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مقدمه

لبة عبارة عن انواع عديدة من التقنيات لتوصيل األقراص الص•
ب نوع الرايد بينهم بحستوزيع البيانات بحيث يتم , بعضها ببعض

اناتالمستخدم لغرض زيادة سرعة الكتابة والقراءة ونقل البي
عمل الى االقراص الصلبة وبالتالي رفع اداء الحاسوب وكذلك ل

في االقراص البيانات المودودة نسخة طبق االصل من 
.واستعادتها عند حدوث عطب في احد االقراص

ئعة ظهرت هذه التقنية في عقد الثمانينات ولكنها اصبحت شا
عد دعم الوقت الحاضر السيما بالحاسوب في االستعمال بين هواة 

صلبة غالبية لوحات االم لهذه التقنية وايضا لرخص االقراص ال
.العادية منها والساتا



مقدمة

يانات والسيما تستخدم هذه التقنية في السيرفرات الكبيرة لنقل الب•
امج عند استخدام بعض التطبيقات مثل بروكذلك , المهمة منها

CAD  ل كبيرةسرعة نقيحتاج الى وبعض برامج الملتيميديا التي.
0حيث تبدأ هذه االنواع من , هناك انواع عديدة من هذه التقنية

.  7الى 
زاته فكل نوع له ممي, هذ االرقام تدل على نوع الرايد المستخدم 

.واستخداماته وطريقة ربطه
,1ورايد 0اهم االنواع المستخدمة في تقنية الرايد هي رايد 

والسبب يعود الى دعم الغالبية العظمى من لوحات االم هذين
اء على االستخدام العادي للحاسوب سوان باالضافة الى , النوعين

مستوى شبكة صغيرة من الحاسبات او مستوى الشخصي 
.اليتطلب اكثر من هاتين النوعين



معرفة ذلك بواسطة الرجوع الى الكتيب االرشادييمكن •

,  المرفق مع اللوحة

اوتواجد هذه المفاتيح المبينة في 

ادناه في الشاشة السوداء عند الصور •

.  بداية تشغيل الحاسوب

بعض لوحات االم تدعم رايد •

,  واقراص ساتا معا  IDEلالقراص•

.اللوحات تدعم فقط احد هذه االنواع من االقراصوبعض •

, يمكن معرفة ذلك بواسطة الرجوع الى الكتيب االرشادي المرفق مع اللوحة

اوتواجد هذه المفاتيح المبينة في الصور ادناه في الشاشة السوداء عند 

. بداية تشغيل الحاسوب
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وطة سوف تندمج عدد االقراص الصلبة المرب, في هذا النوع •

دد نظام الوندوز بحجم مجموع عفي معا لتعطي قرصا واحدا 

تساوية مالى اقسام االقراص المندمجة و سوف تنقسم البيانات 

ى وصغيرة تتوزع على عدد االقراص الصلبة مما يؤدي ال

كلما ازداد عدد . نقل البيانات والقراءة في سرعة زيادة 

ازداد السرعة و ارتفع, االقراص الصلبة في هذا النوع 

االداء 
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البيانات نصف, نالحظ من الصورة اعاله ان البيانات قد انقسمت بالتساوي الى قرصين •
160واصبح حجم القرصين بعد االندماج, في قرص والنصف االخر في القرص االخر

.غيغا 
سرعة كما يفضل ان تكون, استخدام قرصين على االقل او اربعة مع هذا النوع يفضل 

النه السرعة والحجم ستحددها القرص البطئ .واحجام هذه االقراص متساوية ايضا
والصغير

المزايا
في التطبيقات سريعة سهلة التهيئة في بيوس الرايد تستخدم في تحرير الفديو والصور و

التي تحتاج الى سرعة
العيوب 

فقدان اي عطب في احد االقراص ستسبب 
جميع البيانات اي خطأ عند كتابة او 

البيانات قراءة البيانات ستسبب فقدان 
تحتاج على االقل قرصين
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ين في سوف تتوزع جميع البيانات الى كال القرص, في هذا النوع •
ين سوف نحصل على قرصبمعنى , نفس الوقت من دون انقسام 

احدهما يظل نسخة. متشابهين تماما في محتوى البيانات
,  (نسخة طبق االصل)احتياط في حالة عطب احد القرصين
وبالتالي ضمان عدم ضياع البيانات

يانات تكون سرعة كتابة البيانات في هذا النوع بطيئة النه الب
د وهذا كال القرصين في ان واحعلى جميعها دون انقسام ستكتب 

نه الهذه الحالة لكن سرعة القراءة ستزداد في . ياخذ وقت طويل
.كال القرصين يحتويان على نفس البيانات



RAID 1

صين الحظ من الصورة اعاله ان البيانات قد توزعت في كال القر•
ظ لالخر وظل كل قرص يحتفاحدهما مرأة وكان الناتج قرصين 

بحجمه لذا يحتاج المستخدم الى شراء اقراص اضافية
المزايا 

ين ضمان في عدم ضياع البيانات تحتاج على االقل الى قرص
تستخدم في مجال السيرفرات وفي

المعلوماتنظم الشركات وحفظ 

العيوب 
الحتياجهاغير سريعة مكلفة 

الى عدد كبير من االقراص 
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اقراص صلبة 3و هو يعمل على عدد يساوي او اكبر من •

بت وهو يوضع كما في الشريحة التالية في قرص اضافي
البتاتات الموجودة في األقراص xorالزوجية المطابقة ل 

.كما في الشكل جانبا. االخرى

في حال عطب احد االقراص فنقوم بحساب•
لالقراص xorالبت المخزن من عملية 

االخرى مع القرص االضافي لنحصل على

.القرص المعطوب



– Let's take an example to show how this works; you can do this yourself easily on a sheet of 
paper. Suppose we have the following four bytes of data: D1=10100101, D2=11110000, 
D3=00111100, and D4=10111001. We can "XOR" them together as follows, one step at a time:

• D1 XOR D2 XOR D3 XOR D4
= ( (D1 XOR D2) XOR D3) XOR D4
= ( (10100101 XOR 11110000) XOR 00111100) XOR 10111001
= (01010101.XOR 00111100) XOR 10111001
= 01101001 XOR 10111001
= 11010000

• Now let's say we store these five values on five hard disks, and hard disk #3, 
containing value "00111100" is corrupted. We can retrieve the missing byte simply 
by XOR'ing together the other three original data pieces, and the parity byte we 
calculated earlier, as so:

• D1 XOR D2 XOR D4 XOR DP
= ((D1 XOR D2) XOR D4) XOR DP
= ((10100101 XOR 11110000) XOR 10111001) XOR 11010000
= (01010101 XOR 10111001) XOR 11010000
= 11101100 XOR 11010000
= 00111100



طريقة العمل








