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 המדריךמטרת 
( בשרתים הינו חלק מהתהליכים הנדרשים כדי לשפר את האבטחה, firmwareעדכון גרסאות דרייברים וקושחה )

כוללת מספר כלים לשדרוג  Dell PowerEdgeבעיות ושיפור ביצועים לאורך כל חיי המוצר. משפחת שרתי  תיקון

 .לספק למנהלי השרתים מידע היכן להתחילהיא זה קצר  מדריךגרסאות ומטרת 

 קושחה ניעדכושונות לאפשרויות 
 :ניתן לבצע במספר דרכים Dell PowerEdgeלשרתי קושחה  ניעדכו

 עדכון בודד דרך קובץ (DUP) Dell Update Package 

  ץ קובעדכון מקיף דרךServer Update Utility (SUU) ISO  

  עדכון דרך מערכת הניהול המרכזיתOpenManage Enterprise 

 :האפשרויות השונותמגוון הנה סקירה של 



 Dell Update Package (DUP) באמצעות קובץ עדכון רכיב קושחה בודד
Dell Update Package (DUP) ( הוא קובץ בר הפעלהexe לעדכון תוכנה )אלמנט אחד, כמו לדוגמה:  של

 ...  BIOSכרטיס רשת, בקר, 

 DUP קובץהורדת 
, Downloads & Drivers -מקישים את דגם השרת, בוחרים ב https://www.dell.com/supportבאתר השירות 

 .download...( וללחוץ על  BIOSאפשר למקד את החיפוש דרך בחירת קטגוריה )כרטיס רשת, 

 iDRACדרך  DUPרכיב בודד של שרת באמצעות קובץ עדכון 
: iDRAC -. דרך ממשק הiDRAC, אחת מהן היא דרך DUPיש מגוון דרכים להתקין קובץ 

Maintenance>System Update  

 iDRACתמונה: עדכון תוכנה דרך 

 

 OpenManage Enterpriseדרך  DUPרכיב בודד של שרת באמצעות קובץ עדכון 
OpenManage Enterprise (OME)  היא מערכת ניהול לשרתיDell PowerEdge  עם יכולת שדרוג מרכזית של

, OME. דרך ממשק DUPשרתים רבים בעת ובעונה אחת אך גם עם יכולת של שדרוג רכיב אחד באמצעות קובץ 

 Individualואז על   Updateחצים על . בתפריט שנפתח לוFirmware/Driversבוחרים בשרת ובתפריט 

package. 

 OMEדרך  DUPעדכון תוכנה באמצעות קובץ 

https://www.dell.com/support


 

 Server Update Utility( SUUדרך חבילת )מקיף של שרת עדכון 
SUU ההיא חביל (bundle ) מקיפה( של קבצי עדכוןfirmware, drivers לשרתי )PowerEdge  ארוזים בקובץ

ISO  אחד הניתנים להורדה מאתר השירות שלDell  או להכנה בצורה פרטנית דרך כלי הנקראDell Repository 

Manager (DRM). 

 מאתר השירות  SUUהורדה של קובץ 
בוחרים ( 2) דגם שרת מקישים( 1) מבצעים הפעולות הבאות: https://www.dell.com/supportבאתר השירות 

 Serverמקישים  Keyword( בשדה 4) System Management( בקטגוריה בוחרים: 3)במערכת ההפעלה 

Update (5( לוחצים על חיפוש )לוחצים על הורדת הקובץ שהתקבל המכיל את המלים 6 )Server Update 

Utility .בשם 

 מאתר השירות SUUתמונה: הורדת קובץ 

 

 )מערכת הפעלה( SUUקובץ  שדרוג שרת דרך
( להוריד את הקובץ מאתר השירות או ליצור קובץ 1יש ) SUUכדי לבצע שדרוג מקיף של תכונה חומרה דרך קובץ 

( 3) למערכת ההפעלהאת הקובץ ( Mount)( יש לטעון 2) Dell Repository Manager (DRM)פרטני דרך 

https://www.dell.com/support


באותו דף ממנו מורידים  Installation instructionsבהתאם למערכת ההפעלה )הסבר נמצא  GUIלהפעיל את 

 את הקובץ(. 

 Dell Repository Manager (DRM)פרטני דרך  SUUיצירת קובץ 
DRM  הוא כלי להכנת חבילות עדכונים לשרתיPowerEdgeלשמור ולעדכן חבילות  ,, ניתן באמצעות הכלי ליצור

ניתן  DRMאפשרות נוספת חשובה היא שבאמצעות  .בדדגמי שרתים מסוימים בללפרטני אופן ב אשר מתאימות

עוד לפני שיש מערכת הפעלה  iDRACהמאפשר עדכון מקיף של השרת דרך  SUU Bootableגם ליצור קובץ 

 מותקנת.

https://www.dell.com/support/home/en-בקישור:  Dellאת הכלי ניתן להוריד מאתר 

us/drivers/DriversDetails?driverid=JWVDC  עשוי להתעדכן מעת לעת( וכדאי להכיר את המדריך(

us/product-https://www.dell.com/support/home/en-למשתמש דרך הקישור 

manager/docs-support/product/repository  

 DRMדרך  SUU Bootableיצירת קובץ 
  DRMיש להוריד ולהתקין את  (1)

 ( plug-ins( יש לעדכן את התוספים )2)

 DRM Plug-insתמונה: עדכון 

 

אפשר להשאיר את ברירת  – Base Catalog, במסך שנפתח לתת שם, ADD REPOSITORYלהקיש על  (2)

כדי לבחור את דגמי השרתים, מערכות ההפעלה, העדכונים הנדרשים וכו'.  Customהמחדל, וללחוץ על 

 חדש לרשימה עם השם שנתתם. Repositoryף ובסיום יתו

לספק ספרייה  Smart Bootable ISO -בתפריט, לבחור ב EXPORTוללחוץ על  Repository -לבחור את ה (3)

 Exportולהקיש על  ISO -מקומית לקובץ ה

 DRMבאמצעות  SUU Bootableיצירת קובץ תמונה: 

https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/DriversDetails?driverid=JWVDC
https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/DriversDetails?driverid=JWVDC
https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/DriversDetails?driverid=JWVDC
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/repository-manager/docs
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/repository-manager/docs
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/repository-manager/docs


(4)  

 (YouTubeהנחיות בוידיאו )

Repository Manager (DRM)Create a bootable ISO and Server Update Utility from Dell EMC  

 .DRM -מדריכים נוספים ל YouTubeאפשר למצוא באתר 

 iDRACדרך  SUU Bootableעדכון מקיף של שרת באמצעות 
ולאתחל את  iDRAC Virtual Mediaניתן לטעון אותו דרך  DRMבאמצעות   SUU Bootableלאחר שיצרנו קובץ

 Enabledלסמן  iDRAC -או לחליפין בממשק ה Boot Orderכדי לקבוע את  F2 -לבחור בעת העליה ב .השרת

 .ולעקוב אחר המסך "Virtual Mediaשל  Boot once"בשדה 

 OpenManage Enterpriseבאמצעות  PowerEdgeעדכון מרכזי של שרתי 
ת מענה רחב לנושא עדכוני קושחה מספקOME (https://www.dell.com/ome )מערכת הניהול המרכזית 

בשרתים, כולל קבלת תמונת המצב של גרסאות הקושחה אל מול העדכונים האחרונים הקיימים וכן עדכון מספר 

כדי להרחיב את  Update Managerחדש בשם  pluginרב של שרתים במקביל. לפני מספר חודשים התווסף 

עבור משתמשי  Dell Repository Manager -יכולות המערכת ע"י יצירת קטלוגים מקומיים מרובים כתחליף ל

OME. 

 OpenManage Enterpriseיצירת קטלוג עדכוני קושחה במערכת 
", Configuration > Firmware/Driver Complianceמתפריט " OMEניתן ליצור קטלוג עדכוני קושחה במערכת 

במידה ויש גישה לאינטרנט או ניתן להפנות את הקטלוג לשיתוף  Dell.comהקטלוג ניתן להורדה ישירות מאתר 

 .DRM -הורדנו קטלוג למשל דרך תוכנת ה וברשת אלי

 

 

 OMEתמונה יצירת קטלוג עדכוני קושחה במערכת 

https://www.youtube.com/watch?v=h1HsolDtVPI
https://www.youtube.com/watch?v=h1HsolDtVPI
https://www.dell.com/ome


 

 OMEך ועדכונם דר העדכני קטלוגהמול קושחה בשרתים הקיימים השוואת גרסאות 
עתה שיש למעכת קטלוג המכיל את גרסאות הקושחה המעודכנות ניתן להשוות תמונת המצב של שרת בודד, 

 , אלה הפעולות:אל מול הקטלוגשבצערכת קבוצת שרתים או כל השרתים 

(1) Configuration > Firmware/Driver Compliance” "" ללחוץ עלCreate Baseline"במסך שנפתח ב ,- 

Catalog  שם ליש לבחור את הקטלוג שעתה יצרנו, יש לספק-baseline   ותיאור )לא מחייב( וללחוץNext 

 Finishוללחות על  שרתים אותם נרצה להשוות\במסך שנפתח לבחור את השרת (2)

 מצד ימין  View Reportותו וללחוץ על אנוצר ניתן לסמן  Baselineלאחר שה  (3)

ניתן לראות האם אתחול ( ב), שחה הקיימות אל מול הקטלוגלצפות בגרסות הקו( א)קבל אפשר התבמסך ש (4)

 ן בודד או עדכון מלא לכל השרתים שנבדקולבצע עדכו( ג)לשרת נדרש עבור כל עדכון וכן 

OpenManage Enterprise Update Management Plugin 
 .)יצירת קטלוגים מרובים מקומית( DRMלחלק מהפונקציונליות של תחליף למעשה מספק   OMEמודול זה בתוך

 

 


