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Technické funkcie podpory technológie 
RAID v počítačoch Qosmio G20: 

 Podpora prístupového hesla 
pevného disku na úrovni RAID 1 
rovnako ako pri konfigurácii so 
samostatným diskom. 

 Podpora rýchlej zmeny konfigurácie 
za chodu umožňuje používateľovi 
jednoduchú zmenu konfigurácie 
z práce s jedným samostatným diskom 
na úroveň RAID 1 a späť.  

 Stavová ikona RAID na paneli úloh 
systému Windows umožňuje 
jednoduchý prístup k pomôcke RAID 
pre kontroly a zmeny.  

 Dvojitý výstražný systém pevného 
disku informuje používateľov 
o možnom ohrození pevného disku 
pomocou zvukového signálu 
a kontextového okna súčasne.  

Podpora technológie RAID je novou 
kľúčovou vlastnosťou počítačov 
Qosmio G20. 

Počítač Qosmio G20 je najnovším produktom audiovizuálneho radu prenosných počítačov 
od spoločnosti Toshiba s podporou kľúčových technológií, ktoré používateľom umožňujú 
využívať to najlepšie, čo v súčasnosti môže ponúknuť trh s mobilnou audiovizuálnou 
zábavou a informáciami, a to všetko v rámci jedného spoľahlivého a vysokovýkonného 
systému. Jednou z takýchto technológií je aj RAID (Redundant 
Array of Independent Disks). Zabudovaná podpora technológie 
RAID v prenosnom počítači Qosmio poskytuje väčší priestor pre 
uloženie údajov, vyššiu odolnosť voči zlyhaniu a zabezpečuje 
maximálny výkon a ochranu údajov. 

V tomto článku je uvedený stručný prehľad o technológii RAID 
a vysvetlenie funkcií a výhod, ktoré prináša viacúrovňová podpora 
technológie RAID v prenosných počítačoch Qosmio G20.  

Čo je to RAID? 
Jednoducho povedané, technológia RAID predstavuje spôsob vytvárania jedného alebo 
viacerých polí s priestorom na ukladanie údajov z niekoľkých pevných diskov. Tento spôsob 
kombinácie zdrojov pevných diskov zabezpečuje väčší priestor pre zálohovanie údajov na 
disku a zvyšuje výkonnosť systému. Technológia RAID súčasne umožňuje duplicitu údajov 
na viacerých diskoch, čím poskytuje používateľom lepšiu odolnosť voči poruchám 
a spoľahlivú ochranu pred stratou údajov. 

Diskové jednotky s technológiou RAID sú často súčasťou serverov, na úrovni osobných 
počítačov však nie sú potrebné. 

Prečo technológia RAID na počítači Qosmio? 
Používatelia prenosného počítača Qosmio nie sú typickými používateľmi počítačov. Sú to 
technicky zdatní koncoví používatelia, ktorí využívajú počítače Qosmio na zaznamenávanie 
a prehrávanie zvukových a obrazových informácií vrátane kolekcií skladieb vo formáte MP3, 
videosúborov s nahrávkami televíznych programov a s osobnými informáciami, a súborov so 
zábavným obsahom, napríklad digitálnych fotografií 
a domácich videozáznamov. 

Podpora technológie RAID ponúka používateľom 
dvojnásobnú výhodu. Majú možnosť výberu medzi 
väčšou úložnou kapacitou a vyššou spoľahlivosťou 
zabezpečenou redundanciou uložených údajov. 

Úrovne diskových polí RAID 
Prenosný počítač Qosmio G20 podporuje dve 
úrovne diskových polí RAID, úroveň 0 a úroveň 1. 

Úroveň RAID 0 (rozdelenie údajov): 
Zabezpečuje jedinečný výkon a kapacitu 
Úroveň RAID 0 vytvára diskové pole, ktoré rozdeľuje 
údaje do blokov a bloky následne rozdeľuje na viac 
diskových jednotiek. Úroveň RAID 0 v podstate 
umožňuje dvom diskom vystupovať ako jeden pevný 
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disk s veľkou kapacitou, čím sa zvyšuje výkonnosť a úložná kapacita, čo je veľmi dôležitá 
výhoda pre používateľov, ktorí využívajú výhody rozšírenej funkcie nahrávania na pevný 
disk/disk DVD v počítači Qosmio. Úroveň RAID 0 nezabezpečuje ochranu pred zlyhaním ani 
redundanciu údajov. 

Úroveň RAID 1 (zrkadlenie údajov): Využívanie redundancie na zabezpečenie 
spoľahlivosti 
Počítač Qosmio G20 podporuje aj úroveň RAID 1 označovanú ako „zrkadlenie údajov“. 
V prípade použitia úrovne RAID 1 operačný systém automaticky určí kapacitu jednotky 
pevného disku podľa zistenej veľkosti menšieho pevného disku. Úroveň RAID 1 zaručuje 
uloženie údajov vždy na dvoch pevných diskoch súčasne. Táto duplicita obsahu nahrádza 
absenciu redundancie v prípade úrovne RAID 0 a zabezpečuje spoľahlivú ochranu pred 
zlyhaním a stratou údajov. Používatelia prenosného počítača Qosmio môžu preto 
pokračovať v práci na počítači bez prerušenia a prestojov aj v takom prípade, ak dôjde 
k poruche jedného z pevných diskov. 

Úroveň poľa 
RAID 

Funkcia poľa RAID Výhody 

Úroveň 0 Rozdelenie údajov do blokov a ich 
rozdelenie na viac diskov. 

Zvýšenie výkonnosti systému. 

Úroveň 0 Zdroje z dvoch diskov sa kombinujú 
a vytvárajú jeden pevný disk. 

Zväčšenie úložnej kapacity. 

Úroveň 1 Neprerušená práca na počítači aj 
v prípade poruchy jedného pevného 
disku. 

Zvýšenie produktivity a spokojnosti 
vylúčením časových prestojov. 

Úroveň 1 Všetky údaje sa ukladajú súčasne na 
dve diskové jednotky (zrkadlenie 
údajov). 

Zabezpečenie spoľahlivosti a ochrana proti 
strate údajov. 

Úroveň 1 Zabezpečuje dvojnásobnú rýchlosť 
čítania a rovnakú rýchlosť zápisu ako 
pri konfigurácii s jedným 
samostatným diskom. 

Zvýšenie efektívnosti systému. 

Technológia RAID v prenosnom počítači Qosmio G20: Zhrnutie 
Nová podpora technológie RAID v prenosnom počítači Qosmio G20 zabezpečuje výkonnosť, 
kapacitu a spoľahlivosť, ktorú vyžadujú dnešní technicky zdatní spotrebitelia. Počítač 
Qosmio poskytuje používateľom možnosť efektívneho prístupu, nahrávania a ukladania 
osobných informácií a zábavného obsahu v akomkoľvek čase a bez prekážok, pričom môžu 
nahrávať televízne programy, aby si ich mohli pozrieť neskôr, napaľovať vlastné kolekcie 
skladieb na disky CD, písať školské práce, surfovať na Internete alebo vykonávať viac 
z týchto činností naraz. 

 




