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Introdução
Ao tentar instalar os server no montagem de contestação do M4 Series ou do M5 Series, o OS têm o problema com o controlador encaixado e a instalação
da invasão às movimentações corretas.

este documento ajudará a resolver a introdução dos módulos corretos, e as movimentações que estão sendo carregadas para sistemas operacionais de
SuSE.

Este procedimento simplificou as etapas para instalar SuSE. permite que você trace a instalação ISO de SuSE como um arquivo de driver virtual CD/DVD e
dd.img como um disco flexível virtual ou um disco removível virtual ao mesmo tempo.   note por favor, em cima da iniciação que do wizard de instalação o
disco pode aparecer como um disco/separação separados então o que é querido para instalam. isto pode causar a confusão devido a como os módulos do
linux são carregados no instalador. para resolver isto satisfaça seguem as etapas na parte inferior deste documento para preservar a nomenclatura do disco
para M.2 instalam.

Contribuído por Josh bom; Engenheiro de TAC da Cisco.

Antes que você começar

Antes que você instale este direcionador em um controlador incorporado, você deve configurar
um grupo da movimentação RAID no controlador incorporado que controla as movimentações
onde você instalará o OS (pSATA e/ou sSATA).

Para alcançar o utilitário de configuração, abra a utilidade da instalação BIOS, vá ao guia
avançada, e escolha então o exemplo de serviço público para o controlador incorporado:

Para o pSATA, selecione o utilitário de configuração RAID do software LSI (SATA)

Para o sSATA, selecione o utilitário de configuração RAID do software LSI (o sSATA)

Procedimento



Instalando o direcionador do servidor de empreendimento de SuSE Linux para o software RAID
LSI MegaSR

Para as versões de OS apoiadas específicas, veja a matriz de compatibilidade de hardware e de
software para seu server liberar-se.

Este assunto descreve a instalação de atualização do direcionador SLES nos sistemas que têm a
pilha encaixada de MegaRAID.

Nota
Se você usa um controlador encaixado RAID com Linux, o pSATA (se permitido) e o controlador do
sSATA deve ser ajustado ao modo LSI SW RAID.

Passo 1 Para instalar do disco virtual, transfira o ISO dos direcionadores da série C de Cisco UCS, a seguir
continue com a próxima etapa.

Passo 2

Extraia o arquivo dud.img que contém o direcionador:
a) Queime a imagem ISO a um disco.
b) Consulte os índices dos dobradores dos direcionadores ao lugar dos direcionadores encaixados
de MegaRAID: /<OS>/Storage/Intel/C600-M5/…
c) Dentro do dobrador SLES para sua versão, o arquivo do insucesso-<driver version>.img é
empacotado em um arquivo comprimido de .gz. Extraia o arquivo .img do arquivo de .gz.
d) Copie o arquivo do insucesso-<driver version>.img a um lugar provisório em sua estação de
trabalho.

Etapa 3 Comece a instalação do driver de Linux. Entre à relação de Cisco IMC do server.

Passo 4

Lance uma janela de console virtual KVM e clique a aba dos Meios virtuais.
a) O clique adiciona a imagem e consulta para selecionar seu arquivo remoto da instalação ISO
SLES.
Nota: Um arquivo ISO pode ser traçado somente como um CD/DVD virtual.
b) Clique adicionam a imagem outra vez e consultam para selecionar seu arquivo do insucesso-
<driver version>.img.
Nota: Um arquivo IMG pode ser traçado somente como um disco flexível virtual ou um disco
removível virtual.
c) Verifique as caixas de seleção na coluna traçada para ver se há os media que você apenas
adicionou, a seguir esperam o traço a terminar.

Etapa 5 Ciclo de energia o servidor de destino.
Etapa 6 Pressione o F6 quando você vê a alerta F6 durante a inicialização. A janela de menu da bota abre.

Etapa 7 Na janela de gerenciador da bota, selecione a instalação ISO SLES e pressione-a entram.
A instalação SLES começa quando a imagem é carreg.

Passo 8 Quando a primeira tela SLES aparece, selecione a instalação.
Passo 9 Pressione e para editar parâmetros da instalação.
Passo
10

Adicione o seguinte parâmetro à extremidade da linha que começa com o linuxefi:
brokenmodules=ahci

Passo
11

Opcional: Para ver a informação de status detalhado durante a instalação, adicionar o seguinte
parâmetro à linha que começa com o linuxefi:
splash=verbose

Etapa 12

Pressione Ctrl+x para começar a instalação.
Os rendimentos da instalação. O instalador encontra o Driver LSI automaticamente no
arquivo do insucesso-<driver version>.img que você forneceu. Com mensagens de status verbosos,
você vê o direcionador que está sendo instalado quando o módulo LSI MegaRAID SW RAID está
listado.

Etapa 13

Siga o wizard de instalação SLES para terminar a instalação. Verifique a instalação do direcionador
quando você alcança a tela de divisão sugerida:
a) Na tela de divisão sugerida, selecione o perito Partitioner.
b) Navegue a Linux > aos discos rígidos e verifique que há um dispositivo alistado para
LSI - Direcionador LSI MegaSR. O dispositivo pôde ser alistado como um tipo a não ser o sda. Por

https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


exemplo:
colaborador/SDD: LSI - LSI MegaSR
Se nenhum dispositivo está listado, o direcionador não instalou corretamente. Nesse caso, repita as
etapas acima.

Etapa 14 Quando a instalação está completa, recarregue o servidor de destino.
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B200-m5 com armazenamento M.2 instalam o linux

B480-m5 com armazenamento M.2 instalam o linux

Série C

O armazenamento C220-m4 M.2 instala o linux

C220-M5 com armazenamento M.2 instalam o linux

C240-m4 com M.2 instalam o linux

C240-m5 com armazenamento M.2 instalam o linux

C480-m5- com armazenamento M.2 instale o linux

C480-m5-ML com armazenamento M.2 instalam o linux

Série S

S3260-M5 com o controlador encaixado m.2/SSD de SATA
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