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1 Visão geral 

Intel® Optane™ Memory série H é uma solução de aceleração do sistema, que pode ser usada para aumentar a 
capacidade de resposta nas plataformas Intel suportadas. Essa solução usa a mídia de Intel® Optane™ Memory, 
que é baseada na tecnologia Intel® Optane™, juntamente com o driver da Tecnologia de armazenamento Intel® 
Rapid (Intel® RST). Trata-se de uma solução de mídia dupla (mídia rápida para armazenamento em cache + mídia 
lenta para capacidade de armazenamento), apresentada para o sistema operacional do host como uma única 
unidade de estado sólido quando devidamente habilitada.  

Intel® Optane™ Memory acelera o acesso do seu computador a documentos, imagens, vídeos e arquivos das 
aplicativos mais utilizados e os memoriza, mesmo depois de desligado.  

1.1 Sobre este documento 
Este documento fornece os requisitos da plataforma e o processo de instalação dos produtos de Intel® Optane™ 
Memory série H, incluindo aplicativos disponíveis para gerenciar estes dispositivos e os seguintes produtos: 

 Intel® Optane™ Memory série H (por exemplo, Intel® Optane™ Memory H10 com armazenamento de 

estado sólido). Este dispositivo contém a mídia de Intel® Optane™ Memory e a mídia Intel® QLC 3D 

NAND no mesmo módulo. 

Nota:  o guia de instalação e usuário de Intel® Optane™ Memory série M pode ser encontrado na seguinte 
localização: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023989/memory-and-
storage/intel-optane-memory.html 

1.2 Requisitos mínimos 
Abaixo estão os requisitos do sistema para suportar a aceleração do sistema com Intel® Optane™ Memory série H.  

Notas importantes:  

- Os sistemas com a marca pronto para o Intel® Optane™ Memory não estão necessariamente prontos 
para suportar a série H. Esta marca apenas se refere à série M (como Intel® Optane™ Memory M10).  

- Intel® Optane™ Memory série H só está disponível como parte de um sistema completo comprado em 
seu revendedor local ou fornecedor de sistema on-line1. 

o Quando adquirido, o sistema será configurado e habilitado adequadamente para “parear” a 
parte do Intel® Optane™ memory do dispositivo com a parte Intel® QLC 3D NAND do 
dispositivo. 

o Se houver problemas ou for necessário desabilitar a aceleração, a Intel recomenda trabalhar 
com o fornecedor do sistema devido a customizações específicas da plataforma. 

o Os detalhes fornecidos neste documento servem apenas como uma referência para os 
usuários experientes. 

 Placa-mãe: as placas-mãe suportadas conterão pelo menos uma porta de armazenamento PCIe x4 

NVMe M.2 e o BIOS apropriado para suportar Intel® Optane™ Memory série H.  

o Esse BIOS tem a capacidade de reconhecer ambas as partes da unidade como dispositivos 
separados, para que possam ser gerenciados pelo software Intel® RST.  

 Processador: veja aqui os processadores suportados para cada versão do driver Intel® RST. 

 Dispositivo Intel® Optane™ Memory série H: estes produtos contêm a mídia de Intel® Optane™ Memory 

ou “mídia rápida” e a mídia Intel® QLC 3D NAND ou “mídia lenta”, na mesma unidade/módulo M.2. Leia 

mais aqui. 

 Sistema operacional: o Microsoft Windows 10 x64 bits (versão 1703/compilação 15063) ou superior é 

necessário  

Nota:  a aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management (consulte a seção 5.1) requer o Microsoft 

Windows 10 x64 bits (versão 1803, compilação 17134) ou superior. 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023989/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html
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 Drivers/software 

o Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid (Intel® RST) driver Windows* versão 17.9.1.x e 

superior. Veja aqui as versões suportadas de driver por processador 

o Aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management, disponível aqui 

Nota: 1.  A peça pode estar disponível on-line como uma “brown box” através de alguns distribuidores. Estas estão 
disponíveis para fornecedores de sistema para habilitar a integração em uma plataforma completa. Qualquer 
compra individual pode não ser suportada nas plataformas atuais.  

1.3 Suporte do Intel® Volume Management Device (Intel® VMD)  
Os processadores Intel® Core™ da 11ª Geração permitem suporte para Intel® VMD. Isso muda a forma como essas 
plataformas são configuradas para Intel® RST e a tecnologia de Intel® Optane™ Memory relacionada em 
comparação com processadores anteriores. 

A seguir há um resumo destas alterações. As seções relacionadas no documento especificarão as configurações 
adequadas para sistemas não compatíveis com o Intel® VMD em comparação com sistemas compatíveis com o 
Intel® VMD.  

Para determinar se sua plataforma é compatível ou não com o Intel® VMD, entre em contato com seu fornecedor 
de sistema/placa mãe. 

 BIOS: as configurações no BIOS são diferentes de plataformas anteriores não compatíveis com o Intel® 

VMD 

 Instalação do sistema operacional 

o O suporte Intel® VMD começa com o driver versão 18.0.x. Esta versão não está incluída na compilação atual do 

sistema operacional Windows 10.  

o As unidades gerenciadas pelo Intel® VMD não serão detectadas durante o processo de instalação do sistema 

operacional. 

o O driver Intel® RST f6flpy deve ser carregado durante o processo de instalação para detectar essas unidades. 

 Nome do driver do Windows 

o Plataforma compatível/ativada para Intel® VMD: ‘iastorVD’ 

o Plataforma não compatível com Intel® VMD: ‘iastorac’ 

 Gerenciador de dispositivos: a lista estará na seção ‘PCI Express Root Complex’ 

1.4 Limitações/itens dos quais se lembrar 

É importante ter atenção aos seguintes itens ao configurar um sistema com dispositivos Intel® Optane™ Memory 

série H. 

 A parte do Intel® Optane™ Memory do dispositivo não pode ser usada para acelerar dispositivos de 

armazenamento além do Intel® QLC 3D NAND presente no módulo. 

 A “mídia lenta” (no Intel® Optane™ Memory série H) pode conter o sistema operacional (aceleração da 

unidade de sistema) ou apenas dados e não o sistema operacional (aceleração de unidade de 

dados/DDA). Consulte a seção 6.1. 

 Até que a aceleração esteja habilitada (conforme definido na seção 5.1.1), o sistema operacional 

mostrará as duas partes do dispositivo como dispositivos de armazenamento individuais. O uso do 

módulo nesse estado não é validado ou aceito; os resultados não são garantidos. 

 Unidades do tipo dinâmicas não são suportadas, apenas do tipo básico. 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040.html
https://www.microsoft.com/en-us/p/intel-optane-memory-and-storage-management/9mzng5hzwz1t#activetab=pivot:overviewtab


 Intel® Optane™ Memory série H 

Guia de instalação e usuário Fevereiro de 2021 

6 345865-001PTBR 

 A estrutura de particionamento MBR não é suportada. O sistema operacional deve ser instalado como o 

tipo de inicialização UEFI, que resultará na estrutura de particionamento GUID (GPT), que é suportada. 

Consulte a seção 2.2 para verificar a estrutura de particionamento e fazer alterações, se necessário. 

 É permitido apenas um volume de Intel® Optane™ Memory por sistema. Se for detectado mais de um 

volume durante a inicialização, o segundo volume será colocado off-line.  

 Quando uma unidade é colocada “off-line”, isso significa que ela está em um estado em que o 
sistema operacional não consegue detectá-la. A unidade ainda pode ser detectada pelo 
aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management e pelo BIOS do sistema (no menu 
Intel® RST). 

 Deve haver pelo menos 5 MB de espaço “não alocado” no final do disco (LBA máximo) que será 

acelerado, nesse caso, na parte Intel® 3D QLC NAND do módulo. 

 Se precisar ser modificado após a instalação, consulte a seção 8. 

 

§ 
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2 Configurações do sistema 

A aceleração de armazenamento com dispositivos de Intel® Optane™ memory é um recurso e uma capacidade da 

plataforma. Junto com os requisitos mínimos descritos na seção 1.2, configurações específicas devem ser feitas 

no BIOS do sistema. 

Para facilitar a instalação, siga as etapas e ações abaixo, dependendo se essa for a construção de um novo 

sistema ou um dispositivo de Intel® Optane™ Memory sendo adicionado a um sistema existente, ou seja, 

configuração com o sistema operacional instalado. 

2.1 Configuração e construção de novos sistemas 

Isso é definido como um novo sistema (placa-mãe, processador, DRAM etc. instalados) sem sistema operacional 

instalado. 

Siga as etapas abaixo para configurar corretamente um sistema para Intel® Optane™ Memory série H. 

1. Analise os Requisitos mínimos (seção 1.2) e Limitações a ter em mente (seção 1.4) antes de prosseguir. 

2. Instalar hardware: 

a. Módulo Intel® Optane™ Memory série H para o conector PCIe x4 NVMe M.2 suportado na  

placa-mãe. (Veja aqui a maneira adequada de fazer isso.) 

Nota:  confirmar o conector suportado com o fabricante de sistema/placas. 

3. Configurar o BIOS do sistema (consulte a seção 3). 

4. Instale o sistema operacional Windows 10 x64 bits (consulte a seção 4). 

Nota:  o sistema operacional NÃO deve ser instalado na parte do Intel® Optane™ Memory do módulo. 

5. Instale o software compatível com o Intel® Optane™ Memory (consulte a seção 5).  

2.2 Atualizar o sistema presente adicionando um dispositivo de Intel® 

Optane™ Memory série H 

Isso é definido como um sistema que contém o sistema operacional Windows 10 x64 bits e um módulo de Intel® 

Optane™ Memory série H será adicionado ao sistema, sem reinstalar o SO. 

Nota:  se algum problema for encontrado durante o processo de atualização, consulte a seção 7 para opções de 
solução de problemas. 

Siga as etapas abaixo para atualizar corretamente um sistema: 

1. Analise os Requisitos mínimos (seção 1.2) e Limitações a ter em mente (seção 1.4) antes de prosseguir. 

2. Instalar hardware: 

a. Módulo Intel® Optane™ Memory série H para o conector PCIe x4 NVMe M.2 suportado na  

placa-mãe. (Veja aqui a maneira adequada de fazer isso). 

Nota:  confirmar o conector suportado com o fabricante de sistema/placas. 

3. Verifique a estrutura de particionamento do disco (MBR versus GPT, consulte a seção 9). 

a. GPT é suportado, MBR não. O processo na seção 9 descreve os métodos para verificar a 

estrutura atual e atualizar para GPT, se necessário. Isso também atualizará as configurações de 

inicialização para o UEFI necessária, se for preciso. 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023979.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023979.html
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b. Se esse processo não puder ser concluído, faça o backup de todos os dados e inicie o processo 

conforme descrito na seção 2.1 porque o sistema operacional precisará ser reinstalado. 

4. Quando a estrutura de particionamento do disco for GPT, a próxima etapa será confirmar que as 

configurações do BIOS são as seguintes:  

Nota importante:  se as configurações do sistema não forem correspondentes, não as altere diretamente no BIOS, pois 

isso pode fazer com que a unidade deixe de ser inicializada para o sistema operacional ou pode 

causar a perda de dados.  

a. Configurações de inicialização = UEFI (deve ser definido como resultado da etapa 3). 

b. Plataformas não compatíveis com Intel® VMD (plataformas compatíveis Intel® Optane™ Memory 

série H antes das plataformas Core da 11ª Geração). 

Nota:  se as configurações não forem definidas como indicado abaixo, faça o backup de todos os dados e inicie o 
processo conforme descrito na seção 2.1. 

i. Modo SATA = Intel® RST Premium…. 

ii. Remapeamento = Desabilitar ou Não controlado por RST 

1. Isso deve ser desabilitado para as portas que contêm ambos os lados do 

módulo Intel® Optane™ Memory série H. 

c. Plataformas compatíveis com Intel® VMD (consulte a seção 1.3). 

Nota:  se as configurações não forem definidas como indicado abaixo, faça o backup de todos os dados e inicie o 
processo conforme descrito na seção 2.1. 

i. Controlador VMD = Habilitar 

ii. Portas de armazenamento VMD = Habilitar 

1. Isso precisa ser habilitado para os dois lados do módulo Intel® Optane™ 

Memory série H. 

5. Instale a aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management (seção 5); 

§ 
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3 Configurações do BIOS do sistema 

BIOS do sistema compatível com UEFI, que inclui o mais recente driver UEFI pré-SO compatível com a tecnologia 

de armazenamento Intel® Rapid (Intel® RST). Consulte o fornecedor do sistema para confirmar esse suporte e 

verificar a versão atual incluída no BIOS do seu sistema. 

Nota:  para melhor compatibilidade, a Intel recomenda manter a mesma linha de base de driver (ou seja, 17.x) 
pré-SO no BIOS do sistema como a versão do driver de tempo de execução do Windows para Intel® RST. 

Os processadores Intel® Core™ da 11ª Geração permitem suporte para Intel® VMD. Isso muda a forma como o 

BIOS é configurado para dispositivos Intel® Optane™ Memory em comparação com plataformas anteriores. Esta 

seção vai separá-las em compatível com Intel® VMD e não compatível com Intel® VMD. Verifique com o 

fornecedor do sistema para determinar se sua plataforma/processador é compatível ou não com o Intel® VMD. 

As diferenças entre essas configurações para o Intel® Optane™ Memory série H estão resumidas na seção 1.3. 

Em ambos os casos, os dispositivos Intel® Optane™ Memory suportam apenas UEFI, certifique-se de que as 

configurações de inicialização estão definidas corretamente antes da instalação do sistema operacional. 

 

3.1 Plataformas não compatíveis com o Intel® VMD  

Esta seção descreve as configurações específicas do BIOS que devem ser definidas em sistemas que não 

suportam o Intel® VMD. Isso incluiria todas as plataformas compatíveis com o Intel® Optane™ Memory série H 

antes das plataformas de processadores Intel® Core™ da 11ª Geração. Consulte o seguinte para obter mais 

detalhes: suporte a software e plataforma para Intel® Optane™ Memory. 

Nota:  a lista e os locais do menu no BIOS podem variar dependendo do fornecedor; confirmar o local no guia do 
usuário/suporte no site do fabricante. 

Depois de habilitar o UEFI nas Configurações de inicialização, defina o Modo SATA para Intel® RST Premium e 

certifique-se de que o remapeamento para as portas (conectores PCIe) que contêm o dispositivo Intel® Optane™ 

Memory série H está Desabilitado ou Não controlado por RST. 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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Tenha em mente que enquanto a aceleração estiver habilitada, os dois lados do módulo Intel® Optane™ Memory 

série H serão detectados como dois dispositivos de armazenamento separados no sistema operacional.  

 

3.2 Plataformas compatíveis com o Intel® VMD 

Esta seção descreve as configurações específicas do BIOS que devem ser definidas em sistemas que suportam o 

Intel® VMD. Os processadores Intel® Core™ da 11ª Geração permitem esse suporte com driver Intel® RST versão 

18.0.1.x e superiores. Consulte o seguinte para suporte específico: suporte a software e plataforma para Intel® 

Optane™ Memory. 

Nota:  a lista e os locais do menu no BIOS podem variar dependendo do fornecedor; confirmar o local no guia do 
usuário/suporte no site do fabricante. 

Passo 1: após habilitar o UEFI nas Configurações de inicialização, Habilitar o controlador VMD. 

 

Passo 2: definir as portas para ambos os lados (a mídia de Intel® Optane™ Memory “mídia rápida” e a mídia Intel® 

QLC 3D NAND “mídia lenta”) para habilitada. Isso alinhará o módulo para ser controlado pelo Intel® VMD.  

Tenha em mente que enquanto a aceleração estiver habilitada, os dois lados do módulo Intel® Optane™ Memory 

série H serão detectados como dois dispositivos de armazenamento separados no sistema operacional.  

 

§ 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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4 Instalação do sistema operacional 

Esta seção descreve o processo de instalação do sistema operacional e como isso é diferente entre plataformas 

compatíveis com o Intel® VMD e plataformas não compatíveis com o Intel® VMD (consulte a seção 1.3). 

Requisitos: 

  Microsoft Windows 10 x64 bits (versão 1703/Build 15063) ou superior é necessário.  

Nota:  a aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management (consulte a seção 5.1) requer o Microsoft 

Windows 10 x64 bits (versão 1803, compilação 17134) ou superior. 

Plataformas não compatíveis com o Intel® VMD  

Nenhuma etapa adicional necessária; o software de instalação do sistema operacional deve detectar todas as 

unidades do sistema durante o processo de instalação. Siga as instruções e orientações para concluir a instalação. 

Plataformas habilitadas para o Intel® VMD  

É necessária uma etapa adicional durante o processo de instalação do sistema operacional para detectar 

unidades sob controle do Intel® VMD. 

O driver Intel® RST versão 18.0.1.x é necessário para plataformas compatíveis com o Intel® VMD. Esta versão do 

driver ainda não é parte do pacote de instalação do Microsoft Windows.  

Durante a instalação do sistema operacional, quaisquer unidades habilitadas no BIOS para gerenciamento Intel® 

VMD não serão detectadas até que um driver suportado seja carregado. Siga as instruções abaixo para carregar. 

1. Acesse https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29978?v=t e selecione/baixe o pacote 

f6flpy-x64 (Intel® VMD).zip. 

2. Descompacte o pacote para uma unidade USB. 

3. Inicie o processo de instalação do sistema operacional Windows com a unidade USB conectada ao 

sistema. 

4. Siga as instruções até que solicite a página “unidade para instalar a”. 

5. Se a unidade para instalação não for mostrada, faça o seguinte para carregar o driver Intel® RST baixado 

na Etapa 1 acima. 

a. Clique em Carregar driver 

b. Navegue até o driver na unidade USB 

c. Selecione o driver iastorVD e clique em Avançar (a unidade deve agora estar disponível para 

instalação do sistema operacional.) 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29978?v=t
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5 Aplicativos compatíveis com o Intel® 

Optane™ Memory  

A aplicativo de Gestão de armazenamento e Intel® Optane Memory oferece funcionalidade de gerenciamento 

para as várias capacidades do subsistema de tecnologia de armazenamento Intel® Rapid (Intel® RST).  

Esta seção explorará as capacidades específicas para a funcionalidade Intel® Optane™ Memory. 

5.1 Aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

Esta seção apresenta uma visão geral das etapas para configurar o dispositivo com capacidade para Intel® 

Optane™ Memory com a aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management, em um computador 

equipado com o sistema operacional já instalado em uma plataforma que atende aos requisitos descritos na 

seção 1.2. 

Esse aplicativo está disponível apenas na Microsoft Store e requer que o driver Intel® RST Windows seja instalado 

no sistema antes de fazer o download.  

Intel® RST versão 17.9.1.x e superior fazem o seguinte para tornar isso fácil: 

o Instale o driver Intel® RST 

o Se encontradas no sistema, desinstale aplicativos do legado que foram descontinuadas. Veja aqui para 
obter mais informações. 

o Inicie o processo de instalação da aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage da Microsoft Store. 

Baixe/instale o aplicativo: 

1. Baixe a versão mais recente do software, SetupRST.exe aqui. 

2. Siga o processo de instalação e selecione opções que se aplicam ao seu sistema. 

3. Reinicie o sistema após a instalação terminar. 

4. Quando o sistema reiniciar, o processo começará em segundo plano para baixar a aplicativo da 

Microsoft Store. Isso pode levar vários minutos, seja paciente, uma notificação será exibida na área de 

notificação ao lado do relógio na barra de tarefas e o programa estará no menu Iniciar quando 

concluído. 

Após a conclusão da instalação, ao iniciar o aplicativo, você pode encontrar a seguinte mensagem de erro. Essas 

etapas adicionais não são necessárias na versão do Windows 10 (versão 1809) e posterior. 

 

Em algumas versões do sistema operacional, este erro pode ocorrer quando o aplicativo não é executado como 

administrador, por meio da opção ‘Executar como administrador’. Para executar o aplicativo como administrador: 

1. Pressione a tecla Windows e localize a aplicativo (ela pode estar na pasta Intel) 

2. Clique com o botão direito na aplicativo 

3. Clique Mais no menu suspenso 

4. Clique em Executar como administrador no menu resultante 

 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000055419/technologies.html
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29978?v=t
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 Habilitando a aceleração 

Nota:  quando habilitar a aceleração em Intel® Optane™ Memory série H numa plataforma móvel, é necessário que 
o sistema esteja conectado à fonte de energia (usando alimentação de CA). 

1. Abra a aplicativo, e você verá os dispositivos de armazenamento e volumes atualmente contidos no 

sistema, na guia “Gerenciar”. 

 

2. Navegue até a guia Intel® Optane™ Memory, em que você verá o estado atual do volume. O menu 

suspenso exibirá as combinações de Intel® Optane™ memory disponíveis para seleção. 

a. A exibição da palavra (SYSTEM) ao lado da unidade compatível a ser acelerada indica que o 
sistema operacional está instalado nesse dispositivo. 

3. Clique no botão habilitar Intel® Optane™ Memory. 
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4. Selecione o modo de desempenho ou capacidade de resposta, clique em Avançar. 

Nota:  a partir do driver Intel® RST versão 17.8.x, existe uma etapa adicional para selecionar o modo de 
desempenho ou capacidade de resposta. Consulte a seção 6.2 para obter mais informações sobre a 
capacidade de Fixação.  

 

5. Confirme a compreensão de que todos os dados serão removidos do Intel® Optane™ Memory do 

dispositivo, clique em Habilitar. 
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6. A aceleração está sendo habilitada. A “mídia rápida” e a “mídia lenta” do Intel® Optane™ Memory são 

“emparelhadas” em um único volume. 

 

7. É necessário reinicializar após a criação do volume; para isso, clique em Reiniciar. 

a. Se o módulo tiver pelo menos 32 GB de capacidade de Intel® Optane™ Memory, pouco antes 

de entrar no sistema operacional, você poderá ver uma tela que mostrará alguns detalhes 

finais do processo de habilitação. Isso está relacionado à programação de cache de dados e 

não é aceito em dispositivos de 16 GB. 
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8. Após reiniciar o sistema, entre na aplicativo, e o volume será mostrado nas guias Gerenciar e Intel® 

Optane™ Memory. 

a. O volume também será mostrado nos aplicativos relacionados ao sistema operacional, como 

Gerenciador de dispositivos e Gerenciamento de disco. As unidades individuais não estarão 

mais visíveis nessas janelas.  

 

Em dispositivos com capacidade de 32 GB ou mais de Intel® Optane™ Memory, recursos adicionais como 
programação de Fixação e Otimização (cache) estarão disponíveis. Para esses dispositivos, a página “Intel® 
Optane™ Memory” será semelhante à seguinte imagem: 
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 Desabilitando a aceleração 

1. Abra a aplicativo e acesse a guia Intel® Optane™ Memory e clique em Desabilitar. 

 

2. Confirme que você deseja desabilitar a aceleração; clique Desabilitar. 
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3. A aceleração está sendo desabilitada. A “mídia rápida” e a “mídia lenta” de Intel® Optane™ Memory estão 

sendo separadas (não pareadas). 

 

4. Após terminar, clique em Reiniciar. 
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 Desinstalando o aplicativo 

1. Verifique se a aceleração foi desabilitada, antes de desinstalar a interface do usuário (UI). 

 

2. Clique com o botão direito no menu inicialização do Windows e clique em Aplicativos e recursos. 
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3. Procure Optane e clique em Desinstalar. 

 

4. Após concluído, é necessário reiniciar o sistema. 

§ 
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6 Recursos/capacidades adicionais 

Este capítulo fornece informações sobre recursos/capacidades adicionais fornecidas por aplicativos compatíveis 
com o Intel® Optane™ Memory. 

6.1 Aceleração de unidade de dados (DDA) 
A aceleração da unidade de dados, ou DDA, é a capacidade de acelerar uma “mídia lenta” que não contém um 
sistema operacional, apenas dados, com Intel® Optane™ Memory.  

 As estatísticas, como mostra a aplicativo do Intel® Optane™ Memory, não estão disponíveis com DDA 

 Sistemas com mais de uma unidade inicializável não são aceitos e os resultados não podem ser 
garantidos 

Nota:  as unidades de dados ainda devem ser formatadas com uma partição GPT e tipo básico. 

 Habilitar/Desabilitar aceleração 

O processo para habilitar/desabilitar aceleração (seção 5) continua a se aplicar ao DDA.  

Nota:  ao selecionar uma unidade para aceleração, certifique-se de selecionar o lado NAND de Intel® Optane™ 
Memory série H, isso deve parecer de alguma forma com a imagem abaixo. 
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6.2 Fixação 
A fixação permite agilidade personalizada, permitindo a seleção de arquivos, pastas e aplicativos específicos a 
serem acelerados. 

 A fixação é suportada apenas em dispositivos Intel® Optane™ Memory.com capacidade de 32 GB ou 
mais. 

Nota:  iniciando com o driver Intel® RST versão 17.8.x, ao habilitar a aceleração na aplicativo Intel® Optane™ Memory 
and Storage Management a seleção “Capacidade de resposta” deve ser feita para que a Fixação seja 
oferecida. 

 

Veja informações adicionais sobre o recurso de fixação aqui: 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000028779.html 

§ 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000028779.html
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7 Solução de problemas 

Este capítulo contém exemplos de erros que podem ocorrer durante a instalação do pacote de software e driver 

do Intel® Optane™ Memory. Para obter mais informações, ajuda e sobre estes erros, consulte também o artigo 

sobre códigos de erro e mensagens em: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/memory-and-

storage/intel-optane-memory/000024113.html ou entre em contato com o Suporte ao cliente Intel. 

Informações adicionais para resolução de problemas podem ser encontradas aqui: 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000055140.html 

 Imagens são atualizadas no momento da publicação. Alguns textos podem ser alterados quando 
atualizações de aplicativos forem feitas. 

 Os erros listados abaixo são apenas amostras e não uma lista abrangente de erros de todas as 
aplicativos. 

7.1 Problemas de detecção de dispositivos 

Se o módulo não for detectado no ambiente do Windows ou no BIOS do sistema, consulte o seguinte para obter 

soluções de problemas e tentar descobrir as possíveis causas. 

Para dispositivos de Intel® Optane™ Memory série H: 

https://www.Intel.com/content/www/br/pt/support/articles/000033122.html 

7.2 Ocorre reconstrução de cache na reinicialização 

Se uma reinicialização difícil (usuário pressiona o botão de energia) ou perda de energia inesperada ocorrer em 

um sistema com aceleração habilitada, após a reinicialização, uma mensagem será exibida para indicar que a 

reinicialização de cache está em andamento. Esse estado é previsto como resultado da falta de energia. 

7.3 O sistema não inicializa para o sistema operacional ou o volume não 

detectado no sistema operacional 

Se ambos os lados de Intel® Optane™ Memory série H (a “mídia rápida” Intel® Optane™ Memory ou a “mídia lenta” 

Intel® 3D QLC NAND) não forem detectados pelo driver Intel® RST UEFI, o driver protegerá os dados atuais na 

unidade ao incapacitá-lo e não o expor ao gerador de inicialização. Esta ação permite que o usuário tome 

medidas adicionais para descobrir a possível causa do problema. 

É recomendável que o usuário final desabilite a plataforma e use o procedimento a seguir para resolver este 

problema. 

1. Incorpore o BIOS e navegue até o menu da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid.  

2. Se a parte de “mídia rápida” e/ou “mídia lenta” do dispositivo não estiver presente, saia do menu Intel® RST e 

confirme que todas as configurações do BIOS como definidas na seção 3, estão corretamente aplicadas. 

3. Se as configurações estiverem corretas, certifique-se de que o módulo não parece danificado. 

Se a parte de “mídia rápida” e/ou “mídia lenta” do dispositivo estiver presente, verifique o estado do BIOS do 

sistema do módulo e entre em contato com sua equipe de suporte de fornecedores do sistema ou Suporte ao 

cliente Intel® para obter assistência. 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024113/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024113/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/contact-support.html#@15
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000055140.html
https://www.intel.com/content/www/br/pt/support/articles/000033122.html
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7.4 Defeito de hardware 

 Falha de mídia e recuperação de dados 

Não há nenhuma ferramenta de recuperação de dados na Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid para uma 

unidade que apresentou falha mecânica ou elétrica e é considerada “inoperante”. Se o sistema detectar uma falha 

irrecuperável da mídia, não haverá qualquer recuperação/reparo disponíveis. 

 Procedimento para substituição de mídia 

Esta seção descreve o suporte para atualizações ou substituição do módulo com capacidade para Intel® Optane™ 

Memory, em sistemas que já contêm a aceleração habilitada. Quer seja atualização/substituição do módulo, as 

seguintes etapas serão aplicadas. 

Nota:  para reduzir a possível perda de dados, é fundamental fazer um backup de todos os dados, antes de 
prosseguir com as etapas abaixo. 

1. Desabilitar a aceleração 

a) Opção 1: dentro do sistema operacional 

i) Siga as etapas na seção 5.1.2 para como fazer isso através da aplicativo 

b) Opção 2: dentro do BIOS do sistema: 

i) Entre no BIOS do sistema 

ii) Navegue até o menu da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid 

iii) Clique duas vezes em cada um dos membros do volume e “Dissocie” ou “Redefina para  

não-optane” 

2. Troque o módulo Intel® Optane™ Memory série H para ser substituído. 

a) Desligue o computador. 

b) Abra o computador e localize a mídia a ser substituída. 

Nota:  consulte o fabricante do computador para a localização do slot para a mídia e instruções para 
remover/inserir o módulo M.2. 

c) Feche o computador e ligue-o. 

d) Inicialize no sistema operacional Windows. 

Nota:  se o sistema operacional foi instalado no Intel® Optane™ Memory série H, siga as etapas da seção 4 para 
instalar o sistema operacional e a seção 5 para instalar a aplicativo. 

3. Reabilitar aceleração 

a) Siga as etapas na seção 5.1.1 

§ 



 

 

Intel® Optane™ Memory série H 

Fevereiro de 2021  Guia de instalação e do usuário 

345865-001PTBR  25 

8 Erro relacionado ao último 

redimensionamento de partição 

Pelo menos 5 MB de espaço contínuo não alocado deve ser deixado livre para que o pacote Intel® RST seja usado 

para metadados ao construir e gerenciar o volume do Intel® Optane™ Memory. 

Para opções sobre utilitários que podem ser usados para liberar este espaço após a instalação, consulte o 

seguinte artigo: 

Unidade não suportada do sistema: erro sobre o redimensionamento da última partição 

§ 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024253/memory-and-storage/intel-optane-memory.html
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9 Verifique e faça mudanças na estrutura de 

particionamento da unidade (MBR versus 

GPT) 

A aceleração do sistema com dispositivos de Intel® Optane™ memory é suportada apenas com unidades que são 

formatadas com a estrutura de partição GTP (GUID Partition Table). 

Dependendo de como o sistema operacional em seu sistema foi originalmente instalado, essa estrutura pode ser o MBR 

(Master Boot Record) legado compatível com versões anteriores do Windows.  

Utilize as informações abaixo para  

- Verifique a estrutura atual da unidade a ser acelerada 

- Processe para converter a estrutura para GPT (se necessário) 

9.1 Verifique a estrutura de particionamento atual da unidade 

1. Inicialize no Windows 

2. Abra o Gerenciador de Disco (Tecla Windows + x, e clique em Gerenciador de Disco) 

3. Localize o disco que você deseja acelerar. (A imagem abaixo é um exemplo de um disco de inicialização do 

sistema primário.) 

Nota:  para o Intel® Optane™ Memory série H esta seria a parte Intel® 3D QLC NAND do dispositivo.  
Como a aceleração não está habilitada, isso será listado como um dispositivo de armazenamento separado. 

 

4. Clique com o botão direito no disco mostrado como (Disco x, Básico, Capacidade, On-line), à esquerda. (Onde 

ele diz Disco 0 como exemplo nesta imagem.) 

5. Selecione Propriedades 

6. Clique na guia Volumes 

7. Aqui você pode confirmar o Tipo da partição 

8. Se for MBR, continue na seção 9.2 
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9.2 Converta de MBR para GPT utilizando o MBR2GPT.exe 
Requisitos: 

 Windows® 10 Creators Update 64 bits (versão 1703, compilação 10.0.15063) ou mais recente. 

 Um computador capaz de inicializar em UEFI. Na configuração do BIOS, você deve encontrar as opções para 

inicialização de UEFI. Consulte o fabricante do seu computador quanto ao suporte. 

Instruções: 

1. Abra o Prompt de comando, com privilégios de administrador:  

a. Pressione a tecla Windows + x.  

b. Digite comando e selecione Executar como administrador no painel do lado direito. 

 

2. Digite o seguinte: mbr2gpt.exe /converter /allowfullOS. 

3. Desligue e inicialize no BIOS. 

4. Altere as configurações para o modo UEFI. 

Nota:  isso será uma alteração nas suas configurações de inicialização de “Legado” para “UEFI”. Confirmar no 
manual do sistema sobre o local dessa configuração. 

Para obter mais informações consulte: 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024558.html 

§ 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/topics/oems.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024558.html
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10 Ambiente de recuperação do Windows 

10.1 Preparando a recuperação do SO Windows 10 (configuração 

avançada) 

Esta seção descreve o processo de preparação de uma imagem do SO Windows 10 para recuperação do 

Windows. ‘Injetar’ o driver da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid na imagem de recuperação do sistema 

operacional/ferramentas, antes de instalar o sistema operacional, permite a possível recuperação de um sistema, 

se a imagem do sistema operacional for danificada. 

Requisitos: 

 Windows Kit de Avaliação e Implantação (ADK – Assessment and Deployment Kit) instalado 

 ISO Windows 10 64 bits 

 O mais recente pacote de driver F6 do Intel® Rapid Storage Technology Software disponível em 

https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29978?v=t 

 Pen drive USB para instalação  

Etapas:  

1. Crie um pendrive USB para inicialização com chave da imagem ISO do SO Windows 10. 

Nota:  consulte o fabricante do computador para a localização do slot para a mídia e instruções para 
remover/inserir o módulo M.2. 

2. Crie um diretório de trabalho temporário no PC local (p.ex., C:\Win10USB). 

3. No diretório de trabalho, crie três subdiretórios chamados windows, winre e drivers. 

 

4. Extraia o driver da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid no subdiretório “drivers”. 

 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29978?v=t
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5. No pen drive USB de instalação do Windows 10, copie o arquivo install.wim do diretório “fontes” para o 

diretório de trabalho C:\Win10USB. 

 

6. Abra um Prompt de comando como administrador e mude para o diretório de trabalho (p.ex., cd 

C:\Win10USB). Certifique-se de que todas as pastas e o Windows* Explorer estejam fechados, antes de 

iniciar este processo. 

 

7. De acordo com a versão do Windows 10, descubra qual número de índice deverá ser modificado. 

Escolha o índice correspondente à versão do Windows 10 sendo utilizada. 

Para determinar o índice, execute o comando: dism /get-wiminfo /wimfile:install.wim 

O exemplo abaixo modifica o índice 2. O procedimento pode ser repetido para modificar versões adicionais. 
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8. Execute os comandos a seguir para modificar o arquivo “install.wim”. 

Montar a imagem do Windows:  
dism /mount, /imagefile:install.wim /index:2 /mountdir:windows 

 

9. Adicionar os drivers da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid à imagem do Windows:  
dism /image:windows /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 

 

10. Montar a imagem de recuperação do Windows:  
dism /mount-image /imagefile:c:\Win10USB\windows\windows\system32\recovery\winre.wim 
/Index:1 /mountdir:winre 

 

11. Adicionar o driver da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid à imagem de recuperação do 

Windows:  
dism /image:winre /add-driver /driver:drivers /forceunsigned /recurse 
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12. Desmontar a imagem de recuperação do Windows:  
dism /unmount-wim /mountdir:winre /commit 

 

13. Desmontar a imagem do Windows: 
dism /unmount-wim /mountdir:windows /commit  

 

14. Copie o install.wim atualizado que está no diretório de trabalho de volta para o diretório “fontes” no pen 

drive USB de instalação. 

§ 


