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Introdução

Este documento descreve como configurar perfis do armazenamento para server integrados série
C com o gerente de Cisco UCS (sistema de Unified Computing) (UCSM). Os perfis do
armazenamento permitem que a flexibilidade a fim definir o número de discos do armazenamento,
papéis e uso destes discos, e outros parâmetros do armazenamento. Basicamente, você pode
cinzelar para fora uma unidade virtual nas parcelas diferentes chamadas o número de unidade
lógica (LUN) e atribuir o papel 2 aqueles LUN.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Configurar

Crie a política do grupo do disco

Este exemplo é válido quando você usa disk6-7 para criar a matriz redundante de discos



independentes (RAID) 1 volume que está usado para cinzelar para fora LUN. Você pode
igualmente usar a configuração de grupo automática do disco onde o sistema seleciona os
discos, usos que deste exemplo a configuração manual para o programa demonstrativo purposes
caso que você quer atribuir manualmente discos segundo as indicações da imagem.

Crie o perfil do armazenamento

 Depois que você cria o grupo do disco, crie o perfil do armazenamento e dentro do perfil do
armazenamento crie a bota LUN e os dados LUN.



Poucos a notar aqui:

1. Inicializável é desabilitado como o perfil do serviço não é aplicado ainda.

2. O campo de definição do controlador é saido vazio. É usado somente com o controlador interno
PCH para SSDs interno. A definição do controlador PCH forneceu a capacidade para configurar
um único LUN RAID através de dois SSDs interno conectado ao controlador a bordo PCH.

Crie a política da bota baseada na bota LUN

Este exemplo criou 100gb nomeado LUN que é pretendido ser uma bota LUN. Crie assim a
política da bota em conformidade e aplique-a para prestar serviços de manutenção ao perfil.



Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Antes que você aplique o perfil do serviço ao server, assegure-se de que os discos usados no
grupo do disco estejam do “no bom” estado desconfigurado, erro outro que os insuficientes discos
dos estados ocorrem na altura da associação do perfil do serviço. Este exemplo Disk6-7 usado
ele, assim que deve estar no “desconfigurado bom”, se está no estado “em linha” ou no “Jbod”, a
seguir para clicar com o botão direito nestes discos e para selecionar mau ajustado do
desconfigurado ao bom.

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

Uma vez que o perfil do serviço é aplicado com sucesso, sua configuração deve olhar como esta:
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