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6 មាតិកា



ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
ប្រធានរទ :

• ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
• ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក - ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10

• មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
• រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកិីតប្មូភនមុន

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

អំពីកិចចាការសនះ

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: សខាសពលអនាកផ្្ដ 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។

ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក - ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការរាត់រង់ទិននាន័យ េូមរក្សាទុក និងរិទឯកសារែែលសរងកទាំងអេ ់និងរិទកម្ម ភិធីែែលសរងកទាំងអេ់មុននឹងរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េូមចុច ឬរាះសលង  ។

1

ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 7

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


2. េូមចុច ឬរាះសលង  រួចសហងយចុច ឬរាះសលង រិទ ។
ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់ប្តូភរានរិទ។ សរងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ររេ់អនាកមិនរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតិិសខាសពលអនាករិទប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អនាកសទ េូមចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពលប្រែហល 6 ភិនាទីសែងមីីរិទឧរករនា៍
ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទឯកសារែែលរានសរងកទាំងអេ ់រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាំងអេ់។

2. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ ចុច Start >  Power > Shut down ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលឯកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អនាកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ពីប្ពីសេ្លងងររេ់ពួកវា។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ប្រេិនសរងអាច។
6. រនាទា រ់ពីែកឆ្នា ងំសាកសចញពីកុំព្យូទ័រ េូមចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលរយៈសពល 5 ភិនាទីសែងមីីឲ្យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអេ់ថ្មពល។

ប្រយ័តនា: ោក់កុំព្យូទ័រសលងៃិទារ៉រសេ្មង ទន់សហងយសាអា តសែងមីីសចវេវាងការូ្កូតសអប្កង់។

7. ោក់មុែកុំព្យូទ័រែររចុះសប្កាម។

រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាចសធ្វងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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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ប្រធានរទ :

• DDR4

• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

• USB ប្រសេទ C
• អង្គចងចា ំIntel Optane

• Intel UHD Graphics 620

• េមមូល Nvidia GeForce MX130

DDR4

អង្គចងចា ំDDR4 (ទិននាន័យសទ្វរែងជំនាន់ទីរួន) នជំនាន់ែែលមានសលីងនសលជាននងមុនសរងសប្របរសធវនសៅនឹងរសចចាក ភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានេមត្ថភាពរហូតែល់សៅ 512 GB សរងសប្របរសធវរសៅនឹងចំនួនអតិររមា 128 GB ររេ់ DDR3 កនាុងមួយ
DIMM ។ អង្គចងចាថំ្មភនិេមមាលកម្ម DDR4 រជាមានរន្លឹះែុេោនា ពី SDRAM និង DDR សែងមីីរ៉រ៉ងំអនាកសប្រងពីការែំសងងងប្រសេទអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភសៅកនាុងប្រព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការថ្មពល 20% តិចនង ឬប្តឹមែត 1.2 ភាុលសរងសប្របរសធវរសៅនឹង DDR3 ែែលប្តូភការថ្មពលអរ្គិេនី 1.5 ភាុលសែងមីីែំសនាងរការ។ DDR4 ក៏ោំប្ទិងែែរនូភមាូែថ្មពលថ្មថ្មីែែលអនុញ្ញា តឲ្យឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចូលសៅកនាុងការរង់ចាំសោយមិនចាំរាច់រីស្គហ្វេ
អង្គចងចារំរេ់វាសងងយ។ មាូែថ្មពលចុះប្តូភរានសររំពឹងថ្នឹងកាត់រន្ថយការសប្រងថ្មពលេម្ងំពី 40 សៅ 50 ភាររយ។

ព័ត៌មានលមអាិតអំពី DDR4

មានភាពែុេោនា តិចតួចរវាងមាូឌុលអង្គចងចា ំDDR3 និង DDR4 ែូចរានរ៉យខាងសប្កាម។

ភាពែុេោនា ៃនរនា្ល ក់រន្ធ

រនា្ល ក់រន្ធសខាសលងមាូឌុល DDR4 េ្ថិតសខាទីតាំងសិសេងពីទីតាំងសខាសលងមាូឌុល DDR3 ។ រនា្ល ក់ទាងំពីរសខាសលងែរមរញចាូលរាុែនិទីតាំងរន្ធសខាសលង DDR4 មានភាពែុេោនា រនិិចរនិួច សែងមីីរ៉រ៉ងំមាូឌុលពីការែំសងងងសៅកនាុងផ្ទា ងំ ឬសភទិកាែែលមិនប្តូភោនា ។

រូរ 1. ភាពែុេោនា ៃនរនា្ល ក់

រសង្កងនកប្មាេ់

មាូឌុល DDR4 មានភាពប្កាេ់នង DDR3 រនិិចរនិួចសែងមីីរែន្ថមប្េទារ់េញ្ញា រែន្ថមសទវត។

រូរ 2. ភាពែុេោនា ៃនកប្មាេ់
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ែរមសកាង

មាូឌុល DDR4 មានែរមសកាងសែងមីីជួយកនាុងការរញចាូល និងកាត់រន្ថយភាពតឹងសលង PCB អំងុងសពលែំសងងងអង្គចងចាំ។

រូរ 3. ែរមសកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
កំហុេអង្គចងចាំសខាសលងប្រព័ន្ធរង្ហា ញនូភសលែកូែររ៉ជ័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្រេិនសរងអង្គចងចាំមិនែំសនាងរការសទ សអប្កង់ LCD នឹងមិនសរងកសទ។ សោះប្សាយរញ្ហា មិនែំសនាងរការអង្គចងចាសំោយសាកលីង មាូឌុលអង្គចងចាំែែលសា្គ ល់
លអាសខាកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង្គចងចាសំខាខាងសប្កាមប្រព័ន្ធ ឬសខាសប្កាមកិារចុចែូចសខាកនាុងប្រព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ DDR4 ប្តូភរានរញចាូលសខាកនាុងផ្ទា ំងសហងយែមនែមនន DIMM ែែលអាចជំនួេែូចែែលរានរង្ហា ញ និងរញ្្ជ ក់សទ។

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសង្កងតសងងងសខាឆ្នា  ំ1996 ។ វារានជួយេប្មួលយ៉ា ងខា្ល ំងែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ 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 ៍រាុែនិមានការទាមទារសលីងនកាន់ែតសប្ចងននងមុនសោយហាែែភរកុំព្យូទ័រែែលរហ័េនងមុន ប្ពមទាងំកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចងន។ USB
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 នចុងសប្កាយអាចសូ្លងយតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងងងសលីងនតាមប្ទឹេិីរជា 10 ែង សលជាននងជំនាន់មុនររេ់ែ្លួន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេៃន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

● អប្តារញ្ជូនទិននាន័យែ្ពេ់នងមុន (រហូតែល ់5 Gbps)

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

ប្រធានរទខាងសប្កាមសូ្លងយតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកញារ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។
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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។
● USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រងអនិរមុែៃនទិននាន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណិាលេទាួនែែលសប្រងសលង USB 2.0 ។ ការសធ្វងែររសនះរសង្កងនកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេិី 10 ែង។

សោយសាររចចាុរីននាសនះ កំសនាងនតប្មូភការការរញចាូនទិននាន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍ិទាុកែែលមានទំហំនសប្ចងន សតរ៉ា ៃរ កាសមរ៉ា ឌីជីថលែែលមានសមហា្គ េីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលជានប្ររ់ប្ោន់េំរ៉រ់រញចាូនទិននាន័យសទ។ សលងេពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0
ែែលអាចចូលសៅែល់សលីងនអតិររិមាតាមប្ទឹេ្ដី 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។ សយងងទំនងននឹងសញងញអប្តាអតិររមា 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
● ហា្វា េ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 រ់រណា្ដ ញ
● កាតអាោរ់ទ័រ និងហារ់ 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
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសលីងនៃនែំសនាងរការថ្មីែែលែំសនាងរការសលជាននងមុនសនាះ, 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។

រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ 11



USB ប្រសេទ C
USB ប្រសេទ C រជានឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្ៅតូចថ្មី ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះអាចែំសនាងរការនមួយេ្ដង់ោរ USB 3.1 ែែលមានប្សារ់ និងការរញ្ជូនថ្មពល USB (USB PD)។

មាូែជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេ្ដង់ោរឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីមួយែែលតូច។ ប្រែហលនរីែងៃនទំហំឌុយសោត USB ប្រសេទ A ចាេ់។ សនះនេ្ដង់ោរឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍អាចសប្រងប្រាេ់រាន។ USB ប្រសេទ C អាចែំសនាងរការនមួយប្រូតូកូលសិសេងៗនសប្ចងនសោយសប្រង “មាូែជំនួេ”
ែែលអនុញ្ញា តកា្យអនាកមានអាោរ់ទ័រសចញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទៃនការភា្ជ រ់សិសេងសទវតសប្ៅពីរន្ធ USB ែតមួយសនាះ

ការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB

លក្ខែនាៈរសចចាកសទេៃន USB PD ក៏មានភាពទាក់ទងោនា ជិតេនាិតនមួយ USB ប្រសេទ C ។ រចចាុរីននា សា្ម តហ្វូន សថរ្លិត និងឧរករនា៍ចល័តសិសេងៗសទវតែតងសប្រងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់USB សែងមីីសាកថ្ម។ ឧរករនា៍ភា្ជ រ ់USB 2.0 ិិល់ថ្មពលរហូតែល់ 2.5 វាា ត់ — ែែល
សាកទូរេ័ពទាររេ់អនាករាន រជារានែតរាុនាោ ឹង។ កុំព្យូទ័រអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាា ត់។ លក្ខែនាៈរសចចាកសទេៃនការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB មានរហូតែល់ 100 វាា ត់។ នទិេសៅសៅមកែែលឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬក៏ទទួលថ្មពលរាន។ សហងយថ្មពលសនះអាចប្តូភរានរញ្ជូនសខាសពល
ែំណាលោនា ែែលឧរករនា៍កំពុងរញ្ជូនទិននាន័យូ្លងកាត់ការតភា្ជ រ់។

សនះអាចនចុងរញចារ់ៃនែែសេសាកកុំព្យូទ័រែែលមានកម្មេិទ្ធិរញ្ញា ទាំងអេ់សនាះសោយប្ររ់យ៉ា ងសាកថ្មតាមរយៈការតភា្ជ រ ់USB េិង់ោរ។ អនាកអាចសាកកុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីថ្មែែលអាចោក់តាមែ្លួនរានណាមួយែែលអនាកសាកសា្ម តហ្វូនររេ់អនាក និងឧរករនា៍ែែលអាចោក់តាមែ្លួនសិសេងសទវតពីៃថ្ងសនះរាន។
អនាកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អនាកចូលសៅកនាុងសអប្កង់ខាងសប្ៅែែលភា្ជ រ់សៅនឹងែែសេថ្មពលសហងយសអប្កង់ខាងសប្ៅនឹងសាកថ្មកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសខាសពលអនាកសប្រងសអប្កង់ខាងសប្ៅ — ទាងំអេ់សនះតាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C ែតមួយ។ សែងមីីសប្រងរាន ឧរករនា ៍និងែែសេប្តូភមានែំសនាងការនមួយ
ការរញ្ជូនថ្មពល USB ។ សោយប្ោន់ែតមានការភា្ជ រ ់USB ប្រសេទ C មិនែមនមានន័យថ្វាអាចែំសនាងរការរានសនាះសទ។

USB ប្រសេទ C និង USB 3.1

USB 3.1 នេ្ដង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូន USB 3 រជា 5 Gbps, រីឯ USB 3.1 ជំនាន់ទ ី2 រជា 10Gbps ។ សនះនកប្មិតរញ្ជូនសទ្វែង សលជានែូចប្រសេទ Thunderbolt ជំនាន់ទីមួយែែរ។ USB ប្រសេទ C មិនែូចោនា នមួយ USB
3.1 សទ។ USB ប្រសេទ C រជាប្ោន់ែតនប្រសេទរូររ៉ងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងរសចចាក ភិទ្យាសខាខាងកនាុងរជាប្ោន់ែតន USB 2 ឬ USB 3.0។ នការពិតប្រសេទសថសរ្លត Nokia's N1 Android សប្រងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C រាែនិវារជា USB 2.0 —
មិនែល់ USB 3.0 ិង។ រាុែនិរសចចាកភិទ្យាទាងំសនះប្រហាក់ប្រែហលោនា ។

អង្គចងចាំ Intel Optane

មុែង្រអង្គចងចា ំIntel Optane មានមុែង្រនឧរករនា៍រសង្កងនសលីងនរាុសណាោ ះ។ វាមិនជំនួេ ឬរែន្ថមអង្គចងចា ំ(RAM) ែែលរានែំសងងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសទ។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane ប្តូភរានោបំ្ទសខាសលងកុំព្យូទ័រែែលរំសពញតាមតប្មូភការែូចខាងសប្កាម៖

● អង្គែំសនាងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬែ្ពេ់នងសនះ

● កំែនា Windows 10 64-bit ឬែ្ពេ់នងសនះ

● ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំែនា 15.9.1.1018 ឬែ្ពេ់នងសនះ

តារ៉ង 2. លក្ខនាៈរសចចាកសទេអង្គចងចាំ Intel Optane 

លក្ខនាៈពិសេេ ការរញ្្ជ ក់លមអាិតែិនាករសចចាកសទេ

អនិរមុែ PCIe 3x2 NVMe 1.1

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ រន្ធកាត M.2 (2230/2280)

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានោបំ្ទ ● អង្គែំសនាងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬែ្ពេ់នងសនះ
● កំែនា Windows 10 64-bit ឬែ្ពេ់នងសនះ
● ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំែនា 15.9.1.1018 ឬែ្ពេ់នងសនះ

ទំហំ 32 GB ឬ 64 GB

សរងកអង្គចងចាំ Intel Optane

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សខាសលងររារកិចចាការ ចុចសលងប្រអរ់ែេ្វងរក សហងយវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2. ចុចសលង Intel Rapid Storage Technology ។
3. សខាសលងផ្ទា ងំ Status ចុចសលង Enable សែងមីីសរងកអង្គចងចា ំIntel Optane ។
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4. សខាសលងសអប្កង់ប្ពមាន សប្ជងេសរីេប្ោយភឺសលជានែែលប្តូភោនា  សហងយរនាទា រ់មកចុចសលង Yes សែងមីីរនិសរងកអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5. ចុចសលង Intel Optane memory > Reboot សែងមីីសរងកអង្គចងចា ំIntel Optane ។

ចំណា:ំ កម្មភិធីអាចចំណាយសពលែល់សៅរីែងរនាទា រ់ពីការសរងកែំសនាងរការរនិរនាទា រ់សែងមីីសមងលសញងញពីអត្ថប្រសយ៉ជន៍អនុភតិសពញសលញ។

រិទអង្គចងចា ំIntel Optane

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: រនាទា រ់ពីរិទអង្គចងចាំ Intel Optane មិនប្តូភលុរប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology សប្ពាះថ្វាអាចរណិាលឲ្យមានកំហុេសអប្កង់សែវភ។ អនិរមុែអនាកសប្រងៃន Intel Rapid Storage

Technology អាចប្តូភរានលុរសចញសោយមិនរាច់លុរប្ោយភឺ។

ចំណា:ំ ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ប្តូភរានទាមទារមុនសពលសោះឧរករនា៍ិទាុកទិននាន័យ SATA ែែលរានពសន្លងនសោយមាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សចញពីកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សខាសលងររារកិចចាការ ចុចសលងប្រអរ់ែេ្វងរក សហងយរនាទា រ់មកវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2. ចុចសលង Intel Rapid Storage Technology ។ ផ្ទា ងំ Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. សខាសលងផ្ទា ំង Intel Optane memory, ចុច Disable សែងមីីរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. ចុច Yes ប្រេិនសរងអនាកទទួលយកការប្ពមាន

ែំសនាងរការរិទប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចសលង Reboot សែងមីីរញចារ់ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane សហងយចារ់សិិងមកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសងងង ភិញ។

Intel UHD Graphics 620

តារ៉ង 3. លក្ខនាៈរសចចាកសទេៃន Intel UHD Graphics 620 

Intel UHD Graphics 620

ប្រសេទរ៊ឺេ រានរួមរញចាូល

ប្រសេទអង្គចងចាំ LPDDR3

កប្មិតប្កាហ្វិក i3/i5/i7 ៖ G T2 (UHD 620)

ថ្មពលសប្រងប្រាេ់អតិររមាែែលរានរាា ន់សា្ម ន (TDP) 15 W (រួមរញចាូលសខាកនាុងថ្មពល CPU)

Overlay Planes (រូរភាពនមួយនឹងអកសេរ) មាន

ោបំ្ទប្កាហ្វិកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ / API ភីសែអូ DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.5

អប្តារីស្គហ្វេរញ្ឈរអតិររមា រហូតែល់ 85 Hz សៅតាមរុនាភាពរង្ហា ញ

ោបំ្ទពហុសអប្កង់ សខាសលងប្រព័ន្ធ៖ eDP (ខាងកនាុង), HDMI

តាមរយៈរន្ធ USB ប្រសេទ C ែែលនជសប្មងេ៖ VGA, DisplayPort

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្ៅ HDMI 1.4b

រន្ធ USB ប្រសេទ C

េមមូល Nvidia GeForce MX130

តារ៉ង 4. លក្ខនាៈរសចចាកសទេៃន Nvidia GeForce MX130 

លក្ខនាៈពិសេេ ការរញ្្ជ ក់លមអាិតែិនាករសចចាកសទេ

អង្គចងចាំប្កាហ្វិក 2 GB GDDR5

ប្រសេទ Bus PCI Express 3.0
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តារ៉ង 4. លក្ខនាៈរសចចាកសទេៃន Nvidia GeForce MX130 (រានរន)ិ

លក្ខនាៈពិសេេ ការរញ្្ជ ក់លមអាិតែិនាករសចចាកសទេ

អុីនធីសហ្វេអង្គចងចាំ GDDR5

សលីងននាងិកា 1122 - 1242 (រសង្កងន) MHz

ជសប្៉ៅពនា៌អតិររមា មិនមាន

អប្តារីស្គហ្វេរញ្ឈរអតិររមា មិនមាន

ោបំ្ទប្កាហ្វិកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ / API ភីសែអូ Windows 10/ DX 12/ OGL4.5

រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានោបំ្ទ និងអប្តារីស្គហ្វេអតិររមា (Hz) មិនមាន

ចំនួនសអប្កង់ែែលោំប្ទ មិនមានសអប្កង់រសញចាញពី MX130
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េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក

1. រប្មររាត
2. រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

3

េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក 15



3. កាត WLAN
4. មាូឌុលអង្គចងចាំ
5. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
6. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 ឬអង្គចងចា ំIntel Optane - នជសប្មងេ
7. ថ្ម
8. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ
9. ឧរាល័រ
10. សប្រងងែំសងងងរនទាះរាះ
11. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
12. សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង
13. ផ្ទា ំង IO
14. ផ្ទា ំង VGA daughterboard
15. កង្ហា រប្រព័ន្ធ
16. កែន្លងទទួលកំសៅ

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

16 េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ
ប្រធានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• កាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព
• សជងងេុីមកាត
• រប្មររាត
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• កាត WLAN

• កាត WWAN

• ផ្ទា ំង WWAN daughterboard

• ប្ោយថ្េរឹង
• ថ្មប្ោរ់េំែរាត
• ថ្ម
• ឧរករនា៍រំពងេំសងង
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane

• ផ្ទា ំង IO
• រនទាះរាះ
• កង្ហា រប្រព័ន្ធ
• កែន្លងទទួលកំសៅ
• ផ្ទា ំង VGA daughterboard

• ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល
• ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
• សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
• េ៊ុមសអប្កង់
• ផ្ទា ំងសអប្កង់
• ែែសេសអប្កង់
• រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
• កាសមរ៉ា
• កិារចុច
• កែន្លងោក់រាតៃែ

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ភិធីសា្គេិកនាុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖
● ទួរនាជាភីេ Phillips #0

● ទួរនាជាភីេ Phillips #1

● េូមែនានាំកា្យសប្រងប្រោរ់ោេ់ផ្្ល េទាិកេប្មារ់អនាករសចចាកសទេសពលរំសពញការង្រ។

4
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កាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព

ការសោះកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាពសែងមីីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
2. អូេកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាពសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អូេកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាពចូលសៅកនាុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។
2. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

18 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



សជងងេុីមកាត

ការសោះ េុីមកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងករន្លឹះែែលប្រររន្ធេុីមកាត សែងមីីរំសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ [1]។
2. រញចាូលម្ជុលសៅកនាុងរន្ធសហងយរុញវាសែងមីីរសញចាញថ្េេុីមកាត [2]។
3. ទាញថ្េេុីមកាត សហងយសោះេុីមកាតសចញពីថ្េេុីមកាត [3] និង [4]។
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ការែំសងងងេុីមកាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងករន្លឹះែែលប្រររន្ធេុីមកាត សែងមីីរំសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ [1]។
2. រញចាូលម្ជុលសៅកនាុងរន្ធសហងយរុញវាសែងមីីរសញចាញថ្េេុីមកាត [2]។
3. ទាញថ្េេុីមកាត សហងយោក់េុីមកាតសលងថ្េេុីមកាត [3]និង [4]។
4. រុញថ្េេុីមកាតចូលសៅកនាុងរន្ធរហូតែល់វារត់ចូលទីតាងំ។

20 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



5. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា  ប្រារំួន ប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច។
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2. ោេ់រប្មររាត សហងយរនិសរងកចំសហវងខាងសិាំៃនរប្មររាត។

22 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



3. សលងកចំសហវងខាងសំិាៃនរប្មររាត [1], សហងយសោះវាសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងរប្មររាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មររាតសខាសលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។

24 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



2. មួលរនិឹងស្ចចា  ប្រាំរួន ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
2. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោេ់រន្លឹះមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់មាូឌុលសោតសចញសងងង [1]។
2. សោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំ[2]។

26 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសខាសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាំសៅកនាុងរន្ធសោតសខាប្ជុងមួយ [1]។
3. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាំចុះសប្កាមរហូតែល់វាចូលេ៊រ់ [2]។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. រុញ និងសោះសជងងទប្មកាត WLAN ែែលភា្ជ រ់ែែសេ WLAN[2]។
3. ផិ្ច់ែែសេ WLAN ពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WLAN [3]។
4. សលងកកាត WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ [4]។

28 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងកាត WLAN

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតចំសពាះកាត WLAN េូមកុំោក់ែែសេណាមួយសខាពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលកាត WLAN សៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែែសេ WLAN សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WLAN [2]។
3. ោក់សជងងទប្មកាត WLAN សែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ WLAN [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្ម WLAN សៅកាត WLAN [4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះេុីមកាត។
4. សោះ រប្មររាត
5. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WWAN សៅនឹងកាត WWAN [1]។
2. រុញ និងសោះសជងងទប្មកាត WWAN ែែលភា្ជ រ់ែែសេ WWAN [2]។
3. ផិ្ច់ែែសេ WWAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WWAN [3]។
4. សលងកកាត WWAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំ WWAN daughterboard [4]។
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ការែំសងងងកាត WWAN

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតចំសពាះកាត WWAN េូមកុំោក់ែែសេណាមួយសខាពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលកាត WWAN សៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំ WWAN daughterboard [1]។
2. ភា្ជ រ់ែែសេ WWAN សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាត WWAN [2]។
3. ោក់សជងងទប្មកាត WWAN សែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ WWAN សៅនឹងកាត WWAN [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្ម WWAN សៅនឹងកាត WWAN [4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ េុីមកាត ។
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
5. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំង WWAN daughterboard

ការសោះផ្ទា ងំ WWAN daughterboard

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះេុីមកាត។
4. សោះ រប្មររាត។
5. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។
6. សោះកាត WWAN។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំ WWAN daughterboard សចញពីផ្ទា ំង WWAN daughterboard ។
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2. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង WWAN daughterboard សៅកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច [1] សហងយរនាទា រ់មកសលងកកាតផ្ទា ំង WWAN daughterboard សចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច [2]។

ការែំសងងងផ្ទា ងំ WWAN daughterboard

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតចំសពាះកាត WWAN េូមកុំោក់ែែសេណាមួយសខាពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងរសង្្គ លតប្មឹម ោក់ផ្ទា ំង WWAN daughterboard សខាសលងកែន្លងោក់រាតៃែនិងសប្រងងែំសងងងកិារចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ ់WWAN daughterboard សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច [2]។
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3. ភា្ជ រ់ែែសេ WWAN daughterboard សៅ ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំង WWAN daughterboard សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ[1]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ កាត WWAN ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ េុីមកាត ។
5. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
6. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយថ្េរឹង

ការសោះសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្្ដ ច់ែែសេប្ោយថ្េរឹងសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេប្ោយថ្េរឹងសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។

3. សោះស្ចចា  (M2x4.5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងតសម្លងងប្ោយថ្េរឹងសៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
4. សលងកប្ោយថ្េរឹងសចញពីរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4.5) រួនប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់សប្រងងតសម្លងងប្ោយថ្េរឹង សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។ [2]។
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3. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេប្ោយថ្េរឹងសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
4. ភា្ជ រ់ែែសេប្ោយថ្េរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង។

ចំណា:ំ តប្មូភសធ្វងសងងងេប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានថ្ម 42 Whr

6. សោះ ផ្ទា ងំ IO ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្តលរ់ផ្ទា ំង I/O ។
2. សោយសប្រងឧរករនា៍ោេ់រា្ល េទាិច, ោេ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតថនាមៗសចញពីរន្ធសខាសលងផ្ទា ងំ I/O [1]។
3. សោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។
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ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. នមួយនឹងែិនាកខាងេញ្ញា រូកផ្្ង រសងងងសលង រញចាូលថ្មប្ោរ់េំែរាតចូលសៅកនាុងរន្ធថ្មសខាសលងផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. េង្កត់ថ្មរហូតែល់វាចូលេ៊រ់សខានឹងកែន្លង[2]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំង IO
2. ោក់ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង
3. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
4. ោក់ រប្មររាត
5. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
6. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័តនានមុនេិីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្រយ័តនា:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● រំសោះរនទាុកថ្មកា្យអេ់មុនសធ្វងការសោះវាសចញ។ ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្រព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ—ថ្មប្តូភរានរំសោះរនទាុកអេ់សខាសពលកុំព្យូទ័រសរងកែលងែំសនាងរការសខាសពលរាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។

● ហាមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
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● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ហាមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោេ់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសខាសពលសធ្វងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ែុេកែន្លងសែងមីីរង្្ក រការចាក់ទម្លុះ ឬែូចខាតសៅសលងថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសិសេងៗសទវត។

● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភរាននរ់កនាុងឧរករនា៍សោយសារសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ 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

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។

2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់ថ្ម សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច[1]។
3. សលងកថ្មសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងថ្មនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[2]។
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3. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ រប្មររាត
2. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
3. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្្ដ ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
2. ែក និងសោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងែែសេសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។

3. សលងកឧរាល័រនមួយែែសេសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកា្ដ រចុច។
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ការែំសងងងឧរាល័រ

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងប្ទនារ់សៅេ៊ូប្តូភរានរុញសចញសខាសពលសោះឧរាល័រសចញ េូមរុញពួកវាឲ្យចូលភិញមុនសពលោក់វា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់តប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅកនាុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
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2. ោក់ែែសេឧរាល័រតាមរន្លងែែសេសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
3. ភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចា ំIntel Optane - នជសប្មងេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ រិទែំសនាងរការអង្គចងចាំ Intel Optane មុនសពលសធ្វងការសោះមាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមេិីពីការរិទែំសនាងរការអង្គចងចាំ Intel Optane េូមសមងល ការរិទែំសនាងរការរអង្គចងចា ំIntel

Optane

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. ប្តលរ់រនទាះកំសៅ [2]។
3. រុញ សហងយសោះរនទាះកំសៅសចញពីរន្ធកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/Intel Optane [3]។
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4. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
5. រុញ សហងយសលងកកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/Intel Optane សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - នជសប្មងេ

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញ សហងយរញចាូលកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង /Intel Optane សៅកនាុងរន្ធកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង /Intel Optane [1]។
2. មួលស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង /Intel Optane សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[2]។
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3. រុញ សហងយសោះរនទាះកំសៅសចញពីរន្ធកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង /Intel Optane [1,2]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [3]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. សោះសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹងសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. មួលស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។

52 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ែែសេ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. ប្តលរ់រនទាះកំសៅ [2]។
3. រុញ សហងយសោះរនទាះកំសៅសចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង [3]។
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4. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅនឹងសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង [1]។
5. រុញ និងសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង [2]។

54 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅកនាុងរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. មួលស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង [2]។
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3. តប្មង់ និងោក់រនទាះកំសៅសខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង [1,2]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [3]។

56 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំង IO

ការសោះផ្ទា ងំ IO

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង។

ចំណា:ំ តប្មូភសធ្វងសងងងេប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានថ្ម 42 Whr

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចំណា:ំ ការសោះផ្ទា ងំ I/O ក៏សោះថ្មប្ោរ់េំែរាតែែរ ែែលនឹងសធ្វងការកំនាត់ CMOS សារនថ្មី។

សរងករន្លឹះ និងផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
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2. រកែែសេផ្ទា ំង I/O សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។

3. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
4. សលងកផ្ទា ងំ I/O នមួយែែសេសចញពី សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកា្ដ រចុច [2]។

58 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងផ្ទា ងំ IO

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់តប្មឹម ោក់ផ្ទា ំង I/O សខាសលងកែន្លងោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[2]។
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3. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
4. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ [2]។

60 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង។

ចំណា:ំ តប្មូភសធ្វងសងងងេប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានថ្ម 42 Whr

2. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
5. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រនទាះរាះ

ការសោះសប្រងងែំសងងងរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ េប្មារ់នព័ត៌មានរាុសណាោ ះ រនទាះរាះប្តូភរានោក់រញចាូលនមួយសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) រីែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. សលងកសជងងទប្មរនទាះរាះសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2] សហងយរករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។

3. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
4. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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5. សោះស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
6. សលងករនទាះរាះសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។

62 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងរនទាះរាះ

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្រនទាះរាះប្តូភរានតប្មង់នមួយរន្លងែែសេែែលមានសខាសលងសប្រងងែំសងងងរាតៃែ និងកិារចុច សហងយរមា្ល តសខាសលងែិនាកណាមួយៃនរនទាះរាះរជាសេ្មងោនា ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រនទាះរាះសៅកនាុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងរាតៃែ និងកិារចុច[1]។
2. ោក់ស្ចចា  (M2x2) រួនែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងងងរាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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3. រិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកា្ដ រចុច [1]។
4. រុញែែសេរនទាះរាះចូលកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ [2]។
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5. ោក់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅកនាុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
6. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះ សៅនឹង សប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2], សហងយរិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំង VGA [1] និងែែសេសអប្កង់ [2, 3]សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2. សោះែែសេផ្ទា ងំ VGA និងែែសេសអប្កង់សចញពីរន្លងែែសេសខាសលងកង្ហា រ [1]។
3. ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។
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4. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រ សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។
5. សលងកកង្ហា រសចញពីសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[2]។
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ការែំសងងងកង្ហា រប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកា្ដ រចុច [2]។
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3. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
4. ែឹកនាំែែសេផ្ទា ំង VGA និងែែសេសអប្កង់តាមរន្លងែែសេសខាសលងកង្ហា រ [2]។
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5. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង VGA [1] និងែែសេសអប្កង់ [2, 3] សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

70 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ—UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ មូលរន្ធូរស្ចចា តាមលំោរ់ [1, 2, 3, 4] ែូចរានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។

2. សលងកកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។
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ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ—UMA

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែន្លងទទួលកំសៅសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចរានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរនិឹងស្ចចា ទាំងរួនែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅ សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ—ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរ ភីេប្រាពំីរែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។

ចំណា:ំ មួលរន្ធូរ ភីេសៅតាមលំោរ់សលែសរវង [1, 2, 3, 4,5,6,7] ែូចែែលរានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។
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2. សលងកកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ—ោច់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែន្លងទទួលកំសៅសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ), រឹតរនិឹងស្ចចា ប្រំាពីរែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅ រនទាះប្រព័ន្ធ [2]។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 73



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំង VGA daughterboard

ការសោះផ្ទា ងំ VGA daughterboard

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេ VGA daughterboard សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. សោះែែសេផ្ទា ងំ VGA សចញពីរន្លងែែសេសខាសលងកង្ហា រ [2]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ ់VGA daughterboard សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
4. សលងកផ្ទា ងំ VGA daughterboard សចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំ VGA daughterboard

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ VGA daughterboard និងតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលង VGA daughterboard នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ ់VGA daughterboard សខានឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។

3. ោក់ែែសេផ្ទា ំង VGA តាមរន្លងែែសេសខាសលងកង្ហា រ [1] រួចភា្ជ រ់ែែសេ VGA daughterboard សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។

76 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល និងឧករករនា៍អានសានា មប្មាមៃែសចញពីប្រព័ន្ធ [1]។
2. ែកែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
3. រករង់េអាិតសចញពីផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល [3]។
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4. សោះ ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ ់ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
5. សលងកផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយែែសេសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅកនាុងរន្ធសោតសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹង រង្គុំោក់ៃែនិងរង្គុំកិារចុច [2]។

3. រិតរង់េអាិតសៅនឹងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល [1]។
4. រិតែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
5. រុញែែសេរ៊ូតុងថ្មពល និងែែសេឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
3. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ។
4. ោក់ រប្មររាត។
5. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
6. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ WLAN ។
6. សោះ អង្គចងចាំ។
7. សោះ SSD ។
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
9. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
10. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេែូចខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a. ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល [1]។
b. កម្មភិធីអានសានា មប្មាមៃែ (នជសប្មងេ) [2]។
c. ផ្ទា ំង IO [3]។
d. រនទាះរាះ [4]។
e. កិារចុច [5]។

2. ផិ្ច់ែែសេែូចខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a. DC-in [1, 2]។
b. ឧរាល័រ [3]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x3) រីប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
4. សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រីប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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3. ភា្ជ រ់ែែសេែូចខាងសប្កាមសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a. DC-in [1, 2]។
b. ឧរាល័រ [3]។
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4. ភា្ជ រ់ែែសេែូចខាងសប្កាមសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a. ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល [1]។
b. កម្មភិធីអានសានា មប្មាមៃែ (នជសប្មងេ) [2]។
c. ផ្ទា ំង IO [3]។
d. រនទាះរាះ [4]។
e. កិារចុច [5]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ោក់ កែន្លងទទួលកំសៅ។
3. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
4. ោក់ SSD ។
5. ោក់ អង្គចងចា ំ។
6. ោក់ WLAN ។
7. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ។
8. ោក់ រប្មររាត។
9. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
10. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ WLAN ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់អង់ែតនតតែែសេសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
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2. ផិ្ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2, 3]។

3. សោះែែសេសអប្កង់សចញពីរន្លងែែសេសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។
4. សោះស្ចចា  (M2.5x5) ប្រាំមួយែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសំិា និងខាងសូ្វងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្ពមទាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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5. សលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចពីខាងប្ជុងមួយ [1]។
ចំណា៖ំ មិនប្តូភសរងកសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សលងេពីមុំ 135 ែជាសប្កសនាះសទ សែងមីីរង្្ក រការសធ្វងកា្យែូចែល់ប្តសចវកសអប្កង់។

6. រនិសលងកកែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុចរហូតែល់វារំែរកសចញពីប្តសចវក [2]។
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7. សលងកប្តសចវក សហងយសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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8. រនាទា រ់ពីអនុភតិជំហានទាងំអេ់រួចសហងយ អនាកសខាេល់ែតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភធានាថ្ប្តសចវកប្តូភរានសរងកនអតិររមាមុនសពលោក់សអប្កង់សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសប្កាមប្តសចវកសខាសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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2. េង្កត់ប្តសចវកចុះសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
3. ោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសខាសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ [2]។
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4. ោក់ស្ចចា  (M2.5x5) ប្រាមំួយែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសូ្វង និងប្តសចវកខាងសំិាសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្ពមទាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [1]។
5. ោក់ែែសេសអប្កង់តាមរន្លងែែសេសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច [2]។
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6. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតនសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
7. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ WLAN ។
2. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
5. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញែិនាកទាងំេងខាងៃនរប្មរប្តសចវកសអប្កង់ សហងយសលងកវាពីរប្មរសប្កាយសអប្កង់។
2. សប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិកសែងមីីោេ់សរងកថនាមៗតាមប្រសហាងសខាែកីរប្តសចវកខាងសូ្វង និងខាងសំិាសលងែរមខាងសប្កាមៃនេ៊ុមសអប្កង់។

ចំណា:ំ សខាសពលោេ់សរងកេ៊ុមសអប្កង់ ចូរប្រាកែថ្ប្តូភោេ់តាមែរមខាងសប្ៅៃនេ៊ុមសអប្កង់សោយសប្រងៃែររេ់អនាក ឬប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក។ ការសប្រងទួនាជាភីេ ឬឧរករនា៍ចុងប្េួចសិសេងសទវតអាចនឹងសធ្វងកា្យែូចខាតែល់រប្មរសអប្កង់។
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ប្រយ័តនា: សលងកេ៊ុមសោយប្រុងប្រយ័តនា សប្ពាះវាភា្ជ រ់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់នមួយកាភេអាិតខា្ល ងំ។

3. សលងកេ៊ុម សអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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ការែំសងងងេ៊ុមសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់េ៊ុម សអប្កង់នមួយ រប្មរសប្កាយសអប្កង់។
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2. រុញរញចាូលថនាមៗេ៊ុម សអប្កង់ឲ្យចូលទីតាងំ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
2. ោក់ WLAN
3. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
4. ោក់ រប្មររាត
5. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
6. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
7. សោះ េ៊ុមសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ប្រាំមួយប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅនឹងរប្មរសប្កាយសអប្កង់ [1]។
2. សលងកផ្ទា ងំសអប្កង់ សហងយរង្វិលវា [2]។
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3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅខាងសប្កាយៃនផ្ទា ងំសអប្កង់ [1]។
4. សលងករន្លឹះ និងផិ្ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ងំសអប្កង់[2]។
5. សលងកផ្ទា ងំសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [3]។
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ចំណា:ំ កុំទាញ និងសោះរង់េអាិត Stretch (SR) Tapes សចញពីផ្ទា ងំសអប្កង់។ មិនចារំាច់ែកសជងងទប្មពីផ្ទា ំងសអប្កង់សនាះសទ។

6. រនាទា រ់ពីអនុភតិជំហានមុនៗទាងំអេ់រួច សនាះអនាកសខាេល់ែតផ្ទា ងំសអប្កង់រាុសណាោ ះ។

100 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ងំសអប្កង់សលងៃិទារ៉រសេ្មង សហងយសាអា ត។
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2. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាខាងសប្កាយផ្ទា ំងសអប្កង់ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ [1]។
3. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅែិនាកខាងសប្កាយៃនផ្ទា ំងសអប្កង់ [2]។
4. ប្តលរ់ផ្ទា ំងសអប្កង់ សហងយោក់វាសខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [3]។
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5. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងសអប្កង់នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [1]។
6. ចារ់ ស្ចចា  (M2x2) ប្រាមំួយប្ោរ់ និង ស្ចចា (M2x3) ពីរប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅ រប្មរសប្កាយសអប្កង់ [2]។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 103



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
2. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
3. ោក់ WLAN
4. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
5. ោក់ រប្មររាត
6. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
7. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ែែសេសអប្កង់

ការសោះែែសេសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
7. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
8. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែែសេកាសមរ៉ា  និងែែសេសអប្កង់សចញពីរន្លងែែសេសខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់[1,2]។
2. រកេ្គត់ែែលភា្ជ រ់ែែសេកាសមរ៉ា  [3]។

3. សលងកែែសេកាសមរ៉ា  និងែែសេសអប្កង់សចញពីរប្មរសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសងងងែែសេសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ែែសេសអប្កង់ និងែែសេកាសមរ៉ា សខាសលងរប្មរសប្កាយសអប្កង់។
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2. ោក់ែែសេសអប្កង់ និងែែសេកាសមរ៉ា តាមរន្លងែែសេសខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងងងអង់ែតន [1,2]។
3. រិតកាភែែលភា្ជ រ់ែែសេកាសមរ៉ា  [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
2. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
3. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
4. ោក់ WLAN
5. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ
6. ោក់ រប្មររាត
7. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
8. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្្ដ ច ់និងែកែែសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1, 2]។
2. សោះភីេ (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លកែន្លងោក់រាតៃែ និង កិារចុច [3]។
3. សលងករន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលនមួយនឹងែែសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាៃែ និងេំនុាំកិារចុច [4]។
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ការែំសងងងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកនាុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[2]។
3. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មពលសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3, 4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ WLAN
2. ោក់ ថ្ម
3. ោក់ រប្មររាត
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
7. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
8. សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក េូមោេ់កាសមរ៉ា ថ្មមៗសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [1]។
2. ផិ្ច់ែែសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា [2]។
3. សលងកមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [3]។
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េូមអនុភតិតាមនិតិ ភិធីខាងសប្កាមសែងមីីសោះកាសមរ៉ា សខាកនាុងប្រព័ន្ធែែលមានមុែង្រ Touch ។

4. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់កាសមរ៉ា សចញពីរប្មរខាងសប្កាយ [1]។
5. សលងកមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [2]។
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ការែំសងងងកាសមរ៉ា

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេកាសមរ៉ា សៅមាូឌុលកាសមរ៉ា  [1]។
2. ោក់ែែសេកាសមរ៉ា តាមរន្លងែែសេ [2]។
3. សោយសប្រងរសង្្ក លតប្មង់ រិតភា្ជ រ់មាូឌុលកាសមរ៉ា សខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [3]។
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ខាងសប្កាមសនះននិតិ ភិធីកនាុងការែំសងងងកាសមរ៉ា សខាកនាុងប្រព័ន្ធែែលមានមុែង្រ Touch ។

4. តប្មង់ និងោក់មាូឌុលកាសមរ៉ា សខាសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [1]។
5. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់កាសមរ៉ា សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
3. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ោក់ WLAN ។
5. ភា្ជ រ់ ថ្ម សងងងភិញ។
6. ោក់ រប្មររាត។
7. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
8. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កិារចុច

ការសោះកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
7. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
8. សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  16 (M2x2) និងប្រារំួន (M2x2.5) ប្ោរ់ែែលសជងងទប្មសោហៈ និងកិារចុចសៅកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
2. សលងកសជងងទប្មសោហៈសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
3. សលងកកិារចុចសចញពីែន្លងោក់រាតៃែ[3]។

ការែំសងងងការិចុច

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់កិារចុចសខាសលងកែន្លងោក់រាតៃែ[1]។
2. ោក់សជងងទប្មសោហៈសខាសលងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច[2]។
3. ចារ់ស្ចចា  16 (M2x2) និងប្រារំួន (M2x2.5) ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសោហៈសៅកិារចុច និងកែន្លងោក់រាតៃែ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
3. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ោក់ WLAN ។
5. ោក់ ថ្ម។
6. ោក់ រប្មររាត។
7. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD ។
8. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែន្លងោក់រាតៃែ

ការសោះកែន្លងោក់រាតៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

116 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN
6. សោះ អង្គចងចាំ
7. សោះ SSD
8. សោះ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង
9. សោះ ផ្ទា ងំ IO
10. សោះ សប្រងងែំសងង្ងងរនទាះរាះ
11. សោះ ផ្ទា ងំ VGA daughter
12. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល
13. សោះ ឧរាល័រ
14. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
15. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ
16. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
17. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
18. សោះ កា្ដ រចុច។

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនុភតិជំហានមុនៗទាំងអេ់រួច អនាកសខាេល់ែតសប្រងងែំសងងងែន្លងោក់រាតៃែរាុសណាោ ះ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលរជាមិនប្តូភោក់រញចាូលនមួយសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែសេវាោក់រញចាូលសទ។ ចូរប្រាកែថ្ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានោក់សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែៃនសេវាោក់រញចាូល។
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ការសរវរចំប្រព័ន្ធ
ប្រធានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

• ប្ោរ់ចុចរុករក
• មុជានុយរ៊ូត One time

• ែំសងងងប្រព័ន្ធ
• ជសប្មងេរ៊ូត
• ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
• ជសប្មងេសអប្កង់ ភីសែអូ
• េនិិេុែ
• ពាក្យេមា្ង ត់
• រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព
• Expert Key Management

• ការអនុភតិ
• ការប្ររ់ប្រងថ្មពល
• ជសប្មងេតតែែសេ
• តរិយ៉រទ POST

• ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
• ការែថទាំ
• កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
• រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist

• 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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាករង់ចាំយូរសហងយងូសហា្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសលចសងងង េូមរនិរង់ចាំរហូតែល់អនាកសញងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសហងយព្យាយ៉មមិងសទវត។
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ប្ោរ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសងងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល េ់រ្ដូរែែលអនាកសធ្វងប្តូភរានថតទុក រាុែនិមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអនាកចារ់សិ្ដងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

តារ៉ង 5. ប្ោរ់ចុចរុករក 

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេយកតៃម្លសខាកនាុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសខាកនាុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

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

Esc រន្ដសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សខាកនាុងសអប្កង់េំខាន់ ់រង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រ្ដូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចារ់សិ្ដងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

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។

ែំសងងងប្រព័ន្ធ
ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនែមននអនាកជំនាញកនាុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរ្ដូរការកំនាត់កនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធ្វងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអនាកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអនាករ្ដូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអនាករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សខាសពលអនារត។

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

ការសរវរចំប្រព័ន្ធ 119



ជសប្មងេរ៊ូត
តារ៉ង 6. ទូសៅ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

មាូែរ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល េ់រិូរលំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែេ្វងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

ជសប្មងេមាន៖

● កម្មភិធីប្ររ់ប្រងរ៊ូត Windows

● ប្ោយរឹង UEFI

ផ្ទា ងំភីនែូ លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តកា្យសោកអនាកផ្្ល េ់រ្ដូរជសប្មងេលំោរ់រ៊ូត។

ចុចយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

○ រែន្ថមជសប្មងេរ៊ូត
○ ទាញសចញជសប្មងេរ៊ូត
○ ទិែ្ឋភាព

Bios Setup Advanced Mode អាចឲ្យអនាកសរងក ឬរិទការកំនាត់ BIOS Setup Advance ។

ប្ចករ៊ូត UEFI Security អនុញ្ញា តកា្យសោកអនាកប្តួតពិនិត្យសមងលថ្សតងប្រព័ន្ធរំលឹកកា្យអនាកសប្រងរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសខាសពលែែលចារ់សិ្ដងមសៅកាន់ិ្លូភរ៊ូត UEFI ។

ចុចយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● ែតងែត សលងកែលង HDD ខាងកនាុង—លំនាំសែងម
● ននិចចា
● មិនែែល

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
តារ៉ង 7. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

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

សរងកការរ៉យការនា៍សា្ម ត ែិនាកសនះប្ររ់ប្រងទាំងរញ្ហា ប្ោយថ្េរឹងេប្មារ់ប្ោយរួមែែលប្តូភរានរង្ហា ញសខាសពលកំពុងចារ់សិ្ដងមប្រព័ន្ធ។ រសចចាក ភិទ្យាសនះនែិនាកៃនលក្ខនាៈ
ពិសេេររេ់សា្ម ត (រសចចាកភិទ្យារ៉យការនា៍ និងភិភារតាមោនែ្លួនឯង) ។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។

NIC រួម ឲ្យអនាកកំនាត់ឧរករនា៍រញ្្ជ រណា្ដ ញរួម។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

សរងក UEFI Network Stack

សរងសរងក កម្មភិធីរណា្ដ ញែនាតភឺក UEFI ប្តូភរានែំសងងង វានឹងអនុញ្ញា តឲ្យ មុែង្រ pre-OS និងរណា្ដ ញែនាតភឺក OS មុន សប្រងនូភ
NICs ។ វាអាចប្តូភរានសប្រងសោយមិនរាច់សរងក PXE។

NIC រួម
● រានរិទ
● រានសរងក
● សរងក w/PXE—លំនាំសែងម

សរងកអូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទអូឌីយាូ ឬសរងកឬរិទមីប្កូហ្វូន និងឧរករនា៍រំពងេំែងងោច់សោយែលក។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកអូឌីយាូ
● សរងកៃមាប្កូហ្វូន
● សរងកឧរាល័រខាងកនាុង
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តារ៉ង 7. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ USB ខាងកនាុង ឬរានរួមរញចាូល។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB

● អាចសរងករន្ធ USB ខាងសប្ៅ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ កិារចុច USB និងកនា្ដុ រ ែតងែតែំសនាងរការសខាកនាុងការែំសងងង BIOS សោយមិនរិតពីការកំនាត់ទាំងសនះ។

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្រតិរតិិការៃនឧរករនា៍រញ្្ជ ហាែប្ោយ SATA ែែលរានរួមរញចាូល។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រានរិទ
● AHCI

● RAID—លំនាសំែងម

ចំណា:ំ SATA ប្តូភរានកំនាត់សែងមីីោំប្ទមាូែ RAID ។

Drives អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទប្ោយសិសេងៗសខាសលងប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● SATA-0

● M.2 PCIe SSD-0/SATA-2

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ឧរករនា៍សិសេងៗ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍នានាសខាសលងប្រពន្ធ័។

● សរងកកាសមរ៉ា —លំនាសំែងម
● សរងក Hard Drive Free Fall Protection—លំនាំសែងម
● សរងកកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD)—លំនាសំែងម
● កាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) មាូែេប្មារ់ែតអាន
● រ៊ូតកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

សរងកែំសនាងរការ USB PowerShare អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ខាងសប្ៅសែងមីីឲ្យមានសេ្លងង ឬសាកថ្មសខាសពលកំពុងសប្រងថ្មប្រព័ន្ធ។

Keyboard Illumination មុែង្រសនះឲ្យអនាកសប្ជងេសរីេមាូែប្រតិរតិិការររេ់លក្ខនាៈពិសេេៃន keyboard illumination ។ កប្មិតពន្លជាកា្ដ រចុចអាចកំនាត់
ពី 0% សៅ 100%។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● រានរិទ
● ប្េអារ់
● េ្លជា—លំនាសំែងម

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសពលសាកថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រយៈសពលរិទពន្លជាកិារចុចសខាសពលប្រព័ន្ធសប្រងប្រាេ់សខាសលងសាកថ្ម។ រយៈសពលៃនការរិទពន្លជាកិារចុចមានប្រេិទ្ធភាពែតសពលពន្លជាកិារ
ចុចសរងករាុសណាោ ះ។

● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី—លំនាសំែងម
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
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តារ៉ង 7. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសពលសាកថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រយៈសពលរិទពន្លជាកិារចុចសខាសពលប្រព័ន្ធសប្រងប្រាេ់សខាសលងសាកថ្ម។ រយៈសពលៃនការរិទពន្លជាកិារចុចមានប្រេិទ្ធភាពែតសពលពន្លជាកិារ
ចុចសរងករាុសណាោ ះ។

● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី—លំនាសំែងម
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

Unobtrusive Mode សរងកមាូែ unobtrusive

សពលសរងក ជសប្មងេសនះនឹងរិទរ៉ល់ប្រព័ន្ធពន្លជា និងេំសងងទាងំអេ់។ វាប្តូភរានកំនាត់ន 'OFF (រិទ)' តាមលំនាំសែងម។

Touchscreen វាអនុញ្ញា តិសអាយអនាករិទរឺសរងកថ្ច់ប្េីីនកនាុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាប្តូភរានកំនាត់ន 'ON (សរងក)' តាមលំនាំសែងម។

DellCoreServices ជសប្មងេសនះប្តួតពិនិត្យការរសង្កងតសពលសភោចារ់សិិងមៃន ឧរករនា៍និម្មិត SSDT ACPI ។

ការកំនាត់ Dell ប្រសេទ C Dock អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទ ការកំនាត់សលង Dell Docks រាន។

ជសប្មងេសអប្កង់ ភីសែអូ
តារ៉ង 8. ភីសែអូ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កប្មិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់កប្មិតពន្លជាសអប្កង់សោយែិអាកសៅសលងប្រេពថ្មពល។ ថ្មពលថ្ម (50% លំនាសំែងម) និងសខាសលងសអេុី
(100% លំនាសំែងម)។

េនិិេុែ
តារ៉ង 9. េនិិេុែ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងកការចាក់សសារការកំនាត់អនាកប្ររ់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករ៉រ៉ងំអនាកសប្រងប្រាេ់ពីការចូលរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សខាសពលពាក្យេមា្ង ត់េប្មារ់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

● សរងកការចាក់សសារការកំនាត់អនាកប្ររ់ប្រង

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

សរងកការោំប្ទ CPU XD អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទការោំប្ទ CPU XD ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

Password Bypass សពលសរងកែំសនាងរការ វាកំនត់េប្មារ់ប្រព័ន្ធនិងពាក្យេមា្ង ត់មាា េុីនសពលែែលប្រព័ន្ធរិទ។

● រិទ—លំនាសំែងម
● រំលងការរ៊ូតសងងងភិញ
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តារ៉ង 9. េនិិេុែ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងកការែកែប្រពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអនាកប្ររ់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករ្ដូរប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

Non-Admin Setup
Changes

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ថ្សតងប្តូភកំនាត់ជសប្មងេែំសងងងប្តូភរានអនុញ្ញា តសខាសពលពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ប្រេិនសរងរិទជសប្មងេែំសងងងប្តូភរានចាក់សសារសោយពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកប្ររ់ប្រង។

● អនុញ្ញា តឲ្យរ្ដូរការរិទប្រតិរតិិសលងរណា្ដ ញតតែែសេ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

សរងកការអារ់ែែត UEFI Capsule
Firmware

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសធ្វងការអរ់ែែតប្រព័ន្ធ BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់ែែត UEFI។

● សរងកការអារ់ែែត UEFI Capsule Firmware

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

េនិិេុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកសរងក ឬរិទមាូឌុលកម្មភិធីទុកិតិ (TPM) អំងុងសពល POST ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● TPM សរងក—លំនាំសែងម
● លុរ
● PPI Bypass េប្មារ ់Enable Command—លំនាសំែងម
● PPI Bypass េប្មារ ់Enable Command

● PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ជប្មះ
● អនុញ្ញា តការរញ្្ជ ក់—លំនាំសែងម
● សរងកទំហំិទាុកេំខាន់—លំនាសំែងម
● SHA-256—លំនាសំែងម

PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ សរងក ជសប្មងេសនះប្ររ់ប្រងសលង TPM Physical Presence Interface។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ រិទ ជសប្មងេសនះប្ររ់ប្រងសលង TPM Physical Presence Interface។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ជប្មះ ជសប្មងេសនះប្ររ់ប្រងសលង TPM Physical Presence Interface។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

សរងកការរញ្្ជ ក់ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងសលង TPM endorsement Hierarchy ែែលមានសខាកនាុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ អាចសាងេង់េមត្ថភាពសប្រងប្រាេ់ TPM េប្មារ់កំនាត់ចូល និងអនុញ្ញា តប្រតិរតិិ
ការ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

សរងកទំហំិទាុកេំខាន់ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងសលង TPM endorsement Hierarchy ែែលមានសខាកនាុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ ការកំនាត់សាងេង់េមត្ថភាពការសប្រងប្រាេ់ TPM េប្មារ់ការិទាុកទិននាន័យររេ់
មាចា េ់។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

SHA-256 ជសប្មងេសនះឲ្យអនាកប្តួតពិនិត្យការកំនាត់សលង SHA-256 ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

លុរ ជសប្មងេសនះឲ្យអនាកលុរព័ត៌មានអនាករសង្កងត TPM ។

TPM State ប្រតិរតិិឲ្យអនាកសរងក ឬរិទ TPM ។

● រានរិទ
● រានសរងក

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
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តារ៉ង 9. េនិិេុែ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

រសចចាកភិទ្យារជាសខាសលង Intel Paltform
Trust Technology

ការកំនាត់អាចឲ្យអនាកប្តួតពិនិត្យសរងេិននទំរង់រសចចាកសទេប្តូភការឲ្យសលចសចញនូភប្រតិរតិិការប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Intel SGX សរងសរងកប្រតិរតិិការ វាឲ្យភាពច្បាេ់ែិនាកខាងសប្ៅឲ្យែំសនាងរការកូែ និងរក្សាទុកព័ត៌មានៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិ។

● រានរិទ
● រានសរងក
● រានប្ររ់ប្រងសោយេូហ្វែភរ—លំនាំសែងម

ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ SMM អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទការការពាររន្ធូររន្ថយេន្ដិេុែ UEF រែន្ថម។

● ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ SMM

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ពាក្យេមា្ង ត់
តារ៉ង 10. ពាក្យេមា្ង ត់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងកពាក្យេមា្ង ត់ែែលខា្ល ំង អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់នូភលក្ខែនា្ឌ តឹងរឹងេប្មារ់េប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្រប្រង និងែិនាកប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់ ឬផ្្ល េ់រ្ដូរលក្ខែនា្ឌ អតិររិមា និងអរីររិមាេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ែិនាករែ្ឋរាល និងប្រព័ន្ធ ។

● ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងអរីរមា
● ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងអតិររមា
● ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធអរីរមា
● ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ អតិររមា

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

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

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

ចុច OK សខាសពលអនាកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រួចសហងយ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ការចូលសលងកែំរូង, “រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖” ែិនាកសនះនឹងប្តូភេមា្គ ល់ន”មិនកំនាត់” ែតពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់សពលអនាកចូលែំរូង សហងយសលងកសប្កាយអនាកអាចែកែប្រ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់សចាល។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល េ់រ្ដូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

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

ចុច OK សខាសពលអនាកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រួចសហងយ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ការចូលសលងកែំរូង, “រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖” ែិនាកសនះនឹងប្តូភេមា្គ ល់ន”មិនកំនាត់” ែតពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់សពលអនាកចូលែំរូង សហងយសលងកសប្កាយអនាកអាចែកែប្រ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់សចាល។

ពាក្យេមា្ង ត ់HDD-0 ខាងកនាុង អនុញ្ញា តិឲ្យសោកអនាកផ្្ល េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់សលងហាែប្ោយរាន។

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

124 ការសរវរចំប្រព័ន្ធ



តារ៉ង 10. ពាក្យេមា្ង ត់ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

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

សរងកការរិទពាក្យេមា្ង ត់សម (Enable
Master Password
Lockout)

ជសប្មងេសនះរិទការោំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សម។

ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព
តារ៉ង 11. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងករ៊ូតេុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទែំសនាងរការរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

● សរងករ៊ូតេុភត្ថិភាព—លំនាសំែងម

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព ការផ្្ល េ់រិូរសខាកនាុងមាូែប្រតិរតិិការរ៊ូតេុភត្ថិភាពែកែប្រលក្ខែនាៈររេ់រ៊ូតេុភត្ថិភាពសែងមីីអនុញ្ញា តការវាយតៃម្លសលងេញ្ញា អនាកសរងកររ UEFI ។

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● Deployed Mode—លំនាសំែងម
● មាូែសាភនកម្ម

Expert Key Management

តារ៉ង 12. Expert Key Management 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Expert Key Management អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ប្ររ់ប្រងញីជំនាញ។

● ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចមាូែតាមតប្មូភការ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ជសប្មងេៃនការកំនាត់ឧរករនា៏ប្ររ់ប្រងញីជំនាញ៖

● PK— លំំនាំសែងម
● KEK

● db

● dbx

ការអនុភតិ
តារ៉ង 13. ការអនុភតិ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

រសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel SpeedStep ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● សរងករសចចាកភិន្ជ  Intel SpeedStep
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តារ៉ង 13. ការអនុភតិ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

រសចចាកភិទ្យា Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● សរងក Intel TurboBoost

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Active Cores ការកំនាត់សនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកែកែប្រចំនួន CPU cores ែែលមានេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

● All Cores—តាមលំនាសំែងម
● 1

សរងក C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទសា្ថ នភាពសែកររេ់អង្គែំសនាងរការរែន្ថម។

● សា្ថ នភាព C

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល
តារ៉ង 14. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិសខាសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់។

● ភាញា ក់សខាសលង AC

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិ។

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

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Peak Shift អនញ្ញា តឲ្យអនាកការពារមិនសអាយចូលសែកសខាកនាុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

រចនាេម្ព័ន្ធសាកថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេមាូែសាកថ្ម។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● ែប្រប្រួល—លំនាំសែងម
● េិង់ោរ - សាកថ្មអនាកឲ្យសពញកនាុងកប្មិតេិង់ោរ។
● សាករហ័េ- សាកថ្មកនាុងរយៈសពលែ្លីសោយសប្រងប្រាេ់រសចចាក ភិទ្យាសាកថ្មឆ្រ់រហ័េររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● ការសប្រងប្រាេ់ AC នចមីង
● ផ្ទា ល់ែ្លួន

ប្រេិនសរងរានសប្ជងេសរីេមុែង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ អនាកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចារ់សិិងមមុែង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ និងរញ្ឈរ់មុែង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែសាកថ្មទាងំអេ់មិនអាចសប្រងេប្មារ់ថ្មប្ររ់ប្រសេទរានសទ។ សែងមីីសរងកជសប្មងេសនះ េូមរិទជសប្មងេ ការកំនាត់ការសាកថ្មកប្មិតែ្ពេ់ ។

សរងក Advanced Battery
Charge Configuration

ជសប្មងេសនះឲ្យអនាករសង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសរងកជសប្មងេសនះ ប្រព័ន្ធររេ់សោកអនាកសប្រង ភិធីសាកថ្មែររេិង់ោ និងរសចចាកសទេសិសេងៗសទវត កនាុងសពលសប្ៅសមាា ងសធ្វងការសែងមីីរសង្កងនអាយុកាលថ្ម។
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តារ៉ង 14. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

រិទ Sleep (ការសែក) ជសប្មងេសនះកាត់រន្ថយការសប្រងប្រាេ់ថ្មពល AC សខាសពលតប្មូភការែ្ពេ់។

Wake on LAN/WLAN ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសរងកពីការរិទ សខាសពលមានេញ្ញា រញ្្ជ រពិសេេពី LAN។ ការសប្កាកពីសា្ថ នភាពរង់ចាំរជាមិនទទួលរងតទ្ធិពលពីការកំនាត់សនះសទ សហងយប្តូភែតសរងកែំសនាងរការសខាកនាុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ លក្ខនាៈសនះ
ែំសនាងរការែតសខាសពលែែលកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលអរ្គិេនី។

● រិទ—លំនាសំែងម - មិនអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសោយេញ្ញា រណិាញពិសេេ LAN សខាសពលែែលវាទទួលេញ្ញា សភាញា ចព ីLAN ឬ LAN តតែែសេ។
● LAN ែតរាុសណាោ ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសោយេញ្ញា រណិាញពិសេេ LAN។

Enable USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងកឧរករនា៍ USB សែងមីីែំសនាងរការប្រព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។

● Enable USB Wake Support

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ភាញា ក់សពលសោត Dell USB-C Dock សពល សរងកសលង Dell USB-C Dock ប្តូភរានសរងក ការភា្ជ រ់សៅ Dell USB-C Dock នឹងោេ់ប្រព័ន្ធសចញពីប្រចាកំារ។

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុតតែែសេ ប្រេិនសរងសរងកែំសនាងរការ លក្ខនាៈពិសេេសនះែឹងពីការភា្ជ រ់ប្រព័ន្ធសៅរណិាញមានែែសេសហងយរនាទា រ់មករណិាញភិទ្យុតតែែសេែែលរានសប្ជងេសរីេ។

● ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WLAN

● ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WWAN

Intel Speed Shift
Technology

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទមុែង្រ Intel Speed Shift Technology ។

● រានសរងក—លំនាំសែងម

រង្ខំរិទ Lpm និង Aspm សោយរង្ខំ រិទមាូែថ្មពលទារ SATA/USB និងការប្ររ់ប្រងថ្មពលសខាេកម្ម (ASPM) សខាកនាុងមាូែៃនការិលិត សោយរង្ខំ។

ជសប្មងេតតែែសេ
តារ៉ង 15. តតែែសេ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កុងតាក់ោ្ម នែែសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧរករនា៍តតែែសេែែលអាចប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយកុងតាក់តតែែសេ។ ជសប្មងេទាំងសនះរួមមាន៖

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WLAN

● រ៊្លូធូេ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍តតែែសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍តតែែសេខាងកនាុង។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WLAN

● រ៊្លូធូេ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

តរិយ៉រទ POST

តារ៉ង 16. តរិយ៉រទ POST 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងក Numlock ជសប្មងេរញ្្ជ ក់ ថ្ប្រេិនសរងនែំសនាងរការ Numlock សរងកសពលប្រព័ន្ធរ៊ូត។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។
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តារ៉ង 16. តរិយ៉រទ POST (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទសារប្ពមាន (BIOS) ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធសខាសពលអនាកសប្រងអាោរ់ទ័រថ្មពលនក់ោក់។

● សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ—លំនាសំែងម

Extended BIOS POST
Time

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករសង្កងតការពន្យារសពលមុនរ៊ូតរែន្ថម។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● 0 ភិនាទី—លំនាសំែងម
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសង្កងនសលីងនែំសនាងរការរ៊ូតសោយរំលងជំហានូរោនា មួយចំនួន។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● រប្ងួមនអរីរមា
● មាត់ចត់—លំនាសំែងម
● េ្វ័យប្រភតិិ

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

● Fn Lock—លំនាសំែងម

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

ងូសហា្គ សពញសអប្កង់ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងកងូសោសពញសអប្កង់ សរងរូរភាពប្តូភនឹងរុនាភាពរង្ហា ញររេ់សអប្កង់។

● សរងកងូសហា្គ សពញសអប្កង់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ការប្ពមាន និងកំហុេ អនុញ្ញា តកា្យសោកអនាកសប្ជងេសរីេជសប្មងេសិសេងៗសែងមីីឈរ់ រញចាូល និងរង់ចាំការរញចាូលររេ់អនាកសប្រង រនិសខាសពលការប្ពមានប្តូភរានរកសញងញរាុែនិផ្អា កសខាប្តង់កំហុេ ឬរនិទាងំសខាសពល កំហុេប្តូភរានរកសញងញកំងុងសពលែំសនាងរការ
POST ។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● ិិល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ—លំនាំសែងម
● រនិសពលមានការប្ពមាន
● រនិសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ

MAC Address Pass-
Through

មុែង្រសនះសធ្វងការជំនួេអាេយោ្ឋ ន NIC MAC ខាងសប្ៅនមួយអាេយោ្ឋ ន MAC ែែលប្តូភរានសប្ជងេសរីេមកពីប្រព័ន្ធ។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● Passthrough MAC Address—លំនាសំែងម
● NIC 1MAC ែែលរានរួមរញចាូល
● រានរិទ

ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
តារ៉ង 17. ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

និម្មិតកម្ម ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថ្សតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពែិនាករឹងរែន្ថមែែលិិល់សោយរសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intel ។

● សរងករសចចាកភិទ្យានិម្មិតររេ់ Intel។

128 ការសរវរចំប្រព័ន្ធ



តារ៉ង 17. ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

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

● សរងក VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការែថទាំ
តារ៉ង 18. ការែថទាំ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសង្កងតសា្ល កប្ទព្យេកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងសា្ល កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Service Tag រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រសោកអនាក។

ការសា្ដ  BIOS ម្ដងសទវតពីប្ោយថ្េរឹង សិារ Bios ពីប្ោយថ្េរឹង—ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់សោយលំនាំសែងម។ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករួចពីសា្ថ នភាព BIOS ែូចមួយចំនួនរាត់ពីឯកសារែែលសា្ដ រសងងង ភិញសខាសលងហាែប្ោយចមីងររេ់អនាកសប្រង ឬប្ោរ់ចុច
USB ខាងសប្ៅ។

សិារ BIOS សោយេ្វ័យប្រភតិិ-អនុញ្ញា តសោកអនាកសា្ដ រ BIOS ភិញ។

ចំណា:ំ សិារ Bios ពីប្ោយថ្េរឹង ែិនាកសនះរួរែតសរងក។

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

សិារ BIOS សោយេ្វ័យប្រភតិិ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសាក BIOS ម្ដងសទវតសោយោ្ម នរញចាូលទិននាន័យអនាកសប្រងប្រាេ់។

● អនុញ្ញា តិសអាយ BIOS ទមា្ល ក់ជំនាន់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ចារ់សិ្ដងមលុរទិននាន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុរសចាលទិននាន័យសចញពីឧរករនា៍ិទាុកខាងកនាុងប្រករសោយេុភត្ថិភាព។

● លុរសខាសលងការចារ់សិ្ដងមរនាទា រ់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
តារ៉ង 19. កំនាត់សហតុរណា្ដ ញ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ថ្មពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតិិការនា៍(ថ្មពល) ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតិិការនា៍ POST ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist

តារ៉ង 20. រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសា្ដ រសងងងភិញៃន OS សោយេ្វ័យប្រភតិិររេ់ Dell ជសប្មងេសនះប្ររ់ប្រងែំសនាងរការរ៊ូតសោយេ្វ័យប្រភតិិេប្មារ់រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist និងេប្មារ់ឧរករនា៍សិារសងងង ភិញររេ់ Dell ។

ការសរវរចំប្រព័ន្ធ 129



តារ៉ង 20. រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រិទ
● 1

● 2—លំនាសំែងម
● 3

ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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 េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សខា 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

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំហានទី 1 ែល់ជំហានទី 6 សខាកនាុង "ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សខាកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។

130 ការសរវរចំប្រព័ន្ធ
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5. ចារ់សិ្ដងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ 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 ។

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS

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

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានរសង្កងតសងងងរនាទា រ់ពីឆ្នា  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចរញ្្ជ ក់រានសោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អនាកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រ
ររេ់អនាក។ ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សនះ។

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

អនុភតិជំហានែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័តនា: ហាមរិទប្រព័ន្ធកនាុងកំងុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

មុជានុយហា្វា េ 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 21. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង 

ប្រសេទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រ្ដូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អនាកអាចរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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ប្រយ័តនា: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់ិ្ដល់ជូននូភេនិិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិននាន័យសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសខាសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអនាកប្ររ់ប្រង សខាសពលេ្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សខាកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក Security សហងយចុច Enter ។
សអប្កង់ Security រង្ហា ញសងងង។

2. សប្ជងេយក System/Admin Password សហងយរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សខាកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ Enter the new password ។
សប្រងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិ្ដល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងសហាចណាេ់ប្តូភមានតួអកសេរពិសេេមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● សលែពី 0 ែល់ 9 ។
● តួអកសេរធំពី A ែល់ Z ។
● តួអកសេរតូចពី a ែល់ z ។

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាករានរញចាូលមុនសខាកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផ្្ល េ់រិូរែូចែែលរានេួរសោយ សារែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រ្ដូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

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

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងងភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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 េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសខាសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអនាកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសខាសពលមានការទាមទារ។

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។
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ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS នឹងសធ្វងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS កនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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
អំពីកិចចាការសនះ

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)

• សេ្លងងភិនិច្ឆ័យ LED

• ពន្លជាសេ្លងង LED រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• នាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC)

• សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសា្ដ រសងងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

• រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ហាែែភរសងងង ភិញ)

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

ថ្មែែលសរាា ងអាចរាះពាល់ែល់ែំសនាងរការៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែ។ សែងមីីទរ់សា្ក 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។
● ហាមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្រងឧរករនា៍ប្ររ់ប្រសេទសែងមីីទល់ ឬោេ់ថ្ម។
● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភនរ់សខាកនាុងឧរករនា៍សោយសារែតវាសរាា ង កុំព្យាយ៉មសោះវាសោយចាក់ទម្លុះ ពត ់ឬកសមទាចវា សប្ពាះថ្វាអាចរង្កឲ្យមានសប្ោះថ្នា ក់។
● មិនប្តូភរាុនរាងែំសងងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រយួរៃែសងងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្ររែនិារ់សខាសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្ររល់សៅកា្យ Dell ភិញសខាកនាុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (ិិល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសោរពតាមរទរញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្ររែនិារ់សខាសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សខាឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកៃូនាែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយិលិតិល Dell តាមរយៈ https://www.dell.com/support េប្មារ់ជំនួយ និងការែនានារំែន្ថម។
● ការសប្រងថ្មែែលមិនែមននររេ់ Dell ឬមិនប្តូភោនា អាចរសង្កងនហានិេ័យៃនការសូះ 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  េូមចូលសមងល Dell Laptop
Battery - Frequently Asked Questions (ថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell - េំនួារែែលេួរនញឹកញារ់) ។

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (សៅថ្ការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ) អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនហាែែភរររេ់អនាក។ កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងកនាុង។
រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិ្ដល់នូភឈុតជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាក៖
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https://www.dell.com/support/kbdoc/en-in/000175212/dell-laptop-battery-frequently-asked-questions


● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬកនាុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធ្វងសតេិម្ដងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អនាក ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អនាកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វងសតេិ

ចំណា:ំ សតេ្ដែ្លះៗេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអនាកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អនាកមានភតិមានសខាមុែកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសងងង។

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

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

ទំព័រមុែៃនការសធ្វង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសា្ដ ំែិនាកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរ៉យ។

ធាតុែែលប្តូភរានរកសញងញនឹងប្តូភរានរ៉យ។
6. សែងមីីសរងកែំសនាងរការសធ្វងសតេិ ភិនិច្ឆ័យសខាសលងឧរករនា៍នក់ោក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែងមីីរញ្ឈរ់ការសធ្វងសតេ្ដ ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសូ្វង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្វងសតេ្ដ)។
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 ប្តូភរានរកសញងញនមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនាះសងងយ
b. សលជាងទុំ៖ រង្ហា ញថ្មានរញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3. ប្រេិនសរងមានការររ៉ជ័យមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សា្ថ នភាពថ្ម LED នឹងរសញចាញកូែកំហុេមួយកនាុងចំសណាមកូែកំហុេខាងសប្កាមចំនួន 30 ភិនាទី៖

តារ៉ង 22. កូែកំហុេ LED 

លំនាសំេ្លងងសោតេ្លឹរែេ្លត រញ្ហា ែែលអាចសកងតមាន

ពនា៌សលជាងទុំ ពនា៌េ

2 1 ររ៉ជ័យ CPU

2 8 ររ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល LCD

1 1 ររ៉ជ័យកនាុងការរកសញងញ TPM

ការសោះប្សាយរញ្ហា 135
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តារ៉ង 22. កូែកំហុេ LED (រានរនិ)

លំនាសំេ្លងងសោតេ្លឹរែេ្លត រញ្ហា ែែលអាចសកងតមាន

ពនា៌សលជាងទុំ ពនា៌េ

2 4 ររ៉ជ័យការសធ្វងរចចាុរីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

4. ប្រេិនសរងមិនមានការររ៉ជ័យនមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសទ LCD នឹងរនិែំសនាងរការតាមរយៈសអប្កង់ពនា៌ែិតែែលរានពិពនា៌នាសខាកនាុងែិនាក LCD-BIST រយៈសពល 30 ភិនាទី សហងយរនាទា រ់មករិទថ្មពល។

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 ែូចនញាក់ៗ ែូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច្បាេ់ឬរូរភាពប្ពិល 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 ។

សេ្លងងភិនិច្ឆ័យ LED

ែិនាកសនះរង្ហា ញលមអាិតអំពីលក្ខនាៈពិសេេៃនការភិនិច្ឆ័យ LED ថ្ម។

ជំនួេឲ្យកូែេំសងងរ៊ីរ កំហុេប្តូភរានរង្ហា ញតាមរយៈពន្លជាសេ្លងងពីរពនា៌ សាកថ្ម/សា្ថ នភាព LED ។ រំរូសេ្លងងសោតនក់ោក់រនិសោយរំរូសេ្លងងសោតមានពនា៌សលជាងទុំ រនាទា រ់មកពនា៌េ។ រំរូែររសនះនឹងសធ្វងែែែលៗ
ចំណា:ំ រំរូៃនការភិនិច្ឆ័យរញ្ហា មានសលែពីរែទាង់ែែលតំណាងសោយការសោតសេ្លងង LED ៃនប្កុមទីមួយ (1–9) នសេ្លងងសលជាងទុំ រនិសោយការផ្អា ករយៈសពល 1.5 ភិនាទីនមួយសេ្លងង LED រិទ រនាទា រ់មកសោតសេ្លងង LED ប្កុមទីពីរ (1–9) នសេ្លងងពនា៌េ។ សនះនឹងប្តូភរនិ
សោយការផ្អា ករយៈសពលរីភិនាទី នមួយសេ្លងង LED រានរិទមុនសធ្វងសងងងសារនថ្មី។ ការសោតសេ្លងង LED មួយសលងកៗសប្រងសពល 0.5 ភិនាទី។

ប្រព័ន្ធនឹងមិនរិទសទ សខាសពលរង្ហា ញកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យ។

កូែកំហុេភិនិច្ឆ័យនឹងជំនួេការសប្រងប្រាេ់សេ្លងង LED សិសេងសទវត។ ឧទាហរនា៍ សលងកុំព្យូទ័រយួរៃែ កូែថ្មេប្មារ់ថ្មសែ្សាយ ឬសា្ថ នភាពររ៉ជ័យថ្ម មិនប្តូភរង្ហា ញសទសខាសពល កូែកំហុេភិនិច្ឆ័យកំពុងរង្ហា ញសងងង៖
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តារ៉ង 23. សេ្លងងភិនិច្ឆ័យ LED 

លំនាសំេ្លងងសោតេ្លឹរែេ្លត
រញ្ហា ែែលអាចសកងតមាន រុនាភាពរង្ហា ញែែលសេនាងេុំ

ពនា៌សលជាងទុំ ពនា៌េ

2 1 ររ៉ជ័យ CPU ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2 2 ររ៉ជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ (រួមទាំងការអាក់ខាន BIOS ឬកំហុេូ្គង ROM) ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2 3 មិនមានអង្គចងចាំ/RAM រកមិនសញងញ រញ្្ជ ក់ថ្មាូឌុលអង្គចងចាំ.. ប្តូភរានែំសងងងប្តឹមប្តូភ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 4 ររ៉ជ័យអង្គចងចាំ/RAM រិូរ មាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 5 អង្គចងចាំែំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ រិូរ មាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 6 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ/កំហុេេំនុាំឈីរ/ររ៉ជ័យសមាា ង/ររ៉ជ័យ Gate A20/ការររ៉ជ័យ Super I/O/
ការររ៉ជ័យឧរករនា៍រញ្្ជ កិារចុច

ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2 7 ររ៉ជ័យទំនាក់ទំនង LCD ោក់េមាេភារ LVDS ចូលភិញ(េញ្ញា ឌីសិរាង់ែេ្យលភាុលទារ) ។

2 8 ោ្ម នអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅ LCD សោយសារការររ៉ជ័យរយៈសពលែ្លីៃនថ្មពល LCD ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3 1 ររ៉ជ័យថ្មពល RTC រិូរថ្ម CMOS ។

3 2 ររ៉ជ័យកាតភីឌីអូ ឬ PCI/ឈីរ ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3 3 រកមិនសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ BIOS ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 4 រកសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ BIOS ែតមិនប្តឹមប្តូភ ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 5 EC ជួរប្រទះការររ៉ជ័យថ្មពលនរនិរនាទា រ់។ ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 6 ការអាក់ខានៃនការហា្វា េប្តូភរានរកសញងញសោយ SBIOS ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 7 អេ់សពលកនាុងការរង់ចា ំME សែងមីីសូ្លងយតរនឹងសារ HECI ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ពន្លជាសេ្លងង LED រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម
តារ៉ង 24. ពន្លជាសេ្លងង LED រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម 

ប្រេពថ្មពល តរិយ៉រថសេ្លងង LED សា្ថ នភាពថ្មពលប្រព័ន្ធ ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធការសាកថ្ម

អាោរ់ទ័រ AC ពនា៌េប្កាេ់ S0 0-100%

អាោរ់ទ័រ AC ពនា៌េប្កាេ់ S4/S5 < សាកសពញ

អាោរ់ទ័រ AC រិទ S4/S5 សាកសពញ

ថ្ម ពនា៌សលជាងទុំ S0 < = 10%

ថ្ម រិទ S0 > 10%

ថ្ម រិទ S4/S5 0-100%

● S0 (ON) — ប្រព័ន្ធប្តូភរានសរងក
● S4— ប្រព័ន្ធសនះសប្រងប្រាេ់ថ្មពលតិចរំិុតសរងសប្របរសធវរសៅនឹងសា្ថ នភាពសែកទាំងអេ់។ ប្រព័ន្ធសនះរជាសេទាងរែតសខាកនាុងសា្ថ នភាពរិទែែលរំពឹងថ្នឹងប្តូភការថ្មពលតិច។ ររិរទទិននាន័យប្តូភរានេរសេរសៅប្ោយថ្េរឹង។
● S5 (OFF) — ប្រព័ន្ធេ្ថិតសខាកនាុងសា្ថ នភាពរិទ។

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

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្មភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ហាែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោំប្ទររេ់ Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសខាសពលែែលវាររ៉ជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការររ៉ជ័យែិនាកេូហ្វែភរ ឬហាែែភរ។
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េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមសមងល សេវភសណែនានាំអនាកសប្រងប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/serviceabilitytools។
ចុចសលង SupportAssist សហងយរនាទា រ់មកចុចសលង SupportAssist OS Recovery ។

នាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC)

មុែង្រកំនាត់សងងងភិញនូភនាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC) អនុញ្ញា តឲ្យអនាក ឬអនាករសចចាកសទេសេវាកម្ម សិារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Dell នថ្មីពីសា្ថ នភាព ោ្ម ន POST/ោ្ម នថ្មពល/ឬរ៊ូត។ អង្គសោតចាេ់ែែលសរងកការកំនាត់ RTC នថ្មីមិនប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សទវតសទសលងមាូែែលទាងំសនះ។

ចារ់សិិងមការកំនាត់ RTC នថ្មីនមួយប្រព័ន្ធែែលប្តូភរានរិទ សហងយភា្ជ រ់សៅថ្មពល AC ។ ចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 20 ភិនាទី។ ការកំនាត់ប្រពន្ធ ័RTC នឹងសកងតមានសខាសពលសោកអនាកែលងរ៊ូតុងថ្មពលភិញ។

សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសា្ដ រសងងងភិញ
េូមែនានាឲំ្យរសង្កងតប្ោយសា្ដ រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសា្ដ រសងងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ហាែែភរសងងង ភិញ)

អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសខាេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីេុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងមីីការពារឧរករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសខាកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក សយងងេូមសេនាងកា្យអនាករំសោះថ្មពលសេេេល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការរំសោះថ្មពលសេេេល់ ឬម្យាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ហាែែភរសងងង ភិញ" ក៏នជំហានកនាុងការសោះប្សាយរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ហាែែភរសងងង ភិញ)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។
6. ែំសងងងថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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https://www.dell.com/serviceabilitytools
https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup
https://www.dell.com/support/contents/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/software-and-downloads/dell-backup-solutions/Media-backup


ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតិការកំនាត់ហាែែភរសងងងភិញ េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000130881 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
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https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000130881
https://www.dell.com/support


ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចែចារ់ ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

Dell ិិល់ជសប្មងេសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរេ័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ជសប្មងេសនះមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និង ិលិតិល សហងយសេវាកម្មែ្លះ ពុំមានសខាកែន្លងររេ់អនាកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell េួរពីការលក់ ជំនួយរសចចាកសទេ សេវាកម្មអតិថិជន េូម ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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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