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Introduction

Este artigo descreve o cenário em que não é possível alterar o estado do HDD de Não
configurado em bom para JBOD, pois o controlador de passagem UCSC-SAS12GHBA suporta
apenas o modo JBOD 

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

UCSC-C220-M4L●

CIMC: 3.0.3a●

2xUCS-HD12 TB10 KHY-E●

Controladora RAID: Passar por UCSC-SAS12GHBA●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Informações de Apoio

Consulte a especificação UCSC-240C-M4L aqui

/content/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf


Etapas de solução de problemas

1. UCS-HD12TB10KHY-E é suportado com a controladora UCSC-SAS12GHBA de acordo com a
folha de especificações do UCSC-C220-M4L.
   https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-
rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. Não há opção nas propriedades CIMC>Inventory>Storage>Controller/VD para definir/alterar o
status do disco rígido para JBOD.

/content/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf


3. Verifique o status das configurações da controladora na CLI e a controladora mostra que JBOD
está ativado:



4. Nenhuma opção está disponível na CLI do CIMC para alterar/definir o status do HDD para
JBOD.

5. Quando o servidor for reinicializado, ele solicitará a seleção de CTRL+C para acessar o
utilitário Web do bios do UCSC-SAS12GHBA.
   Mas não há opção do webbios também para alterar o status da unidade física.

Resolução

Os HDDs permanecerão no estado "Não configurado bom" quando gerenciados pelo controlador
Pass via UCSC-SAS12GHBA.

Após a instalação do Windows 2012 R2 na unidade em boas condições não configurada - HDD#1
e a instalação foi concluída.

Após a instalação, a unidade - HDD#1 continuou permanecendo no estado Não configurado em
boas condições.

Informações Relacionadas
CSCvj74706 - GUI do CIMC - Estado da unidade física exibido como em boas condições não configuradas com UCSC-SAS12GHBA

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvj74706/?rfs=iqvred
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