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Abstrakt 

Denna B-uppsats tar upp prestanda och återställning mellan två vanligt förekommande 

mjukvarubaserade RAID-system. Mjukvarubaserad RAID har blivit mer och mer intressant 

eftersom det är ett billigt och bra sätt att skydda sig mot hårdvarufel på hårddiskar. Tidigare 

har det inneburit prestandaförluster om man inte har använt en hårdvarubaserad RAID 

kontroller men med dagens snabba processorer är det inte längre så. Hårddiskar går för eller 

senare sönder och för ett RAID-system som ska vara igång tjugofyra timmar om dygnet är 

det viktigt att det även då fungerar med bra prestanda. Denna undersökning visar hur mycket 

sämre prestandan blir under sådana omständigheter samt hur lång återställningstid man kan 

förvänta sig på ett datorssystem uppbyggt av delar för hemmabruk. Undersökningen utfördes 

på två olika typer mjukvarubaserad RAID, ett med mdadm på Ubuntu/Linux och ett med 

RAID-Z på OpenSolaris. På de systemen mättes läs- och skrivprestanda med programmet 

bonnie++ som skriver och läser en fil som var dubbelt så stor som primärminnet i datorn. 

Resultatet visar att prestandan försämras med 36 % när en hårddisk går sönder på ett system 

med mdadm men med RAID-Z ökar istället prestandan. På ett system med mdadm är 

återställningstiden för ett degraderat system är ungefär lika lång oavsett hur mycket 

information som finns lagrad på hårddiskarna. Däremot går det fortare med RAID-Z 

eftersom den på ett intelligent sätt bara återställer den del av hårddisken som används för 

lagring av filer. 

Nyckelord: Linux, OpenSolaris, ZFS, EXT4, Mdadm, RAID, Prestandatest, Återställningstid.  
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Förord 

Detta examensarbete är gjort som en del av IT-teknikerprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi valde att skriva om degraderade RAID-system pågrund av eget intresse och därför 

att vi inte hade sett någon undersökning om detta tidigare.  

Vi vill tacka vår handledare Marcus Wilhelmsson för all hjälp med rapporten och hjälp med 

problem som uppstod under arbetets gång. Tack också till Stefan Peterson som med sin stora 

erfarenhet av lagringssystem gett tips och idéer för hur man utför prestandatester på bästa 

möjliga sätt.      

 

Kalmar, 2 juni 2010 

Oscar Karlsson, Marcus Carlsson  
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1. Introduktion 

Med en ständigt ökande mängd information som hela tiden måste finnas tillgänglig 

dygnet runt i datorsystem ställer det stora krav på lagringsystemen och på 

hårddiskarna. Ett sätt att skydda sig mot hårdvarufel som kan uppstå på hårddiskar är 

att använda sig av Redundant Array of Independent Disks (RAID). Ett RAID-system 

kan antingen vara baserat på hårdvara eller mjukvara (Scott Mueller, 2006). Idag är 

serverprocessorerna snabbare än RAID-kontrollern och därför är det intressant med 

system som bygger på mjukvaru-RAID eftersom det inte försämrar systemets 

prestanda (Bonwick, Ahrens, Henson, Maybee, & Shellenbaum, 2006). Denna rapport 

tar endast upp två varianter av RAID som är baserade på mjukvara. Fokus har varit på 

mdadm och ZFS som båda är öppna källkodsprojekt. 

När en hårddisk i ett system byggt på öppen källkod slutar fungerar eller går sönder 

kommer det fortfarande att vara tillgängligt men med begränsad prestanda tills den 

felaktiga hårddisken har bytts ut (Scott Mueller, 2006). Därför är det intressant att 

studera hur mycket läs- och skrivprestanda påverkas av detta och om det finns 

skillnader mellan olika implementeringar av mjukvaru-RAID. En ytterligare aspekt av 

detta är hur lång tid det tar innan RAID-system är fullt återställt när den trasiga 

hårddisken bytts ut mot en ny. Tiden det tar att bygga upp ett system på nytt kan gå 

betydligt snabbare med ZFS än med mdadm men det gäller bara under specifika 

omständigheter (Bonwick, Ahrens, Henson, Maybee, & Shellenbaum, 2006). 
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2. Bakgrund 

Det förekommer många tekniska begrepp, termer och teorier i arbetet och de beskrivs 

här översiktligt och kortfattat med källhänvisningar där det går att hitta ytterligare 

information. De är strukturerade under följande områden: operativsystem, filsystem 

samt lagringssystem så som RAID. Målgruppen för detta arbete är personer med en 

allmän grundkunskap om operativsystem och datorteknik. Detta medför att arbetet 

inte tar upp alla teori om datorsystem utan mer specifik kunskap om just ämnet 

lagringssystem och filsystem. 

2.1 Operativsystem 

Ett operativsystem är en mjukvara som hanterar och kommunicerar med intern 

hårdvara samt in- och ut enheter som en dator består av (Dietel, 2004). 

Operativsystem är den viktigaste delen i datorsystem eftersom det skapar en miljö där 

användarna kan exekvera program på ett enkelt och säkert sätt. Den har tjänster som 

hanterar och fördelar resurser till processer eller program som körs på datorn.  

Resurserna är främst delar som en dator består av till exempel. processor, minne och 

in och ut enheter som grafikkort, nätverkskort och hårddisk. Operativsystemet ska 

maximera resursfördelningen för att ingen enskild process eller program ska ta alla 

resurser. (Abraham Silberschatz, 2001) 

2.1.1 OpenSolaris  

OpenSolaris är ett operativsystem utvecklat av Sun Microsystem och bygger på 

operativsystemet Solaris1 som i sin tur bygger på källkod från Unix System V Release 4 

(Oracle, 2010). Det skapades år 2004 och släpptes då som öppen källod under licensen 

Common Development and Distribution License2 (CDDL). Operativsystemet 

OpenSolaris är som en plattform för att testa nya funktioner som senare 

implementeras i Solaris. OpenSolaris version 2009.06 använder filsystemet ZFS och är 

en av anledningarna till att operativsystemet är så intressant. Det är framställt för att 

skapa stora skalbara lagringslösningar med funktioner som bland annat 

                                                      

1 Oracle Operating System Solaris. http://www.oracle.com 
2 CDDL.  http://www.sun.com/cddl/ 

http://www.sun.com/cddl/
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ögonblicksbilder, replikering och paritetsskydd med hjälp av RAID (Nicholas A. 

Solter, 2009).  

2.1.2 Ubuntu  

Ubuntu är ett operativsystem och en Linuxdistribution som bygger på Debian 

GNU/Linux3. Ubuntu distribueras gratis och med öppen källkod enligt GNU General 

Public Licens 4(GPL) vilket innebär att den är fri att använda, kopiera, distribuera, 

ändra, utveckla och förbättra. Filsystemet som används är Ext4 som är den senaste 

versionen och som vanligtvis används i Linux distributioner (Ubuntu, 2010). Denna 

distribution är användarvänlig och lätt att hantera mycket tack vare pakethanteraren 

(Childers, Oxer, & Rankin, 2006). 

2.2 Filsystem  

Ett filsystem används för att långtidslagra filer med information på ett lagringsmedium 

som till exempel en hårddisk, DVD eller USB-minne. Ett filsystem kan lagra stora 

mängder information och informationen finns kvar efter att programmet har avslutats 

till skillnad från arbetsminne som tappar informationen. En annan viktig funktion ett 

filsystem har är att den gör det möjligt för flera program eller processer att komma åt 

samma information samtidigt. Gränssnittet för att använda filsystemet döljer det 

underliggande fillagringsstrukturerna och gör det enkelt att använda det utan att man 

behöver förstå hur det sker praktiskt. Idag är många filsystem journalförande vilket 

innebär att det finns funktioner som säkerställer att ej färdigställda eller avbrutna 

filsystemoperationer går att rätta till när det till exempel blir ett strömavbrott 

(Tanenbaum, 2008).  

2.2.1 Extended file system 

Extended file system (Ext) är ett filsystem som används i många Linux distributioner. 

Den första versionen kom 1992 och har nu nått version 4 som ingår från och med 

version 2.6.28 i Linuxkärnan. Några av de nya funktionerna är hantering av filsystem 

upp till en exabyte, journal hantering med checksummor, intelligentare hantering och 

                                                      

3 GNU/Linux. http://www.gnu.org 
4 GPL.  http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 
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allokering av block samt snabbare kontroll av filsystemet (Kumar, Mingming, R, & 

Andreas, 2008).   

2.2.2 ZFS  

ZFS är ett nytt filsystem som utlovar hög dataintegritetsgaranti, enkel administration 

och oändlig kapacitet (Bonwick, Ahrens, Henson, Maybee, & Shellenbaum, 2006). 

Filsystemet är utvecklat som ett öppet källkodsprojekt som har utvecklats av Sun 

Microsystems till operativsystemet OpenSolaris. Eftersom ZFS är öppen källkod har 

det konverterats till flera andra operativsystem bland annat Linux, FreeBSD5 och Mac 

OS X6. Det som framförallt gör ZFS unikt är funktionerna ögonblicksbilder, 

kontinuerlig integritetskontroll, automatiskt reparering och RAID. Ögonblicksbilder 

innebär att det skapas en ny version av filsystemet samtidigt som all gammal data 

bevaras. Detta gör att man kan ta en ögonblicksbild innan en större uppgradering och 

sedan gå tillbaka om det inte fungerade som det var tänkt. Med ögonblicksbild delas 

gemensamma block mellan olika ögonblicksbilder vilket gör att de oftast inte tar 

mycket utrymme på hårddisken. ZFS har inte ett filsystem per diskenhet eller volym, 

utan använder istället en ZFS-pool där all lagringskapacitet finns och som kan 

expanderas (Tran & Christine, 2009). På en ZFS-pool kan man skapa en eller flera 

filsystem och där alla delar på samma lagringskapacitet. Den är i sin tur en virtuell 

enhet som består av en eller flera blockenheter som till exempel filer, partitioner eller 

hela hårddiskar. Blockenheterna kan konfigureras på flera olika sätt. Exempel på detta 

är spegling eller RAID-Z med tre eller flera enheter. ZFS poolen kan bestå av en eller 

flera separata RAID-system och på så sätt expanderas lagringsutrymmet (Bonwick, 

Ahrens, Henson, Maybee, & Shellenbaum, 2006).  

2.3 RAID 

Redundant Array of Independent Disks (RAID) kan bestå av två eller flera 

lagringsenheter sammansatta för att skapa en snabb, stor och felsäker logisk enhet 

(Scott Mueller, 2006). Ett RAID-system kan sättas samman på olika sätt för att skapa 

feltolerans och det anges som en RAID-nivå 1 till 5, som är de ursprungliga nivåerna. 

På senare tid har det tillkommit nivå 6 samt hybridnivåer som kombinerar olika nivåer 

                                                      

5 FreeBSD. http://www.freebsd.org/ 
6 Mac OS X. http://www.apple.com/se/macosx/ 
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av dessa (Scott Mueller, 2006). Ett RAID-system kan skapas med mjukvaru-RAID 

eller hårdvaru-RAID.  Med mjukvara används datorns processor för att hantera 

RAID-systemet och dess paritet på ett RAID 5-system. Paritet används för att 

upptäcka och rätta till fel som kan uppstå på lagringsenheterna i ett RAID-system. Det 

räknas ut med en XOR operation på den datainformation som sparas till hårddiskarna. 

Denna paritet sparas sedan på hårddiskarna och sprids ut enligt ett roterande schema. 

Hårdvara innebär att det finns en dedikerad processor för att hantera 

paritetsberäkningar vilket avlastar datorns processor (Vadala, 2003). 

RAID ger ett visst skydd men det kan ändå innebära att det uppstår driftstopp på 

grund av att man ibland måste stänga ner servern för att byta ut samt ersätta trasiga 

hårddiskar samt under tiden återuppbyggnaden av information sker på den nya 

hårddisken. Det finns ett antal sätt för att försäkra sig om att ett RAID-system kan 

fortsätta fungera när en disk går sönder. För det första går det i de flesta RAID-system 

att lägga till en reserverad hårddisk. Den reserverade hårddisken är inaktiv och det är 

först när en disk går sönder som den blir aktiv. Förutom detta måste systemet också 

automatiskt återuppbygga informationen på den nya hårddisken. Förr eller senare 

måste den felaktiga hårddisken bytas ut och för att det ska vara möjligt måste servern 

stödja att en hårddisk byts under drift. Redundans är en funktion för att skapa ett 

felsäkert system om en hårddisk skulle gå sönder. Det finns två grundläggande 

funktioner för att skapa redundans; spegling och paritet. Spegling kan man uppnå 

genom att välja RAID 1 och RAID 5 som ger paritetsskydd (Scott Mueller, 2006). 

2.3.1 RAID 5 

RAID 5 är ett system som kräver minst tre diskar och fungerar även om en av de tre 

hårddiskarna går sönder. När data ska lagras på ett RAID 5 skrivs det i uppdelade 

block på diskarna och dessutom skrivs paritetsdata på en av diskarna. Det är 

paritetsdata som gör det möjligt att återställa systemet om en hårddisk går sönder. 

Paritetsinformationen sprids ut på alla diskarna för att maximera möjligheten att kunna 

återskapa sparad datainformation.  Paritetsberäkningarna utförs på ett block och 

eftersom den också sparas på diskarna går det åt lagringskapacitet till detta. Man 

brukar räkna med att 1/n av total lagringsvolym försvinner för detta, där n är antalet 

diskar i systemet. För att ett RAID 5-system ska kunna ge prestandaförbättringar bör 

man ha fler än tre diskar. En av nackdelarna med RAID 5 är att skrivprestanda blir 

sämre på grund av att när något ska sparas på disk måste paritetsdata beräknas. 
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Däremot försämras inte prestanda för läsning eftersom den då helt enkelt bortser från 

paritetsvärdet. Den kan då ta till vara möjligheten att det går att läsa från flera diskar 

samtidigt vilket ger förbättrad läsprestanda (Vadala, 2003). 

2.3.2 RAID-Z 

RAID-Z som ingår i ZFS liknar på många sätt RAID 5 som är ett system som 

använder paritetsinformation för att skapa redundans. Det finns flera RAID-nivåer av 

RAID-Z som kallas RAID-Z1, RAID-Z2 och RAID-Z3. Grundnivån är RAID-Z1 

och den har enkel paritet vilket innebär att system fungerar även om en av tre diskar 

går sönder. För att skydda systemet ytterligare finns RAID-nivåerna RAID-Z2 och 

RAID-Z3 som har dubbel respektive trippel paritet. RAID-Z2 skyddar mot att upp till 

två hårddiskar går sönder och RAID-Z3 upp till tre hårddiskar. När en hårddisk har 

gått sönder och bytts ut, måste datainformation byggas upp på den nya hårddisk vilket 

kan ta flera timmar. Under denna tid är systemet mycket utsatt om det skulle uppstå 

ett ytterligare fel skulle all data gå förlorad. Med RAID-Z2 eller 3 är man bättre 

skyddad vid sådana tillfällen men det gör också att återbyggnadsprocessen tar längre 

tid (Tran & Christine, 2009).  

RAID-Z använder dynamisk blockstorlek istället för en fast längd. En fördel med 

detta är att när en fil uppdateras behövs inte de andra filernas datablock läsas in för att 

beräkna paritet som med RAID 5. Filen skrivs också till ett nytt utrymme på 

hårddisken vilket gör att om det blir strömavbrott är den gamla informationen intakt. 

Små filer hanteras på ett unikt sätt genom att det inte beräknas någon 

paritetsinformation utan filen speglas över hårddiskarna (Bonwick, Ahrens, Henson, 

Maybee, & Shellenbaum, 2006). 

2.3.3 mdadm 

Ett vanligt mjukvarubaserat RAID-system för Linux är multiple disks administers7 

(mdadm), och med det kan man skapa och hantera olika typer RAID-nivåer. 

Programmet är gratis och är tillverkat av Neil Brown som distribuerar det som 

öppenkällkod enligt GNU GPL. Den kan hantera följande RAID nivåer: RAID 0, 

RAID 1, RAID 4, RAID 5, RAID 6 och RAID 10. Den kan dessutom också 

                                                      

7 mdadm. http://en.wikipedia.org/wiki/mdadm 
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övervaka, rapportera och skicka e-post när det uppstår fel. Mdadm kan även skydda en 

systemdisk och det är möjligt tack vare att mdadm ingår i Linuxkärnan (Vadala, 2003).  

2.4 Bonnie++ 

Bonnie++ är ett program för att mäta prestanda på hårddiskar och filsystem vilket gör 

att det kan användas för att mäta prestanda på RAID-system med olika typer av 

konfiguration. Programmet är skrivet av Russell Coker och utför ett flertal olika testar 

som består av typiska filsystemoperationer. Det mäter hur lång tid dessa operationer 

tar vilket ger ett prestandaresultat. Bonnie++ mäter läs- och skrivhastighet, antalet 

sökningar per sekund och till sist skapar den många små filer, läser dem samt tar bort 

dem (Metadataoperationer). Det sista testet är särskilt viktigt för servrar som hanterar 

många filer. Metadatamätningar är också betydelsefulla om man skapar ett nytt 

filsystem på ett RAID-system. Mätning av metadataoperationer har betydelse för 

RAID-system eftersom filsystemet som läggs på detta använder vanligtvis journaler. 

Testerna är uppdelade i två kategorier, den första som mäter in- och utdata 

genomströmning i megabyte per sekund och den andra som skapar, läser och tar bort 

många små filer. Vid mätning av skriv- och läshastighet för blockskrivning delas den 

totala filstorleken upp i block om 8192 byte (Coker, 2010). 

2.5 Hypotes och målformuleringar 

Syftet med undersökningarna är att ta fram prestandaskillnader mellan fullt fungerande 

RAID-system och degraderade sådana, men också jämförelser av olika 

implementeringar av RAID-system och deras prestandaegenskaper. Frågan är hur 

mycket prestandan påverkas när en hårddisk går sönder i ett RAID-system som är 

uppbyggt med ZFS på OpenSolaris, eller uppbyggt med mdadm i Ubuntu/Linux? 

Det mätbara målet är värden på läs- och skrivhastighet mätt i megabyte per sekund på 

respektive system i degraderat läge samt i fullt fungerande läge. Hypotesen är att båda 

system kommer att vara något långsammare i degraderat tillstånd eftersom det innebär 

att systemet inte arbetar optimalt (Vadala, 2003). Dessutom kommer prestanda att 

försämras ytterligare under själva återställningen  (Scott Mueller, 2006). Mätresultaten 

måste vara statistiskt säkerställda genom att använda instrument som gör flera 

mätningar och bildar ett medelvärde av uppmätta värden. Mätserien ska innehålla 
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tillräckligt många mätningar, under tillräckligt lång tid för att få en bra fördelning och 

minimera risken för felaktiga resultat. 

2.6 Avgränsningar 

Området för undersökningen är avgränsad till endast två RAID-system, ZFS och 

mdadm, som har funktioner för att skapa mjukvarubaserade RAID-system. Dessa 

RAID-system ska konfigureras som RAID 5 för mdadm och RAID-Z med ZFS som 

är den nivå som mest liknar RAID 5 funktionsmässigt. Anledningen till detta val av 

RAID-nivå är dess popularitet och felsäkerhet utan att man förlorar alltför mycket 

lagringsutrymme för felredundans (Vadala, 2003). Dessa två typer av mjukvaru-RAID 

ska endast testas på en vanlig arbetsstation. Alternativet som diskuterats var att göra 

undersökningen på en server. RAID körs vanligtvis på en server vilket gör det 

alternativet mer intressant och relevant men genom att göra mätningarna på en 

diskkontroll utan cacheminne undviker man cacheminnets inverkan på resultatet. 

En naturlig avgränsning är på vilka operativsystem varje RAID-system körs under. 

Mdadm finns bara till Linux (Brown, 2010) och ZFS är utvecklat för OpenSolaris 

(Tran & Christine, 2009) men kan ändå köras under Linux. Motivet att inte göra det är 

att ZFS inte körs av kärnan utan som en vanlig användare, vilket leder till 

prestandaförsämringar (Martin, 2008). Det bästa hade varit att testa båda på samma 

operativsystem eftersom det gett en mer rättvis jämförelse. Samma resonemang gäller 

även för valet av filsystem som används på ett RAID-system. ZFS filsystemet är 

optimerat för RAID-Z och därför känns det naturligt att använda detta på 

OpenSolaris. På Linux finns det betydligt fler filsystem att välja mellan och anledning 

till att vi valde Ext4 är att det installeras och används automatiskt på systempartitionen 

när man installerar Ubuntu version 9.10 Server.  

Som utgångspunkt för valet av mätverktyg samt på vilket sätt mätningarna ska utföras 

utgick vi från en vetenskaplig artikel om ämnet, ”A nine year study of file system and 

storage benchmarking” (Avishay Traeger, 2008). Slutsatsen av det arbetet är att man 

bör använda minst två olika typer av mätverktyg, Macro-Benchmark och Micro-

Benchmark, göra upprepade mätningar samt också mäta under en tillräckligt lång tid. 

Macro-Benchmark testar hela systemet medans Micro-Benchmark testar bara en 

begränsad del av systemet. Valet av mätverktyg är i detta arbete också begränsat till de 

program som finns tillgängliga på respektive plattform. Testerna kommer därför att 

utföras med bonnie++ som tillhör kategorin Micro-Benchmark. Anledningen till att 
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inte använda Macro-Benchmark är på grund tidsbristen att hitta ett program som 

fungerar på båda systemen, även tiden det tar att genomföra prestandatester ytterligare 

en gång. Tiden under vilket mätningen sker kan inte påverkas men ska övervakas och 

dokumenteras så att den inte går för fort. För att uppnå det tredje kravet kommer vi 

på grund av den begränsade tiden vi har till förfogande inte kunna göra så många 

tester som det krävs för att få ett så bra och korrekt resultat som möjligt. Detta kan 

medföra att vi utför varje prestanda test endast ett fåtal gånger under en begränsad tid. 

Av de mätningar som bonnie++ mäter kommer bara två användas nämligen 

sekventiell läs- och skrivhastighet. 
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3. Metod 

Som metod för den här rapporten kommer den explorativa metoden användas. Med 

explorativ metod avses att få fram resultat på undersökningsobjekt av verkliga 

empiriska tester. Det är en utforskande undersökning där man hämtar in 

grundläggande kunskap. Metoden för att utföra experiment och undersökning ska 

utformas så att andra delar inte påverkar resultatet och ger rimliga värden av försöken. 

Därför ska kontrollförsök användas för att kunna gör jämförelser och minimera 

felkällor. Observationerna vid de experimentella undersökningarna av 

undersökningsobjekten sker med instrument vilket ger den data som senare bearbetas 

och tolkas (Patel & Tebelius, 1998). 

3.1 Metoddiskussion 

Den explorativa metoden är den metod som kommer att användas eftersom 

målsättningen är att skaffa den grundläggande kunskapen som behövs och därefter 

testa fram ett resultat. Rapporten kommer inte att ta upp alla vinklar inom ämnet vilket 

leder till att det finns en grund för vidare studier. Alternativa metoder som skulle 

kunna användas är deskriptiv eller hypotesprövande metod. Problemet med de 

metoderna är att de kräver mycket kunskap om ämnet och det är något som det inte 

finns tid att införskaffa. 

3.2 Genomförande 

Genomförandet av arbetet gjordes genom två stycken scenarion; ZFS och mdadm. I 

både ZFS och mdadm användes samma tillvägagångssätt, mätinstrument och version 

av mätinstrument för att få en så bra jämförelse som möjligt. Mätningarna utfördes 

flera gånger för att undvika slumpmässiga fel. 

3.2.1 Hårdvara 

För att utföra testerna användes följande hårdvara.  

 Hårddiskar – 4 stycken SATA Maxtor 300GB 7200rpm 3.0Gbps 16mb cache  

 Primärminne – 2 stycken 2GB, PC6400, 800Mhz 

 Processor - Intel Core2 Duo 3.0Ghz  



 11 

 Moderkort - Asus P5Q pro, Intel P45 chipset 

Operativsystemet installerades på en separat hårddisk och RAID-systemet installerades 

på de resterande tre hårddiskarna. Alla hårddiskar var anslutna till samma 

hårddiskkontroller. 

3.2.2 Mjukvara 

Följande mjukvara användes med respektive version. 

 Ubuntu 9.10 Karmic Server, uppdaterad 

 OpenSolaris 2009.06, uppdaterad 

 bonnie++ version 1.03c 

 ZFS File System version 3 

 ZFS Pool version 14 

 mdadm version 0.90 

 ext4 File System in kernel version 2.6.31 

3.2.3 ZFS med RAID-Z 

I det första scenariot undersöktes ZFS RAID-system, RAID-Z, under OpenSolaris 

09.06. På den nyinstallerade OpenSolaris-datorn installerades Bonnie++ med 

kommandot: 

pkg install SUNWbonnieplus 

 En RAID-pool skapades med RAID-Z på följande sätt:  

zpool create raidpool raidz1 c7t1d0 c7t2d0 c7t3d0 

I RAID-poolen skapades ett filsystem genom kommandot:  

zfs create raidpool/storage 

Därefter flyttades monteringskatalogen från standardkatalogen till en ny katalog 

med kommandot: 

zfs set mountpoint=/mnt/storage raidpool/storage 

Bonnie++ ställdes in med målet, som skulle testas, till ”/mnt/storage”, storlek på 

testfilen sattes till 8 gigabyte, storleken på primärminnet angavs med 4 gigabyte och 

användaren 1001 som exekverar bonnie++. Resultatet av testet sparades sedan i en 
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textfil med namnet ”result_zfs.txt”. Den här mätningen utfördes två gånger. Allt detta 

gjordes genom att exekvera följande kommando: 

ptime bonnie++ -d /mnt/storage -s 8g -r 4096 –u1001 

>result_zfs.txt 

För att testa RAID-Z i degraderat läge placerades den tredje hårddisken som inaktiv 

med kommandot: 

zpool offline raidpool c7t3d0 

Bonnie++ användes sedan med samma konfiguration som tidigare för att utföra 

prestandatest på det degraderade RAID-systemet. Det här testet utfördes två gånger. 

Efter mätningen av bonnie++ sattes hårddisken online igen: 

zpool online raidpool c7t3d0 

Det som sedan testades var att undersöka återsällningstiden för RAID-Z när 

volymutrymmet var fyllt till 90 %. Detta gjordes genom att först fylla upp det använda 

volymutrymmet till 90 % via ett kommando som genererar en fil på 20GB: 

dd if=/dev/urandom of=/tmp/random_file.dat bs=1048576 

count=20480 

 Denna fil gjordes det sedan 27 stycken kopior på med följande skript: 

for ((filenr=1; filenr <= 27;filenr++)) 

do 

cp /tmp/random_file.dat "/mnt/storage/fil_$filenr.dat" 

done 

För att kunna testa att återställa RAID-Z när volymen var full, degraderades först 

systemet med kommandot: 

zpool offline raidpool c7t3d0 

Därefter ersattes den borttagna hårddisken ut mot en ny hårddisk: 

zpool replace raidpool c7t3d0 c7t5d0 

Återställningstiden iakttogs med följande skript: 

#!/bin/sh 
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While true 

do 

 Zpool status raidpool 

 sleep 1 

done 

Under återställningen av RAID-systemet mättes läs- och skrivprestanda tre gånger 

med bonnie++ genom att exekvera kommandot:  

ptime bonnie++ -d /mnt/storage -s 8g -r 4096 –u1001 

Efter att återställningen var utförd raderades så många filer att det bara återstod tre 

stycken filer på RAID-system vilka tar upp 10 % av ledigt utrymme så att 

återställningstiden kunde mätas på nytt. Det degraderades genom att en hårddisk sattes 

offline med kommandot: 

zpool offline raidpool c7t5d0 

Därefter ersattes den borttagna hårddisken med en ny hårddisk: 

zpool replace raidpool c7t5d0 c7t3d0 

Återställningstiden iakttogs med hjälp av följande kommando: 

#!/bin/sh 

While true 

do 

 Zpool status raidpool 

 sleep 1 

done 

Med en klocka mättes tiden för återställningen och tidtagningen avslutades när RAID-

system hade återställts. 

3.2.4 mdadm med RAID 5 

I det andra scenariot testades programmet mdadm under Linux distributionen Ubuntu 

9.10 (Karmic) server. På den nyinstallerade Ubuntu-datorn installeras programmet 

mdadm via Ubuntus pakethanterare apt. För att ladda ner och installera mdadm med 

pakethanteraren exekverades följande kommando: 

apt-get install mdadm 
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Källkoden för bonnie++, version 1.03c, laddades ner från utvecklarnas hemsida8 och 

installerades sedan genom att först packa upp filen, kontrollera att alla filer finns i 

systemet som programmet är beroende av, kompilera och installera. Detta gjordes 

genom följande kommandon: 

tar –xvfz bonnie++-1.03c.tgz 

./configure 

make 

make install 

Mdadm konfigurerades med en RAID-pool på tre hårddiskar med ett RAID 5-system 

via kommandot: 

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb 

/dev/sdc /dev/sdd. 

Därefter skapades filsystemet ext4 på RAID-systemet med följande kommando:  

mkfs.ext4 /dev/md0 

Filsystemet monterades sedan med: 

mount /dev/md0 /mnt/storage 

 För att utföra testet exekverades kommandot som användes i tidigare scenario om 

ZFS. Precis som tidigare gjordes detta två gånger: 

time bonnie++ -d /mnt/storage -s 8g -r 4096 –u1001 

>result_mdadm.txt 

Därefter testades mdadm när det var degraderat. För att degradera mdadm 

avmonterades först filsystemet och därefter stoppades mdadm:  

umount /mnt/storage 

mdadm --stop /dev/md0 

Sedan startades mdadm igen med endast två hårddiskar och monterades upp:  

mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc –run 

mount /dev/md0 /mnt/storage 

                                                      

8 http://www.coker.com.au/bonnie++/ 
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För att testa hastigheten på det degraderade RAID-systemet användes återigen 

Bonnie++ med samma konfiguration som i tidigare test. Det här testet utfördes två 

gånger. 

Därefter byggdes RAID-systemet om igen med hårddisken som tidigare blev 

avlägsnad med kommandot: 

mdadm /dev/md0 -a /dev/sdd 

Det sista testet gick ut på att mäta återställningstiden som det tar för mdadm att 

byggas upp igen efter fallering när diskarna är fulla. För att testa det fylldes RAID-

volymen upp till 90 % av använt utrymme med samma skript som användes i scenariot 

om ZFS. När skriptet hade kört klart avmonterades först filsystemet och därefter 

stoppades mdadm: 

umount /mnt/storage 

mdadm -–stop /dev/md0 

RAID-systemet startades sedan upp med endast två stycken hårddiskar och 

monterades: 

mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc –run 

mount /dev/md0 /mnt/storage 

Därefter lades en ny hårddisk till i mdadm: 

mdadm /dev/md0 -a /dev/sde 

För att kontrollera återställningstiden användes följande kommando som uppdaterar 

utmatningen från mdadm’s återställningsprocess varje sekund: 

watch –n1 cat /proc/mdstat 

Tidtagningen av återställningstiden gjordes med en klocka och avslutades när systemet 

var återställt till 100 %. När återställningen påbörjats mättes också läs- och 

skrivprestanda två gånger med bonnie++ genom att exekvera kommandot:  

time bonnie++ -d /mnt/storage -s 8g -r 4096 –u1001 

Efter att återställningen var utförd på ett system med 90 % använt utrymme raderades 

så många filer att det bara återstod tre stycken filer på RAID-system som tar upp 10 % 

av ledigt utrymme. På samma sätt som tidigare avmonterades först filsystemet för att 

senare kunna startas upp i degraderat tillstånd med endast två hårddiskar. 
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umount /mnt/storage 

mdadm -–stop /dev/md0 

RAID-systemet startades sedan upp med endast två stycken hårddiskar och 

monterades: 

mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb /dev/sdc –run 

mount /dev/md0 /mnt/storage 

Därefter lades en ny hårddisk till i mdadm: 

mdadm /dev/md0 -a /dev/sde 

För att kontrollera återställningstiden användes följande kommando som uppdaterar 

utmatningen från mdadm’s återställningsprocess varje sekund: 

watch –n1 cat /proc/mdstat  

Återställningstiden togs med en klocka och avslutades när RAID-system var 

fullständigt återställt. 
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4. Resultat 

Resultaten kommer att delas upp i två delar, dels prestandamätningar med bonnie++ 

och dels återställningstider av RAID-system. 

4.1 Prestandamätningarna 

Resultatet av prestandamätningarna med Bonnie++ presenteras i tabell 4.1 och 4.2 för 

respektive system. Tabell 4.1 och 4.2 är indelade i kolumner som visar vilket RAID-

system systemet körts under, den RAID-nivå som har använts, filsystem som har 

använts på RAID-systemet, om RAID-systemet var i degraderat läge eller inte, hur 

mycket utrymme som var använt på volymen under testen, sekventiell skrivhastighet 

för block av data och sekventiell läshastighet för block av data. Varje rad avslutas med 

hur lång tid varje mätning har genomförts vilket visas i kolumnen längst till höger med 

antalet timmar, minuter och sekunder. De tester som har utförts har satts samman till 

ett diagram för respektive system, se figur 4.3 och 4.4. Varje diagram visar medelvärdet 

samt variationskoefficienten av respektive prestandamätning. 

4.1.1 RAID-Z under OpenSolaris 

Tabell 4.1. Testresultat från Bonnie++ med RAID-Z på OpenSolaris 

RAID-system RAID- Fil- Degraderat Anv. Skrivhast. Läshast. Körtid 

  nivå system   utrymme  KB/s KB/s   

ZFS RAID-Z1 ZFS Nej 0 % 105306 130054 00:11:26 

ZFS RAID-Z1 ZFS Nej 0 % 101766 128205 00:11:37 

ZFS RAID-Z1 ZFS Nej 0 % 94545 118073 00:11:49 

ZFS RAID-Z1 ZFS Ja 0 % 110945 133393 00:10:43 

ZFS RAID-Z1 ZFS Ja 0 % 115469 138903 00:10:47 

ZFS RAID-Z1 ZFS Ja 0 % 112425 132314 00:11:06 

ZFS 
återställning RAID-Z1 ZFS Ja 90 % 65751 110549 00:16:15 

ZFS 
återställning RAID-Z1 ZFS Ja 90 % 64194 113881 00:18:16 

4.1.2 Mdadm under Ubuntu/Linux 

Tabell 4.2. Testresultat från Bonnie++ med mdadm på Ubuntu 9.10 server 
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RAID-system RAID- Fil- Degraderat Anv. Skrivhast. Läshast. Körtid 

  nivå system   utrymme  KB/s KB/s   

mdadm RAID-5 Ext4 Nej 0 % 124651 127189 00:13:24 

mdadm RAID-5 Ext4 Nej 0 % 132743 133881 00:13:05 

mdadm RAID-5 Ext4 Nej 0 % 134312 115484 00:13:29 

mdadm RAID-5 Ext4 Ja 0 % 131469 81682 00:16:40 

mdadm RAID-5 Ext4 Ja 0 % 132576 80035 00:17:04 

mdadm RAID-5 Ext4 Ja 0 % 132132 77727 00:17:24 

mdadm 
återställning RAID-5 Ext4 Ja 90 % 68127 45180 00:22:24 

mdadm 
återställning RAID-5 Ext4 Ja 90 % 65648 47817 00:22:19 

4.1.3 Bearbetat resultat RAID-Z 

I figur 4.1 visas en sammanställning av mätdata där de tre mätvärdenas presenteras 

som ett medelvärde tillsammans med variationskoefficienten för att visa hur stor 

variationen är i varje mätserie. 

  

Figur 4.1 Testresultat från RAID-Z 

4.1.4 Bearbetat resultat mdadm 

I figur 4.2 visas en sammanställning av mätdata där de tre mätvärdenas presenteras 

som ett medelvärde tillsammans med variationskoefficienten.    
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Figur 4.2 Testresultat från mdadm 

4.2 Återställningstid  

Återställningstid avser tiden det tar för RAID-systemet att återgå till ett fullt 

fungerande system med alla datainformation redundant. Under mätningen har inte 

operativsystemet använts på något sätt för att inte påverka återställningstiden negativt. 

Tiden har mätts med hjälp av en klocka med en avläsningsnoggrannhet på en minut 

från det att återställningen börjar till att allt är 100 % återställt. 

 

Figur 4.3 Testresultat från återställning 
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5. Diskussion 

På det stora hela visar mätningarna ett motstridigt resultat av vad vi förväntade oss. 

Båda systemen är utvecklade på ett liknande sätt för hanteringen av paritetsdata som 

distribueras över alla hårddiskarna enligt ett roterande schema. Därför förväntade vi 

oss att tendensen av mätresultaten för varje system generellt skulle se ut på ett 

liknande sätt. Nu blev det inte riktigt så och det var främst läshastigheten för RAID-Z 

som sticker ut genom att det ökar för ett degraderat system.  

En anledning till de konstiga resultaten skulle kunna vara bristfälliga metoder för 

prestandamätningarna. Vi ser en möjlighet till att förbättra metoderna genom att först 

vänta minst 15 minuter innan mätningarna påbörjas för att systemet ska vara stabilt. 

Sedan bara mäta skrivprestanda och starta om datorn. Efter detta bara mäta läs- 

prestanda mot den fil som tidigare skapats som nu på grunda av datorns omstart inte 

finns mellanlagrad i minnet. Varje mätning av prestanda skulle dessutom börja efter 

inledande tid för upprampning. 

5.1  Prestandamätningar 

För RAID-Z visar resultatet av mätningarna att läs- och skrivhastigheten ökar på ett 

degraderat system med RAID-Z. Skillnaden är cirka 7,5 % för medelvärdena av 

läshastigheten och cirka 12 % för medelvärdena av skrivhastigheten. När vi sedan 

jämförde detta med resultatet från testerna med mdadm som visade en försämring 

med 36 % för läshastighet och oförändrat vid skrivning, kunde vi konstatera att det 

inte blev som vi hade tänkt oss. Som sagts tidigare sprider både mdadm med RAID 5 

och RAID-Z fildata över (n-1) hårddiskar och dessutom pariteten på en disk. Detta 

borde göra att båda systemen beter sig på ett liknande sätt vid sekventiell läs och 

skrivning till hårddisk. Ett system som är degraderat och saknar en hårddisk måste 

räkna fram den information som saknas vilket kan förklara varför mdadm tappar så 

mycket i läshastighet. Att skrivhastigheten ökar när den är degraderad kan bero på att 

RAID-systemet inte behöver räkna ut paritetsdata och sedan skriva den till disk. Den 

kommer då att bete sig mer som ett RAID 0 som bara sprider ut data över flera 

hårddiskar och samtidigt utnyttjar hårddiskarna för maximal prestanda. En möjlig 

förklaring till varför läshastigheten ökar för RAID-Z kan vara att det utnyttjar 

systemminnet mycket mer för att mellanlagra data och öka prestandan. Om vår metod 

för prestandamätningar inte är tillräckligt bra och minimerar effekterna av cachning 
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kommer detta att ge en bättre hastighet eftersom all data kan läsas från minnet istället 

för hårddisken.  

5.2 Återställningstider 

Återställningstiderna för degraderade RAID-system med 10 % eller 90 % använt 

utrymme visar att RAID-Z är både snabbare och långsammare beroende på hur 

mycket filer det finns lagrat på volymen. Med 10 % använt utrymme återställer RAID-

Z bara det utrymme som faktiskt används av filsystemet och gör att det går fortare än 

mdadm som förutom återställning av filer även skapar paritetsdata för de områden på 

hårddisken som inte har någon lagrad information.  

5.3 Mätningar 

För att uppnå en hög noggrannhet i mätningarna och minska inverkan av 

slumpmässiga omständigheter beräknades ett medelvärde av alla mätningarna och 

dessutom variationskoefficienten som beskriver standardavvikelsen som en 

procentandel av medelvärdet. Variationerna inom varje mätserie är från 0,4 % och 

som störst 7,4 %.  

Den största variationen med 7,4 % gällde för mätningarna av läshastighet på mdadm. 

Detta påverkar inte bedömningen eftersom skillnaden av prestandan mellan 

läshastigheten på ett fungerande system och ett degraderat är 36 %. Den relativa 

variationen i mätserien är mindre än skillnaden av medelvärdet av mätserierna. I 90 % 

av mätserierna är varianskoefficienten under 5 % och visar att mätningarna är 

statistiskt troliga med låg spridning. För att bedöma precisionen av mätningar har vi 

använt oss av kontroll mätningar på samma mätobjekt i fullt fungerande tillstånd. 

5.4 Förslag till vidare studier 

Som resultatet och diskussionen har visat finns det en viss osäkerhet i testresultaten. 

För att få ett mer rättvisande resultat kan man i vidare studier använda sig av 

mätverktyg som finns i gruppen Macro-benchmark. Om dessa tester dessutom sker på 

en gemensam plattform med samma operativsystem ger det mer jämförbara resultat. 

Många personer som använder RAID-Z har berättat att återställningstiden kan bli 

mycket lång, särskilt om man har ett stort system med många hårddiskar och använder 
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ögonblicksbilder ofta. Ett förslag till vidare studier som utgår från detta är att 

undersöka och ta fram en enkel designstrategi för hur ett system ska byggas upp för att 

undvika denna typ av problem.  
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