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המחשב על עבודה
:נושאים

בטיחות הוראות•
המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה לפני•
המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה לאחר•

בטיחות הוראות
מוקדמים תנאים

שמתקיימים מניח הליך כל, אחרת צוין אם אלא. האישי ביטחונך את להבטיח וכדי אפשרי נזק מפני המחשב על להגן כדי הבאות הבטיחות בהוראות היעזר
:הבאים התנאים

.למחשב המצורפות הבטיחות הוראות את קראת●
.הפוך בסדר ההסרה הליך ביצוע ידי על אותו להתקין, בנפרד נרכש אם, או רכיב להחליף ניתן●

זו משימה אודות

למקומם החזר, המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה סיום לאחר. לוחות של או המחשב כיסוי של פתיחה לפני החשמל מקורות כל את נתק הערה
.חשמל למקור המחשב חיבור לפני והברגים הלוחות, הכיסויים כל את

עיין, המומלצות העבודה שיטות על נוסף למידע. למחשב שצורף הבטיחות מידע את קרא, המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה לפני אזהרה
לתקנים תאימות בנושאי הבית דףב

,המוצר תיעוד שמתיר כפי בלבד פשוטים ותיקונים בעיות פתרון לבצע עליך. לבצע יכול מוסמך שירות טכנאי שרק רבים תיקונים ישנם התראה

מאושר שאינו טיפול עקב שייגרם נזק מכסה אינה האחריות. התמיכה צוות ושל הטלפוני השירות או המקוון השירות של להנחיות בהתאם או
.פיהן-על ופעל למוצר שצורפו המפורטות הבטיחות הוראות את קרא. Dell ידי-על

זמן בפרקי נגיעה ידי על או היד לפרק הארקה רצועת באמצעות) הארקה( סטטי חשמל מעצמך פרוק, אלקטרוסטטית פריקה למנוע כדי התראה
.המחשב בגב במחבר נגיעה כדי תוך צבוע לא מתכת במשטח קבועים

יש. ממתכת ההרכבה בתושבת או בשוליו כרטיס החזק. בכרטיס במגעים או ברכיבים תיגע אל. בזהירות ובכרטיסים ברכיבים טפל התראה
.בפינים ולא בקצוות מעבד כגון ברכיבים לאחוז

עם במחברים מצוידים מסוימים כבלים. עצמו הכבל את ולא שלו המשיכה לשונית את או המחבר את למשוך יש, כבל ניתוק בעת התראה
כיפוף למנוע כדי ישר אותם החזק, מחברים הפרדת בעת. הכבל ניתוק לפני הנעילה לשוניות על לחץ, זה מסוג כבל ניתוק בעת; נעילה לשוניות

.כהלכה ומיושרים מכוונים המחברים ששני ודא, כבל חיבור לפני, כך על נוסף. שלהם הפינים של

.זה במסמך מופיעים שהם מכפי שונה להיראות עשויים מסוימים ורכיבים המחשב צבעי הערה

.במקומו לא הצד כיסוי אם תופעל לא המערכת. פועלת המערכת כאשר מוסרים הצד כיסויי אם תכבה המערכת התראה

המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה לפני
זו משימה אודות
.המחשב בתוך העבודה תחילת לפני הבאים השלבים את בצע, למחשב נזק למנוע כדי

שלבים
.הבטיחות הוראות לפי לפעול הקפד.1

.המחובר ההיקפי הציוד כולל, המערכת את כבה.2

1
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.ההיקפי הציוד את ונתק, החשמל משקע המערכת את נתק.3

.התקשורת מארון המערכת את הסר, רלוונטי אם.4

.המערכת כיסוי את הסר.5

המחשב של הפנימיים חלקיו על העבודה לאחר
זו משימה אודות

.המחשב הפעלת לפני וכבלים כרטיסים, חיצוניים התקנים לחבר הקפד, החלפה הליכי השלמת לאחר

שלבים
.למקומו הכיסוי את החזר.1

.התקשורת בארון המערכת את התקן, רלוונטי אם.2

.החשמל לשקע המערכת את וחבר ההיקפי הציוד את מחדש חבר.3

.המחובר ההיקפי הציוד כולל, המערכת את הפעל.4
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המארז על מבט
:נושאים

המארז חזית על מבט•
להציג המארז גב•
המערכת של הפנימי החלק•
LCD צג•

המארז חזית על מבט

המערכת ומזהה המערכת תקינות.2מערכת מצב מחוון.1
)x8( קשיח כונן.IDRAC Quick Sync 24 של אלחוטי מחוון.3

)אופציונלי( אופטי כונן.USB 3.06 מחבר.5

הפעלה נורית/הפעלה לחצן.USB 2.08 מחבר.7
USB/iDRAC Direct ניהול חריץ.VGA10 מחבר.9

USB 2.0 מחבר.11

2
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להציג המארז גב

)x8( PCIe לכרטיסי הרחבה חריצי.2)PCIe )x8 לכרטיסי הרחבה חריצי.1

)x8( PCIe לכרטיסי הרחבה חריצי.4)PCIe )x8 לכרטיסי הרחבה חריצי.3

רשת מחברי.x2(6( כוח ספק.5
VGA מחבר.USB 3.0 (2)8 מחברי.7

iDRAC9 Enterprise רשת מחבר.10טורי מחבר.9

מערכת זיהוי לחצן.12מערכת זיהוי מחבר.11

המערכת של הפנימי החלק
או, המוצר בתיעוד שמפורט כפי פשוטים ותיקונים בעיות פתרון רק לבצע עליך. בלבד מוסמך שירות טכנאי ידי על לביצוע ניתנים רבים תיקונים הערה

את קרא. Dell ידי-על מאושר שאינו טיפול עקב שייגרם נזק מכסה אינה האחריות. בטלפון או, הרשת דרך והתמיכה השירות צוות להנחיות בהתאם
.להן והישמע למוצר המצורפות הבטיחות הוראות
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מארז על מבט בתוך. 1 איור

2 קשיח כונן.1
הצינון מאווררי מכלול) 6( צינון מאוורר.2
DIMM שקעי.3
4.CPU ריק DIMM
5.CPU 2
אמפר 3 הרחבה לכרטיסי Riser בכרטיס.6
אמפר 2 הרחבה לכרטיסי Riser בכרטיס.7
VFlash מחבר.8
המערכת לוח.9

1C הרחבה לכרטיסי Riser בכרטיס.10
11.CPU 1

LCD צג
בלוח להשתמש ניתן. מצדך התערבות נדרשת האם או כראוי פועלת המערכת אם לציין כדי שגיאה והודעות סטטוס, המערכת על מידע מספק LCD-ה לוח
המערכת חומרת ידי על שנוצרים והאירועים השגיאה הודעות אודות מידע לקבלת. במערכת iDRAC של IP-ה כתובת את להציג או להגדיר כדי גם LCD-ה

qrl.dell.com בכתובת', שגיאה קודי חיפוש' בדף עיין, המערכת רכיבי את שמנטרים וסוכנים

.חם לחיבור ניתנת האופציונלית הקדמית המסגרת. האופציונלית הקדמית במסגרת רק זמין LCD-ה לוח

:להלן מפורטים LCD-ה לוח של והתנאים הסטטוסים

.רגילה פעילות תנאי בעת לבנה היא LCD-ה של האחורית התאורה●
.בטקסט תיאור ולאחריו שגיאה קוד ומציגה לכתומה הופכת LCD-ה של האחורית התאורה, לב תשומת דורשת המערכת אם●

המארז על מבט10
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.כבויה או מופעלת המערכת אם בין בכתום יאיר LCD-ה, שגיאה ומזוהה חשמל למקור מחוברת המערכת אם הערה

.להפעילו כדי LCD-ה במסך כלשהו לחצן על לחץ. פעילות חוסר של דקות חמש אחרי המתנה למצב עובר LCD-ה, שגיאות ואין נכבית המערכת כאשר●
.מחדש אותה והתקן הצג מסגרת את הסר, להגיב מפסיק LCD-ה לוח אם●

.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

.אחרים כלים או LCD-ה לוח, iDRAC של העזר תוכנית באמצעות בוטלה LCD-ב ההודעות תכונת אם כבויה תישאר האחורית LCD-ה תאורת●

LCD לוח תכונות. 2 איור

 LCD לוח תכונות. 1 טבלה

תיאורצג או לחצןפריט

.אחד צעד של במרווחים אחורה הסמן הזזתשמאל צד1

.מסמן שהסמן התפריט פריט בחירתבחר2

.אחד צעד של במרווחים קדימה הסמן הזזתימין3

:ההודעות גלילת בעת

.הגלילה מהירות את להגביר כדי הימני הלחצן על ארוכה לחיצה לחץ●
.לעצור כדי הלחצן את שחרר●

.בגלילה יתחיל הצג, פעילות ללא שניות 45 לאחר. הלחצן את שתשחרר ברגע לגלול יפסיק הצג הערה

.iDRAC של IP כתובת או שגיאה והודעות סטטוס, מערכת מידע הצגתLCD-ה צג4

הבית במסך הצגת
כאשר. שגיאות או מצב הודעות אין כאשר, הרגילה המערכת הפעלת במהלך מוצג זה מסך. המערכת על מידע שהמשתמש מוצג המסך Home את

.להפעילו כדי LCD- ה במסך כלשהו לחצן על לחיצה. פעילות חוסר של דקות חמש לאחר המתנה למצב נכנס LCD, שגיאות שאין נכבה המערכת

שלבים
).ימין או שמאל', בחר(' הניווט לחצני משלושת אחד על לחץ, הביתמסך את להציג כדי.1

למעלה החץ את לבחור המשך, אחר מתפריט הבית מסך אל לנווט כדי.2

a.מוצג  למעלה החץ את שתמחק עד הניווט בלחצן ממושכת לחיצה לחץ.

b.מעלה חץ באמצעות הביתסמל אל נווט .
c.הבית מסך שסמל עד
d.הלחצן על לחץ, הבית ממסך Select )הראשי לתפריט להיכנס כדי) בחר.

)Setup( ההגדרות תפריט

.הבאה לפעולה שתמשיך לפני האפשרות את לאשר עליך, הגדרותה בתפריט אפשרות בחירת בעת הערה

תיאוראפשרות
iDRACבחר DHCP או Static IP האפשרות אם. הרשת מצב של תצורה להגדיר כדי Static IP הם הזמינים השדות, נבחרה IP,

Subnet (Sub) )משנה רשת (ו -Gateway (Gtw) )באפשרות בחר). שער Setup DNS להפעיל כדי DNS כתובות ולהציג
.זמינים נפרדים DNS ערכי שני. תחום

Set error )הגדרת
)שגיאה

להתאים מאפשרת זו תכונה. SEL-ב IPMI-ה לתיאור שתואמת בתבנית LCD של שגיאה הודעות להציג כדי SEL באפשרות בחר
.SEL לערך LCD-ב הודעה
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תיאוראפשרות

.למשתמש וידידותי פשוט בתיאור LCD של שגיאה הודעות להציג כדי) פשוט( Simple באפשרות בחר

Set home )הגדרת
)הבית מסך

שניתן והפריטים האפשרויות עבור' תצוגה' תפריט של מקטע ראה. מחדל כברירת) בית( Home במסך שיוצג המידע את בחר
).בית( Home במסך המחדל כברירת להגדיר

)תצוגה( View התפריט

.הבאה לפעולה שתמשיך לפני האפשרות את לאשר עליך, התצוגה בתפריט אפשרות בחירת בעת הערה

תיאוראפשרות
iDRAC IPהצגת IPv4 או IPv6 עבור iDRAC9 .כוללות הכתובות DNS )ואתהמשניהראשי ,(שערIP ,,משנה רשת- ו )ל-IPv6 רשת אין

).משנה

MACה כתובות הצגת-MAC התקני עבור iDRAC, iSCSI רשת או.

.המערכת של משתמש מחרוזת או דגם, מארחה שם הצגתשם

.המערכת של השירות תג או הנכס תג הצגתמספר

.Setupתפריט של מקביל home להגדיר תיקבע התבנית את הצג. בוואט או שעה/BTU-ב המערכת של ההספק הצגתחשמל

.Setupתפריט של מקביל home להגדיר תיקבע התבנית את הצג. פרנהייט או בצלזיוס המערכת של הטמפרטורה הצגתטמפרטורה
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מוצר סקירת
.Dell Precision של 7920 מדגם תקשורת ארון המוצר סקירת אודות מידע מכילים הבאים העמודים

:נושאים

מערכת מידע תווית•

מערכת מידע תווית

קדמית מערכת מידע תווית-  Precision 7920 מדגם תקשורת ארון

ופריסה תצורה, Express שירות תג, נוריות התנהגות. 3 איור

השירות אודות מידע-  Precision 7920 מדגם תקשורת ארון

הזיכרון אודות ומידע מגשר הגדרות, חשמל אספקת סקירת, במערכת מגע נקודות. 4 איור

3
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והרכבה פירוק
:נושאים

המוצר מיצוב•
מומלצים עבודה כלי•
לדעת עליך•
ומחוונים אבחון•
המארז נוריות•
ומחברים מגשרים•
מחדש והרכבה פירוק•
GPU של מארח כרטיס התקנת•
BIOS-ה עדכון•
Easy Restore באמצעות השירות תג שחזור•
התקנה•
QRL באמצעות המערכת על מידע גישה•

המוצר מיצוב
גם וכן עצומה אחסון קיבולת), 1,536GB עד( משמעותית להרחבה שניתן זיכרון עם כלליות למטרות פלטפורמה הוא Precision 7920 מדגם התקשורת ארון

יישומים עבור במיוחד למתאים אותו שהופכות אחסון קיבולת של אפשרויות מוסיף Precision 7920 מדגם התקשורת ארון. מרשימות פלט/קלט יכולות
.פלט/קלט ביצועי על לוותר בלי, יותר רב אחסון שדורשים נתונים עתירי

ביצועים●

Intel Xeon Skylake Scalable ממשפחת מעבדים שני○
1.5TB עד של כולל בנפח בזיכרון שתומך DIMM 24 חריץ○
.קשיחים כוננים שמונה עד של כוללת בכמות צמיכה○

זמינות●

)PSU יחידות( יתירות כוח ספקי יחידות○
חמה להחלפה שניתנים חם בחיבור ומאווררים קשיח דיסק כונני, PSU יחידות○
○PERC9/PERC10/שבבים ערכת SATA.
פנימי vFlash כרטיס○
○iDRAC9 Express או iDRAC Enterprise של החיים מחזור בקר עם Dell
○iDRAC Quick Sync 2 אופציונלי

פלט/קלט אחסון, הרחבה יכולת●

)קדמי צד( "3.5 בגודל SAS,SATA קשיחים כוננים 8 רק○
.PCIe Zoom4 כרטיסי שני עם אופציונליים NVMe Express Flash PCIe מסוג SSD שמונה עד○
2x10GbE  +2x 1GbE או SNA :(4 x 1GbE( מערכת רשת ארכיטקטורת○
יותר אף גבוהים ביצועים לקבלת RAID אפשרויות מבחר○

4

והרכבה פירוק14



מומלצים עבודה כלי
 אופציונליים כלים ו מומלצים כלים. 2 טבלה

אופציונליים כליםמומלצים עבודה כלי

המערכת מקשים ונעילת מפתח●
#2-ו Phillips #1 מסוג מברגים●
●T30 ו-T8 מברגי
הקרקע אל המחוברת היד כף לפרק הארקה-כף לפרק הארקה רצועת●
ESD שטיחון●

להגיע-ב הקשיח ומחברים כבלים לנתק כדי האף את צבוט צבת-נידל●
מיקומים

●Small לנתק כדי שטוח ראש בעל מברג small חלופיים הכבלים

לדעת עליך
:הבא המידע את לקרוא עליך, במערכת טיפול לבצע שתתחיל לפני

קריטיים הסברים●
נפוצים שגיאה קודי●
תוכנה/קושחה/BIOS עבור גירסאות בקרת●
כיבוי/הפעלה רצף●

נפוצות שגיאה הודעות
אלה אירועים. המערכת רכיבי את שמנטרים אחרים סוכנים ידי ועל הקושחה ידי על שנוצרו והאירועים השגיאות פרטי את מכיל האירועים הודעות מדריך
.להופיע וגם ביומן להירשם גם או המערכות ניהול ממסופי באחד המשתמש בפני להופיע, ביומן להירשם עשויים

:הבאים השדות את כולל אירוע כל

 נפוצות שגיאה הודעות. 3 טבלה

אירוע הודעת שדות

תיאורפריט

והוא תווים לשמונה להגיע יכול זה מזהה אורך. האירוע עבור ייחודי אלפאנומרי מזהההודעה זיהוי
:חלקים משני מורכב
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)המשך( נפוצות שגיאה הודעות. 3 טבלה

אירוע הודעת שדות

תיאורפריט

.אותיות ארבע עד-  ההודעה מזהה קידומת●
.ספרות ארבע עד-  ההודעה מזהה המשך●

כולל ההודעה תוכן אם. מאירוע כתוצאה ביומן נרשם או למשתמש שמוצג ההודעה טקסטהודעה
החלופיים המשתנים .נטוי קו ידי על מיוצגים בטקסט החלופיים המשתנים, משתנים
.האירוע של הארגומנטים בשדה מתוארים

אין אם. האירוע הודעת של בטקסט שמופיע חלופי משתנה כל עבור הערכים את מתאריםארגומנטים
.האירוע בתיאור יופיע לא זה שדה, ההודעה בתוכן משתנים

.האירוע לתיאור נוסף מידעמפורט תיאור

לפי, להשתנות עשויה התגובה פעולת. שתואר באירוע לטיפול המומלצת הפעולהמומלצת תגובה פעולת
.הספציפית הפלטפורמה

מתוך הודעות של משנה קבוצות לבחירת משמש Dell של החיים מחזור בבקר היומן מסנןקטגוריה
.שונים סוכנים או תחומים

.נוספות משנה לקבוצות האירוע לפיצול נוסף מסנןמשנה-קטגוריית

אירוע וכזיהוי SNMP של התראה מלכודות עבור מלכודת כזיהוי שמשמש הזיהוי מספראירוע/מלכודת זיהוי
.ההפעלה מערכת של ביומנים נרשמת ההודעה כאשר

החומרה. המערכת או הפלטפורמה על שלו ההשפעה על בהתבסס האירוע של סיווגחומרה
:להיות יכולה

חמורה בצורה להשפיע שעלולה קטסטרופלית יצור בעיית מתארת-  קריטי 1 חומרה●
.מתפקדות אינן או שקרסו מערכות מתארת או, ייצור רכיבי או מערכות על

לרכיב או למערכת שגורמת רבה השפעה בעלת בעיה מתארת-  אזהרה 2 חומרה●
.עסקית ברמה פעולות ולבצע פרודוקטיבית עדיין אך משובשת בצורה לפעול

חלקי לאובדן שקשורה נמוכה-בינונית השפעה בעלת בעיה מתאר-  מידע 3 חומרה●
.לפעול ממשיך אבל נפגע התפקוד, תפקודיות של קריטי לא או

.המערכת של LCD-ה צג על שמוצג האירוע הודעת טקסטLCD הודעת

.ל"בדוא התראות או SNMP, אירועים רישום כגון אירוע לפעולות מובילות אירוע הודעותראשונית מחדל ברירת
האירועים סינון תכונת באמצעות אירועים פעולות עבור תצורה להגדיר ניתן, כלל בדרך
אירוע ופעולות הראשונית המחדל ברירת הגדרת את מתאר זה פריט. Dell iDRAC של

.ההודעה עבור אפשריות

האירוע פעולת עבור זמינות והן תצורה עבורן להגדיר שניתן נוספות פעולות מתאראירוע פעולות מסנן
לציין כדי FALSE או TRUE של ערך יש רשומה לכל. בטבלה מוצג זה מידע. זו בהודעה

.אותה להחיל ניתן האם
.iDRAC-ב אירועים לסינון גלוי האירוע-  מסנן נראות●
.IMPI התראת ליצור יכול האירוע-  IPMI התראת●
.SNMP מלכודת ליצור יכול האירוע-  SNMP התראת●
.ל"דוא התראת ליצור יכול האירוע-  ל"דוא התראת●
.Dell של החיים מחזור בקר של ביומן ערך ליצור יכול האירוע-  LC יומן●
●LCD  -ה מסך על מוצג האירוע-LCD המערכת של.
.המערכת לכיבוי לגרום עשוי האירוע-  כיבוי●
.מחדש והפעלה כיבוי לבצע למערכת לגרום עלול האירוע-  מחדש והפעלה כיבוי●
.איפוס לבצע למערכת לגרום עלול האירוע-  איפוס●

אירועים הודעות בנושא Dell של העזר מדריך ראה, והשגיאות האירועים הודעות רשימת על נוסף למידע

כיבוי-הפעלה רצף
התמיכה מודול" נקראת זו שכבה. קודם מדור תאימות שכבת עם בלבד UEFI על מבוסס Precision 7920 מדגם תקשורת ארון של BIOS-ה הערה

".בתאימות
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חדשה POST תצוגת
:החדשה POST בתצוגת השיפורים להלן

.Precision 7920 מדגם התקשורת בארון פנים מתיחת עבר האתחול תהליך של המראה●
.ההפעלה אחרי מיד מוצג Dell של גבוהה ברזולוציה הפתיחה מסך●
.הבמה על ביחד מופיעים בטקסט ותיאור התקדמות מד●
).מערכת להגדרת אותך מעביר עדיין >F2<( שינוי ללא נותרה הקיצור מקשי התנהגות●
ROM רכיבי להפעיל כדי קצר לזמן טקסט למצב עוברת המערכת כאשר למעט( סופו ועד מתחילתו אחידים ותחושה מראה מציג האתחול תהליך●

).קודם דור במצב מאתחלים כאשר קודם מדור אופציונליים
.Error Exception Message Initiative (EEMI)-ל כעת תואמות POST של שגיאה הודעות●

.LC ביומן יירשמו אזהרה והודעת POST-ה שגיאות כל הערה

כלול הלוגי האוטומטי התיקון. Driver Health Protocol (DHP) באמצעות המסך על אזהרה/שגיאה הודעות מציגים UEFI של אופציונליים ROM רכיבי●
הסטטוס אם, בבקר הנתונים מבנה של ולטעינה לתיקון GUI-ה את מציג. האתחול לפני רגע Boot Device Selection (BDS)-ב כן גם

EfiDriverHealthStatsuConfigurationRequired מוחזר.

באתחול משופרת תמיכה
:באתחול בתמיכה השיפורים את מציגה הבאה הרשימה

להגדיר וליצרן מערכות ניהול למסופי מאפשרת זו תכונה. Fully Qualified Descriptors (FQDDs) על בהתבסס האתחול רשימת לשינוי משופרת שיטה●
.אחר אתחול מצב או מושבת NDC, לדוגמה, רגע באותו קיימים שאינם התקנים עבור מסוימת אתחול רשימת

.BIOS-ו LC בין לעבור כדי חדשה יכולת●
.הנוכחי האתחול מצב עבור האתחול אפשרויות של ספירה רק יכילו) >F2<( BIOS והגדרת) >F11<( האתחול מנהל●
.לגמרי שונה במראה אתחול זרימת●

ומחוונים אבחון
.Precision 7920 מדגם תקשורת ארון של ומחוונים אבחון אודות מידע מכילים הבאים העמודים

המארז נוריות
.המארז נוריות אודות מידע מכילים הבאים העמודים

סטטוס נוריות
.LCD בתצוגת מצוידת המערכת אם קיימים אינם האבחון מחווני הערה

.שגיאה של במקרה רק קבוע כתום באור ודולקות כבויות תמיד הסטטוס נוריות הערה

 ותיאורים סטטוס נוריות. 4 טבלה

Iconמתקנת פעולהמצבתיאור

.נדרש לא.תקין במצב קבוע כחול בצבע דולק המחווןתקינות מחוון

:בכתום מהבהב המחוון
.הפעלה במצב●
.המתנה במצב●
כשל, לדוגמה. שגיאה תנאי קיימים אם●

בכונן או הכוח ספק ביחידת, במאוורר
.הקשיח

לזיהוי המערכת בהודעות או המערכת של האירועים ביומן בדוק
עיין, שגיאה הודעות על נוסף מידע לקבלת. הספציפית הבעיה

 בכתובת ואירועים שגיאה להודעות Dell של העזר מדריךב
Dell.com/openmanagemanuals  <תוכנת

OpenManage.

זיכרון תצורות עקב וידיאו פלט כל ללא יופסק POST-ה תהליך
".עזרה קבלת" בסעיף עיין. חוקיות לא

של במקרה קבוע כתום בצבע דולק המחווןכונן מחוון
.כונן שגיאת

אירעה האם לקבוע כדי המערכת של האירועים ביומן בדוק●
.בכונן שגיאה
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)המשך( ותיאורים סטטוס נוריות. 4 טבלה

Iconמתקנת פעולהמצבתיאור

מחדש הפעל. המתאימה המקוונת האבחון בדיקת את הפעל●
).ePSA( מוטמע אבחון והפעל המערכת את

את מחדש הפעל, RAID במערך מוגדרת הכוננים תצורת אם●
של תצורות לניהול העזר כלי תוכנית את והפעל המערכת
.המארח מתאם

במקרה קבוע כתום בצבע דולק המחווןטמפרטורה מחוון
לחום שקשורה שגיאה חווה שהמערכת

לטווח מחוץ הסביבה טמפרטורת, לדוגמה(
).במאוורר כשל של מקרה או

:מתקיימים אינם הבאים התנאים שכל ודא
.מכשל סבל או הוסר צינון מאוור●
תושבת או ריק זיכרון מודול, האוויר חיפוי, המערכת כיסוי●

..הוסרו אחורית זמנית
.מדי גבוהה הסביבה טמפרטורת●
.מבחוץ אוויר זרימת של חסימה●
".עזרה קבלת" בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

אם קבוע כתום בצבע דולק החשמל מחווןחשמל מחוון
שקשורה בשגיאה נתקלת המערכת
או לטווח מחוץ מתח, לדוגמה( לחשמל

בווסת או) PSU( הכוח ספק ביחידת כשל
).המתח

לזיהוי המערכת בהודעות או המערכת של האירועים ביומן בדוק
את בדוק, הכוח ספק הוא הבעיה מקור אם. הספציפית הבעיה
הבעיה אם. הכוח ספק את מחדש מקם. הכוח ספק על הנורית
".עזרה קבלת" בסעיף עיין, נמשכת

של במקרה קבוע כתום בצבע דולק המחווןזיכרון מחוון
.זיכרון שגיאת

את המערכת בהודעות או המערכת של האירועים ביומן בדוק
הבעיה אם. הזיכרון מודול את מחדש מקם. הפגום הזיכרון מיקום
".עזרה קבלת" בסעיף עיין, נמשכת

של במקרה קבוע כתום בצבע דולק המחווןPCIe מחוון
.PCIe כרטיס שגיאת

הדרושים ההתקנים מנהלי את עדכן. המערכת את מחדש הפעל
הבעיה אם. הכרטיס את מחדש התקן. PCIe-ה כרטיס עבור

".עזרה קבלת" בסעיף עיין, נמשכת
,נתמכים PCIe כרטיסי אודות נוסף מידע לקבלת הערה
'.הרחבה כרטיסי להתקנת הנחיות' סעיף ראה

קשיח כונן מחוון של קודים
הפעילות נורית מחוון. הקשיח הכונן של הנוכחי הסטטוס אודות מידע מספקים המחוונים. סטטוס נורית ומחוון פעילות נורית מחוון יש קשיח כונן של נשא לכל
.הכונן של החשמל מצב את מציין הסטטוס מחוון. לא או בשימוש כעת נמצא הקשיח הכונן אם מציין

והרכבה פירוק18



קשיח כונן מחווני

.להלן המוצג מנשא כל עם אם לוח עם רק יפעלו הפעילות או הנוריות מצב מחווני הערה

קשיח כונן מחווני. 5 איור

קשיח כונן פעילות מחוון.1
קשיח כונן מצב מחוון.2
קשיח כונן.3

.מופעל אינו הסטטוס מחוון), AHCI מצב( Advanced Host Controller Interface במצב נמצא הקשיח הכונן אם הערה

.הכונן סטטוס של המחוונים בכל להשתמש ניתן לא. Storage Spaces Direct ידי על מנוהלת הכונן של הסטטוס מחוון של ההתנהגות הערה

 קשיח כונן מחוון של קודים. 5 טבלה

מצבקשיח כונן של סטטוס מחוון קוד

.להסרה הכנה או כונן זיהויבשנייה פעמיים בירוק מהבהב
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)המשך( קשיח כונן מחוון של קודים. 5 טבלה

מצבקשיח כונן של סטטוס מחוון קוד

.להסרה מוכן הכונןכבויה
עד כבוי נשאר הכונן של הסטטוס מחוון, המערכת הפעלת לאחר הערה

.כוננים להסיר ניתן לא, זה בזמן. הקשיחים הכוננים כל לאתחול

.צפוי כונן כשלוכבה, בכתום מהבהב, בירוק מהבהב

.בכונן כשלבשנייה פעמים ארבע בכתום מהבהב

.כונן של מחדש בנייהבירוק לאט מהבהב

.למערכת מחובר הכונןקבוע ירוק

.הופסקה מחדש בנייהשניות לשש וכבה, שניות לשלוש בכתום, שניות לשלוש בירוק מהבהב

NIC מחווני של קודים

דרך זורמים הנתונים אם מציינת הפעילות של החיווי נורית. וקישוריות פעילות על מידע המספקים ולחצנים מחוונים כולל המערכת של האחורי בחלק NIC כל
.המחוברת הרשת מהירות את מציינת הקישור של החיווי ונורית, NIC-ה

NIC מחווני של קודים. 6 איור

קישור מחוון.1
פעילות מחוון.2

 NIC מחווני של קודים. 6 טבלה

מצבמצב

.לרשת מחובר לא NIC-ה.כבויים ופעילות קישור מחווני

10 או Gbps 1( שלו המרבית היציאה במהירות מתאימה לרשת מחובר NIC-ה.בירוק מהבהב הפעילות ומחוון בירוק דולק הקישור מחוון
Gbps.(

.שלו המרבית מהמהירות הנמוכה יציאה במהירות מתאימה לרשת מחובר NIC-ה.בירוק מהבהב הפעילות ומחוון בכתום דולק הקישור מחוון

קבלה או שליחה ואין שלו המרבית היציאה במהירות מתאימה לרשת מחובר NIC-ה.כבוי הפעילות ומחוון בירוק דולק הקישור מחוון
.נתונים של

ואין שלו המרבית היציאה ממהירות בפחות אך מתאימה לרשת מחובר NIC-ה.כבוי הפעילות ומחוון בכתום דולק הקישור מחוון
.נתונים של קבלה או שליחה

.NIC של תצורות לניהול העזר כלי באמצעות מאופשר NIC זיהוי.כבוי הפעילות ומחוון בירוק מהבהב הקישור מחוון

מחוון קודי הכוח ספק יחידת
באספקת כשל קיים אם או חשמל מסופק אם שמראה המחוון מחוון. כממשק המשמשת ושקוף מואר מזהה ברשותך) PSU( חילופין זרם ספקי יחידות
.החשמל
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מצב מחוון"בז PSU יחידת. 7 איור
ידית/מצב מחוון"בז PSU יחידת.1

 חיווי קודי status"בז PSU יחידת. 7 טבלה

מצבההפעלה מחוון של קודים

.מתפקד PSU-ה PSU- ל מחובר תקין חשמל שמקורירוק

.PSU-ה בעיה מצייןבכתום מהבהבת

.הכוח ספק אל מחובר לא החשמלתואר לא

.בירוק מהבהבת PSU-ה בידית, המתעדכן PSU-ה יחידת של הקושחה כאשרמהבהב ירוק
ומקומי מאובטח קושחה עדכון אם. קושחה עדכון כאשר, PSU את נתק או החשמל כבל את תנתק אל התראה
.פועלים אינם הזרם ספקי, הנתונים לזרם הפרעה

התאמה-אי סימן. כבה- ו הרץ 4 של בקצב פעמים חמש בירוק מהבהב PSU-ה בידית, כוח ספק חם חיבור בעתוכבה בירוק מהבהב
.נתמך מתח או, תקינות מצב, התכונות, היעילות בנוגע PSU בגרסאות

Extended Power, לדוגמה. התווית לסוג באותו להיות חייבים ספקי שני, שתי מותקנות אם התראה
Performance) EPP .(של קודמים ומדורות הכוח ספקי יחידות ערבוב Precision Workstation נתמך אינו,

להפעלת אי מצב או PSU בגרסאות התאמה-אי מכך כתוצאה. ההספק דירוג אותה להיות הכוח ספקי אם גם
.המערכת

כדי PSU-ה בין החלפה. מהבהב מחוון עם PSU-ה רק החלף, PSU יחידת של התאמה אי תיקון בעת התראה
הספק לתצורת גבוה הספק מתוך לשנות כדי. מערכת כיבוי צפויה בלתי שגיאה לגרום עלולה תואם זוג לקבל
.המערכת את לכבות עליך, ולהיפך או תצורה נמוך

כאשר. 240V-רק תומכים אשר, הכוח ספקי Titanium וולט 120- ו וולט 240 תומכים ח"ז כוח התראה
.התאמה אי, שונים הספקים להפיק עלולים הם, שונה כניסה מתח מקבלים זהים כוח ספקי שני מותקנים

.זהה מרבי הספק ובעלי סוג מאותו להיות שניהם על, זרם ספקי בשני שימוש של במקרה התראה

.קיבולת אותה PSU יחידות ששני ודא הערה

של קודמים ומדורות) ההספק דירוג אותה בעלי הכוח ספקי יחידות אפילו( הכוח ספקי יחידות ערבוב הערה
Precision Workstation בגרסאות התאמה-אי מכך כתוצאה. נתמך אינו PSU המערכת להפעלת אי מצב או.

IDRAC Direct LED חיווי קודי
IDRAC Direct מ כחלק כהתקן בו נעשה מחובר היציאה כי לציין כדי תידלק לחיווי-iDRAC subsystem.

IDRAC Direct יציאת מתחת נמצא חיווי נורית iDRAC Direct הבקרה לוח ימין בצד.

הטבלה. הלוח במחשב או שלך הנייד במחשב להתחבר תוכל שממנו כבל), AB סוג( USB מיקרו כדי USB באמצעות iDRAC Direct לקבוע באפשרותך
:פעיל iDRAC Direct יציאת לאחר פעילות iDRAC Direct מתארת הבאה
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 חיווי קודי IDRAC Direct LED. 8 טבלה

IDRAC Direct LED קוד
מחוון

מצב

.מחובר הלוח מחשב או הנייד שהמחשב מצייןשניות שתי קבועה ירוקה

שניות שתי( מהבהב ירוק
) שניות שתי לסירוגין

.מזוהה מחובר הלוח מחשב או הנייד שהמחשב מציין

.מנותק הלוח מחשב או הנייד שהמחשב מצייןכבה

iDRAC Quick Sync 2 של מחוון קודי

.המערכת של הקדמי בלוח הוא) אופציונלי( iDRAC Quick Sync 2 מודול

iDRAC Quick Sync 2 של מחוון. 8 איור

 ותיאוריהם iDRAC Quick Sync 2 מחווני. 9 טבלה

מתקנת פעולהמצבiDRAC Quick Sync 2-ב מחוון קודי

כדי. כבויה iDRAC Quick Sync 2 שהתכונה מציין)המחדל ברירת מצב( כבוי
iDRAC Quick Sync לחצן על לחץ, אותה להפעיל

2.

לוח של הגמיש הכבל את מחדש מקם, פועלת לא הנורית אם
בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם. שוב ובדוק השמאלי הבקרה
.עזרה קבלת

.לתקשורת מוכנה iDRAC Quick Sync 2 התכונהקבוע לבן
iDRAC Quick Sync לחצן על לחץ, לכבות כדי

.לכבות2

אם. המערכת את מחדש הפעל, נכבית לא הנורית אם
.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה

זמין לא.נתונים העברת של פעילות מצייןבלבן מהיר הבהוב

.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

זמין לא.קושחה עדכון שמתבצע מצייןבלבן איטי הבהוב

קבלת בסעיף עיין, הפסקה ללא להבהב ממשיך המחוון אם
.עזרה

בלבן מהירים הבהובים חמישה
כיבוי ולאחריהם

iDRAC Quick Sync 2 התכונה, iDRAC במערכת אם בדוק.מושבתת iDRAC Quick Sync 2 שתכונת מציין
.מושבתת

.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

Integrated Dell של למשתמש מדריךב עיין, נוסף למידע
Remote Access Controller בכתובת dell.com/

idracmanuals של למשתמש מדריךב או Dell
OpenManage Server Administrator בכתובת dell.com/

openmanagemanuals.

.המערכת את מחדש הפעל.כשל-אל במצב נמצאת שהמערכת מצייןקבוע כתום

.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

אינה iDRAC Quick Sync 2 שחומרת מצייןבכתום מהבהב
.כהלכה מגיבה

.המערכת את מחדש הפעל

.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

אתחול לפני משופרת מערכת הערכת
את לבדוק היא מערכת אבחון הפעלת של המטרה. טכני סיוע לקבלת Dell-ל שתפנה לפני המערכת אבחון את הפעל, שלך במערכת בבעיה נתקלת אם

להשתמש יוכל והתמיכה השירות צוות, בעצמך הבעיה את לתקן מצליח אינך אם. נתונים באובדן להסתכן ובלי נוסף בציוד צורך ללא המערכת חומרת
.בפתרונה לך לסייע כדי האבחון בתוצאות
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Dell של מוטמע מערכת אבחון

)".ePSA( אתחול לפני משופרת מערכת הערכת" בשם גם מוכר Dell של המוטמע המערכת אבחון הערה

:המאפשר, מסוימים התקנים קבוצות או התקנים עבור אפשרויות מערך מספק המוטבע המערכת אבחון

אינטראקטיבי במצב או אוטומטי באופן בדיקות להפעיל●
בדיקות על לחזור●
.בדיקות תוצאות לשמור או להציג●
.יסודית בדיקה באמצעות שכשלו ההתקנים על נוסף מידע שיספקו לבדיקה יותר רבות באפשרויות להשתמש●
.בהצלחה הושלמו בדיקות אם שמדווחות מצב הודעות להציג●
.הבדיקה במהלך שזוהו בעיות על שמדווחות שגיאה הודעות להציג●

האתחול ממנהל המוטמע המערכת אבחון הפעלת
:האתחול ממנהל המוטמע המערכת אבחון את להפעיל כדי

.>F11< על לחץ, המערכת אתחול במהלך.1
.)אבחון הפעל( Launch Diagnostics←  )למערכות עזר תוכניות( System Utilities באפשרות בחר, החצים מקשי באמצעות.2

האתחול מנהל של ראשי תפריט. 9 איור

למערכת עזר תוכניות. 10 איור
.מתבצעות Quick Tests-שה בזמן המתן.3
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Quick Test. 11 איור
תקינות( System Helath בלשונית)\ תוצאות( Resukts בלשונית נוסף מידע וכן התוצאות את להציג באפשרותך, הושלמו שהבדיקות לאחר.4

).אירועים יומן( Event Log ובלשונית) תצורה( Configuration בלשונית), מערכת
).מוטמע מערכת אבחון( Embedded System Diagnostics השירות תוכנית את סגור.5
).יציאה( Exit על לחץ, מהאבחון לצאת כדי.6
.אתחול תבצע והמערכת כשתתבקש) אישור( OK על לחץ.7

Dell של Lifecycle Controller-מ המוטבע המערכת אבחון הפעלת

:Dell של החיים מחזור מבקר המוטמע המערכת אבחון את להפעיל כדי

. F10 על לחץ, המערכת אתחול במהלך.1
).חומרה אבחון הפעל( Run Hardware Diagnostics) ← חומרה אבחון( Hardware Diagnostics באפשרויות בחר.2

ומחברים מגשרים
בלוח מגשרים. במערכת שונים לוחות למחברים ומתאר ומתגים מגשרים על בסיסי מידע מספק גם הוא. מגשרים אודות ספציפי מידע מספק זה נושא

.כהלכה והכבלים הרכיבים את להתקין כדי המערכת שבלוח המחברים את לדעת עליך. וההגדרה המערכת סיסמאות את להשבית כדי עזרה המערכת
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מערכת לוח של ומחברים מגשרים

מערכת לוח של ומחברים מגשרים. 12 איור

 מערכת לוח של ומחברים מגשרים. 10 טבלה

תיאורמחברפריט

1J_ODDאופטי לכונן חשמל מחבר

2A7 ,A1 ,A8 ,A2 ,A9 ,A3זיכרון מודולי של שקעים

3J_FAN2U_66 צינון מאוורר מחבר

4J_BP33 אם לוח של חשמל מחבר

5J_FAN2U_55 צינון מאוורר מחבר

6A6 ,A12 ,A5 ,A11 ,A4 ,A10זיכרון מודולי של שקעים

7J_FAN2U_44 צינון מאוורר מחבר

8INTRUSION_DETחדירה מתג מחבר

9B7 ,B1 ,B8 ,B2 ,B9 ,B3זיכרון מודולי של שקעים

10J_FAN2U_33 צינון מאוורר מחבר

11J_FAN2U_22 צינון מאוורר מחבר
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)המשך( מערכת לוח של ומחברים מגשרים. 10 טבלה

תיאורמחברפריט

12J_BP_SIG11 אם לוח של אותות מחבר

13B6 ,B12 ,B5 ,B11 ,B4 ,B10זיכרון מודולי של שקעים

14J_BP11 אם לוח של חשמל מחבר

15J_FAN2U_11 צינון מאוורר מחבר

16P_LFT_CPשמאלי בקרה לוח מחבר

17CPU2ומעבד הקירור גוף למודול שקע CPU2 )אבק כיסוי עם(

18J_R3_X24כרטיס מחבר Riser 3

19J_BP_SIG22 אם לוח של אותות מחבר

20J_BP_SIG00 אם לוח של אותות מחבר

21J_BP0 (RSR3_225W)225 חשמל אספקת( 0 אם לוח חשמל מחברW 3 הגבהה לכרטיס
PCIe(

22J_BP2 (RSR2_225W)225 חשמל אספקת( 2 אם לוח חשמל מחברW 2 הגבהה לכרטיס
PCIe(

23J_BATT_SIGסוללה של אותות מחבר NVDIMM-N

24J_BATT_PWRסוללה של חשמל מחבר NVDIMM-N

25J_USB_INTמחבר USB פנימי

26J_IDSDMמחבר IDSDM/vFlash

27J_NDCמחבר NDC

28J_R2_X24_IT9כרטיס מחבר Riser 2

29J_R2_3R_X8_IT9כרטיס מחבר Riser 2

סוללה מחברסוללה30

31J_FRONT_VIDEOוידאו מחבר

32J_R1_SS82_3 ו-J_R1_SS60_1כרטיס מחבר Riser 1

33J_TPM_MODULEמחבר TPM

34J_SATA_Bמחבר SATA B

35J_R1_SS82_1אפשרות( 1 הגבהה כרטיס מחבר Mini PERC(

36J_SATA_Aמחבר SATA A

37J_SATA_Cמחבר SATA C )מחבר SATA האופטי הכונן של(

38CPU1ומעבד הקירור גוף מודול הסרת CPU1

39P_RGT_CPימני בקרה לוח מחבר

המערכת לוח של המגשר הגדרות
'.שנשכחה סיסמה השבתת' בסעיף עיין, סיסמה להשבית כדי הסיסמה מגשר איפוס על מידע לקבלת

 המערכת לוח של המגשר הגדרות. 11 טבלה

תיאורהגדרהמגשר

PWRD_ENל המקומית הגישה-BIOS התוכנה אבטחת תכונות באמצעות מוגנת.
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)המשך( המערכת לוח של המגשר הגדרות. 11 טבלה

תיאורהגדרהמגשר

בכיבוי תבוטל BIOS-ל המקומית הגישה של האבטחה תכונות נעילת
.הבאים מחדש והפעלה

NVRAM_CLRה של התצורה הגדרות-BIOS המערכת אתחול במהלך נשמרות.

.המערכת אתחול במהלך נמחקות BIOS-ה של התצורה הגדרות

שנשכחה סיסמה נטרול
ומנקה סיסמאות סיסמה תכונות מנטרל או מאפשר הסיסמאות מגשר. הגדרה וסיסמת מערכת סיסמת כוללות המערכת של האבטחה תכונות התוכנה
.בשימוש כעת שנמצאות סיסמאות

מוקדמים תנאים

בתיעוד שמפורט כפי פשוטים ותיקונים בעיות פתרון רק לבצע עליך. בלבד מוסמך שירות טכנאי ידי על לביצוע ניתנים רבים תיקונים התראה
ידי-על מאושר שאינו טיפול עקב שייגרם נזק מכסה אינה האחריות. בטלפון או, הרשת דרך והתמיכה השירות צוות להנחיות בהתאם או, המוצר

Dell .להן והישמע למוצר המצורפות הבטיחות הוראות את קרא.

שלבים
.החשמל משקע המערכת את ונתק, ההיקפי הציוד זה בכלל, המערכת את כבה.1

.המערכת כיסוי את הסר.2

.6-ו 4 לפינים 4-ו 2 מפינים המערכת לוח שבמגשר המגשר את העבר.3

.המערכת כיסוי את התקן.4

עליך, ההגדרה סיסמת או/ו מערכת סיסמת שתקצה לפני, זאת עם. המגשר ללא אתחול יבצע שהמחשב עד) יימחקו( יושבתו לא הקיימות הסיסמאות
.4-ו 2 פינים אל המגשר את להחזיר

החדשות הסיסמאות את תנטרל המערכת, 4-ו 2 פינים על נמצא המגשר כאשר חדשה הגדרה סיסמת או/ו מערכת סיסמת מקצה אתה אם הערה
.שתאותחל הבאה בפעם

.המצורף ההיקפי הציוד את כולל, אותה והפעל החשמל לשקע המערכת את מחדש חבר.5

.החשמל משקע המערכת את ונתק, ההיקפי הציוד זה בכלל, המערכת את כבה.6

.המערכת כיסוי את הסר.7

.4-ו 2 לפינים 6-ו 4 מפינים המערכת לוח שבמגשר המגשר את העבר.8

.המערכת כיסוי את התקן.9

.המצורף ההיקפי הציוד את כולל, אותה והפעל החשמל לשקע המערכת את מחדש חבר.10

.חדשה התקנה סיסמת או/ו מערכת סיסמת קבע.11

מחדש והרכבה פירוק
.מערכת רכיבי של ולהחזרה להסרה הנהלים את מכילים הבאים הסעיפים

קדמית מסגרת

הקדמית המסגרת הסרת

שלבים
.המסגרת מפתח את והסר אתר.1
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.LCD-ה צג מסגרת למארז מחובר המסגרת מפתח הערה

.המפתח באמצעות המסגרת נעילת את שחרר.2

.המסגרת של השמאלי הקצה את ומשוך המסגרת את לשחרר כדי השחרור לחצן על לחץ.3

.המסגרת את והסר הימני הקצה את שחרר.4

הקדמית המסגרת התקנת

שלבים
.הקדמי הלוח מפתח את והסר אתר.1

.החבילה LCD-ה מסגרת מחוברת הקדמי הלוח מפתח את הערה

.למערכת המסגרת של החופשי הצד את הדק.2

.למערכת המסגרת של השמאלי הקצה את והתאם השחרור לחצן על לחץ.3

.המפתח באמצעות ידי על הקדמי הלוח את נעל.4

המערכת כיסוי

המערכת כיסוי הסרת

מוקדמים תנאים
.המחובר ההיקפי הציוד כולל, המערכת את כבה.1
.ההיקפי הציוד את ונתק, החשמל משקע המערכת את נתק.2

שלבים
.שייפתח עד השעון כיוון נגד התפס שחרור מנעול את סובב, שטוח ראש בעל מברג בעזרת.1
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.במערכת מהחריצים יתנתקו המערכת כיסוי על והלשוניות לאחור יחליק המערכת שכיסוי עד התפס את הרם.2

.מהמערכת אותו והרחק אותו הרם, הצדדים בשני הכיסוי את החזק.3

המערכת כיסוי התקנת

מוקדמים תנאים
.המערכת בתוך. חילוף חלקי או כלים נשארו לא, ומחובר כהלכה מנותבים פנימיים כבלים שכל ודא.1

שלבים
.שבמארז לחריצים ביחס העליונה שבתושבת הלשוניות את ישר.1

.מטה כלפי התפס המערכת כיסוי את דחף.2

.הכיסוי את לנעול כדי, השעון בכיוון התפס שחרור מנעול את סובב, מברג בעזרת.3

הבאים השלבים
.החשמל משקע המערכת את וחבר ההיקפי הציוד את מחדש חבר.1
.המחובר ההיקפי הציוד כולל, המערכת את כבה.2

אופטי כונן

האופטי הכונן הסרת

מוקדמים תנאים
.אותה הסר, מותקנת הקדמית המסגרת אם.1
.המערכת כיסוי את הסר.2

שלבים
.האופטי מהכונן הנתונים כבל את נתק.1

.מהמערכת האופטי הכונן את והחלק הכחול התפס על לחץ.2
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הבאים השלבים
.האופטי הכונן את התקן

האופטי הכונן התקנת

שלבים
.בנקישה במקומו שיינעל עד, המערכת ללוח האופטי הכונן את החלק.1

.האופטי לכונן האופטי הכונן כבל את חבר.2

.ישים אם הקדמי הלוח המערכת מכסה התקן.3

אוויר חיפוי

האוויר חיפוי הסרת

מוקדמים תנאים

התראה

לכבות מכך וכתוצאה, המידה על יתר במהירות להתחמם עלולה המערכת. מותקן אינו האוויר חיפוי כאשר פעם אף המערכת את להפעיל אין
.נתונים ולאבד

.אותם הסר, מלא באורך PCIe כרטיסי מותקנים אם.1
.GPU-ה כרטיסי את הסר, רלוונטי אם.2

שלבים

.מהמערכת אותו והוצא והרם, במעטה אחוז
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הבאים השלבים
.המעטה את התקן

אוויר מעטה התקנת

מוקדמים תנאים
.הכבל הידוק תושבת באמצעות הכבלים את ואבטח המערכת דופן לאורך המערכת בתוך הכבלים את נתב, רלוונטי אם.1

שלבים
.שבמארז לחריצים ביחס העליונה שבתושבת הלשוניות את ישר.1

.למקומו היטב שייכנס עד, המארז לתוך הצינון מעטה את הורד.2
.הזיכרון שקעי המתאימים המחברים עם ישר האוויר מעטה על המסומנים מספרים הזיכרון שקע, היטב מחובר כאשר

הבאים השלבים
.אותם הסר, מלא באורך PCIe כרטיסי מותקנים אם.1
.PCIe-ה כרטיס את התקן, רלוונטי אם.2

צינון מאוורר מכלול

הצינון מאווררי מכלול הסרת

שלבים
.מהמערכת הצינון מאווררי מכלול את לשחרר כדי השחרור ידיות את הרם.1

.מהמערכת אותו והוצא הצינון מאווררי מכלול את הרם, השחרור ידיות את החזק.2
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הצינון מאווררי מכלול התקנת

שלבים
.במערכת standoffs עם הצינון מאווררי מכלול על ההנחיה מסילות את יישר.1

.המערכת שבלוח המחברים מול להצמיד למחברים הקירור מאוורר עד המערכת לתוך הצינון מאווררי מכלול את הורד.2

.המערכת לתוך הצינון מאווררי מכלול את לנעול כדי השחרור ידיות על לחץ.3

צינון מאווררי

צינון מאוורר הסרת

מוקדמים תנאים

או ההסרה בעת זהירות משנה לנהוג יש. התחשמלות לסכנת אותך לחשוף עלולה פועלת המערכת כאשר המערכת כיסוי של הסרה או פתיחה הערה
.צינון מאווררי של ההתקנה

המערכת כיבוי לפני הוסר המערכת כיסוי אם תיכבה המערכת הערה

.פעם בכל אחד מאוורר רק החלף, פועלת המערכת כאשר תקין צינון על לשמור כדי. חמה להחלפה ניתנים הצינון מאווררי התראה

שלבים

.הצינון מאווררי ממכלול הצינון מאוורר את והרם השחרור לשונית על לחץ
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צינון מאוורר התקנת

שלבים
.המערכת לוח שעל המחבר עם הצינון מאוורר שבבסיס התקע את ישר.1

.במקומן יינעלו שהלשוניות עד, ההידוק חריצי לתוך הצינון מאוורר את החלק.2

חדירה מתג

החדירה מתג הסרת

מוקדמים תנאים
.הצינון מאווררי מכלול הסרת.1

שלבים

.החדירה מתג מחריץ החוצה אותו והחלק החדירה מתג על לחץ
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במארז הפגיעה מתג התקנת

שלבים
.הצינון מאווררי מכלול שעל החריצים עם החדירה מתג את הלשוניות את יישר.1

.במקומו יינעל המתג עד אותו ודחף מעלה כלפי החדירה מתג את משוך.2

הבאים השלבים
.הצינון מאווררי מכלול הסרת.1

קשיח כונן

ריק קשיח כונן הסרת

מוקדמים תנאים
.אותה הסר, מותקנת הקדמית המסגרת אם.1

.הריקים הקשיחים הכוננים חריצי בכל קשיחים כוננים כיסויי להתקין יש, המערכת של הולם קירור על לשמור כדי התראה

שלבים

.הקשיח הכונן לחריץ מחוץ אל הקשיח הכונן כיסוי את והחלק, השחרור לחצן על לחץ
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ריק קשיח כונן התקנת

שלבים

.בנקישה למקומו יינעל השחרור שלחצן עד הקשיח הכונן לחריץ הריק הקשיח הכונן את הכנס

הבאים השלבים
.הקדמית המסגרת את התקן, אותה הסרת אם.1

הקשיח הכונן הסרת

מוקדמים תנאים
.הקדמית הצג מסגרת את הסר, רלוונטי אם.1
כאשר. כבה הכונן כאשר יהבהב הירוק התקלה או הפעילות מחוון, מקוון הקשיח הכונן אם. להסרה הקשיח הכונן את הכן, הניהול תוכנת באמצעות.2

.האחסון אמצעי בקר של בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. להסרה מוכן הקשיח הכונן, כבויים הקשיח הכונן מחווני

המצורפות בהוראות עיין. חמה להחלפה הניתנים התקנים מנהלי של בהתקנה תומכת ההפעלה שמערכת ודא, נתונים איבוד למנוע כדי התראה
.ההפעלה למערכת

מתאם שתצורת לוודא כדי, האחסון בקר כרטיס של בתיעוד עיין, פועלת המערכת כאשר קשיח כונן להתקין או להסיר ניסיון לפני התראה
.קשיחים כוננים של והכנסה בהסרה לתמיכה כראוי נקבעה המארח

.Precision מדגמי עבודה תחנות של קודמים מדורות קשיחים כוננים של בערבוב תמיכה אין התראה

שלבים
.הקשיח הכונן של השחרור ידית את לפתוח כדי השחרור לחצן על לחץ.1

.הקשיח הכונן לחריץ מחוץ אל הקשיח הכונן את החלק, הידית החזקת תוך.2
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הבאים השלבים
.הקשיח הכונן את התקן

.הריק הקשיח הכונן לחריץ ריק קשיח כונן הכנס, מיידי באופן למקומו הקשיח הכונן את להחזיר מתכוון אינך אם הערה

הקשיח הכונן התקנת

מוקדמים תנאים

מנשא לצד שלו הידית את לנעול וניסיון קשיח כונן מנשא הכנסת. מלא באופן מותקנים הסמוכים שהכוננים ודא, קשיח כונן התקנת בעת התראה
.שימוש מכלל אותו ולהוציא חלקי באופן המותקן המנשא של המגן לקפיץ נזק לגרום עלולים חלקי באופן המותקן

.ההפעלה למערכת המצורפות בהוראות עיין. כוננים של חמה בהתקנה תומכת ההפעלה שמערכת ודא, נתונים איבוד למנוע כדי הערה

שהכונן היטב ודא. מחדש בנייה אוטומטית מתחיל הקשיח הכונן, מופעלת והמערכת חמה החלפה אפשרות עם חלופי קשיח כונן מותקן כאשר הערה
.הקשיח הכונן התקנת לאחר מיד יאבדו החלופי הקשיח בכונן כלשהם נתונים. למחוק שאפשר נתונים מכיל או ריק החלופי הקשיח

שלבים
.הכונן מגש את לפתוח כדי האופטי הכונן שבחזית הפליטה לחצן על לחץ.1

.האחורי ללוח יתחבר שהמנשא עד, הקשיח הכונן לחריץ הקשיח הכונן מנשא את הכנס.2

.במקומו הקשיח הכונן את לנעול כדי הקשיח הכונן מנשא של הידית את סגור.3
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הקשיח הכונן התקנת. 13 איור

הבאים השלבים
.הקדמית המסגרת את התקן, רלוונטי אם

קשיח כונן מנשא' אינץ 3.5 בגודל קשיח כונן הסרת

שלבים
.הקשיח הכונן בנשא ההחלקה ממסילות הברגים את הסר, 1' מס פיליפס מברג באמצעות.1

.הקשיח הכונן מנשא אותו והוצא הקשיח הכונן את הרם.2

הבאים השלבים
.הקשיח הכונן נשא לתוך הקשיח הכונן את התקן
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קשיח כונן בנשא' אינץ 3.5 בגודל קשיח כונן התקנת

שלבים
.הנשא של האחורי לחלק פונה הקשיח הכונן של המחבר קצה כאשר, הקשיח הכונן לנשא הקשיח הכונן את הכנס.1

.הקשיח הכונן בנשא הברגים חורי עם הקשיח בכונן הברגים חורי את יישר.2

.הקשיח הכונן מנשא של האחורי לצד בהתאמה מיושר הקשיח הכונן של האחורי הצד, כראוי מיושר הוא כאשר

.הקשיח הכונן לנשא הקשיח הכונן את להדק כדי הברגים את חזק, 1' מס פיליפס מברג באמצעות.3

הקשיח הכונן הסרת

מוקדמים תנאים
.הקדמית הצג מסגרת את הסר, רלוונטי אם.1
כאשר. כבה הכונן כאשר יהבהב הירוק התקלה או הפעילות מחוון, מקוון הקשיח הכונן אם. להסרה הקשיח הכונן את הכן, הניהול תוכנת באמצעות.2

.האחסון אמצעי בקר של בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. להסרה מוכן הקשיח הכונן, כבויים הקשיח הכונן מחווני

המצורפות בהוראות עיין. חמה להחלפה הניתנים התקנים מנהלי של בהתקנה תומכת ההפעלה שמערכת ודא, נתונים איבוד למנוע כדי התראה
.ההפעלה למערכת

מתאם שתצורת לוודא כדי, האחסון בקר כרטיס של בתיעוד עיין, פועלת המערכת כאשר קשיח כונן להתקין או להסיר ניסיון לפני התראה
.קשיחים כוננים של והכנסה בהסרה לתמיכה כראוי נקבעה המארח

.Precision מדגמי עבודה תחנות של קודמים מדורות קשיחים כוננים של בערבוב תמיכה אין התראה

שלבים
.הקשיח הכונן של השחרור ידית את לפתוח כדי השחרור לחצן על לחץ.1

.הקשיח הכונן לחריץ מחוץ אל הקשיח הכונן את החלק, הידית החזקת תוך.2

והרכבה פירוק38



הבאים השלבים
.הקשיח הכונן את התקן

.הריק הקשיח הכונן לחריץ ריק קשיח כונן הכנס, מיידי באופן למקומו הקשיח הכונן את להחזיר מתכוון אינך אם הערה

'אינץ 2.5 בגודל קשיח כונן התקנת

מוקדמים תנאים

מנשא לצד שלו הידית את לנעול וניסיון קשיח כונן מנשא הכנסת. מלא באופן מותקנים הסמוכים שהכוננים ודא, קשיח כונן התקנת בעת התראה
.שימוש מכלל אותו ולהוציא חלקי באופן המותקן המנשא של המגן לקפיץ נזק לגרום עלולים חלקי באופן המותקן

.ההפעלה למערכת המצורפות בהוראות עיין. כוננים של חמה בהתקנה תומכת ההפעלה שמערכת ודא, נתונים איבוד למנוע כדי הערה

שהכונן היטב ודא. מחדש בנייה אוטומטית מתחיל הקשיח הכונן, מופעלת והמערכת חמה החלפה אפשרות עם חלופי קשיח כונן מותקן כאשר הערה
.הקשיח הכונן התקנת לאחר מיד יאבדו החלופי הקשיח בכונן כלשהם נתונים. למחוק שאפשר נתונים מכיל או ריק החלופי הקשיח

שלבים
.הכונן מגש את לפתוח כדי האופטי הכונן שבחזית הפליטה לחצן על לחץ.1

.האחורי ללוח יתחבר שהמנשא עד, הקשיח הכונן לחריץ הקשיח הכונן מנשא את הכנס.2

.במקומו הקשיח הכונן את לנעול כדי הקשיח הכונן מנשא של הידית את סגור.3
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הקשיח הכונן התקנת. 14 איור

הבאים השלבים
.הקדמית המסגרת את התקן, רלוונטי אם

'אינץ 3.5 בגודל קשיח כונן מנשא' אינץ 2.5 בגודל קשיח כונן הסרת

שלבים
.הקשיח הכונן את והרם' אינץ 3.5 בגודל הקשיח הכונן בנשא ההחלקה ממסילות הברגים את הסר, 1' מס פיליפס מברג באמצעות.1
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.הקשיח הכונן את והסר הקשיח הכונן למכלול' אינץ 2.5 בגודל הקשיח הכונן את שמהדקים הברגים את הסר.2

הבאים השלבים
.הקשיח הכונן בנשא הקשיח הכונן את התקן

'אינץ 3.5 בגודל קשיח כונן בנשא' אינץ 2.5 בגודל קשיח כונן התקנת

שלבים
.הברגים את והדק הקשיח הכונן לנשא' אינץ 2.5 בגודל הקשיח הכונן את הכנס.1
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'.אינץ 3.5 בגודל הקשיח הכונן בנשא' אינץ 2.5 בגודל הקשיח הכונן את הנח.2

.הקשיח הכונן בנשא הברגים חורי עם הקשיח בכונן הברגים חורי את יישר.3

זיכרון מודולי

זיכרון מודולי הסרת

מוקדמים תנאים
.האוויר חיפוי את הסר, רלוונטי אם.1

בנקודות או ברכיבים מלגעת והימנע הכרטיס בקצות הזיכרון מודולי את החזק. המערכת כיבוי אחרי להתקרר הזיכרון למודולי אפשר אזהרה
.הזיכרון מודול של המתכתיות המגע
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אם רק ריקים זיכרון מודולי הסר. מאוכלסים שאינם זיכרון בשקעי זיכרון מודול תותבי להתקין יש, המערכת של הולם קירור להבטיח כדי התראה
.אלו בשקעים זיכרון מודול להתקין בכוונתך

שלבים
.המתאים הזיכרון מודול שקע את אתר.1

.מהשקע הזיכרון מודול את לשחרר כדי, הזיכרון מודול שקע של הקצוות בשני החוצה השחרור תפסי את דחף.2

.מהמערכת הזיכרון מודול את והסר הרם.3

זיכרון מודולי התקנת

שלבים
.המתאים הזיכרון מודול שקע את אתר.1

.לשקע להיכנס הזיכרון למודול לאפשר כדי והחוצה מטה כלפי הזיכרון מודול שקע שעל השחרור תפסי על לחץ.2

.לשקע הזיכרון מודול את והכנס, הזיכרון מודול שקע של היישור מפתח עם הזיכרון מודול של הקצה מחבר את ישר.3

.שווה במידה הזיכרון מודול צדי בשני לחץ להפעיל יש. הזיכרון מודול במרכז לחץ להפעיל אין התראה

.בלבד אחד בכיוון בשקע הזיכרון מודול את להתקין שמאפשר יישור במפתח מצויד הזיכרון מודול שקע הערה

.בנקישה למקומן היטב ייכנסו השקע שידיות עד, האגודלים באמצעות הזיכרון מודול על לחץ.4

.הנותרים הזיכרון מודולי את להתקין כדי זה הליך של 6  עד 3  שלבים על חזור.5

הבאים השלבים
.PCIe-ה כרטיס את התקן, רלוונטי אם.1
במסך ב. זיכרון הגדרות>  System BIOS> הראשי המערכת הגדרת בתפריט אל ודפדף F2 הקש, כראוי הותקן הזיכרון מודול אם לוודא כדי.2

Memory Settings ,המותקן הזיכרון של הקיבולת בתאריך את לשקף חייבת המערכת זיכרון לגודל.
.הזיכרון מודול שקע לתוך היטב הזיכרון מודול את ודא. כהלכה שלא הותקנו יותר או אחד זיכרון שמודול ייתכן, שגוי הערך אם.3
.המערכת של האבחון בתוכנית המערכת זיכרון בדיקת את הפעל.4
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הקירור וגופי המעבדים

הקירור גוף מודול וגוף המעבד הסרת

שלבים
.הברגים את שחרר, Torx #T30 מברג באמצעות.1

.הבורג הבאה לשוליים השתחררו כולה נמצאת שהמדיה ודא הערה

המערכת מתוך המודול המעבד של הקירור גוף את הרם, זמנית-בו האחיזה תפסי שני דחיפה.2
.מעלה פונה עם המעבד בצד המודול את והנח.3

הקירור גוף הסרת. 15 איור

הקירור גוף מודול המעבד קירור גוף מלוח המעבד הסרת

שלבים
.מעלה פונה המעבד עם הקירור גוף את הנח.1

התרמי הדבק את לשבור המברג את) תשחרר אל( בפיתול סיבוב. הצהובה התווית באות המסומן השחרור חריץ לתוך שטוח מברג שטוח משטח הכנס.2
.ותיוג אטימה

.הקירור גוף מהכונן הכן את לשחרר כדי המעבד תושבת שעל התפסים את דחף.3
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.המאווררים מגש המעבד על המחבר צד המעבד את הנח, ומאוורר חום מפזר המעבד ואת התושבת את הרם.4

.מהתושבת המעבד את לשחרר כדי התושבת של החיצוניים הקצוות את כופף.5

.הקירור גוף הסרת לאחר המאווררים מגש ב מונחים כן ואת שהמעבד ודא הערה

הקירור גוף מודול המעבד קירור גוף לתוך המעבד התקנת

שלבים
.המאווררים מגש המעבד את הנח.1

.המעבד שעל במחוון פינים 1 עם מיושרת תהיה CPU מגש חיווי 1 פינים ודא הערה

.בתושבת התפסים לתוך נעולה שהמעבד וודא המעבד את סביב הכן קצוות החיצוני הכלוב את כופף.2

.המעבד על התושבת את שמניחים לפני המעבד שעל במחוון פינים 1 עם מיושרת תהיה התושבת את חיווי 1 פינים ודא הערה
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המעבד מאוורר התקנת. 16 איור

.סיבים נטולת נקייה מטלית באמצעות הקירור גוף את התרמית המשחה את הסר, החום מפזר של קיימת משתמש אתה אם.3

.המעבד של העליון בחלק quadrilateral עיצוב לולייני ב התרמית המשחה את להחיל כדי המעבד לערכת שמצורף התרמית המשחה במזרק השתמש.4

.אותו ולזהם המעבד שקע עם במגע לבוא המשחה לעודפי לגרום עלולה תרמית משחה מדי יותר של מריחה התראה

.בו השימוש לאחר המזרק את להשליך יש. בלבד יחיד לשימוש מיועד המזרק התרמית המשחה את הערה

המעבד של העליון חלקו על תרמית משחה מריחת. 17 איור

.הקירור גוף אל תושבת במקומו שיינעל עד מטה כלפי המעבד על הקירור גוף את הנח.5
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הערה
.הקירור גוף שעל היישור חורי את להתאים בתושבת הברגים חורי למול מנחה פין ששני ודא●

הבאים השלבים
.הקירור וגוף המעבד את התקן.1
.המעטה את והתקן.2

והמעבד הקירור גוף מודול התקנת

שלבים
.המעבד בשקע הקירור וגוף המעבד מודול את הנח מכן ולאחר המערכת לוח עם הקירור גוף של 1 פין מחוון את יישר.1

.הקירור גוף צלעות על ללחוץ אין, הקירור גוף של הקירור לצלעות נזק למנוע כדי התראה

.ברכיבים פגיעה למנוע כדי, המערכת ללוח במקביל מוחזקים הקירור וגוף שהמעבד ודא הערה

.למקומו להיכנס לגוף לאפשר כדי פנים כלפי הכחולים ההצמדה תפסי את דחף.2

.פעם בכל אחד בורג הדק, Torx T30 מברג באמצעות.3

.הבא לבורג מעבר לפני לגמרי מחוזק בורג שכל ודא הערה
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)2U( הקירור וגוף המעבד מודול התקנת. 18 איור

הרחבה כרטיס

הרחבה כרטיס של riser-ה מכרטיס הרחבה כרטיס הסרת

מוקדמים תנאים
.ההרחבה מכרטיס הכבלים את נתק, רלוונטי אם.1

שלבים
.לחריץ מחוץ אל ההרחבה כרטיס תפס את הרם.1

.riser-ה בכרטיס ההרחבה כרטיס ממחבר מתנתק הכרטיס בקצה שהמחבר עד הכרטיס את ומשוך בקצותיו ההרחבה כרטיס את החזק.2

1 הרחבה כרטיס של riser-ה מכרטיס הרחבה כרטיס הסרת. 19 איור
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2 הרחבה כרטיס של riser-ה מכרטיס הרחבה כרטיס הסרת. 20 איור

3 הרחבה כרטיס של riser-ה מכרטיס הרחבה כרטיס הסרת. 21 איור

.ההרחבה כרטיס תפס את וסגור, הריק ההרחבה חריץ של בפתח ממתכת זמנית כיסוי לוחית התקן, לצמיתות מוסר הכרטיס אם.3

על נוסף. המערכת של) FCC( הפדרלית התקשורת ועדת אישור על לשמור כדי ריקים הרחבה כרטיסי חריצי על כיסוי לוחית להתקין חובה הערה
.המערכת בתוך האוויר ולזרימת נאות לקירור ומסייעות למערכת ולכלוך אבק של כניסה מפני שומרות הלוחיות, כך

.התושבת את להדק כדי החריץ לתוך ההרחבה כרטיס תפס את הכנס.4

1 הרחבה לכרטיסי Riser בכרטיס הרחבה כרטיס התקנת

מוקדמים תנאים
.להתקנה אותו והכן מהאריזה ההרחבה כרטיס את הוצא.1
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.לכרטיס המצורף בתיעוד עיין, הוראות לקבלת הערה

שלבים
.הכיסוי לוחית את והסר ההרחבה כרטיס תפס את הרם.1

.Riser-ה למחבר הרחבה כרטיס לסימון הכרטיס את ויישר, בקצותיו הכרטיס את החזק.2

.כהלכה יתחבר שהכרטיס עד ההרחבה כרטיס מחבר לתוך בחוזקה הכרטיס שבקצה המחבר את הכנס.3

.ההרחבה כרטיס תפס את סגור.4

הבאים השלבים
.ההרחבה לכרטיס הכבלים את חבר, רלוונטי אם.1
.הכרטיס בתיעוד כמתואר, לכרטיס הדרושים התקנים מנהלי התקן.2

מלא באורך PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס של וסגירה פתיחה

זו משימה אודות

.פתוח להיות חייב PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס, מלא באורך PCIe כרטיס של התקנה לפני הערה

שלבים
.השחרור לשונית על לחץ, PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס את לפתוח כדי.1

.לנעילתו עד התפס את סובב, PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס את לסגור כדי.2

הרחבה כרטיס של riser 1 כרטיס הסרת

מוקדמים תנאים
.riser-ה מכרטיס ההרחבה כרטיסי הסר, מותקנים אם.1
.riser-ה לכרטיס המחוברים הכבלים כל את נתק.2

זו משימה אודות

.החדש לכרטיס הישן מהכרטיס עובר VROC שמפתח ודא, הרחבה כרטיס עבור חלופי riser 1 כרטיס מתקין אתה אם הערה
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שלבים
.לחריץ מחוץ אל ההרחבה כרטיס תפס את משוך.1

.riser-ה בכרטיס ההרחבה כרטיס ממחבר מתנתק הכרטיס בקצה שהמחבר עד הכרטיס את ומשוך בקצותיו ההרחבה כרטיס את החזק.2

הרחבה כרטיס של riser 1 כרטיס הסרת. 22 איור

הרחבה כרטיס של riser 1 כרטיס התקנת

זו משימה אודות

.החדש לכרטיס הישן מהכרטיס עובר VROC שמפתח ודא, הרחבה כרטיס עבור חלופי riser 1 כרטיס מתקין אתה אם הערה
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שלבים
.המערכת של בצד standoffs-ה בורגי עם riser-ה בכרטיס ההחלקה מסילות את יישר.1

.המערכת בלוח המחבר עם מגע יוצר riser-ה כרטיס שמחבר עד המערכת אל riser-ה כרטיס את הורד.2

הבאים השלבים
.riser-ה בכרטיס ההרחבה כרטיסי את התקן, הוסרו אם.1
.ההרחבה מכרטיס ניתקת אשר הכבל את חבר.2
.הכרטיס בתיעוד כמתואר, לכרטיס הדרושים התקנים מנהלי התקן.3

הרחבה כרטיס של riser 2 כרטיס הסרת

מוקדמים תנאים
.האוויר חיפוי את הסר, רלוונטי אם.1

.מלא באורך הכרטיס את לשחרר כדי האוויר חיפוי על PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס את סגור, רלוונטי אם הערה

.riser-ה כרטיס על המותקנים ההרחבה כרטיסי הסר, מותקנים אם.2
.riser-ה לכרטיס המחוברים הכבלים כל את נתק.3

שלבים
:riser 2A בכרטיס הרחבה כרטיס להסיר כדי.1

a.ה כרטיס את שמהדקים הברגים את שחרר, 2' מס פיליפס מברג באמצעות-riser למערכת.
b.ה כרטיס את החזק, השחרור לשונית על לחץ-riser ה כרטיס את והרם בקצותיו-riser ה כרטיס ממחבר-riser המערכת בלוח.

2A הרחבה כרטיס של riser-ה כרטיס הסרת. 23 איור

.ההרחבה כרטיסי של riser-ה כרטיס את הסר.2

הרחבה כרטיס של riser 2 כרטיס התקנת

שלבים

:הרחבה כרטיס של 2A riser כרטיס להתקין כדי

a.ה הכרטיס על הלשונית ואת הברגים את יישר-riser במערכת והחריץ הברגים חורי עם.
b.ה כרטיס את הורד-riser ה כרטיס שמחבר עד המערכת אל-riser המערכת בלוח המחבר עם מגע יוצר.
c.ה כרטיס את להדק כדי הבורג את חזק, 2' מס פיליפס מברג באמצעות-riser למערכת.
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הבאים השלבים
.המנותקים הכבלים את וחבר riser-ה בכרטיס הרחבה כרטיסי התקן, הוסרו אם.1
.האוויר חיפוי את התקן, רלוונטי אם.2

.מלא באורך הכרטיס את להתקין כדי האוויר חיפוי על PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס את פתח, רלוונטי אם הערה

.הכרטיס בתיעוד כמתואר, לכרטיס הדרושים התקנים מנהלי התקן.3

הרחבה כרטיס של riser 3 כרטיס הסרת

מוקדמים תנאים
.האוויר חיפוי את הסר, רלוונטי אם.1

.מלא באורך הכרטיס את לשחרר כדי האוויר חיפוי על PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס את סגור, רלוונטי אם הערה

.riser-ה כרטיס על המותקנים ההרחבה כרטיסי הסר, מותקנים אם.2
.riser-ה לכרטיס המחוברים הכבלים כל את נתק.3

שלבים
.למערכת riser-ה כרטיס את שמהדק הבורג את שחרר, 2' מס פיליפס מברג באמצעות.1

.המערכת בלוח riser-ה כרטיס ממחבר riser-ה כרטיס את והרם בקצותיו riser-ה כרטיס את החזק, השחרור לשונית על לחץ.2

הרחבה כרטיס של riser 3 כרטיס הסרת. 24 איור

הרחבה כרטיס של riser 3 כרטיס התקנת

שלבים
:הבאים הפריטים את יישר.1

a.ה כרטיס על הלשונית-riser ה בכרטיס ההחלקה ומסילות במערכת החריץ עם-riser ה בורגי עם-Standoff המערכת בצדי.
b.ה כרטיס את הורד-riser ה כרטיס מחבר שקצות עד המערכת אל-riser המערכת בלוח המחבר עם מגע יוצרות.

.במערכת riser-ה כרטיס מסילות עם מגע יוצר riser-ה כרטיס קצה

.למערכת riser-ה כרטיס את להדק כדי הבורג את חזק, 2' מס פיליפס מברג באמצעות.2
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הבאים השלבים
.המנותקים הכבלים את וחבר riser-ה בכרטיס הרחבה כרטיסי התקן, הוסרו אם.1
.האוויר חיפוי את התקן, רלוונטי אם.2

.מלא באורך הכרטיס את להתקין כדי האוויר חיפוי על PCIe-ה כרטיס מחזיק תפס את פתח, רלוונטי אם הערה

.הכרטיס בתיעוד כמתואר, לכרטיס הדרושים התקנים מנהלי התקן.3

אופציונלי-  vFlash כרטיס

vFlash כרטיס הסרת

מוקדמים תנאים
.2 הרחבה כרטיס של ההגבהה מכרטיס מלא בגובה PCIe-ה כרטיס את הסר, רלוונטי אם.1

שלבים
. המערכת לוח של ומחברים מגשרים בסעיף עיין, vFlash-ה מחבר את לאתר כדי. המערכת בלוח vFlash-ה מחבר את אתר.1

].1[ שלו מהחריץ vFlash-ה כרטיס את הסר.2

].2[ מהמערכת אותו והוצא vFlash-ה של ההרחבה כרטיס את הרם, המשיכה לשונית את החזק.3

vFlash-ה כרטיס התקנת

שלבים
. המערכת לוח של ומחברים מגשרים בסעיף עיין, vFlash-ה מחבר את לאתר כדי. המערכת בלוח vFlash-ה מחבר את אתר.1

.המערכת בלוח למקומו היטב שייכנס עד אותו ודחף המערכת בלוח המחבר עם vFlash-ה של ההרחבה כרטיס את ישר.2

.vFlash-ה של ההרחבה בכרטיס החריץ לתוך vFlash-ה כרטיס את הכנס.3

הבאים השלבים
.2 הרחבה כרטיס של ההגבהה בכרטיס מלא בגובה PCIe-ה כרטיס את התקן, רלוונטי אם.1
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לרשת בת כרטיס

לרשת בת כרטיס הסרת

מוקדמים תנאים
.2 ההרחבה כרטיסי riser-ה כרטיס את הסר.1

שלבים
.המערכת לוח אל) NDC( לרשת הבת כרטיס את שמהדקים החיזוק בורגי את שחרר, 2' מס פיליפס מברג באמצעות.1

.המערכת בלוח מהמחבר אותו להסיר כדי הכרטיס את והרם המגע נקודת צדי בשני בקצותיו NDC-ה את החזק.2

.האחורי שבלוח מהחריץ לחלוטין יצאו Ethernet-ה שמחברי עד, המערכת של האחורי מצדה אותו והוצא NDC-ה את החלק.3

לרשת בת כרטיס התקנת

שלבים
.האחורי שבלוח לחריצים ייכנסו Ethernet-ה שמחברי כך הכרטיס את הטה.1

.המערכת שבלוח הברגים חורי עם הקירור גוף שבמכלול החיזוק בורגי את ישר.2

.המערכת לוח במחבר למקומו היטב ייכנס הכרטיס שמחבר עד, הכרטיס שעל המגע נקודות על לחץ.3

.המערכת לוח אל לרשת הבת כרטיס את להדק כדי החיזוק בורגי את הדק, #1 פיליפס מברג באמצעות.4

הבאים השלבים
.ההרחבה כרטיס את התקן.1

קשיח כונן של אם לוח

הקשיח הכונן הסרת

מוקדמים תנאים

.האחורי הלוח הסרת לפני מהמערכת הקשיחים הכוננים את להסיר עליך, האחורי וללוח לכוננים נזק למנוע כדי התראה
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לאותם אותם להחזיר שתוכל כדי, ההסרה לפני זמניות בתוויות אותם וסמן, הקשיחים מהכוננים אחד כל של המספר את רשום התראה
.המיקומים

.הצינון מעטה את הסר.1
.הצינון מאווררי מכלול הסרת.2
.LED-ה נוריות מכסה את הסר.3
.הקשיחים הכוננים כל את הסר.4
.פלט/הקלט מלוח הכבלים כל את נתק.5

שלבים

.במערכת הווים את מהמארז האחורי הלוח את לשחרר כדי האחורי הלוח את הרם, השחרור לשוניות על לחץ

הקשיח הכונן הסרת. 25 איור

הקשיח הכונן תושבת התקנת

שלבים
.הקשיח הכונן של האחורי הלוח ליישור שבמארז בווים היעזר.1

.האחורי בלוח החיזוק בורגי את חזק, רלוונטי אם. בנקישה למקומן ייכנסו השחרור שלשוניות עד, מטה כלפי הקשיח הכונן של האחורי הלוח את החלק.2

הבאים השלבים
.למחשב הכבלים כל את חבר.1
.הקשיחים הכוננים כל את התקן.2
.LED-ה נוריות מכסה את התקן.3
.הצינון מאווררי מכלול הסרת.4
.ExpressCard-ה מעטה את התקן.5

קדמי USB מודול

USB מודול הסרת

מוקדמים תנאים
.הקדמית המסגרת את הסר.1
.המערכת כיסוי את הסר.2
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שלבים
.במערכת USB מודול את שמחבר הבורג את והסר הכבל את הוצא.1

.המערכת מלוח אותו ונתק את דחף.2

.המערכת מלוח הקדמי USB מודול את הסר.3

הקדמי USB-ה מודול התקנת

שלבים
.במערכת לחריץ הקדמי USB מודול את הנח.1

.הבורג את והדק USB מודול כבל את והחלק חבר.2

.הניתוב תעלת דרך הכבל את נתב.3

הבאים השלבים
.המערכת כיסוי את התקן.1
.הקדמית המסגרת את התקן.2

)אופציונלי( פנימי USB זיכרון כרטיס

פנימי USB זיכרון אופציונלי החזרת

שלבים
.המערכת בלוח USB-ה כרטיס או USB-ה מחבר את אתר.1

.אותו הסר, USB כרטיס מותקן אם.2

.USB-ה למחבר החדש USB-ה כרטיס את הכנס.3

הבאים השלבים
.USB-ה כרטיס את מזהה שהמערכת ולוודא המערכת להגדרת להיכנס כדי> F2< על לחץ, האתחול ביצוע בעת.1
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זרם ספק יחידת

הזרם ספק יחידת של הכיסוי הסרת
.בלבד השני הזרם ספק יחידת בתא הזרם ספק יחידת של הכיסוי את התקן

שלבים

.חוץ כלפי הכיסוי משיכת ידי-על שבתא הזרם ספק יחידת של הכיסוי את הסר, שנייה זרם ספק יחידת מותקנת אם

הכוח ספק את הוצא. יתירות ללא תצורה בתא השני הכוח ספק ב כיסוי את להתקין יש PSU-ה, המערכת של הולם קירור להבטיח כדי התראה
.השני הכוח ספק מתקין אתה אם רק הזרם

הזרם ספק יחידת של כיסוי התקנת
.בלבד השני הזרם ספק יחידת בתא הזרם ספק יחידת של הכיסוי את התקן

שלבים

.בנקישה למקומו שייכנס עד הכוח ספק חריץ לתוך אותו ודחף הכוח ספק חריץ עם הכיסוי PSU-ה את ישר

חילופין זרם ספק יחידת הסרת

מוקדמים תנאים

בלבד אחת זרם ספק ולהחליף להסיר יש, יתירה חשמל אספקת עם במערכות. תקינה לפעולה) PSU( הכוח ספק יחידת אחד לצרכים התראה
.מופעלת המערכת כאשר פעם בכל

.מהרצועה הכבלים את והסר, להסיר שברצונך הזרם ספק ומיחידת החשמל ממקור החשמל כבל את נתק.1

שלבים

.הכוח ספק ידית באמצעות המערכת מתוך הכוח ספק את והחלק השחרור תפס על לחץ
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חילופין זרם ספק יחידת התקנת

שלבים

.בנקישה למקומו ייכנס השחרור ותפס במלואו PSU-ה עד המערכת לתוך הכוח ספק את להחליק

הבאים השלבים
.חשמל לשקע הכבל תקע את וחבר, הזרם ספק ליחידת החשמל כבל את חבר.1

.הרצועה באמצעות למקומו הכבל את הדק, החשמל כבל חיבור בעת התראה

המערכת לוח

המערכת לוח הסרת

מוקדמים תנאים

או תוכנית במהלך שחזור מפתח ליצור שתתבקש ייתכן, הצפנה מפתח עם) Trusted Platform Module) TPM-ב משתמש אתה אם התראה
מחדש תפעיל כאשר השחזור מפתח את לספק עליך יהיה, זה מערכת לוח תחליף אם. אותו ולאחסן זה מפתח ליצור הקפד. המערכת הגדרת

.הקשיחים שבכוננים המוצפנים לנתונים לגשת שתוכל לפני, התוכנית או המערכת את

לוח לאותו שלו קריפטוגרפי איגוד היא, מותקנת נתקע מודול TPM לאחר. המערכת מלוח נתקע מודול TPM- ה את להסיר תנסה אל התראה
אותו להתקין או מחדש אותו להתקין יהיה ניתן ולא, הקריפטוגרפי האיגוד את יבטל נתקע מודול שהותקן TPM להסיר ניסיון כל. ספציפי מערכת
.אחר מערכת בלוח

:הבאים הרכיבים את הסר.1
a.אוויר מעטה
b.הכרטיסים מאווררי מכלול
c.אופטי כונן
d.זרם ספק יחידות )PSU(
e.הרחבה כרטיס כל Riser הרחבה לכרטיסי
f.כרטיס vFlash
g.יציאת USB 3.0
h.כרטיס USB מותקן אם( פנימי(
i.קירור י/וגוף ים/מעבד
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j.ריק וזיכרון מעבדים
על ההגנה מכסה באמצעות המעבד שקע את לכסות הקפד, פגום מערכת לוח של החלפה בעת המעבד בפיני פגיעה למנוע כדי התראה
.המעבד

k.זיכרון מודולי
l.לרשת בת כרטיס

שלבים
.המערכת מלוח הכבלים כל את נתק.1

.מהמארז המערכת לוח הסרת בעת המערכת זיהוי בלחצן לפגוע שלא הקפד התראה

.המערכת לוח את להרים כדי אחר ברכיב או במעבד, הזיכרון במודול תאחז אל התראה

.המארז של הקדמי החלק לכיוון אותו והחלק המערכת לוח את הרם, הכחול השחרור פין את הרם, המערכת לוח במחזיק אחוז.2
.המארז חריצי של האחורי מהצד המחברים את תנתק המארז של הקדמי החלק לכיוון המערכת לוח החלקת

.מהמארז אותו והוצא המערכת לוח את הרם.3

המערכת לוח התקנת

שלבים
.מהאריזה החדש המערכת לוח מכלול את הוצא.1

.המערכת לוח את להרים כדי אחר ברכיב או במעבד, הזיכרון במודול תאחז אל התראה

.למארז המערכת לוח הכנסת בעת המערכת זיהוי בלחצן לפגוע שלא הקפד התראה

.בנקישה למקומו שייכנס שחרור פין עד, המערכת גב לכיוון המערכת לוח את דחף, במחזיק המערכת לוח את החזק.2

הבאים השלבים
.)Trusted Platform Module) TPM-ה את התקן.1

מודול TPM של המערכת לוח כל עבור יסופק נתקע מודול TPM של חלופי. להסירם ניתן ולא המערכת ללוח מחובר נתקע מודול TPM-ה הערה
.מותקן היה נתקע

:הבאים הדברים את חזרה הברג.2
a.לרשת בת כרטיס
b.כרטיס USB רלוונטי אם( פנימי(
c.יציאת USB 3.0
d.כרטיס vFlash
e.אופטי כונן
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f.הרחבה כרטיס כל Riser הרחבה לכרטיסי
g.קירור י/וגוף ים/מעבד
h.ריק וזיכרון מעבד
i.זיכרון מודולי
j.הכרטיסים מאווררי מכלול

k.אוויר מעטה
l.זרם ספק יחידות )PSU(

.המערכת ללוח הכבלים כל את מחדש חבר.3

.הכבל הידוק תושבת באמצעות למקומם ומהודקים המארז דופן לאורך מנותבים המערכת בתוך שהכבלים ודא הערה

צורך יש אם( ID מודולי מקורי ציוד יצרני, הרישיונות iDRAC, השירות תג את ובראשם, התצורה הגדרות מספר את משחזר Easy Restore התכונה.4
.לשחזר ניתן אותו עם הגדרות מסך להציג הראשונה בפעם אותחל המערכת כאשר. הדף Easy Restore באמצעות השירות תג שחזור עיין). שתי במשך

בהגדרת בעיות שאר. הדף השירות תג את לעדכן עיין. ידני באופן השירות תג את להזין עליך, מבצע ואינו קל שחזור כלשהי מסיבה אם הערה
iDRAC הגרפי המשתמש ממשק דרך iDRAC רישיון ייבוא לדוגמה, ידנית לבצע יש כן התצורה

 בכתובת Dell של משולב מרחוק גישה בקר של למשתמש במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת. שלך הקיים או החדש iDRAC Enterprise רישיון את יבא.5
dell.com/esmmanuals.

:הבאות ההנחיות על הקפד.6
a.בתכונה השתמש Easy Restore קל שחזור עיין, נוסף מידע לקבלת. השירות תג לשחזור.'
b.השירות תג הזנת עיין, נוסף מידע לקבלת. המערכת של השירות תג את ידנית הזן, הבזק מסוג הגיבוי בהתקן מגובה אינו השירות תג אם.'
c.ה גרסאות את עדכן-BIOS וה-iDRAC.
d.ה את מחדש אפשר-Trusted Platform Module) TPM( .של מחדש אפשור עיין, נוסף מידע לקבלת Trusted Platform Module) TPM.'(

Trusted Platform Module

המהימנה הפלטפורמה מודול החזרת

מוקדמים תנאים

שלו קריפטוגרפי איגוד מבוצע, TPM-ה התקנת לאחר. המערכת מלוח) TPM( המהימנה הפלטפורמה מודול את להסיר תנסה אל התראה
אותו להתקין או מחדש אותו להתקין יהיה ניתן ולא, הקריפטוגרפי האיגוד את יבטל שהותקן TPM להסיר ניסיון כל. ספציפי מערכת לוח לאותו
.אחר מערכת בלוח

.מוסמכים שירות טכנאי מוסמך טכנאי ידי-על רק יבוצעו וההתקנה ההסרה הליכי). FRU( בשטח להחלפה הניתנת יחידה זהו הערה

.נשלף מדף כל של המערכת בלוח TPM חריץ קיימת הערה

שלבים
.המערכת בלוח IDSDM-ה מחבר את אתר.1

".המערכת לוח מחברי" ראה, המערכת לוח על המחברים את לאתר כדי הערה

.המחבר TPM-ה שבלוח החריץ עם TPM למחברים קצה את ישר.2

.המערכת שבלוח החריץ עם יתיישר הפלסטיק rivet כך TPM מחבר לתוך TPM את הכנס.3

.בנקישה למקומו ייכנס rivet עד rivet לחץ.4
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GPU-ה התקנת. 26 איור

הבאים השלבים
.המערכת לוח את התקן.1

BitLocker משתמשי עבור TPM אתחול

שלבים

.TPM-ה את לאתחל יש

.https://technet.microsoft.com/library/cc753140.aspx ראה, נוסף מידע לקבלת

TPM Status )של סטטוס TPM (ל משתנה-Enabled, Activated )פעיל, מופעל.(

TXT משתמשי עבור TPM 1.2 את מאתחל

שלבים
.המערכת להגדרת להיכנס כדי F2 על לחץ, המערכת אתחול בעת.1

System Security) > מערכת BIOS( System BIOS על לחץ), המערכת הגדרת של ראשי תפריט( System Setup Main Menu במסך.2
Settings )מערכת אבטחת הגדרות.(

).אתחול לפני מדידות עם פועלת( On with Pre-boot Measurements-ב בחר), TPM אבטחת( TPM Security באפשרות.3

).הפעל( Activate-ב בחר), TPM פקודת( TPM Command באפשרות.4

.ההגדרות את שמור.5

.המערכת את מחדש הפעל.6

).מערכת הגדרת( System Setup-ל שוב היכנס.7

System Security) > מערכת BIOS( System BIOS על לחץ), המערכת הגדרת של ראשי תפריט( System Setup Main Menu במסך.8
Settings )מערכת אבטחת הגדרות.(

).מופעל( On-ב בחר, Intel TXT באפשרות.9

הבקרה לוח

הבקרה לוח הסרת

מוקדמים תנאים
.המאוורר מעטה את הסר.1
.התפס לכבל להגיע כדי #1 הצינון מאווררי מכלול את הסר, הבקרה לוח והוצאתו השמאלי לקלות.2

שלבים
.הלוגו מלוח הזר הראש כבל את ונתק התפס את משוך.1
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.למערכת צינור של והכבל הבקרה לוח את שמהדקים) 6(הברגים את הסר, #1 פיליפס מברג באמצעות.2

.מהמערכת צינור אותו והוצא והכבל הבקרה לוח את הסר, בצדדים כבל צינור ומסעד הבקרה לוח את החזק.3

הבקרה לוח התקנת

שלבים
.המערכת של דופן דרך הבקרה לוח כבל את נתב.1

.למערכת הבקרה לוח את וחבר המערכת שבלוח החריץ הבקרה לוח עם הבקרה לוח את ישר.2

.כבל תפס באמצעות אותו ואבטח המערכת ללוח הבקרה לוח כבל את חבר.3

.למערכת צינור של והכבל הבקרה לוח את שמהדקים) 6(ברגים את התקן, #1 פיליפס מברג באמצעות.4

הבאים השלבים
.הצינון מאווררי מכלול את התקן, רלוונטי אם.1
.המעטה את והתקן.2

הימני הבקרה לוח הסרת

מוקדמים תנאים
.האוויר חיפוי את הסר.1
.הצינון מאווררי מכלול את הסר.2

שלבים
.המערכת מלוח VGA-ה כבל את נתק.1

.המערכת מלוח הבקרה לוח כבל את ונתק הכבל תפס את משוך.2

.למערכת הכבל תעלת ואת הבקרה לוח את שמהדקים) 6( הברגים את הסר, 1' מס פיליפס מברג באמצעות.3

.מהמערכת אותם והוצא הכבל תעלת ואת הבקרה לוח את הסר, בצדדים כבל ותעלת הבקרה לוח החזקת כדי תוך.4
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הבקרה לוח התקנת

שלבים
.המערכת של דופן דרך VGA וכבל VGA הבקרה לוח כבל את נתב.1

.למערכת הבקרה לוח את וחבר המערכת שבלוח החריץ הבקרה לוח עם הבקרה לוח את ישר.2

.המערכת ללוח AV-ה כבל את חבר.3

.כבל תפס באמצעות אותו ואבטח המערכת ללוח הבקרה לוח כבל את חבר.4

.למערכת צינור של והכבל הבקרה לוח את שמהדקים) 6(ברגים את התקן, #1 פיליפס מברג באמצעות.5

הבאים השלבים
.הצינון מאווררי מכלול התקנת.1
.המעטה את והתקן.2

GPU של מארח כרטיס התקנת
החומרה להתקנת הבאים התהליכים את מתאר זה סעיף

חלופי riser כרטיס התקנת
NVIDIA מסוג GPU עם שפועל PCIe x 16 נתיב עבור נדרש חלופי riser 3 כרטיס. המערכת בלוח החלופי riser-ה כרטיס של ההתקנה את מתאר זה סעיף

Quadro K4200 .זה מכרטיס ביותר הטובים הביצועים יתקבלו כך.
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:הבאים השלבים את השלם, החלופי riser-ה כרטיס את להתקין כדי
.3 בחריץ מהמארז GPU-ה של החשמל כבלי ואת הקיימים riser-ה כרטיסי כל את הסר.1
.האם בלוח המתאים לחריץ היטב שייכנס עד בחוזקה עליו ולחץ החלופי riser-ה כרטיס את הכנס.2
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Teradici Tera2220 מסוג מארח כרטיס התקנת

PCI לכרטיס תושבות להתקין יש, אלה מארחים כרטיסים התקנת לצורך. במערכת Teradici מסוג מארחים כרטיסים של ההתקנה את מתאר זה סעיף
.Dell Precision של 7910 התקשורת בארון 1 הגבהה לכרטיס שיתאימו כדי נמוך פרופיל בעלות

:הבאים השלבים את השלם, המארח הכרטיס את להתקין כדי
.מהמארז 1 הגבהה כרטיס את שמכיל הנמוך הפרופיל בעל המודול את הסר.1
.המודול של האחורי בחלק PCI כרטיס של התמיכה תושבת את פתח.2
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.נמוך בפרופיל PCI כרטיסי עבור ההחזקה תפס את פתח.3

.להם המתאימים PCIe-ה בחריצי Teradici מסוג המארחים הכרטיסים שלושת את התקן.4
.למקומן בחזרה התמיכה תושבת ואת ההחזקה תושבת את ולחץ מיושרים שהכרטיסים ודא.5
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מודול של האחורי החלק את מציגה להלן התמונה. Teradici מסוג המארחים הכרטיסים של האחורי לחלק המארח הכרטיס של החשמל כבלי את חבר.6

 המארח כרטיסי ושל הנמוך הפרופיל
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.למארז המודול בין לחוצים אינם ההפעלה לחצן שכבלי ודא. 1 בחריץ המארז לתוך נמוך הפרופיל מודול את מחדש התקן.7
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.בחריץ שיתמקם כדי בחוזקה מטה כלפי עליו ולחץ כהלכה מיושר שהמודול ודא.8

.מהמארז CPU-ה של האוויר וסת את הסר.9
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.האם בלוח P34-ל פינים 2 בעל נקבה שקע והכנס, להלן כמוצג, ביותר הקרוב Teradici מסוג המארח מהכרטיס ההפעלה לחצן כבל את נתב.10

.הקודם בכבל זכר מסוג למחברים הנוספים בכבלים פינים 2 בעל נקבה מסוג המחבר חיבור ידי על הנותרים המחברים את בשרשרת חבר.11
CPU-ה של הקירור גופי דרך האוויר וסת את מחדש התקן.12

NVIDIA Quadro K4200 מסוג גרפיים כרטיסים התקנת

.במערכת NVIDIA מסוג גרפיים כרטיסים של ההתקנה את מתאר זה סעיף

והרכבה פירוק72



Dell של 7910 התקשורת בארון 1 הגבהה לכרטיס שיתאימו כדי נמוך פרופיל בעלות PCI לכרטיס תושבות להתקין יש, אלה מארחים כרטיסים התקנת לצורך

Precision .

:הבאים השלבים את השלם, הגרפיים הכרטיסים את להתקין כדי
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.להלן שמוצג כפי, 3- ו 2 ההגבהה כרטיסי בתוך GPU-ה של החשמל כבלי את התקן.1
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.2 הגבהה בכרטיס התחתון בחריץ GPU-ה את והתקן הראשון GPU-ל הפינים 6 בעלי החשמל ממחברי אחד חבר.2

.2 הגבהה כרטיס של העליון בחריץ אותו והתקן השני הכרטיס אל חשמל כבל מאותו פינים 6 בעל השני החשמל מחבר את חבר.3
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.התמיכה תפסי ועל PCI-ה החזקת מנגנון על מטה כלפי לחץ.4

.3 הגבהה בכרטיס העליון החריץ בתוך אותו והתקן השלישי לכרטיס החשמל מכבל פינים 6 בעל מחבר חבר.5
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.התמיכה תפסי ועל PCI-ה החזקת מנגנון על לחץ.6

.PCI בכרטיסי מאוכלסים 1-6 חריצים כאשר, להלן בתרשים כמו להיראות כעת אמור המערכת גב.7

GPU יחידות עבור Teradici מסוג מארחים כרטיסים חיווט

.במערכת Teradici מסוג מארחים כרטיסים עבור mini-DisplayPort (mDP)-to-DisplayPort (DP) מסוג כבלים חיבור של ההתקנה את מתאר זה סעיף
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 Teradici מסוג מארחים כרטיסים חיווט. 12 טבלה

Teradici 2220NVIDIA Quadro K4200 מסוג מארח כרטיס

PCI 4 חריץ<->PCI 1 חריץ

PCI 5 חריץ<->PCI 2 חריץ

PCI 6 חריץ<->PCI 3 חריץ

:הבאים השלבים את השלם, הכבל להתקנת
.להלן כמוצג Teradici מסוג המארחים בכרטיסים 1 ליציאה GPU-ב 2 מיציאה mDP-to-DP מסוג הכבלים את חבר.1
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.להלן כמוצג Teradici מסוג המארחים בכרטיסים 2 ליציאה GPU-ב 3 מיציאה mDP-to-DP מסוג הכבלים את חבר.2

.הצורך לפי אותם וסדר היטב מחוברים הכבלים שכל ודא.3

.תצורה ולהגדרת להתקנה מוכנה המערכת כעת.4

BIOS-ה עדכון
:הבאים השלבים את בצע, BIOS-ה את לעדכן כדי
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שלבים
.USB בהתקן BIOS-ה עדכון קובץ את העתק.1

.שלך במערכת כלשהי USB ליציאת USB-ה התקן את חבר.2

.המערכת את הפעל.3

.האתחול מנהל אל לעבור כדי F11 על לחץ, האתחול במהלך.4

.שחיברת USB-ה בהתקן ובחר), BIOS עדכון קובצי סייר-  למערכות עזר תוכניות( System Utilities → BIOS Update File Explorer אל עבור.5

.BIOS-ה עדכון בקובץ בחר, BIOS Update File Explorer-מ.6
.BIOS-ה של והחדשה הנוכחית הגרסה עם תוצג) BIOS-ה לעדכון השירות תוכנית( BIOS Update Utility-ה

.BIOS-ה עדכון את להתקין כדי) BIOS-ה בעדכון המשך( Continue BIOS Update-ב בחר.7

Easy Restore באמצעות השירות תג שחזור
מסוג גיבוי מגובים. המערכת לוח החלפת לאחר, המערכת של התצורה ונתוני UEFI, הרישיון, השירות תג את לשחזר מאפשרת Easy Restore התכונה
.הגיבוי מידע את לשחזר מהמשתמש יבקש BIOS-ה, הבזק מסוג הגיבוי בהתקן השירות תג ואת חדש מערכת לוח מזהה BIOS-ה אם. אוטומטי באופן הבזק

זו משימה אודות

:הזמינות האפשרויות רשימת להלן

.Y הקש, והאבחון הרישיון, השירות תג את לשחזר●
.החיים מחזור בקר על המבוססות שחזור אפשרויות אל לנווט כדי N על לחץ●
.לכן קודם שנוצר חומרה שרת פרופילמ נתונים לשחזר כדי F10 על לחץ●

.המערכת של התצורה נתוני לשחזור יעבור BIOS-ה, השחזור תהליך בסיום הערה

.Y הקש, המערכת של התצורה נתוני את לשחזר כדי●
.N על לחץ, תצורה הגדרות של המחדל בברירת להשתמש כדי●

.מחדש תופעל המערכת, השחזור תהליך בסיום הערה

השירות תג את ידנית לעדכן
.המערכת בהגדרת שימוש, השירות תג את ידנית להזין כדי זה תהליך פעל, נכשלת קל שחזור אם, המערכת לוח של מחדש התקנה לאחר

זו משימה אודות

.השירות תג את להזין כדין המערכת הגדרת בתפריט השתמש, לך ידוע המערכת של השירות תג אם

.המערכת את הפעל.1
.והקש F2 הקש, המערכת להגדרת להיכנס כדי.2
.)שירות תג הגדרות( Service Tag Settings על לחץ.3
.השירות תג את הזן.4

ניתן לא, השירות תג הזנת לאחר. הנכון השירות תג את להזין הקפד. ריק Service Tag השדה כאשר רק השירות תג את להזין באפשרותך הערה
.לשנות או לעדכן

).אישור( OK על לחץ.5

התקנה
:הבאים הנושאים על מידע דורשת Precision 7920 מדגם תקשורת ארון התקנת

תקשורת ארון מסילות●
המערכת אתחול●
בסיסית תצורה●

תקשורת ארון מסילות
.וקבועות נעות-  מסילות של סוגים שני כוללות למסילות הנוגעות ההצעות

כבלים לניהול אופציונלית זרוע עם זמינות הן. שירות קבלת לצורך התקשורת לארון מחוץ מלא באופן המערכת את לפתוח מאפשרות הנעות המסילות
)CMA (בלעדיה או.

והרכבה פירוק80



אינן ולכן, התקשורת בארון בשירותיות תומכות אינן הן, זאת עם. הנעות המסילות לעומת תקשורת ארונות של יותר רחב במגוון תומכות הקבועות המסילות
.CMA-ל תואמות

ללא בהרכבה תומכות הקבועות המסילות והן הנעות המסילות הן. יותקנו הן שבו התקשורת ארון סוג זיהוי הוא המתאימות המסילות בבחירת מרכזי גורם
כלים עם בהרכבה גם תומכים הסוגים שני. הברגה ללא עגול וחור, EIA-310-E תואם', אינץ 19 ברוחב מרובע חור עם מעמדים 4 עם תקשורת בארונות כלים

בעלי תקשורת בארונות בהרכבה תומכות, יותר האוניברסלי הפתרון בהיותן, הקבועות המסילות רק אך, הברגה עם וחור מעמדים 4 בעלי תקשורת בארונות
).Telco( מעמדים 2

:הנתמכים התקשורת ארונות ואת הקבועות והמסילות הנעות המסילות תצורות את מציגה להלן הטבלה

 קבועות ומסילות נעות מסילות. 13 טבלה

מזהה
המסיל

ה

נתמכים תקשורת ארונות סוגימסילה סוגהרכבה ממשק

עמודים 2עמודים 4

מרכזימיושרהברגהעגולמרובע

B6Ready Rails IIנעות√√√XX

B4Ready RailsStatic )סטטי(√√√√√
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לספק חייבים המשתמשים לכן. הברגות מגוון עם מוצעים ההברגה עם התקשורות שארונות בגלל מהערכות אחת באף כלולים אינם הברגים הערה
.הברגה עם תקשורת בארונות המסילות הרכבת בעת משלהם ברגים

.מ"מ 10 עד להיות חייב הנעות למסילות בורג ראש של הקוטר הערה

:כוללים המתאימה המסילה לבחירת נוספים מרכזיים גורמים
התקשורת ארון של והאחוריים הקדמיים ההרכבה אוגני בין הרווח●

)PDU( כוח חלוקת יחידות כגון, התקשורת ארון של האחורי בחלק המותקן ציוד של והמיקום הסוג●

התקשורת ארון של הכולל העומק●

יותר הנמוכה מהמורכבות נובע הדבר. הנעות המסילות לעומת יותר קטנה כוללת רגל וטביעת, כוונון יכולת של יותר גדול טווח מציעות הקבועות המסילות
.CMA-ל בתמיכה צורך שאין ומכך, שלהן

 קבועות מסילות של כוונון יכולת. 14 טבלה

מזהה
המסילה

)מ"מ( המסילה עומק)מ"מ( המסילה של הכוונון טווחהמסילה סוג

CMA עםCMA ללאהברגה עםעגולמרובע

מקסימוםמינימוםמקסימוםמינימוםמקסימוםמינימום

B6676868662861676883714845נעות

B4Static
)סטטי(

זמין לא608879594872604890622

המרחק את מייצגים לעיל המפורטים מקסימום/המינימום ערכי. מותקנות הן שבו התקשורת ארון סוג של פונקציה הוא המסילות של הכוונון שטווח לב שים
הזרוע תושבות עם המסילה של המינימלי העומק את מייצג CMA ללא מסילה עומק. התקשורת בארון והאחוריים הקדמיים ההרכבה אוגני בין המותר

.התקשורת ארון של הקדמיים ההרכבה מאוגני שנמדד כפי) רלוונטי אם( החיצוניות

)CMA( כבלים לניהול זרוע

של הארכה לאפשר כדי נפתחת הזרוע. המערכת מגב שיוצאים והכבלים החוטים את ומאבטחת מסדרת) CMA( כבלים לניהול האופציונלית הזרוע
:CMA-ה של המרכזיות התכונות בין. הכבלים את לנתק צורך שיהיה מבלי התקשורת לארון מחוץ אל המערכות

צפופים בכבלים לתמיכה U בצורת גדולים סלים●
אופטימאלית אוויר לזרימת אוורור פתחי של פתוחה צורה●
לצד מצד הקפיציות התושבות נענוע באמצעות צד בכל פשוטה הרכבה יכולת●
הפעולה במהלך לכבלים נזק של הסיכון את לצמצם כדי פלסטיק באזיקוני במקום מהירה לסגירה לולאות עם ברצועות שימוש●
לחלוטין סגור במצב CMA-ה של לשמירה והן לתמיכה הן שנועד נמוך פרופיל בעל קבוע מגש כולל●
.בנקישה למקומם שנכנסים ואינטואיטיביים פשוטים עיצובים באמצעות, בכלים שימוש ללא המגש את והן CMA-ה את הן להרכיב ניתן●

על, הכוח לספקי המנוגד בצד אותה להרכיב מומלץ, זאת עם. בהמרה צורך וללא בכלים שימוש ללא הנעות המסילות של צד בכל CMA-ה את להרכיב ניתן
.החלפה או שירות לצורך) יש אם( האחוריים הקשיחים ולכוננים הכוח לספקי יותר נוחה גישה לאפשר מנת
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תקשורת בארון התקנה

.הכבד משקלה בעקבות, אנשים שני מחייבת 2U מערכת התקנת הערה

)הכנסה: א אפשרות( התקשורת ארון בתוך המערכת התקנת

אל המערכת שבצדי standoff-ה בורגי הכנסת באמצעות במסילות אנכי באופן מותקנת שהמערכת הדבר פירוש'. הכנסה' של בעיצוב הן הנעות המסילות
את כראוי להתקין כדי אדם בני שני לפחות דרושים, 2U-ה מערכות בכל כמו. מלא מוארך במצב כשהמסילות, המסילות של הפנימיים בחלקים J חריצי

.במסילות המערכת

.במקומן שיינעלו עד התקשורת לארון מחוץ אל הפנימיות המסילות את משוך.1

הפנימית המסילה את החוצה משוך. 27 איור
.ההחלקה במכלולי האחוריים J חריצי אל אותם והורד, המערכת של צד בכל המסילה של האחורי standoff-ה בורג את אתר.2
.J-ה בחריצי ממוקמים המסילה של standoff-ה בורגי שכל עד מטה כלפי המערכת את סובב.3
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J-ה חריצי בתוך ממוקמים המסילה של standoff-ה בורגי. 28 איור
.במקומן ננעלות הנעילה שידיות עד פנימה המערכת את דחף.4
.בתוכו שתהיה עד התקשורת ארון תוך אל המערכת את והחלק, המסילות בשתי קדימה הכחולות הנעילה שחרור לשוניות את משוך.5
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התקשורת ארון תוך אל המערכת את החלק. 29 איור

)נעיצה: ב אפשרות( התקשורת ארון בתוך המערכת התקנת

לחלקים אותם להכניס מכן ולאחר, המערכת צדי אל) מארז( הפנימיים המסילה חלקי את קודם לחבר שיש הדבר פירוש'. נעיצה' עיצוב הן הקבועות המסילות
.התקשורת בארון שמותקנים) ארון( החיצוניים

.במקומן שיינעלו עד, התקשורת לארון מחוץ אל האמצעיות המסילות את משוך.1
.האמצעיות למסילות מחוץ אל הפנימית המסילה והחלקת הלבנות הלשוניות של קדימה משיכה באמצעות הפנימית המסילה נעילת את שחרר.2
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האמצעית המסילה את החוצה משוך. 30 איור

 המסילה רכיב. 15 טבלה

המסילה רכיב

אמצעית מסילה1

פנימית מסילה2

שהם עד במערכת קדימה והחלקתם במערכת standoff-ה בורגי עם במסילה J חריצי יישור ידי-על המערכת צדי אל הפנימיות המסילות את חבר.3
.במקום ננעלים
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למערכת הפנימיות המסילות את חבר. 31 איור
.המוארכות במסילות המערכת את התקן, מוארכות האמצעיות כשהמסילות.4
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המאורכות במסילות המערכת את התקן. 32 איור
.התקשורת ארון אל המערכת את והחלק, המסילות בשתי קדימה הכחולות הנעילה שחרור לשוניות את משוך.5

התקשורת ארון תוך אל המערכת את החלק. 33 איור

והרכבה פירוק88



אתחול
ניהול לצורך במערכת iDRAC של IP-ה כתובת של תצור ולקבוע ולהגדיר ההפעלה מערכת את להתקין, המערכת את להגדיר עליך, המערכת קבלת לאחר

.מערכות

המערכת התקנת
.מהאריזה המערכת את הוצא●

.התקשורת בארון המערכת את התקן, רלוונטי אם●

.למערכת היקפי ציוד חבר●

.חשמל לשקע המערכת את חבר●

.ההפעלה לחצן על לחיצה ידי על המערכת את הפעל●

.המחובר ההיקפי הציוד את הפעל●

iDRAC של IP כתובת של תצורה וקביעת להגדרה שיטות

:הבאים מהממשקים אחד באמצעות Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) עבור IP-ה כתובת את להגדיר באפשרותך

iDRAC הגדרות עבור עזר תוכנית.1

2.Lifecycle Controller

Dell של הפריסה ערכת.3

.הרשת תשתית בסיס על הרשת הגדרות של התצורה את להגדיר עליך תחילה, iDRAC לבין שלך המערכת בין התקשורת את לאפשר כדי

.הרכישה במועד זאת לבקש עליך, iDRAC עבור סטטית IP כתובת תצורת לקבלת הערה

:הבאים מהממשקים אחד באמצעות IP-ה כתובת את להגדיר באפשרותך. DHCP-ל מוגדרת זו אפשרות מחדל כברירת

iDRAC של אינטרנט ממשק.1

2.Remote Access Controller ADMin (RACADM)

WSMAN– אינטרנט שירותי ניהול הכוללים מרחוק שירותים.3

.Integrated Dell Remote Access Control בנושא למשתמש מדריךב עיין, iDRAC של תצורה וקביעת הגדרה על נוסף מידע לקבלת

iDRAC-ל כניסה אודות מידע

Lightweight Directory Access Protocol-ב כמשתמש או Microsoft Active Directory-ב כמשתמש, מקומי כמשתמש iDRAC-ל להיכנס באפשרותך
(LDAP) .יחידה כניסה באמצעות כניסה לבצע גם באפשרותך )Single Sign-On (הוא המחדל בברירת משתמש שם. חכם בכרטיס או root ברירת וסיסמת
,iDRAC-ל ורישיונות iDRAC-ל כניסה אודות נוסף מידע לקבלת. המכירה בנקודת calvin בסיסמה להשתמש לבחור הלקוח אם אלא, random היא המחדל

.Integrated Dell Remote Access Control בנושא למשתמש מדריךב עיין

למשתמש ובמדריך הפקודה שורת ממשק בנושא העזר מדריךב עיין, נוסף מידע לקבלת. RACDAM הפקודה באמצעות iDRAC לגשת גם באפשרותך
.Integrated Dell Remote Access Controller בנושא

בסיסית תצורה קביעת
מנהלי וגם, מרחוק ניהול, ההפעלה מערכת של ההתקנה כגון נוספים פרטים תצורות לבצע יוכלו המשתמשים, כהלכה מוגדר כובתה שהמערכת לאחר

.ההתקנה קושחה/התקנים

ההפעלה מערכת התקנת שיטות
:הבאות מהשיטות באחת השתמש, הפעלה מערכת ללא אליך תישלח המערכת אם, המערכת בלוח נתמכת הפעלה מערכת את להתקין ניתן
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●Dell בכתובת ההפעלה מערכת תיעוד ראה-  והתיעוד מערכות לניהול כלים Dell.com/operatingsystemmanuals.

●Dell Lifecycle Controller-See בכתובת בתיעוד החיים מחזור בקר dell.com/esmmanuals.

●Dell OpenManage Toolkit-See את פריסה OpenManage בכתובת בתיעוד dell.com/openmanagemanuals

.support matrix Dell.com/ossupport ההפעלה ומערכות ראה, שברשותך במערכת הנתמכים הפעלה מערכות לרשימת על מידע לקבלת

מרחוק ניהול
את ולקבוע, מנוהל הניהול תחנת את הגדר, למידע נגישות remote עבור iDRAC להגדיר עליך, iDRAC באמצעות מערכות לניהול Out-of-Band לבצע כדי

/Dell.com בכתובת) תקשורת ארון ניהול( Rack Management Guide במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת. נתמכים אינטרנט דפדפני של התצורה
dssmanuals.

- OpenManage Essentials (OME) תוכנה Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) באמצעות, במערכת מרחוק ולנהל לנטר גם באפשרותך
Systems Management Console .ראה, נוסף מידע לקבלת Dell.com/openmanagemanuals.

וקושחה התקנים מנהלי של והתקנה הורדה
המערכות ניהול וקושחת ההתקנים מנהלי, BIOS-ה של האחרונות הגרסאות את במערכת ולהתקין להוריד מומלץ, המערכת שדרוג בעת
.support.dell.com-מ

.האינטרנט דפדפן במטמון את לנקות הקפד הערה

.www.dell.com/support/drivers אל עבור.1

.שדה המהיר השירות קוד או השירות תג שלך המערכת של השירות תג את הזן',  מוצרים בחירת ב.2

אוטומטי באופן לאתר למערכת לאפשר כדי me עבור שירות תג Automatically detect my באפשרות בחר, השירות תג את לך אין אם הערה
.הדף מוצרים בחירת מתוך המוצר את לבחור כדי Dell של המוצרים כל של רשימה מתוך בחר בחר או, השירות תג את

.מוצגים שלך הבחירה על החלים ההתקנים מנהלי). והורדות התקנים מנהלי קבל( Get Drivers and Downloads על לחץ.3

.השירות תוכנית לאזורים חלוקה של התצורה HDD-ה את להוריד כדי 3 עד 1 שלבים על חזור.4

.מוצג השירות תוכנית לאזורים חלוקה של התצורה System Utilities. HDD על ולחץ Category לפי חפש.5

QRL באמצעות המערכת על מידע גישה
של העליון בחלק ממוקם QRL-ה. שברשותך המערכת אודות למידע מהירה גישה לקבל כדי) QRL( המהיר המשאבים מאתר את להשתמש באפשרותך

.המערכת כיסוי

מוקדמים תנאים
.מותקן סורק QR-ה קוד את כולל הלוח מחשב או החכם הטלפון ודא

:שברשותך המערכת אודות הבא המידע את כוללת QRL-ה

הדרכה סרטוני●
.כללית סקירה ומכני, LCD diagnostics, למשתמש במדריך לרבות, עזר חומרי●
.האחריות במידע החומרה לתצורת שברשותך הספציפי מהירה גישה לקבל כדי המערכת של השירות תג●
המכירות וצוות הטכנית לתמיכה פנה כדי Dell אל ישיר קישור●

שלבים
או הספציפי המוצר אל ודפדף Dell.com/QRL אל עבור.1
'.המהיר המשאבים מאתר את או שברשותך Dell מערכת) QR( מהיר משאב-ספציפיים דגם את לסרוק כדי הלוח מחשב או החכם הטלפון השתמש.2
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ורכיבים טכנולוגיה
.במערכת והרכיבים הטכנולוגיה אודות מידע מכילים הבאים הסעיפים
:נושאים

•iDRAC9
•Lifecycle Controller של Dell
מעבדים•
•Chipset )שבבים ערכת(
מערכת זיכרון•
LCD צג•
הרחבה לכרטיסי Riser וכרטיסי הרחבה כרטיסי•
•Storage )אחסון(
זרם ספק יחידות•
המהימנה הפלטפורמה מודול•

iDRAC9

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) של הכוללת הזמינות ואת לשפר וכדי יותר לפרודוקטיביים מערכות מנהלי להפוך כדי תוכנן
פיזית בגישה הצורך את ומפחית מרחוק מערכות ניהול לבצע להם מסייע, במערכת בעיות על מערכות מנהלי בפני מתריע Dell. iDRAC של המערכות
.למערכת

iDRAC ,זמינים חיוניים עבודה ועומסי יישומים על לשמור לעסקים שעוזר יותר גדול נתונים מרכז מפתרון חלק הוא, חיים מחזור בקר טכנולוגיית עם בשילוב
שימוש ללא, מקום מכל Dell של מערכות ולתקן בעיות לפתור, לעדכן, תצורה להגדיר, לנהל, לנטר, לפרוס מערכות למנהלי מאפשרת הטכנולוגיה. תמיד

.Hypervisor של ולמצבו להימצאותו או ההפעלה מערכת לסוג קשר ללא מושגות אלה מטרות. בסוכנים

iDRAC9 הבאות בגרסאות זמין:

●iDRAC9 Basic  -או תקשורת ארון מסוג המערכות בכל מחדל כברירת זמין Tower 200-500 מסדרה.

●IDRAC9 Express  -או תקשורת ארון מסוג, ומעלה 600 מסדרה המערכות בכל מחדל כברירת זמין Tower המגירה מערכות ובכל.

●IDRAC9 Enterprise  -מערכת דגמי בכל זמינה.

.Integrated Dell Remote Access Controller בנושא למשתמש מדריךב עיין, נוסף למידע

iDRAC 9  -חדשות תכונות
:iDRAC9-ב שזמינות העיקריות החדשות התכונות את מכילה הבאה הרשימה

Distributed Management Task Force של בסטנדרטים שעומד API - (RESTful( יישומים תכנות ממשק., R2-ו Redfish 2016.R1-ב תמיכה נוספה●
(DMTF) .מערכות לניהול ובטוח מדרגי ממשק מספק הוא.

●iDRAC RESTful API מסוג קבצים העברת ודרך מקומית קבצים הזרמת דרך גישה עם מערכת תצורת בפרופילי תומך משופר HTTP/S.
.JSON קבצים ופורמט מאגרים-מבוססי קושחה עדכוני עבור מערכת תצורת בפרופיל תמיכה נוספה●
.iDRAC GUI-מ מערכת תצורת פרופילי וייבוא ייצוא●
●Quick Sync 2 את מחליף Quick Sync NFC (Near Field Communication) עם BLE (Bluetooth Low Energy) ו-Wi-Fi גבוהה נתונים תפוקה עבור.

.וירטואלי למסוף ובגישה iDRAC של GUI-ב תמיכה
קבצים להעברות HTTP/HTTPS-ב תמיכה נוספה●
.מערכת תצורת פרופילי עבור WSman בהזרמת תמיכה נוספה●
iDRAC ידי-על ידי על המערכות את ולנהל לקבץ וניתן יחדיו לקיבוץ ניתנים משנה רשת באותה iDRACs כל. Group Manager-  חדשה תכונה נוספה●

.הקבוצה של ראשי
.GUI-ל הכניסה דף עבור אבטחה באנר נוסף●
.שלישי צד של PCIe כרטיסי של יותר טובה אוויר לזרימת וקטורים-מרובה קירור●
●DHCP לכתובת המחדל ברירת היא IP של iDRAC )סטטית הייתה קודמים בדורות המחדל ברירת.(
.קודם מדור root/calvin מהיצרן הוזמן אם אלא, הנשלף המידע תג על ומודפסת אקראי באופן נוצרת המחדל ברירת סיסמת●

5
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●IDRAC Direct USB חריץ כעת הוא המערכת בקדמת Micro B ,ל קבוע באופן שמחובר-iDRAC מוגברת אבטחה לצורך בלבד.
'.וכו בקושחה, iDRAC-ב, BIOS-ב שינויים ביצוע לצורך Dell של בכלים השימוש להגבלת, מערכת נעילת, חדשה תכונה נוספת●
●IDRAC Service Module )iSM (ב מראש מותקן-iDRAC בהורדה צורך ללא; ההפעלה במערכת גם בו להשתמש וניתן.
●SupportAssist דרך להגדרה ניתן iDRAC שירות קבלת לצורך Phone Home של מהתמיכה אישי Dell.
●SupportAssist Collector קוצבי כעת כולל dump מליבת iDRAC ,קובצי dump ויומני חומרה קריסות של ESXi.
●SupportAssist viewer  -בפורמט דוח לייצא אפשרות HTML5 רגילים אינטרנט בדפדפני בו לצפות שיוכל הלקוח עבור.
.נוח ושימוש יותר מהירה דפים לטעינת HTML5 בפורמט מלא אינטרנט ממשק●
.iDRAC של GUI-ב BIOS תצורת●
או GUI דרך, בסוכנים שימוש ללא) RLM( RAID ברמת והעברה) OCE( מקוונת קיבולת הרחבת כגון, iDRAC באמצעות יותר נרחבות אחסון פונקציות●

CLI.
.iDRAC-ב משתמשים של מחיקה/בהוספה שיפור●
.יותר יעילה התראות תצורת●
.HTML5 vConsole-ב Next Boot ואפשרויות חשמל אספקת בקרת נוספו●
.Dell ידי על נתמכים PCIe כרטיסי ועבור LOM's עבור, iDRAC עבור ויציאה מתג מספקת, Connection View, שנוספה התכונה●
).אופציונלי( 16GB פנימי vFlash כרטיס●
).אופציונלי( LCD לוח עם צג מסגרת●

Lifecycle Controller של Dell

.dell.com/idracmanuals ראה, Dell של LifeCycle Controller על נוסף מידע לקבלת. Lifecycle Controller-ה של כללית סקירה זוהי הערה

iDRAC9 עם Lifecycle Controller

ואבחון תחזוקה, תצורה הגדרת, פריסה כגון מערכות ניהול של משימות לביצוע מתקדם מוטמע מערכות ניהול מספק Dell של Lifecycle Controller-ה
ממשק של וביישומים out-of-band בפתרון) iDRAC( Dell Remote Access Controller-מ כחלק מסופק הוא). GUI( גרפי משתמש ממשק באמצעות
ניהול כולל, בחומרה היבט כל ולנהל גישה לקבל כדי UEFI קושחת עם עובד iDRAC. ביותר העדכניות Dell במערכות) UEFI( להרחבה וניתן אחיד קושחה
).BMC( בסיס ניהול בקר של המסורתיות ליכולות מעבר משנה ומערכות רכיבים

.SLN321599 הידע במאגר המאמר את קרא. 2019 לדצמבר נכון עוד נתמך אינו נפרד חיים מחזור ניהול הערה

Lifecycle Controller עם iDRAC-ב השימוש יתרונות

:Lifecycle Controller עם iDRAC-ב השימוש מיתרונות כמה להלן

.כשל בעקבות ההתאוששות זמן את לקצר או במערכת כשל למנוע שיסייע באופן, ממשיות או פוטנציאליות תקלות על מוקדמת הודעה–  מוגברת זמינות●

,רחוקות מערכות של יותר גדול למספר מערכות מנהלי של ההשפעה טווח הרחבת) - TCO( הכוללת הבעלות עלות והפחתת משופרת פרודוקטיביות●
.נסיעות כגון, התפעוליות העלויות צמצום כדי תוך יותר לפרודוקטיבי IT-ה צוות את שתהפוך עובדה

של האבטחה רמת את לאבד בלי קריטיות ניהול פעולות לבצע יכולים מערכות מנהלי, רחוקות למערכות מאובטחת גישה באמצעות-  מאובטחת סביבה●
.והרשת המערכת

Lifecycle של GUI באמצעות יותר קלה ואחזקה פריסה מספק Lifecycle Controller-ה-  Lifecycle Controller-ה באמצעות משופר מוטמע ניהול●
Controller מרחוק שירותים וממשקי מקומית פריסה עבור )Redfish ,Racadm ו-WS-Man (עם בשילוב, מרחוק פריסה עבור OpenManage
Essentials של Dell שותפים ומסופי.

עיקריות תכונות
:הן Lifecycle Controller של העיקריות התכונות

,Lifecycle Controller של ליומנים, BIOS-ל שקשור מידע למחוק ניתן. נבחרים מערכת ברכיבי ואחסון מערכת נתוני של מחיקה-  מערכת מחיקת●
.iDRAC של הרישיון פרטי את למחוק אפשרות אין, זאת עם. במערכת אחסון ורכיבי iDRAC הגדרות

.מקומי מפתח בהצפנת תמיכה–  אבטחה●

ושחזור קודם למצב קושחה החזרת, למערכת רישיון יבוא. ידוע קודם למצב המערכת ושחזור RAID תצורת כולל, המערכת פרופיל גיבוי-  מערכת שחזור●
.חלופי מערכת לוח הותקן אם, המערכת תצורת של
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.מערכת לוח החלפת לאחר הרישויון ופרטי החומרה תצורת של אוטומטי שחזור–  פשוט שחזור●

.טכנית תמיכה עבור שדרושים מלאי פרטי וכן ההפעלה ומערכת החומרה יומני כל של איסוף-  SupportAssist איסוף●

.בעיות פתרון לטובת Lifecycle Controller יומני●

.היצרן ותצורת הנוכחית המערכת תצורת על פרטים–  חומרה מצאי●

Lifecycle Controller הפעלת

מהרשימה Lifecycle Controller-ב לבחור כדי POST במהלך >F10< על ולחץ המערכת את מחדש הפעל, Lifecycle Controller עם לעבוד להתחיל כדי
.הרשת הגדרות את ולקבוע שפה לבחור לך ומאפשר מוצג ההגדרות אשף, לעבוד מתחיל Lifecycle Controller-ש הראשונה בפעם. המוצגת

מעבדים
עבודה בעומסי תכליתיות-רב ומציעות) Intel Xeon Scalable)Skylake-SP המעבדים משפחת את כוללות Precision 7920 מדגם תקשורת ארון מערכות
שירותים ולהספקת, משופרים וביצועים יעילות בעלת תוכנה מוגדרת תשתית גבי על שפועלים הבא הדור של נתונים למרכזי נועדו אלה מעבדים. שונים

עבודה, גבוהים בביצועים מחשוב, לענן עבודה בעומסי תומכת Intel Xeon Scalable המעבדים משפחת. רגילים ויישומים בענן מקוריים ביישומים זמישים
.נתונים למרכזי ואחסון ברשת

המעבד תכונות
נוספים ושיפורים) IPC( למעגל משופרות הנחיות עם, הבא הדור של הליבה ארכיטקטורת היא Intel Xeon Scalable של החדשה המעבדים משפחת

המעבדים מוצרי משפחת של רבות תכונות משפרת גם אלא, חדשות תכונות מוסיפה רק לא Intel Xeon scalable של המעבדים משפחת. בארכיטקטורה
:כולל, E5-2600 v4 מסוג Intel Xeon של הקודמת

.סיביות 46 של פיזית כתובת ושטח סיביות 48 של וירטואלית כתובת שטח●
.משנה הליכי בשני לתמוך ליבה לכל מאפשרת היא, מופעלת) Intel® HT טכנולוגיית( Hyper-Threading Technology התכונה כאשר●
)נתונים מטמון( KB 32 של DCU-ומ) הוראות מטמון( KB 32 של ICU-מ מורכב FLC-ה. כ"בסה 64 KB- ) FLC( ראשונה ברמה מטמון●
).LLC-ה את כולל לא( לליבה MB )MLC( אמצעית רמה מטמון●
●Intel® Advanced Vector Extensions 512 )Intel® AVX-512 (מסוג יחידה ביצוע יחידת עם AVX512 fused multiply-add) FMA .(אשר מעבדים

.FMA של שנייה ביצוע יחידת מאפשרים Advanced RAS-ב תומכים

נתמכים מעבדים
 Precision 7920 מדגם תקשורת ארון עבור נתמכים מעבדים. 16 טבלה

Intelדגם
SKU

G(מהירותSKUDell DPN סוג
Hz(

MB(מטמון
(

QPI(GT/s)מהירות
זיכרון
(מרבית
MT/s(

TurboTDPהליבות

Intel מעבד
Xeon

Scalable

3106BronzeFH30X1.724.759.621338ללא Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

3104BronzeJNFW51.719.259.621336ללא Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6148GoldMXCY02.427.510.4240020Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6154Gold0H31R324.7510.4240018Turbo200W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6150GoldJ9C402.724.7510.4240018Turbo165W
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)המשך( Precision 7920 מדגם תקשורת ארון עבור נתמכים מעבדים. 16 טבלה

Intelדגם
SKU

G(מהירותSKUDell DPN סוג
Hz(

MB(מטמון
(

QPI(GT/s)מהירות
זיכרון
(מרבית
MT/s(

TurboTDPהליבות

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6142Gold1JJHM2.62210.4240016Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6132GoldPYJN72.619.2510.4240014Turbo140W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6136GoldCVWTJ324.7510.4240012Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6126GoldF56GN2.619.2510.4240012Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6134GoldNFXK93,224.7510.424008Turbo130W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6128GoldM6PT03,419.2510.424006Turbo115W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

5122Gold6JMR63.616.510.424004Turbo105W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6152GoldY1HH12.130.2510.4240022Turbo140W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6138Gold5R52V227.510.4240020Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6140GoldDTTYM2.324.7510.4240018Turbo140W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

6130GoldXJ73T2.12210.4240016Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

5120Gold7051X2,219.2510.4240014Turbo105W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

5118Gold4J8WW2.316.510.4240012Turbo105W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

5115Gold9JV7H2.413.7510.4240010Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8180PlatinumK2XNJ2,538.510.4266628Turbo205W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8168Platinum1PCFM2.73310.4266624Turbo205W
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)המשך( Precision 7920 מדגם תקשורת ארון עבור נתמכים מעבדים. 16 טבלה

Intelדגם
SKU

G(מהירותSKUDell DPN סוג
Hz(

MB(מטמון
(

QPI(GT/s)מהירות
זיכרון
(מרבית
MT/s(

TurboTDPהליבות

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8156PlatinumHV7Y23.616.510.426664Turbo105W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8176Platinum35TP42.12210.4266616Turbo120W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8170Platinum0Y6D12.135.7510.4266626Turbo165W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8164Platinum6X9YX235.7510.4266626Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

8160Platinum6DKVT2.13310.4266624Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

4116SilverD4NCN2.116.59.6240012Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

4114SilverC6RY12,213.759.6240010Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

4112Silver6YC562.616.59.624004Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

4110Silver7KW7T2.124.759.624008Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

Scalable

4108Silver6YFV11.824.759.624008Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

3204GoldMTH641.98.259.621336ללא Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

4208SilverG1M202.10119.624008Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

4210SilverMWPK22,213.759.6240010Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

4214Silver71N632,216.59.6240012Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

4215SilverHWMRK2,5119.624008Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

4216Silver5T94K2.1229.6240016Turbo100W

Intel מעבד
Xeon

5215GoldNG67F2,513.7510.4266710Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

5215LGold6K1Y02,513.7510.4266710Turbo85W
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)המשך( Precision 7920 מדגם תקשורת ארון עבור נתמכים מעבדים. 16 טבלה

Intelדגם
SKU

G(מהירותSKUDell DPN סוג
Hz(

MB(מטמון
(

QPI(GT/s)מהירות
זיכרון
(מרבית
MT/s(

TurboTDPהליבות

Intel מעבד
Xeon

5215MGold67J072,513.7510.4266710Turbo85W

Intel מעבד
Xeon

5217Gold22K8M3.01110.426678Turbo115W

Intel מעבד
Xeon

5218GoldT4V7N2.32210.4266716Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

5220Gold2KXG92,224.7510.4266718Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

5222Gold98VCX3.816.510.426674Turbo105W

Intel מעבד
Xeon

6230Gold95XN22.127.510.4293320Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

6240GoldT5T3W2.1624.7510.4293318Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

6242GoldMT2VR2.82210.4293316Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

6244Gold436R73.624.7510.429338Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

6248GoldVDKWR27.527.510.4293320Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

6252Gold5G75W2.135.7510.4293324Turbo150W

Intel מעבד
Xeon

6254GoldHNYX13.124.7510.4293318Turbo200

Intel מעבד
Xeon

8253Platinum75KJ12,22210.416Turbo125W

Intel מעבד
Xeon

8256Platinum3D9K33.816.510.44Turbo105W

Intel מעבד
Xeon

8260Platinum657WT2.435.7510.424Turbo165W

Intel מעבד
Xeon

8260LPlatinumCWDV32.435.7510.424Turbo165W

Intel מעבד
Xeon

8260MPlatinumXY2392.435.7510.424Turbo165W

Intel מעבד
Xeon

8268PlatinumRGDKN2.935.7510.424Turbo205W

Intel מעבד
Xeon

8270PlatinumKKGKH2.735.7510.426Turbo205W

Intel מעבד
Xeon

8276Platinum6FRK62,238.510.428Turbo165W

Intel מעבד
Xeon

8276LPlatinum2TY702,238.510.428Turbo165W

Intel מעבד
Xeon

8276MPlatinum2VXY42,238.510.428Turbo165W
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)המשך( Precision 7920 מדגם תקשורת ארון עבור נתמכים מעבדים. 16 טבלה

Intelדגם
SKU

G(מהירותSKUDell DPN סוג
Hz(

MB(מטמון
(

QPI(GT/s)מהירות
זיכרון
(מרבית
MT/s(

TurboTDPהליבות

Intel מעבד
Xeon

8280PlatinumCNRY32.738.510.428Turbo205W

Intel מעבד
Xeon

8280LPlatinum7HY3W2.738.510.428Turbo205W

Intel מעבד
Xeon

8280MPlatinumX7R7Y2.738.510.428Turbo205W

מעבד תצורות
.מעבד לכל ליבות 28 ובעד מעבדים שני בעד תומך Precision 7920 מדגם תקשורת ארון

יחיד CPU תצורת
והזיכרון CPU-ה חריצי את לאכלס יש, זאת עם. CPU1 בשקע בלבד אחד מעבד בו מותקן אם רגילה בצורה יתפקד Precision 7920 מדגם תקשורת ארון

שלושת כל, יחיד מעבד של בתצורה. מאוכלס יהיה CPU2 שקע רק אם תאתחל לא המערכת. להתחממות שקשורות מסיבות CPU2-ל שקשורים הריקים
.יפעלו 2A הגבהה בכרטיס PCIe 6 וחריץ 1C הגבהה בכרטיס PCIe-ה חריצי

Chipset )שבבים ערכת(
.פלט/בקלט מקיפה תמיכה שמספקת) Intel C620) Lewisburg PCH השבבים בערכת משתמשות Precision 7920 מדגם תקשורת ארון מערכות
:כוללות ויכולות פונקציות

4.0a מהדורה, ACPI Power Management Logic-ב תמיכה●
3.0 מהדורה*, PCI Express של בסיסי מפרט●
.היציאות בכל לשנייה Gb 6 עד של נתונים העברת בקצבי תומך, משולב טורי ATA מארח בקר●
.SuperSpeed USB 3.0 יציאות עם xHCI USB בקר●
ישיר מדיה ממשק●
טורי היקפי ממשק●
טורי היקפי ממשק●
יחידות עם לשימוש PCIe העלאת, PCIe של בסיס כיציאות מוגדרים להיות גבוהה במהירות מסוימים פלט/קלט לאותות מאפשר-  גמישים פלט/קלט●

SKU של מסוימות PCH ,SATA )ו-sSATA ,(או USB 3.0.
)GPIO( כללי לשימוש פלט/קלט●
)GPIO( כללי לשימוש פלט/קלט●
2.0 גירסה, מערכות ניהול אפיק מפרט●
אמת זמן שעון בקר/משולב שעון בקר●
●Intel® High Definition Audio ו-Intel® Smart Sound Technology
●10/1 Gb Ethernet משולב
●10/1 Gb Ethernet משולב
Intel® Rapid Storage Technology Enterprise-ב תומך●
מערכות פלטפורמת ובשירותי Intel® Active Management Technology-ב תומך●
)ישיר פלט/קלט עבור Intel של וירטואליזציה טכנולוגיית( Intel® Virtualization Technology for Directed I/O- ב תומך●
Intel® Trusted Execution Technology-ב תומך●
JTAG Boundary Scan גבולות בסריקת תמיכה●
Intel® QuickAssist טכנולוגיית●
●Intel® Trace Hub באגים לאיתור

Intel.com בכתובת לבקר ניתן, נוסף מידע לקבלת
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מערכת זיכרון
בזיכרון נשמרות המעבד שמבצע ההוראות ).LRDIMMs( מופחת בעומס DIMM וברכיבי) DDR4) RDIMMs ברישום DIMM ברכיבי תומכת המערכת
.המערכת

.לשנייה MegaTransfers-ב DIMM מהירות פירושו MT/s הערה

:הבאים לגורמים בהתאם לשנייה MT 2666 או לשנייה MT 2400, לשנייה MT 2133 להיות יכול הזיכרון אפיק של הפעולה תדר

)LRDIMM או DIMM) RDIMM סוג●
ערוץ בכל המאוכלסים DIMM-ה רכיבי מספר●
)צפופה לתצורה מיטוב או אישית התאמה, ממוטבים ביצועים, לדוגמה( שנבחר המערכת פרופיל●
המעבדים של נתמך מרבי DIMM תדר●

שני. ערוצים לשישה מחולקת שקעים 12 של קבוצה כל. מעבד לכל אחת קבוצה, שקעים 12 של קבוצות לשתי שמפוצלים זיכרון שקעי 24 מכילה המערכת
.בשחור השני השקע ושל בלבן מסומנות הראשון השקע של השחרור לשוניות כאשר, לערוץ שקעים

.2 למעבד מוקצים B12 עד B1 בשקעים DIMM ורכיבי, 1 למעבד מוקצים A12 עד A1 בשקעים DIMM רכיבי הערה

 מרבי זיכרון מודול. 17 טבלה

מעבדיםהנתמך התדר

31xx סדרת2133

41xx סדרת2400

51xx סדרת2400

61xx סדרת2666

:כך מסודרים הזיכרון ערוצי

 זיכרון ערוצי. 18 טבלה

5 ערוץ4 ערוץ3 ערוץ2 ערוץ1 ערוץ0 ערוץמעבד

CPU 1חריצים A1, A7חריצים A2, A8חריצים A3, A9חריצים A4, A10חריצים B5, A11חריצים A6, A12

CPU2חריצים B1, B7חריצים B2, B8חריצים B3, B9חריצים B4, B10חריצים B5, B11חריצים B6, B12

זיכרון מודולי להתקנת כלליות הנחיות
או, תצורה קביעת במהלך זיכרון להגיב להפסיק, המערכת של אתחול למנוע יכולים אלה הנחיות במגמה לצפות כדי שיתקלקל זיכרון תצורות הערה
.הזיכרון של מצומצם מספר עם הפעלה מערכת

:זיכרון מודולי להתקנת המומלצות ההנחיות להלן. התצורה שבבים ערכת ארכיטקטורת בכל ולהפעיל להגדיר כדי המערכת הפעלת

.LRDIMM-ו RDIMM רכיבי לערבב אין●
.x8-ו x4 של DRAM מבוססי DIMM רכיבי לערבב ניתן●
.rank למספר קשר ללא, ערוץ בכל LRDIMM רכיבי שלושה עד לאכלס ניתן●
.rank למספר קשר ללא, ערוץ בכל LRDIMM רכיבי שלושה עד לאכלס ניתן●
.שמותקן ביותר האיטי הזיכרון מודול של במהירות יפעלו המודולים, שונות מהירויות בעלי זיכרון מודולי מותקנים אם●
,כפול מעבד עם במערכות עבור. A1-A12 השקעים זמינים, יחיד מעבד עם במערכות עבור. מעבד מותקן אם רק הזיכרון מודולי של השקעים את אכלס●

.B12 עד B1 והשקעים A12 עד A1 השקעים זמינים
.השחורות השחרור לשוניות את ולאחריו הראשון לבנות שחרור לשוניות עם השקעים כל את תחילה אכלס●
B1 השקע את אכלס, 1 מעבד עבור A1 השקע את מאכלס אתה אם, לדוגמה. זהים להיות צריכים מעבד כל עבור הזיכרון תצורת, כפול מעבד בתצורת-ב●

.הלאה וכן, 2 מעבד עבור
.מרביים ביצועים להשגת, פעם בכל) לערוץ אחד DIMM רכיב( מעבד לכל DIMM רכיבי ארבעה אכלס●

זיכרון מודול
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זיכרון
.2,666MT/s של במהירויות 1,536GB עד של בנפח זיכרון עם, DIMM רכיבי 24 בעד תומך Precision 7920 מדגם תקשורת ארון

כדי במאגר משתמשים אשר) LRDIMMs( מופחת בעומס DIMM וברכיבי) RDIMMs( רשומים DIMM ברכיבי תומך Precision 7920 מדגם תקשורת ארון
.בפלטפורמה מקסימלית זיכרון קיבולת שמאפשר דבר, יותר רבה צפיפות לספק וכדי הזיכרון על העומס את לצמצם

נתמכים DIMM רכיבי

 נתמכות זיכרון טכנולוגיות. 19 טבלה

)DDR4 מסוג זיכרון( Precision 7920 מדגם תקשורת ארוןמאפיינים

DIMMRDIMM רכיב סוג

LRDIMM

2,666MT/sהעברה מהירות

2,400MT/s

2,133MT/s

)DDR4 מסוג בזיכרון( 1.2Vמתח

Precision 7920 מדגם תקשורת בארון נתמכים אינם) UDIMM( אגירה ללא DIMM רכיבי הערה

.הבאים DIMM ברכיבי תומך Precision 7920 מדגם תקשורת ארון

 נתמכים DIMM רכיבי. 20 טבלה

קיבולת
DIMM)ב-GB(

לכל שורותDIMM רכיב סוגDIMM מהירות
DIMM

DIMM מתחSDDC-ב תמיכהנתונים רוחב

82,666MT/sRDIMM1x8ECC 1.2מתקדם

162,666MT/sRDIMM2x8ECC 1.2מתקדם

322,666MT/sRDIMM2x41.2המצבים כל

642,666MT/sLRDIMM4x41.2המצבים כל

Memory Speed )זיכרון מהירות(

כל. שלו ולתצורה שמותקן DIMM-ה לסוג בהתאם, 2,1133MT/s-ו 2,666MT/s ,2,4400MT/s של במהירויות תומך Precision 7920 מדגם תקשורת ארון
ורכיבי CPU-ה ידי-על שנתמכת ביותר גבוהה המהירות תהיה זו מהירות, מחדל כברירת. זהים ומתח מהירות בתנאי פועל והערוצים המעבדים בכל הזיכרון

המערכת ומתח BIOS-ב המהירות הגדרות, המעבד ידי על שנתמכת המקסימלית המהירות לפי גם נקבעת בפעולה DIMM-ה רכיבי מהירות. DIMM-ה
.2,666MT/s של זיכרון במהירות תומכים המעבדים כל לא. בפעולה

ערוץ בכל DIMM-ה רכיבי וסוג כמות על בהתבסס, Precision 7920 מדגם תקשורת ארון עבור ביצועים ופרטי זיכרון תצורות סוגי מוצגים להלן בטבלה
.זיכרון

 DIMM של ביצועים פרטי. 21 טבלה

רכיב סוג
DIMM

רכיב של ומהירות נומינלי מתחתקיבולתDIMM רכיב דירוג
DIMM

1 DPC2 DPC

RDIMM1R/2R8GB, 16GB,
32GB

DDR4 (1.2V)I: 2,666

D:2,666

I: 2400

D:2,666

LRDIM4R64 KBDDR4 (1.2V)I: 2,666

D:2,666

I: 2400

D:2,666
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LCD צג
בלוח להשתמש ניתן. מצדך התערבות נדרשת האם או כראוי פועלת המערכת אם לציין כדי שגיאה והודעות סטטוס, המערכת על מידע מספק LCD-ה לוח
המערכת חומרת ידי על שנוצרים והאירועים השגיאה הודעות אודות מידע לקבלת. במערכת iDRAC של IP-ה כתובת את להציג או להגדיר כדי גם LCD-ה

qrl.dell.com בכתובת', שגיאה קודי חיפוש' בדף עיין, המערכת רכיבי את שמנטרים וסוכנים

.חם לחיבור ניתנת האופציונלית הקדמית המסגרת. האופציונלית הקדמית במסגרת רק זמין LCD-ה לוח

:להלן מפורטים LCD-ה לוח של והתנאים הסטטוסים

.רגילה פעילות תנאי בעת לבנה היא LCD-ה של האחורית התאורה●
.בטקסט תיאור ולאחריו שגיאה קוד ומציגה לכתומה הופכת LCD-ה של האחורית התאורה, לב תשומת דורשת המערכת אם●

.כבויה או מופעלת המערכת אם בין בכתום יאיר LCD-ה, שגיאה ומזוהה חשמל למקור מחוברת המערכת אם הערה

.להפעילו כדי LCD-ה במסך כלשהו לחצן על לחץ. פעילות חוסר של דקות חמש אחרי המתנה למצב עובר LCD-ה, שגיאות ואין נכבית המערכת כאשר●
.מחדש אותה והתקן הצג מסגרת את הסר, להגיב מפסיק LCD-ה לוח אם●

.עזרה קבלת בסעיף עיין, נמשכת הבעיה אם

.אחרים כלים או LCD-ה לוח, iDRAC של העזר תוכנית באמצעות בוטלה LCD-ב ההודעות תכונת אם כבויה תישאר האחורית LCD-ה תאורת●

LCD לוח תכונות. 34 איור

 LCD לוח תכונות. 22 טבלה

תיאורצג או לחצןפריט

.אחד צעד של במרווחים אחורה הסמן הזזתשמאל צד1

.מסמן שהסמן התפריט פריט בחירתבחר2

.אחד צעד של במרווחים קדימה הסמן הזזתימין3

:ההודעות גלילת בעת

.הגלילה מהירות את להגביר כדי הימני הלחצן על ארוכה לחיצה לחץ●
.לעצור כדי הלחצן את שחרר●

.בגלילה יתחיל הצג, פעילות ללא שניות 45 לאחר. הלחצן את שתשחרר ברגע לגלול יפסיק הצג הערה

.iDRAC של IP כתובת או שגיאה והודעות סטטוס, מערכת מידע הצגתLCD-ה צג4

הבית במסך הצגת
כאשר. שגיאות או מצב הודעות אין כאשר, הרגילה המערכת הפעלת במהלך מוצג זה מסך. המערכת על מידע שהמשתמש מוצג המסך Home את

.להפעילו כדי LCD- ה במסך כלשהו לחצן על לחיצה. פעילות חוסר של דקות חמש לאחר המתנה למצב נכנס LCD, שגיאות שאין נכבה המערכת

שלבים
).ימין או שמאל', בחר(' הניווט לחצני משלושת אחד על לחץ, הביתמסך את להציג כדי.1

למעלה החץ את לבחור המשך, אחר מתפריט הבית מסך אל לנווט כדי.2

a.מוצג  למעלה החץ את שתמחק עד הניווט בלחצן ממושכת לחיצה לחץ.

b.מעלה חץ באמצעות הביתסמל אל נווט .
c.הבית מסך שסמל עד
d.הלחצן על לחץ, הבית ממסך Select )הראשי לתפריט להיכנס כדי) בחר.
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)Setup( ההגדרות תפריט

.הבאה לפעולה שתמשיך לפני האפשרות את לאשר עליך, הגדרותה בתפריט אפשרות בחירת בעת הערה

תיאוראפשרות
iDRACבחר DHCP או Static IP האפשרות אם. הרשת מצב של תצורה להגדיר כדי Static IP הם הזמינים השדות, נבחרה IP,

Subnet (Sub) )משנה רשת (ו -Gateway (Gtw) )באפשרות בחר). שער Setup DNS להפעיל כדי DNS כתובות ולהציג
.זמינים נפרדים DNS ערכי שני. תחום

Set error )הגדרת
)שגיאה

להתאים מאפשרת זו תכונה. SEL-ב IPMI-ה לתיאור שתואמת בתבנית LCD של שגיאה הודעות להציג כדי SEL באפשרות בחר
.SEL לערך LCD-ב הודעה

.למשתמש וידידותי פשוט בתיאור LCD של שגיאה הודעות להציג כדי) פשוט( Simple באפשרות בחר

Set home )הגדרת
)הבית מסך

שניתן והפריטים האפשרויות עבור' תצוגה' תפריט של מקטע ראה. מחדל כברירת) בית( Home במסך שיוצג המידע את בחר
).בית( Home במסך המחדל כברירת להגדיר

)תצוגה( View התפריט

.הבאה לפעולה שתמשיך לפני האפשרות את לאשר עליך, התצוגה בתפריט אפשרות בחירת בעת הערה

תיאוראפשרות
iDRAC IPהצגת IPv4 או IPv6 עבור iDRAC9 .כוללות הכתובות DNS )ואתהמשניהראשי ,(שערIP ,,משנה רשת- ו )ל-IPv6 רשת אין

).משנה

MACה כתובות הצגת-MAC התקני עבור iDRAC, iSCSI רשת או.

.המערכת של משתמש מחרוזת או דגם, מארחה שם הצגתשם

.המערכת של השירות תג או הנכס תג הצגתמספר

.Setupתפריט של מקביל home להגדיר תיקבע התבנית את הצג. בוואט או שעה/BTU-ב המערכת של ההספק הצגתחשמל

.Setupתפריט של מקביל home להגדיר תיקבע התבנית את הצג. פרנהייט או בצלזיוס המערכת של הטמפרטורה הצגתטמפרטורה

הרחבה לכרטיסי Riser וכרטיסי הרחבה כרטיסי
המכשיר משופרת פונקציונליות להוסיף כדי אנכי הרחבה כרטיס או המערכת בלוח הרחבה לחריץ להכניס שניתן הרחבה כרטיס הוא למכשיר הרחבה כרטיס
.הרחבה אפיק דרך

המכשיר את מונע לא הדבר. חסר או נתמך אינו הרחבה לכרטיסי Riser בכרטיס אם למערכת מתחבר במקרה) SEL( המערכת אירועי מיומן A הערה
.מוצג השהייה F1/F2 או BIOS POST הודעת וללא האוטומטית

הרחבה כרטיסי להתקנת הנחיות
:נתמכים 3 מדור PCI Express (PCIe) של הבאים ההרחבה כרטיסי, שלך המערכת לתצורת בהתאם

 ההרחבה כרטיס של הגבהה כרטיס מפרטי. 23 טבלה

הגבהה כרטיס
הרחבה לכרטיס

PCIe חריצי
הגבהה בכרטיס

חריץ רוחבקישוראורךגובהמעבד חיבור

x16x16מלא אורךמלא גובה1 מעבד1CSlot 1 הגבהה כרטיס

x8x16מלא אורךמלא גובה1 מעבד1CSlot 2 הגבהה כרטיס

x8x16אורך חצימלא גובה1 מעבד1CSlot 3 הגבהה כרטיס

x16x16מלא אורךמלא גובה4Processor 2 חריץ2A הגבהה כרטיס

x8x16מלא אורךמלא גובה5Processor 2 חריץ2A הגבהה כרטיס
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)המשך( ההרחבה כרטיס של הגבהה כרטיס מפרטי. 23 טבלה

הגבהה כרטיס
הרחבה לכרטיס

PCIe חריצי
הגבהה בכרטיס

חריץ רוחבקישוראורךגובהמעבד חיבור

x8x16אורך חצינמוך פרופיל1 מעבד6 חריץ2A הגבהה כרטיס

x8x16מלא אורךמלא גובה7Processor 2 חריץ3A הגבהה כרטיס

x16x16מלא אורךמלא גובה8Processor 2 חריץ3A הגבהה כרטיס

.חמה להחלפה ניתנים אינם ההרחבה לכרטיסי החריצים הערה

צריכים ביותר הגבוהה בעדיפות ההרחבה כרטיסי. מכנית והתאמה מתאים קירור להבטיח כדי הרחבה כרטיסי להתקנת הנחיות מספקת הבאה הטבלה
.והחריצים הכרטיסים קדימות סדר לפי ההרחבה כרטיסי שאר את להתקין יש. המצוינת החריצים קדימות לפי, תחילה מותקנים להיות

 הגבהה כרטיס ללא תצורות. 24 טבלה

כרטיסים של מרבי מספרהחריצים קדימותהכרטיס סוג

NDCחריץ NDC1

PERC3, 1, 21

GFX/GPU Compute (DW)1,4,83

GFX (FH/SW)1,4,8,2,5,76 עד

GFX (LP)61

PCIe SSD (LP) - Zoom 261

PCIe SSD (FH) - Zoom 21,2,3,4,5,7,81

PCIe SSD (FH) - Zoom 41,4,82 *)7 הערה ראה(

Teradici (P25) (LP)61

Teradici (P25 or P45) (FH)1,2,4,5,7,82

FH(1,2,4,5,7,81( טורי

LP(61( טורי

FH(1,2,4,5,7,81( שמע

LP(61( שמע

הערה
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בסדר הראשון הפתוח בחריץ להשתמש יש. החריצים קדימות לפי מכן ולאחר הכרטיסים קדימות לפי, במערכת הכרטיסים את להתקין יש.1
.הקדימות

.6 בחריץ רק להתקין ניתן גובה בחצי) LP( נמוך פרופיל בעלי כרטיסים.2

.במערכת CPU2 של התקנה מחייבים 8, 7, 5, 4 חריצים.3

).BOM הבסיס במערכת כלולים חשמל כבלי( איתו שיותקן יותר או אחד חיצוני חשמל כבל דורש 75W מעל כרטיס כל.4

).דגם מאותו כולם( תואמים להיות צריכים הכרטיסים, GPU כרטיסי מספר של תצורה להגדרת. שווה קדימות יש הגרפיים לכרטיסים.5

6.GPU של NVIdia עם שעובד SLI התקנת כולל, 7-ו 4 בחריצים מותקן להיות חייב CPU2 כבל גם להתקין יש. שני SLI.

7.Zoom4  -Zoom4 דורש כפול CPU ה כרטיסי ושני כפול-Zoom שקע את לאכלס חייבים CPU2 )8-ו 4 חריצים.(

.3 בחריץ Teradici P25/P45 את להתקין אין.8

Storage )אחסון(

Precision 7920 התפעוליות הדרישות ואת שלך העבודה עומס להסתגל לך המאפשר המדרגי האחסון לספק במעמד .Precision 7920 במעמד מציע
.הקשיח הכונן תא חזית עם אחסון הרחבת

קשיח כונן

Precision 7920 תומכת במעמד SAS ,SATA.

נתמכים קשיחים כוננים
 SATA- ו SAS-  נתמכים קשיחים כוננים. 25 טבלה

מארז
המחשב

מהירוסוג
ת

מהירות
סיבוב

קיבולות

SATA'אינץ 2.5
SSD

6Gb256זמין לאGB, 512GB, 480 יגה'ג 960, יגה'ג-

SATA6Gb7200500 2, בתים-טרה 1, בתים-יגה'גTB

SAS,SS
D

12Gbיגה'ג 800, הרץ-יגה'ג 400זמין לא-

SAS12Gb10K1.8 בתים-טרה

SAS12Gb15,000 יגה'ג 600ד"סל

3,5SATA6Gb72001 2, בתים-טרהTB, 8 בתים-טרה

 NVMe - SD PCIe הנתמכים הכוננים. 26 טבלה

תיאור

256GB ההתקן

512GB ההתקן

ההתקן בתים-טרה 1

זרם ספק יחידות
.במערכת הרכיבים חשמל אשר component הפנימית החומרה הוא) PSU( הכוח ספק יחידת

:הבאים ברכיבים תומכת שברשותך המערכת

)PSU( חילופין זרם ספקי יחידות ואט 1100 או ואט 1600 שני●

.הטכני המפרט בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת הערה
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הכוח ספקי יחידות ערבוב). Extended Power Performance) EPP את לכלול חייב הכוח ספק יחידות בשתי, שתי מותקנות אם התראה
התאמה-אי מכך כתוצאה. נתמך אינו Precision Workstation של קודמים ומדורות) ההספק דירוג אותה בעלי הכוח ספקי יחידות אפילו(

.המערכת להפעלת אי מצב או PSU בגרסאות

במצב. המערכת של BIOS-ב נקבעת) יתירות בלי-  2+0 או יתירות עם-  1+1( הזרם אספקת יתירות תצורת, זהים כוח ספקי שני מותקנים כאשר הערה
מועבר מהספקים אחד, מאופשרת חמה החלפה כאשר. מנוטרלת חמה החלפה כאשר הזרם ספקי משני שווה באופן למערכת מסופק חשמל, יתיר
.מרבית יעילות להשגת, נמוך המערכת ניצול כאשר שינה למצב

.זהה מרבי הספק של להתקינם יש, משמשים כוח ספקי שני אם הערה

החמה ההחלפה תכונת
.חשמל אספקת ביתירות הכרוכה החשמל תקורת את ניכרת במידה שמפחיתה, החמה ההחלפה בתכונת תומכת שלך המערכת

גבוהה ביעילות פועל ולכן, מהעומס המערכת אחוזים PSU 100 תומך הפעיל. שינה למצב עובר היתירים אחד, מאופשרת החמה ההחלפה תכונת כאשר
ישוב שינה במצב שנמצא PSU-ה, נפילות active PSU של המתח תפוקת אם. active-PSU של המתח תפוקת את מנטר שינה במצב שנמצא PSU-ה. יותר
.פעיל תפוקה למצב

שנמצאת PSU יחידת להפעיל גם מסוגלת הפעילה היחידה, שינה במצב מהן אחת השארת מאשר יותר יעילה תהיה הזרם ספק יחידות שתי הפעלת אם
.שינה במצב

:הן) PSU( זרם ספק יחידת של המחדל ברירת הגדרות
.פעיל למצב תעבור היתירה היחידה, 50%-מ גבוה הפעילה PSU-ה יחידת על העומס אם●
.שינה למצב תעבור היתירה היחידה, 20%-מ יורד הפעילה PSU-ה יחידת על העומס אם●

 בכתובת iDRAC של למשתמש במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת. iDRAC הגדרות באמצעות החמה ההחלפה תכונת של התצורה את לקבוע באפשרותך
Dell.com/idracmanuals.

המהימנה הפלטפורמה מודול
Intel של את. דיגיטליים ואישורים ולאחסן ליצור סיסמאות אימות לבצע או על להגן, מקשים ואחסן ליצירת משמשים) TPM( המהימנה הפלטפורמה מודול
TXT )טכנולוגיית Trusted Execution ההפעלה מערכת של תכונה הפלטפורמה מבטיח מיקרוסופט של עם יחד) פונקציונליות של Windows נתמך .TPM
.Windows ההפעלה מערכת-ב BitLocker Drive Encryption הקשיח הכונן את לאפשר כדי גם לשמש יכולה

.המערכת בלוח בלבד אחת ומאוגד) PIM( נתקע מודול נמצא TPM שבב את

.היצרן ידי על שהותקנו והוא, נתקע מודול עבור מחבר כולל המערכת לוח

המהימנה הפלטפורמה מודול. 35 איור

:אפשרויות TPM שבב של סוגים ארבעה קיימים

TPM אין●
●TPM 1.2 Nuvoton מאושרי FIPS CC-TCG
●TPM TPM 2.0 Nuvoton מאושרי FIPS CC-TCG
●TPM 2.0 Security
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ונסה תחילה הבקרה לוח את להחליף לך ממליצה Dell חברת, לאתר שיישלח יהיו המערכת ומסעד הבקרה לוח את הן שעליו התרחיש ב הערה
המערכת לוח את החזר). החדש הבקרה בלוח להעתיק, הרישיונות, השירות תג תהליך( Easy Restore את להשלים כדי המערכת את להפעיל
.למקומו
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BIOS ו-UEFI
.המערכת קושחת באמצעות ההפעלה למערכת אתחול ללא מערכת של בסיסיות ותכונות הגדרות לנהל באפשרותך

:נושאים

הפעלה לפני מערכת יישומי לניהול אפשרויות•
מערכת הגדרת•
טכניים מפרטים•
BIOS-ה עדכון•

הפעלה לפני מערכת יישומי לניהול אפשרויות
:הפעלה לפני מערכת יישומי לניהול הבאות האפשרויות את כוללת המערכת

מערכת הגדרת●
Dell של החיים מחזור בקר●
●Boot Manager
●Preboot execution environment) PXE(

מערכת הגדרת
.שלך במערכת ההתקנים והגדרות iDRAC-ה הגדרות, BIOS-ה הגדרות את לקבוע באפשרותך )המערכת הגדרת( System Setup המסך באמצעות

.אלה הגדרות שינוי לפני Dell אל פנה. בדרישות פתרון לכל מראש נקבעה כבר אלו הגדרות

.F1 הקש, הטקסט בדפדפן העברה טקסט את להציג כדי. מחדל כברירת הגרפי בדפדפן יוצג הנבחר השדה עבור עזרה טקסט הערה

:דרכים בשתי המערכת להגדרת לגשת ניתן
.מחדל כברירת מופעל הדפדפן—סטנדרטי גרפי דפדפן●
.המסוף של מחדש ניתוב באמצעות מופעלת זו אפשרות—טקסט דפדפן●

המערכת להגדרות כניסה
:הבאים השלבים את בצע, המסך המערכת להגדרת את להציג כדי

שלבים
.המערכת את מחדש הפעל או הפעל.1

:הבאה ההודעה הופעת לאחר מיד F2 על לחץ.2

F2 = System Setup

את מחדש הפעל מכן ולאחר, האתחול את תסיים שהמערכת עד המתן, F2 על לחיצה לאחר להיטען מתחילה ההפעלה מערכת אם הערה
.שוב ונסה המערכת

המערכת הגדרת של ראשי תפריט

תיאוראפשרות
System BIOSהגדרות לקבוע מאפשרת BIOS.

6
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תיאוראפשרות
iDRAC Settingsהגדרות לקבוע מאפשרת iDRAC.

לאפשר באפשרותך. UEFI באמצעות iDRAC-ה פרמטרי של תצורה וקביעת להגדרה ממשק מהווה iDRAC הגדרות של השירות
של למשתמש במדריך עיין, נוסף מידע לקבלת. iDRAC הגדרות של השירות תוכנית באמצעות iDRAC פרמטרי מגוון לנטרל או

.dell.com/esmmanuals בכתובת Dell של משולב מרחוק גישה בקר

Device Settingsהתקן הגדרות לקבוע מאפשרת.

Service Tag
Settings

המערכת של השירות תג את מאפשרת

System BIOS המסך

,הגדרות וסיסמת מערכת סיסמת, אתחול סדר כגון ספציפיות פונקציות לערוך וכדי BIOS בהגדרות לצפות כדי System BIOS במסך להשתמש באפשרותך
.USB יציאות לנטרל או ולאפשר RAID מצב להגדיר

זו משימה אודות
.System BIOS על לחץ, הראשי המערכת הגדרת תפריטב

.System BIOS המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
.הלאה וכן השירות תג, BIOS-ה גרסת, המערכת דגם שם כגון, המערכת על מידע הצגתמערכת מידע

Memory Settingsהמותקן לזיכרון בנוגע ואפשרויות מידע הצגת.

Processor
Settings

.ועוד מטמון גודל, מהירות כגון, למעבד בנוגע ואפשרויות מידע הצגת

SATA Settingsה ויציאות בקר את לנטרל או לאפשר אפשרויות הצגת-SATA המובנים.

.הגדרות NVMe את לנטרל או לאפשר אפשרויות הצגתNVMe הגדרות

Boot Settingsהאתחול מצב לקביעת אפשרויות הצגת )BIOS או UEFI .(לשנות ומאפשר UEFI ו-BIOS אתחול הגדרות.

רשת הגדרות את לנטרל או לאפשר אפשרויות הצגתרשת הגדרות

Integrated Devicesקשורות ואפשרויות תכונות לקביעת וכן משולבים התקנים של ויציאות בקרים לנטרל או לאפשר אפשרויות הצגת.

Serial
Communication

.קשורות ואפשרויות תכונות לקביעת וכן הטוריות היציאות את לנטרל או לאפשר אפשרויות הצגת

System Profile
Settings

.ועוד המעבד תדר, במעבד החשמל ניהול של ההגדרות לשינוי אפשרויות הצגת

System Securityאבטחת, הגדרות סיסמת, מערכת סיסמת כגון, המערכת של האבטחה הגדרות לקביעת אפשרויות הצגת TPM כן כמו. ועוד,
.במערכת NMI-וה ההפעלה בלחצני תמיכה מנטרל או מאפשר

OS יתיר כוח ספק
Control

OS Control יתיר לשינוי אפשרויות הצגת

Miscellaneous
Settings

.ועוד במערכת והשעה התאריך לשינוי אפשרויות מציג

Debug Menu
Settings

.מסוימים כוננים של הטורי הבאגים איתור פלט רמת את קובע זה שדה

המערכת מידע מסך פרטי
.BIOS וגרסת מערכת דגם', שירות תג' כגון מערכת מאפייני להציג כדי) מערכת מידע( System Information במסך להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
תפריט( System Setup Main Menu > System BIOS > System Information על לחיצה ידי-על System Information מסך את להציג תוכל
).מערכת מידע-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של ראשי
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:System Information המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
System Model

Name
.המערכת של הדגם שם הצגת

System BIOS
Version

.במערכת המותקנת BIOS-ה גרסת של הצגה

System
Management

Engine Version

.Management Engine קושחת של הנוכחית הגרסה הצגת

System Service
Tag

.המערכת של השירות תג הצגת

System
Manufacturer

.המערכת יצרן של השם הצגת

System
Manufacturer

Contact
Information

.המערכת יצרן של הקשר פרטי הצגת

System CPLD
Version

.במערכת CPLD קושחת של הנוכחית הגרסה הצגת

UEFI Compliance
Version

.המערכת קושחת של UEFI-ה תאימות רמת הצגת

)זיכרון הגדרות( Memory Settings המסך פרטי

זיכרון בדיקת כגון, ספציפיות זיכרון פונקציות לנטרל או לאפשר וכדי הזיכרון הגדרות בכל לעיין כדי Memory Settings במסך להשתמש באפשרותך
.Node Interleaving-ו מערכת

זו משימה אודות
ראשי תפריט( System Setup Main Menu > System BIOS > Memory Settings על לחיצה ידי-על Memory Settings מסך את להציג תוכל
).זיכרון הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של

:Memory Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
System Memory

Size
.במערכת המותקן הזיכרון כמות את מציג

System Memory
Type

.במערכת המותקן הזיכרון סוג את מציג

System Memory
Speed

.המערכת זיכרון מהירות את מציג

System Memory
Voltage

.המערכת זיכרון מתח את מציג

Video Memory
)וידיאו זיכרון(

.הווידאו זיכרון כמות את מציג

System Memory
Testing

.והקש) מנוטרל(  Disabled-  ו מאופשר הן האפשרויות. המערכת אתחול במהלך מופעלים המערכת זיכרון בדיקות אם מציין
.והקש) מנוטרל(  Disabled מוגדרת System Memory Testing האפשרות, מחדל כברירת

Memory Operating
Mode

.Optimizer Mode-  מחדל כברירת. הזיכרון הפעלת מצב את מציין
הזיכרון לתצורת בהתאם, אחרות זמינות ואפשרויות מחדל ברירות לקבל עשוי Memory Operating Mode הערה

.במערכת

במערכת להשתמש ניתן זה במצב. כשלים בפני שעמיד בזיכרון אזור מגדיר Dell Fault Resilient Mode את הערה
.מרבית מערכת זמינות להשיג ההפעלה מערכת לליבת לאפשר או חיוניים יישומים לטעון כדי זו בתכונה שתומכת הפעלה
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תיאורתפריט פריט
מצב של הנוכחי המצב
הזיכרון הפעלת

.Optimizer Mode-  זו אפשרות. הזיכרון הפעלת מצב של הנוכחי המצב ציון

Node Interleavingבארכיטקטורת תמיכה יש אם קובע Non-Uniform Memory) NUMA .(מאופשר זה שדה אם ,Node Interleaving נתמך זיכרון
,מחדל כברירת). אסימטריות( NUMA זיכרון בתצורות תומכת המערכת, Disabled אם. מותקנת אינה הזיכרון symmetric אם

.והקש) מנוטרל(  Disabled מוגדרת Node Interleaving האפשרות

מעבד הגדרות מסך פרטי
שליפת, וירטואליזציה טכנולוגיית של אפשור כגון, ספציפיות פונקציות ולבצע המעבד הגדרות את להציג כדי Processor Settings במסך להשתמש תוכל

.לוגי מעבד של פעילות וחוסר מראש חומרה

זו משימה אודות
תפריט( System Setup Main Menu > System BIOS > Processor Settings על לחיצה ידי-על Processor Settings מסך את להציג תוכל
).מעבד הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של ראשי

:Processor Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
Logical Processorהאפשרות אם. הלוגיים המעבדים מספר והצגת הלוגיים המעבדים של השבתה או הפעלה Logical Processor )מעבדים

Disabled-כ מוגדרת זו אפשרות אם. הלוגיים המעבדים כל את מציג BIOS-ה), מופעלת( Enabled-כ מוגדרת) לוגיים
)לוגיים מעבדים( Logical Processor האפשרות, מחדל כברירת. ליבה לכל אחד לוגי מעבד מציג BIOS-ה), מושבתת(

).מופעלת( Enabled-כ מוגדרת

Virtualization
Technology

Virtualization האפשרות, מחדל כברירת. וירטואליזציה עבור המסופקות הנוספות החומרה יכולות של השבתה או הפעלה
Technology )וירטואליזציה טכנולוגיית (כ מוגדרת-Enabled )מופעלת.(

Adjacent Cache
Line Prefetch

Adjacent האפשרות, מחדל כברירת. רציף לזיכרון גישה של גבוה ניצול שדורשים יישומים עבור לאופטימאלית המערכת הפיכת
Cache Line Prefetch )סמוך מטמון קו של מראש סידור (כ מוגדרת-Enabled )עבור זו אפשרות להשבית ניתן. מופעלת

.אקראי לזיכרון גישה של גבוה ניצול שדורשים יישומים

Hardware
Prefetcher

)מראש חומרה שליפת( Hardware Prefetcher האפשרות, מחדל כברירת. מראש חומרה שליפת של השבתה או הפעלה
).מופעלת( Enabled-כ מוגדרת

DCU Streamer
Prefetcher

DCU Streamer האפשרות, מחדל כברירת. Data Cache Unit (DCU) של מראש הזרמה סידור של השבתה או הפעלה
).מופעל( Enabled-כ מוגדרת) DCU של מראש הזרמה סידור(

DCU IP Prefetcherסידור של השבתה או הפעלה IP של מראש Data Cache Unit (DCU) .האפשרות, מחדל כברירת DCU IP Prefetcher
).מופעל( Enabled-כ מוגדרת) DCU של מראש IP סידור(

Sub NUMA Clusterהזיכרון הגנת טכנולוגיית של השבתה או הפעלה Execute Disable .האפשרות, מחדל כברירת Execute Disable מוגדרת
).מופעלת( Enabled-כ

Logical Processor
Idling

בקרי של משנה לקבוצת כפוף אשכול כשכל, כתובות טווח בסיס על מבוזרים לאשכולות LLC-ה פירוק של השבתה או הפעלה
).מושבתת( Disabled-כ מוגדרת האפשרות. זיכרון

Configurable TDPהתרמי התכנון עוצמת של מחדש הגדרה מאפשר )TDP (יותר נמוכות לרמות.

TDP לפזר צריכה הצינון שמערכת המרבית האנרגיה לכמות מתייחס.

Level 2-ו Level 1) מחדל ברירת לפי, רגיל( ,Normal (set by default) הן האפשרויות

X2Apic Modeמצב את מנטרל או מאפשר X2Apic.

Dell Controlled
Turbo

.מעבדים רישומי ארבעה עד להופיע עשויים, המותקנים CPU-ה למספר בהתאם הערה

Performance-כ מוגדר) המערכת פרופיל( System Profile כאשר רק פועלת זו אפשרות. הטורבו בהפעלת שולט
).ביצועים(

Number of Cores
per Processor

.הכלכ מוגדרת מעבד לכל הליבות מספר האפשרות, מחדל כברירת. מעבד בכל הפועלות הליבות במספר שליטה

Processor Core
Speed

.המעבד של המרבי הליבה תדר את מציג
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תיאורתפריט פריט
כל עבור מוצגות הבאות ההגדרות. מעבדים רישומי ארבעה עד להופיע עשויים, המותקנים CPU-ה למספר בהתאם הערה1 מעבד

.במערכת שמותקן מעבד

Family-Model-
Stepping

.Intel ידי-על כמוגדר, המעבד של והדירוג הדגם, המשפחה את מציג

Brandהמעבד ידי-על המדווח המותג שם את מציג.

Level 2 Cacheמטמון של כולל גודל מציג L2.

Level 3 Cacheמטמון של כולל גודל מציג L3.

Number of Coresמעבד לכל הליבות מספר את מציג.

Processor 2ה למספר בהתאם הערה-CPU כל עבור מוצגות הבאות ההגדרות. מעבדים רישומי ארבעה עד להופיע עשויים, המותקנים
.במערכת שמותקן מעבד

Family-Model-
Stepping

.Intel ידי-על כמוגדר, המעבד של והדירוג הדגם, המשפחה את מציג

Brandהמעבד ידי-על המדווח המותג שם את מציג.

Level 2 Cacheמטמון של כולל גודל מציג L2.

Level 3 Cacheמטמון של כולל גודל מציג L3.

Number of Coresמעבד לכל הליבות מספר את מציג.

)SATA הגדרות( SATA Settings המסך פרטי

.במערכת RAID לאפשר וכדי SATA התקני של SATA-ה הגדרות את להציג כדי SATA Settings במסך להשתמש תוכל

זו משימה אודות
של ראשי תפריט( System Setup Main Menu > System BIOS > SATA Settings על לחיצה ידי-על SATA Settings המסך את להציג תוכל

).SATA הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת

.SATA Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
Embedded SATAה את להגדיר מאפשר-SATA במצבים המוטמע off )כבוי ,(AHCI Mode )מצב AHCI (או RAID Mode )מצב RAID .(כברירת

).AHCI מצב( AHCI Mode-כ מוגדרת) מוטמע Embedded SATA )SATA האפשרות, מחדל

Security Freeze
Lock

.RAID במצב ולא AHCI במצב רק זמינה רק זו אפשרות. POST במהלך המוטמעים SAT-ה לכונני אבטחה נעילת פקודת שולח
)מופעלות( Enabled-כ מוגדרות אפשרויות

Write Cacheכונני עבור הפקודה את מנטרל או מאפשר SATA בהפעלה עצמית בדיקה במהלך )POST( .כ מוגדרות אפשרויות-Disabled
)מושבתות(

Port Aהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Bהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Cהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.
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תיאורתפריט פריט
.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Dהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Eהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Fהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Gהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Hהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Iהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Jהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

Port Kהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Lהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

הקיבולת את מציג
הכונן של הכוללת
.הקשיח

.הנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם
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תיאורתפריט פריט
Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

Port Nהנבחר ההתקן של הכונן סוג את מגדיר.

.הנבחר ההתקן של הכונן דגם את מציגדגם

Drive Typeה ליציאת המחובר הכונן סוג את מציג-SATA.

.אופטיים כוננים כגון, נשלפים מדיה התקני עבור מוגדר אינו השדה. הקשיח הכונן של הכוללת הקיבולת את מציגקיבולת

)אתחול הגדרות( Boot Settings המסך פרטי

.האתחול סדר את לציין מאפשר גם הוא. UEFI או BIOS- ל האתחול מצב את להגדיר כדי המסך Boot Settings להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
הגדרת של ראשי תפריט( System Setup Main Menu > System BIOS > Boot Settings על לחיצה ידי-על Boot Settings מסך את להציג תוכל

).אתחול הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת

:Boot Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
Boot Modeהמערכת של האתחול מצב את להגדיר מאפשר.

מצב באותו מותקנת אינה ההפעלה מערכת אם, המערכת של אתחול למנוע עשויה האתחול מצב החלפת התראה
.אתחול

אתחול את מנטרלת BIOS- כ זה שדה הגדרת. התפריט UEFIBIOS Boot Settingsמשבית זה שדה הגדרת הערה
UEFI בתפריט ההגדרות.

עם תאימות תאפשר BIOS- כ זה שדה הגדרת. UEFI- כ זו אפשרות להגדיר תוכל, UEFI-ב תומכת ההפעלה מערכת אם
.UEFI מוגדרת האתחול מצב, מחדל כברירת. ההפעלה מערכות UEFI שאינה

Boot Sequence
Retry

המערכת, האתחול בביצוע נכשלת והמערכת, מאופשר זה שדה אם. החוזר הניסיון תכונת האתחול רצף את משבית או מפעיל
)מאופשר( Enabled מוגדרת האתחול רצף של החוזר, מחדל כברירת. שניות 30 לאחר האתחול רצף את לבצע שוב תנסה
.והקש

Hard Disk Failoverהראשונה בפעם רק, מנוטרלת האפשרות כאשר. האתחול ברצף הם ניסה הקשיחים הכוננים ברצף התקנים אילו מציין Hard
disk device מוגדרת האפשרות כאשר. אתחול לבצע ניסה הוא ברשימה Enabled )כל, מאופשר Hard disk על ניסה ההתקנים

.UEFI אתחול במצב מאופשרת אינה זו אפשרות. הקשיחים הכוננים ברצף בסעיף מופיעים, מנת

UEFI שולט זה שדההאתחול רצף UEFI האתחול סדר

NIC 1 מחיצה 1 יציאה משולב

אתחול אפשרות
לנטרל/לאפשר

.האתחול ברצף ב UEFI של האתחול אפשרות את מנטרל או מאפשר זה שדה

)זיכרון הגדרות( Memory Settings המסך פרטי

.האתחול סדר את לציין מאפשר גם הוא. מהמחשבUEFI של האתחול מצב את להגדיר כדי המסך רשת הגדרות להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
הגדרת של ראשי תפריט( System Setup Main Menu > System BIOS > Boot Settings על לחיצה ידי-על Boot Settings מסך את להציג תוכל

).אתחול הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת

:Boot Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
UEFI PXE settingsהרשת הגדרות המערכת את קובע זה שדה.

PXE Device1מוגדרת האפשרות. הרשת הגדרות המערכת את קובע זה שדה Enabled )והקש) מאופשר.
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תיאורתפריט פריט
)מנוטרל(  Disabled מוגדרת האפשרות. הרשת הגדרות המערכת את קובע זה שדהPXE2 התקן

)מנוטרל(  Disabled מוגדרת האפשרות. הרשת הגדרות המערכת את קובע זה שדהPXE3 התקן

)מנוטרל(  Disabled מוגדרת האפשרות. הרשת הגדרות המערכת את קובע זה שדהPXE4 התקן

Device1 על לחץ
Settings) הגדרות

).ממד-תלת

)מאופשר(Enabled מוגדרת האפשרות. PXE התקן עבור שימוש נעשה NIC ממשק

:הן האפשרויות. PXE התקן עבור שימוש נעשה NIC ממשקממשק

NIC 1 מחיצה 1 יציאה משולב

NIC 1 מחיצה 1 יציאה משולב

NIC 1 מחיצה 1 יציאה משולב

NIC 1 מחיצה 1 יציאה משולב

Protocolפרוטוקול את קובע זה שדה PXE התקן עבור משמש PXE .הן האפשרויות IPv4 )ו) מחדל ברירת הגדר  -IPv6

VLANשגיאות ניפוי של השבתה או הפעלה USB .ו מאופשר הן האפשרויות  -Disabled )מחדל ברירת הגדר(

CPU-ה מזהה את מציגVLAN מזהה

VLAN עדיפות את מציגVLAN עדיפות

UEFI הגדרות HTTPה מאפשר זה שדה-BIOS ליצור כדי UEFI התקן עבור אתחול אפשרות HTTP .מוגדרת האפשרות Disabled  )מנוטרל(

HTTP Device1ה מאפשר זה שדה-BIOS ליצור כדי UEFI התקן עבור אתחול אפשרות HTTP .מוגדרת האפשרות Disabled  )מנוטרל(

)מנוטרל(  Disabled מוגדרת האפשרות. HTTP התקן עבור אתחול אפשרות UEFI ליצור כדי BIOS-ה מאפשר זה שדהHTTP2 התקן

)מנוטרל(  Disabled מוגדרת האפשרות. HTTP התקן עבור אתחול אפשרות UEFI ליצור כדי BIOS-ה מאפשר זה שדהHTTP3 התקן

)מנוטרל(  Disabled מוגדרת האפשרות. HTTP התקן עבור אתחול אפשרות UEFI ליצור כדי BIOS-ה מאפשר זה שדהHTTP4 התקן

UEFI Settigns
ISCSI

.ISCSI initiator (iqn format) של השם את מציין זה שדה

.ISCSI initiator (iqn format) של השם את מציין זה שדהISCSI מאתחל שם

ISCSI Device1עבור בתצורה שולט זה שדה ISCSI ההתקן.

משולבים התקנים מסך פרטי
משולב RAID בקר, הווידאו בקר זה בכלל, המשולבים ההתקנים כל של הגדרות ולקבוע להציג כדי Integrated Devices במסך להשתמש באפשרותך

.USB ויציאות

זו משימה אודות
הגדרת של ראשי תפריט( System Setup Main Menu על לחיצה ידי-על )משולבים התקנים( Integrated Devices המסך את להציג תוכל

.)משולבים התקנים( Integrated Devices>  )מערכת System BIOS (BIOS>  )מערכת

.Integrated Devices המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
User Accessible

USB Ports
את משביתה) בלבד אחוריות יציאות הפעלת( Only Back Ports On באפשרות בחירה. USB יציאות של השבתה או הפעלה
בחירה, USB-ה יציאות כל את משביתה) היציאות כל כיבוי( All Ports Off באפשרות בחירה, הקדמיות USB-ה יציאות

במערכות. P.O.S.T במהלך USB-ה יציאות כל את משביתה)) דינמי( היציאות כל כיבוי( All Ports Off (Dynamic) באפשרות
לא USB-ה ועכבר המקלדת, האתחול תהליך השלמת לאחר. האתחול במהלך פועלים USB-ה ועכבר מקלדת, מסוימות הפעלה
.מושבתות היציאות אם יפעלו

לתכונות הגישה את ותגביל USB-ה ניהול יציאת את תנטרל All Ports Off או Only Back Ports On-ב בחירה הערה
iDRAC.

Internal USB Portה יציאת את משביתה או מפעילה-USB כ מוגדרת האפשרות, מחדל כברירת. הפנימי-On )פועלת.(
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עבור USB יציאת

iDRAC Direct
מוגדרת האפשרות כאשר. המארח של נראות ללא, בלעדי באופן iDRAC ידי על מנוהלת iDRAC Direct עבור USB יציאת

)פועלת( on-כ מוגדרת האפשרות. שמותקן USB התקן שום יזהה לא iDRAC', כבויה'כ

Integrated
Network Card 1

.המשולב הרשת כרטיס את מנטרל או מאפשר

I/OAT DMA
Engine

.זו בתכונה תומכות והתוכנה החומרה אם רק זו אפשרות הפעל. I/OAT האפשרות של השבתה או הפעלה

Embedded Video
Controller

כברירת) . מוטמע וידיאו בקר של נוכחי מצב( Current state of Embedded Video Controller של השבתה או הפעלה
נוכחי מצב( Current State of Embedded Video Controller השדה). מושבתת( Disabled-כ מוגדרת זו אפשרות, מחדל
המוטמע הווידיאו בקר אם. המוטמע הווידאו בקר של הנוכחי המצב את שמציין בלבד לקריאה שדה הוא) מוטמע וידיאו בקר של
כתצוגה אוטומטית משמש הווידיאו בקר), גרפיים הרחבה כרטיסי מותקנים לא, כלומר( הצגה יכולת בעל במערכת היחיד הוא

).מושבת( Disabled-כ מוגדר המוטמע הווידיאו בקר אם גם, הראשית
הווירטואלי המסוף את מפעיל אתה ואם BIOS-ב) מושבת( Disabled-כ מוגדר המוטמע הווידאו בקר אם. 1 הערה

.ריק יופיע הווירטואלי המסוף, iDRAC-מ

שהמערכת עד GPU-ל מחוברים אותם להשאיר ויש ההפעלה ברגע GPU-ל מחוברים להיות הצגים כל על. 2 הערה
הצג את לנתק אפשר, ההפעלה למערכת המערכת אתחול לאחר. ההתקן מנהל טעינת ולאחר ההפעלה למערכת תאותחל
.מבוצע הבא התהליך אם אלא חם-לחיבור ניתן לא הצג. חם בחיבור ולחברו

DP-ה כבל את חם בחיבור לחבר ניתן●

mDP-ה כבל את חם בחיבור לחבר ניתן●

DVI-ה כבל את חם בחיבור לחבר ניתן●

VGA-ל DP-ה בין המתאם הכבל את חם בחיבור לחבר ניתן לא●

Current State of
Embedded Video

Controller

Current State of השדה). המוטמע הווידיאו בקר( Embedded Video Controller של הנוכחי המצב את מציג
Embedded Video Controller )של הנוכחי המצב את שמציין בלבד לקריאה שדה הוא) מוטמע וידיאו בקר של נוכחי מצב

המוטמע הווידאו בקר

SR-IOV Global
Enable

,מחדל כברירת). SR-IOV( יחיד שורש עם פלט/קלט של ווירטואליזציה התקני עבור BIOS-ה תצורת את השבתה או הפעלה
).מושבתת( Disabled-כ מוגדרת) SR-IOV של כללית הפעלה( SR-IOV Global Enable האפשרות

OS Watchdog
Timer

מוגדר זה שדה כאשר. ההפעלה מערכת של בשחזור תסייע Watchdog Timer התכונה, להגיב מפסיקה המערכת אם
Disabled-כ) מחדל כברירת( מוגדרת האפשרות כאשר. Timer-ה את לאתחל מורשית ההפעלה מערכת), מופעל( Enabled-כ
.המערכת על משפיע לא Timer-ה), מושבתת(

Memory Mapped
I/O above 4GB

Enabled-כ מוגדרת האפשרות, מחדל כברירת. גדולות זיכרון כמויות שדורשים PCIe בהתקני התמיכה של השבתה או הפעלה
).מופעלת(

Lower Memory
Mapped I/O base

to 512GB

בזיכרון המקסימלית התמיכה את ותפחית 512GB-ל MMIO בסיס את תמפה המערכת', מופעלת'כ מוגדרת האפשרות כאשר
.512GB-מ לפחות

Slot Disablementחריצי של השבתה או הפעלה PCIe התכונה. שלך במערכת הזמינים Slot Disablement )בתצורה שולטת) חריצים השבתת
מונע המותקן ההיקפי הכרטיס כאשר רק' חריצים השבתת' בתכונה להשתמש יש. מסוים בחריץ שמותקנים PCIe-ה כרטיסי של

ההתקן ומנהל Option ROM-ה, מושבת החריץ אם. המערכת בהפעלת לעיכובם גורם או ההפעלה למערכת להגיע מהאתחול
.כן גם מושבתים UEFI של

F1 על לחץ.....( אחד כל עבור הבאות מהאפשרויות אחת להגדיר באפשרותך. בחריץ המותקן הכרטיס של בתצורה שולט זה שדה
)נוסף למידע

1.Slot 1 Boot Driver
●Enable )מחדל ברירת) (אפשר(
●Disabled )מושבת(
מושבת האתחול התקן מנהל●

2.Slot 2 Boot Driver
●Enable )מחדל ברירת) (אפשר(
●Disabled )מושבת(
מושבת האתחול התקן מנהל●

3.Slot 3 Boot Driver
●Enable )מחדל ברירת) (אפשר(
●Disabled )מושבת(
מושבת האתחול התקן מנהל●
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4.Slot 4 Boot Driver

●Enable )מחדל ברירת) (אפשר(
●Disabled )מושבת(
מושבת האתחול התקן מנהל●

5.Slot 5 Boot Driver
●Enable )מחדל ברירת) (אפשר(
●Disabled )מושבת(
מושבת האתחול התקן מנהל●

6.Slot 6 Boot Driver
●Enable )מחדל ברירת) (אפשר(
●Disabled )מושבת(
מושבת האתחול התקן מנהל●

1 חריץ פיצול.1חריץ פיצול
)מחדל ברירת( x16 פיצול●

2 חריץ פיצול.2
x4 פיצול●
)מחדל ברירת( x8 פיצול●

3.Slot 3 Boot Driver
x4 פיצול●
)מחדל ברירת( x8 פיצול●

4.Slot 4 Boot Driver
)מחדל ברירת( x16 פיצול●

5.Slot 5 Boot Driver
x4 פיצול●
)מחדל ברירת( x8 פיצול●

6.Slot 6 Boot Driver
x4 פיצול●
)מחדל ברירת( x8 פיצול●

)טורית תקשורת( Serial Communication המסך פרטי

.הטורית התקשורת יציאת של המאפיינים את להציג כדי Serial Communication במסך להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
System Setup Main Menu > System BIOS > Serial Communication על לחיצה ידי-על Serial Communication המסך את להציג תוכל

).טורית תקשורת-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של ראשי תפריט(

.Serial Communication המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
Serial

Communication
שניתן היציאה כתובת את גם ניתן BIOS מסוף. BIOS-ב) Serial Device 2-ו Serial Device 1( טורית תקשורת התקני בחירת
.Auto מוגדרת טורית תקשורת, מחדל כברירת. לציין

Serial Port
Address

Serial Device מוגדרת Serial Port Address, מחדל כברירת. טוריים התקנים עבור היציאה כתובת את להגדיר מאפשר
1=COM2, Serial Device 2=COM1 והקש.

עבור Serial Device 2-ב רק להשתמש ניתן). Serial Over LAN) SOL עבור להשתמש ניתן Serial Device 2-ב רק הערה
SOL .ב מסוף של מחדש בניתוב להשתמש כדי-SOL ,וההתקן מסוף של מחדש ניתוב עבור יציאה כתובת אותה את קבע
.הטורי

External Serial
Connector

הטורי המחבר, מחדל כברירת. מרחוק לגישה התקן או 2 טורי התקן, 1 טורי להתקן החיצוני הטורי המחבר את לשייך מאפשר
.והקש Serial Device1 מוגדרת החיצוני

להשתמש כדי. SOL עבור Serial Device 2-ב רק להשתמש ניתן. SOL עבור להשתמש ניתן Serial Device 2-ב רק הערה
.הטורי וההתקן מסוף של מחדש ניתוב עבור יציאה כתובת אותה את קבע, SOL-ב מסוף של מחדש בניתוב
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Failsafe Baud Rateה. המסוף של מחדש ניתוב לצורך שידור קצב של הגנה כשל מציג-BIOS קצב. אוטומטי באופן השידור קצב את לקבוע מנסה

Failsafe Baud Rate האפשרות, מחדל כברירת. השתנה להיות יכול אינו הערך, כושל ניסיון של במקרה רק משמש שידור
.115200 מוגדרת

Remote Terminal
Type

VT מוגדרת Remote Terminal Type האפשרות, מחדל כברירת. המרוחק המסוף סוג קביעת. המרוחק המסוף סוג את מגדיר
100/VT 220.

Redirection After
Boot

 מוגדרת Boot אחרי מחדש הניתוב את, מחדל כברירת. ההפעלה מערכת טעינת בעת BIOS מסוף של השבתה או הפעלה
Enabled )והקש) מאופשר.

מערכת פרופיל הגדרות מסך פרטי
.החשמל צריכת ניהול כגון, מערכת ביצועי של ספציפיות הגדרות לאפשר כדי System Profile Settings במסך להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
System Setup Main Menu > System BIOS > System Profile Settings על לחיצה ידי-על System Profile Settings מסך את להציג תוכל

).מערכת פרופיל הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של ראשי תפריט(

:System Profile Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
System Profileהאפשרות את תגדיר אם. מערכת פרופיל הגדרת System Profile )מערכת פרופיל (ממצב שונה למצב Custom )מותאם

Custom-כ מוגדר המצב אם רק האפשרויות שאר את לשנות באפשרותך. האפשרויות שאר את אוטומטית יגדיר BIOS), אישית
)המערכת פרופיל( System Profile, מחדל כברירת). אישית מותאם(

).אישית מותאם( Custom-כ מוגדרת System Profile האפשרות כאשר רק זמינים הבאים הפרמטרים הערה

CPU Power
Management

)מקסימליים ביצועים( Maximum Performance מחדל כברירת. CPU-ה של החשמל צריכת ניהול את מגדיר

Memory
Frequency

)מקסימליים ביצועים( Maximum Performance מחדל כברירת. הזיכרון תדירות את מגדיר

Turbo Boostבמצב לפעול המעבד יכולת של השבתה או הפעלה Turbo Boost .האפשרות, מחדל כברירת Turbo Boost מוגדרת
).מופעל( Enabled-כ

Energy Efficient
Turbo

.Energy Efficient Turbo מנטרל או מאפשר

Energy Efficient Turbo) EET (ה בטווח מתכוונן המעבד של הליבה תדר שבו הפעלה מצב הוא-Turbo ,לעומס בהתאם
.העבודה

C1Eהאפשרות, מחדל כברירת. פעיל לא במצב מינימליים לביצועים המעבד מעבר של השבתה או הפעלה C1E כ מוגדרת-Disabled
).מושבת(

C Statesהאפשרות, מחדל כברירת. ההפעלה מצבי בכל לפעול המעבד יכולת של השבתה או הפעלה C States כ מוגדרת-Enabled
).מופעלת(

Write Data CRCל נתונים צריבת של השבתה או הפעלה-CRC .כ מוגדרת האפשרות, מחדל כברירת-Disabled )מושבתת.(

Collaborative CPU
Performance

Control

CPU-ה של חשמל צריכת ניהול, 'מופעלת'כ מוגדרת האפשרות כאשר CPU-ה של החשמל צריכת ניהול של השבתה או הפעלה
Disabled-כ מוגדרת האפשרות, מחדל כברירת). DAPC( המערכת של DBPM-וה OS-ה של DBPM-ה ידי על נשלט

).מושבתת(

Memory Patrol
Scrub

מוגדרת) זיכרון ניקוי תדירות( Memory Patrol Scrub האפשרות, מחדל כברירת. הזיכרון ניקיון תדירות את מגדיר
).רגילה( Standard-כ

Memory Refresh
Rate

מוגדרת) זיכרון רענון קצב( Memory Refresh Rate האפשרות, מחדל כברירת. 2x או 1x-כ הזיכרון של הרענון קצב הגדרת
.1x-כ

Uncore Frequencyבחירת Processor Uncore Frequency.

.הריצה זמן במהלך הליבות ומעטפת הליבות אזור בכל אופטימאלי באופן החשמל משאבי את לנצל למעבד מאפשר דינמי מצב
 מהגדרת מושפעת לאופטימאליים ביצועים להפוך כדי או בחשמל לחסוך כדי לאופטימאלית הליבות מעטפת תדירות הפיכת

Energy Efficiency Policy )באנרגיה חיסכון מדיניות.(

Energy Efficient
Policy

).אנרגיה צריכת מדיניות( Energy Efficient Policy בחירת
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בחיסכון או משופרים בביצועים להתמקד אם וקובע, המעבד של הפנימי הפעולה באופן לשלוט כדי זו בהגדרה משתמש CPU-ה
.בחשמל משופר

Number of Turbo
Boot Enabled

Cores for
Processor 1

Number of Turbo Boost Enabled Cores for עבור ערך יופיע, מעבדים שני במערכת מותקנים אם הערה

Processor 2.

.הליבות כל הוא המרבי הליבות מספר, מחדל כברירת. 1 מעבד עבור Turbo Boost בהן שמופעל הליבות במספר שליטה

Monitor/Mwaitהוראות הפעלת Monitor/Mwait האפשרות, מחדל כברירת. במעבד Monitor/Mwait כ מוגדרת-Enabled )כל עבור) מופעלת
).אישית מותאם( Custom למעט, המערכת פרופילי

.מנוטרלת Custom במצב C States האפשרות אם רק זו אפשרות לנטרל ניתן הערה

צריכת על ישפיע לא Monitor/Mwait ההגדרה שינוי, Custom במצב מאופשרת C States האפשרות כאשר הערה
.המערכת של הביצועים/החשמל

CPU Interconnect
Bus Link Power

Management

מוגדרת האפשרות, Bus Link-ל CPU בין הדדי חיבור של חשמל צריכת ניהול עבור המחדל ברירת של השבתה או הפעלה
).מושבתת( Disabled-כ

PCI ASPM L1 Link
Power

Management

Disabled-כ מוגדרת האפשרות, מחדל כברירת. PCI ASPM L1 LINK עבור חשמל צריכת ניהול של השבתה או הפעלה
).מושבתת(

מערכת אבטחת הגדרות מסך פרטי
.ההפעלה לחצן ונטרול ההגדרות וסיסמת המערכת סיסמת הגדרת כגון, ספציפיות פונקציות לבצע כדי System Security במסך להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
System Setup Main Menu > System BIOS > System Security Settings על לחיצה ידי-על System Security המסך את להציג תוכל

).מערכת אבטחת הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של ראשי תפריט(

:System Security Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
Intel AES-NIבאמצעות ופענוח הצפנה של ביצוע ידי-על יישומים של המהירות שיפור Advanced Encryption Standard Instruction .מוגדר 

Enabled )מחדל כברירת) מאופשר.

System Passwordכ מוגדרת זו אפשרות. המערכת סיסמת הגדרת-Enabled )במערכת מותקן לא הסיסמה מגשר אם. מחדל כברירת) מופעלת,
.בלבד לקריאה ניתנת זו אפשרות

Setup Passwordבלבד לקריאה ניתנת זו אפשרות, במערכת מותקן לא הסיסמה מגשר אם. ההגדרה סיסמת הגדרת.

Password Statusהאפשרות, מחדל כברירת. המערכת סיסמת נעילת Password Status )סיסמה סטטוס (כ מוגדרת-Unlocked )נעולה לא.(

TPM Informationה של ההפעלה מצב שינוי-TPM .כ מוגדרת זו אפשרות-No TPM Present )קיים לא TPM (מחדל כברירת.

Intel TXTטכנולוגיית של השבתה או הפעלה Intel Trusted Execution) TXT .(את להפעיל כדי Intel TXT ,טכנולוגיית את להפעיל יש
Intel האפשרות, מחדל כברירת. אתחול לפני מדידות עם) מופעלת( Enabled-כ TPM אבטחת את להגדיר ויש הווירטואליזציה

TXT כ מוגדרת-Off )כבויה.(

)הפעלה לחצן( PowerButton האפשרות, מחדל כברירת. המערכת של הקדמי בחלק ההפעלה לחצן של השבתה או הפעלההפעלה לחצן
).מופעלת( Enabled-כ מוגדרת

AC Power
Recovery

AC Power Recovery האפשרות, מחדל כברירת. למערכת AC זרם אספקת חידוש אחרי המערכת של התגובה אופן הגדרת
).אחרון הפעלה מצב( Last-כ מוגדרת) AC זרם אספקת חידוש(

AC Power
Recovery Delay

,מחדל כברירת. למערכת AC זרם אספקת חידוש אחרי החשמל באספקת בתנודות תומכת המערכת שבו האופן הגדרת
Immediate-כ מוגדרת) AC זרם אספקת חידוש אחרי התאוששות השהיית( AC Power Recovery Delay האפשרות

).מיידית(

User Defined
Delay (60s to

240s)

0 עבור) משתמש הגדרת( User Defined האפשרות כאשר) משתמש הגדרת לפי השהיה( User Defined Delay הגדרת
.נבחרת
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UEFI Variable

Access
לגשת ניתן) , רגילה( Standard-כ מוגדרת) מחדל כברירת( האפשרות כאשר. UEFI למשתני שונות אבטחה רמות הוספת
UEFI משתני), מבוקר( Controlled-כ מוגדרת האפשרות כאשר. UEFI-ה למפרט בהתאם ההפעלה במערכת UEFI למשתני
.הנוכחי האתחול סדר לסוף עוברות UEFI של חדשות אתחול והזנות במערכת מוגנים נבחרים

Secure ME PCI
Cfg Space

Disabled-כ מוגדרת והיא) ME( הניהול מנוע של HECI התקן עבור PCU-ה של התצורה שטח את תסתיר זו הגדרה הפעלת
.מחדל כברירת) מושבתת(

Secure Boot
)מאובטח אתחול(

האתחול שבמדיניות האישורים באמצעות אתחול-הקדם תמונות כל את מאמת BIOS-ה שבו, מאובטח אתחול מאפשר
.מחדל כברירת מושבתת Secure Boot התכונה. המאובטח

Secure Boot
Policy

ובאישורים המערכת יצרן של במפתח משתמש BIOS-ה), רגילה( Standard-כ מוגדרת המאובטח האתחול מדיניות כאשר
משתמש BIOS-ה), אישית מותאמת( Custom-כ מוגדרת המאובטח האתחול מדיניות כאשר. אתחול לפני התמונות לאימות
.מחדל כברירת) רגילה( Standard-כ מוגדרת המאובטח האתחול מדיניות. המשתמש ידי על שהוגדרו ובאישורים במפתח

Secure Boot Modeמאובטח אתחול מדיניות של באובייקטים השימוש אופן את מגדיר הוא, מופעל זה כששדה )PK ,KEK ,db ,dbx.(

Secure Boot
Policy Summary

.מאובטח באתחול תמונות לאימות המשמשים Hash-ה וקודי האישורים של רשימה הצגת

Secure Boot Custom Policy Settings )אתחול של אישית בהתאמה מדיניות הגדרות
)מאובטח

).אישית מותאם( Custom מוגדרת Secure Boot Policy האפשרות כאשר רק מוצגת Secure Boot Custom Policy Settings האפשרות

זו משימה אודות
- מערכת System BIOS > System Security > Secure Boot Custom Policy Settings) BIOS על לחץ, הראשי המערכת הגדרת תפריט ב

).מאובטח אתחול של אישית בהתאמה מדיניות הגדרות-  מערכת אבטחת

:Secure Boot Custom Policy Settings המסך פרטי על הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
Platform Keyהפלטפורמה מפתח של שחזור או מחיקה, ייצוא, ייבוא )PK.(

Key Exchange Key
Database

)Key Exchange Key) KEK של הנתונים במסד ערכים לשחזר או למחוק, לייצא, לייבא מאפשר

Authorized
Signature
Database

).db( המורשות החתימות נתוני במסד ערכים של שחזור או מחיקה, ייצוא, ייבוא

Forbidden
Signature
Database

).dbx( האסורות החתימות נתוני במסד ערכים של שחזור או מחיקה, ייצוא, ייבוא

)שונות הגדרות( Miscellaneous Settings המסך פרטי

.במערכת והשעה התאריך ושינוי הנכס תג עדכון כגון, ספציפיות פונקציות לבצע כדי Miscellaneous Settings במסך להשתמש באפשרותך

זו משימה אודות
System Setup Main Menu > System BIOS > Miscellaneous Settings על לחיצה ידי-על Miscellaneous Settings המסך את להציג תוכל

).שונות הגדרות-  מערכת BIOS-  מערכת הגדרת של ראשי תפריט(

:Miscellaneous Settings המסך פרטי של הסבר להלן

תיאורתפריט פריט
System Timeבמערכת השעה את להגדיר מאפשר.

System Dateבמערכת התאריך את להגדיר מאפשר.

Asset Tag )ומעקב אבטחה לצורך אותו לשנות ומאפשר הנכס תג את מציג)נכס תג.
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תיאורתפריט פריט
Keyboard
NumLock

NumLock המקלדת את מחדל כברירת. מנוטרל או מאופשר NumLock כאשר אתחול תבצע המערכת אם לקבוע מאפשר
.על מוגדרת

.מקשים 84 מקלדות על חלה לא זו אפשרות הערה

F1/F2 Prompt on
Error

)מאופשר( Enabled מוגדרת שגיאה של במקרה F1/F2, מחדל כברירת. שגיאה של במקרה F1/F2 הודעת מנטרל או מאפשר
.מקלדת שגיאות גם כוללת F1/F2. והקש

Load Legacy Video
Option ROM

אינו ההפעלה במערכת מאופשר בחירת. הווידאו מבקר) INT 10H( קודם מדור וידאו יטען המערכת BIOS אם לקבוע מאפשר
UEFI Secure אם Enabled בתור זו אפשרות להגדיר תוכל לא. UEFI אתחול עבור רק זה שדה. תקנים UEFI video תומך
Boot מאופשר.

Dell Wyse
P25BIOS Access

.מאופשרת זו אפשרות מחדל כברירת

Power cycle כשהטלפון המערכת כאשר המערכת תגובת את מצייןלבקש S5 כ מוגדרת- ו -None.

טכניים מפרטים
.זה בסעיף מתוארים שברשותך המערכת של והסביבתיים הטכניים המפרטים

.חם לחיבור ניתנים אינם הפנימיים הכבלים מחברי הערה

המערכת מידות
 מידות. 27 טבלה

עם( XaXbYZaמערכת
)מסגרת

Za )ללא
)מסגרת

ZbZc

של 7920 מדגם תקשורת ארון
Precision

מ"מ 482.0

')אינץ 18.98(

מ"מ 434.0

')אינץ 17.09(

מ"מ 86.8
')אינץ 3.42(

מ"מ 35.84

')אינץ 1.41(

מ"מ 22.0

')אינץ 0.87(

מ"מ 678.8
')אינץ 26.72(

מ"מ 715.5
')אינץ 28.17(
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תושבת משקל
 תושבת משקל. 28 טבלה

)SSD/הקשיחים הכוננים כל עם( מרבי משקלמערכת

)ליברות 63.05( ג"ק systems28.6' אינץ 3.5

המעבד מפרט
:הבאים במעבדים תומכת Precision 7920 מדגם תקשורת ארון מערכת

Intel Xeon E5-26xx v5 מעבד●
Intel Xeon E5-26xx v6 מעבד●
Intel Xeon Gold 52xx מעבדי●
Intel Xeon Silver 42xx מעבד●
Intel Xeon Bronze 32xx מעבדי●
Intel Xeon Platinum 82xx מעבדי●
Intel Xeon Gold 62xx מסדרה מעבדים●

PSU מפרט

Precision 7920 חילופין זרם ספקי יחידות שני בעד תומך במעמד המערכת )PSU.(
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 PSU מפרט. 29 טבלה

זרםמתחתדר)מרבי( חום פיזורסיווגPSU-ה

A–6.5 A 12אמפר 16, ח"ז וולט Platinum4100 BTU/hr50/60 Hz100-240ואט 1100

A 10אמפר 16, ח"ז וולט Platinum635 BTU/hr50/60 Hz100-240מגהרץ 1,600

.הזרם ספק של הנקוב ההספק לפי מחושב חום פיזור הערה

.וולט 230 על עולה שאנו לפאזה פאזה מתח עם IT של חשמל למערכות להתחבר מתוכננת זו מערכת הערה

.ואט 800-ל יורד מתח אספקת ליחידת המתח דירוג אזי, ואט 120 ועד 100-מ החל פועלות ואט 1600 של מתח אספקת יחידות עם מערכת אם הערה

מערכת סוללת מפרטי
.CR 2032 3.0-V ליתום מטבע סוללת מסוג מערכת בסוללת תומכת Precision 7920 מדגם תקשורת ארון מערכת

הרחבה אפיק הגדרות
Precision 7920 שמונה עד תומכת במעמד PCI express) PCIe (Generation 3 הרחבה כרטיס באמצעות המערכת בלוח להתקין שניתן, ההרחבה כרטיסי

riser .בכרטיס אודות מפורט מידע מספקת הבאה הטבלה Riser מפרטים הרחבה לכרטיסי:

 מינימליות תצורות הרחבה לכרטיסי Riser בכרטיס. 30 טבלה

חריצים
לכרטיסי
הרחבה

PCIe חריצי
Riser-ה בכרטיס

CPUקישוראורךגובה

x16CPU1מלא אורךמלא גובהRiserSlot 1 כרטיס

Slot 2מלא אורךמלא גובהx8CPU1

Slot 3אורך חצימלא גובהx8CPU1

x16CPU2מלא אורךמלא גובה4 חריץRiser כרטיס

x8CPU2מלא אורךמלא גובה5 חריץ

x8CPU1אורך חצינמוך פרופיל6 חריץ

x8CPU2מלא אורךמלא גובה7 חריץRiser כרטיס

Slot 8מלא אורךמלא גובהx16CPU2

זיכרון מפרט
 זיכרון מפרט. 31 טבלה

של שקעים
זיכרון מודולי

Memory capacityארכיטקטורה
)זיכרון קיבולת(

מקסימלי RAM זיכרוןמינימלי RAM זיכרון

עשרים
וארבעה
של מחברים

פינים 288

2666 MT/s, DDR4 ,רכיבי
RDIMM LRDIMMs ,עם

או מתקדם ECC-ב תמיכה
ממוטב זיכרון

שורות ארבע יגה'ג 64
)LRDIMMs(

4 GB יחיד מעבד עםLRDIMM :768 עד GB עם
עם 1536- ו יחיד מעבד

כפולים מעבדים

Single rank-יגה'ג 8
(RDIMMs)

8 GB עם בתים-יגה'ג 16-ו יחיד מעבד עם
זיכרון מודול הפחות לכל( כפולים מעבדים

)מעבד לכל אחד

RDIMM :בתים-יגה'ג 192 עד
GB 96- ו כפולים מעבדים עם
יחיד מעבד עם

Single rank-יגה'ג 16
(RDIMMs)

4 GB יחיד מעבד עםRDIMM :192 עדGB מעבד עם
יחיד

RDIMM :בתים-יגה'ג 384 עד
כפולים מעבדים עם
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)המשך( זיכרון מפרט. 31 טבלה

של שקעים
זיכרון מודולי

Memory capacityארכיטקטורה
)זיכרון קיבולת(

מקסימלי RAM זיכרוןמינימלי RAM זיכרון

דואלי בדירוג יגה'ג 32
)RDIMMs(

4 GB יחיד מעבד עםRDIMM :384 עד GB עם
יחיד מעבדים

כפול מעבד עם GB 768 עד

ומחברים יציאות מפרטי

USB יציאות

Precision 7920 תומכת במעמד:
האחורי בלוח USB 2.0 יציאות ארבע●
USB 3.0 תואמת, פינים 4 עם אחת יציאה●
הקדמי בלוח USB 3.0 יציאות שתי●
●Micro תואם אחד USB 2.0 עבור הקדמי בלוח ליציאה iDRAC Direct
הקדמי בלוח USB 3.0 יציאות שתי●

NIC יציאות

Precision 7920 רשת ממשק בקר בארבעה תומך במעמד המערכת )NIC (הבאות בתצורות הזמינים, האחורי בלוח יציאות:
10Gbps- ו 1Gbps של שונים שילובים התומכים RJ-45 יציאות ארבע●
רשת מחבר iDRAC9 Enterprise יציאות אחד RJ-45 מחבר●

.המערכת בלוח החריצים ייעודי vFlsh כרטיס הערה

VGA יציאות

בלוח VGA יציאות פינים 15 בשני תומך במעמד המערכת VGA. Precision 7920 צג המערכת את לחבר לך מאפשר VGA) port( הגרפי מערך הווידאו
.והאחורי הקדמי

טורי מחבר
Precision 7920 פינים תשעה של שהוא, האחורי בלוח טורי מחבר תומך אחד מעמד מערכת) ,Data Terminal Equipment - DTE (16,550-ל.

פנימי כפול SD מודול עם vFlash כרטיס
.vFlash בכרטיס תומכת Precision 7920 מדגם תקשורת לארון המערכת

וידיאו מפרטי
.16MB של וידיאו מסגרת מאגר עם Matrox G200eW3 משולב גרפיקה בבקר תומך Precision 7920 מדגם התקשורת ארון

 נתמכות וידיאו רזולוציית אפשרויות. 32 טבלה

)סיביות( צבעים עומק)Hz( רענון קצברזולוציה

1024 x 768608, 16, 32

1280 x 800608, 16, 32

1280 x 1024608, 16, 32

1360 x 768608, 16, 32
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)המשך( נתמכות וידיאו רזולוציית אפשרויות. 32 טבלה

)סיביות( צבעים עומק)Hz( רענון קצברזולוציה

1440 x 900608, 16, 32

1600 × 900608, 16, 32

1600 x 1200608, 16, 32

1680 x 1050608, 16, 32

1920 x 1080608, 16, 32

1920 x 1200608, 16, 32

.מופחת ריק שטח במצב רק נתמכות x 1200 1920-ו x 1080 1920 של רזולוציות הערה

סביבתיים מפרטים
.Dell.com/environmental_datasheets ראה, ספציפיות מערכת תצורות עבור סביבתיות מדידות אודות נוסף מידע לקבלת הערה

 טמפרטורת מפרט. 33 טבלה

מפרטטמפרטורה

Storage )אחסון(-40°C 65° עדC )-40°F 149° עדF(

.הציוד על ישיר שמש אור ללא) F° 95 עד 50 °F (C° 35 עד C° 10)רגל 3117 או מטר 950-מ פחות של לגובה( רציפה פעולה

)שעה/68°F( שעה/20°C)ואחסון הפעלה( מקסימלי טמפרטורה שינוי שיעור

) מקסימום( יחסית לחות. 34 טבלה

מפרטיחסית לחות

Storage )פרנהייט 91°( צלזיוס 33° של מירבית טל נקודת עם) עיבוי ללא( 95% עד 5%)אחסון(
.תמיד מעובית לא להיות מוכרחה האטמוספירה

.מקסימלית טל נקודת 29°C (84.2°F) עם יחסית לחות 80% עד 10%הפעלה

 מפרט מרבית תנודה מידת. 35 טבלה

מפרטמרבי רטט

).ההפעלה כיווני בכל( הרץ 350 עד הרץ 5-ב Grms 0.26הפעלה

Storage )אחסון(1.88 Grms דקות 15 למשך הרץ 500 עד 10-ב )נבדקו הצדדים ששת כל.(

 מפרט מרבי זעזוע. 36 טבלה

מפרטמרבי זעזוע

בעוצמה והשליליים החיוביים z-ו x ,y בצירי זו אחר בזו המופעלות הלם פעימות ששהפעלה
.ש"מ 2.3 עד למשך G 40 של

Storage )אחסון(בצירי זו אחר בזו המופעלות הלם פעימות שש x ,y ו-z והשליליים החיוביים )פעימה
.שנייה אלפיות שתי עד למשך G 71 של בעוצמה) המערכת של צד בכל אחת

 מפרט מרבי גובה. 37 טבלה

מפרטמרבי גובה

)רגל 10,000עד 50-( מטר 3048הפעלה

Storage )רגל 39,370' (מ 12,000)אחסון(
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 ההפעלה טמפרטורת של ההספק דירוג הורדת. 38 טבלה

מפרטההפעלה טמפרטורת של ההספק דירוג הורדת

3,117( מטר 950 מעל) רגל 1°F/547' (מ 1°C/300-ב יורדת מקסימלית טמפרטורה)35°C) 95°F עד
).רגל

3,117( מטר 950 מעל) רגל 1°F/319' (מ 1°C/175-ב יורדת מקסימלית טמפרטורה')פ 104° עד 32°' (צ  40° עד 0°
).רגל

40°C 45° עדC )104°F 113° עדF(1°-ב יורדת מקסימלית טמפרטורהC/125 מ) '1°F/228 3,117( מטר 950 מעל) רגל
).רגל

מפרט וגזים חלקיקים מפליטת זיהום באוויר חומר חלקיקי לכמות
חומר חלקיקי לכמות רמות אם. וגזים חלקיקים מפליטת באוויר חומר חלקיקי לכמות כשל או לציוד נזק כל למנוע המסייעים המגבלות מגדירה שלהלן הטבלה
באחריות הוא סביבתיים תנאים תיקון. הסביבתיים ולתנאים את לתקן עליך שיהיה ייתכן, כשל או לציוד לנזק לגרום הגבלות שציינת חורג גזים או באוויר
.הלקוח

 מפרט חלקיקי זיהום. 39 טבלה

מפרטחלקיקי זיהום

ISO 14644-1 ולפי ISO Class 8 תקן להגדרות בהתאם נתונים מרכז עבור אוויר סינוןאוויר סינון
.95% של עליונה אמינות מגבלת עם

סינון דרישות. בלבד נתונים מרכזי סביבת על חלים תנאים ISO Class 8-ה הערה
,נתונים למרכז מחוץ לשימוש המיועד מידע טכנולוגיית ציוד על חלות אינן האוויר

.ייצור רצפת או משרד כגון בסביבות

או MERV11 של סינון הנתונים למרכז הנכנס האוויר על להחיל יש הערה
MERV13.

וחלקיקים) zinc whiskers( מוליכים אבץ חלקיקי, מוליך מאבק נקי להיות האוויר עלמוליך אבק
.אחרים מוליכים

.נתונים מרכזי שאינן סביבות על והן נתונים מרכזי סביבת על הן חל הערה

.משתך מאבק נקי להיות האוויר על●)קורוסיבי( משתך אבק
לחות 60%-מ הנמוכה ספיחה בנקודת מאופיינים להיות באוויר האבק שיירי על●

.יחסית

.נתונים מרכזי שאינן סביבות על והן נתונים מרכזי סביבת על הן חל הערה

 מפרט וגזים חלקיקים מפליטת זיהום. 40 טבלה

מפרטבגזים זיהום

.ANSI/ISA71.04-2013 בתקן כמוגדר Class G1 כל עבור לחודש/Å 300>נחושת קופוני של) קורוזיה( שיתוך קצב

.AHSRAE ISA71.04 בתקן כמוגדר לחודש/Å 200>כסף קופוני של) קורוזיה( שיתוך קצב

.יחסית לחות 50%≤ בדרגה נמדדות מקסימליים משתכים מזהמים רמות הערה

הפעלה מערכת
:הבאות ההפעלה במערכות תומך Precision 7920 מדגם התקשורת ארון

●Windows 11 Pro, 64 סיביות
●Windows 11 Pro סיביות 64, עבודה תחנות עבור
●Windows 10 Pro סיביות 64 בגרסת
●Windows 7 Pro ,לאחור לשדרג ניתן( סיביות 32 בגרסת(
●Windows 7 Pro לאחור לשדרג ניתן( סיביות 64 בגרסת(
●RHEL 7.3
●Ubuntu 16.04 LTS סיביות 64 בגרסת

BIOS ו-UEFI125



BIOS-ה עדכון

Windows-ב BIOS-ה עדכון

זו משימה אודות

בשלב. BitLocker-ה מפתח את תזהה לא היא המערכת את שתאתחל הבאה בפעם, BIOS-ה עדכון לפני מושהה אינו BitLocker אם התראה
עשוי הדבר ידוע אינו השחזור מפתח אם. אתחול בכל זה מפתח לבקש תמשיך והמערכת, להמשיך כדי השחזור מפתח את להזין תתבקש זה

//:Knowledge: https במאמר עיין, זה בנושא נוסף מידע לקבלת. ההפעלה מערכת של נחוצה לא מחדש להתקנה או נתונים לאובדן להוביל

www.dell.com/support/article/sln153694

שלבים
.www.dell.com/support אל עבור.1

.חפש על לחץ מכן ולאחר, שלך המחשב של השירות תגית את הזן, תמיכה חפש בתיבה. במוצר תמיכה על לחץ.2

במזהה להשתמש גם תוכל. שלך המחשב את אוטומטית לזהות כדי SupportAssist בתכונה השתמש, השירות תגית את ברשותך אין אם הערה
.המחשב דגם את ידנית לחפש או המוצר

.התקנים מנהלי חפש את הרחב. Drivers & Downloads על לחץ.3

.במחשב המותקנת ההפעלה מערכת את בחר.4

.BIOS-ב בחר, קטגוריות הנפתחת ברשימה.5

.שלך המחשב עבור BIOS-ה קובץ את להוריד כדי הורד על ולחץ ביותר העדכנית BIOS-ה בגרסת בחר.6

.BIOS-ה עדכון קובץ את שמרת שבה התיקייה אל נווט, ההורדה בסיום.7

.שבמסך ההוראות פי על ופעל BIOS-ה עדכון קובץ של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.8

.www.dell.com/support בכתובת 000124211 במאמר עיין, נוסף למידע

Ubuntu-ו Linux-ב BIOS-ה עדכון

/www.dell.com בכתובת Knowledge Base 000131486-ה במאמר עיין, Ubuntu או Linux בו שמותקנות במחשב המערכת של BIOS-ה את לעדכן כדי
support.

Windows-ב USB כונן באמצעות BIOS-ה עדכון

זו משימה אודות

בשלב. BitLocker-ה מפתח את תזהה לא היא המערכת את שתאתחל הבאה בפעם, BIOS-ה עדכון לפני מושהה אינו BitLocker אם התראה
עשוי הדבר ידוע אינו השחזור מפתח אם. אתחול בכל זה מפתח לבקש תמשיך והמערכת, להמשיך כדי השחזור מפתח את להזין תתבקש זה

//:Knowledge: https במאמר עיין, זה בנושא נוסף מידע לקבלת. ההפעלה מערכת של נחוצה לא מחדש להתקנה או נתונים לאובדן להוביל

www.dell.com/support/article/sln153694

שלבים
.BIOS-ה של ביותר המעודכן ההגדרה תוכנית קובץ את להוריד כדי Windows-ב BIOS-ה עדכון בסעיף 6 שלב עד 1 משלב ההליך את בצע.1

.www.dell.com/support בכתובת Knowledge Base 000145519-ה במאמר עיין, נוסף מידע לקבלת. לאתחול ניתן USB כונן צור.2

.לאתחול הניתן USB-ה לכונן BIOS-ה הגדרת תוכנית קובץ את העתק.3

.BIOS לעדכון שזקוק למחשב לאתחול הניתן USB-ה כונן את חבר.4

.F12 על ולחץ המחשב את מחדש הפעל.5

.פעמי-החד האתחול תפריטב USB-ה בכונן בחר.6

.הזן על ולחץ BIOS-ה הגדרת תוכנית של הקובץ שם את הקלד.7
.תופיע BIOS-ה לעדכון העזר תוכנית

.BIOS-ה עדכון את להשלים כדי המסך על ההוראות לפי פעל.8
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F12 פעמי-החד האתחול מתפריט BIOS-ה עדכון

.F12 פעמי החד האתחול מתפריט ואתחול USB FAT32 אחסון להתקן שהועתק exe. קובץ באמצעות שלך המערכת של BIOS-ה עדכון

זו משימה אודות

בשלב. BitLocker-ה מפתח את תזהה לא היא המערכת את שתאתחל הבאה בפעם, BIOS-ה עדכון לפני מושהה אינו BitLocker אם התראה
עשוי הדבר ידוע אינו השחזור מפתח אם. אתחול בכל זה מפתח לבקש תמשיך והמערכת, להמשיך כדי השחזור מפתח את להזין תתבקש זה

//:Knowledge: https במאמר עיין, זה בנושא נוסף מידע לקבלת. ההפעלה מערכת של נחוצה לא מחדש להתקנה או נתונים לאובדן להוביל

www.dell.com/support/article/sln153694

BIOS עדכון

תפריט באמצעות BIOS-ה את לעדכן גם ותוכל, לאתחול הניתן USB אחסון כונן באמצעות Windows-מ BIOS-ה עדכון קובץ את להפעיל באפשרותך
.במחשב F12 פעמי-החד האתחול

לראות כדי F12 פעמי החד האתחול לתפריט המחשב אתחול ידי-על זאת לאשר ותוכל זו ביכולת מצוידים 2012 לאחר שנבנו Dell מתוצרת המחשבים מרבית
.זו BIOS אתחול באפשרות תומך BIOS-ה, ברשימה מופיעה זו אפשרות אם. שלך המחשב עבור אתחול כאפשרות רשומה BIOS-ה עדכון האפשרות אם

.זו בפונקציה להשתמש יכולים F12 פעמי החד האתחול בתפריט BIOS-ה עדכון האפשרות את הכוללים מחשבים רק הערה

פעמי-החד האתחול תפריט מתוך עדכון

:הבאים לפריטים זקוק אתה, F12 פעמי-החד האתחול מתפריט BIOS-ה את לעדכן כדי

)לאתחול ניתן להיות צריך אינו הכונן( FAT32 מסוג קבצים למערכת מפורמט USB אחסון כונן●
USB- ה כונן של השורש לספריית הועתק ואשר Dell של התמיכה מאתר שהורדת BIOS הפעלת קובץ●
למחשב המחובר ח"ז מתאם●
BIOS-ה לעדכון פועלת מחשב סוללת●

:F12-ה תפריט מתוך ההבזק מזיכרון BIOS-ה עדכון תהליך את לבצע כדי הבאים השלבים את בצע

.אותו תכבה אם יאותחל לא שהמחשב ייתכן. BIOS-ה עדכון תהליך במהלך המחשב את תכבה אל התראה

שלבים
.המחשב של USB ליציאת העדכון קובץ את העתקת שאליו USB-ה כונן את הכנס, כבוי ממצב.1

למעלה החצים מקשי או העכבר באמצעות BIOS עדכון האפשרות את סמן, פעמי-החד האתחול לתפריט לגשת כדי F12 על ולחץ המחשב את הפעל.2
.Enter על הקש מכן ולאחר, ולמטה
.flash BIOS התפריט מוצג

.מהקובץ Flash על לחץ.3

.חיצוני USB התקן בחר.4

.Submit על הקש מכן ולאחר, לעדכון היעד קובץ על פעמיים ולחץ הקובץ את בחר.5

.BIOS-ה את לעדכן כדי מחדש יופעל המחשב. BIOS-ה עדכון על לחץ.6

.BIOS-ה עדכון השלמת לאחר מחדש יופעל המחשב.7
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במערכת בעיות פתרון
המערכת ועבור עבורך–  תחילה בטיחות

או, המוצר בתיעוד שמפורט כפי פשוטים ותיקונים בעיות פתרון רק לבצע עליך. בלבד מוסמך שירות טכנאי ידי על לביצוע ניתנים רבים תיקונים הערה
את קרא. Dell ידי-על מאושר שאינו טיפול עקב שייגרם נזק מכסה אינה האחריות. בטלפון או, הרשת דרך והתמיכה השירות צוות להנחיות בהתאם
.להן והישמע למוצר המצורפות הבטיחות הוראות

.אלה הגדרות לשנות אין ממליצה- ו המכשיר את ממוטבים יש Dell-ל הערה

.החומרה לתצורת המצורף factory באמצעות בוצעו פתרון אימות הערה

:נושאים

המערכת אבחון•
Windows-ב USB כונן באמצעות BIOS-ה עדכון•
Windows-ב BIOS-ה עדכון•
גיבוי ומדיית שחזור אפשרויות•
WiFi-ה של מחדש והפעלה כיבוי•

המערכת אבחון
את לבדוק היא מערכת אבחון הפעלת של המטרה. טכני סיוע לקבלת Dell-ל שתפנה לפני המערכת אבחון את הפעל, שלך במערכת בבעיה נתקלת אם

להשתמש יוכל והתמיכה השירות צוות, בעצמך הבעיה את לתקן מצליח אינך אם. נתונים באובדן להסתכן ובלי נוסף בציוד שימוש ללא המערכת חומרת
.בפתרונה לך לסייע כדי האבחון בתוצאות

Dell של מוטבע מערכת אבחון

).ePSA' (אתחול לפני משופרת מערכת הערכת' אבחון גם מכונה Dell של המוטבע המערכת אבחון הערה

:המאפשר, מסוימים התקנים קבוצות או התקנים עבור אפשרויות מערך מספק המוטמע המערכת אבחון
אינטראקטיבי במצב או אוטומטית בדיקות להפעיל●
בדיקות על לחזור●
בדיקות תוצאות לשמור או להציג●
שכשלו ההתקנים אודות נוסף מידע שיספקו נוספות בדיקה אפשרויות לשלב כדי מקיפות בדיקות להפעיל●
בהצלחה הושלמו בדיקות אם שמדווחות מצב הודעות להציג●
הבדיקה במהלך שזוהו בעיות על שמדווחות שגיאה הודעות להציג●

האתחול ממנהל המוטבע המערכת אבחון הפעלת
.המערכת של אתחול לבצע אפשרות אין אם) ePSA( המוטבע המערכת אבחון את הפעל

שלבים
.F11 הקש, המערכת אתחול בעת.1

.)אבחון הפעל( Launch Diagnostics>  )למערכות עזר תוכניות( System Utilities-ב לבחור כדי ולמטה למעלה החצים במקשי השתמש.2

אבחון הפעל( Run Hardware Diagnostics>  )חומרה אבחון( Hardware Diagnostics-ב בחר, F10 הקש, מאתחלת המערכת כאשר, לחלופין.3
.)חומרה
ההתקנים בכל הבדיקות את לבצע יתחיל האבחון. במערכת שזוהו ההתקנים כל את ומפרט מוצג ePSA Pre-boot System Assessment החלון
.שזוהו

7
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תוצאות

Dell של Lifecycle Controller-מ המוטבע המערכת אבחון הפעלת

שלבים
.F10 על לחץ, המערכת אתחול במהלך.1

).חומרה אבחון הפעל-  חומרה אבחון( Hardware Diagnostics → Run Hardware Diagnostics בחר.2
ההתקנים בכל הבדיקות את לבצע יתחיל האבחון. במערכת שזוהו ההתקנים כל את ומפרט מוצג ePSA Pre-boot System Assessment החלון
.שזוהו

מערכת אבחון בקרות

תיאורתפריט
Configuration

)תצורה(
.המזוהים ההתקנים כל של והמצב התצורה מידע הצגת

.שבוצעו הבדיקות כל של התוצאות הצגתתוצאות

.המערכת ביצועי של עדכנית סקירהמערכת תקינות

אירוע תיאור לפחות נרשם אם מוצג זה תפריט. במערכת שבוצעו הבדיקות מכל התוצאות של זמן חותמות עם אירועים יומן הצגתאירועים יומן
.אחד

Windows-ב USB כונן באמצעות BIOS-ה עדכון

שלבים
.BIOS-ה של ביותר המעודכן ההגדרה תוכנית קובץ את להוריד כדי Windows-ב BIOS-ה עדכון בסעיף 6 שלב עד 1 משלב ההליך את בצע.1

.www.dell.com/support בכתובת Knowledge Base 000145519-ה במאמר עיין, נוסף מידע לקבלת. לאתחול ניתן USB כונן צור.2

.לאתחול הניתן USB-ה לכונן BIOS-ה הגדרת תוכנית קובץ את העתק.3

.BIOS לעדכון שזקוק למחשב לאתחול הניתן USB-ה כונן את חבר.4

.F12 על ולחץ המחשב את מחדש הפעל.5

.פעמי-החד האתחול תפריטב USB-ה בכונן בחר.6

.הזן על ולחץ BIOS-ה הגדרת תוכנית של הקובץ שם את הקלד.7
.תופיע BIOS-ה לעדכון העזר תוכנית

.BIOS-ה עדכון את להשלים כדי המסך על ההוראות לפי פעל.8

Windows-ב BIOS-ה עדכון

שלבים
.www.dell.com/support אל עבור.1

.חפש על לחץ מכן ולאחר, שלך המחשב של השירות תגית את הזן, תמיכה חפש בתיבה. במוצר תמיכה על לחץ.2

במזהה להשתמש גם תוכל. שלך המחשב את אוטומטית לזהות כדי SupportAssist בתכונה השתמש, השירות תגית את ברשותך אין אם הערה
.המחשב דגם את ידנית לחפש או המוצר

.התקנים מנהלי חפש את הרחב. Drivers & Downloads על לחץ.3

.במחשב המותקנת ההפעלה מערכת את בחר.4

.BIOS-ב בחר, קטגוריות הנפתחת ברשימה.5

.שלך המחשב עבור BIOS-ה קובץ את להוריד כדי הורד על ולחץ ביותר העדכנית BIOS-ה בגרסת בחר.6

.BIOS-ה עדכון קובץ את שמרת שבה התיקייה אל נווט, ההורדה בסיום.7

.שבמסך ההוראות פי על ופעל BIOS-ה עדכון קובץ של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.8

.www.dell.com/support בכתובת 000124211 במאמר עיין, נוסף למידע
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גיבוי ומדיית שחזור אפשרויות
Windows ההפעלה מערכת לשחזור אפשרויות מספר מציעה Windows. Dell-ב להתרחש שעלולות בעיות ולתקן לפתור כדי שחזור כונן ליצור מומלץ

.Windows עבור Dell של גיבוי ומדיית שחזור אפשרויות ראה. נוסף מידע לקבלת. שברשותך Dell של במחשב

WiFi-ה של מחדש והפעלה כיבוי

זו משימה אודות
ביצוע אופן לגבי הנחיות מספק הבא ההליך. WiFi-ה של מחדש והפעלה כיבוי של הליך יבוצע WiFi קישוריות בעיית עקב לאינטרנט גישה למחשב אין אם
:WiFi-ה של מחדש והפעלה כיבוי

.משולב נתב/מודם התקן שמספקים) ISP( אינטרנט שירותי ספקי ישנם הערה

שלבים
.המחשב את כבה.1

.המודם את כבה.2

.האלחוטי הנתב את כבה.3

.שניות 30 המתן.4

.האלחוטי הנתב את הפעל.5

.המודם את הפעל.6

.המחשב את הפעל.7
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https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
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Dell אל ופנייה עזרה קבלת

עצמית עזרה משאבי
:הבאים המקוונים העצמית העזרה משאבי באמצעות Dell של והשירותים המוצרים על מידע לקבל ניתן

 עצמית עזרה משאבי. 41 טבלה

משאבים מיקוםעצמית עזרה משאבי

Dellwww.dell.com של ושירותים מוצרים על מידע

My Dell

עצות

.Enter והקש, Contact Support הקלד, Windows בחיפושלתמיכה פנה

www.dell.com/support/windowsההפעלה מערכת עבור מקוונת עזרה

www.dell.com/support/linux

,מוצרים מפרטי, התקנה הוראות, למשתמש מדריכים, בעיות פתרון על מידע
.ועוד תוכנה עדכוני, התקנים מנהלי, טכניים בנושאים לסיוע בלוגים

www.dell.com/support

?/https://www.dell.com/support/home אל עבור.1.מחשב בעיות מגוון עבור Dell של Knowledge Base מאמרי
app=knowledgebase.

.Search-ה בתיבת המפתח מילת את או הנושא את הקלד.2
.הקשורים המאמרים את לאחזר כדי Search על לחץ.3

:שלך המוצר לגבי הבא המידע את ללמוד תוכל
מוצר מפרט●
הפעלה מערכת●
בו והשימוש שלך המוצר הגדרת●
נתונים גיבוי●
ואבחון בעיות פתרון●
)יצרן תמונת( Factory ושחזור מערכת שחזור●
BIOS על מידע●

.www.dell.com/support/manuals באתר Me and My Dell ראה

את זהה, שברשותך למוצר הרלוונטי Me and My Dell את לאתר כדי
:הבאות מהאפשרויות אחת באמצעות המוצר

.Detect Product בחר●
.View Products תחת הנפתח התפריט באמצעות המוצר את אתר●
.החיפוש בסרגל Product ID את או Service Tag Number את הזן●

Dell אל פנייה
.www.dell.com/contactdell ראה, לקוחות שירות או טכנית תמיכה, מכירות בנושא Dell אל לפנייה

.שלך בארץ זמינים יהיו לא מהשירותים שחלק וייתכן, והמוצר הארץ לפי משתנה הזמינות הערה

.Dell של המוצרים קטלוג או החשבון, המשלוח תעודת, הרכישה בחשבונית קשר יצירת פרטי למצוא תוכל, פעיל אינטרנט חיבור ברשותך אין אם הערה
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