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1 ΑΝΑ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΩΝ (REPARTITIONING) ΣΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ DYNAMIC VOLUMES ΚΑΙ SOFTWARE 
RAID 1 (MIRRORING)  

1.1  Software raid σε λειτουργικά συστήµατα MS 

Windows 2000/XP/2003 

Μία από τις δυνατότητες που παρέχουν τα λειτουργικά συστήµατα MS Windows 
2000/XP/2003 είναι η δυνατότητα διαµόρφωσης των δίσκων ενός σταθµού 
εργασίας ή ενός εξυπηρετητή σε συστοιχία raid 1 µε µέσα από το λειτουργικό 
σύστηµα, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία hardware raid controller. Το raid 1 
ενεργοποιείται για κάθε κατάτµηση του σκληρού δίσκού ξεχωριστά και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ενεργοποίησή του είναι ο δίσκος να είναι δυναµικός 
(dynamic). Τα υπολογιστικά συστήµατα µε δίσκους σε συστοιχία raid 1 
εξασφαλίζουν τα δεδοµένα τους απέναντι στην καταστροφή του ενός δίσκου και 
έχουν υψηλότερη διαθεσιµότητα από αντίστοιχα συστήµατα µε δίσκους χωρίς 
διαµόρφωση κάποιας συστοιχίας. Το βασικό µειονέκτηµα είναι η αξιοποίηση µόνο 
του 50% του διαθέσιµου αποθηκευτικού χώρου. 

1.2  Software raid στο περιβάλλον των σχολικών 

εργαστηρίων 

Στους εξυπηρετητές αρκετών σχολικών εργαστηρίων υπάρχουν εγκατεστηµένοι 2 
σκληροί δίσκοι ide, οι οποίοι έχουν γίνει δυναµικοί και στους οποίους υπάρχουν 2 
software raid 1 volumes (c & d), µε το λειτουργικό σύστηµα και τα δεδοµένα των 
χρηστών του σχολικού εργαστηρίου αντίστοιχα, όπως φαίνονται στην Εικόνα 1. 

 

 

Εικόνα 1 ∆ιαµόρφωση δυναµικών δίσκων σε συστοιχία RAID 1 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις στα εργαστήρια αυτά, προκύπτει η ανάγκη να γίνει 
αναδιάταξη του χώρου των 2 volumes (π.χ. ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιµος χώρος 
στο c), χωρίς να υπάρξει απώλεια των δεδοµένων των χρηστών και χωρίς να 
απαιτηθεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος και των εφαρµογών. To 
λειτουργικό σύστηµα δεν παρέχει δυνατότητα αναδιάταξης του µεγέθους των 
volumes σε δυναµικούς δίσκους, οι οποίοι προέρχονται από µετατροπή βασικών 
(basic) δίσκων σε δυναµικούς (dynamic). Αν οι δίσκοι του συστήµατος είναι 
εξαρχής δυναµικοί τότε υπάρχει η δυνατότητα να γίνει on the fly αλλαγή του 
µεγέθους των volumes. 
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Για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου περιορισµού διερευνήθηκε η δυνατότητα 
αναδιάταξης των κατατµήσεων µε τη χρήση εργαλείων τρίτων κατασκευαστών. Η 
διαδικασία που διαπιστώθηκε ότι µπορεί να εφαρµοσθεί περιγράφεται στη 
συνέχεια. 

1.3 ∆ιαδικασία αναδιάταξης κατατµήσεων σε 

σκληρούς δίσκους συστοιχίας software raid 1 

Η προτεινόµενη διαδικασία έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε λειτουργικό σύστηµα MS 
Windows 2000 server, ενώ δεν αναµένεται να υπάρχουν προβλήµατα στην 
εφαρµογή της σε συστήµατα µε λειτουργικό σύστηµα MS Windows XP/ MS 
Windows 2003 server. 

Η διαδικασία περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους στάδια. 

• ∆ιακοπή του raid 1 και για τα δύο volumes του συστήµατος (c και d) από 
την management console (Εικόνα 2 και Εικόνα 3). 

 

 

Εικόνα 2 ∆ιακοπή Software Mirror στο volume c 

 

Εικόνα 3 ∆ιακοπή Software Mirror στο volume d 
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• Προσωρινή απενεργοποίηση του 2ου δίσκου του συστήµατος από το bios 
για λόγους ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται διαφύλαξη της 
υφιστάµενης διαµόρφωσης του συστήµατος για την πιθανότητα 
εµφάνισης προβληµάτων. 

• Μετατροπή του 1ου δίσκου σε βασικό (basic) µε τη χρήση του paragon 
partition commander (v5.5) (Hard disk  Convert to basic disk), όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 4. 

 

 

Εικόνα 4 Οθόνη του paragon partition commander (v5.5) 

 

• Μετατροπή της πρωταρχικής κατάτµησης του ίδιου δίσκου σε ενεργή 
(active) µε τη χρήση του ίδιου εργαλείου. 

• Εκκίνηση του συστήµατος από αυτό το δίσκο και διόρθωση τυχών λαθών 
του µε τη χρήση του προγράµµατος chkdsk (chkdsk /r). 

• Αναδιάταξη των κατατµήσεων του δίσκου στα επιθυµητά µεγέθη µε τη 
χρήση του paragon partition commander ή άλλων κατάλληλων 
εργαλείων. 

• Επανεκκίνηση του υπολογιστή και µετατροπή του δίσκου σε δυναµικό 
από την management console (computer management  disk 
management) του λειτουργικού συστήµατος (Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5 Μετατροπή βασικού δίσκου σε δυναµικό 
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• Ενεργοποίηση του 2ου δίσκου του συστήµατος από το bios. 
• Εκκίνηση των windows και διαγραφή µέσω της management console 

(computer management  disk management) των volumes του 2ου 
δίσκου (Εικόνα 6 και Εικόνα 7). Αν στο σηµείο αυτό το λειτουργικό 
σύστηµα αναφέρει και κάποιον άλλον δίσκο, επισηµαίνοντάς τον ως 
“missing”, διαγράφουµε µε τον ίδιο τρόπο και από αυτόν τα volumes και 
στην συνέχεια τον αφαιρούµε (remove disk). 

 

 

Εικόνα 6 ∆ιαγραφή του 2ου Volume του δεύτερου δίσκου 

 
Εικόνα 7 ∆ιαγραφή του 1ου Volume του δεύτερου δίσκου 

• Ενεργοποίηση του raid 1 για τα 2 volumes του συστήµατος, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 8 και Εικόνα 9. Η διαδικασία απαιτεί κάποιο χρονικό 
διάστηµα ανάλογα µε το µέγεθος των κατατµήσεων και µετά την 
ολοκλήρωσή της η νέα συστοιχία raid 1 είναι έτοιµη. 
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Εικόνα 8 Ενεργοποίηση του raid στο 1ο volume 

 

 
Εικόνα 9 Ενεργοποίηση του raid στο 2ο volume 

Με το πέρας αυτού του βήµατος, έχει ολοκληρωθεί η συνολική διαδικασία 
αναδιάταξης κατατµήσεων σε dynamic volumes. 


