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Introdução

 Este guia inteded para mostrar-lhe como configurar “apenas um grupo dos discos” (JBOD) no
controlador modular de Cisco 12G SAS RAID na corrente alternada - server da série.

Advertências:

* Os discos JBOD não podem aproveitar-se de nenhum hardware que põe em esconderijo no
controlador RAID.

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf (documentação geral no RAID/JBOD)

* Se pôr em esconderijo é exigido nestes discos, a seguir você pode pô-los em uma disposição
RAID 0 (striping) e apresentar isto ao OS. Recorde que RAID0 não tem nenhuma paridade,
satisfaça assim notam que mais discos adicionaram a um RAID 0, o maior seu domínio de falha,
ou maior a possibilidade da perda de dados através de todos os discos devido a uma única falha
de disco.  Esta é a natureza do bom desempenho RAID 0., intolerante mesmo de uma única falha
de disco.  Isto é aceitável para alguns aplicativos e o uso encaixota contudo.

Pré-requisitos

Server da série C●

Controlador modular da invasão de Cisco 12G SAS●

1 ou mais HDD●

Alcance a CIMC/KVM ●

Componentes Utilizados

Corredor de Cisco C240-M4 2.0(6d) CIMC●

Controlador modular da invasão de Cisco 12G SAS que executa 4.250.00-3632●

Configurar

Como uma precaução de segurança, se você tem uma configuração PRE-existente RAID, suporte
por favor os dados nesse disco virtual (VD) antes de fazer estas mudanças.  

Se você tem o disco virtual existente (VD), RAID 1 por exemplo, esse você deseja preservar, sua
configuração deve ser preservado após ter permitido o JBOD, uma repartição está exigido
embora para incorporar o menu de configuração RAID da PRE-bota (CTRL+R) para permitir o

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5234.pdf


JBOD.

Na altura desta escrita, parece que o JBOD está desabilitado no controlador à revelia, e não pode
ser permitido no controlador 12G através do CIMC, somente o menu de configuração RAID da
PRE-bota (CTRL+R).

Se você deseja para que TODOS OS discos sejam JBOD, a seguir suprima de todos os discos
virtuais existentes (VD) no RAID.  Isto deve liberar os discos físicos (paládio) 'no desconfigurado
bom.  Isto pode ser feito através menus de configuração RAID da PRE-bota de CIMC ou
CTRL+R. Isto deve ser esperado suprimir de dados em todo o disco virtual que você suprime de
dados importantes tão alternativos em conformidade.

Confirme se o JBOD é permitido ou desabilitado já:

1) Log em CIMC.

2) Armazenamento do clique > controlador 12G > aba seletos da informação do controlador.

Permita o JBOD

1) Se desabilitado, recarregue o host, e a imprensa CTRL+R para entrar nas telas de
configuração RAID.

2) Pressione CTRL+N duas vezes, navegue “permitem o JBOD” e pressionam o “espaço”.
 Assegure-se de que o [X] mostre nos suportes quadrados.

3) Pressione CTRL+S para salvar.



  

4) Pressione o escape para retirar.

5) Isto converterá TODOS OS discos disponíveis ao JBOD.  Além disso, em meus testes, não
converteu o paládio atribuído a VD (RAID 1) ao JBOD, e meu OS estava ainda no tato nesse
RAID 1.

6) Confirme o JBOD é permitido.

Se você já não tem um disco virtual (VD), a seguir você pode configurar algum número de discos
como 'o desconfigurado bom assim que você pode adicionar-los a um disco virtual novo (VD) ou
ao volume RAID.



Você pode agora firmar os discos entre 'o desconfigurado bom (que pode ser adicionado ao
RAID) ou “JBOD” de dentro do CIMC.

Você encontrará que para nenhum paládio que for um membro de um grupo VD/RAID, você não
tem o converso da opção ele ao JBOD.  O paládio deve ser removido do grupo VD/RAID antes de
conseguir a opção convertê-la a um disco JBOD.


