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Este documento descreve a instalação dos sistemas operacionais (VMware, Windows) com os
SSD M.2 em UCS B200 M5

O server da lâmina de Cisco UCS B200 M5 tem uma opção do módulo do mini-armazenamento
essa tomadas em um soquete do cartão-matriz para fornecer o armazenamento interno adicional.
O módulo do mini-armazenamento pode ser um dos seguintes tipos:

Um módulo de placa SD que apoie até dois cartões SD.  (Catridge dos usos UCS-MSTOR-
SD)

●

Um módulo SSD M.2 que apoie até dois SATA M.2 SSDs. (Catridge dos usos UCS-MSTOR-
M2)

●

Contribuído por Brian Morrissey e por Mohammed Majid Hussain, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Compreensão do UCS, das políticas e dos perfis●

Componentes Utilizados 

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

UCSM 3.2.2b ou mais altamente



UCS B200 M5 (firwmare 3.2.2b do server ou mais altos)

Catálogo 3.2.3i da capacidade ou mais altamente

Informações de Apoio

O cartucho M.2 consiste no portador UCS-MSTOR-M2 que guarda as movimentações UCS-M2-
XXXGB SATA

Você pode usar um ou dois M.2 SSDs no portador.

M.2 o soquete 1 está na parte superior do portador; M.2 o soquete 2 está no lado de baixo do
portador (mesmo lado que o conector do portador ao soquete da placa do server)

Isto é descrito nas imagens (ambos os entalhes foram povoados com movimentações SSD M.2)

   

    
 



                              Lado de baixo da parte superior (slot1) (entalhe 2)

Inventário M.2 UCS-MSTOR-M2 em UCSM



Toda a adição ou remoção dos discos serão atualizadas ao inventário UCSM somente depois que
um re-reconhecimento do server porque não há nenhum sensor CIMC para o controlador PCH e
o M.2 Sata conduz.

O UCSM adverti-lo-á sobre todas as alterações de hardware ao mini armazenamento e
igualmente pedi-lo-á que você re-reconhece o server. 



Depois que o server re-foi reconhecido o inventário do armazenamento deve atualizar (neste
caso, um ssd M.2 foi adicionado no entalhe 2).

Configurar

O controlador a bordo do sSATA de Lewisburg é usado para controlar ambos os tipos dos
cartuchos M.2 mas não controla nenhumas movimentações do painel dianteiro.

O controlador PCH opera-se no modo AHCI ou no modo SWRAID.

Modo AHCI:       Os discos são apresentados como discos JBOD.

Modo SWRAID: Os discos podem estar em RAID0 ou em RAID1 baseado na configuração do
usuário na política.  

Invasão
desejada

Ajuste BIOS
P-SATA

Ajuste da definição do controlador do
perfil do armazenamento Notas

RAID0,
RAID1 SWRAID RAID0 OU RAID 1 Somente bota UEFI apoiada. O OS exige o

direcionador do megasr.
JBOD Desabilitado NORAID Legado ou bota UEFI

O sistema operacional de VMware ESX/ESXi não é apoiado com o controlador encaixado de
SATA MegaRAID no modo SW RAID, porque VMware não tem um direcionador da invasão do
software. Você pode usar VMware no modo AHCI.

O hypervisor hyper-v do Microsoft Windows server 2016 é apoiado para o uso com o controlador
encaixado de MegaRAID no modo SW RAID, mas todos hyperviors restantes não são apoiados.



Todo o Hypervisors é apoiado no modo AHCI.

Modo AHCI

Este é um exemplo de instalar VMware ESXi com o controlador PCH no modo AHCI.

Crie um perfil de Strorage com o nível RAID ajustado a nenhum RAID.

Crie uma política BIOS com o modo P-SATA ajustado a AHCI



Crie uma política da bota

Ajuste o modo de boot a UEFI

Seleto “adicionar CD/DVD”

Seleto “adicionar o disco local encaixado” 



Selecione as opções apropriadas “adicionam da seção do disco local encaixado” 

Se “algum” é escolhido, a seguir a ordem do padrão é disco1, Disk2



Especifique a bota Paramters de Uefi

Atribua a política que BIOS você criou mais cedo ao perfil do serviço

Atribua o perfil que do armazenamento você criou mais cedo ao perfil do serviço



Opinião UCSM do controlador encaixado PCH no modo AHCI

Esta é a vista do menu F2 BIOS

Observe que o pSATA está ajustado a AHCI



Observe que a política UEFI está nomeada VMware ESXi (especificado em nossa política da bota
mais cedo)

Modo SWRAID

Este é um exemplo de instalar o server 2016 de Microsoft Windows com o controlador PCH no



modo SWRAID

Crie um perfil de Strorage com o nível RAID ajustado a RAID1 para a Redundância.

Crie uma política BIOS com o modo P-SATA ajustado a SWRAID



Crie uma política da bota

Ajuste o modo de boot a UEFI

Seleto “adicionar CD/DVD”

Seleto “adicionar o LUN local encaixado” 



  

 Especifique a bota Paramaters UEFI



Atribua a política que BIOS você criou mais cedo ao perfil do serviço

Atribua o perfil que do armazenamento você criou mais cedo ao perfil do serviço



Opinião UCSM do controlador encaixado PCH no modo SWRAID



Esta é a vista do menu F2 BIOS

Observe que o pSATA está ajustado a AHCI

Observe que o utilitário de configuração RAID do software LSI (sSATA) aparece 



 Nós podemos confirmar que a unidade virtual está ajustada a RAID1 no BIOS

Depois que você traça o sistema operacional de Windows, quando você alcança a seção para
instalar o direcionador, consulte os índices dos dobradores dos direcionadores ao lugar dos
direcionadores encaixados de MegaRAID: Storage/Intel/C600-M5/<OS>/



Nós devemos poder detectar a unidade virtual que nós criamos

Clique “novo”

 O disco deve dividir como assim e permite que você instale indicadores na separação preliminar.



 Uma vez que o OS instalou, você pode verificar o mapeamento na ordem real da bota

Observe que os parâmetros na ordem real da bota são idênticos aos parâmetros em opções da
bota no BIOS



Limpe  

Se você quer instalar um OS diferente ou o querer deslocar o controlador ao modo AHCI, a seguir
você precisaria de esfregar os discos.

A fim fazer assim, aplique uma política da esfrega a seu perfil do serviço com disco esfregam o
grupo ao yes, a seguir dissociam o perfil do serviço para que o srub tome o efeito. 

Depois que o perfil do serviço foi dissociado, o estado da movimentação deve mover-se para o
desconfigurado bom. 



A lata Do SSD M.2 somente seja esfregada no modo SWRAID e não em AHCI.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Não há atualmente nenhuma informação de Troubleshooting específica para esta configuração
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