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RAID

RAID significa Redundant Array of Independent Disks.

Em bom português, significa Matriz Redundante de 
Discos Independentes. Apesar do nome ser 

complicado, o conceito é bem simples: fazer com que vários 
discos rígidos trabalhem como se fossem um só.



RAID
Hardware x Software

Pode-se implementar RAID de duas 
maneiras distintas sendo cada qual com 

suas vantagens e desvantagens: RAID por 
Software ou Hardware.



RAID por Software

A grande vantagem do RAID por software é 
seu custo: nenhuma placa adicional ou 
mesmo componente onboard faz parte dos 
seus requisitos. Na verdade, a única 
necessidade é ter um sistema operacional 
que dê suporte a essa tecnologia - como o 
Windows 2000, Windows 2003 Server ou até 
mesmo um Windows XP ou Linux.

http://www.baboo.com.br/absolutenm/templates/content.asp?articleid=3660&zoneid=145&resumo=


Discos básicos versus discos dinâmicos

Disco Benefícios

Discos básicos

Use para criar espaço segregado para organizar os 
dados

Pode ser dividido em até 4 partições primárias ou até 
3 partições primárias e uma partição ampliada

Discos 

dinâmicos

Use para criar volumes que abrangem vários discos

Não há limite para o número de volumes por disco

Use para criar discos tolerantes a falhas para garantir 
a integridade dos dados quando houver falhas no 
hardware



Disco Básico:
É o disco comum, que é subdividido em 

partições. Pode ter até quatro partições 
Primárias (aquelas que dão suporte a boot) 
ou então três Primárias e uma Estendida. 

Esta última é subdividida em Unidades 
Lógicas. Um disco básico não dá suporte a 

RAID por software.



Disco Dinâmico: 
Este tipo de disco é de exclusividade dos 
sistemas operacionais baseados no 

Windows 2000 (Vista, XP e Win2003 inclusos), 
ou seja, somente esses sistemas operacionais 
conseguem reconhecê-lo. Um disco dinâmico 

é subdividido em Volumes ao invés de 
partições. Nesse caso não há limitações 

quanto ao número de volumes que podem 
existir em um disco dinâmico. Com ele 
podemos criar matrizes de RAID por 

software.



Resultados da conversão do disco dinâmico

Pode converter um disco de armazenamento básico em um 
disco dinâmico a qualquer momento, sem perda de dados

Os discos dinâmicos são associados aos grupos de discos

Os grupos de discos ajudam na organização de discos 
dinâmicos

Cada disco contido em um grupo de discos armazena réplicas 
dos mesmos dados de configuração

O Windows inicializa o disco com uma identidade de grupo de 
disco e uma cópia da configuração de grupo de discos atual

As partições existentes no disco básico tornam-se volumes

Os discos dinâmicos podem ser revertidos para discos 
básicos

A estrutura e os dados do disco não são mantidos

Faça um backup dos dados antes da reversão



?????????? DUVIDAS ????????

•Como faço para converter um disco dinâmico de volta
para básico?

Isso não é possível sem que todos os volumes

tenham sido deletados. Portanto, tenha certeza do que
está fazendo...

•Posso converter meu ZIP drive ou meu disco USB para
disco dinâmico?

Não é possível converter discos removíveis para
discos dinâmicos. Tampouco o disco rígido de seu laptop
ou notebook pode ser convertido para dinâmico.

•E o suporte para dual Boot (boot.ini)?

Não é possível executar dual boot após a
conversão.



Tipos de Volume?

Volume Simples: É o equivalente à partição do disco Básico. Todas 

as partições são convertidas para volumes simples depois que seu 

disco se torna dinâmico.

Volume Estendido (ou Spanned): Um volume estendido pode 

conter espaço em disco de até 32 HDs. Os dados são gravados 

preenchendo o espaço em disco do primeiro HD, depois do segundo 

e assim por diante. Por essa razão, não há melhoria na performance.

Volume Distribuído (Striped): Chamado assim porque os dados são 

gravados em tiras (stripes). É o nosso famoso RAID 0! Um volume 

striped pode conter de 2 até 32 discos.

Volume Espelhado: É o RAID 1. 

Volume Striped com Paridade: Implementação por software do 

RAID 5. O Windows 2000 suporta até 32 discos em um Volume 

Striped com Paridade, lembrando que o mínimo é 3.

http://www.baboo.com.br/absolutenm/templates/content.asp?articleid=3661&zoneid=145&resumo=


O que é um volume simples?

Contém espaço em um único disco

Pode ser criado somente em discos dinâmicos

Possui menos restrições do que uma partição de disco 
básica

Pode usar os sistemas de arquivos NTFS, FAT ou FAT32

Pode ser ampliado se for formatado com NTFS

Volume simples



O que é um volume estendido?

Volume estendido

3994 MB
Não alocado

Novo Volume (G:)
100 MB NTFS
Saudável

Disco 1

Dinâmico

4094 MB

On-line

3994 MB
Não alocado

Novo Volume (G:)
100 MB NTFS
Saudável

Disco 2

Dinâmico

4094 MB

On-line

Espaço livre combinado

em um volume lógico



RAID 0

Dois ou mais discos rígidos são agrupados. Os dados são 

gravados distribuindo-se a carga entre os discos que fazem 

parte da matriz (geralmente em blocos de 32kb ou 64Kb de 

dados). Este método não é muito seguro, já que se um 

participante da matriz falhar, todos os dados serão 

perdidos. No entanto, é o mais rápido, pois a leitura e 

gravação são distribuídas.



O que é um volume distribuído?

Dados gravados por 

todos os discos em 

unidades de 64 KB

64 KB

Volume 

distribuído

3994 MB
Não alocado

Novo Volume (G:)
100 MB NTFS
Saudável

Disco 1
Dinâmico

4094 MB

On-line

3994 MB
Não alocado

Novo Volume (G:)
100 MB NTFS
Saudável

Disco 2

Dinâmico

4094 MB

On-line

Espaço livre combinado

em um volume lógico

64 KB64 KB



RAID 1

Também chamado de espelhamento: um dos discos serve 

de espelho para o outro. Tudo que é gravado em um dos 

discos é gravado no outro. A leitura dos dados é 

acelerada, já que temos dois discos lendo o mesmo 

arquivo. É uma forma bem segura, mas também a mais 

cara, sendo que apenas 50% do espaço disponível é 

aproveitado.



RAID 5

Melhor relação custo x performance x segurança. Para esse tipo de 

RAID, há necessidade de no mínimo 3 discos. As informações de 

paridade são gravadas em cada disco de tal forma que se um dos 

integrantes da matriz falhar, as informações nele contidas podem 

ser reconstruídas. A performance de leitura é a melhor entre as aqui 

citadas, já que as informações estão distribuídas entre três ou mais 

discos.



RAID 5
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RAID 5 – Exemplo Quebra Disco 1

Disco 1

x

x

x

x

x

x

Disco 2

0

1

1

1

1

0

Disco 3

1

0

1

0

0

0

0,1  Bit de paridade

0,1 Bit de Dados



RAID 5 - Exemplo Quebra Disco 3
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RAID por Hardware
RAID por hardware é sem dúvida a maneira mais eficiente de implementar 
matrizes de discos rígidos e qualquer sistema operacional pode reconhecer 
uma matriz desse tipo, como se fosse um HD simples. A figura abaixo 
demonstra esse aspecto em uma placa-mãe Soyo K7V Dragon Plus, que 
contém um chip onboard da Promise modelo FastTrak 100 Lite.



RAID por Hardware

http://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=16099


RAID por Hardware

http://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=16100
http://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=16103
http://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=16102
http://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=16106
http://www.clubedohardware.com.br/fullimage.php?image=16109


RAID Placa Controladora
HP - Smart Array E200 SAS RAID Controller

Technical Information 

Host Interface : PCI Express x4 

Data Transfer Rate : Up to 300MBps per Channel 

Drive Support : Up to 32 x Logical 

Platform Support : Solaris 

PC 

Unix 

RAID Levels : 1  

0 

5 

R$ 1.464,00

http://www.dotstore.com.br/LojaImatica/?Menu=Produtos&Act=Fabricantes&FabricanteID=53985


RAID Placa Controladora
IBM - ServeRAID-7t 4 Port Serial ATA RAID Controller (ref. IMIBM39R8805)

R$ 1.481,00

http://www.dotstore.com.br/LojaImatica/?Menu=Produtos&Act=Fabricantes&FabricanteID=53867
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