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មាតិកា 5



ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
ប្រធានរទ :

• ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព

ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព
សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនររេ់អនាក។ សលងកែលងែតមានករនាីសិសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានកនាុងឯកសារអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖
● អនាករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
● េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរងេិនរានទិញោច់សោយែងកពីោនា  ប្តូភរានែំសងងងសោយអនុភតិតាមែំសនាងរការសោះែូរតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ់។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកចូរអានសេចកិីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកសារ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ) ។

ប្រយ័តនា: ការជួេជុលនសប្ចងនសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអនាករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អនាករួរែតអនុភតិការសោះប្សាយរញ្ហា  និងការជួេជុលសាមញញាៗតាមឯកសារិលិតិលររេ់អនាកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការែូចខាតសោយសារ
ការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ អាន និងអនុភតិតាមការែនានាេំុភតិិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយិលិតិល។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្នា ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័តនា: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតិទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សខាសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្រយ័តនា: សខាសពលអនាកផ្ដា ច់ែែសេប្តូភទាញសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែែសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែែសេែ្លះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សសារែូសចនាះប្រេិនសរងអនាកកំពុងផិ្ច់ែែសេសនះ ប្តូភចុចសខាសលងផ្ទា ងំចាក់សសារមុនសពលអនាកផិ្ច់ែែសេ។ សខាសពលអនាកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មងសែងមីីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សិសេងសទវត។ ែូចោនា សនះិងែែរ មុនសពលអនាកភា្ជ រ់ែែសេប្តូភប្រាកែថ្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្រេពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសេ្លងង។

ប្រយ័តនា: ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលោក់ថ្មលីចូម-អុីយាុងសខាកនាុងកុំព្យូទ័រយូរៃែ។ ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានរិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចែុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសខាកនាុងឯកសារសនះ។

មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ចំណា:ំ រូរភាពសខាកនាុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោនា ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអនាករានរញ្្ជ ទិញ។

1. រក្សាទុក សហងយរិទឯកសារែែលរានសរងកទាងំអេ ់រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាំងអេ់។

2. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ចុច ចារ់សិិងម >  រិទ > ថ្មពល ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលឯកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អនាកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់សចញពីប្ពីសេ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាងំសនាះ។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ ៍និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: សែងមីីផិ្ច់ែែសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែែសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកេិន រួចសហងយែកឌុយែែសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ប្រេិនសរងអាច។

1

6 ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance
https://www.dell.com/learn/regulatory-compliance


រប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាពសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីជំដនរមមែែលប្តូភសធ្វងមុនសពលអនុភតិតាមការែនានាសំោះសប្រងងរនា្ល េ់ណាមួយ។

េសងកេតសមងលរំរុងរប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអនាកសធ្វងការតសម្លងង ឬែំសនាងរការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសម្លងងសប្រងង៖
● រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់។
● ផិ្ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថ្មពលអរ្គិេនី AC។
● ផ្ដា ច់ែែសេរណិាញ ទូរេ័ពទា និងែែសេទូររមនារមន៍ទាងំអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD សខាសពលសធ្វងការសខាខាងកនាុង កុំព្យូទ័រយួរៃែ ណាមួយសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតរណិាលមកពីសអងិចប្តូសិាទិច (ESD) ។
● រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័តនាសលងកប្មាលែែលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។
● ពាក់ែេីកសជងងសៅេ៊ូមិនចម្លងអរ្គិេនីសែងមីីកាត់រន្ថយកាកាេៃនការឆក់ចរនិ។

ថ្មពលរង់ចាំ

ិលិតិល Dell ែែលមានថ្មពលរង់ចាំប្តូភែតែកសចញមុនសពលអនាកសរងករប្មរ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថ្មពលរង់ចាបំ្តូភការថ្មពលនចារំាច់សខាសពលរិទ។ ថ្មពលសខាខាងកនាុងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្តូភរានសរងកពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សខាសលងរណិាញមូលោ្ឋ ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
កនាុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលងការប្ររ់ប្រងថ្មពលកប្មិតែ្ពេ់សិសេងសទវត។

ែកឌុយសចញ ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 20 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថ្មពលែែលសខាេល់សខាកនាុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ សោះថ្មពី កុំព្យូទ័រយួរៃែ។

ចងភា្ជ រ់ោនា

ចងភា្ជ រ់ោនា រជានភិធីសា្គេិេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចងនសៅកនាុងកែន្លងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធ្វងតាមរយៈការសប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ (ESD) ។ សខាសពលភា្ជ រ់ែែសេសេ្លងងចូលោនា  េូមប្រាកែថ្វាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈធាតុមិនមានសប្សារសហងយមិនមានៃិទាោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែែសេពាក់នឹងកៃែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាំងប្េុងនមួយនឹងែេីកររេ់អនាក សហងយប្តូភប្រាកែថ្អនាកសោះសប្រងងអលង្កេ រទាំងអេ់ែូចន នាងិកាៃែ ែែសេៃែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ រ់ែ្លួនអនាកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំមួយសខាសពលអនាកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេធាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ែួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធ្វងកា្យែូចខាតសេវរ្វីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ែូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលែ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធ្វងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សខាកនាុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពែូចខាតឥងូភសនះមានែ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិនាកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសេទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការែូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន់ និងរអាក់រអួល។
● ែូចខាត –ការែូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការែូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុែង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការែូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសងកេងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No

POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាមំិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។
● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាែ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសខាសពលការែូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា

ខាងសប្ៅទាក់ទងនឹងការែូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែែសែងមីីរោយរាត់សហងយកនាុងសពលតំណាលោនា អាចរណិាលកា្យែូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការែូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការែូចខាត ESD៖
● សប្រងែែសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែែសេមិនឆ្លងចរនិឥតែែសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិនាកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិនាកែែលសនាះនឹងរសងកេងនេមា្ព ធែល់ការែូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ កនាុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេធាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអនាកសប្តបមរួចរ៉ល់កនាុងការែំសងងងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភធានាថ្អនាកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីែ្លួន

ររេ់អនាក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាំងសនាះកនាុងប្រអរ ់ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា ។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖
● កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសខាសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សខាសពលសប្រងកប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អនាករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែែសេចងភា្ជ រ់ោនា រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ

សោហៈមិនមានសប្សារសខាសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធ្វងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សខាសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងែូច រជាមានេុភត្ថិភាពសខាកនាុងៃែររេ់អនាក
សខាសលងកប្មាល ESD សខាកនាុងប្រព័ន្ធ ឬសខាកនាុងការូរ។

ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 7



● ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា  – ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អនាក និងសោហមិនមានសប្សារសខាសលងែិនាករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិនាករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេននាសខាសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា  រវាងែេីកររេ់អនាក កប្មាល ESD និងែិនាករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោនា ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា ។ ដម
សប្រងែែសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែែសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែែសេសេ្លងងខាងកនាុងៃនែែសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងែូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតែិនាករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនិងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា យ៉ា ងសដចណាេ់មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែែសេសេ្លងងសខាខាងកនាុងែែសេ ESD ង្យនឹងែូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សខាសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្វងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអនាកមិនមានឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អនាកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អនាកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែែសេភា្ជ រ់នឹងកែែសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ែនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អនាកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សេ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សេ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសរ៉ទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះររ៉ជ័យ។

● សារធាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់កនាុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងែូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងកនាុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោ្ឋ នសធ្វងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសខាទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោ្ឋ ន មាា េុីនរសប្មងរជាែុេោនា ពីមជ្ឈោ្ឋ ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងន

ធម្មតាសខាកនាុងទូសរាកមួយសខាកនាុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិននាន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសខាសលងតុការិយ៉ល័យ ឬកនាុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការរ៉យរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ កនាុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ
ESDសោយមានកែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រសេទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរងកេកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សខាសលងកែន្លងសធ្វងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងៗរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុី
ងឬ 30 េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធ្វងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិនាករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – រ៉ល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលកនាុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអនាករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលែូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចែចារ់ែិនាកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចែចារ់ហ្វូមែូចោនា ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសខាកនាុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យែូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចែចារ់
ែតសពលសខាសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សខាែិនាកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិនាកខាងកនាុងៃនការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសខាកនាុងៃែររេ់អនាកននិចចាសខាសលងកប្មាល ESD សខាកនាុង
ប្រព័ន្ធ ឬសខាកនាុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច – សខាសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងែូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសខាកនាុងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអនាករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រងែែសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាងំអេ់សខាសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអនាករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិនាកែែលង្យែូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាំងអេ់ សខាសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យែូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច
សខាសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសខាកនាុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសលងកឧរករនា៍

េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាំែូចខាងសប្កាមសខាសពលសលងកឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័តនា: កុំសលងកទម្ងន់សលងេពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រងធនធានរែន្ថមឬសប្រងឧរករនា៍សលងកសមកានិច។

1. សរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជងងររេ់អនាកកា្យសចញពីកែន្លងែែលមានសេ្ថរភាពសហងយតប្មង់ប្មាមសជងងររេ់អនាកសចញសប្ៅ។
2. ពប្ងឹងសាច់ែុំក់លសពាះ។ សាច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងែនាងររេ់អនាកសខាសពលអនាកសលងកភត្ថុសងងង។
3. សលងកសោយសប្រងសជងងររេ់អនាក មិនែមនែនាងររេ់អនាកសងងងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យសខាជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងែនាងររេ់អនាក សនាះអនាកសប្រងកមា្ល ងំែនាងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាកា្យែនាងររេ់អនាកឈរប្តង់ មិនថ្សពសលងកសងងង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថមទម្ងន់ៃនរ៉ងកាយររេ់អនាកសៅកាន់រនទាុកែែលប្តូភសលងក។ សជវេវាងការរង្វិលរ៉ងកាយនិងែនាងររេ់អនាក។
6. អនុភតិតាមរសចចាកសទេែូចោនា សនះែែរ ែតតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េសខាសពលោក់ចុះរនទាុកែែលប្តូភសលងក។

រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ចំណា:ំ ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាចសធ្វងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

1. ចារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សងងងភិញ សហងយប្តូភធានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសខាេល់សខាកនាុងកុំព្យូទ័ររេ់អនាក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ៅ សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែែសេែែលអនាករានសោះមុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររេ់អនាក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិនាកែៃទសទវតែែលអនាករានសោះមុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសខាកនាុងប្រព័ន្ធ។
ប្រធានរទ :

• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

• USB ប្រសេទ C
• HDMI 1.4a

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសងកេងតសងងងសខាឆ្នា  ំ1996 ។ វារានជួយេប្មួលយ៉ា ងខា្ល ងំែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ៅ ែូចន ស៉ៅា េ៍ កិារចុច ប្ោយភឺខាងសប្ៅ និងមាា េុីនប្ពីន។

តារ៉ង 1. ការភិភឌ្ឍៃន USB 

ប្រសេទ អប្តារញ្ជូនទិននាន័យ ប្រសេទ ឆ្នា ំិ លិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps SuperSpeed 2010

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)

អេ់រយៈសពលនសប្ចងនឆ្នា  ំUSB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ែ្លួនថ្នេិង់ោរសខាកនាុងពិេពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា ៍រាុែនិមានការទាមទារសលីងនកាន់ែតសប្ចងននងមុនសោយដែែភរកុំព្យូទ័រែែលរហ័េនងមុន ប្ពមទាងំកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចងន។ USB
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 នចុងសប្កាយអាចសឆ្លងយតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងងងសលីងនតាមប្ទឹេិីរជា 10 ែង សលងននងជំនាន់មុនររេ់ែ្លួន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេៃន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

● អប្តារញ្ជូនទិននាន័យែ្ពេ់នងមុន (រហូតែល ់5 Gbps)

● រសងកេងនកំោំងរណិាញភា្ជ រ់នអតិររមា និងរសងកេងននូភថ្មពលេប្មារ់កា្យឧរករនា៍ែែលប្តូភការថ្មពលខា្ល ងំ
● មុែង្រប្ររ់ប្រងថ្មពលថ្មី
● ការសិទារទិននាន័យ Full-duplex និងោំប្ទប្រសេទរញ្ជូនថ្មី
● អាចសប្រងនមួយនឹង USB 2.0 ែែលប្តូភោនា
● ែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រធានរទខាងសប្កាមសឆ្លងយតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកបរ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

សលីងន
រចចាុរីននា មានមាូតសលីងន 3 ែែលកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ចុងសប្កាយរំិុត។ សនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត SuperSpeed ថ្មីមានសលីងនរញ្ជូនទិននាន័យ 4.8
Gbps ។ ែនាៈែែលលក្ខនាៈរសចចាកសទេសខារក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលប្តូភរានសា្គ ល់នទូសៅថ្ USB 2.0 និង 1.1 មាូតែែលយជាតក៏សខាែំសនាងរការកនាុងសលីងនចំនួន 480 Mbps និង 12 Mbps និងប្តូភរក្សាសែងមីីអាចឲ្យ
សប្រងរាននមួយនឹងឧរករនា៍ជំនាន់មុនែែលប្តូភោនា ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធ្វងការរានែ្ពេ់នង អាប្េ័យសោយការផ្្ល េ់រិូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

● រណិាញភា្ជ រ់ រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានប្សារ់ (េូមសមងលរូរភាពខាងសប្កាម)។
● USB 2.0 ពីមុនមានែែសេរួន (ែែសេចរនិ, ែែសេែី, និងែែសេទិននាន័យ មួយរូ េប្មារ់រញចាូនទិននាន័យសិសេងោនា ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថមែែសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំរ៉រ់ែែសេរញចាូនចរនិ រំសពញោនា ពីររូ (ចរនិទទួល និងចរនិរញ្ជូន) េប្មារ់ការរួមរញចាូលោនា

េរុរៃនការតភា្ជ រ ់ែែសេប្រាំរីសខាកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែែសេ។
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● USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រងអនិរមុែៃនទិននាន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណិាលេទាួនែែលសប្រងសលង USB 2.0 ។ ការសធ្វងែររសនះរសងកេងនកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេិី 10 ែង។

សោយសាររចចាុរីននាសនះ កំសនាងនតប្មូភការការរញចាូនទិននាន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍ិទាុកែែលមានទំហំនសប្ចងន សតរ៉ា ៃរ កាសមរ៉ា ឌីជីថលែែលមានសមដ្គ េីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលងនប្ររ់ប្ោន់េំរ៉រ់រញចាូនទិននាន័យសទ។ សលងេពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0
ែែលអាចចូលសៅែល់សលីងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480 Mbps សទ ែែលសធ្វងឲ្យការសិទារទិននាន័យប្រប្ពឹតិសៅរានកនាុងសលីងនប្រែហល 320 Mbps (40 MB/ភិនាទី) -សលីងនសិទារទិននាន័យអតិររមានក់ែេិងកនាុងសពលរចចាុរីននា ។ ែូចោនា សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយងងទំនងននឹងសឃងញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រងប្រាេ់កនាុងពិេពនក់ែេិង ។ សខាសលីងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10 ែង សលង USB 2.0។

ការអនុភតិ
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សរងកិ្លូភ និងិិល់នូភកែន្លងនសប្ចងនរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែងមីីែចកចាយនូភរទពិសសាធែែលលអាប្រសេងររួមមួយ។ ែែលភីសែអូ USB កំររានិទាុក ពីមុន (តាងំពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងួមភីសែអូ) វាង្យប្េួលប្េៃមថ្
នមួយ 5 សៅ 10 ែងៃនកប្មិតរញ្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអ ូUSB រួរែតែំសនាងរការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសលីងនរហូតែល់សៅ 2Gbps។ ែែល 480Mbps សខាមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសខាសពលអនារត ។ នមួយនឹងសលីងន
4.8Gbps, េិង់ោរសនះ នឹងែេ្វងរកភិធីចូលសៅកនាុងិលិតិលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រងប្រាេ ់USB ែូចនប្រព័ន្ធិទាុកទិននាន័យ RAID ខាងសប្ៅ។

រញ្ជីខាងសប្កាមសនះរជា ិលិតិល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 SuperSpeed ែែលអាចរករាន៖

● ប្ោយថ្េរឹងសែេថរខាងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
● ប្ោយថ្េរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយែុំរំែរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
● ដ្វា េប្ោយ និងឧរករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
● ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
● RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយសមសឌវអុរទិក
● ឧរករនា៍ពហុសមសឌវ
● ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
● កាតអាោរ់ទ័រ និងដរ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែែលអាចសធ្វងការរួមោនា រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថ្ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្ោងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័តនាចារ់ពីសពលចារ់សិិងមរហូតអាចរួមរញចាូលោនា នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សខាសពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ រ់ថ្មី ែូសចនាះែែសេថ្មីសែងមីី
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសលីងនៃនែំសនាងរការថ្មីែែលែំសនាងរការសលងននងមុនសនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សខាែតរក្សារូររ៉ងចតុសកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនរួនសខាទីតាងំែូចោនា ពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាសំែងមីីទទួល និងរញ្ជូនទិននាន័យ សោយឯករ៉ជ្យ មានភតិមានសខា
សលងែែសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកកនាុងទំនាក់ទំនង សខាសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់ SuperSpeed USB ប្តឹមប្តូភ។

USB ប្រសេទ C
USB ប្រសេទ C រជានតំនាភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំនាភា្ជ រ់សនះអាចោបំ្ទេិង់ោរ USB ថ្មីៗនសប្ចងនែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB (USB PD)។

រសរវរជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេិង់ោរតំនាភា្ជ រ់ថ្មីែែលតូចណាេ់។ វាមានទំហំប្រែហលមួយភាររីៃនឌុយ USB ប្រសេទចាេ់។ សនះរជានេិង់ោរតំនាភា្ជ រ់ែតមួយរត់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍ទាំងអេ់អាចសប្រងរាន។ រន្ធ USB ប្រសេទ C អាចប្តូភោនា នឹងឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចសិសេងៗ សោយសប្រង
«រសរវរជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរសញចាញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទៃនការភា្ជ រ់សិសេងៗពីរន្ធ USB ែតមួយ។

10 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



ការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB

លក្ខនាៈលមអាិតែិនាករសចចាកសទេៃន USB PD រជាប្រទាក់ោនា យ៉ា ងជិតេនាិទ្ធនមួយនឹង USB ប្រសេទ C។ រចចាុរីននាសនះ សា្ម តហ្វូន សថរ្លិត និងឧរករនា៍ចល័តែៃទសទវតែតងែតសប្រងការភា្ជ រ់ USB សែងមីីសាកថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 ិិល់ថ្មពលរហូតែល់ 2.5 វាា ត់ សពាលរជាវា
រានប្តឹមែតរញចាូលថ្មទូរេ័ពទាររេ់អនាកែតរាុសណាោ ះ ។ ឧទាហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរៃែអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាា ត់។ លក្ខនាៈលមអាិតែិនាករសចចាកសទេពីការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB រសងកេងនការរញ្ជូនថ្មពលសនះែល់ 100 វាា ត់។ វាមានទិេសៅពីរ ែូសចនាះឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថ្មពល។
សហងយថ្មពលសនះអាចប្តូភរានសិទារកនាុងសពលែតមួយ អំងុងសពលែែលឧរករនា៍សនះកំពុងរញ្ជូនទិននាន័យឆ្លងកាត់ការតភា្ជ រ់។

សនះអាចរញចារ់ែែសេសាកកុំព្យូទ័រយួរៃែទាំងអេ់ែែលមានលក្ខនាៈកម្មេិទ្ធិរញ្ញា នមួយអ្វីៗប្ររ់យ៉ា ងែែលសាកថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB េិង់ោរ។ អនាកអាចសាកថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អនាកពីថ្មសាកចល័តមួយែែលអនាកសាកថ្ម និងសា្ម តហ្វូនសិសេងសទវតពីសពលសនះ។ អនាកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អនាកចូលសៅ
កនាុងសអប្កង់ខាងសប្ៅែែលភា្ជ រ់សៅនឹងែែសេថ្មពល សហងយសអប្កង់នឹងសាកថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អនាកសខាសពលែែលអនាកសប្រងវានសអប្កង់ សពាលរជាទាងំអេ់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C តូចមួយសនះ។ សែងមីីសប្រងតាមភិធីសនះ ឧរករនា ៍និងែែសេប្តូភែតសប្រងរាននមួយនឹងការរញ្ជូនថ្មពល USB ។
ប្ោន់ែតមានការភា្ជ រ់ប្រសេទ C មិនមានន័យថ្ែំសនាងរការសនះសធ្វងរានសទ។

USB ប្រសេទ C និង USB 3.1

USB 3.1 រជានេិង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូនទិននាន័យររេ់ USB 3 រជា 5 Gbps រីឯ USB 3.1 រជា 10 Gbps ។ សនាះរជានការរញ្ជូនទិននាន័យសទ្វែង សលងនែូចតំនាភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទី 1 ។ USB ប្រសេទ C មិនែមននសរងងែូច
USB 3.1 សទ។ USB Type-C រជាប្ោន់ែតនរូរេណា្ឋ នតំនាភា្ជ រ ់សហងយរសចចាក ភិទ្យារងកេរ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ែេិង សថរ្លិតសអនប្ែយ Nokia N1 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C រាុែនិសខាពីសប្កាមវារជា USB 2.0 ទាំងប្េុង
សោយមិនមាន USB 3.0 សទ។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយ រសចចាកភិទ្យាទាងំសនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតេនាិទ្ធ។

Thunderbolt តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt រជានចំនុាចប្រទាក់ែិនាករឹងែែលរញចាូលទិននាន័យ ភីសែអូ អូឌីយា ូនិងថ្មពលកនាុងការតភា្ជ រ់ែតមួយ។ Thunderbolt រញចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) សៅនេញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ សហងយរែន្ថមថ្មពល
DC សៅទាំងអេ់កនាុងែែសេែតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ែូចសៅនឹង miniDP (DisplayPort) សែងមីីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចំែនាកឯ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C ។

រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 2 (សប្រងតំនាភា្ជ រ ់miniDP)
2. Thunderbolt 3 (សប្រងតំនាភា្ជ រ់USB ប្រសេទC)

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt 3 នាំយក Thunderbolt សៅ USB ប្រសេទ C ែែលមានសលីងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps សោយរសងកេងតរាននប្ចកតូចមួយ ែែលិិល់ការតភា្ជ រ់សលងន និងង្យប្េួលរំិុតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរករនា៍រង្ហា ញ ឬទិននាន័យែូចនប្ោយថ្េរឹង
ខាងសប្ៅនសែងម។ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ / រន្ធររេ់ USB ប្រសេទ C សែងមីីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ែែលរានោំប្ទ។

1. Thunderbolt 3 សប្រងែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C - វានការរប្ងួមនិងអាចប្តងរ់រាន
2. Thunderbolt 3 តប្មូភនឹងសលីងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូភោនា នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ែែលមានប្សារ ់ឧរករនា៍ និងែែសេ
4. ការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB មានរហូតែល់សៅ 130W សខាសលងកុំព្យូទ័រែែលោបំ្ទ

លក្ខនាៈពិសេេេំខាន់ៗៃន Thunderbolt 3 សលង USB ប្រសេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថ្មពលសខាសលង USB ប្រសេទ C សខាសលងែែសេែតមួយ (លក្ខនាៈពិសេេែុេោនា រវាងិលិតិលសិសេងៗោនា )
2. តំនាភា្ជ រ់ និងែែសេ USB ប្រសេទ C រជាតូចចសងអាបត និងអាចប្តងរ់រាន
3. ោំប្ទរណិាញ Thunderbolt (*ែុេោនា រវាងិលិតិលសិសេងៗោនា )
4. ោំប្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4K
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា:ំ សលីងនសិទារទិននាន័យអាចែុេោនា រវាងឧរករនា៍សិសេងៗ។
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រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំែររំរួលរូរររេ់ Thunderbolt

HDMI 1.4a

ប្រធានរទសនះពន្យល់អំពី HDMI 1.4a និងលក្ខនាៈពិសេេររេ់វានមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចប្រទាក់ៃនអូឌីយាូ / ភីសែអូ សោយឌីជីថលទាងំអេ់ ែែលោបំ្ទសោយឧេ្សាហកម្ម សោយមិនមានការរប្ងួម។ HDMI ិិល់នូភចំនុាចប្រទាក់រវាងប្រេពអូឌីយាូ / ភីសែអូឌី ជីថលែែលអាចសប្រង
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូឌីជីថលែែលអាចសប្រងរាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចមីងរជាកាត់រន្ថយែែសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ HDMI ោំប្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេិង់ោរែ្ពេ់ ឬមានរុនាភាពែ្ពេ់
រូករួមនឹងអូឌីយាូឌីជីថលចំរុះតាមែែសេែតមួយ។

លក្ខនាៈពិសេេ HDMI 1.4a

● HDMI Ethernet Channel- រែន្ថមរណិាញែែលមានសលីងនសលងនសៅតំនា HDMI ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្រងទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលរានសរងក IP ររេ់ពួកវាសោយោ្ម នែែសេ អុីេជានាិតោច់សោយែងក។
● Audio Return Channel - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្សារ់សែងមីីរញ្ជូនទិននាន័យអូឌីយាូ "អារ់្គេទាីម" សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការែែសេអូឌីយាូោច់សោយែងកពីោនា ។
● 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រញចាូល/រសញចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗែែលប្តួេប្តាយិ្លូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងកម្ម ភិធី 3D សខាិទាះ។
● Content Type - ការចារ់េញ្ញា ភា្ល មៗៃនប្រសេទមាតិការវាងសអប្កង់ និង ប្រេពសអប្កង់ ការសរងកទូរទេសេន៍សែងមីីរសងកេងនប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពែែលែិអាកសលងប្រសេទែុនថិន ។
● Additional Color Spaces - រែន្ថមការោំប្ទេប្មារ់មាូែឌលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រងកនាុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ។
● 4K Support - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p ោបំ្ទសអប្កង់ជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធេុីសនមាា ឌីជីថលែែលសប្រងសខាកនាុងសរ៉ងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចងន។
● HDMI Micro Connector - ឧរករនា៍ភា្ជ រ់តូច ថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសិសេងសទវត ែែលោបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p ។
● Automotive Connection System - ែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីេប្មារ់ប្រព័ន្ធ ភីសែអូរថយនិែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីរំសពញនូភការទាមទារែតមួយរត់ៃនការតាមោនររិសា្ថ  ែនាៈសពលែែលិិល់រុនាភាពពិត HD ។

រុនាេមីតិិ HDMI

● រុនាភាព HDMI សិទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងួមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់មាត់រំិុត។
● HDMI តៃម្លទារិិល់ជូននូភរុនាភាព និងមុែង្រៃនអុីនធជាសហ្វេឌីជីថលក៏ែូចនការោំប្ទប្រសេទភីសែអូែែលមិនរានរប្ងួមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធភាពសលងការចំណាយ។
● អូឌីយា ូHDMI ោំប្ទប្ទង់ប្រសេទអូឌីយាូនសប្ចងនពីសេិសរាអូេិង់ោរែល់េំសងងពហុឆ្ែនលសខាជុំ ភិញ។
● រន្ធ HDMI រួមរញចាូលោនា នូភ ភីសែអូ និងពហុឆ្ែនលអូឌីយាូ សៅកនាុងែែសេែត មួយ កាត់រន្ថយៃថ្លចំណាយ ភាពេ្មុរសា្ម ញ និងការភាន់ប្ចងំៃនែែសេនសប្ចងនែែលរចចាុរីននាកំពុងសប្រងសខាកនាុងប្រព័ន្ធ A/V ។
● HDMI ោំប្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រេពភីសែអូ (ែូចនមាា េុីនចាក់ឌី ភីឌី) និង DTV ែែលសរងកនូភមុែង្រថ្មី។
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1. រប្មររាត
2. រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
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3. អង្គចងចាំ
4. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
5. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
6. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
7. ថ្ម
8. ឧរករនា៍រំពងេំសងង
9. ផ្ទា ំងរ៊ូតុងរនទាះរាះ
10. ផ្ទា ំង LED daughterboard
11. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
12. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
13. កាត WLAN
14. កាត WWAN
15. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

ចំណា:ំ Dell ិិល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលែសប្រងងរនា្ល េ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែងមែែលរានទិញ។ សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការធានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែិនាកលក់ Dell ររេ់អនាកេប្មារ់ជសប្មងេៃនការទិញ។
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ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាកនាុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោនា ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអនាករានរញ្្ជ ទិញ។

ប្រធានរទ :

• រប្មររាត
• ថ្ម
• ែែសេថ្ម
• អង្គចងចាំ
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• កាត WLAN

• កាត WWAN

• កែន្លងទទួលកំសៅ
• រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
• ឧរករនា៍រំពងេំសងង
• ផ្ទា ងំ LED

• ផ្ទា ងំរនទាះរាះ
• ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត
• សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
• រប្មរប្តសចវក
• ប្តសចវកសអប្កង់
• េ៊ុមសអប្កង់
• ផ្ទា ងំសអប្កង់
• កាសមរ៉ា —មាូឌុលមីប្កូហ្វូន
• ែែសេសអប្កង់
• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• ថ្មប្ោរ់េំែរាត
• ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល
• កាដា រចុច (ឃីរត)
• កែន្លងោក់រាតៃែ

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រារំីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

4
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2. សប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក សែងមីីោេ់រប្មររាតសខាចំនុាចលិរែកីរប្តសចវកខាងសឆ្វង និងខាងសំិា [1]។
3. ោេ់តាមែរម សែងមីីរំែរករប្មររាតសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។

16 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



4. សលងក សហងយសោះរប្មររាតសចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងងងរប្មររាត
1. តប្មង់ និងោក់រប្មររាតសខាសលងកុំព្យូទ័រ។

18 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



2. េងកេត់តាមែរមរប្មររាតរហូតែល់វាចូលេ៊រ់សៅកនាុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ។
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3. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

20 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័តនានមុនេិីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្រយ័តនា:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● រំសោះរនទាុកថ្មកា្យអេ់មុនសធ្វងការសោះវាសចញ។ ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្រព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ—ថ្មប្តូភរានរំសោះរនទាុកអេ់សខាសពលកុំព្យូទ័រសរងកែលងែំសនាងរការសខាសពលរាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។

● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។

● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ដមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោេ់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសខាសពលសធ្វងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ែុេកែន្លងសែងមីីរង្កេ រការចាក់ទម្លុះ ឬែូចខាតសៅសលងថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសិសេងៗសទវត។

● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភរាននរ់កនាុងឧរករនា៍សោយសារសរាា ង ដមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថ្វាអាចមានសប្ោះថ្នា ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមងល www.dell.com/

contactdell ។

● ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬៃែរូែចកចាយ និងអនាកលក់រនិររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

● ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានរិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ េប្មារ់ការែនានាអំំពីរសរវរប្ររ់ប្រង និងរិូរថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង េូមសមងល ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង។

ការសោះថ្ម
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
1. ទាញសា្ល កសចញសែងមីីផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. ចំណា:ំ ែំសនាងរការសនះរង្ហា ញពីថ្ម 4 ប្ោរ់។ ថ្ម 3-ប្ោរ ់មានស្ចចា ក់លមួកែតមួយរត់ែែលភា្ជ រ់វាសៅនឹងកុំព្យូទ័រ ។

មូលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកពីរប្ោរ់[2]ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
3. សលងក សហងយសោះថ្មសចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងងងថ្ម
1. តប្មង់ សហងយោក់ថ្មសខាកនាុងកុំព្យូទ័រ [1]។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកពីរប្ោរ់[2] សែងមីីភា្ជ រ់ថ្ម (4 ប្ោរ)់ សៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

ចំណា:ំ ថ្មប្ោរ់េំែរាត 3-ប្ោរ់ មានស្ចចា ក់លមួកែតមួយរាុសណាោ ះែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងកុំព្យូទ័រ ។

3. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[3]។

22 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ែែសេថ្ម

ការសោះែែសេថ្ម
1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាងំែែសេថ្ម សហងយិិល់ រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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1. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅថ្ម។
2. ប្តលរ់ថ្ម សហងយសោះែែសេថ្មសចញពីរន្លងរត់ែែសេសលងថ្ម។
3. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងថ្ម។
4. សលងកែែសេថ្មសចញពីថ្ម។

ការោក់ែែសេថ្ម
ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

24 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំែែសេថ្ម សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពី ភិធីសា្គេិកនាុងការែំសងងង។

1. តប្មង់ សហងយោក់ែែសេថ្មសខាសលងថ្ម។
2. រត់ែែសេថ្មតាមរន្លងរត់ែែសេសខាសលងថ្ម។
3. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងថ្ម។
4. រិតរង់េអាិតសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅថ្ម។

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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អង្គចងចាំ

ការសោះអង្គចងចាំ
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. ោេ់សឃនាបរមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាសំោតសងងង[1]។
2. សលងកមាូឌុលអង្គចងចាំសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ [2]។

ការែំសងងងអង្គចងចាំ
រញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាំសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង្គចងចារំហូតែល់ែសង្គបរភា្ជ រ់សៅនឹងមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
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1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. ចំណា:ំ ែំសនាងរការសនះរង្ហា ញពី M.2 2280 SSD ។ M.2 2230 SSD ប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែនមួយនឹងសជងងទប្មង និងថ្េពិសេេ។

មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម SSD សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. សោះថ្េ SSD សចញពីចំនុាចកំពូលៃន SSD [2]។
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3. សលងករសងហាងររនិិច រួចសោះ SSD សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

28 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
1. ោក់ SSD សខាសលងរន្ធររេ់វា សហងយរុញវាសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2. ោក់ថ្េ SSD ែែលរានែំសងងងនសប្េចនមួយ េទាីរ័រទរ់កំសៅសខាសលងចំសហវងែិនាកខាងសប្កាមពីសលង SSD [1]។
3. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្ម SSD សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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ចំណា:ំ ែំសនាងរការសនះរង្ហា ញពី M.2 2280 SSD ។ M.2 2230 SSD ទាមទារសជងងទប្ម និង ថ្េពិសេេសែងមីីភា្ជ រ់វាសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ។

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសោហៈសៅនឹងកាត WLAN [1]។
2. សោះសជងងទប្មសោហៈសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង់ែតនកាត WLAN ខាងសលង[2]។
3. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតន WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងកាត WLAN [3]។
4. សលងក និងរុញកាត WLAN ថនាមៗសចញពីរន្ធសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [4]។

30 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងកាត WLAN

1. រញចាូលកាត WLAN សៅកនាុងរន្ធររេ់វាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតនសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WLAN [2]។
3. ោក់សជងងទប្មសោហៈសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង់ែតន [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មសោហៈ សៅនឹងកាត WLAN និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [4]។
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1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសោហៈសៅនឹងកាត WWAN [1]។
2. សោះសជងងទប្មសោហៈ [2] សហងយផិ្ច់ែែសេអង់ែតនសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WWAN [3]។
3. សោះកាត WWAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [4]។

32 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងកាត WWAN

1. ោក់កាត WWAN ចូលសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតនសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WWAN [2]។
3. ោក់សជងងទប្មសោហៈពីសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង់ែតនសខាសលងកាត WWAN [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មសោកហៈសៅនឹងកាត WWAN និងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[4]។
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1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះសប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WWAN។
1. ចំណា:ំ កែន្លងទទួលកំសៅ និងកង្ហា ររជានែិនាកែែលអាចរញ្្ជ ទិញោច់សោយែងកពីោនា រាន។

ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់សៅតាមលំោរ់ (2 > 1) ែែលសខាសលងប្រអរ់កង្ហា រ និង ស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់សៅតាមលំោរ់ (4 > 3 > 2 > 1) សចញពីឧរករនា៍ទទួលកំសៅ [2]។
3. សលងក សហងយសោះសប្រងងែំសងងងកង្ហា រឧរករនា៍ទទួលកំសៅ សចញពីកុំព្យូទ័រ។[3].
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4. សោះស្ចចា ែតមួយែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅនឹងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសចញ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
1. ចំណា:ំ កែន្លងទទួលកំសៅ និងកង្ហា ររជានែិនាកែែលអាចរញ្្ជ ទិញោច់សោយែងកពីោនា រាន។

ចារ់ស្ចចា ែតមួយែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅនឹងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ។
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2. ោក់សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅសៅកនាុងកុំព្យូទ័រ [1]។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់សៅតាមលំោរ់ (2 > 1) សខាសលងប្រអរ់កង្ហា រ និង (M2x3) រួនប្ោរ់សៅតាមលំោរ់ (4 > 3 > 2 > 1) សខាសលងសប្រងងែំសងងងកង្ហា រឧរករនា៍ទទួលកំសៅ [1]។
4. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។

1. ែំសងងង កាត WWAN។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. សោះស្ចចា  (M2x3) មួយប្ោរ់សចញពីសជងងទប្មសោហៈសខាសលងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល [1]។
2. សោះសជងងទប្មសោហៈែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល [2]។

3. ផិ្ច់ែែសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
4. សលងក សហងយសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីរន្ធររេ់វាកនាុងកែន្លងោក់រាតៃែ[2]។

ការែំសងងងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
1. ភា្ជ រ់ែែសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
2. ោក់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកនាុងរន្ធររេ់វាសខាសលងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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3. ោក់សជងងទប្មសោហៈសលងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល [1]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. ផិ្ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. សោះែែសេឧរាល័រសចញពី រន្លងែែសេជ័រែែលនរ់សខាសលង ថ្មប្ោរ់េំែរាត [2]។
3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅនឹងផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ[3]។
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4. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[1]។
5. សលងក សហងយសោះឧរាល័រសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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ការែំសងងងឧរាល័រ
1. តប្មង់ និងោក់ឧរាល័រសៅកនាុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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3. រិទរង់េអាិតសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសខាសលងផ្ទា ំងរ៊ូតុងរនទាះរាះ [1]។
4. ោក់ែែសេឧរាល័រ តាមរន្លងរត់ែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត [2] សហងយភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
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1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំង LED

ការសោះផ្ទា ំង LED daughterboard

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. ផិ្ច់ ែែសេឧរាល័រ។
1. ភា្ជ រ់ែែសេរនទាះផ្ទា ំង LED សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. ែកែែសេរនទាះសចញពីរន្លងរត់ែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត[2]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x2.5) មួយប្ោរ់សចញ [1]សហងយសោះផ្ទា ំង LED daughterboard សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំ LED daughterboard

1. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ងំ LED daughterboard សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5)មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ំង LED daughterboard សៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។

3. រត់ែែសេរនទាះផ្ទា ងំ LED តាមរន្លងរត់ែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត [1]។
4. ភា្ជ រ់ែែសេរនទាះផ្ទា ងំ LED សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។
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ប្រយ័តនា: រត់ែែសេឧរាល័រ [1] សលងផ្ទា ងំ LED daughterboard សហងយរនាទា រ់មកភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2] សែងមីីការពារការែូចខាតែែសេឧរាល័រ។

1. ភា្ជ រ់ ែែសេឧរាល័រ
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងរនទាះរាះ

ការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ ឧរាល័រ។
1. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីមាូឌុលរនទាះរាះ [1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[2]។
3. សោះផ្ទា ំងរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [3]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ
1. ោក់ផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[2]។
3. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ សៅនឹងមាូឌុលរនទាះរាះ [3]។
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1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត

ការសោះឧរករនា៍អានសា្ម តកាត
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ SSD។
5. សោះ ឧរាល័រ។
1. ផិ្ច់ែែសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតពីផ្ទា ំង USH [1]។
2. ផិ្ច់ែែសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីមាូឌុលរនទាះរាះ[2]។
3. សោះស្ចចា  (M2x2.5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [3]។
4. សោះឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសចញពីកុំព្យូទ័រ [4]។
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ការែំសងងងឧរករនា៍អានសា្ម តកាត
1. ោក់ឧរករនា៍អានសា្ម តកាតចូលសៅកនាុងរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់វាសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[2]។
3. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងមាូឌុលរនទាះរាះ[3]។
4. ភា្ជ រ់ែែសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសៅនឹងផ្ទា ំង USH [4]។
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1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
2. ែំសងងង SSD។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
1. សរងករប្មរសអប្កង់ 180 ែជាសប្ក។
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2. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ប្រាំមួយប្ោរ់ [1] សហងយសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. ោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សោយតប្មឹមរន្ធស្ចចា សខាសលងប្តសចវកនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) ប្រាំមួយប្ោរ ់[2] សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅកុំព្យូទ័រ [2]។

3. រិទរប្មរ LCD ។
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1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រប្មរប្តសចវក

ការសោះរប្មរប្តសចវក
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
1. សរងកប្តសចវក 90 ែជាសប្កសធវរសៅនឹងសប្រងងតែំសងងងសអប្កង់[1]។
2. រុញរប្មរប្តសចវកសៅប្តសចវកខាងសិាំ សហងយសលងកវាសចញឲ្យឆ្្ង យពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ [2]។
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ការែំសងងងរប្មរប្តសចវក
1. រុញរប្មរប្តសចវកសៅប្តសចវកខាងសឆ្វង រហូតែល់វាចូលេ៊រ់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. រិទប្តសចវក 180 ែជាសប្កសធវរសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្តសចវកសអប្កង់

សោះប្តសចវក
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះ រប្មរប្តសចវក។
1. សោះែែសេអង់ែតន និងសអប្កង់សចញពីរន្លងឲ្យឆ្្ង យពីប្តសចវក។
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2. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រួនប្ោរ់ [1] ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. សលងក សហងយសោះប្តសចវកសចញពីសប្រងងែំសងងងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [2]។
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ការែំសងងងប្តសចវក
1. តប្មង់ សហងយោក់ប្តសចវកសខាសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (2.5x5) រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្តសចវក សខានឹងសប្រងងែំសងងងរប្មរខាងសប្កាយ [2]។
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3. ោក់ែែសេអង់ែតន និងសអប្កង់តាមរន្លងសខាសលងប្តសចវក។
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1. ែំសងងង រប្មរប្តសចវក
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសប្ៅររេ់សអប្កង់
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះ រប្មរប្តសចវក។
6. សោះ ប្តសចវក។
1. សប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិកសខាចសនា្ល ះខាងសប្កាមៃនសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ជិតប្តសចវក [1]។
2. ោេ់តាមែរមខាងសប្ៅៃនេ៊ុមសអប្កង់សែងមីីសោះេ៊ុមពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់[2]។
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ការែំសងងងេ៊ុមសអប្កង់
ោក់េ៊ុមសអប្កង់សខាសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយេងកេត់ែរមសែងមីីឲ្យវាចាក់សសានរ់នមួយនឹងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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1. ែំសងងង ប្តសចវក។
2. ែំសងងង រប្មរប្តសចវក
3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
4. ែំសងងង ថ្ម។
5. ែំសងងង រប្មររាត។
6. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ំងសអប្កង់
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះ រប្មរប្តសចវក។
6. សោះ ប្តសចវក។
7. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
1. សោះស្ចចា  (M2x2.5) រួនប្ោរ់ [1] សហងយប្តងរ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សងងង [2] សែងមីីែញកផ្ទា ងំ LCD សចញពីរប្មរខាងសប្កាយ។
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2. ចំណា:ំ កុំទាញ និងសោះរង់េអាិត Stretch (SR) សចញពីផ្ទា ងំសអប្កង់។ មិនចារំាច់ែកសជងងទប្មពីផ្ទា ំងសអប្កង់សនាះសទ។

រករង់េអាិតសចញ [1] និងប្តងរ់សែងមីីសរងករន្លឹះ [2] ផិ្ច់ែែសេ EDP សចញពីផ្ទា ងំសអប្កង់ [3]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់
1. ភា្ជ រ់ែែសេ EDP សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងសអប្កង់ [1] សហងយរិទឧរករនា៍កំនាត់ែំសនាងរការសែងមីីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ ់[2]។
2. រិតរង់េអាិតសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ EDP សខាសលងផ្ទា ងំសអប្កង់ [3] រួចប្តងរ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សខាសលងរប្មរសប្កាយ [4]។
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3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) រួនប្ោរ់ [2] សខាសលងផ្ទា ំងសអប្កង់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅរប្មរខាងសប្កាយ។
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1. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
2. ែំសងងង ប្តសចវក។
3. ែំសងងង រប្មរប្តសចវក
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
5. ែំសងងង ថ្ម។
6. ែំសងងង រប្មររាត។
7. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាសមរ៉ា —មាូឌុលមីប្កូហ្វូន

សោះកាសមរ៉ា —មាូឌុលមីប្កូហ្វូន
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះ រប្មរប្តសចវក។
6. សោះ ប្តសចវក។
7. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
1. ផិ្ច់ែែសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា មីប្កូហ្វូន [1]។
2. សប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិកសែងមីីោេ់មាូឌុលកាសមរ៉ា មីប្កូហ្វូនសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [2]។

ការែំសងងងកាសមរ៉ា —មាូឌុលមីប្កូហ្វូន
1. តប្មង់ និងោក់មាូឌុលកាសមរ៉ា  មីប្កូហ្វូនសខាកនាុងសប្រងងែំសងងងរប្មរខាងសប្កាយ[1]។
2. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅ មាូឌុលកាសមរ៉ា មីប្កូហ្វូន [2]។
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1. ែំសងងង ប្តសចវក។
2. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
3. ែំសងងង រប្មរប្តសចវក
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
5. ែំសងងង ថ្ម។
6. ែំសងងង រប្មររាត។
7. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ែែសេសអប្កង់

ការសោះែែសេសអប្កង់
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះ រប្មរប្តសចវក។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ ប្តសចវក។
8. សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់។
1. រករង់េអាិតែែលរិទភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅនឹងមាូឌុលមីប្កូហ្វូន-កាសមរ៉ា សចញ[1]។
2. រកែែសេសអប្កង់ថនាមៗសចញពីរន្លងែែសេសខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់[2]។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 65



ការែំសងងងែែសេសអប្កង់
1. រិតភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់តាមរសណិាយរន្លងែែសេសខាសលងសប្រងងែំសងងងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់[1] ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេអប្កង់សៅនឹងមាូឌុលមីប្កូហ្វូនកាសមរ៉ា  សហងយចារ់សថររញចាូលសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់[2]។

66 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



1. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ែំសងងង ប្តសចវក។
3. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
4. ែំសងងង រប្មរប្តសចវក
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
6. ែំសងងង ថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ អង្គចងចាំ។
5. សោះ SSD។
6. សោះកាត WLAN ។
7. សោះ សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
8. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
9. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចសោះសចញរាន សរងសទាះនសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅរានែំសងងងសហងយ។ សនះនឹងសធ្វងឲ្យែំសនាងរការោក់រ៊ូតុងថ្មពល សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចមានភាពង្យប្េួល។

1. ផិ្ច់ែែសេរនទាះ LED daughterboard សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. ែកែែសេរនទាះសចញពីរន្លងរត់ែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត[2]។
3. ផ្ដា ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[3]។
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4. សោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត និងសខាចំសហវងៃនផ្ទា ងំ LED daughterboard [4]។

5. រករន្លងរត់ែែសេជ័រសចញពីថ្មប្ោរ់េំែរាត។
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6. សោះស្ចចា  (M2x3) មួយប្ោរ់សចញពីសជងងទប្មែែសេសអប្កង់ [ 1] សហងយសោះវាសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។

7. ផិ្ច់ែែសេកាសមរ៉ា  [1] និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់[2] សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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8. ផ្ដា ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រនទាះែែសេរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
9. ោេ់ សហងយសោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។

10. សោះស្ចចា  (M2x4) មួយប្ោរ ់[1]សហងយសោះសជងងទប្មសោហៈពីសលងែែសេអង់ែតន WWAN Darwin [2]។
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11. ផិ្ច់ែែសេរ៊ូតុងថ្មពល (នមួយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ) សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
12. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតន WWAN Darwin [2] សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

13. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ [1] សហងយសលងកសជងងទប្ម USB ប្រសេទ C សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។

14. សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាំប្ោរ ់[1] សហងយសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។

ចំណា:ំ មានស្ចចា  (M2x3) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅនឹងកុំព្យូទ័រ ចំសពាះមាូែែល ែែលរានភា្ជ រ់មកនមូយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ ឬអង់ែតន WWAN។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
1. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ រានែំសងងងនមុននមួយនឹងសជងងទប្ម DDR ESDសខាកនាុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3)រួនប្ោរ់ សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងស្ចចា  (M2x2.5) មួយប្ោរ់សខាសលងសជងងទប្ម DDR ESD សោយ ភា្ជ រ់វាសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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ចំណា:ំ មានស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅនឹងកុំព្យូទ័រ ចំសពាះមាូែែល ែែលរានភា្ជ រ់មកនមូយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ ឬអង់ែតន WWAN។

3. ោក់សជងងទប្ម USB ប្រសេទ C [1] សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M2x5)ពីរប្ោរ ់[2] សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

4. ភា្ជ រ់ែែសេរនទាះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
5. រិតភា្ជ រ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[2]។
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6. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅនឹងសអប្កង់រាះកាសមរ៉ា  [1] និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេ EDP [2] សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់
7. ែំសងងងសជងងទប្មែែសេសអប្កង់ [1] សខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់EDP ៃនផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M2x3) មួយប្ោរ់ [2]។
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8. ែំសងងងរន្លងរត់ែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត។

9. ភា្ជ រ់ែែសេរ៊ូតុងថ្មពល (នមួយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ) សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
10. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតន Darwin WWAN[2] សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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11. រត់ែែសេឧរាល័រតាមសថរ [1] សខាែកីរផ្ទា ំង LED daughterboard សហងយភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
12. រត់ែែសេផ្ទា ំង LED daughterboard FFC [3] សលងរន្លងរត់ែែសេជ័រសខាសលងថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [4]។

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
2. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
4. ែំសងងង កាត WLAN។
5. ែំសងងង SSD។
6. ែំសងងង អង្គចងចា។ំ
7. ែំសងងង ថ្ម។
8. ែំសងងង រប្មររាត។
9. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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ថ្មប្ោរ់េំែរាត

សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ អង្គចងចា។ំ
5. សោះ SSD។
6. សោះកាត WLAN ។
7. សោះ សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
8. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
9. សោះ ផ្ទា ងំ LED daughterboard។
10. សោះ ឧរាល័រ។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
12. សោះ រ៊ូតុងរនទាះរាះ។
13. សោះ រប្មរប្តសចវក។
14. សោះ េ៊ុមែរមសអប្កង់។
15. សោះ ប្តសចវក។
16. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។
17. សោះ ផ្ទា ងំកាសមរ៉ា  មីប្កូហ្វូន daughterboard។
18. សោះ ែែសេសអប្កង់។
19. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
1. ផិ្ច់ែែសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត
ភា្ជ រ់ែែសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង ែែសេសអប្កង់។
3. ែំសងងង ផ្ទា ំងកាសមរ៉ា មីប្កូហ្វូន daughterboard។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
5. ែំសងងង ប្តសចវក។
6. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
7. ែំសងងង រប្មរប្តសចវក
8. ែំសងងង រ៊ូតុងរនទាះរាះ។
9. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
10. ែំសងងង ឧរាល័រ។
11. ែំសងងង ផ្ទា ំង LED។
12. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
13. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
14. ែំសងងង កាត WLAN។
15. ែំសងងង SSD។
16. ែំសងងង អង្គចងចា។ំ
17. ែំសងងង ថ្ម។
18. ែំសងងង រប្មររាត។
19. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ អង្គចងចាំ។
5. សោះ SSD។
6. សោះកាត WLAN ។
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7. សោះ សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
8. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
9. សោះ ឧរាល័រ។
10. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
11. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
1. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. សោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីរន្ធររេ់វាសខាកនាុងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ (FPR) មានែែសេែែល ផិ្ច់ សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

រូរ 3. ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសោយោ្ម ន FPR
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រូរ 4. ការសោះផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយ FPR

ការែំសងងងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល
1. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅកនាុងរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
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រូរ 5. ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល - សោយោ្ម ន FPR
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រូរ 6. ការែំសងងងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយ FPR

ចំណា:ំ រនទាះរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ មានែែសេែែល ភា្ជ រ់ សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រ៊ូតុងរនទាះរាះ។
3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
4. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
6. ែំសងងង កាត WLAN។
7. ែំសងងង SSD។
8. ែំសងងង អង្គចងចា។ំ
9. ែំសងងង ថ្ម។
10. ែំសងងង រប្មររាត។
11. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកិារចុច
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ អង្គចងចា។ំ
5. សោះ SSD។
6. សោះកាត WLAN ។
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7. សោះ សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
8. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
9. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
10. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
11. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
12. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
1. សលងករប្មរ និងផិ្ច់ែែសេកិារចុច [1] ពីមាូឌុលរនទាះរាះ។

ចំណា:ំ កិារចុចខាងសប្កាយមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសេ្លងងខាងសប្កាយរែន្ថមសៅមាូឌុលរនទាះរាះ។

2. ចំណា:ំ រូរភាពសនះរង្ហា ញពីការសោះវាា រ្យង់េរៃេការូនែែលនវាា រ្យាង់អាលុយមីញាូមៃនមាូែឌលសនះមានស្ចចា  M1.6x2 ចំនួន 23 ប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកែន្លងកិារចុចសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។

សោះស្ចចា  (M1.6x2) ចំនួន 17 ប្ោរ់ និង [2] ែកសប្រងងែំសងងងកិារចុចសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ [3] ។

3. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរ ប្ោរ[់1] សែងមីីសលងកកិារចុចសចញពីរនទាះោបំ្ទកិារចុច។
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ការែំសងងងកាដា រចុច
1. ចំណា:ំ កិារចុចមានចំនុាចខាទា េ់នសប្ចងនសខាសលងរនទាះេ៊ុមែែលប្តូភរុញចុះកា្យនរ់សខាចំនុាចខាទា េ់សែងមីីធានា និងោក់វាសខាសលងកិារចុចជំនួេ។

តប្មឹមកិារចុចសៅរនទាះោំប្ទកិារចុច [1] និងចារ់ស្ចចា ពីរ (M2x2) ចំនួនពីរប្ោរ ់[2]។
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2. ោក់សប្រងងែំសងងងកិារចុចសៅកនាុងរាតៃែ [1] សហងយភា្ជ រ់វានមួយស្ចចា  19 (M1.6x2) [2]។

ចំណា:ំ រូរភាពសនះរង្ហា ញពីការសោះវាា រ្យង់េរៃេការូនែែលនវាា រ្យាង់អាលុយមីញាូមៃនមាូែឌលសនះមានស្ចចា  M1.6x2 ចំនួន 25 ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកែន្លងកិារចុចសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។ សប្រងងែំសលងង

3. ភា្ជ រ់ែែសេកិារចុច [3] សៅមាូឌុលរនទាះរាះ។
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ចំណា:ំ កិារពន្លជាខាងសប្កាយមានែែសេសេ្លងងសប្កាយរែន្ថមែែលប្តូភភា្ជ រ់សៅមាូឌុលរនទាះរាះ។

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
2. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត
3. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
5. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
6. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
7. ែំសងងង កាត WLAN។
8. ែំសងងង SSD។
9. ែំសងងង អង្គចងចា។ំ
10. ែំសងងង ថ្ម។
11. ែំសងងង រប្មររាត។
12. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែន្លងោក់រាតៃែ
1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ អង្គចងចាំ។
5. សោះ SSD។
6. សោះកាត WLAN ។
7. សោះ សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
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8. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
9. សោះ ផ្ទា ងំ LED daughterboard។
10. សោះ ឧរាល័រ។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
12. សោះ រ៊ូតុងរនទាះរាះ។
13. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
14. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
15. សោះ រ៊ូតុងថ្មពល។
16. សោះ កាដា រចុច។
1. រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារទាំងសនះ សនាះអនាកសខាេល់ែតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

2. ែំសងងងេមាេភារខាងសប្កាមសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែថ្មី៖

1. ែំសងងង កិារចុច។
2. ែំសងងង រ៊ូតុងថ្មពល។
3. ែំសងងង ផ្ទា ំងថ្មប្ោរ់េំែរាត។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
6. ែំសងងង ឧរាល័រ។
7. ែំសងងង ផ្ទា ំង LED។
8. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
9. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកង្ហា រកែន្លងទទួលកំសៅ។
10. ែំសងងង កាត WLAN។
11. ែំសងងង SSD។
12. ែំសងងង អង្គចងចា។ំ
13. ែំសងងង ថ្ម។
14. ែំសងងង រប្មររាត។
15. អនុភតិតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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ការសរវរចំប្រព័ន្ធ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនែមននអនាកជំនាញកនាុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរដាូរការកំនាត់កនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធ្វងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអនាកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអនាករដាូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអនាករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សខាសពលអនារត។

សប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS កនាុងសោលរំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖
● ទទួលព័ត៌មានពីការែំសងងងដែែភរសខាសលងមាា េុីនកំព្យូទ័រររេ់សោកអនាក ែូចនចំនួនៃនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំៃនដែប្ោយ។
● ែកែប្រព័ត៌មានររេ់ការកំនាត់ររេ់ប្រព័ន្ធ។
● កំនាត់ ឬែកែប្រជសប្មងេែែលអាចសប្ជងេសរីេសោយអនាកសប្រងប្រាេ់ ែែលមានែូចន ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់, ប្រសេទៃនប្ោយថ្េរឹងែែលរានែំសងងង និងសរងកឬរិទឧរករនា៍ចមីង។

ប្រធានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

• ប្ោរ់ចុចរុករក
• មុជានុយរ៊ូត One time

• ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
• ការអារ់សែត BIOS

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
• ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

• ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្ររ់ប្រងលំហូរទិននាន័យរវាងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលភា្ជ រ់មកែូចន ប្ោយថ្េរឹង អាោរ់ទ័រ ភីសែអូ កិារចុច កូនកនុិារ និងមាា េុីនប្ពីន។

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. ចុច F2 ភា្ល មសែងមីីចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាករង់ចាំយូរសហងយងូសដ្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសលចសងងង េូមរនិរង់ចាំរហូតែល់អនាកសឃងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសហងយព្យាយ៉មមិងសទវត។

ប្ោរ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសងងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល េ់រដាូរែែលអនាកសធ្វងប្តូភរានថតទុក រាុែនិមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអនាកចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

តារ៉ង 2. ប្ោរ់ចុចរុករក 

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេយកតៃម្លសខាកនាុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសខាកនាុងប្រអរ់។
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តារ៉ង 2. ប្ោរ់ចុចរុករក (រានរនិ)

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

Tab (សថរ) ផ្្ល េ់ទីសៅៃិទាសផិ្តរនាទា រ់។
ចំណា:ំ េប្មារ់ែតកម្ម ភិធីរុករកប្កាហ្វិកេដាង់ោររាុសណាោ ះ។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សខាកនាុងសអប្កង់េំខាន់ ់រង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

មុជានុយរ៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង ប្តូភសរងកកុំព្យូទ័ររេ់អនាក សហងយរនាទា រ់មកចុច F12 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ េូមែនានាឲំ្យរិទកុំព្យូទ័រ ប្រេិនសរងវាសរងក។

មុជានុយរ៊ូតែតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអនាកអាចរ៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថ្េរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យ

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ែំសងងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែ សហងយនិងឧរករនា៍ែែលរានតសម្លងងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានរ៉យកនាុងែិនាកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជសប្មងេទូសៅ
តារ៉ង 3. ទូសៅ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន ែិនាកសនះរង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសេេររេ់ដែែភរេំខាន់ររេ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន
○ កំែនា BIOS

○ សា្ល កសេវាកម្
○ សា្ល កប្ទព្យេកម្
○ សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ
○ កាលររិសច្ឆទិលិត
○ សលែកូែសេវាកម្មរហ័េ

● ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធអង្គចងចាំ
○ អង្គចងចាែំែលរានែំសងងង
○ អង្គចងចាែំែលមាន
○ សលីងនអង្គចងចាំ
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តារ៉ង 3. ទូសៅ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

○ មាូតឆ្ែនាលអង្គចងចាំ
○ រសចចាកភិទ្យាអង្គចងចាំ
○ ទំហំ DIMM A

○ ទំហំ DIMM B

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងទំហំៃនអង្គចងចាំែែលរានកំនាត់េប្មារ់សប្រងប្រាេ់ "អង្គចងចាំែែលទំសនរ" រជាតិចនង "អង្គចងចាំែែល
រានែំសងងង"។ ចូរកត់ចំណាថំ្ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការនក់ោក់មួយចំនួនមិនអាចសប្រងប្រាេ់អង្គចងចាែំែលទំសនរទាំងអេ់រានសទ។

● ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ
○ ប្រសេទអង្គែំសនាងរការ
○ ចំនួនេនាូល
○ សលែេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ
○ សលីងននាងិការចចាុរីននា
○ សលីងននាងិកាអរីរមា
○ សលីងននាងិកាអតិររមា
○ ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ
○ ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ
○ េមត្ថភាព HT

○ រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីត
● ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។

○ M.2 SATA

○ M.2 SATA1

○ M.2 PCI-e SSD-0

○ M.2 PCIe SSD-1

○ អាេយោ្ឋ ន Passthrough MAC

○ ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ
○ កំែនា BIOS ភីសែអូ
○ អង្គចងចាំភីសែអូ
○ ប្រសេទផ្ទា ំង
○ រុនាភាពរង្ហា ញសែងម
○ សអប្កង់ឯកជនភាព

ចំណា:ំ អាចអនុភតិរានេប្មារ់កំែនា e-Privacy។

○ ឧរករនា៍រញ្្ជ េំសងង
○ ឧរករនា៍ Wi-Fi

○ ឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេ

ព័ត៌មានអំពីថ្ម រង្ហា ញអំពីសា្ថ នភាពថ្ម និងប្រសេទអាោរ់ទ័រ AC ែែលរានភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ។

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល េ់រិូរលំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែេ្វងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● កម្មភិធីប្ររ់ប្រងរ៊ូត Windows—លំនាសំែងម
● ជសប្មងេរញ្ជីរ៊ូត

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករែន្ថម លុរ និង សមងលជសប្មងេរញ្ជីរ៊ូត។

ជសប្មងេរ៊ូតកប្មិតែ្ពេ់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងកែំសនាងរការជសប្មងេ ROMs ចាេ់ៗ។

● សរងកែំសនាងរការេំនុាំរណិាញ UEFI—លំនាសំែងម

េនដាិេុែប្ចកចូលរ៊ូត UEFI អនុញ្ញា តកា្យសោកអនាកប្តួតពិនិត្យសមងលថ្សតងប្រព័ន្ធរំលឹកកា្យអនាកសប្រងរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសខាសពលែែលចារ់សិដាងមសៅកាន់ិ្លូភរ៊ូត UEFI ។
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តារ៉ង 3. ទូសៅ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● ែតងែត សលងកែលង HDD ខាងកនាុង—លំនាំសែងម
● ននិចចា សលងកែលងែត HDD & PXE ខាងកនាុង
● ននិចចា
● មិនែែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកផ្្ល េ់រដាូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ ការផ្្ល េ់រិូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោប្រព័ន្ធមានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
តារ៉ង 4. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្រតិរតិិការៃនឧរករនា៍រញ្្ជ ដែប្ោយ SATA ែែលរានរួមរញចាូល។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រានរិទ
● AHCI

● RAID សរងក—លំនាំសែងម

ចំណា:ំ SATA ប្តូភរានកំនាត់សែងមីីោំប្ទមាូែ RAID ។

Drives ែិនាកទាំងសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍សិសេងៗសខាសលងផ្ទា ំង។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● SATA-1

● SATA-2

● M.2 PCI-e SSD-0

● M.2 PCIe SSD-1

SMART Reporting ែិនាកសនះប្ររ់ប្រងថ្សតង រញ្ហា ប្ោយថ្េរឹងេប្មារ់ប្ោយរួមប្តូភរានរ៉យការនា៍សខាសពលកំពុងចារ់សិដាងម។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែងម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា ៍USB ខាងកនាុង ឬរានរួមរញចាូល។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB

● អាចសរងករន្ធ USB ខាងសប្ៅ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ កិារចុច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាងរការសខាកនាុងការែំសងងង BIOS សោយមិនរិតពីការកំនាត់ទាំងសនះ។

ការកំនាត់ Dell ប្រសេទ C Dock អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកភា្ជ រ់សៅ Dell WD និងប្រួសារ TB ៃនសា្ថ នីយ៍ទទួល (សា្ថ នីយ៍ទទួល ប្រសេទ C) ឯករ៉ជ្យពីការកំនាត់
រចនាេម្ព័ន្ធ USB និងអាោរ់ទ័រ thunderbolt ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធអាោរ់ទ័រ Thunderbolt™ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទជសប្មងេ Thunderbolt ៖

● Thunderbolt (សរងកតាមលំនាំសែងម)
● សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម Thunderbolt

● សរងករ៊ូតមុនៃន Thunderbolt (និង PCIe សខាសប្កាយ TBT)
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តារ៉ង 4. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

នមួយនឹងកប្មិតេនិិេុែែូចខាងសប្កាម៖

● ោ្ម នេនិិេុែ
● សិទាបងផ្ទា ត់អនាកសប្រង (សរងកតាមលំនាសំែងម)
● ភា្ជ រ់េុភត្ថិភាព
● រន្ធសអប្កង់ និង USB រាុសណាោ ះ

កុងតាក់ Thunderbolt™ េ្វ័យប្រភតិិ ជសប្មងេសនះកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ភិធីសា្គេិសប្រងសោយឧរករនា៍រញ្្ជ  Thunderbolt សែងមីីអនុភតិការរ៉យស្ម្ម ះឧរករនា ៍PCIe ។

● Auto Switch ៖ BIOS នឹងផ្្ល េ់រិូររវាង BIOS Assist និង មាូែរ៉យស្ម្ម ះឧរករនា៍ Native
Thunderbolt PC សែងមីីទទួលយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ទាំងអេ់ៃន OS ែែលរានែំសងងង។

● Native Enumeration៖ BIOS នឹងោក់សរវរចំឧរករនា៍រញ្្ជ  Thunderbolt សៅមាូែ
Native (សែងម) (Auto Switching ប្តូភរានរិទ)

● BIOS Assist Enumeration៖ នឹងោក់សរវរចំឧរករនា៍រញ្្ជ  Thunderbolt សៅមាូែ
BIOS Assist (Auto Switching ប្តូភរានរិទ)

ចំណា:ំ ប្តូភការរ៊ូតសងងងភិញសែងមីីឲ្យផ្្ល េ់រិូរមានប្រេិទ្ធភាព។

USB PowerShare ជសប្មងេសនះ សរងក/រិទ លក្ខនាៈពិសេេៃន USB PowerShare ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យសរងកឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានរួមរញចាូលេប្មារ់៖ តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសរងកអូឌីយ ូប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកៃមាប្កូហ្វូន
● សរងកឧរាល័រខាងកនាុង

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Keyboard Illumination មុែង្រសនះឲ្យអនាកសប្ជងេសរីេមាូែប្រតិរតិិការររេ់លក្ខនាៈពិសេេៃន keyboard illumination ។

● រិទ៖ Keyboard illumination នឹងរិទននិចចា ឬ 0%។
● ប្េអារ់៖ សរងកលក្ខនាៈពិសេេ keyboard illumination ប្តឹមកប្មិតពន្លជា 50%។
● េ្លជា(សរងកតាមលំនាំសែងម)៖ សរងកលក្ខនាៈពិសេេៃនពន្លជាកិារចុច ប្តឹមកប្មិតពន្លជា 100%។

ចំណា:ំ ជសប្មងេែែលមានសលងប្រព័ន្ធប្តូភរានសប្ជងេយកនមួយកិារចុចមានពន្លជា។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសលង AC លក្ខនាៈពិសេេសនះកំនាត់រយៈសពលរិទពន្លជាកិារចុចសខាសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានសោតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេមាន៖

● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី(លំនាសំែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

ចំណា:ំ ជសប្មងេែែលមានសលងប្រព័ន្ធប្តូភរានសប្ជងេយកនមួយកិារចុចមានពន្លជា។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសលងថ្ម លក្ខនាៈពិសេេសនះកំនាត់រយៈសពលរិទពន្លជាកិារចុចសខាសពលប្រព័ន្ធសប្រងប្រាេ់ែតសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ។

ជសប្មងេមាន៖

● 5 ភិនាទី
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តារ៉ង 4. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● 10 ភិនាទី(លំនាសំែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

ចំណា:ំ ជសប្មងេែែលមានសលងប្រព័ន្ធប្តូភរានសប្ជងេយកនមួយកិារចុចមានពន្លជា។

Unobtrusive Mode សខាសពលសរងក ចុច Fn+F7 នឹងរិទប្ររ់ពន្លជា និងការរសញចាញេំសងងកនាុងប្រព័ន្ធ។ ចុច Fn+F7 សែងមីីរនិប្រតិរតិិការនធម្មតា។

លំនាសំែងមរជារិទ។

កម្ម ភិធីអានសានា មប្មាមៃែ សរងក ឬរិទកម្ម ភិធីអានសានា មប្មាមៃែ ឬេមត្ថភាព Single Sign On (ចុះស្ម្ម ះសប្រងែតមួយែង) ររេ់កម្ម ភិធីអានសានា មប្មាមៃែ។

● សរងកឧរករនា៍កម្ម ភិធីអានសានា មប្មាមៃែ៖ សរងកតាមលំនាសំែងម

ចំណា:ំ ជសប្មងេែែលមានសលងប្រព័ន្ធប្តូភរានសប្ជងេយកនមួយឧរករនា៍អានប្មាមៃែសលងរ៊ូតុងថ្មពល។

ឧរករនា៍សិសេងៗ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍នានាសខាសលងប្រពន្ធ័។

● សរងកកាសមរ៉ា —លំនាសំែងម
● សរងកកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

● រ៊ូតតាមកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) - រិទ
● រ៊ូតេប្មារ់ែតអានៃនកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) - រិទ

MAC Address Pass-Through មុែង្រសនះសធ្វងការជំនួេអាេយោ្ឋ ន NIC MAC ខាងសប្ៅ (សខាកនាុងែុំរំែរក ឬែុំឧរករនា៍តូចៗែែលរានោំប្ទ) នមួយអាេយោ្ឋ ន
MAC ែែលប្តូភរានសប្ជងេសរីេមកពីប្រព័ន្ធ។ ជសប្មងេរជា
● អាេយោ្ឋ នប្រព័ន្ធ MAC ពិសេេ— តាមលំនាសំែងម
● រានរិទ

ជសប្មងេសអប្កង់ ភីសែអូ
តារ៉ង 5. ភីសែអូ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កប្មិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់កប្មិតពន្លជាសអប្កង់សោយែិអាកសៅសលងប្រេពថ្មពល។ សខាសលងថ្ម (100% លំនាសំែងម) និងសខាសលង AC
(100% លំនាសំែងម)។

សអប្កង់ឯកជនភាព ជសប្មងេសនះសរងក ឬរិទែំសនាងរការ សអប្កង់ឯកជនភាព ប្រេិនសរងផ្ទា ងំសអប្កង់ោបំ្ទលក្ខនាៈពិសេេសនះ។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

● រិទែំសនាងរការ៖ សខាសពលែែលរិទែំសនាងរការ សអប្កង់ឯកជនភាពមិនប្តូភរានអនុភតិសៅសលងផ្ទា ំងសអប្កង់ែែលប្តូភរានភា្ជ រ់មកសនាះសទ។
● សរងកែំសនាងរការ — លំនាសំែងម៖ សខាសពលសរងកែំសនាងរការ សអប្កង់ឯកជនភាពប្តូភរានអនុភតិសៅសលងផ្ទា ំងសអប្កង់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយ សហងយ

អាចកំនាត់រិទសរងកែររសាធារនាៈ និង ែររឯកជនភាព សោយសប្រងប្ោរ់ចុច Fn+F9 នមួយោនា សខាសលង កិារចុចែែលរានភា្ជ រ់មក ។
● ែតងែតសរងក៖ សខាសពលែតងែតសរងក សអប្កង់ឯកជនភាពរជាសរងកននិចចា សហងយមិនអាចរិទសោយអនាកសប្រងប្រាេ់រានសទ។

ចំណា:ំ ជសប្មងេសនះអាចសប្ជងេយករាន ប្រេិនសរងសអប្កង់ោបំ្ទផ្ទា ងំ e-Privacy។
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េនិិេុែ
តារ៉ង 6. េនិិេុែ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង (admin)។

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖
● រញ្្ជ ក់ពាក់េមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច OK សខាសពលអនាកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រួចសហងយ។

ចំណា:ំ ចំសពាះការងកចូលសលងកទីមួយ ប្រអរ់ "រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖" ប្តូភរានេមា្គ ល់ថ្ "មិនរានកំនាត់"។ ែូសចនាះ ពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់នសលងកែំរូងសខាសពលអនាកងុកចូល សហងយរនាទា រ់មកអនាកអាចផ្្ល េ់រិូរ ឬ
លុរពាក្យេមា្ង ត់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖
● រញ្្ជ ក់ពាក់េមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច OK សខាសពលអនាកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រួចសហងយ។

ចំណា:ំ ចំសពាះការងកចូលសលងកទីមួយ ប្រអរ់ "រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖" ប្តូភរានេមា្គ ល់ថ្ "មិនរានកំនាត់"។ ែូសចនាះ ពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់នសលងកែំរូងសខាសពលអនាកងុកចូល សហងយរនាទា រ់មកអនាកអាចផ្្ល េ់រិូរ ឬ
លុរពាក្យេមា្ង ត់។

ពាក្យេមា្ង ត់ខា្ល ំង អនុញ្ញា តឲ្យអនាករង្ខំជសប្មងេសៅនកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ខា្ល ំងននិចចា។

● សរងកការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ខា្ល ងំ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ អនាកអាចកំនាត់ចំនួនតួៃនពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាក។ អរី = 4, អតិ = 32

រំលងពាក្យេំង្ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត ់HDD ខាងកនាុងសខាសពលវាកំនាត់អំងុងសពលចារ់សិិងមប្រព័ន្ធសងងង ភិញ។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយ៖

● រិទ—លំនាសំែងម
● រំលងការចារ់សិដាងមសងងងភិញ

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេំង្ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល េ់រិូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធសខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

● អនុញ្ញា តឲ្យពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអនាកប្ររ់ប្រងផ្្ល េ់រិូរ

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាពកម្ម ភិធីរងកេរ់សែរេ៊ុល UEFI អនុញ្ញា តឲ្យអនាកអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែតការ់េ៊ុល UEFI ។

● អារ់សែតហ្វជាមែភរការ់េ៊ុល UEFI

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

េនិិេុែ HDD ជសប្មងេសនះប្ររ់ប្រងយនិការែែលប្តូភរានសប្រងសោយ BIOS សែងមីីរ៉ងំែទារ់ការប្ររ់ប្រងប្ោយេ្វ័យអុីនប្រីរ (SED) ខាងសប្ៅសែងមីីប្ររ់ប្រងកម្មេិទ្ធិររេ់ SED ។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

● ការសិទាបងផ្ទា ត់ SED Block SID

● PPI Bypass េប្មារ ់SED Block SID Command

ជសប្មងេទាំងពីរប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។

ចំណា:ំ ជសប្មងេសនះអនុភតិរានែតកុំព្យូទ័រយួរៃែែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយ SED
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តារ៉ង 6. េនិិេុែ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

េនិិេុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូឌុលសភទិកាែែលទុកចិតិ (TPM) អំងុងសពល POST ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● TPM On—លំនាសំែងម
● េមាអា ត
● ការរំលង PPI េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ែែលរានសរងក —លំនាំសែងម
● ការរំលង PPI េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ែែលរានរិទ
● ការរំលង PPI េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ែែលជប្មះ
● ការសរងករញ្្ជ ក់—លំនាំសែងម
● សរងកកែន្លងេិុកប្ោរ់ចុច—លំនាំសែងម
● SHA-256—លំនាសំែងម

Absolute® ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងករិទ ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមូឌុល BIOS នអនិៃ្គនិយ៍ៃនសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute®
Software ។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

OROM Keyboard Access ជសប្មងេសនះកំនាត់ ថ្សតងអនាកសប្រងអាចរញចាូលជសប្មងេសអប្កង់កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ROM តាមរយៈប្ោរ់ចុចអំងុងសពលរ៊ូតឬអត់។ នពិសេេជសប្មងេសនះមានេមត្ថភាពការពារការចូលសៅកាន់ Intel®

RAID(Ctrl+I) ឬ Intel® Management Engine BIOS Extension (Ctrl+P/F12) ។

ជសប្មងេមាន៖

● សរងក— (លំនាំសែងម)
● សរងកមួយែង
● រានរិទ

Admin Setup Lockout (ការ
ចាក់សសាការែំសងងងអនាកប្ររ់ប្រង)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉រ៉ងំអនាកសប្រងពីការចូលរសងកេងតពាក្យេមា្ង ត់សខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

● ចាក់សសាការកំនាត់អនាកប្ររ់ប្រង

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

Master Password Lockout
(ការចាក់សសាពាក្យេមា្ង ត់សម)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករិទការោំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សម

● សរងកការរិទពាក្យេមា្ង ត់សម (Enable Master Password Lockout)

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ចំណា:ំ ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់ប្ោយថ្េរឹងប្តូភែតរានលុរសចាល មុននឹងការកំនាត់អាចប្តូភរានផ្្ល េ់រិូរ។

SMM Security Mitigation
(ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ SMM)

អនុញ្ញា តសអាយអនាកសរងក ឫរិទការការពាររែន្ថមៃន UEFI ការកាត់រន្ថយេុភត្ថិភាព SMM ។

● SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ SMM)

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព
តារ៉ង 7. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទែំសនាងរការរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

● សរងករ៊ូតេុភត្ថិភាព—លំនាសំែងម

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព ការផ្្ល េ់រិូរសខាកនាុងមាូែប្រតិរតិិការរ៊ូតេុភត្ថិភាពែកែប្រលក្ខែនាៈររេ់រ៊ូតេុភត្ថិភាពសែងមីីអនុញ្ញា តការវាយតៃម្លសលងេញ្ញា អនាកសរងកររ UEFI ។

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● Deployed Mode—លំនាសំែងម
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តារ៉ង 7. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● មាូែសាភនកម្ម

Expert Key Management អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ប្ររ់ប្រងឃីជំនាញ។

● សរងកមាូែផ្ទា ល់ែ្លួន (Custom)

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ជសប្មងេៃនការកំនាត់ឧរករនា៏ប្ររ់ប្រងឃីជំនាញ៖

● PK— លំំនាំសែងម
● KEK

● db

● dbx

Intel Software Guard Extensions options

តារ៉ង 8. Intel Software Guard Extensions 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសរងក Intel SGX ែិនាកសនះរញ្្ជ ក់អនាកសែងមីីិិល់ររិសា្ថ នេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាងរការកូែ/រក្សាទុកព័ត៌មានេំខាន់ៗសខាកនាុងររិរទៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ OS ចមីង។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រានរិទ
● រានសរងក
● រានប្ររ់ប្រងសោយេូហ្វែភរ—តាមលំនាំសែងម

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម ជសប្មងេសនះកំនាត់ ទំហំអង្គចងចាំរប្មុងររេ់ SGX Enclave

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាសំែងម

ការអនុភតិ
តារ៉ង 9. ការអនុភតិ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Multi Core Support មុែង្រសនះរញ្្ជ ក់ ថ្សតងែំសនាងរការនឹងសរងកេនាូលមួយ ឬេនាូលទាងំអេ់។ ការអនុភតិៃនកម្ម ភិធីមួយចំនួននឹងប្តូភប្រសេងរសងងងនមួយេនាូលរែន្ថម។

● ទាងំអេ់—លំនាសំែងម
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel SpeedStep ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● សរងក Intel SpeedStep

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទសា្ថ នភាពសែកររេ់អង្គែំសនាងរការរែន្ថម។

● សា្ថ នភាព C
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តារ៉ង 9. ការអនុភតិ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Intel® TurboBoost™ ជសប្មងេសនះសរងក ឬរិទមាូែ Intel® TurboBoost™ ររេ់អង្គែំសនាងរការ

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● រានរិទ
● រានសរងក—លំនាំសែងម

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល
តារ៉ង 10. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិសខាសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់។

● ភាញា ក់សខាសលង AC

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

សរងក Intel Speed Shift
Technology (រសចចាកភិទ្យារដាូរសលីងន
Intel)

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសប្រងសែងមីី សរងក/រិទ Intel Speed Shift Technology ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● រិទ—លំនាសំែងម
● សរវងរ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងសធ្វងការ
● សប្ជងេៃថ្ង

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងកឧរករនា៍ USB សែងមីីែំសនាងរការប្រព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។

● ភាញា ក់សពលសោត Dell USB-C Dock

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុឥតែែសេ ប្រេិនសរងសរងកែំសនាងរការ លក្ខនាៈពិសេេសនះែឹងពីការភា្ជ រ់ប្រព័ន្ធសៅរណិាញមានែែសេ សហងយរនាទា រ់មករិទរណិាញភិទ្យុឥតែែសេែែលរានសប្ជងេសរីេ (WLAN និង/ឬ WWAN)។ រនាទា រ់ពីផិ្ច់ពីរណិាញមានែែសេ
រណិាញភិទ្យុឥតែែសេនឹងប្តូភសរងកភិញ។

● ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WLAN

● ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WWAN

ជសប្មងេទាំងពីរមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

រិទ Sleep (ការសែក) ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តកា្យអនាករ៉ងំែទារ់ការចូលសែកសខាកនាុងររិយ៉កាេ OS ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេ Peak shift ។ ជសប្មងេសនះ សខាសពលសរងក កាត់រន្ថយការសប្រងប្រាេ់ថ្មពល AC សខាសពលតប្មូភការែ្ពេ់។ ថ្មមិនប្តូភរានសាកសខាចសនា្ល ះសពលចារ់សិិងម Peak
Shift និងរញចារ់។

សពលចារ់សិិងម និងរញចារ់ Peak Shift អាចប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់ៃថ្ងសធ្វងការទាងំអេ់។

ជសប្មងេសនះកំនាត់កប្មិតសាកថ្ម (15 % សៅ 100 %)

Advanced Battery Charge
Configuration

ជសប្មងេសនះឲ្យអនាករសងកេងនអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសរងកជសប្មងេសនះ ប្រព័ន្ធររេ់អនាកសប្រង ភិធីសាកេិង់ោ និងរសចចាកសទេសិសេងសទវត និងកនាុងអំងុងសពលសប្ៅសមាា ងសធ្វងការសែងមីីរសងកេងនអាយុថ្ម។
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តារ៉ង 10. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

មាូត Advanced Battery Charge អាចប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់ៃថ្ងសធ្វងការទាងំអេ់។

រចនាេម្ព័ន្ធសាកថ្មចមីង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេមាូែសាកថ្ម។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● ែប្រប្រួល—លំនាំសែងម
● េិង់ោរ - សាកថ្មអនាកឲ្យសពញកនាុងកប្មិតេិង់ោរ។
● ExpressCharge™{- ថ្មសាកកនាុងរយៈសពលែ្លីសោយសប្រងប្រាេ់រសចចាកភិទ្យាសាកថ្មឆ្រ់រហ័េររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● ការសប្រងប្រាេ់ AC នចមីង
● ផ្ទា ល់ែ្លួន

ប្រេិនសរងរានសប្ជងេសរីេមុែង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ អនាកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចារ់សិិងមមុែង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ និងរញ្ឈរ់មុែង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែសាកថ្មទាងំអេ់មិនអាចសប្រងេប្មារ់ថ្មប្ររ់ប្រសេទរានសទ។

ឥរិយ៉រទ POST

តារ៉ង 11. ឥរិយ៉រទ POST 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទសារប្ពមាន (BIOS) ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធសខាសពលអនាកសប្រងអាោរ់ទ័រថ្មពលនក់ោក់។

● សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ—លំនាសំែងម

កិារចុចែែលរានភា្ជ រ់ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេយកភិធីសា្គេិមួយកនាុងចំសណាមភិធីសា្គេិពីរសែងមីីសរងករនទាះប្ោរ់ចុចែែលប្តូភរានភា្ជ រ់មកសខាកនាុងកាដា រចុចខាងកនាុង។ ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● ប្ោរ់ចុច Fn រាុសណាោ ះ
● By Numlock

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមុែង្រចាក់សសាប្ោរ់ចុចសលែ សខាសពលប្រព័ន្ធរ៊ូត។

● សរងក Numlock—លំនាំសែងម

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការរញចាូលោនា រវាងប្ោរ់ចុចទាងំពីរ <Fn> +<Esc> រិទសរងកលក្ខនាៈេំខាន់ររេ ់F1–F12 រវាងមុែង្រេដាង់ោរ និងមុែង្ររនាទា រ់រនសេំ។ ប្រេិនសរងអនាករិទជសប្មងេសនះ សនាះអនាកមិនអាចរិទសរងក
លក្ខនាៈេំខាន់ៃនប្ោរ់ចុចទាងំសនះរានសទ។

● Fn Lock—លំនាសំែងម

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● មាូែចាក់សសា រិទ/េដាង់ោរ
● មាូែចាក់សសារសរងក/រនាទា រ់រនសេំ—លំនាសំែងម

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសងកេងនសលីងនែំសនាងរការរ៊ូតសោយរំលងជំដនឆរោនា មួយចំនួន។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● តិចតួច—លំនាសំែងម
● លមអាិត
● េ្វ័យប្រភតិិ

Extended BIOS POST
Time

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករសងកេងតការពន្យារសពលមុនរ៊ូតរែន្ថម។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● 0 ភិនាទី—លំនាសំែងម
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី
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តារ៉ង 11. ឥរិយ៉រទ POST (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ងូសដ្គ សពញសអប្កង់ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងកងូសោសពញសអប្កង់ សរងរូរភាពប្តូភនឹងរុនាភាពរង្ហា ញររេ់សអប្កង់។

● សរងកងូសដ្គ សពញសអប្កង់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការប្ពមាន និងកំហុេ អនុញ្ញា តកា្យសោកអនាកសប្ជងេសរីេជសប្មងេសិសេងៗសែងមីីឈរ់ រញចាូល និងរង់ចាំការរញចាូលររេ់អនាកសប្រង រនិសខាសពលការប្ពមានប្តូភរានរកសឃងញរាុែនិផ្អា កសខាប្តង់កំហុេ ឬរនិទាងំសខាសពល កំហុេប្តូភរានរកសឃងញកំងុងសពលែំសនាងរការ
POST ។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● ិិល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ—លំនាំសែងម
● រនិសពលមានការប្ពមាន
● រនិសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ

លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង

ចំណា:ំ ជសប្មងេសនះអាចសប្ជងេយករានប្រេិនសរងប្រព័ន្ធរានសរងកែំសនាងរការ Intel V-Pro ។

តារ៉ង 12. លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

េមត្ថភាព Intel AMT ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យសរងក និងរិទែំសនាងរការ េមត្ថភាព Intel AMT ររេ់ប្រព័ន្ធ។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

● រានរិទ
● រានសរងក
● កំនាត់ការចូលសៅកាន់ MEBx

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB សខាសពលសរងក Intel AMT អាចប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយឯកសារអនុញ្ញា តមូលោ្ឋ នតាមរយៈឧរករនា៍ិទាុក USB។ ជសប្មងេសនះប្តូភរាន
រិទតាមលំនាំសែងម។

ិ្លូភកាត់ MEBx ជសប្មងេសនះកំនាត់ ថ្សតងមុែង្រិ្លូភកាត់ MEBx រួរប្តូភរានសរងកឬសទ សខាសពលប្រព័ន្ធរ៊ូត។

ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
តារ៉ង 13. ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Virtualization ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថ្សតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពែិនាករឹងរែន្ថមែែលិិល់សោយរសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intel ។

● សរងករសចចាកភិទ្យានិម្មិតររេ់ Intel។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ សរងក ឬរិទមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្រងប្រាេ់េមត្ថភាពដែែភររែន្ថមែែលិដាល់សោយរសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intel® េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។

● សរងក VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការប្រតិរតិិែែលរានទុកចិតិ ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថ្សតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (MVMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពែិនាករឹងរែន្ថមែែលិិល់សោយរសចចាក ភិទ្យាប្រតិរតិិែែលរានទុកចិតិ Intel® ។

ចំណា:ំ TPM ប្តូភែតសរងកសហងយេកម្ម និងរសចចាកភិទ្យានិម្មិត ប្ពមទាំង VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ ប្តូភែតរានសរងកសែងមីីសប្រងលក្ខនាៈពិសេេសនះ។
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ជសប្មងេឥតែែសេ
តារ៉ង 14. ឥតែែសេ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ឧរករនា៍ឥតែែសេប្តូភរានសរងក អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧរករនា៍ឥតែែសេែែលអាចប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយកុងតាក់ឥតែែសេ។ ជសប្មងេទាំងសនះរួមមាន៖

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WWAN/GPS

● WLAN

● Bluetooth®

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ការែថទាំ
តារ៉ង 15. ការែថទា ំ

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Service Tag រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រសោកអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសងកេងតសា្ល កប្ទព្យេកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងសា្ល កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តឲ្យអនាកដ្វា េកំែនាៃនកម្ម ភិធីរងកេរ់ររេ់ប្រព័ន្ធ។

● អនុញ្ញា តិសអាយ BIOS ទមា្ល ក់ជំនាន់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការលុរទិននាន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុរសចាលទិននាន័យសចញពីឧរករនា៍ិទាុកខាងកនាុងប្រករសោយេុភត្ថិភាព។

● លុរសខាសលងការចារ់សិដាងមរនាទា រ់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការសិារ BIOS សងងងភិញ សិារ Bios ពីប្ោយថ្េរឹង—ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់សោយលំនាំសែងម។ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកេស្គង្្គ ះ BIOS ែូច ពីឯកសារេស្គង្្គ ះសខាសលង HDD ឬ USB ខាងសប្ៅ។

ការេស្គង្្គ ះ BIOS សោយេ្វ័យប្រភតិិ-អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសាដា រ BIOS ភិញសោយេ្វ័យប្រភតិិ។

ចំណា:ំ សិារ Bios ពីប្ោយថ្េរឹង ែិនាកសនះរួរែតសរងក។

ែតងែតអនុភតិ Integrity Check (ពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភ){—អនុភតិ integrity check រ៉ល់សពលរ៊ូត។

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
តារ៉ង 16. កំនាត់សហតុរណាដា ញ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតិិការនា៍ POST ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតិិការនា៍(កំសៅ) ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតិិការនា៍(ថ្មពល) ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។
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ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Windows

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ
www.dell.com/support ។

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ សខាកនាុងប្រអរ់ Search support វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អនាក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ សរងេិនអនាកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយេ្វ័យប្រភតិិ។ អនាកក៏អាចសប្រងសលែេមា្គ ល់ិលិតិល ឬែេ្វងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយែ្លួនឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. សខាកនាុងរញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS សខាសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សខា www.dell.com/support ។

សធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សខាកនាុង Windows

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ
www.dell.com/support ។

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សខាកនាុង "ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សខាកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសងកេងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។
8. សធ្វងតាមការែនានាែំែលរង្ហា ញសខាសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។

ការអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

ការអារ់សែត BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយសប្រងឯកសារ update.exe BIOS ែែលរានចម្លងសៅប្ោយ FAT32 USB សហងយរ៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ
www.dell.com/support ។

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការឯកសារអារ់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្រងប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សខាសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានរសងកេងតសងងងរនាទា រ់ពីឆ្នា  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចរញ្្ជ ក់រានសោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អនាកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រ
ររេ់អនាក។ ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សនះ។
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ចំណា:ំ មានែតកុំព្យូទ័រែែលមានជសប្មងេអារ់ែែត BIOS Flash Update សខាកនាុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ សទងរអាចសប្រងមុែង្រសនះរាន។

ការអារ់សែតពីមុជានុយរ៊ូត One-Time

សែងមីីអារ់ែែត BIOS ររេ់អនាកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖

● ប្ោយ USB ប្តូភរានេំអាតសៅនប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧរករនា៍មិនចាំរាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្រតិរតិិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័រររេ់ Dell Support សហងយចម្លងសៅថតែំរូងៃនប្ោយ USB ។
● អាោរ់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្រព័ន្ធមុែង្រសែងមីីអារ់សែត BIOS

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័តនា: ដមរិទប្រព័ន្ធកនាុងកំងុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

1. ពីសា្ថ នភាពរិទថ្មពល រញចាូលប្ោយ USB ែែលអនាកចម្លងចូលសៅកនាុងរន្ធ USB ររេ់កុំព្យូទ័រ។
2. សរងកកុំព្យូទ័រ សហងយចុចសលងប្ោរ់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់មុជានុយរ៊ូត One-Time, សប្ជងេសរីេ BIOS Update សោយប្រីស៉ៅា េ៍ ឬប្ោរ់ចុចេញ្ញា ប្ពួញ រួចចុច Enter ។

មុជានុយដ្វា េ BIOS ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. េូមចុចសលង Flash from file ។
4. សប្ជងេសរីេយក external USB device

5. សប្ជងេសរីេឯកសារ រួចចុចពីរែងសៅសលងឯកសារសោល សហងយរនាទា រ់មក Submit។
6. េូមចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមសងងង ភិញសែងមីីអារ់សែត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រសនះនឹងចារ់សិិងមសងងងភិញរនាទា រ់ពីការអារ់សែត BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
តារ៉ង 17. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង 

ប្រសេទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អនាកអាចរសងកេងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិននាន័យសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសខាសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធ
អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអនាកប្ររ់ប្រង សខាសពលេ្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាោ ះ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។
1. សខាកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក Security សហងយចុច Enter ។

សអប្កង់ Security រង្ហា ញសងងង។
2. សប្ជងេយក System/Admin Password សហងយរសងកេងតពាក្យេមា្ង ត់សខាកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ Enter the new password ។

សប្រងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងសដចណាេ់ប្តូភមានតួអកសេរពិសេេមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● សលែពី 0 ែល់ 9 ។
● តួអកសេរធំពី A ែល់ Z ។
● តួអកសេរតូចពី a ែល់ z ។
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3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាករានរញចាូលមុនសខាកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផ្្ល េ់រិូរែូចែែលរានេួរសោយ សារែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់
ប្តូភធានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សខាកនាុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អនាកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។
1. សខាកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក System Security សហងយចុច Enter ។

សអប្កង់ System Security រង្ហា ញសងងង។
2. សខាកនាុងសអប្កង់ System Security (េនិិេុែប្រព័ន្ធ) សិទាបងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងេយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជងេយក Setup Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសខាសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអនាកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសខាសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសេនាងេុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។
6. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសងងងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

ប្រយ័តនា: ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS នឹងសធ្វងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS កនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

1. សោះ រប្មររាត។
2. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
4. រង់ចាំមួយនាទី។
5. ោក់ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
6. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ោក់ រប្មររាត។

ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
សែងមីីជប្មះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ BIOS េូមសធ្វងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អនាករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានឯកសារែែលភា្ជ រ់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អនាក។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រធានរទ :

• ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
• កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

• កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េច (Built-in self-test, BIST)

• ពន្លជាសេ្លងងភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ប្រព័ន្ធ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

• រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
ែូចនកុំព្យូទ័រយួរៃែភារសប្ចងនែែរ កុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់ Dell សប្រងថ្មលីចូមអុីយាុង។ ប្រសេទមួយៃនថ្មលីចូមអុីយាុង រជាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ។ ថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ មានការសកងនសងងងនូភប្រនប្រិយភាពនារាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មីៗសនះ សហងយរានកា្ល យសៅនេិង់ោរសខាកនាុងឧេ្សាហកម្មសអងិចប្តូនិក សោយសារែតចំនាង់
ចំនូាលចិតិររេ់អតិថិជនេប្មារ់ទប្មង់សេដាងង (នពិសេេនមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែសេដាងងនងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ រសចចាក ភិទ្យាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយ រជានកតិាេកិានុពលែែលរណិាលឲ្យប្ោរ់ថ្មសរាា ង

ថ្មែែលសរាា ងអាចរាះពាល់ែល់ែំសនាងរការៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែ។ សែងមីីទរ់សាកេ ត់ការែូចខាតរែន្ថមសទវតចំសពាះឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ ់ឬេមាេភារិទាុកខាងកនាុងែែលនាឲំ្យែំសនាងរការមិនប្រប្កតី េូមរញ្ឈរ់ការសប្រងកុំព្យូទ័រយួរៃែ និងសធ្វងឲ្យវាអេ់ថ្មពលសោយផិ្ច់អាោរ់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យសប្រងអេ់។

ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានែូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សយងងេូមិិល់អនុសាេន៍ឲ្យទាក់ទងសៅែិនាកជំនួយិលិតិល Dell េប្មារ់ជសប្មងេសែងមីីែូរថ្មែែលសរាា ងសខាសប្កាមលក្ខែនា្ឌ ៃនកិចចាេន្យាធានាឬកិចចាេន្យាសេវាកម្ម សោយរួមរញចាូលទាំងជសប្មងេេប្មារ់ែូរសោយ
អនាករសចចាកសទេសេវាកម្មែែលរានអនុញ្ញា តររេ ់Dell ិងែែរ។

ការែនានាំេប្មារ់ការប្ររ់ប្រង និងការរិូរថ្មលីចូមអុីយាុងមានែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● សធ្វងឲ្យថ្មអេ់ថ្មពលមុនសពលសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។ សែងមីីសធ្វងឲ្យថ្មអេ់ថ្មពល េូមែកអាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធ សហងយប្រតិរតិិប្រព័ន្ធែតសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ។ សខាសពលែែលប្រព័ន្ធនឹងែលងមានែំសនាងរការសខាសពលែែលរ៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច សនាះថ្មអេ់ថ្មពលទាងំប្េុងសហងយ។
● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្រងឧរករនា៍ប្ររ់ប្រសេទសែងមីីទល់ ឬោេ់ថ្ម។
● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភនរ់សខាកនាុងឧរករនា៍សោយសារែតវាសរាា ង កុំព្យាយ៉មសោះវាសោយចាក់ទម្លុះ ពត ់ឬកសមទាចវា សប្ពាះថ្វាអាចរងកេឲ្យមានសប្ោះថ្នា ក់។
● មិនប្តូភរាុនរាងែំសងងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រយួរៃែសងងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្ររែនិារ់សខាសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្ររល់សៅកា្យ Dell ភិញសខាកនាុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (ិិល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសោរពតាមរទរញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្ររែនិារ់សខាសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សខាឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកៃឆនាែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយិលិតិល Dell តាមរយៈ https://www.dell.com/support េប្មារ់ជំនួយ និងការែនានារំែន្ថម។
● ការសប្រងថ្មែែលមិនែមននររេ់ Dell ឬមិនប្តូភោនា អាចរសងកេងនដនិេ័យៃនការសឆះ ឬិទាុះ។ េូមែូរថ្មែតនមួយថ្មប្តូភោនា ែែលរានទិញពី Dell ែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីសធ្វងការនមួយកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ កុំសប្រងថ្មពីកុំព្យូទ័រសិសេងសទវតនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ ប្តូភទិញអារុយពិតប្រាកែពី

https://www.dell.com ឬក៏ទិញផ្ទា ល់ពីប្កុមហ៊ុន Dell ។

ថ្មលីចូមអុីយាុង អាចសរាា ងសប្កាមសហតុិលនសប្ចងនែូចន អាយុកាល ចំនួនៃនភែិែែលរានសាក ឬការរាះពាល់សៅនឹងកំសៅែ្ពេ់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែកលមអាែំសនាងរការ និងអាយុកាលៃនថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ ប្ពមទាងំសែងមីីកាត់រន្ថយលទ្ធភាពកសកងតសងងងៃនរញ្ហា  េូមែេ្វងរក Dell Laptop
Battery សខាកនាុងធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងតាមរយៈ www.dell.com/support ។

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

ការភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (សៅថ្ការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ) អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អនាក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងកនាុង។
រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិដាល់នូភឈុតជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាក៖
● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬកនាុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធ្វងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
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● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អនាក ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អនាកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាែ្លះៗេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអនាកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អនាកមានភតិមានសខាមុែកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសងងង។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសលងល https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ែនាៈសពលងូសដ្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សខាសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសឆ្វងែិនាកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុែៃនការសធ្វង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសាដា ំែិនាកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរ៉យ។

ធាតុែែលប្តូភរានរកសឃងញនឹងប្តូភរានរ៉យ។
6. សែងមីីសរងកែំសនាងរការសធ្វងសតេិ ភិនិច្ឆ័យសខាសលងឧរករនា៍នក់ោក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែងមីីរញ្ឈរ់ការសធ្វងសតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆ្វង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្វងសតេដា)។
8. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលែកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលែសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េច (Built-in self-test, BIST)

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) រជានឧរករនា៍ ភិនិច្ឆ័យេ្វ័យសតេិែែលមានប្សារ់ររេ់ប្រព័ន្ធែែលសធ្វងឲ្យការ ភិនិច្ឆ័យសលងឧរករនា៍រញ្្ជ ែែលរានភា្ជ រ់សខាសលងប្រព័ន្ធ (EC) មានភាពប្រសេងរសងងងសខាសពលវាែូច។

ចំណា:ំ M-BIST អាចប្តូភរានចារ់សិិងមែំសនាងរការតាមធម្មតាមុនសពល POST (េ្វ័យសតេិសលងថ្មពល)។

រសរវរែំសនាងរការ M-BIST

ចំណា:ំ M-BIST ប្តូភែតប្តូភរានចារ់សិិងមសលងប្រព័ន្ធពីសា្ថ នភាពថ្មពលរិទ មិនថ្រានភា្ជ រ់សៅនឹងថ្មពល AC ឬមានែតថ្មរាុសណាោ ះ។

1. ចុច និងទរ់ឲ្យនរ់នូភប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពល សខាសលងកិារចុច សែងមីីចារ់សិិងមកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. សខាសពលែែលប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពល ចុចនរ់ែររសនះ ពន្លជាថ្ម LED រង្ហា ញសា្ថ នភាពពីរយ៉ា ង៖

a. រិទ៖ មិនមានរញ្ហា ប្តូភរានរកសឃងញនមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនាះសងងយ
b. សលងងទុំ៖ រង្ហា ញថ្មានរញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3. ប្រេិនសរងមានការររ៉ជ័យមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សា្ថ នភាពថ្ម LED នឹងរសញចាញកូែកំហុេមួយកនាុងចំសណាមកូែកំហុេខាងសប្កាមចំនួន 30 ភិនាទី៖

តារ៉ង 18. កូែកំហុេ LED 

លំនាសំេ្លងងសោតេ្លឹរែេ្លត រញ្ហា ែែលអាចសកងតមាន

ពនា៌សលងងទុំ ពនា៌េ

2 1 ររ៉ជ័យ CPU

2 8 ររ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល LCD

1 1 ររ៉ជ័យកនាុងការរកសឃងញ TPM

2 4 ររ៉ជ័យការសធ្វងរចចាុរីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

4. ប្រេិនសរងមិនមានការររ៉ជ័យនមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសទ LCD នឹងរនិែំសនាងរការតាមរយៈសអប្កង់ពនា៌ែិតែែលរានពិពនា៌នាសខាកនាុងែិនាក LCD-BIST រយៈសពល 30 ភិនាទី សហងយរនាទា រ់មករិទថ្មពល។
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ការសធ្វងសតេិិ្លូភថ្មពល LCD (L-BIST)

L-BIST រជានការិិល់រែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេ្វ័យប្រភតិិសខាសពល POST ។ L-BIST នឹងពិនិត្យសលងិ្លូភថ្មពល LCD ។ ប្រេិនសរងមិនមានថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅ LCD (ឧ. សេវរ្វី L-BIST
ែូច) សនាះសេ្លងង LED ៃនសា្ថ នភាពថ្មនឹងសោតកូែកំហុេ [2,8] ឬកូែកំហុេ [2,7]។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរង L-BIST ែូច សនាះ LCD-BIST មិនអាចែំសនាងរការសោយសារោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង ់LCD ។

រសរវរសធ្វងសតេិ L-BIST

1. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលសែងមីីសរងកែំសនាងរការប្រព័ន្ធ។
2. ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធមិនសរងកែំសនាងរការែូចធម្មតាសនាះសទ េូមសមងលពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED ៖

● ប្រេិនសរងសា្ថ នភាពថ្ម LED រង្ហា ញកូែកំហុេ [2,7] ែែសេសអប្កង់អាចមិនប្តូភរានភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូភសទ។
● ប្រេិនសរងពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED សោតសេ្លងងកូែរញ្ហា  [2,8] សនាះមានន័យថ្មានរញ្ហា សខាសលងរណិាញថ្មពល LCD ៃនផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ែូចសនះោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅ LCD សនាះសទ។

3. ចំសពាះករនាីសនះ សខាសពលកូែកំហុេ [2,7] ប្តូភរានរង្ហា ញ េូមពិនិត្យសមងលថ្សតងែែសេសអប្កង់ប្តូភរានភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូភែែរឬសទ។
4. កនាុងករនាីែែលកូែកំហុេ [2,8] ប្តូភរានរង្ហា ញ េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។

កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់មកប្សារ់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell រានភា្ជ រ់មកនមួយកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ែែលមានមកប្សារ់ ែែលជួយអនាកសែងមីីកំនាត់ឲ្យរានថ្ សតងភាពមិនប្រប្កតីៃនសអប្កង់ែែលអនាកកំពុងជួរប្រទះ រជានរញ្ហា ទាក់ទងនមួយ LCD (សអប្កង់) ររេ់កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ឬនមួយកាតភីសែអូ (GPU) និងការកំនាត់
PC ។

សខាសពលអនាកកត់េមា្គ ល់ភាពមិនប្រប្កតីៃនសអប្កង់ ែូចនបក់ៗ ែូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច់េ់ឬរូរភាពប្ពិល មានរនាទា ត់កាត់សិិកឬរញ្ឈរ ពនា៌ប្េអារ់ នសែងម វានែំសណាះប្សាយលអា សោយប្តូភោក់ LCD (សអប្កង់) ឲ្យសខាោច់ពីសរសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធីេ្វ័យសតេិែែលភា្ជ រ់មកប្សារ់ (BIST)។

រសរវរសធ្វងសតេិ LCD BIST

1. រិទថ្មពលកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ។
2. ផិ្ច់ឧរករនា៍ទាងំឡាយែែលរានភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អនាក។ ភា្ជ រ់ែតអាោរ់ទ័រ AC (ឆ្នា ងំសាក) សៅកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
3. ចូរប្រាកែថ្ LCD (សអប្កង់) សាអា ត (ោ្ម នធូលីែីសខាសលងៃិទាររេ់សអប្កង់)។
4. ចុច និងទរ់កា្យនរ់នូភប្ោរ់ចុច D និងសរងក កុំព្យូទ័រយួរៃែសែងមីីចូលសៅមាូតេ្វ័យសតេិែែលមានភា្ជ រ់មកប្សារ់េប្មារ ់LCD (BIST) ។ រនិចុចប្ោរ់ចុច D ឲ្យនរ់ រហូតែល់ប្រព័ន្ធរានរ៊ូត។
5. សអប្កង់នឹងរង្ហា ញពនា៌ែិត និងផ្្ល េ់រិូរពនា៌សខាសលងសអប្កង់ទាំងមូលសៅេ ស្ច្ម  ប្កហម ៃរតង និងសែវភពីរែង។
6. រនាទា រ់មកវានឹងរង្ហា ញពនា៌េ ស្ច្ម  ប្កហម។
7. ពិនិត្យសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័តនាចំសពាះភាពមិនប្រប្កតីណាមួយ (រនាទា ត់ ពនា៌ប្ពាល ឬែរកពនា៌សខាសលងសអប្កង់)។
8. សខាចុងរញចារ់ៃនពនា៌ែិតចុងសប្កាយ (ប្កហម) ប្រព័ន្ធនឹងរិទ។

ចំណា:ំ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរ៊ូតនមុន Dell SupportAssist សខាសពលចារ់សិិងម នឹងែំសនាងរការ LCD BIST មុនសរ សោយរំពឹងថ្ មានការអនិរ៉រមន៍ររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់ែែលរញ្្ជ ក់ពីមុែង្រររេ់ LCD ។

ពន្លជាសេ្លងងភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ប្រព័ន្ធ
ពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្ម

ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្មរង្ហា ញពីសា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្មររេ់កុំព្យូទ័រ។ ទាំងសនះរជានសា្ថ នភាពថ្មពល៖

ពនា៌េប្កាេ់៖អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

￼ពនា៌សលងងទុំ៖កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ៖
● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
● កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5% ។
● កុំព្យូទ័រេ្ថិតសខាកនាុងសា្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពលអាចសោតសេ្លងងពនា៌សលងងេ្លឹរែេ្លតៗ ឬពនា៌េសយ៉ងសៅតាម "កូែរ៊ីរ" ែែលរានកំនាត់នមុនែែលរង្ហា ញពីការររ៉ជ័យសិសេងៗ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនិរហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនមានអង្គចងចា ំឬ RAM ប្តូភរានរកសឃងញ។

តារ៉ងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសិសេងៗៃន ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

ចំណា:ំ កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  និងែំសណាះប្សាយែែលែនានាខំាងសប្កាមរសងកេងតកនាុងសោលរំនាងេប្មារ់អនាករសចចាកសទេសេវាកម្ម Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា ។ អនាករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាសំោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការែូចខាត
សោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។

106 ការសោះប្សាយរញ្ហា



តារ៉ង 19. កូែ LED ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ 

កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ (សលងងទុំ, េ) ការររិយ៉យពីរញ្ហា

1,1 ររ៉ជ័យកនាុងការរកសឃងញ TPM

1,2 ររ៉ជ័យការសធ្វងរចចាុរីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

2,1 ររ៉ជ័យអង្គែំសនាងការ

2,2 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖ ររ៉ជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

2,3 មិនសា្គ ល់អង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)

2,4 ររ៉ជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)

2,5 អង្គចងចាំែំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 ររ៉ជ័យសអប្កង់ - សារ SBIOS

2,8 ររ៉ជ័យសអប្កង់ - ការរកសឃងញ EC ៃនការររ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល

3,1 ររ៉ជ័យថ្មប្ោរ់េំែរាត

3,2 ររ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសឃងញរូរភាពសិារសងងងភិញ

3,4 រកសឃងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ររ៉ជ័យថ្មពល

3,6 ការដ្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សខាសពលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកចូលសៅ Dell SupportAssist OS Recovery សោយេ្វ័យប្រភតិិ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ ់Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសខាសពលែែលវាររ៉ជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការររ៉ជ័យែិនាកេូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមសមងល សេវភសណែនានាំអនាកសប្រងប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/serviceabilitytools។
ចុចសលង SupportAssist សហងយរនាទា រ់មកចុចសលង SupportAssist OS Recovery ។

សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
េូមែនានាំឲ្យរសងកេងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយសារ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែិថ្មពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែរររទខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតិភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អនាកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោនា ៃន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចាំ 30 ភិនាទី។
5. សរងកសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
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7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសខាេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីេុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងមីីការពារឧរករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសខាកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក សយងងេូមសេនាងកា្យអនាករំសោះថ្មពលសេេេល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការរំសោះថ្មពលសេេេល់ ឬម្យាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ" ក៏នជំដនកនាុងការសោះប្សាយរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។
6. ែំសងងងថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតិដែរីេិត េូមសមងលធនធានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងតាមរយៈ www.dell.com/support។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិកកេយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចែចារ់ ភិកកេយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

Dell ិិល់ជសប្មងេសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរេ័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ជសប្មងេសនះមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និង ិលិតិល សហងយសេវាកម្មែ្លះ ពុំមានសខាកែន្លងររេ់អនាកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell េួរពីការលក់ ជំនួយរសចចាកសទេ សេវាកម្មអតិថិជន េូម ៖
1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្រសេទោបំ្ទររេ់អនាក។
3. សិទាបងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សខាកនាុងរញ្ជីទមា្ល ក់ Choose a Country/Region (សប្ជងេយកប្រសទេ/តំរន)់ សខាខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬោបំ្ទែែលេមប្េរែិអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អនាក។
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