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A Intel pode alterar as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Os projetistas não devem se basear nos 

recursos ou na ausência de recursos ou instruções marcados como "reservados" ou "indefinidos". A Intel reserva esses tipos de instrução para 

definições futuras e não assume nenhuma responsabilidade, qualquer que seja, por conflitos ou incompatibilidades originados de mudanças futuras 

nessas instruções. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não baseie nenhum projeto nessas informações.  

Os produtos descritos neste documento podem conter defeitos ou erros de design, conhecidos como erratas, que podem fazer com que o 

comportamento de tais produtos se desvie das especificações publicadas. As erratas atuais estão disponíveis sob solicitação.  

Os recursos e benefícios das tecnologias Intel dependem da configuração do sistema e podem exigir hardware, software ou ativação de serviço. O 

desempenho varia de acordo com a configuração do sistema. Nenhum sistema de computador é totalmente seguro. Consulte o fabricante ou 

revendedor do seu sistema, ou saiba mais em www.intel.com.br. 

A Intel se isenta de todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, as garantias implícitas de comercialização, adequação a uma 

finalidade específica e não violação, bem como as garantias decorrentes do desempenho, da negociação ou do uso no comércio.  

Entre em contato com o escritório local de vendas da Intel, ou com seu distribuidor, para obter as especificações mais recentes e antes de fazer seu 

pedido. 

Intel é uma marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países.  

*Outras marcas e nomes podem ser propriedade de outras empresas.  

© Intel Corporation. Todos os direitos reservados.  

https://www.intel.com.br/
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1 Visão geral 

Intel® Optane™ Memory é uma solução de aceleração do sistema, que pode ser usada para aumentar a 

capacidade de resposta nas plataformas Intel compatíveis. 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 esta nova mídia de memória é instalada entre o processador e a mídia de armazenamento mais lenta, o 

computador pode armazenar os dados e programas comumente utilizados, mais perto do processador. Ao fazer 

isso, o Intel® Optane™ Memory acelera o acesso do seu computador a documentos, imagens, vídeos e arquivos 

dos aplicativos mais utilizados e os memoriza, mesmo depois de desligado.  

1.1 Sobre esse documento 

Esse documento fornece os requisitos da plataforma e o processo de instalação dos produtos de Intel® Optane™ 

Memory, incluindo aplicativos disponíveis para gerenciar esses dispositivos e os seguintes produtos: 

 Produtos de Intel® Optane™ memory e Intel® Optane™ memory série M, quando pareados com unidade 

de "mídia lenta" suportada. 1  

 Intel® Optane™ Memory H10 com armazenamento em estado sólido (ou Intel® Optane™ memory série 

H).  Este dispositivo contém a mídia do Intel® Optane™ memory e a mídia Intel® QLC 3D NAND na mesma 

unidade. 

As diferenças entre a instalação e as configurações aplicáveis a apenas um dos produtos acima serão registradas. 

 O Intel® Optane™ memory série H só está disponível como parte de um sistema completo comprado em 

seu revendedor local ou fornecedor de sistema online. 2 

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 referência para os usuários 

experientes. 

NOTAS:  

1. O suporte a unidades de "mídia lenta" inclui SSD SATA, HDD, SSHD e Intel® SSD série 6 suportadas, que são parte das unidades 

Intel® QLC 3D NAND Technology 

2. A peça pode estar disponível on-line como uma “brown box” através de alguns distribuidores.  Destina-se principalmente à 

compra por fornecedores de sistemas para integração em uma plataforma completa 

1.2 Requisitos mínimos 

 Hardware 

 Intel® Optane™ Memory / Intel® Optane™ Memory série M 

1. Suporte para sistema e motherboard:  
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a. Motherboards e sistemas que contêm o BIOS apropriado e o suporte de hardware serão listados 

como pronto para Intel® Optane™ Memory pelo fornecedor do sistema.  

b. Se comprar a CPU separadamente para uma construção de sistema, observe os processadores 

suportados aqui: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040/ 

2. O sistema deve conter pelo menos a memória mínima exigida pelo sistema operacional. Para obter mais 

detalhes, consulte o fornecedor do computador e o fornecedor do sistema operacional. 

3. Mídia rápida (dispositivo de cache): apenas um módulo de memória NVMe da tecnologia Intel® Optane™. 

a. É necessário um conector M.2 para o módulo de Intel® Optane™ Memory; ele pode estar na 

motherboard ou em uma placa adaptadora PCIe conectada a um slot PCIe x2 ou x4 remapeado. 

4. Mídia lenta (disco a ser acelerado): somente um disco de passagem única pode ser acelerado. 

A aceleração de volumes RAID ou de outras configurações de múltiplos discos não é suportada. 

A seguir, as opções de mídia lenta compatíveis: 

a. Disco rígido SATA – disco único 

b. SSD SATA - passagem única 

c. SSHD - passagem única 

d. SSD Intel® série 6 que é parte das unidades Intel® QLC 3D NAND Technology  (como o SSD  

Intel® série 665p) – o suporte foi adicionado com a versão Intel® RST 17.5.2.x do driver. 

NOTAS: 

 A aceleração de volumes RAID ou de outras configurações de múltiplos discos não é suportada. 

 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 offline.  

(i) Quando uma unidade é colocada “offline”, significa que ela é colocada em um estado em que o 

sistema operacional não consegue detectar a unidade.  A unidade pode ainda ser detectada no 

aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management e no BIOS do sistema (no menu  

Intel® RST). 

 Intel® Optane™ Memory série H  

Este produto só está disponível como parte de um sistema completo adquirido em seu revendedor 

local/fornecedor de sistema online.  Verifique as especificações do sistema para obter detalhes, se esta série 

estiver incluída.   

NOTAS:  

 A peça pode ser encontrada para compra através de distribuidores; é direcionada para OEMs locais para 
integrar em suas soluções de sistema.  Se a peça foi comprada e o usuário deseja adicioná-la a um sistema 
por conta própria, os requisitos abaixo devem ser atendidos e aplicados. 

 Importante: mesmo que um sistema ou motherboard informem estar prontos para o Intel® Optane™ 
Memory, NÃO significa que também suportem essa série.   

Quando comprado, o sistema será configurado e habilitado corretamente para "emparelhar" a parte do 

dispositivo do Intel® Optane™ Memory, com a parte do dispositivo da Intel® QLC NAND. 

Se houver problemas ou a necessidade de desabilitar a aceleração, (reinstalar o SO, fazer backup de dados, 

etc.), antes de começar, a Intel recomenda trabalhar juntamente com o fornecedor do sistema, devido às 

customizações específicas para a plataforma. 

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

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000026040/
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1. O sistema conterá o dispositivo Intel® Optane™ Memory série H. Ele contém tanto a "mídia rápida", quanto 

a "mídia lenta", no mesmo módulo. O módulo será posicionado em um conector M.2 compatível com  

PCIe x4. 

a. A motherboard deve suportar PCIe x4  

Nota: até que a aceleração esteja habilitada (conforme definido na seção 3), 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. 

2. O dispositivo não pode ser usado para acelerar dispositivos de armazenamento diferentes do Intel® QLC 

3D NAND presente no dispositivo. 

NOTAS: 

 A mídia lenta (no Intel® Optane™ memory série H) pode conter o sistema operacional ("aceleração da 
unidade do sistema") ou apenas dados ("aceleração da unidade de dados"/DDA). 

 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. 

(i) Quando uma unidade é colocada “offline”, isso significa que ela é colocada em um estado em que  

o sistema operacional não consegue detectar a unidade. A unidade ainda pode ser detectada pelo 

aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management e pelo BIOS do sistema (no menu  

Intel® RST). 

 Configurações e suporte do BIOS do sistema 

 Intel® Optane™ Memory / Intel® Optane™ Memory série M 

BIOS do sistema compatível com UEFI que inclui o driver UEFI pré-SO versão 15.5.0.2875 ou mais recente da 

Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid (Intel® RST).  Verifique com o fornecedor do sistema se este suporte  

e a versão atual estão incluídos no BIOS do seu sistema. 

Nota: Para melhor compatibilidade, a Intel recomenda manter a mesma linha de base de driver  
(ou seja, 15.x) pré-SO no BIOS do sistema e na versão do driver de runtime Intel® RST Windows. 

Configurações específicas do BIOS: 

1. Modo de controlador da Intel BIOS SATA definido para “Intel® RST Premium..." 

2. Remapeamento de hardware Habilitado no slot PCIe que conecta o módulo de memória NVMe 

da tecnologia Intel® Optane™ 

a. Saiba que esta essa configuração não estará presente no BIOS do sistema, até que o módulo 

seja instalado e detectado na motherboard. 

b. Consulte o Guia do usuário do fabricante do sistema/site de suporte, para o qual essa 

configuração é chamada, pois ela pode variar de um fornecedor para outro 

 Intel® Optane™ Memory série H 
BIOS de sistema compatível com UEFI que inclui o driver UEFI pré-SO versão 17.x ou mais recente da Tecnologia 

de armazenamento Intel® Rapid (Intel® RST).   

Verifique com o fornecedor do sistema para confirmar o suporte para esta série e a versão atual incluída no BIOS 

do seu sistema 

Nota: para fins de compatibilidade com essa série, o driver pré-SO (ou seja, 17.x) no BIOS do sistema 
deve ser da mesma linha de base que a versão do driver de runtime do Intel® RST Windows. 

Configurações específicas do BIOS: 

1. O BIOS de sistema da motherboard deve conter suporte para o Intel® Optane™ memory série H, 

pois o conector PCIe x4 é dividido para ser gerenciado como 2 conectores x2  
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2. Modo de controlador do Intel BIOS SATA definido para “Intel® RST Premium..." 

3. Remapeamento de hardware Desabilitado nos slots PCIe (haverá dois dispositivos de 

armazenamento PCIe X2 detectados, até que estejam "emparelhados" no sistema operacional) 

a. Tenha em conta que essa configuração não estará presente até que o módulo seja instalado e 

detectado no sistema. 

 Sistema operacional 

O Microsoft Windows* 10 x64 bits (Versão 1703/Compilação 15063) ou posterior é obrigatório  

Nota: o aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management (consulte a seção 3.1) requer o 
Microsoft Windows 10  de 64 bits (versão 1803, compilação 17134) ou mais recente. 

Outros requisitos: 

1. O BIOS deve estar no modo UEFI com CSM desabilitado, antes da instalação do sistema operacional 

a. A instalação no modo UEFI resultará na partição da unidade sendo definida como GPT, o que é 

obrigatório. Partições MBR não são aceitas. 

b. Nota: todas as unidades no volume devem ser estrutura da partição GPT. Para verificar, faça o 

seguinte: 

1. Pressione a 'tecla Windows + x' no teclado 

2. Selecione "Executar" 

3. Digite 'msinfo32' 

4. Em Resumo do sistema, selecione Modo de BIOS 

2. Tipo de unidade Básico 

a. As unidades do tipo Dinâmico não são compatíveis 

3. Ao instalar o sistema operacional Windows, deixe um espaço "não alocado" com, no mínimo, 5 MB no 

final do disco (LBA máximo). 

a. Este espaço é necessário para qualquer unidade sendo acelerada (ou seja, o disco do sistema ou a 

unidade de dados) 
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 Driver Windows 

 Intel® Optane™ Memory / Intel® Optane™ Memory série M 
Driver de tempo de execução do Windows* para a Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid,  

versão 15.5.0.1051 ou mais recente. 

NOTAS: 

 O driver mais recente pode ser encontrado em:  
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/28650/?v=t 

 O aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management (consulte a seção 3.1) requer o driver 
versão 16.8.x ou posterior 

 

 Intel® Optane™ Memory série H 
Versão 17.x ou posterior do driver de tempo de execução do Windows* da Tecnologia de armazenamento  

Intel® Rapid 

Nota: o driver mais recente pode ser encontrado em:  
https://downloadcenter.Intel.com/pt-br/download/28650?v=t 

§ 

https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/28650/?v=t
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/28650/?v=t
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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.  Juntamente com o driver e aplicativos Windows, as configurações específicas devem ser também 

feitas no BIOS do sistema. 

Para tornar mais fácil, siga as etapas e as ações abaixo para sua configuração atual do sistema 

2.1 Configuração e construção de novos sistemas 

Isso é definido como um sistema que contém uma unidade de armazenamento em que o sistema operacional 

Windows 10 de 64 bits será instalado recentemente, iniciando a configuração do sistema ("Nova instalação e 

configuração"). 

Siga as etapas abaixo para configurar corretamente um sistema para dispositivos de Intel® Optane™ memory. 

1. Confirme a compatibilidade do sistema (consulte a seção 1.2.1) 

2. Adicione o dispositivo de Intel® Optane™ Memory (consulte aqui o modo adequado para fazer isso) 

Nota: isso é um acréscimo à unidade de armazenamento suportada que será acelerada 

3. Configurar o BIOS do sistema (consulte a seção 1.2.2) 

4. Instale o sistema operacional  Windows 10 de 64 bits 

Nota: não instale o SO na mídia do Intel® Optane™ memory 

5. Instale o software  Intel® Optane™ Memory Capable (Seção 3)  

2.2 Atualize o sistema presente por adicionar um dispositivo de  

Intel® Optane™ Memory 

Isso é definido como um sistema que contém o sistema operacional Windows 10 de 64 bits e um dispositivo de 

Intel® Optane™ memory será adicionado ao sistema sem reinstalar o SO. 

Siga as etapas abaixo para atualizar corretamente um sistema com um dispositivo de Intel® Optane™ memory 

1. Confirme a compatibilidade do sistema (consulte a seção 1.2.1) 

2. Confirme a compatibilidade do sistema operacional atual (consulte a seção 1.2.3) 

3. Verifique a estrutura de particionamento do disco (MBR versus GPT, consulte a seção 6). 

4. Instale o dispositivo de Intel® Optane™ memory (consulte aqui o modo adequado para fazer isso) 

5. Instale o aplicativo de Intel® Optane™ Memory (consulte a seção 3.2.1) 

Nota: esse aplicativo tem a capacidade de atualizar as configurações do BIOS (remapeamento e 
controlador BIOS SATA) referidas na seção 1.2.2, sem precisar reinstalar o SO.  Uma vez concluída a 
instalação, consulte a seção 3.2.3 para obter detalhes sobre como habilitar a aceleração. 

§ 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023979/
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000023979/
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3 Aplicativos compatíveis com o Intel® 

Optane™ Memory  

Existem três aplicativos diferentes oferecidos que fornecem funcionalidade de gerenciamento para os vários 

recursos do subsistema de armazenamento de gerenciamento da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid).  

Essa seção explorará os recursos específicos da funcionalidade e recursos do Intel® Optane™ Memory de cada um 

desses aplicativos.  

Nota importante: o aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management é recomendado, pois os 

aplicativos do Intel® Optane Memory (seção 3.2) e Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid (seção 3.3) serão 

descontinuados a partir da versão 18.0 do driver Intel® RST.  Veja aqui para obter mais informações. 

3.1 Aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

Esta seção apresenta uma visão geral das etapas para configurar os dispositivos com capacidade para Intel® 

Optane™ Memory com o 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. Siga as etapas abaixo para concluir a instalação  

Instalação do driver 

1. Vá para https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29289/?v=t e selecione e faça download do 

pacote ‘f6flpy-x64.zip’. 

2. Descompacte o pacote em um local que você possa lembrar. Navegue até o local, se necessário. 

3. Instale o driver usando o método de clicar com o botão direito. 

a. Clique com botão direito no arquivo iaStorAC.inf e selecione “Instalar” no menu suspenso. 

4. Reinicialize o computador para concluir a instalação. 

Baixe/instale o aplicativo: 

1. Navegue até e abra o aplicativo da Microsoft Store (pressione a tecla Windows e digite 'Microsoft Store') 

2. No campo Pesquisa, posicionado na parte superior da tela, digite '‘Intel Optane Memory and Storage 

Management' e selecione o aplicativo 

3. Se seu sistema contiver os requisitos adequados, você poderá baixar e instalar. 

Para baixar o software, o Windows* 10 x64 bits (Versão 1803) ou posterior deve estar instalado. Para 

verificar, faça o seguinte (a Store também deve informar se esses requisitos foram atendidos). 

a. Pressione a 'tecla Windows + x' no teclado 

b. Selecione Executar 

c. Digite 'winver' 

4. Leia e aceite a licença, e a instalação estará concluída. 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000055419.html
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29289/?v=t
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Após a conclusão da instalação, ao iniciar o aplicativo, você pode encontrar a seguinte mensagem de erro. 

 

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 o aplicativo (pode estar na pasta Intel) 

2. Clique com o botão direito no aplicativo 

3. Selecione Mais no menu suspenso 

4. Selecione Executar como administrador no menu resultante 

Em versões posteriores do sistema operacional, como o Windows 10 (versão 1809) e posteriores, essas etapas extras 

não são necessárias para executar o aplicativo. 

 Habilitando a aceleração 

Nota: quando habilitar a aceleração no Intel® Optane™ memory série H numa plataforma móvel, é 
necessário que o sistema esteja conectado à fonte de energia (usando alimentação de CA). 

1. Após a abertura do aplicativo, você verá os dispositivos de armazenamento e volumes atualmente 

contidos no sistema, na guia 'Gerenciar'. 

 

2. Navegue até a guia "Intel® Optane™ Memory", onde 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. 
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3. Selecione o botão "Habilitar Intel® Optane™": 

 

 

4. Confirme o seu entendimento de que todos os dados serão removidos do Intel® Optane™ Memory, 

selecione 'Habilitar': 

Nota (apenas para Intel® Optane™ memory série H): começando com o driver Intel® RST versão 17.8.x, 

haverá uma etapa adicional aqui que pergunta se o modo Desempenho ou Capacidade de resposta é 

desejado.  Consulte a seção 4.2 para obter mais informações sobre a capacidade de Pinning  

 

  



Intel® Optane™ Memory 

 

Dezembro 2019 Guia de instalação 

571964-006PT-BR 15

5. A aceleração está sendo habilitada. As mídias ‘rápida’ e ‘lenta’ do Intel® Optane™ Memory são 

'emparelhadas' em um único volume. 

 

 

6. É necessário reinicializar após a criação do volume; para isso, selecione 'Reiniciar'. 

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

antes de entrar no sistema operacional, você poderá ver uma tela contendo alguns detalhes 

de acabamento do processo de habilitação. Isso está relacionado ao agendamento de cache 

de dados e não é aceito em dispositivos de 16 GB. 
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7. Após reiniciar o sistema, entre no aplicativo e o volume constará na guia 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.  
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Ao usar um dispositivo com 32 GB ou mais capacidade de Intel® Optane™ Memory, serão disponibilizados 

recursos adicionais, como Agendamento de fixação e otimização (cache). Para esses dispositivos, a página  

"Intel® Optane™ Memory" será semelhante à seguinte imagem: 

 

 Desabilitando a aceleração 

1. Abra o aplicativo e navegue para a guia 'Intel® Optane™ Memory' e selecione 'Desabilitar'. 
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2. Confirme que você deseja desabilitar a aceleração; selecione 'Desabilitar''. 

 

 

3. A aceleração está sendo desabilitada. As mídias ‘rápida e ‘lenta’’ do Intel® Optane™ Memory são 

separadas (desemparelhadas). 
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4. Quando terminar, selecione 'Reiniciar'. 

 

 Desinstalando o aplicativo 

1. Verifique se a aceleração foi desabilitada, antes de desinstalar a interface do usuário (UI). 
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2. Clique com o botão direito do mouse no menu Iniciar do Windows e selecione "Aplicativos e recursos". 

 

3. Procure por 'Optane' e selecione 'Desinstalar'. 

 

4. Após concluído, é necessário reiniciar o sistema. 
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3.2 Aplicativo Intel® Optane™ Memory 

Esta seção apresenta uma visão geral das etapas para configurar o Intel® Optane™ Memory com o aplicativo do 

Intel® Optane™ Memory, em um computador já equipado com o sistema operacional Windows* 10. Algumas 

motherboards podem precisar de atualização do BIOS, para permitir a instalação do pacote de software e driver 

do Intel® Optane™ Memory. Consulte o site de suporte do fornecedor da motherboard, para obter o BIOS mais 

recente, compatível com Intel® Optane™ Memory. 

 Plataformas iniciando no modo AHCI (Intel® Optane™ Memory série M apenas) 

Se o BIOS do sistema aceitar a comutação de modo SATA, o instalador alternará automaticamente de AHCI para 

'Intel® RST Premium e aceleração do sistema com a Tecnologia Intel® Optane™', se necessário. Se o BIOS do 

sistema não suportar este recurso, será mostrada uma mensagem de erro indicando que o BIOS do sistema não é 

suportado. 

Se esse recurso automatizado não for aceito, será necessário fazer um backup de todos os dados do sistema e 

reinstalar o sistema operacional com as configurações do BIOS citadas na seção 1.2.2 

Nota: este recurso automatizado só tentará atualizar a configuração do modo SATA e habilitará o remapeamento 

de hardware na porta PCIe, que contém o módulo de Intel® Optane™ Memory série M.  Como menciona a seção 

1.2.3, um requisito também exige que a estrutura de partição na unidade a ser acelerada seja GPT. Se o modo de 

inicialização no BIOS foi definido como 'Legacy' (Herdado), por ocasião da instalação, a estrutura de partição será 

MBR e a aceleração não será possível antes da conversão para GPT.  

Para obter mais informações consulte: 

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

Warning: Depois que o instalador muda o modo do controlador SATA para "Tecnologia de armazenamento Intel® 
Rapid Premium e aceleração do sistema com a Tecnologia Intel® Optane™", NÃO MUDE o modo do 
controlador SATA de volta para "AHCI". Isso impedirá que o Intel® Optane™ Memory funcione 
corretamente e o sistema pode não inicializar. 

1. Vá para https://downloadcenter.Intel.com/pt-br/download/28649?v=t e selecione o pacote mais 

recente de 'SetupOptaneMemory.exe' (contém o driver e o aplicativo) 

2. Execute o arquivo executável, clique em 'Avançar' para continuar 

 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024558/
https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/28649?v=t
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3. A seguinte mensagem indica que o controlador SATA do sistema está configurado no modo 'AHCI'.  

Esta tela informa ao usuário que o controlador SATA será automaticamente comutado para o Modo 

Intel® RST Premium. Clique em "Avançar" para continuar. 

 

 

4. A caixa de diálogo a seguir exige que o usuário leia e aceite o contrato de licença.  O usuário deve marcar 

a caixa "Eu aceito..." para clicar em 'Avançar' e continuar. 

 

  



Intel® Optane™ Memory 

 

Dezembro 2019 Guia de instalação 

571964-006PT-BR 23

5. A mensagem a seguir permite que o usuário selecione o local em que os arquivos de software serão 

carregados no sistema. O usuário pode navegar até o local desejado, usando o botão "Alterar...", ou 

pode usar o local padrão disponibilizado. O usuário precisa clicar em "Avançar" para continuar a 

instalação. 

 

 

6. A janela a seguir mostra o andamento da instalação. 
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7. Nesse ponto do processo de instalação, o sistema precisará reinicializar. Nessa ocasião, o sistema 

inicializará no Modo de segurança, no qual as configurações do BIOS do sistema serão alteradas do 

modo AHCI para o modo Intel® RST Premium, e habilitará o remapeamento do hardware para a porta 

em que o módulo está instalado. 

 

8. Após a reinicialização do sistema, a instalação continuará no Modo de segurança, e será exibida a janela 

de andamento abaixo. Assim que a instalação terminar, o sistema será reinicializado automaticamente. 
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9. A essa altura, o sistema reinicializa no sistema operacional Windows e o aplicativo Intel® Optane™ 

Memory é aberto. O aplicativo pode levar vários minutos para ser aberto, ou o usuário poderá abri-lo 

manualmente usando a string de pesquisa "Intel® Optane™" na pesquisa de arquivos do Windows. Nesse 

ponto, o usuário deve clicar em "Avançar" para finalizar a habilitação do Intel® Optane™ memory. 

 

 

 Plataformas que iniciam no Modo Intel® RST Premium 

Para obter êxito na instalação, é necessário atender a todos os requisitos citados na seção 1.2. 

1. Vá para https://downloadcenter.Intel.com/pt-br/download/28649?v=t e selecione o pacote mais 

recente de 'SetupOptaneMemory.exe' (contém o driver e o aplicativo) 

2. Execute o arquivo executável. Clique em "Avançar" para continuar. 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/28649?v=t
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3. Esta tela informa ao usuário que o driver pode ser utilizado para controlar a unidade a partir da 

qual o computador inicializará. Clique em "Avançar" para continuar. 

 

 

4. A tela a seguir exige que o usuário leia e aceite o contrato de licença. O usuário deve marcar a caixa  

"Eu aceito..." para clicar em 'Avançar' e continuar. 
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5. A caixa de diálogo a seguir permite que o usuário selecione o local no sistema, no qual os arquivos de 

software serão carregados. O usuário pode navegar até o local desejado, usando o botão "Alterar...",  

ou pode usar o local padrão disponibilizado. O usuário precisa clicar em "Avançar" para continuar a 

instalação. 

 

 

6. A tela a seguir exibe o andamento da instalação. 
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7. Nesse ponto do processo de instalação, o sistema precisará reinicializar. 

 

 

8. Quando o sistema concluir a reinicialização e entrar no sistema operacional, o usuário será solicitado a 

concluir o processo de instalação. Isso pode levar vários minutos. Clique em "Avançar" para continuar. 
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 Habilitando a aceleração 

Nota: quando habilitar a aceleração no Intel® Optane™ memory série H em uma plataforma móvel,  
é necessário que o sistema esteja conectado à fonte de energia (usando alimentação de CA). 

 

1. Quando o usuário optar por continuar com o processo de instalação, a janela abaixo aparecerá na 

inicialização do aplicativo  Intel® Optane™ Memory. Ela pode levar vários segundos para aparecer. 

 

 

2. Navegue até a guia 'Configuração', onde o status atual do volume é exibido. Os menus suspensos 

contêm as combinações de Intel® Optane™ memory disponíveis para seleção. Selecione a combinação 

adequada e clique em 'Habilitar'. 
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3. Na caixa de diálogo 'Aviso' exibida, confirme o seu entendimento de que todos os dados serão 

removidos do Intel® Optane™ Memory e clique em 'Continuar'. 

 

 

4. A aceleração está sendo habilitada. As mídias 'rápida' e 'lenta' do Intel® Optane™ Memory são 

'emparelhadas' em um único volume 
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5. Após o término da criação do volume, é necessário reinicializar. Clique em 'Reiniciar'. 

a. Se o módulo contiver pelo menos 32 GB de capacidade de Intel® Optane™ Memory, aparecerá 

uma tela contendo alguns detalhes de acabamento do processo de habilitação, pouco antes 

de entrar no sistema operacional. Isso está relacionado ao agendamento de cache de dados e 

não é aceito em dispositivos de 16 GB. 

 

 

6. O aplicativo pode ser aberto, após a reinicialização do sistema. 
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7. Assim que o sistema for reiniciado, entre no aplicativo e o volume constará na guia 'Configuração'. 

a. O volume também aparecerá em aplicativos relacionados ao sistema operacional, como 

'Gerenciador de Dispositivos' e 'Gerenciamento de disco'. As unidades individuais não  

estarão mais visíveis nessas janelas. 

 

 

 Desabilitando a aceleração 

1. Navegue até a guia 'Configuração'. Selecione 'Desabilitar'. 
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2. A aceleração está sendo desabilitada. As mídias ‘rápida e ‘lenta’’ do Intel® Optane™ Memory são 

separadas (desemparelhadas). 

 

3. Quando terminar, selecione 'Reiniciar'. 
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4. Depois que o sistema reinicializar para o sistema operacional, abra a guia 'Configuração' do aplicativo 

Intel® Optane™ Memory e certifique-se de que o volume não esteja mais habilitado. 

 

 Desinstalando o aplicativo 

1. Antes de desinstalar o aplicativo, confirme se a aceleração foi desabilitada. 
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2. Clique no menu Iniciar do Windows. No menu aberto, comece a digitar Painel de Controle para procurar 

o 'Painel de Controle'. 

 

3. No Painel de Controle, em 'Programas', selecione o link 'Desinstalar um programa'.  
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4. Destaque o aplicativo 'Intel® Optane™ Memory', na lista. Clique na opção de desinstalação. 

 

5. Após clicar na opção do Painel de Controle a ser desinstalada, será exibida a janela do aplicativo Intel® 

Optane™ Memory abaixo. Clique em 'Avançar' para continuar a desinstalar o aplicativo Intel® Optane™ 

Memory. 
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6. Esta janela contém informações sobre o que o driver do Intel® Optane™ Memory controla no sistema. 

Clique em "Avançar" para continuar a desinstalação do aplicativo Intel® Optane™ Memory. 

 

 

7. A barra de progresso indica o status do processo de desinstalação. 
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8. Uma reinicialização é necessária para concluir o processo de desinstalação do aplicativo Intel® Optane™ 

Memory. Clique em "Concluir" para continuar e reiniciar o sistema. 

 

3.3 Aplicativo Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid 

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

Optane™ Memory, com o aplicativo Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid, em um computador já equipado 

com o sistema operacional, em uma plataforma que atenda aos requisitos descritos na seção 1.2. 

O aplicativo Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid aceita mais capacidades do que apenas aceleração, com 

dispositivos com capacidade para Intel® Optane™ Memory. No entanto, este documento se concentrará apenas 

nas capacidades relacionadas ao Intel® Optane™ Memory. 

1. Vá para https://downloadcenter.Intel.com/pt-br/download/28650?v=t e selecione o pacote mais 

recente 'SetupRST.exe' (contém o driver e o aplicativo). 

2. Execute o arquivo executável, clique em 'Avançar' para continuar. 

 

  

https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/28650/?v=t
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3. Esta janela emite um curto aviso para o usuário, informando que o driver não poderá ser desinstalado 

após a conclusão da instalação. O usuário pode clicar em "Avançar" para continuar o processo. 

 

 

4. A tela a seguir exige que o usuário leia e aceite o contrato de licença. O usuário deve marcar a caixa "Eu 

aceito..." para clicar em 'Avançar' e continuar. 
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5. A tela a seguir fornece as informações de Leiame sobre as opções do SetupRST.exe. O usuário pode 

clicar em "Avançar" para continuar com a instalação. 

 

 

6. A seguinte tela mostra o local em que os arquivos RST serão salvos. O usuário pode clicar no botão 

"Alterar" para modificar o local ou clicar em "Avançar" para dar continuidade à instalação. 
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7. A tela a seguir informa ao usuário, pela última vez, que o software está prestes a ser instalado. O usuário 

pode optar por "Voltar", "Cancelar" a instalação, ou clicar em "Avançar" para continuar. 

 

 

8. Esta tela indica o andamento da instalação. Nenhuma intervenção do usuário é necessária. 
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9. Após o êxito do processo de instalação, o sistema deverá ser reiniciado para concluir o processo de 

instalação. O usuário pode optar por reiniciar neste momento ou posteriormente. Clique em "Concluir" 

para fechar a janela ou reiniciar o sistema. 

 

 Habilitando a aceleração 

Nota: quando habilitar a aceleração no Intel® Optane™ memory série H em uma plataforma móvel, é 
necessário que o sistema esteja conectado à fonte de energia (usando alimentação de CA). 

1. A aceleração pode ser habilitada na página 'Status' ou na página 'Intel® Optane™ Memory'. O estado 

atual do volume é exibido. Selecione 'Habilitar'.  

a. Na Visão do sistema de armazenamento à direita, confirme se as mídias rápida e lenta são 

detectadas. Se não, confirme se todos os requisitos descritos na seção 1.2 foram atendidos. 

 
Página Status 



Intel® Optane™ Memory 

 

Dezembro 2019 Guia de instalação 

571964-006PT-BR 43

 
Página Intel® Optane™ Memory 

 

2. Na guia Intel® Optane™ memory, os menus suspensos exibem as combinações  do Intel® Optane™ 

memory disponíveis para seleção. Selecione a combinação adequada e clique em 'Habilitar'. 

a. Se as palavras (SYSTEM) aparem ao lado da unidade compatível a ser acelerada, isso indica 

que é o dispositivo com o sistema operacional instalado nele 

 
 

3. A aceleração está sendo habilitada. As mídias ‘rápida’ e ‘lenta’ do Intel® Optane™ Memory são 

'emparelhadas' em um único volume. 
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4. Após o término da criação do volume, é necessário reinicializar. Selecione o botão 'Reiniciar'. 

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

antes de entrar no sistema operacional, você poderá ver uma tela contendo alguns detalhes 

de acabamento do processo de habilitação. Isso está relacionado ao agendamento de cache 

de dados e não é aceito em dispositivos de 16 GB. 

 

 

5. Após o término da reinicialização do sistema, entre no aplicativo e o volume constará nas guias 'Status' e 

'Intel® Optane™ Memory'. 

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

'Gerenciador de Dispositivos' e 'Gerenciamento de disco'. As unidades individuais não serão 

mais exibidas nessas janelas 
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 Desabilitando a aceleração 

1. A aceleração pode ser desabilitada nas guias 'Status' ou 'Intel® Optane™ Memory'. Na página Status, 

clique no link "Desabilitar". 

 

2. Um pop-up solicitará ao usuário que confirme a desabilitação do Intel® Optane™ memory. Pressione 

'Sim' para desabilitar e continuar. 

 

3. A aceleração está sendo desabilitada. As mídias ‘rápida e ‘lenta’’ do Intel® Optane™ memory estão sendo 

separadas (o pareamento está sendo desfeito). 
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4. Após a desabilitação do volume, é necessário reiniciar a partir do Menu Iniciar do Windows. 

a. Ao usar a guia 'Intel® Optane™ Memory', aparecerá o botão de reinicialização. 

 

5. Após a reinicialização do sistema no sistema operacional, o usuário poderá abrir o aplicativo e  

certificar-se de que o volume não está mais habilitado. 
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 Desinstalando o aplicativo 

1. Antes de desinstalar o aplicativo, confirme se a aceleração foi desabilitada. 

 

 

2. Clique no Menu Iniciar do Windows e procure por 'Painel de Controle', digitando Painel de Controle,  

no menu aberto. 
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3. Selecione o link 'Desinstalar um programa', localizado em 'Programas', no Painel de Controle. 

 

 

4. Destaque o aplicativo 'Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid', na lista. Clique na opção 

'Desinstalar'. 
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5. Nesse ponto, o instalador da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid iniciará o processo de 

desinstalação. Clique em "Avançar" para continuar. 

 

 

6. Clique em "Avançar" para continuar com a desinstalação. O usuário pode optar por ver o processo de 

reconfiguração do sistema, para que ele utilize o software interno do sistema operacional. A maioria das 

desinstalações não precisa desta etapa. 
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7. A próxima janela mostrará uma barra de progresso da desinstalação do driver. 

 

 

8. Quando solicitado, clique no botão 'Concluir' para finalizar o processo de desinstalação. Esta ação 

reinicializará o sistema. 

 

§ 
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4 Recursos/capacidades adicionais 

Consulte abaixo os recursos/capacidades adicionais disponibilizados pelos aplicativos com capacidade para 
Intel® Optane™ Memory. 

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

NOTAS:  

 As estatísticas, como mostra o aplicativo de 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 

 Requisitos de hardware/software: 

Todos os requisitos mínimos (seção 1.2) continuam aplicáveis à DDA e à unidade de dados específica sendo 
acelerada.   

O sistema deve conter o seguinte: 

Sistema baseado em Intel® Optane™ Memory / Intel® Optane™ Memory série M 

1. Unidade do sistema (p.ex., C:) com sistema operacional Windows 10 instalado (pode ser SATA ou NVMe) 

2. Unidade de dados (por ex. D:) a ser acelerada  

3. Módulo de Intel® Optane™ Memory 

Sistema baseado em Intel® Optane™ Memory série H: 

1. Unidade de sistema (p.ex., C:) com sistema operacional Windows 10 instalado 

2. Módulo de Intel® Optane™ Memory série H 

a. Quando a mídia de Intel® Optane™ Memory e Intel® QLC 3D NAND no dispositivo são 

‘combinadas‘ e o volume está sendo utilizado apenas para armazenamento de dados (p.ex., D:) 

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

 Habilitar/Desabilitar aceleração 

O processo para habilitar/desabilitar a aceleração (seção 3) continua aplicável à DDA e à unidade de dados 
específica sendo acelerada.   

Nota: ao selecionar uma unidade para aceleração, a unidade do sistema compatível, que contém o 
sistema operacional, apresentará a palavra "(Sistema)" no final da seleção.  As unidades adicionais no 
sistema não apresentarão esse termo no nome.  
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4.2 Fixação 
A fixação permite agilidade personalizada, permitindo a seleção de arquivos, pastas e aplicativos específicos a 
serem acelerados. 

NOTAS: 

 Pinning suportado apenas em dispositivos de Intel® Optane™ memory de 32 GB ou maior capacidade 

 (Somente Intel® Optane™ Memory série H) A partir da versão 17.8.x e mais recentes do driver, ao 

habilitar a aceleração no aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management, a opção 

"Capacidade de resposta" deve ser feita para que o Pinning seja oferecido. 

 

Veja informações adicionais sobre o recurso de Pinning aqui: 

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

§ 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000028779/
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5 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 detalhes sobre esses erros, consulte também o 

artigo sobre códigos de erro e mensagens em: 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024113/memory-and-storage/intel-optane-

memory.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/ 

NOTAS: 

 Imagens existentes a partir do momento da publicação. Algum texto pode ser alterado à medida que as 

atualizações são implementadas nos aplicativos. 

 Abaixo, apenas amostras e não uma lista abrangente de erros de todos os aplicativos. 

5.1 Problemas de detecção de dispositivos 

Se o módulo não for detectado no ambiente do Windows ou no BIOS do sistema, consulte os seguintes sites para 

obter soluções de problemas e tentar descobrir as possíveis causas 

Para o Intel® Optane™ memory e dispositivos de Intel® Optane™ memory série M: 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000025194/ 

Para dispositivos de Intel® Optane™ memory série H: 

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

5.2 Ocorre reconstrução de cache na reinicialização 

Se uma reinicialização forçada (o usuário pressiona o botão liga/desliga) ou falta de energia inesperada ocorrer 

em um sistema com aceleração habilitada, após a inicialização do sistema, será exibida uma mensagem 

informando que uma reconstrução de cache está em andamento. Esse estado é previsto como resultado da falta 

de energia. 

  

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/
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000025194/
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000033122/
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5.3 Falhas na instalação do aplicativo Intel® Optane™ Memory 

 CPU não suportada 

A janela a seguir aparecerá, se o pacote de instalação for utilizado em um sistema com uma CPU incompatível. 

Verifique os requisitos mínimos mostrados na seção 1.2 deste documento para obter mais detalhes. 

 

 Chipset não suportado 

A janela a seguir será exibida, se o pacote de instalação for experimentado em um sistema com um chipset 

incompatível. Verifique os requisitos mínimos apresentados na seção 1.2 deste documento, para obter mais 

detalhes. 
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 Sistema operacional não suportado 

A janela a seguir aparecerá, se o pacote de instalação for experimentado em um sistema com um sistema 

operacional incompatível. Verifique os requisitos mínimos mostrados na seção 1.2 deste documento para obter 

mais detalhes. 

 

 BIOS não suportado 

Esta janela será mostrada, se a instalação for executada em um computador com um BIOS incompatível.  

Consulte o site do fornecedor da motherboard para obter possíveis atualizações do BIOS ou outros 

procedimentos. 
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A janela a seguir aparecerá, se a instalação for experimentada em um sistema no Modo herdado, o que resultou 

na estrutura de partição MBR; essa estrutura é incompatível.  

Para solucionar esse problema, pode ser necessário atualizar o BIOS do sistema. Consulte o site de suporte do 

fornecedor da motherboard, para obter o BIOS de sistema mais recente, compatível com o Intel® Optane™ 

Memory. Uma outra possível solução pode ser encontrada aqui: 

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

 

 Unidade de sistema não suportada 

A janela a seguir aparecerá, se a instalação for experimentada em um sistema contendo uma tabela de partição 

de unidade de sistema MBR incompatível. Para resolver esse problema, a tabela de partição de unidades 

precisará ser alterada para GPT e o sistema operacional precisará ser reinstalado. Consulte o manual do usuário 

do fornecedor da plataforma para obter instruções sobre como concluir esse processo de verificação ou verifique 

aqui para obter mais informações: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024558/ 

 

  

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024558/
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024558/
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A seguinte janela aparecerá, se a instalação for experimentada em um sistema, no qual a última partição não 

pode ser redimensionada, porque ele está bloqueado para redimensionamento. Consulte o link a seguir para 

obter mais detalhes: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024253.html 

 

A janela a seguir aparecerá, se a instalação for experimentada em um sistema, no qual a última partição não pode 

ser redimensionada, porque ele não tem espaço disponível suficiente. 

 

  

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024253.html
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 Erro ao verificar a compatibilidade do sistema 

Esta janela será mostrada, se ocorrer uma falha no instalador, ao verificar a plataforma quanto à compatibilidade 

dos chipsets. 

 

A janela a seguir aparecerá, se o pacote de instalação for executado e não conseguir verificar o sistema quanto à 

tabela de partição da unidade. 
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A janela a seguir aparecerá, se o pacote de instalação for experimentado e não conseguir verificar o espaço 

disponível na última partição da unidade do sistema. Consulte o link a seguir para obter mais detalhes: 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024253.html 

 

 A Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid já está instalada 

A janela a seguir aparecerá, se o pacote de instalação tentar executar em um sistema que já contém uma versão 

da interface de usuário instalada da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid. Para continuar, desinstale a 

interface de usuário da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid carregada e, em seguida, instale o novo 

aplicativo Intel® Optane™ Memory. 

 

  

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/articles/000024253.html
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 O Intel® Optane™ Memory está habilitado 

A janela a seguir aparecerá, se o usuário tentar desinstalar o aplicativo Intel® Optane™ Memory enquanto o  

Intel® Optane™ Memory estiver habilitado. O Intel® Optane™ Memory deve ser desabilitado para permitir a 

desinstalação do aplicativo Intel® Optane™ Memory. 

 

5.4 Defeito de hardware 

 Mídia rápida ausente na inicialização 

Se o sistema for inicializado e a mídia Intel® Optane™ memory não for detectada pelo driver UEFI da Tecnologia 

de armazenamento Intel® Rapid, o driver UEFI protegerá os dados atuais na mídia 'lenta', desabilitando-a e não a 

expondo ao gerenciador de inicialização. Esta ação permite que o usuário tome medidas adicionais para 

descobrir a possível causa do problema. 

Nesse estado, o sistema não é inicializável e a mídia 'lenta' passará para o estado 'Desabilitado' no UEFI/BIOS.  

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

problema. 

1) Para configurações com o Intel® Optane™ Memory série M 

a) Se o módulo se desconectou de sua porta, reconecte o módulo de Intel® Optane™ memory ausente e 

confirme se ele está instalado corretamente no sistema.  

b) Se o módulo de Intel® Optane™ memory não estiver ausente nem desconectado, tente o seguinte:  

i) Verifique se o conector M.2 não está danificado na placa ou do módulo de Intel® Optane™ memory. 

ii) Desconecte a mídia 'lenta' e a inicialize o sistema no menu do BIOS. Entre no menu da Tecnologia 

de armazenamento Intel® Rapid e confirme se o módulo de Intel® Optane™ memory pode ser visto. 

Se o módulo não for visto, saia do menu da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid e confirme 

que a função de remapeamento do controlador SATA está habilitada na porta à qual o módulo de 

Intel® Optane™ memory está conectado. 

iii) Certifique-se de que o módulo de Intel® Optane™ memory não esteja danificado. Danos no módulo 

podem fazer com que ele não seja detectado corretamente. 

2) Para configurações com o Intel® Optane™ Memory série H 

a) Incorpore o BIOS e navegue até o menu da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid.   
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i) Se a parte da mídia "lenta" do dispositivo não estiver presente, saia do menu da Tecnologia de 

armazenamento Intel® Rapid e confirme se a função de remapeamento do controlador SATA está 

desabilitada na porta à qual o módulo está conectado. 

ii) Se a parte da mídia 'lenta' do dispositivo estiver presente, verifique o estado do  BIOS do sistema 

do módulo e entre em contato com a equipe de suporte do fornecedor do sistema ou com o 

Suporte ao cliente Intel, para obter assistência. 

 Mídia lenta ausente na inicialização 

Se o sistema for inicializado e o dispositivo de mídia 'lenta' não for detectado pelo driver UEFI da Tecnologia de 

armazenamento Intel® Rapid, o driver UEFI protegerá os dados atuais no módulo de Intel® Optane™ Memory, 

desabilitando-o e não o expondo ao gerenciador de inicialização. Esta ação permite que o usuário tome medidas 

adicionais para descobrir a possível causa do problema. 

Nesse estado, o sistema não é inicializável e a mídia 'rápida' passará para um estado 'desabilitado' no UEFI/BIOS. É 

recomendável que o usuário final desabilite a plataforma e use um ou todos os procedimentos a seguir para 

resolver este problema. 

1) Para configurações com o Intel® Optane™ Memory série M 

a) Verifique o cabeamento da unidade. Se a mídia 'lenta' se desconectou de sua porta, reconecte o 

dispositivo ausente e confirme se ele está instalado corretamente no sistema. 

b) Certifique-se de que a mídia 'lenta' não esteja danificada. Danos na unidade podem impedir a sua 

detecção correta. 

c) Se disponível, conecte outro dispositivo de mídia 'lenta' na mesma porta/cabeamento para confirmar 

que os cabos não estão danificados. 

 

2) Para configurações com o Intel® Optane™ memory série H 

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

i) Se a parte de mídia 'lenta' do dispositivo não estiver presente, saia do menu da Tecnologia de 

armazenamento Intel® Rapid e confirme se a função de remapeamento do controlador SATA está 

desabilitada na porta à qual o módulo está conectado 

ii) Se a parte da mídia 'lenta' do dispositivo estiver presente, verifique o estado do BIOS do sistema do 

módulo e entre em contato com a equipe de suporte do fornecedor do sistema ou com o Suporte 

ao cliente Intel, para obter assistência 

 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. Ao atualizar o módulo ou substituir um dispositivo 

'rápido' ou 'lento', as etapas a seguir serão aplicáveis. 

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

 Desabilitar a aceleração 

Opção 1: dentro do sistema operacional: 

• Dependendo do aplicativo utilizado para gerenciar o volume, siga as etapas contidas em uma das 

seções abaixo: 
i. Seção 3.1.2: aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management 
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ii. Seção 3.2.4: aplicativo do Intel® Optane™ Memory 

iii. Seção 3.3.2: aplicativo Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid 

 

Opção 2: dentro do BIOS do sistema: 

• Entre no BIOS do sistema 

• Navegue até o menu da Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid 

• Clique duas vezes em cada um dos membros do volume e 'Dissocie' ou 'Redefina para Não-Optane' 

 Troque a mídia a ser substituída: 

1. Desligue o computador. 

2. Abra o computador e localize a mídia a ser substituída. 

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

3. Feche o computador e ligue-o. 

4. Inicialize no sistema operacional Windows. 

 Reabilite a aceleração: 

1. Dependendo do aplicativo utilizado para gerenciar o volume, siga as etapas contidas em uma das seções 

listadas abaixo: 
 Seção 3.1.1: aplicativo Intel® Optane™ Memory and Storage Management 

 Seção 3.2.3: aplicativo do Intel® Optane™ Memory 

 Seção 3.3.1: aplicativo Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid 

§ 
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6 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) 

6.1 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) 

 

 

4. Clique com o botão direito mostrado como (Disco x, Básico, Capacidade, Online) na esquerda (onde diz Disco 0 

como exemplo nesta imagem) 

5. Selecione Propriedades 

6. Clique a guia Volumes 

7. Aqui você pode confirmar o Tipo da partição 

8. Se for MBR, continue na seção 6.2 

  



Intel® Optane™ Memory 

 

 

Guia de instalação Dezembro 2019 

64 571964-006PT-BR 

6.2 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. Chave Windows +x 

b. Digite "Comando" e selecione "Executar como administrador" no painel direito 

 

2. Digite o seguinte: ‘mbr2gpt.exe /convert /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 da 'Legada' para ‘UEFI'.  Confirme com o 

manual do sistema a localização dessa configuração 

Para obter mais informações consulte: 

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

§ 

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/


Intel® Optane™ Memory 

 

Dezembro 2019 Guia de instalação 

571964-006PT-BR 65

7 Ambiente de recuperação do Windows 

7.1 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 software e driver F6 do Tecnologia de armazenamento Intel® Rapid  disponível 

em https://downloadcenter.intel.com/pt-br/download/29289/?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 saber a localização do slot da mídia e obter as 
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 3 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/29289/?v=t


Intel® Optane™ Memory 

 

 

Guia de instalação Dezembro 2019 

66 571964-006PT-BR 

5. No pen-drive USB de instalação do Windows 10, copie o arquivo "install.wim" do diretório "sources" 

para o diretório de trabalho C:\Win10USB 

 

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

comando 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 

No exemplo abaixo, o índice 2 é modificado. As etapas podem ser repetidas para modificar versões adicionais. 
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8. Modifique o arquivo "install.wim", executando os seguintes comandos: 

Montar a imagem do Windows *:  
dism /mount-image /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 "sources" no 

pen drive USB de instalação. 

§ 
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