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Pràctiques de laboratori                                        RAID
Escriviu als requadres totes les passes que heu fet per aconseguir cadascun dels exrcicis, així com la 
resposta del terminal.

Material:
• La imatge qemu del vostre Linux. 
• Quatre imatges de disc de qemu pel RAID. Aquí ens referirem a ells com vda.img, 

vdb.img, vdc.img i vdd.img respectivament, però vosaltres els podeu anomenar com 
vulgueu.

Referències: 
• man 8 lvm
• man 7 lvmraid

Recordem que RAID ve de Redundant «Array of Independent (or Inexpensive) Disks», tot i que, en el 
cas de RAID 0 no hi ha redundància (no hi ha disc de paritat) i s’aprofiten tots els discos per dades. 
L’única diferència entre un RAID 0 i un JBOD (Just a Bunch Of Disks) és que en el segon cas els 
fitxers es desen seqüencialment; quan s’omple un disc es continua amb el següent. En el cas del RAID 
0 les dades d’un mateix fitxer estan dsitribuïdes per tots els discos per millorar el rendiment. És a dir, 
cada vegada s’escriu o es llegeix a tots els discos alhora. Aquestes dades que s’esctriuen (o llegeixen) 
de cop a tots els discos es diu stripe (banda). Aquesta stripe té un tros a cada disc, tots de la mateixa 
mida, anomenat chunk. La mida del chunk  ha de ser múltiple de la del bloc (la unitat mínima d’accés a
disc, que acostuma a ser de 4096 bytes). 
Els nivells de RAID van de més rendiment a més seguretat. Aquí teniu un petit resum estret del 
manual:

RAID levels
raid0 Also called striping, raid0 spreads LV data across multiple devices in units of stripe size.  This 

is  used to increase performance.  LV data will be lost if any of the devices fail.
raid1  Also  called mirroring, raid1 uses multiple devices to duplicate LV data.  The LV data remains 

available if all but one of the devices fail.  The minimum number of devices (i.e. sub LV pairs) 
required is 2.

raid4 raid4  is  a  form of striping that uses an extra, first device dedicated to storing parity blocks.  
The LV data remains available if one device fails.  The parity is used to recalculate data that  is 
lost from a single device.  The minimum number of devices required is 3.

raid5 raid5 is a form of striping that uses an extra device for storing parity blocks.  LV data and 
parity blocks are  stored  on  each device, typically in a rotating pattern for performance 
reasons.  The LV data remains available if one device fails.  The parity is used to recalculate 
data that is lost from a  single device. The  minimum  number  of  devices  required  is 3

raid6 raid6 is a form of striping like raid5, but uses two extra devices for parity blocks. Min. 5.
raid10 raid10 is a combination of raid1 and raid0, striping data across mirrored devices. Minimum 4.



Administració d’un RAID 

Creareu un RAID 5.  Haureu de crear un volum amb bandes i un sistema de fitxers. Totes les comandes
estan dins el paquet LVM2 . Caldrà, doncs, crear:

• Una partició a cada disc físic (fdisk, gpart).  En tenim quatre.
• Un volum físic (Physical Volume) a cada partició (pvcreate).
• Un grup de volums (Volume Group) que agruparà als volums físics de varis discs en un  sol disc

(vgcreate) . 
• Un volum lògic (Logical Voume). És un dispositiu de blocs virtual, creat a sobre d’un VG 

(lvcreate).
• Un sistema de fitxers pel volum lògic (mkfs).

Arrencar Qemu
1. Modifiqueu el vostre script per arrencar el qemu. Afegeiu els quatre discos que farem servir pel

RAID. Farem sevir una configuració amb dos discos scsi per a cadascuna de les dues 
controladores. Deixarem el disc de sistema a la controladora ide. Us mostrem la configuració 
dels dos primers discos, afegiu vosaltres la dels altres dos:

-device virtio-scsi-pci,id=scsi0,num_queues=4 \
-device scsi-hd,drive=drive0,bus=scsi0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0 \
-drive file=vda.img,if=none,id=drive0 \
-device scsi-hd,drive=drive1,bus=scsi0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=1 \
-drive file=vdb.img,if=none,id=drive1 \

...

Quan arrenqui el sistema, comprobeu que la configuració és la correcta. Executeu lstopo i haurieu de
tenir quelcom semblant a això, on sda és el disc de sistema:

  HostBridge
    PCI 00:01.1 (IDE)
      Block(Disk) "sda"
    PCI 00:02.0 (VGA)
    PCI 00:03.0 (Ethernet)
      Net "ens3"

   



    PCI 00:04.0 (SCSI)
      Block(Disk) "sdb"
      Block(Disk) "sdc"
    PCI 00:05.0 (SCSI)
      Block(Disk) "sdd"
      Block(Disk) "sde"
  Block "fd0"

Abans de començar, si no hi són  encara, cal instal·lar alguns paquets:

sudo apt-get install lvm2 mdadm hwloc sysstat

Crear una partició per disc
Localitza els quarte dispositius de blocs i crear una partició a cadascun. Pots fer servir sudo 
lvmdiskscan.

2. Crear una partició a cada disc físic (fdisk, gpart).  Mínim dos discos. Amb LVM no cal 
amoïnar-se per quantes particions necessitaré en el futur. Amb una per disc hi ha prou. Després 
és poden crear tants volums lògics com calguin, cadascú independent dels altres, lineals o per 
bandes. Feu servir la comanda que més us agradi (fdisk, gpart), per crear una partició a cada 
disc físic. Posa al requadrela sortida d’executar lsblk.

Crear volums físics

3. Crear un volum físic (Physical Volume) a cada partició (pvcreate).



Crear grup de volums físics

4.  Crear un grup de volums (Volume Group) que agruparà als volums físics de varis discs en un  
sol disc (vgcreate). Agrupeu els  pv que heu  creat a l’apartat anterior en un Volume Group 
anomenat vgcaso.

Nota: Si voleu tornar enrere, primer haureu d’esborrar el VG amb vgremove i després els PV amb 
pvremove.

Crear volum lògic



5.  Crear un volum lògic (Logical Voume). És un dispositiu de blocs virtual, creat a sobre d’un 
VG (lvcreate). Aquest és el pas més important, on decidiu si és lineal o stripped i el nivell 
de RAID. 
a) Us demanem crear un LV de la mida màxima possible amb els 4 discos anomenat 

lvol_jbod. Ha de ser lineal i per tant sense bandes. Transcriviu al requadre la línia de 
comandes que heu fet servir:

Nota: Arribats a aquest punt, és un bon moment per comprovar com va la cosa. Feu servir (i 
familiaritzau-vos amb les seves opcions) les comendes: vgdisplay, pvdisplay, 
lvdisplay, lvs, vgscan, pvscan.
b) Transcriviu la sortida de la línia de comandes de lvs de manera que mostri que teniu un 

JBOD.

Crear el sistema de fitxers
6. Crear un sistema de fitxers pel volum lògic (mkfs). Doneu format (mkfs) al LV amb el sistema 

de fitxers xfs  i munteu-lo (mount) a un directori. Des d’un altre terminal, feu servir la 
comanda iostat per mostrar les estadístiques de lectura i escriptura sobre els quatre discos 
amb intervals de 2 segons. Des de primer terminal, feu escriptures de menys d’1 GB sobre el 
directori, amb la comanda  dd. 



a) Escriviu al requadre la línia de comandes per crear el sistema de fitxers amb mkfs, la de 
l’iostat, la d’un dd i el report d’iostat per a un interval.

b) Esborreu el volum lògic amb la comanda lvremove. Transcriviu al requadre la línia de 
comandes que heu fet servir i la seva sortida:

7. Ara us  demanen crear un  LV de la mida màxima possible amb els 4 discos anomenat 
lvol_banda. Ha de ser RAID 5 i per tant stripped.
a)



b) Transcriviu la sortida de lvs de manera que mostri que teniu un raid i el seu nombre de 
stripes:

8.  Crear un sistema de fitxers pel volum lògic (mkfs). Doneu format (mkfs) al LV amb el sistema
de fitxers xfs  i munteu-lo (mount) a un directori. Des d’un altre terminal, feu servir la 
comanda iostat per mostrar les estadístiques de lectura i escriptura sobre els quatre discos 
amb intervals de 2 segons. Des del primer terminal, feu les mateixes escriptures que vau fer a 
l’apartat 5.a, sobre el directori, amb la comanda  dd. 
a) Escriviu al requadre la línia de comandes per crear el sistema de fitxers amb mkfs, la de 

l’iostat, la d’un dd i el report d’iostat per a un interval.

b) Compareu críticament la sortida de l’iostat amb l’obtinguda a la pregunta 5. Quines 
diferències/similituts trobeu? A què es deuen?



9. Anem a simular la pèrdua d’un disc per mostrar la capacitat de recuperació del RAID 5. 
Esborreu un dels discos que vau crear amb qemu-img. Modifiqueu l’script de boot del qemu de
forma que arrenqui sense aquest disc del RAID. Quan el sistema estigui en marxa comproveu 
que el LV no està actiu perquè no troba un disc:
root@casoUbuntu:~# lvscan 
WARNING: Couldn't find device with uuid 088pyV-r4uX-mE7Z-DZuh-GUdv-Uewe-WuVevu.
WARNING: VG vgcaso is missing PV 088pyV-r4uX-mE7Z-DZuh-GUdv-Uewe-WuVevu (last written to 
/dev/sde1).
inactive          '/dev/vgcaso/lvol_banda' [<2,93 GiB] inherit

Per guarir el vostre volum malmès (process de healing), necessiteu un disc de recanvi (spare 
disc).  Cal, primerament, apagar la vostra màquina qemu. Ara torneu a crear el disc per substituir el que
havieu esborrat. Modifiqueu l’script per a que el qemu el faci servir. Engegueu el sistema i comproveu 
que el vostre RAID continua inactiu.

Per fer servir el disc d’spare, cal primer crear un PV amb l’uuid perdut (els backups estan al directori
/etc/lvm/backup). Haureu de fer servir les opcions –uuid i –restore de la comnada pvcreate. 
(Nota: es recomanable crear previament una partició al disc d’spare de la mateixa mida que la del disc 
malmès, tot i que no és obligatori. En cas contrari, tot l’espai del disc  més enllà de la mida de l’original
no es podrà més servir.). 

a) Transcriviu al requadre la línia de comandes del pvcreate, així com la seva sortida.

 



b) Ara feu servir la comanda vgcfgrestore per recuperar la metadata. 

 Comproveu que el VG s’ha recuperat amb les comandes pvs i lvscan. Si la sortida d’aquesta última 
és inactive, activeu el VG amb la comanda lvchange. Finalment, comproveu que el fitxer que havieu
creat a l’apartat 5 enca hi és.

c) Transcriviu al requadres les línies de comandes que heu escrit i la seva sortida:
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