤثر على فمط االتصال بوحدة التخزٌن إال فً  3فالحظ أن انمطاع كبل واحد أو حتى 

 10حتى  اضافةولحل هذه المشكلة ٌمكنن . بالسٌرفرالكبل الموصل بالكرت الخاص  إنمطاعحال 

.واحد  لسٌرفركروت شبكة 

http://i2.wp.com/www.networkset.net/wp-content/uploads/2013/02/Fault-tolerant-loops-Topology.jpg



