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Tiivistelmä 

Vaikka mekaaniset kiintolevyt (HDD) ovat edelleen laajin käytössä oleva datan 

tallennusmetodi, ovat SSD-levytkin vakiinnuttaneet paikkansa tietynlaisissa 

käyttöympäristöissä niin kuluttajilla kuin yrityskäytössä. 

Flash-muistia hyödyntävien SSD-levyjen esitteleminen RAID-levyjärjestelmiin 

korvaamaan mekaanisia kiintolevyjä on mielenkiintoinen konsepti, joka tuo selviä 

parannuksia ja etuja perinteisiin kiintolevyratkaisuihin nähden. Kuitenkin, ongelmiksi ja 

haasteiksi voi syntyä esimerkiksi korkea hinta/kapasiteetti verrattuna kiintolevyihin, 

heikko suorituskyky pienillä satunnaisilla kirjoitusoperaatioilla, flash-muistin pyyhintä-

kirjoitus-viive, flash-muistin kuluminen ja rajalliset kirjoituskerrat, mahdolliset I/O-

pullonkaulat muussa järjestelmässä, sekä epäsymmetriset luku- ja kirjoitusnopeudet. 

Ratkaisuna näihin on joko kiertää ongelmat käyttäen vaihtoehtoisia ratkaisuja, tai kehittää 

esimerkiksi kokonaan uusia, kuten sekä kiintolevyjä, että SSD-levyjä hyödyntäviä 

hybridi RAID-implementaatioita, joilla pystytään tuomaan molempien 

tallennusteknologioiden hyvät puolet esiin. 
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1. Johdanto 

RAID-teknologian (Redundant Array of Independent Disks) hyödyntäminen on 

yleistynyt vuosien aikaan niin datakeskuksissa, yrityksissä, kuin myös kuluttajien 

keskuudessa. Myös SSD-levyt (Solid-state drive) ovat korvaamassa perinteisiä 

mekaanisia kiintolevyjä (HDD – Hard Disk Drive) datan tallennusmediana. Tutkimuksen 

tarkoituksena on kartoittaa SSD-levyjen käyttömahdollisuuksia perinteisissä RAID-

tekniikkaa hyödyntävissä datan tallennusympäristöissä, paneutuen erityisesti flash-

muistin tuomiin ongelmiin ja rajoituksiin kyseisissä järjestelmissä. Valitsin aiheen, koska 

yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa tullaan tarvitsemaan tehokkaampia ja 

suorituskykyisempiä levyjärjestelmiä vastaamaan nykypäivän korkeita vaatimuksia ja 

tarpeita, joita perinteiset ratkaisut eivät aina enää välttämättä kata. 

 

RAID-teknologiaa ja sen käyttöä on tutkittu aiemmin varsin paljon. Esimerkiksi Chen, 

Lee, Gibson, Katz, & Patterson (1994) ovat mitanneet eri RAID-tasojen tehokkuutta 

hintaan nähden, datan säilyvyyden luotettavuutta, bittivirhesuhdetta dataa luettaessa ja 

kirjoittaessa, sekä levyjen rikkoutumisen riskiä, kun puhutaan tavanomaisista 

mekaanisista kiintolevyistä. Myös SSD-teknologiaa ja sen implementointi 

mahdollisuuksia on tutkittu aiemmin. Esimerkiksi Lee, Moon, & Park (2009) toteavat, 

että flash-pohjainen SSD-muisti parantaa sekalaisten I/O-operaatioiden tehokkuutta 

huomattavasti verrattuna mekaaniseen kiintolevyyn. 

 

Tutkimusongelmana tässä tutkielmassa on selvittää, mitä haasteita ja ongelmia ilmenee, 

kun mekaaniset kiintolevyt vaihdetaan flash-muistia käyttäviin SSD-levyihin, ja miten 

nämä voidaan ratkaista. Tutkimusmenetelmänä on siis kirjallisuustutkimus, jossa ensiksi 

on kerätty ja esitetty aiempaa tutkimusta RAID- ja SSD-teknologioista, kiinto- ja SSD-

levyjen merkityksestä RAID-konfiguraatioissa, sekä näiden eroavaisuuksia. Lopuksi on 

pyritty esittelemään perinteisten kiintolevyjen korvaamista SSD-levyillä RAID-

implementaatiossa, mitä ongelmia tästä syntyy ja mitä ratkaisuja tähän voidaan löytää. 

Tutkimuksessa löydösten esittäminen keskittyy lähinnä yritys- ja serveriympäristöihin, 

eikä niinkään kuluttajanäkökulmaan RAID-järjestelmien ominaisten käyttökohteiden 

vuoksi. 

 

Tutkimusta on rajattu monin tavoin. Toisessa luvussa RAID-teknologiasta puhuttaessa 

keskitytään pääsääntöisesti esittelemään RAID-järjestelmän perusteita, datan 

redundanssia, pariteetti-dataa ja määritellään standardit RAID-tasot, mutta tutkimuksen 

ulkopuolelle jätetään sisäkkäisiä tasoja käsittelevät skeemat, sekä erilaiset 

implementointitavat (ohjelmisto- vai rautapohjainen ratkaisu). Lisäksi tutkitaan, mitä 

heikkouksia ja ongelmia eri RAID-tasoilla esiintyy. Kolmannessa luvussa myös 

keskitytään mekaanisten kiintolevyjen ja flash-muistia käyttävien SSD-levyjen 

ominaisuuksiin ja niiden historialliseen kehitykseen. Neljännessä luvussa esitetään 

ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja SSD pohjaisiin RAID-kokoonpanoihin.  
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2. RAID-teknologia datan tallennusympäristössä  

Tässä luvussa esitellään RAID-teknologiaa yleisellä tasolla, standardeja tasoja ja 

paneudutaan tarkemmin pariteettidatan käsittelyyn. Lisäksi selvitetään, mitä heikkouksia 

ja ongelmia eri RAID-implementaatioissa esiintyy. 

2.1 RAID-järjestelmän perusteet 

Chenin ja kumppanien (1994), sekä Edward K. Leen (1993) mukaan RAID-kokoonpanon 

ydinominaisuuksiin kuuluu datan tallennuksessa sen lomitus paremman suorituskyvyn 

saavuttamiseksi, sekä datan redundanssi paremman luotettavuuden saavuttamiseksi (Lee, 

1993). Lomituksessa data jaetaan käyttäjältä näkymättömästi useammalle levylle, mutta 

näkyvissä on esimerkiksi vain yksi nopea looginen levy. Tämä siis nostaa selvästi datan 

kirjoitus- ja lukunopeutta, kun pystytään suorittamaan useampaa I/O-operaatiota 

(siirräntää) rinnakkain useammalta levyltä. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän levyjä 

lisätään järjestelmään, sitä nopeampi suorituskyky voidaan saavuttaa, kun työ 

kuormitusta jaetaan useammalle prosessoivalle yksikölle eli levylle. (Chen et al., 1994) 

Kääntöpuolena tässä on kuitenkin se, kuten Chen ja kumppanit (1994) mainitsevat, että 

mitä enemmän levyjä kokoonpanossa on, sitä alhaisempi luotettavuus järjestelmälle 

saavutetaan mahdollisten yksittäisten laiterikkojen todennäköisyyden kasvun vuoksi. 

Olettaen, että yksittäiset rikkoutumiset olisivat datan säilymisen kannalta fataaleja, 

voidaan sanoa, että 100 levyllä olisi vain 1/100 osan luotettavuus verrattuna yhteen 

loogiseen levyyn (Chen et al., 1994). Myös Golubchik & Muntz (1994) toteaa 

tietokantojen vikasietoisuustutkimuksessaan, että vaikka yhden levyn vikasietoisuus 

voidaan nähdä korkeana, useamman levyn implementointi lisää huomattavasti 

todennäköisyyttä, että joku niistä rikkoutuu (Golubchik & Muntz, 1994).  Tämän vuoksi, 

redundanssi on välttämätöntä, jotta voidaan välttyä datan häviämiseltä ja jatkaa normaalia 

toimintaa laiterikkojen sattuessa (Chen et al., 1994). 

Chen ja kumppanit (1994) kuitenkin jatkavat toteamalla, että redundanssin esitteleminen 

laitematriiseille tuovat esille kaksi ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on valita oikea 

metodi redundantin datan laskemiselle. Tavallisin metodi on käyttää pariteettia (Chen et 

al., 1994), tai datan peilausta yhdelle tai useammalle eri levylle, kuten Tsai & Lee (1997) 

esittävät vaihtoehtona tutkimuksessaan. Tsai & Lee (1997) jatkavat, että pariteettia 

hyödyntävät järjestelmät harjoittavat redundanssia laskemalla ja ylläpitämällä 

virheenkorjaus- tai pariteettikoodia, joka lasketaan tallennettavasta datasta. Kun mikä 

tahansa yksittäinen levy rikkoutuu, voidaan siinä ollut data rakentaa uudestaan siihen 

liittyvän pariteettidatan avulla. Tähän sisältyy pariteettiyksikkö ja laskettu kumulatiivinen 

XOR-operaatio datasta. (Tsai & Lee, 1997) 

Toiseksi ongelmaksi muodostuu redundantin datan levittäminen levymatriisille. Tämä 

data voidaan esimerkiksi jakaa kaikkien järjestelmässä olevien levyjen kesken, tai 

keskittää vain muutamalle omistetulle pariteetti-levylle. Chenin ja kumppanien mielestä 

on yleensä viisasta jakaa redundantti data kaikkien levyjen kesken, jotta vältytään tietyiltä 

kuormantasaus ongelmilta, joita omistetuilla pariteetti-levyillä voi ilmetä. (Chen et al., 

1994) 

2.2 Standardit RAID-tasot 

RAID-järjestelmällä siis pyritään tavanomaisesti saavuttamaan korkeampi I/O-

suorituskyky ja lisäämään redundanssia, mutta myös muiden tavoitteiden saavuttaminen 
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on mahdollista. Tätä varten on kehitetty erilaisia RAID-järjestelmiä tai skeemoja, jotka 

jokainen eroaa toisistaan tietyiltä osin ja tarjoavat erilaisia suosituskyky-redundanssi-

ratkaisuja. Käytän tässä dokumentissa numeroita eri RAID-tasojen eli skeemojen 

nimeämiseen.  

 

Kuva 1. Standardit RAID-tasot, kuten Lee (1993) ne tutkimuksessaan esittää. Jokainen taso on 
esitetty neljän levyn tallennuskapasiteetilla. Valkoinen osa on tallennettua dataa ja tumma osaa 
redundanttista informaatiota. Useamman tason sylinteri osoittaa lohkotason lomitusta ja ilman 
tasoja oleva bitti-tason lomitusta. (Lee, 1993) 

RAID0 on täysin ei-redundanttinen taso eli lomitus, eikä siis sisällä mitään pariteettidatan 

käsittelyä. Kuten Chen ja kumppanit (1994) tutkimuksessaan esittävät, tasolla 0 on paras 

suorituskyky dataa kirjoitettaessa, sekä paras hinta/kapasiteetti. Tämä johtuu siitä, että 

pariteettidataa ei tarvitse missään vaiheessa kirjoittaa, ja koska data pilkotaan ja 

limitetään osina yhdelle tai useammalle levylle samanaikaisesti. Chen ja kumppanit 
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(1994) kuitenkin huomauttavat, että tällä tasolla ei silti saavuteta parasta mahdollista 

lukunopeutta, sillä redundanttiset tasot kuten RAID 1, joka peilaa dataa toiselle levylle, 

voi saavuttaa paremman datan lukunopeuden. Useamman levyn kanssa voidaan ajoittaa 

(schedule) luku-pyyntöjä niille levyille, jolla lasketaan olevan lyhyin hakuaika ja 

rotaatioviive. Koska RAID 0 on täysin ei-redundanttinen, yhden levyn rikkoutuminen 

johtaa aina datan menetykseen. Tätä skeemaa käytetään yleensä ympäristöissä, missä 

suorituskyky ja kapasiteetti ovat etusijalla, eikä välitetä luotettavuudesta. (Chen et al., 

1994) 

RAID1 eli peilaus, käyttää kaksi kertaa enemmän levyjä kuin ei-redundanttinen taso 

(Chen ja kumppanit, 1994). Tässä tasossa dataa kirjoitettaessa, sama data kirjoitetaan 

myös toiselle levylle, jotta samasta datasta säilytetään aina kaksi kopiota. Gray, Horst, & 

Walker (1990) kertoo RAID suoritustehon tutkimuksessaan peilatun skeeman olevan 

kallis. Koska kaikki data kokonaisuudessaan peilataan, vaaditaan aina 2N levyä, jossa B 

määrä muistia, jotta voidaan tallentaa NB määrä dataa. Tämä tarkoittaa 100% enemmän 

kustannuksia (Gray et al., 1990). Kuten mainittu, dataa luettaessa voidaan hyödyntää 

molempia levyjä mihin sama data on kirjoitettu ja valita se levy, kummasta on lasketusti 

se nopeampaa sillä hetkellä noutaa (Chen et al., 1994). Jos toinen levyistä rikkoutuu, 

voidaan toista vielä käyttää suorittamaan transaktioita. Peilausta käytetään useasti 

tietokantajärjestelmissä, missä saatavuus ja lukunopeus ovat etusijalla. (Chen et al., 1994) 

RAID2 hyödyntää bitti-tason lomitusta ja Hamming-koodia virheiden korjaukseen. 

Chenin ja kumppaneiden (1994) esimerkin mukaan, neljä datalevyä vaatii kolme 

redundanttista levyä, mikä on yhden vähemmän kuin peilauksessa. Dataa kirjoitettaessa, 

lasketaan ja kirjoitetaan samalla redundanttisille levyille virheenkorjauskoodin (ECC) 

mukaista dataa, jonka avulla pystytään toteamaan esimerkiksi dataa luettaessa, onko 

konsistenssi säilynyt. Chen ja kumppanit (1994) tarkentavat myös, että tarvitaan useampi 

redundanttinen levy tunnistamaan rikkoutunut levy, mutta vain yhden avulla menetetty 

data pystytään rakentamaan uudelleen (Chen et al., 1994). RAID 2 ei ole enää 

kaupallisesti käytössä, johtuen tämän skeeman implementoinnin kustannuksista ja 

paremmin suoriutuvista malleista.  

RAID3 hyödyntää levyohjaimia virheiden korjaukseen verrattuna RAID 2:en Hamming-

koodiin. Kuten Chen ja kumppanit (1994) toteavat, tarkoittaa tämä sitä, että vain yhtä 

levyä tarvitsee käyttää pariteettidatan tallennukseen useamman sijasta. Tässä skeemassa, 

data jaetaan ja kerrostetaan datalevyille tavuina ja yksi levy omistetaan pariteettidatalle. 

Jokainen lukupyyntö kohdistuu kaikille datalevyille ja jokainen kirjoituspyyntö kaikille 

datalevyille, sekä pariteettilevylle. Tämän vuoksi vain yksi pyyntö voidaan prosessoida 

kerrallaan. Chen ja kumppanit (1994) myös huomauttavat, että tästä johtuen lukunopeus 

on hieman hitaampi verrattuna skeemoihin, jossa data ja pariteetti ovat jaettu kaikkien 

levyjen kesken. Tätä skeemaa käytetään ympäristöissä, jossa ei tarvita korkeaa I/O-

operaatioiden suoritusmäärää. (Chen et al., 1994) 

RAID4 on saman tyyppinen kuin RAID 3, mutta Chenin ja kumppanien mukaan, data 

jaetaan levyille tietyn kokoisina lohkoina. Jos lukupyynnön koko on pienempi kuin 

datalohkon koko, voidaan se lukea vain yhdeltä datalevyltä. Kirjoituspyyntöjen tulee 

päivittää niihin liittyvät lohkot, sekä pariteettilohko. Suuret kirjoituspyynnöt, jotka 

käyttävät lohkoja kaikilta levyiltä, pariteettidata saadaan laskettua XOR-operaatiolla 

uudesta datasta. Pienet kirjoituspyynnöt, jotka koskettavat vain yhtä levyä, pariteettidata 

saadaan laskettua vertaamalla, miten uusi data eroaa vanhasta datasta. Tämä operaatio on 

hieman kompleksimpi, sillä se vaatii yhteensä neljä I/O-operaatiota: uuden datan 

kirjoitus, vanhan datan ja pariteetin lukemisen ja uuden laskemisen, sekä uuden pariteetin 

kirjoittamisen. Tässä skeemassa kaikki kirjoitusoperaatiot vaativat pariteettilevyn 
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käyttöä, ja näin se voi helposti muodostua pullonkaulaksi I/O-suorituskykyä vaativissa 

ympäristöissä. (Chen et al., 1994) 

RAID5 eliminoi pullonkaulan mikä esiintyy RAID4-tasolla (Lee, 1993). Tämä skeema 

käyttää myös lohkotyyppistä datan jaottelua datalevyillä, mutta lisäksi myös pariteettidata 

on hajautettu tasaisesti kaikkien levyjen kesken. Tämä mahdollistaa kaikkien levyjen 

hyödyntämisen lukuoperaatioissa, toisin kuin skeemoissa, jossa pariteettidata on 

omistettu tietyille levyille kokonaan. Pienet ja suuret lukuoperaatiot, sekä suuret 

kirjoitusoperaatiot ovat parhaimmat suorituskyvyltään RAID5-skeemassa. Pienet 

kirjoitusoperaatiot ovat hieman hitaampia verrattuna esimerkiksi peilattuun RAID 1-

tasoon (Lee, 1993). Chen ja kumppanit (1994) vahvistavat väitettä perustelemalla 

epätehokkaiden pienten kirjoitusoperaatioiden johtuvan pitkästä I/O-operaatioketjusta: 

luku-modifiointi-kirjoitus (read-modify-write) pariteettidatan päivittämiseen. (Chen et 

al., 1994) 

 

Kuva 2. Read-modify-write-rakenne pieniin kirjoitusoperaatioihin RAID-käyttötilassa. Vaaleat 
alueet ovat kirjoitettavaa- tai luettavaa dataa ja tumman harmaa alue on pariteettidata. (Lee, 
1993) 

Kuvassa 2 esitettyä I/O-operaatiorakennetta käytetään pieniin kirjoitusoperaatioihin, 

jotka ovat Chenin ja kumppanien (1994) mukaan lohkolimitettyjen RAID-tasojen 

heikkoudet. Tässä data päivitetään inkrementaalisesti tekemällä XOR-operaatio uudelle- 

ja vanhalle datalle, sekä vanhalle paritettidatalle. Operaatio suoritetaan Leen (1993) 

mukaan seuraavassa järjestyksessä: luetaan vanha data ja vanha pariteetti, lasketaan uusi 

pariteetti, ja kirjoitetaan uusi data sekä uusi pariteetti (Lee, 1993). Katz, Gibson, & 

Patterson (1989) esittävät tutkimuksessaan uuden pariteettidatan laskemisen seuraavasti: 

Uusi pariteetti = (vanha data xor uusi data) xor vanha pariteetti 

Katzin ja kumppanien (1989) mukaan siis RAID5:ssä pieniin kirjoitusoperaatioihin 

tarvitaan yhteensä neljä I/O hakua eli levyn käyttöä (Katz et al., 1989). RAID6:ssa tämä 

tarkoittaa kuutta I/O-hakua kahden pariteettiyksikön päivittämisen vuoksi. (Dholakia et 

al., 2008) 

RAID6 on siis identtinen RAID5 kanssa, mutta käyttää kahta pariteettilohkoa per levy 

yhden sijasta (Lee, 1993). Chen ja kumppanit (1994) ottavat tutkimuksessaan esille P + 

Q skeeman (jossa P on ensimmäinen pariteettilohko ja Q on toinen), joka käyttää Reed-

Solomon-koodeja virheenkorjaukseen ja mahdollistaa näin jopa kahden yksittäisen levyn 

rikkoutumisen, ilman että data menetettäisiin kokonaan, toisin kuin normaalissa 

pariteetti-skeemassa, jossa vain yhden levyn rikkoutuminen on mahdollista ilman että 

data menetettäisiin lopullisesti. P + Q suorittavat pieniä kirjoitusoperaatioita samalla 

tavoin kuin RAID5 luku-modifiointi-kirjoitus-menetelmällä, mutta tähän tarvitaan 

useampaa levyä, koska sekä ”P” ja ”Q” informaatio tulee päivittää (Chen et al., 1994). 

Iliadis, Haas, Hu, & Eleftheriou (2011) kuitenkin toteavat tutkimuksessaan, että 

RAID6:ssa luotettavuuden kasvu laskee datan varastoinnin tehokkuutta verrattuna 
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samankokoiseen RAID5-implementaatioon. Lisäksi myös suoritusteho on heikompi, 

koska jokainen kirjoituspyyntö vaatii kahden pariteettiyksikön päivittämistä eri levyillä. 

(Iliadis et al., 2011) 

2.3 RAID-järjestelmien heikkoudet ja ongelmat 

Eri RAID-skeemat ovat kehitetty erilaisiin käyttöympäristöihin ja näin ollen tarjoavat 

selviä hyötyjä, mitä kussakin ympäristössä priorisoidaan ja halutaan saavuttaa. Kuten 

aiemmassa luvussa sivuttiin, jokaisessa RAID-tasossa ilmenee kuitenkin omia 

heikkouksia tai ongelmia. 

Golubchik & Muntz (1994) esittävät tietokantatutkimuksessaan kolme eri toimintatilaa 

levyjärjestelmälle. Normaalissa tilassa kaikki levyt ovat toimintakuntoisia, 

vajaatoimintatilassa yksi tai useampi levy on rikkoutunut ja uudelleenrakennustila, jossa 

rikkoutuneet levyt ovat edelleen toimintakyvyttömiä, mutta puuttuvan tiedon 

uudelleenrakentaminen on aloitettu redundanttisilta levyiltä.  

Yksi redundanttisten RAID-kokoonpanojen ongelmista on menetetyn datan 

uudelleenrakentaminen, sillä yhden levyn rikkoutuessa, järjestelmä on altis lopulliselle 

datan häviämiselle (pois lukien RAID6-skeema), jos toinen levy sattuu rikkoutumaan 

ennen kuin ensimmäinen levy on korjattu. On siis suotavaa, että rikkoutunut levy 

korjataan aina mahdollisimman nopeasti. Yksi mahdollinen ratkaisu mitä Golubchik & 

Muntz (1994) ehdottavat rikkoutuneen levyn korvaamiselle on hyödyntää Hot standby-

levyjä, jolloin järjestelmä automaatti uudelleen rakentaa menetetyn levyn sisällön 

standby-levylle selviytyvien levyjen redundanttisesta informaatiosta. 

Uudelleenrakentaminen on ongelmallista siinä mielessä, että se rampauttaa järjestelmän 

toimintaa. Rakentamisen aika riippuu menetetyn datan koosta, ja sille omistetun 

laskentatehon määrästä. Jos uudelleenrakentamista priorisoidaan kaikella käytössä 

olevilla resursseilla, ei järjestelmän pysty tällöin vastaamaan muihin kirjoitus- tai 

lukupyyntöihin. Pienellä resurssimäärällä taas järjestelmä on pidempään altis datan 

häviämiselle (Golubchik & Muntz, 1994). Suurten datamäärien uudelleenrakentaminen 

ei-peilatuissa RAID-järjestelmissä voi kestää hyvinkin kauan. Sopiva tasapaino tulee 

löytää jokaiselle järjestelmälle ympäristöstä riippuen uudelleenrakentamiseen omistetun 

resurssienkäytön ja järjestelmän saatavuuden välillä. 

Toiseksi ongelmaksi datan uudelleenrakentamisen aikana muodostuu palautumattomat 

sektorin lukuvirheet järjestelmässä. Iliadiksen ja kumppanien (2011) mukaan tällaiset 

virheet ovat sellaisia, joita ei voida korjata uudelleen lukemalla data tai käyttämällä 

tarkoitukseen kohdistettua virheenkorjauskoodia (ECC). Palautumattomien 

lukuvirheiden mahdollisuudet kasvavat levyjen koon mukana. Koska 

uudelleenrakentaminen vaatii kaikkien levyjen lukemisen, jotta esimerkiksi uusi standby-

levy voidaan rakentaa, on palautumaton lukuvirhe tällöin fataali järjestelmälle ja johtaa 

tiedon menetykseen. Sama ongelma muodostuu myös RAID6:ssa jos kaksi levyä on 

samanaikaisesti rikkoutunut (Iliadis et al., 2011). Chen ja kumppanit (1994) mainitsevat 

tavallisille SATA-kiintolevyille (Serial Advanced Technology Attachment) 

palautumattoman lukuvirheen todennäköisyydeksi 1014 jokaista luettua bittiä kohden. 

(Chen et al., 1994) 

Kolmas ongelma liittyy levyjen luotettavuuden laskentaan. Yksinkertaisin tapa laskea 

luotettavuutta levyille on olettaa kaikkien levyjen olevan itsenäinen instanssi, ja ettei 

muiden levyjen rikkoutumisella ole tekemistä toisten kanssa. Tämä ei kuitenkaan vastaa 

hyvin todellisuutta, sillä redundanttiselle järjestelmälle pystyttäisiin laskemaan helposti 
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yli miljoona vuotta toiminta-aikaa, ennen kuin datan menetystä tapahtuisi. Siksipä 

muitakin faktoreita tulee ottaa huomioon, kuten virtakatkokset, virtapiikit, levyjen 

elinkaari tai esimerkiksi levyjen käynnistäminen (virran syöttäminen) voi hetkellisesti 

nostaa kaikkien levyjen rikkoutumisen mahdollisuutta. Myös muiden levyjärjestelmään 

liittyvien komponenttien rikkoutuminen voi aiheuttaa useiden levyjen samanaikaisen 

rikkoutumisen, johtaen datan menetykseen. Tällaiset korreloivat levyrikkoutumiset 

suuresti laskevat levyjärjestelmän luotettavuutta, sillä on todennäköisempää, että yhden 

levyn rikkoutumista seuraa nopeasti useamman levyn rikkoutuminen, ennen kuin dataa 

on ehditty uudelleen rakentaa. (Chen et al., 1994) 

Chen ja kumppanit (1994) nostavat esille myös järjestelmän kaatumisen aiheuttamat 

levyrikkoutumiset, jossa data menetettiin, koska se oli väliaikaisesti tallennettuna 

haihtuvalle (volatile) välimuistille. Tämä ongelma on helppo kiertää käyttämällä rauta-

pohjaista RAID-implementaatiota kuin ohjelmisto-pohjaista. (Chen et al., 1994) 
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3. Nykyiset tallennusteknologiat datan 
tallennusympäristönä 

Vaikka mekaaniset kiintolevyt (HDD) ovat edelleen laajin käytössä oleva datan 

tallennusmetodi, ovat SSD-levytkin vakiinnuttaneet paikkansa tietynlaisissa 

käyttöympäristöissä niin kuluttajilla kuin yrityskäytössä. Tässä luvussa keskitytään 

vertailemaan kiinto- ja SSD-levyjen ominaisuuksia tallennusmediana ja niiden kehitystä 

vuosien aikana. 

3.1 Mekaaninen kiintolevy 

Magneeteilla toimivat mekaaniset kiintolevyt julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 

1956 (Grochowski, 1998), minkä jälkeen ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa nykyisenä 

standardina datan tallennuksessa. Vuonna 2002 valmistettiin lähes 200 miljoonaa 

kiintolevyä, jotka tarjosivat yhteensä yli  1019 tavua tallenustilaa (Grochowski & Halem, 

2003). Samana vuonna oli myös arvioitu, että yli 90% kaikesta uudesta informaatiosta 

olisi tallennettu magneettiselle medialle, kiintolevyille (Pinheiro, Weber, & Barroso, 

2007). Vuosien aikana kiintolevyt ovat kehittyneet nopeasti uusien magneettisten-, 

elektronisten- ja mekaanisten teknologisten uudistusten myötä. Parannusten myötä 

kiintolevyjen kapasiteetti ja suorituskyky ovat kasvaneet huomattavasti. Myös hinta / 

kapasiteetti on laskenut ensimmäisestä markkinoille tuodusta kiintolevystä paljon 

(Grochowski & Halem, 2003). Mainittakoon myös, että nykyisillä tekniikoilla saadaan 

hyvinkin pieneen tilaan mahdutettua suuria määriä dataa, joista on hyötyä rajatusti tilaa 

olevissa käyttöympäristöissä.   

Teknologisista parannuksista huolimatta kiintolevyjen toiminnallinen perusperiaate on 

kuitenkin säilynyt samana (Grochowski & Halem, 2003). Kiintolevy käyttää eritavoilla 

magnetisoitua (kuvioitua) magneettista materiaalia tallennusvälineenä (recording 

medium), tavallisesti pyöreän levyn muodossa. Tällaista materiaalia kutsutaan 

haihtumattomaksi muistiksi, mikä tarkoittaa, että vaikka virransyöttö materiaalille 

katkaistaisiin, data säilyy siinä muuttumattomana pitkiäkin aikoja (vastakohtana haihtuva 

tietokoneen keskusmuisti). Tähän magneettiseen muistiin kiintolevy pääsee käsiksi 

yhdellä tai useammalla luku-kirjoituspäällä, jotka liikkuvat edestakaisin levyn uloimman- 

ja sisimmän reunan välillä. Levyä pyörittämällä päästään käsiksi kaikkiin pisteisiin koko 

levyn alueella. 

Tällaisen mekaanisen levyn fysikaaliset ominaisuudet rajoittavat kuitenkin sen 

maksimaalista suorituskykyä. Liikkuvat osat tuottavat lämpöä, joka voi muodostua 

ongelmaksi, liian suuri pintatiheys (areal density), eli kuinka paljon dataa on tietylle 

alueelle mahdollista tallentaa voi kasvaa niin suureksi, että luku-kirjoituspää ei pysty 

erottelemaan haluttua dataa muusta datasta. Lisäksi mekaanisten osien kanssa kohdataan 

kitkaa ja kulumista, mikä rajoittaa kiintolevyn käyttöikää ja vähentää toiminnan 

luotettavuutta ja maksimi kapasiteetti on myös rajattua tietyn kokoiselle levylle. Chen, 

Koufaty, & Zhang (2009) mainitsevatkin tutkimuksessaan, että kiintolevyjen ongelmia 

kuten: korkeat vasteajat, satunnaishakujen käsittely, turhan korkea virrankulutus ja 

epävarma luotettavuus ovat olleet tutkimuksen aiheena jo aiemmin. Chen ja kumppanit 

(2009) lisäävät myös, että nämä ongelmat juontavat juurensa jo mainittuun kiintolevyjen 

mekaaniseen perustoimintaan ja ovat siten vaikeita ratkaista pelkkiä levyjä 

tarkastelemalla. 
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Kiintolevyissä käytettävien tallennuslevyjen pintatiheys on tavallisesti se mittaustapa, 

joka määrittää kapasiteetin, sisäisen datanopeuden, ja lopulta hinnan per 

kapasiteettiyksikkö (Grochowski & Halem, 2003). Grochowski & Halem, (2003) 

esittävät, että vuoden 1990 jälkeen tapahtuneilla teknologisilla uudistuksilla CGR 

(compound growth rate) on noin kaksinkertaistunut vuosittain ainakin vuoteen 2003 asti 

(Grochowski & Halem, 2003). Hinta per kapasiteetti onkin nykyään kiintolevyjen 

vahvoja puolia edelleen etenkin RAID-kokoonpanoissa, joissa useasti vaaditaan suuria 

määriä tallennustilaa. Grochowski (1998) selittää tätä pintatiheyden kasvua vuonna 1991 

esiteltyihin MR-lukusensoreilla (magnetoresistive) ja induktiivisilla lukupäillä ja vuonna 

1997 esitellyillä GMR-päillä (giant-magnetoresistive). Myös muut kiintolevyn sisäiset, 

esimerkiksi magneettilevyihin kohdistuneet parannukset ovat säilyttäneet CGR-kasvun 

korkeana vielä 2000-luvullakin. 

Korkealla pintatiheydellä varustetuissa magneettilevyissä saadaan aikaan nopeat 

kierrosluvut, säilyttäen kohtalainen virrankulutus. Grochowski & Halem (2003) esittävät 

tutkimuksessaan, että kiintolevyjen virrankulutus kapasiteettiin nähden on laskenut 

vuosien aikana ja datanopeus taas on noussut. Näihin kaikkiin on vaikuttanut 

aikaisemmin mainitut kirjoitus-lukupäihin kohdistuneet teknologiset uudistukset, levyn 

pyörimisnopeuden nostaminen ja datan lineaarinen tiheys. (Grochowski & Halem, 2003) 

Kiintolevyjen olemassaolo ja kehittyminen on mahdollistanut Grochowskin & Halemin 

(2003) mukaan suuret RAID-järjestelmät, joita he luonnehtivat tallennus- ja serveri-

teollisuuden kulmakiviksi. He toteavat myös, että ongelmiksi pienten kiintolevyjen 

massaimplementoinnissa tulee olemaan erityisesti luotettavuus, mutta myös niiden 

liittäminen toisiinsa, jäähdytys, elektroniikka ja ohjelmisto, jotta suuria määriä levyjä 

voidaan tehokkaasti hyödyntää samassa ympäristössä. (Grochowski & Halem, 2003) 

3.2 Flash-muistia hyödyntävä SSD-levy 

Narayanan, Thereska, Donnelly, Elnikety, & Rowstron (2009) esittävät tutkimuksessaan, 

että SSD-levyt ovat löytäneet tiensä kannettavien ja pöytäkoneiden standardiksi 

tallennusvälineeksi, mutta niiden käyttöä ei yritysmaailman serveritallennuksessa ole 

vielä tutkittu. Chen, Koufaty, & Zhang (2009) mukaan taas SSD-levyjä on luonnehdittu 

käänteentekeväksi teknologiaksi datan tallennuksessa. Perinteisen pyörivän kiintolevyn 

sijaan SSD-levy perustuu puolijohdesiruihin, jotka toimivat haihtumattomana 

tallennusmuistina, vaikka virransyöttö katkaistaisiin. Levyt eivät sisällä liikkuvia 

mekaanisia osia ja ovat siten hiljaisia ja vastustuskykyisempiä iskuille verrattuna 

magneettiseen kiintolevyyn. Chenin ja kumppanien (2009) mukaan SSD-levyt tarjoavat 

myös etuna kiintolevyihin matalan virrankulutuksen, kompaktin koon, ja erityisesti 

harvinaisen korkean satunnaisluku (random reads) suorituskyvyn. Narayanan ja 

kumppanit (2009) lisäävät, että koska SSD-levy ei käytä liikkuvaa lukupäätä kuten 

kiintolevy, ei siinä esiinny paikannusviiveitä.  

SSD-levyt hyödyntävät useasti samaa liitäntää, muita samoja standardeja kuin tavalliset 

kiintolevyt ja samaa rajapintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä pystytään hyödyntämään 

jo olemassa olevissa järjestelmissä, mikä säästä implementointikuluissa. Chen ja 

kumppanit (2009) toisaalta huomauttavat, että monimutkainen sisäinen rakenne 

muodostuu ongelmaksi korkeammilla tasoilla, esimerkiksi käyttöjärjestelmien kanssa. 

Tiettyjen puhdistus- ja kartoitusmenettelyt vaativat mutkikkaita algoritmeja toimiakseen, 

jotka muodostavat omia variaatioita SSD-levyjen implementoinneista, mikä saattaa 

johtaa erilaisiin ongelmiin, kuten suorituskyvyn rampautumiseen. (Chen et al., 2009) 
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Tutkimuksessaan Narayanan ja kumppanit (2009) taas toteavat, jotta SSD-levyjä 

pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaasti vaativissa ympäristöissä, tulee niiden 

suorituskykyä, kapasiteettia, virrankulutusta ja luotettavuutta optimoida, koko ajan 

minimoiden kuluja. Kiintolevyjen korvaaminen SSD-levyillä ei missään heidän 

skenaariossaan ollut kannattavaa, sillä hinta/kapasiteetti jäi aina liian korkeaksi 

(Narayanan et al., 2009). Korkea hinta/kapasiteetti onkin yksi SSD-levyjen ongelmista, 

kun puhutaan kiintolevyjen korvaamisesta tallennusympäristöissä. 

Chen ja kumppanit (2009) esittelevät tutkimuksessaan NAND-flash-muistin, jota 

hyödynnetään laajasti nykyisissä SSD-levyissä. Li, Lee, & Lui (2016) mainitseva 

tutkimuksessaan myös NOR-flash-muistin, mutta se ei ole yleisesti käytössä SSD-

levyissä. Flash-muistiin viitatessa tässä tutkimuksessa tarkoitetaankin nimenomaan 

NAND-tyyppistä muistia. NAND-flash-muisti voidaan jakaa kahteen kategoriaan: SLC- 

(single-level cell) ja MLC- (multi-level cell) NAND:iin. SLC-tyyppinen solu voi pitää 

sisällään yhden bitin, kun taas MLC-tyyppinen solu kaksi tai useamman bitin. MLC flash-

muistin ongelma on kuitenkin sen elinkaari, ja vasteaika. SLC flash-muisti voi kestää jopa 

10 kertaa pidempään kuin MLC flash-muisti ja tarjoaa lyhyemmän vasteajan. MLC flash-

muisti on kuitenkin halvempi valmistaa samalla kapasiteetilla kuin SLC, joten useassa 

käyttöympäristössä tämä on parempi ratkaisu kulujen säästämiseksi. (Chen et al., 2009 & 

Li, Lee, & Lui, 2016) 

Flash-muisti käyttää kolmea eri operaatiota toiminnassaan: luku kirjoitus, ja pyyhintä 

(erase). Eroavaisuutena kiintolevyyn on, että jokaista kirjoitusoperaatiota tulee edeltää 

kyseisen lohkon pyyhintä, mikä vie oman aikansa (jopa 3.5ms). Lisäksi flash-muistin 

ominaisuuksiin kuuluu rajoitettu määrä pyyhintöjä, jotka voidaan suorittaa. Tyypillisesti 

MLC flash-muistilla tämä on noin 10 000 kiertoa, niin kuin Park ja kumppanit (2009, 

September) sen esittävät. Balakrishnan, Kadav, Prabhakaran, & Malkhi (2010) taas 

esittävät määräksi noin 5 000 – 10 000 kiertoa (Balakrishnan et al. 2010). SLC flash-

muistilla tämä on noin 100 000 kiertoa. Kun pyyhintöjä on suoritettu maksimi määrä, ei 

soluun voi enää tallettaa dataa. Flash-muistit sisältävätkin yleensä varasoluja, joilla 

korvataan loppuun käytetyt solut (Chen et al., 2009). Soundararajan ja kumppanit (2010) 

kuitenkin tarkentavat tutkimuksessaan, että maksimi määrän jälkeen bittivirhesuhde (bit 

error rate) kasvaa yli siedettävän tason, minkä vuoksi soluun ei voida enää tallettaa dataa 

(Soundararajan, Prabhakaran, Balakrishnan, & Wobber, 2010). Tämä pyyhintäoperaatio 

tarkoittaa myös sitä, että tavallisesti SSD-levyt ovat hitaita suorittamaan pieniä kirjoitus-

operaatioita. 

Flash-muistin paketin kaistanleveys on Chenin ja kumppanien (2009) mukaan varsin 

rajoitettua (noin 40MB/s), joten SSD-levyt hyödyntävät yleensä RAID0 mukaista 

lomitettua pakettiryhmää, jolloin korkea kaistanleveys saavutetaan rinnakkaisilla 

operaatioilla. Tämä hoidetaan I/O-väylän, rekisterin ja muisti-kontrollerin avulla 

sisäisesti (Chen et al., 2009).  
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4. Kiintolevyn korvaaminen SSD-levyillä RAID-
implementaatiossa 

Tässä luvussa esitellään sekä mekaanisten kiintolevyjen, että SSD-levyjen muodostamia 

RAID-implementaatioita. Lisäksi pyritään etsimään ongelmia ja haasteita, mitä SSD-

levyihin siirryttäessä ilmenee ja miten nämä voidaan ratkaista tai välttää.  

4.1 Mekaaniset kiintolevyt RAID-konfiguraatiossa 

Korkeankapasiteetin tallennusjärjestelmät ovat monille moderneille yrityksille 

itsestäänselvyys, ja tarve isommalle kapasiteetille kasvaa jatkuvasti (Dholakia et al., 

2008). Suurin osa RAID-järjestelmistä käyttää edelleen perinteisiä kiintolevyjä 

tallennusmedianaan esimerkiksi HDD:lle ominaisen hyvän hinta/kapasiteetin vuoksi. 

Kiintolevyt ovatkin kehittyneet vuosikymmeniä ja tarjoavat verratonta suorituskykyä 

niitä edeltäviin tallennusmetodeihin verrattuna kaikilla osa-alueilla. 

Kiintolevyillä on kuitenkin muutamia niille ominaisia puutteita, jotka eivät välttämättä 

enää vastaa nykypäiväin yhä kovempia vaatimuksia ja standardeja. Kim ja kumppanit 

(2011) tuovat tutkimuksessaan ilmi seikkoja, jotka ovat osoittautuneet ongelmiksi 

nykyien kiintolevyn kehityksessä. Ensiksi kiintolevyjen kierrosnopeutta (RPM) on vaikea 

enää nostaa korkeiden lämpötilojen ja virrankulutuksen vuoksi. Toiseksi, pintatiheyden 

nostaminen vaatii merkittäviä teknologisia läpimurtoja, esimerkiksi pystysuora tallennus 

(perpendicular recording), jotta tallennustilaa voitaisiin skaalata isommaksi. 

Kolmanneksi, kiintolevyjen fysikaaliset ominaisuudet, tarkemmin mekaaninen liike 

rajoittaa suorituskykyä esimerkiksi satunnaisissa haku- ja kirjoitusoperaatioissa. Tätä 

rajoitetta on yritetty kiertää muun muassa välimuistin implementoinnilla, esihauilla, 

skeduloimalla, kirjoituspuskureilla ja rinnakkaishauilla (esimerkiksi RAID1 peilaus). 

(Kim, Gupta, Urgaonkar, Berman, & Sivasubramaniam, 2011) 

Serverijärjestelmissä virrankulutus voi datan tallennusjärjestelmän koosta riippuen 

kasvaa huomattavan korkeaksi, jolloin kiintolevyt ja ohjaimet voivat käyttää enemmän 

virtaa kuin koko loppujärjestelmä yhteensä (Li & Wang, 2004). Suurissa datakeskuksissa 

virrankulutus on tietysti suuri, mitä halutaan aina minimoida kustannussyistä. 

Kiintolevyjen kanssa virtaa voidaan säästää levyn kierrosnopeutta laskemalla aina kun 

levyä ei tarvita ja se on ”lepotilassa” (idle). Tämä ei kuitenkaan Li & Wangin (2004) 

mukaan ole RAID-järjestelmissä yleensä mahdollista, sillä lepoaika levyille voi olla 

todella lyhyt työkuormituksesta riippuen, eikä kierroslukujen laskeminen tai nostaminen 

tapahdu tarpeeksi nopeaa. Ratkaisuna on käyttää tietynlaisia ajoitusmenettelyjä ja 

muuttaa tilanteesta riippuen levyjen kierrosnopeutta askel askeleelta, parhaan 

mahdollisen virrankulutuksen ja suorituskyvyn saavuttamiseksi. (Li & Wang, 2004) 

Kiintolevyillä I/O-pyynnön käsittelyaikaan vaikuttaa Dholakian ja kumppanien (2008) 

mukaan haku- ja käyttöaika. Hakuaika riippuu, missä kohti levyä luku-kirjoituspää ja 

seuraavaksi luettava kohta levyllä sijaitsee. Käyttöaika riippuu pyydetyn datan koosta 

(Dholakia et al., 2008). SSD-levyillä I/O-pyynnöt ovat nopeampia, koska liikkuvaa luku-

kirjoituspäätä ei ole olemassa.  

Vaikka kiintolevyillä esiintyy ongelmia, ovat tietyt RAID-skeemat erityisen hyvä 

toteuttaa kiintolevypohjaisesti. Esimerkiksi RAID5-järjestelmät ovat tehokkaita ja paljon 

käytettyjä kiintolevy-pohjaisissa ratkaisuissa hyvän balanssin kapasiteetin, 

suorituskyvyn, luotettavuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta. (Mao et al., 2012) 
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4.2 SSD-levyt RAID-konfiguraatiossa ja siinä ilmenevät ongelmat 

Jeremic, Mühl, Busse, & Richling (2011) toteavat tutkimuksessaan, että tietyt 

käyttöympäristöt toimivat tehokkaammin yhdellä SSD-levyllä, kuin kiintolevypohjaisella 

RAID-kokoonpanolla. Esimeriksi verkossa tapahtuvien transaktioiden käsittely, missä 

sekunnissa tapahtuvien transaktioiden määrä on etusijalla, flash-muistin korkea 

suorituskyky on parempi verrattuna kiintolevypohjaisiin ratkaisuihin. Lisäksi myös 

pilvilaskenta hyötyy korkeasta lukunopeudesta, mitä SSD-ratkaisut pystyvät tarjoamaan. 

Ottamalla kuitenkin huomioon SSD-levyjen heikon luotettavuuden rajoitetun käyttöiän 

takia, ei yksi levy pysty kattamaan redundanttisia tarpeita tietyissä käyttöympäristöissä 

mitä RAID-ratkaisut pystyvät tarjoamaan. (Jeremic, Mühl, Busse, & Richling, 2011) 

SSD-levyt tarjoavat pienemmän viiveen satunnaishauissa, pienemmän virrankulutuksen, 

äänettömyyden (ei liikkuvia osia), paremman fyysisen kestävyyden värinää ja lämpötiloja 

vastaan kuin mekaaniset kiintolevyt (Kim et al., 2011). Lisäksi SSD-levyjen I/O-

suorituskyky on pääsääntöisesti huomattavasti perinteistä kiintolevyä korkeampi. Tämä 

tarkoittaa siis korkeampia luku- ja kirjoitusnopeuksia ottamatta huomioon muutamia 

poikkeuksia ja tiettyjä skenaarioita. 

Kuten kuitenkin aiemmassa luvussa sivuutettiin, esiintyy SSD-levyissä ongelmia, jotka 

tulee ottaa huomioon, kun puhutaan SSD-pohjaisista levyjärjestelmistä (RAID-

kokoonpanot). Ensimmäinen ongelma on korkea hinta/kapasiteetti verrattuna perinteisiin 

mekaanisiin kiintolevyihin. Muita ongelmia, kuten esimerkiksi Mao et al. (2012) 

tutkimuksessaan tuovat esille ovat huono suorituskyky pienillä satunnaisilla 

kirjoitusoperaatioilla, pyyhintä-kirjoitus viive, sekä flash-muistin kuluminen. (Mao et al., 

2012) 

RAID-konfiguraatiot nostavat levyjärjestelmän suorituskykyä lomittamalla dataa 

useammalle levylle ja samalla säilyttävät redundanttista dataa levyjen rikkoutumisten 

varalta (Mao et al., 2012). Kuitenkin, kuten aiemmin mainittu, eri käyttöympäristöt 

vaativat eri ominaisuuksia ja vastaavat silloin järjestelmälle asetettua käyttötarkoitusta. 

Alun perin RAID-arkkitehtuuri on suunniteltu toimimaan perinteisten kiintolevyjen 

kanssa ja sitä on kehitetty jo yli 20 vuotta (Mao et al., 2012). SSD-levyt eroavat 

ominaisuuksiltaan kiintolevyistä ja niiden tuominen RAID-ympäristöihin synnyttää 

monia haasteita, esimerkiksi implementoitujen algoritmien osalta. 

Mao ja kumppanit (2012) esittävät haasteita SSD-levyjen implementoinnissa RAID-

ympäristöihin. RAID0 ei ole luotettava ratkaisu ilman redundanssia SSD-pohjaisille 

levyjärjestelmille. RAID0 tarjoaisi parhaan hinta/kapasiteetin, sekä erittäin korkean 

suorituskyvyn, mutta flash-muistin ominaisuudet huomioiden, halutaan yleensä säilyttää 

edes jonkinlainen luotettavuus datan säilymisen suhteen. SSD-levyt käyttävät jo sisäistä 

RAID0 jakelutekniikkaa nopean suorituskyvyn saavuttamiseksi. (Mao et al., 2012) 

RAID1-ratkaisut ja sen variaatiot nousevat myös haasteeksi, sillä datan peilaaminen 

tarvitsee aina kaksi kertaa tallennettavan datan verran kapasiteettia. Tämä on todella kallis 

toteutustapa, huomioiden taas SSD-levyjen huonon hinta/kapasiteetti suhteen verrattuna 

kiintolevyjen vastaavaan suhteeseen. Lisäksi, koska peilauksessa sekä datalevyille että 

redundanttisille levyille kirjoitetaan dataa yhtä aikaa, kuluvat molemmat levyryhmät yhtä 

aikaa loppuun. Tämä tarkoittaa myös sitä, että SSD-pohjaiset RAID1-kokoonpanot eivät 

edistä luotettavuutta huomattavasti, verrattuna kiintolevy pohjaisiin ratkaisuihin. (Mao et 

al., 2012) 
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Suurin haaste koskee RAID-tasoja, jotka käyttävät pariteettidataa redundanssin 

säilyttämiseen. Koska pariteettidataa tulee päivittää jokaisessa kirjoitusoperaatiossa, 

flash-muistin ominaiset pyyhintä-kirjoitus ongelmat näkyvät selvästi. Esimerkiksi viiden 

levyn SSD-pohjaisessa RAID5-järjestelmässä jokaista päivitettyä datalohkoa kohden 

tulee päivittää myös vastaavat pariteettilohkot. Tällaisissa järjestelmissä pariteettilohkoja 

kirjoitetaan uudestaan enemmän kuin datalohkoja satunnaisissa kirjoitusoperaatioissa 

(Mao et al., 2012). Lisäksi, SSD:t omaavat ennestään heikon pienten 

kirjoitusoperaatioiden suorituskyvyn, joka kärjistyy RAID5-järjestelmän ominaisen 

huonoon suorituskykyyn tällaisissa operaatioissa (read-modify-write). Tästä johtuen 

yleinen I/O-suorituskyky ja luotettavuus SSD-pohjaisille RAID-kokoonpanoille kärsii. 

Myös Park ja kumppanit (2009) esittävät, että korkea pariteettidatan päivittämistahti 

RAID5-järjestelmissä kuluttaa SSD-levyjen elinikää nopeasti (Park et al., 2009). Mitattu 

elinikä on siis riippuvainen järjestelmän I/O-käyttöasteesta. Mitä korkeampi käyttöaste 

on, sitä lyhyempi on odotettu levyn käyttöikä. 

Jeremic ja kumppanit (2011) tuovat esille myös ongelmia ja haasteita, mitä tulee ottaa 

huomioon SSD-pohjaisissa RAID-ratkaisuissa. Koska SSD-levyt tarjoavat korkean 

datanopeuden, voi usean levyn rinnakkaiset I/O-operaatiot kuormittaa liikaa levyjen ja 

prosessorin välisiä väyliä, jolloin pullonkaulan muodostuminen on mahdollista, joka 

hidastaa järjestelmän toimintaa heikolla I/O väylänopeudella ja -kapasiteetilla. (Jeremic 

et al., 2011) 

Yksi mahdollinen ongelma on myös jo mainittu SSD-levyjen synkroninen kuluminen, 

esimerkiksi Maon ja kumppanien (2012) mainitsemassa RAID1-ratkaisuissa. Jos kaikki 

järjestelmän levyt ovat samanlaisia, voidaan niiden olettaa saavuttavan maksimi 

kirjoituskerrat samanaikaisesti, mikä heikentää huomattavasti järjestelmän luotettavuutta. 

Levyt saattavat rikkoutua yhtä aikaa, mikä johtaisi datan menetykseen. (Jeremic et al., 

2011) 

Lisäksi ongelmaksi muodostuu epäsymmetriset luku- ja kirjoitusnopeudet. Suurimmalla 

osalla SSD-levyistä datan lukunopeus on huomattavasti korkeampi kuin kirjoitusnopeus. 

Tämä voi näkyä odotettua heikompana SSD-pohjaisen RAID-järjestelmän 

suorituskykynä, johtuen siitä, että esimerkiksi RAID1, -5 ja -6 tasoilla lukunopeus on 

valmiiksi korkeampi kuin kirjoitusnopeus, mikä kertaantuu, kun kiintolevyt vaihdetaan 

SSD-levyiksi, sillä kuten mainittu, SSD:n ominaisuuksiin kuuluu tavallisesti korkeampi 

luku- kuin kirjoitusnopeus. (Jeremic et al., 2011)  

4.3 Ratkaisuja SSD-levyjen käyttöön RAID-implementaatiossa 

Edellisessä luvussa löydettiin siis erilaisia haasteita ja ongelmia, mitä SSD-levyissä 

ilmenee, sekä mitä tulee ottaa huomioon siirryttäessä kiintolevypohjaisista RAID-

ratkaisuista SSD-pohjaisiin. 

 Korkea hinta/kapasiteetti verrattuna kiintolevyihin (Mao et al., 2012) 

 Heikko suorituskyky pienillä satunnaisilla kirjoitusoperaatioilla (Mao et al., 2012) 

 Flash-muistin pyyhintä-kirjoitus viive (Mao et al., 2012) 

 Flash-muistin kuluminen ja mahdollisesti synkroninen kuluminen (Jeremic et al., 

2011) 

 Korkea pariteettidatan päivitysten määrä RAID5-järjestelmässä (Mao et al., 2012) 

 Mahdolliset I/O-pullonkaulat järjestelmässä (Jeremic et al., 2011) 

 Epäsymmetriset luku- ja kirjoitusnopeudet (Jeremic et al., 2011) 
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Mao ja kumppanit (2012) ehdottavat tutkimuksessaan, että kun mietitään 

hinta/kapasiteettia, sekä luotettavuusvaatimuksia SSD-pohjaisiin RAID-ratkaisuihin, on 

RAID5 kuitenkin varteenotettava vaihtoehto ongelmistaan huolimatta. Ratkaisuja 

tarvitaan suureen pariteettidatan kirjoitusoperaatioiden määrään (joka kuluttaa nopeasti 

SSD-levyjä), sekä heikkoon pienten kirjoitusoperaatioiden suorituskykyyn. (Mao et al., 

2012) 

Synkroninen kuluminen 

Synkroniseen SSD levyjen kulumiseen Jeremic ja kumppanit (2011) ehdottavat 

ratkaisuksi, että muokataan RAID5 ja -6 pariteettidatan tallentamista siten, että 

pariteettidata jaotellaan epätasaisesti levyillä. Tämä tarkoittaisi sitä, että koska 

pariteettidatan kirjoittaminen on tiheää, voidaan levyt saada teoriassa näin kulumaan 

loppuun eri aikaan. Mittana voidaan pitää kahta eri ääripäätä pariteettidatan jaotteluissa: 

täysin tasainen lomitus pariteettidatalle kuten RAID5 ja -6 tekevät, tai kuten RAID4:ssä 

jossa kaikki pariteettidata on omistettu omistetulle pariteettilevylle. Jeremic ja kumppanit 

(2011) kuitenkin toteavat, että ei ole selvää kuinka paljon tämä auttaa lisäämään tällaisen 

RAID-järjestelmän luotettavuutta ja vaatii lisää tutkimusta, sillä levyt voivat hajota 

aiemmin tai myöhemmin niiden annetun maksimi kirjoituskertojen. (Jeremic et al., 2011) 

Korkea hinta/kapasiteetti 

Korkeaa hinta/kapasiteettia oli Narayananin ja kumppanien (2009) mukaan mahdotonta 

kiertää tavallisilla implementaatioilla heidän tutkimuksessaan ja jäi aina liian korkeaksi, 

että se olisi ollut kannattavampaa kuin kiintolevyjen implementointi tältä osin (Narayanan 

et al., 2009). Ajan myötä hinta/kapasiteetti kuitenkin paranee SSD-levyissä ja ovat koko 

ajan edullisempia. 

Epäsymmetriset luku- ja kirjoitusnopeudet 

Epäsymmetriseen luku- ja kirjoitusnopeuksiin Jeremic ja kumppanit (2011) toteavat, ettei 

niihin löydy yksinkertaista tapaa välttyä. He kuitenkin toteavat, että epäsymmetrisyyden 

heikkous kuitenkin riippuu jälleen käyttöympäristöstä, ja esimerkiksi ei-pariteettia 

käyttävät RAID-järjestelmät hyötyvät erittäin korkeasta lukunopeudesta, jolloin 

kirjoitusnopeus on tietoisesti jätetty vähemmälle huomiolle. (Jeremic et al., 2011) 

Hybridi levyjärjestelmät 

Moniin SSD-levyjen tuomiin ongelmiin (etenkin kestävyysongelmaan) on muitakin 

ratkaisuja, kuten Mao ja kumppanit (2012) tutkimuksessaan ehdottavat. Hybridi 

pariteettipohjainen levyjärjestelmä (Hybrid Parity-based Disk Array, HPDA), joka 

koostuu kahdesta kiintolevystä ja ryhmästä SSD-levyjä, jotka toimivat yhdessä 

muodostaen RAID-järjestelmän. Tässä mallissa kiintolevyjä käytetään pariteettidatan 

tallennukseen ja SSD-levyjä datan tallennukseen. Ideana on, että kiintolevyt kestävät 

paremmin pieniä kirjoitusoperaatioita kuin SSD-levyt ja lisäävät siten luotettavuutta 

järjestelmään. Samalla SSD-levyt toisivat lisänopeutta datan lukemiseen. (Mao et al., 

2012) 

HPDA:ssa osaa toisesta kiintolevystä käytetään pariteettidatan tallentamiseen, kaikkia 

SSD-levyjä datan tallentamiseen ja muodostavat näin RAID4-järjestelmän. Toista 

kiintolevyä ja vapaata loppuosaa ensimmäisestä kiintolevystä käytetään RAID1 

mukaisena kirjoituspuskurina, joka väliaikaisesti ottaa vastaan pienet kirjoitusoperaatiot, 

jotka suoritetaan, kun koko järjestelmä on pienemmän rasituksen alla tai ”lepotilassa” 
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(Mao et al., 2012). Näin suoritusruuhkaa saadaan purettua ja SSD-levyjen kirjoituskertoja 

säästettyä. Samalla kirjoituspuskuria voidaan hyödyntää, kun järjestelmä on 

uudelleenrakennustilassa levyrikon vuoksi. (Mao et al., 2012) 

Tutkimuksessaan Mao ja kumppanit (2012) suorittivat luotettavuusanalyysin HPDA-

prototyypille, ja löydöksissään esittävät, että uusi järjestelmä on luotettavampi kuin 

kiintolevy- tai SSD-pohjaiset RAID-implementaatiot. Lisäksi järjestelmä oli selvästi 

tehokkaampi ja suoriutui paremmin I/O-operaatioista kuin molemmat, HDD-, ja SSD-

RAID-implementaatiot. (Mao et al., 2012) 

Soundararajan ja kumppanit (2010) esittävät oman mallinsa SSD-levyn 

kestävyysongelman ratkaisuun. Griffiniksi nimetty hybridi tallennusmedia on SSD, joka 

käyttää kiintolevyä välimuistina kirjoitusoperaatioille. Tämän ratkaisun taustana on, että 

kiintolevyt pystyvät samaan kirjoitusnopeuteen peräkkäisissä kirjoitusoperaatioissa kuin 

keskiverto SSD-levyt. Lisäksi huomattava osa sekä työpöytä- että 

serverikäyttöympäristöjen työkuormituksesta koostuu lohkojen ylikirjoituksesta. 

Kiintolevy ottaa vastaan kirjoitusoperaatiot ja siirtää datan tietyn väliajoin SSD-levylle. 

Tämä malli vähentää kirjoitusoperaatioita SSD:lle ja lisäksi säilyttää sen erinomaisen 

suorituskyvyn. (Soundararajan et al., 2010) 

Soundararajan ja kumppanit (2010) näyttävät tutkimustuloksissa, että Griffin vähentää 

I/O-viivettä (latency) kirjoitus- ja lukupyynnöille 56% ja että tällaisen SSD-levyn elinikä 

olisi noin kaksinkertainen verrattuna tavalliseen SSD-levyyn samassa käyttöympäristössä 

ja työkuormituksella. (Soundararajan et al., 2010) 

Tällaisia yksittäisiä hybridilevyjä voitaisiin yrittää implementoida erilaisiin RAID-

ympäristöihin, saavuttaa korkea I/O-suorituskyky, ja mahdollisesti säilyttää korkeat 

luotettavuusvaatimukset ainakin niiltä osin, mitä tulee levyjen elinikään. Synkroninen 

kuluminen voitaisiin minimoida esimeriksi käyttämällä sekoitusta hybridi SSD-levyistä, 

kiintolevyistä ja normaaleista SSD-levyistä.  
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5. Yhteenveto 

Tutkimuksessa esitettiin muun muassa hyviä ja huonoja puolia eri RAID-skeemoista, 

sekä niihin soveltuvia käyttöympäristöjä. Vaatimuksina on ympäristöstä riippuen 

kapasiteetti, luotettavuus, suorituskyky tai esimerkiksi kaikki edellä mainitut. 

Kiintolevyjä on kehitetty pitkään ja ne tarjoavatkin edelleen erittäin hyvää 

hinta/kapasiteettia tallennusmediana.  

Kiintolevyissä on kuitenkin puutteita suorituskyvyn osalta, mitkä eivät kaikissa 

tapauksissa enää vastaa nykypäivän vaatimuksia ja standardeja. Esimerkiksi 

kierrosnopeuden yläraja, korkea virrankulutus ja toimintalämpötila, pintatiheyden 

nostamisen rajoitukset ja mekaniikasta johtuvat korkeat viiveet (Kim et al., 2011). 

Teknologiset kehitykset ja innovaatiot kiintolevyjen osalta ovat yhä vaikeampia saavuttaa 

ja näin onkin kehitetty muita standardeja tallennusmedioiden osalta. 

Flash-muistilla toimivat SSD-levyt tarjoavat pienemmän viiveen satunnaishauissa, 

pienemmän virrankulutuksen, äänettömyyden ja paremman fyysisen kestävyyden kuin 

mekaaniset kiintolevyt (Kim et al., 2011). Lisäksi SSD-levyjen I/O-suorituskyky on 

pääsääntöisesti huomattavasti perinteistä kiintolevyä korkeampi. Myös RAID-konseptia 

ollaan kehitetty jo yli 20 vuoden ajan (Mao et al., 2012), ja SSD-ratkaisut asettavat uusia 

etappeja sekä haasteita tehokkaiden RAID-järjestelmien implementoimiseksi. 

SSD-levyjen käyttäminen RAID-kokoonpanoissa ei siis kiintolevyjen yhteisen 

rajapinnan jakamisen kanssa takaa suoraa ja mutkatonta parannusta levyjärjestelmiin. 

Ongelmia, haasteita ja kompromisseja esiintyy kaikilla RAID-tasoilla, ja niihin tulee 

perehtyä tehokkaan kokoonpanon saavuttamiseksi. Kuten Narayanan ja kumppanit 

(2009) toteavat, serveritason tallennusympäristöt vaativat korkeaa kapasiteettia, 

suorituskykyä ja luotettavuutta riippuen ympäristöstä, mahdollisimman 

kustannustehokkain tavoin (Narayanan et al., 2009). Luotettavuutta rampauttaa 

esimerkiksi Jeremicin ja kumppanien (2011) mukaan synkroninen SSD-levyjen 

kuluminen tietyissä implementaatioissa ja on edelleen ongelma, joka vaatii 

lisätutkimusta. (Jeremic et al., 2011) 

Maon ja kumppanien (2012) esittämä HPDA-järjestelmä ratkaisee useita ongelmia ja 

haasteita, mitä SSD-implementaatioissa esiintyy, ja kuten he mainitsevatkin 

tutkimuksessaan, tullaan tätä järjestelmää tutkimaan ja testaamaan tarkemmin, sekä 

arvioimaan sen soveltuvuutta eri ympäristöihin. (Mao et al., 2012) 

Soundararajan ja kumppanien (2010) esittämä hybridi SSD-levy Griffin on 

mielenkiintoinen konsepti, ja sen mahdollisuuksia RAID-implementaatioihin voitaisiin 

tutkia. 
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