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Introdução

Este artigo esboça o procedimento para instalar RHEL na configuração local RAID em um server autônomo UCSC C240
M5. 

Instalação usada

UCSC-C240-M5L
Controlador RAID: Cisco 12G SAS HBA (UCSC-SAS-M5)
4K setor HDD
CIMC: 3.1(3a)
OS: RHEL 7.3

Pré-requisitos 

1. Transfira o RHEL ISO e o direcionador ISO do controlador:

   RHEL: rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

   Direcionador ISO: ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

   (no ISO, navegue ao armazenamento - > LS - > UCSC-SAS-M5 - > RHEL - > RHEL7.3 - > mpt3sas-
23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz)

2. Se você extrai o arquivo de mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, você obterá o direcionador ISO - > mpt3sas-
23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. Similarmente, se você está usando um controlador UCSC-RAID-M5 em seu server, você pode navegar a seu
direcionador correspondente.

Procedimento

Etapa1. Desde que o server tem movimentações do setor 4k, nós faremos uma bota UEFI. A
ordem da bota deve olhar como abaixo:

https://software.cisco.com/download/home/286318800/type/283853158/release/4.0%25281a%2529


Etapa 2. Abra o KVM e trace o RHEL ISO:

Etapa 3. Pressione o F6 e carreg do UEFI: Cisco vKVM-traçou vDVD1.24



A etapa 4.Select “instala Red Hat Enterprise Linux 7.3" opção e pressiona “e”

Etapa 5. Você verá a tela abaixo:

Etapa 6. Incorpore o comando do “dd linux” e faça CTRL + x



Passo 7. O comando acima começará o modo interativo:

Etapa 8. O remover mapa o RHEL ISO e traça o direcionador ISO do controlador:



Etapa 9. Datilografe “r” para refrescar a lista do disco de driver:



Etapa 10. Você verá agora o direcionador ISO do controlador alistado. Datilografe “7” e faça a seleção:



Etapa 11. Incorpore “1" e “c” para continuar então:



Etapa 12. O direcionador .rpm é dentro do arquivo .iso. Você pode obter um aviso que “o índice do repo DD não um
arquivo”, mas ele seja somente um aviso – o direcionador seria instalado.

Etapa 13. Você deve estar do “no menu da seleção do dispositivo disco de driver” outra vez. O remover mapa o
direcionador ISO e traça seu RHEL ISO outra vez. Pressione “r” para refrescar e então – pressione “c” para continuar
com a instalação RHEL. O instalador deve poder reconhecer o controlador RAID e os discos controlados por ele.
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