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6 មាតិកា



ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
ប្រធានរទ :

• ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកិីតប្មូភនមុន

សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនររេ់អ្នក។ សលងកែលងែតមានករនាីសិសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកសារអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖
● អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
● េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរងេិនរានទិញោច់សោយែងកពីោ្ន  ប្តូភរានែំសងងងសោយអនុភតិតាមែំសនាងរការសោះែូរតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកិីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកសារ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ) ។

ប្រយ័ត្ន: ការជួេជុលនសប្ចងនសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតិការសោះប្សាយរញ្ហា  និងការជួេជុលសាមញញាៗតាមឯកសារិលិតិលររេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការែូចខាតសោយសារ
ការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ អាន និងអនុភតិតាមការែនានាេំុភតិិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយិលិតិល។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតិទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សលសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាង្ីនសទ។

ប្រយ័ត្ន: សលសពលអ្នកផ្ដា ច់ែែសេប្តូភទាញសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែែសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែែសេែ្លះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សសារែូសច្នះប្រេិនសរងអ្នកកំពុងផិ្ច់ែែសេសនះ ប្តូភចុចសលសលងផ្ទា ងំចាក់សសារមុនសពលអ្នកផិ្ច់ែែសេ។ សលសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មងសែងមីីសជវេវាង ការសទារសៅរក្ីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សិសេងសទវត។ ែូចោ្ន សនះិងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែែសេប្តូភប្រាកែថ្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្រ្ពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីស្្លងង។

ប្រយ័ត្ន: ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសលសពលោក់ថ្មលីចូម-អុីយាុងសលក្នុងកុំព្យូទ័រយូរៃែ។ ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានរិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចែុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសលក្នុងឯកសារសនះ។

មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទឯកសារែែលរានសរងកទាងំអេ ់រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលឯកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អ្នកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ពីប្ពីស្្លងងររេ់ពួកវា។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងអាច។
6. រនាទា រ់ពីែកឆ្្ន ងំសាកសចញពីកុំព្យូទ័រ េូមចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលរយៈសពល 5 ភិនាទីសែងមីីឲ្យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអេ់ថ្មពល។

1

ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7
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ប្រយ័ត្ន: ោក់កុំព្យូទ័រសលងៃិទារ៉រសេ្មង ទន់សហងយសាអា តសែងមីីសចវេវាងការឆ្កូតសអប្កង់។

7. ោក់មុែកុំព្យូទ័រែររចុះសប្កាម។

រប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីជំដនរមមែែលប្តូភសធ្វងមុនសពលអនុភតិតាមការែនានាសំោះសប្រងងរនា្ល េ់ណាមួយ។

េសង្កតសមងលរំរុងរប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអ្នកសធ្វងការតសម្លងង ឬែំសនាងរការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសម្លងងសប្រងង៖
● រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់។
● ផិ្ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថ្មពលអរ្គិេនី AC។
● ផ្ដា ច់ែែសេរណិាញ ទូរេ័ពទា និងែែសេទូររមនារមន៍ទាងំអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD សលសពលសធ្វងការសលខាងក្នុង កុំព្យូទ័រយួរៃែ ណាមួយសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតរណិាលមកពីសអងិចប្តូសិាទិច (ESD) ។
● រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័ត្នសលងកប្មាលែែលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។
● ពាក់ែេីកសជងងសសេ៊ូមិនចម្លងអរ្គិេនីសែងមីីកាត់រន្ថយកាកាេៃនការឆក់ចរនិ។

ថ្មពលរង់ចាំ

ិលិតិល Dell ែែលមានថ្មពលរង់ចាំប្តូភែតែកសចញមុនសពលអ្នកសរងករប្មរ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថ្មពលរង់ចាបំ្តូភការថ្មពលនចារំាច់សលសពលរិទ។ ថ្មពលសលខាងក្នុងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្តូភរានសរងកពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សលសលងរណិាញមូលោ្ឋ ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
ក្នុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលងការប្ររ់ប្រងថ្មពលកប្មិតែ្ពេ់សិសេងសទវត។

ែកឌុយសចញ ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 20 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថ្មពលែែលសលេល់សលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ សោះថ្មពី កុំព្យូទ័រយួរៃែ។

ចងភា្ជ រ់ោ្ន

ចងភា្ជ រ់ោ្ន រជានភិធីសា្គេិេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចងនសៅក្នុងកែន្លងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធ្វងតាមរយៈការសប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ (ESD) ។ សលសពលភា្ជ រ់ែែសេស្្លងងចូលោ្ន  េូមប្រាកែថ្វាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈធាតុមិនមានសប្សារសហងយមិនមានៃិទាោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែែសេពាក់នឹងកៃែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាំងប្េុងនមួយនឹងែេីកររេ់អ្នក សហងយប្តូភប្រាកែថ្អ្នកសោះសប្រងងអលង្្ក រទាំងអេ់ែូចន នាងិកាៃែ ែែសេៃែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ រ់ែ្លួនអ្នកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

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

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សលក្នុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពែូចខាតឥងូភសនះមានែ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

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

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

ខាងសប្សទាក់ទងនឹងការែូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែែសែងមីីរោយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យែូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការែូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការែូចខាត ESD៖
● សប្រងែែសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែែសេមិនឆ្លងចរនិឥតែែសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសង្កងនេមា្ព ធែល់ការែូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេធាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចរ៉ល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភធានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីែ្លួន

ររេ់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាំងសនាះក្នុងប្រអរ ់ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

8 ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖
● កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសលសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សលសពលសប្រងកប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ

សោហៈមិនមានសប្សារសលសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សលសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធ្វងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សលសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងែូច រជាមានេុភត្ថិភាពសលក្នុងៃែររេ់អ្នក
សលសលងកប្មាល ESD សលក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរ។

● ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្សារសលសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសលសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ ដម
សប្រងែែសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែែសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែែសេស្្លងងខាងក្នុងៃនែែសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងែូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនិងែែសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែែសេស្្លងងសលខាងក្នុងែែសេ ESD ង្យនឹងែូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សលសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្វងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែែសេភា្ជ រ់នឹងកែែសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ែនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ ស្្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា ស្្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសរ៉ទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះររ៉ជ័យ។

● សារធាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងែូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោ្ឋ នសធ្វងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសលទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោ្ឋ ន មាា េុីនរសប្មងរជាែុេោ្ន ពីមជ្ឈោ្ឋ ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងន

ធម្មតាសលក្នុងទូសរាកមួយសលក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសលសលងតុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការរ៉យរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ
ESDសោយមានកែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រស្ទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរង្កកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សលសលងកែន្លងសធ្វងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងៗរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុី
ងឬ 30 េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធ្វងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិ្នករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – រ៉ល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាងំអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលែូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចែចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចែចារ់ហ្វូមែូចោ្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសលក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យែូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចែចារ់
ែតសពលសលសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សលែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសលក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសលសលងកប្មាល ESD សលក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច – សលសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងែូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសលក្នុងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រងែែសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សលសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យែូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ សលសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យែូចខាត។

រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចសធ្វងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សងងងភិញ សហងយប្តូភធានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសលេល់សលក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ស សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែែសេែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិ្នកែៃទសទវតែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីស្្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 9



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង

ចំណា:ំ រូរភាពសលក្នុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

ប្រធានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• រញ្ជីស្ចចា
• េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អ្នក
• កាត microSD

• រប្មររាត
• ថ្ម
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• កាត WLAN

• កាត WWAN

• ថ្មប្ោរ់េំែរាត
• រន្ធ DC-ចូល
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• ប្ោយថ្េរឹង
• រនទាះរាះ
• ឧរករនា៍រំពងេំសងង
• សប្រងងែំសងងងកង្ហា រ
• សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• ផ្ទា ងំ IO
• រ៊ូតុងថ្មពល
• សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
• េ៊ុមសអប្កង់
• ផ្ទា ងំសអប្កង់
• កាសមរ៉ា
• ែែសេ សអប្កង់ (eDP)

• សប្រងងតសម្លងងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់
• សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ភិធីសា្គេិក្នុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖
● ទួរនាជាភីេ Phillips #0

● ទួរនាជាភីេ Phillips #1

● េូមែនានាំកា្យសប្រងប្រោរ់ោេ់ផ្្ល េទាិកេប្មារ់អ្នករសចចាកសទេសពលរំសពញការង្រ។

2
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រញ្ជីស្ចចា
តារ៉ងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរញ្ជីស្ចចា  និងរូរភាពេប្មារ់េមាេភារសិសេងៗោ្ន ។

តារ៉ង 1. រញ្ជីទំហំស្ចចា  

េមាេភារ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

រប្មររាត M2.5x2.5 (ស្ចចា ក់លមួក)

ចំណា:ំ ស្ចចា នែិ្នកៃនរប្មររាត។

8

ថ្ម M2x3 4

WLAN M2x3 1

WWAN M2x3 1

មាូឌុល WWAN M2x3 2

DC ចូល M2x3 1

SSD M2x3 1

សជងងទប្មជំនួយ SSD M2x3 1

ប្ោយថ្េរឹង M3x3 4

ផ្ទា ងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ M2x2 7

កង្ហា រប្រព័ន្ធ M2x2 2

កែន្លងទទួលកំសៅ - UMA ស្ចចា ក់លមួក 4

កែន្លងទទួលកំសៅ - ោច់ ស្ចចា ក់លមួក 7

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ - UMA M2x4

M2x5

2

2

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ - ោច់ M2x4

M2x5

2

2  

រ៊ូតុងថ្មពល M2x3 2

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់ M2.5x5

M2.5x4

5

1
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តារ៉ង 1. រញ្ជីទំហំស្ចចា  (រានរនិ)

េមាេភារ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

ផ្ទា ងំសអប្កង់ M2.5x2.5

M2x2

6

2

េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អ្នក

1. រប្មររាត
2. ថ្ម
3. រន្ធ DC-ចូល
4. កែន្លងទទួលកំសៅ
5. មាូឌុលអង្គចងចាំ
6. ឧរាល័រ
7. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
8. រនទាះរាះ
9. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

12 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



10. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
11. មាូឌុលរ៊ូតុងថ្មពល
12. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
13. ផ្ទា ំង IO
14. សប្រងងែំសងងងកង្ហា រ
15. កាត WLAN
16. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
17. សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង

ចំណា:ំ Dell ិិល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលែសប្រងងរនា្ល េ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែងមែែលរានទិញ។ សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការធានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែិ្នកលក់ Dell ររេ់អ្នកេប្មារ់ជសប្មងេៃនការទិញ។

កាត microSD

ការសោះកាត microSD

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកាត microSD សែងមីីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
2. រុញកាត microSD សចញពីកុំព្យូទ័រ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 13



ការែំសងងងកាត microSD

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់កាត microSD សៅរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. រុញកាត microSD ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
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អំពីកិចចាការសនះ
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មរសប្កាមសៅកុំព្យូទ័រ។
2. សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក េូមោេ់រប្មររាតពីប្ជុងខាងសលងែិ្នកខាងសឆ្វង និងសលងករប្មរាតសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

16 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 17



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹម និងោក់រប្មររាតសលសលងកុំព្យូទ័រ ចុចែរម និងប្ជុងរប្មររាតរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួក (M2.5x2.5) ប្រាំរីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ កាត SD ។
2. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេិីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្រយ័ត្ន:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសលសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● រំសោះរនទាុកថ្មកា្យអេ់មុនសធ្វងការសោះវាសចញ។ ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្រព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ—ថ្មប្តូភរានរំសោះរនទាុកអេ់សលសពលកុំព្យូទ័រសរងកែលងែំសនាងរការសលសពលរាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។

● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។

● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ដមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោេ់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសលសពលសធ្វងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ែុេកែន្លងសែងមីីរង្្ក រការចាក់ទម្លុះ ឬែូចខាតសៅសលងថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសិសេងៗសទវត។

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

contactdell ។

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

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

ការផិ្ច់ែែសេថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។

18 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com


តំណាក់កាលទាំងឡាយ

សោយសប្រងេនទាះទាញ ចូរផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧរករនា៍សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការតភា្ជ រ់ែែសេថ្មសងងងភិញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងែែសេថ្ម សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ភា្ជ រ់ែែសេថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ រប្មររាត។
2. ោក់ កាត SD ។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។

20 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. សលងក និងសោះថ្មសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការតសម្លងងថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងថ្ម សហងយ ិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សថរសលសលងថ្មនមួយរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ោក់ថ្មសលក្នុងកែន្លងោក់ថ្ម។
3. មួយរនិឹងស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ភា្ជ រ់ែែសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ រប្មររាត។
2. ោក់ កាត SD ។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ និងរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។

22 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលសលពីសលងមាូឌុលអង្គចងចាំសចញ។
2. ោេ់រន្លឹះែែលភា្ជ រ់មាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាសំោតសចញសងងង។
3. សោះមាូឌុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 23



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករប្មររង់េអាិតសចញពីរន្ធអង្គចងចាំភិញ។
2. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសលសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
3. រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ។
4. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចនរ់សលនឹងកែន្លង។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសោកអ្នកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

24 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច ់ែែសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនកាត WLAN និងិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម WLAN សៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
2. សោះសជងងទប្ម WLAN ។
3. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតន WLAN សចញពីមាូឌុល WLAN ។
4. រុញ និងសោះកាត WLAN សចញពីរន្ធកាត WLAN ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 25



ការែំសងងងកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាត WLAN សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងកាត WLAN នមួយសថរសលសលងរន្ធកាត WLAN សហងយរញចាូលកាត WLAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតន WLAN សៅ កាត WLAN ។
3. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្មកាត WLAN សែងមីីភា្ជ រ់កាត WLAN សៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កាត WLAN សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម សងងងភិញ។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

26 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនកាត WLAN និងិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម WWLAN សៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
2. សោះសជងងទប្ម WWAN ។
3. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតន WWAN សចញពីមាូឌុល WWAN ។
4. រុញ សហងយសោះកាត WWAN សចញពីរន្ធកាត WWAN ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 27



ការែំសងងងកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកាត WWAN សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ែរមសលសលងកាត WWAN នមួយសថរសលសលងរន្ធកាត WWAN សហងយរញចាូលកាត WWAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WWAN ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតន WWAN សៅនឹងកាត WWAN ។
3. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្មកាត WWAN សែងមីីភា្ជ រ់កាត WWAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កាត WWAN សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ែែសេថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

28 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ែែសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ។
2. រកថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សប្ពាះថ្ថ្មប្ោរ់េំែរាតប្តូភរានភា្ជ រ់សៅក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសោយសាររង់េអាិត។

ចំណា:ំ ប្រយ័ត្ន ៖ ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត នឹងរណិាលឲ្យមានកំហុេ RTC សកងតសងងង សហងយនឹងជប្មះរ៉ល់ការកំនាត់ររេ់ CMOS ទាងំអេ់។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទភា្ជ រ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតសងងងភិញសៅរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម សងងងភិញ។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធ DC-ចូល

ការសោះ DC-ចូល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ែែសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំ DC-ចូល សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

30 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងរន្ធ DC ចូល សលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក សោះស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ ់និងស្ចចា  (M2.5x4) មួយប្ោរ់សចញពីរប្មរប្តសចវកវា។
2. សលងកប្តសចវក សហងយរត់វាសចញពីតួ។
3. ផិ្ច់ែែសេ DC ចូល សចញពីកុំព្យូទ័រ សហងយសោះស្ចចា  (M2x3) មួយប្ោរ់សចញ។
4. សោះរន្ធ DC-ចូលសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងង DC-ចូល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងរន្ធ DC-ចូល សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់មាូឌុល DC ចូល សៅក្នុងរន្ធសោតែែលរានិិល់កា្យ។
2. ែំសងងងស្ចចា  (M2x3) និងភា្ជ រ់ែែសេ DC ចូល សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រត់ និងតប្មឹមប្តសចវកសៅកែន្លងទរ់ស្ចចា សលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2.5x4) មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្តសចវក។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម សងងងភិញ។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD ។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

32 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ ់M.2 SSD សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ [2]។
2. រុញមាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធ M.2 ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 33



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយរុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ែែសេថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សហងយិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការែកសចញ។

34 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ ់M.2 SSD សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រុញមាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធ M.2 ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 35



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយរុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ែែសេថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការែំសងងងសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញសជងងទប្មសចញពីទប្មសោហៈ។
2. រង្វិលសជងងទប្មសែងមីីកា្យវាែររមុែសៅនឹងែិ្នកិទាុយពីទីតាងំសមាា នសែងមររេ់វា។
3. រុញសជងងទប្មសៅក្នុងទប្មសោហៈសលចុងមា្ខ ង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ែែសេថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

36 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ប្ោយថ្េរឹង

ការសោះប្ោយថ្េរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយថ្េរឹង សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M3x3 រួនប្ោរ់ សហងយផិ្ច់ែែសេប្ោយថ្េរឹងសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងប្ោយថ្េរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយថ្េរឹង សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សលកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ចារ់ស្ចចា  M3x3 រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងកា្យចូលកែន្លង សហងយភា្ជ រ់ែែសេប្ោយថ្េរឹងសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រនទាះរាះ

ការសោះរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

38 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) រីប្ោរ់សចញពីែិ្នកខាងសប្កាមៃនរនទាះរាះ។
2. ផិ្ច់ែែសេស្្លងងរនទាះសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះរនទាះកាភេអាិតែែលភា្ជ រ់ែិ្នកខាងសលងៃនរនទាះរាះ។
4. សោះស្ចចា  (M2x2) ទាំងរួនសចញពីែិ្នកខាងសលងៃនរនទាះរាះសហងយសលងករនទាះរាះសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងរនទាះរាះ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 39



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រនទាះរាះសលងកែន្លងោក់រាតៃែ ធានាថ្រសង្្គ លស្ចចា ប្តូភោ្ន សលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។ ែំសងងងស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់សៅែិ្នកខាងសលងៃនរនទាះរាះ។
2. រត់រង់េអាិតទាងំពីរសៅសលងរនទាះរាះភិញ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេរនទាះសចញពីរនទាះរាះសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ែំសងងងស្ចចា  (M2x2) រីប្ោរ់ចូលសៅក្នុងរសង្្គ លស្ចចា សលែិ្នកខាងសប្កាមៃនកែន្លងោក់រាតៃែ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

40 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំៃនឧរាល័រ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហងយសលងកែែសេែែលរានភា្ជ រ់សចញពីចំនុាចរន្លងសលែិ្នកខាងសប្កាមៃនកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ប្តូភធានាថ្ែែសេមិនមានរញ្ហា  សហងយសលងកមាូឌុលឧរាល័រសចញពីចុងកុំព្យូទ័រទាំងេងខាង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 41



ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំៃនឧរាល័រ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងឧរាល័រសលងចំនុាចសមាា នសលសលងរាតខាងសប្កាមសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. រត់ែែសេពីមាូឌុលឧរាល័រទាងំពីរតាមរយៈរន្លងសលែិ្នកខាងសប្កាមៃនរាតខាងសប្កាម។ សលសពលរានភា្ជ រ់រួច េូមភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេររេ់ឧរាល័រសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

42 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សប្រងងែំសងងងកង្ហា រ

ការសោះសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងកង្ហា រសហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំង IO សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយែកែែសេសចញពីរន្លងប្ររ់ប្រងែែសេសលតាមសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ។
2. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់សចញពីសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ។
3. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតន WLAN សហងយែកែែសេសចញពីរន្លងប្ររ់ប្រងែែសេសលតាមរសណិាយសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 43



4. ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញពីរនទាះប្រព័ន្ធ សហងយសលងកសប្រងងែំសងងងកង្ហា រសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងកង្ហា រសៅសលងចំនុាចសមាា នសលងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ែែសេអង់ែតនតាមរន្លងប្ររ់ប្រងែែសេសលសលងសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ និងភា្ជ រ់ែែសេសៅកាត WLAN ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ោក់ែែសេផ្ទា ំង IO សលតាមរន្លងប្ររ់ប្រងែែសេសលសលងសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ និងភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។

44 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ - ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច ់ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាងំកែន្លងទទួលកំសៅ និងរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ - ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 45



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែន្លងទទួលកំសៅសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសែងមីីធានាថ្ចំនុាចសមាា នសលងកែន្លងទទួលកំសៅ និងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធប្តូភោ្ន ។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងកែន្លងទទួលកំសៅ និងរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។

46 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញ។
2. សលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 47



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែន្លងទទួលកំសៅសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសែងមីីធានាថ្ចំនុាចសមាា នសលងកែន្លងទទួលកំសៅ និងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធប្តូភោ្ន ។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះែែសេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ - ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
6. សោះកាត WWAN ។
7. សោះកាត WLAN ។
8. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
9. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។

48 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 49



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2.5x4) មួយប្ោរ់សចញពីប្តសចវកសំិា។
2. ផ្ដា ច់ែែសេ DC ចូល សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ែែសេសប្រងងែំសងងងកង្ហា រសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. រករង់េអាិតែែលរុំែែសេ LCD សចញ។
5. សលងករន្លឹះែែលចាក់សសាែែសេ LCD សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ផិ្ច់ែែសេ LCD សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. រករង់េអាិតពីសលងែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ំង IO ភិញ សហងយផិ្ច់ែែសេភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ំង IO ។
8. ផិ្ច់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធតាមលំោរ់ែូចខាងសប្កាម (សឆ្វង - សាដា ំ)៖ ឧរាល័រ រនទាះរាះ USB ថ្ម កិារចុច។

50 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



9. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងស្ចចា  (M2x5) ពីរប្ោរ់ ែែលទរ់េនទាះសោហៈ រនាទា រ់មកសលងកផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីតួ។
10. េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាត WWAN ចូរប្តងរ់ប្រព័ន្ធ សហងយផិ្ច់ែែសេ WWAN daughterboard សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ រនាទា រ់មក សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ចំណា:ំ ែែសេសនះអាចប្តូភរានរកសញងញែតក្នុងប្រព័ន្ធែែលមានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ WWAN រាុសណាោ ះ។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ - ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 51



52 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹង WWAN ចូរកាន់ប្រព័ន្ធផ្្ក រ់ចុះសប្កាម ភា្ជ រ់ែែសេពី WWAN daughterboard សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធោក់សលងកែន្លងោក់រាតៃែ តប្មឹមរសង្្គ លស្ចចា ពីកែន្លងោក់រាតៃែ។ ោក់េនទាះសោហៈសលងមាូឌុលរន្ធ USB សហងយែំសងងងស្ចចា  (M2x5) ពីរប្ោរ់។ ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. រត់ប្តសចវកខាងសំិាភិញ ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2.5x4) មួយប្ោរ់សែងមីីធានាថ្ប្តសចវកនរ់លអា។
4. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រន្ធ DC ចូល សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ភិញ។
5. ភា្ជ រ់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ភិញ។
6. ភា្ជ រ់ែែសេ LCD សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ភិញ។
7. ោក់រន្លឹះឧរករនា៍ភា្ជ រ់ LCD សែងមីីភា្ជ រ់វាកា្យនរ់លអា។
8. រិតរង់េអាិតចូលឧរករនា៍ភា្ជ រ់ LCD ភិញ។
9. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង IO សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
10. ភា្ជ រ់ែែសេខាងសប្កាមតាមលំោរ់ែូចខាងសប្កាម (សឆ្វង - សាដា ំ)៖ ឧរាល័រ រនទាះរាះ USB ថ្ម កិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង កាត WLAN ។
3. ែំសងងង កាត WWAN ។
4. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
5. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
6. ែំសងងង ថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ែំសងងង កាត SD ។
9. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះែែសេផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
6. សោះកាត WLAN ។
7. សោះកាត WWAN ។
8. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
9. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2.5x4) មួយប្ោរ់សចញពីប្តសចវកសំិា។
2. ផិ្ច់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ IO សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ផ្ដា ច់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. រករង់េអាិតសចញពីែែសេ LCD ភិញសហងយផិ្ច់ែែសេ LCD សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. រករង់េអាិតសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេ DC ចូល សហងយផិ្ច់ែែសេ DC ចួល សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. សោះស្ចចា  (M2x5) ពីរប្ោរ់សចញពីេនទាះសោហៈែែលប្ររសលងមាូឌុល USB ។
7. សលងក សហងយយកេនទាះសោហៈសចញពីប្រព័ន្ធ។
8. ផិ្ច់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធតាមលំោរ់ែូចខាងសប្កាម (សឆ្វង - សាដា ំ)៖ ឧរាល័រ រនទាះរាះ USB ថ្ម កិារចុច។
9. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសលងកផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ចំណា:ំ េប្មារ់ឧរករនា៍ែែលរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនមួយនឹងកាត WWAN សនាះវាមានស្ចចា រែន្ថមមួយសទវតែែលប្តូភែតផិ្ច់សចញសលសប្កាមផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ែនាៈសពលប្តងរ់ផ្ទា ំង។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រនទាះប្រព័ន្ធសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ តប្មឹមរសង្្គ លស្ចចា សៅចំនុាចសមាា នសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។ ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
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ចំណា:ំ េប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលរានកំនាត់រចាេម្ព័ន្ធនមួយនឹងកាត WWAN អ្នកប្តូភែតភា្ជ រ់ែែសេសចញពី WWAN daughterboard សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2. រត់ប្តសចវកខាងសំិាភិញ ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2.5x4) មួយប្ោរ់សែងមីីធានាថ្ប្តសចវកនរ់លអា។
3. ភា្ជ រ់ែែសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ភិញ។
4. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង IO សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ភា្ជ រ់ែែសេ LCD សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ភិញ សហងយរិទរង់េអាិតសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ ់LCD ភិញ។
6. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រន្ធ DC ចូលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសងងង ភិញ សហងយរិតរង់េអាិតសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ ់DC ចូល ភិញ។
7. ោក់េនទាះសោហៈសលងមាូឌុលរន្ធ USB ។
8. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះសោហៈ។
9. ភា្ជ រ់ែែសេខាងសប្កាមតាមលំោរ់ែូចខាងសប្កាម (សឆ្វង - សាដា ំ)៖ ឧរាល័រ រនទាះរាះ USB ថ្ម កិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង កាត WLAN ។
3. ែំសងងង កាត WWAN ។
4. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
5. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
6. ែំសងងង ថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ែំសងងង កាត SD ។
9. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ IO

ការសោះផ្ទា ងំ IO

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

58 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះកាត WLAN ។
6. សោះកាត WWAN ។

ចំណា:ំ Hall Sensor រជានែិ្នកមួយៃនផ្ទា ំង IO សហងយផ្ទា ងំ IO ទាងំមូលប្តូភការផ្្ល េ់រិូរប្រេិនសរង Hall Sensor មានកំហុេ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ និងរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) រីប្ោរ់សចញពីប្តសចវកខាងសឆ្វង សហងយសលងកប្តសចវកសងងងសលង។
2. រករង់េអាិតែែលប្ររសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ំង IO សហងយផិ្ច់វាសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសចញពីផ្ទា ំង IO តាមលំោរ់លំសោយែូចខាងសប្កាម (សឆ្វង - សាដា ំ)៖ ែែសេទិន្នន័យ USB, ែែសេថ្មប្ោរ់េំែរាត ែែសេ FFC អូឌីយាូ។
4. សោះស្ចចា  (M2x5) មួយប្ោរ់ែែលទរ់ផ្ទា ំង IO សលនឹងកែន្លង សហងយសលងកមាូឌុលសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងផ្ទា ងំ IO

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំ IO សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 59



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ង IO សលងចំនុាចសមាា នសលងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយភា្ជ រ់វាសោយចារ់ស្ចចា ែតមួយ (M2x5) ។
2. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេរីសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលែិ្នកខាងសំិាសប្កាមៃនផ្ទា ងំ IO ។ សោយសប្រងែែសេ (M2x3) ែតមួយប្ោរ ់ចូរែំសងងងកាត WWAN សហងយភា្ជ រ់វាឲ្យចូលេ៊រ់។
3. ោក់ែែសេភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ IO តាមរសង្្គ លរន្លងសលសប្កាមសប្រងងែំសងងងកង្ហា រ សហងយភា្ជ រ់ែែសេសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ រិតរង់េអាិតសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ំង IO ភិញសលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. សោយសប្រងប្រាេ់ស្ចចា  (M2x3) រីប្ោរ់ រិទ និងភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆ្វងសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កាត WLAN ។
2. ែំសងងង កាត WWAN ។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD ។
6. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

60 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។
5. សោះ ផ្ទា ងំ IO ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលង daughterboard ររេ់រ៊ូតុងថ្មពល។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មរសៅនឹងមាូឌុលរ៊ូតុងថ្មពល សហងយរករង់េអាិតសចញពី daughterboard ររេ់រ៊ូតុងថ្មពល។
3. សលងកមាូឌុលរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់មាូឌុលរ៊ូតុងថ្មពលសលសលងចំនុចចារ់សលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ោក់េនទាះសលខាងសលងមាូឌុលរ៊ូតុងថ្មពល សហងយចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះសលងរ៊ូតុងថ្មពល។ ោក់ daughterboard ររេ់រ៊ូតុងថ្មពលសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលង daughterboard ររេ់រ៊ូតុងថ្មពល។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កាត WWAN ។
2. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
3. ែំសងងង ផ្ទា ំង IO។
4. ែំសងងង ថ្ម។
5. ែំសងងង រប្មររាត។
6. ែំសងងង កាត SD ។
7. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងង LCD សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2.5x5 ចំនួនប្រាបំ្ោរ់សចញពីប្តសចវកទាងំពីរ រួចសោះស្ចចា  M2.5x4 មួយប្ោរ់សចញពីប្តសចវកខាងសំិា។ សលងក និងរត់ប្តសចវកសៅសប្កាយ។

ចំណា:ំ មិនប្តូភសរងកសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សលងេពីមុំ 135 ែជាសប្កសនាះសទ សែងមីីរង្្ក រការសធ្វងកា្យែូចែល់ប្តសចវកសអប្កង់។

2. រករង់េអាិតែែលរុំែែសេ LCD សចញ។
3. ែករង់េអាិតសចញពីែែសេ LCD ។
4. សោះែែសេ LCD សហងយសលងកវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
5. ែកប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងងង LCD ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងង LCD សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សលងៃិទារ៉រសេ្មង សហងយសាអា ត។
2. តប្មង់ សហងយោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. រិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្រងប្រោរ់តប្មឹម។
4. ភា្ជ រ់ែែសេកិារចុចសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទេ្កុតសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់។
5. ោក់សជងងទប្មសោហៈ EDP សលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់។
6. សោះស្ចចា  (M2.5x5) ប្រាំមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់សៅតួកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD ។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
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5. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិកសែងមីីោេ់សរងកថ្នមៗតាមប្រសដងសលែកីរប្តសចវកខាងសឆ្វង និងខាងសំិាសលងែរមខាងសប្កាមៃនេ៊ុមសអប្កង់។
2. ោេ់សរងកសោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមែរមែិ្នកខាងក្នុងៃនេ៊ុមសអប្កង់ សហងយរនាទា រ់មកោេ់សរងកែរមខាងក្នុងៃនែិ្នកខាងសឆ្វង និងខាងសំិាៃនេ៊ុមសអប្កង់។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 69



ប្រយ័ត្ន: សលសពលោេ់សរងកេ៊ុមសអប្កង់ ចូរប្រាកែថ្ប្តូភោេ់តាមែរមខាងសប្សៃនេ៊ុមសអប្កង់សោយសប្រងៃែររេ់អ្នក ឬប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក។ ការសប្រងទួនាជាភីេ ឬឧរករនា៍ចុងប្េួចសិសេងសទវតអាចនឹងសធ្វងកា្យែូចខាតែល់ផ្ទា ំងសអប្កង់។

3. សលងកេ៊ុមសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

70 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ការែំសងងងេ៊ុមសអប្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

តប្មង់េ៊ុមសអប្កង់នមួយរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងងងអង់ែតន សហងយរនាទា រ់មករុញេ៊ុមសអប្កង់ថ្មមៗចូលកែន្លងវាឲ្យេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ោក់ ថ្ម។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់រញចាូល កាត SD។
5. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 71



ផ្ទា ងំសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

72 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាំមួយប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់សហងយោក់សអប្កង់មកខាងមុែសែងមីីអាចចូលសៅកាន់ែែសេ EDP សលខាងសប្កាយ។

ចំណា:ំ កុំទាញ និងសោះរង់េអាិត Stretch (SR) Tapes សចញពីផ្ទា ងំសអប្កង់។ មិនចារំាច់ែកសជងងទប្មពីផ្ទា ំងសអប្កង់សនាះសទ។

2. រករង់េអាិតពីសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ EDP សហងយសលងករន្លឹះសងងង។
3. ផិ្ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេ EDP សចញពីផ្ទា ំងសអប្កង់ សហងយសលងកវាសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។

ការែំសងងងផ្ទា ំងសអប្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេ EDP សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលែិ្នកខាងសប្កាយៃនផ្ទា ងំសអប្កង់។
2. រិទរន្លឹះែែលភា្ជ រ់ែែសេ EDP សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ សហងយោក់រង់េអាិតពីសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សងងង ភិញ។
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3. ោក់ចំសហវងសអប្កង់ៃនផ្ទា ំងសអប្កង់រញ្ឈរសលងរប្មរែិ្នកខាងសប្កាយសអប្កង់។ ចារ់ស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាំមួយប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
2. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ោក់ ថ្ម។
4. ោក់ រប្មររាត។
5. ោក់រញចាូល កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេកាសមរ៉ា សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងមាូឌុលកាសមរ៉ា ។
2. សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក េូមោេ់ថ្នមៗ រួចសលងកមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។

74 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ការែំសងងងកាសមរ៉ា

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលកាសមរ៉ា សៅក្នុងរន្ធសលសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
2. ភា្ជ រ់ែែសេកាសមរ៉ា សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងមាូឌុលកាសមរ៉ា ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
3. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ោក់ ថ្ម។
5. ោក់ រប្មររាត។
6. ោក់រញចាូល កាត SD។
7. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែែសេ សអប្កង់ (eDP)

ការសោះែែសេសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។
8. សោះ កាសមរ៉ា ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 75



អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រកែែសេសអប្កង់សែងមីីរំសោះវាសចញពីែិ្នកែែលេអាិតររេ់វា សហងយសលងកែែសេសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសងងងែែសេសអប្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

តប្មឹម សហងយរិទភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សងងងភិញសៅនឹងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ កាសមរ៉ា ។
2. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់។
3. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
4. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. ោក់ ថ្ម។
6. ោក់ រប្មររាត។
7. ោក់រញចាូល កាត SD។
8. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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សប្រងងតសម្លងងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់

ការោក់រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។
8. សោះ កាសមរ៉ា ។
9. សោះ ែែសេសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនុភតិជំដនមុនៗទាំងអេ់រួច សនាះអ្នកសលេល់ែតរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់រាុសណាោ ះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ែែសេសអប្កង់។
2. ោក់ កាសមរ៉ា ។
3. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់។
4. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
5. ោក់ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. ោក់ ថ្ម។
7. ោក់ រប្មររាត។
8. ោក់រញចាូល កាត SD។
9. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ កាត WLAN ។
6. សោះ កាត WWAN ។
7. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
8. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
9. សោះ DC-ចូល ។
10. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
11. សោះ ប្ោយថ្េរឹង។
12. សោះ រនទាះរាះ។
13. សោះ ឧរាល័រ។
14. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
15. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះនមួយនឹងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

សលសពលែែលែិ្នកប្តូភការប្តូភរានសោះសចញ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចអាចប្តូភរានពិនិត្យ និងសោះសចញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 79



2. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
3. ែំសងងង ឧរាល័រ។
4. ែំសងងង រនទាះរាះ។
5. ែំសងងង ប្ោយថ្េរឹង។
6. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
7. ែំសងងង DC-ចូល ។
8. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
9. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
10. ែំសងងង កាត WWAN ។
11. ែំសងងង កាត WLAN ។
12. ែំសងងង ថ្ម។
13. ែំសងងង រប្មររាត។
14. ែំសងងងកាត SD កាត SD ។
1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ប្ោយភឺ និងការទាញយក
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ការែំសងងង BIOS

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរងសោកអ្នកមិនែមននអ្នកជំនាញក្នុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរដាូរការកំនាត់ក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធ្វងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអ្នកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា ធាតុែែលរ៉យសលក្នុងែិ្នកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសងងងសទ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអ្នករដាូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអ្នករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សលសពលអនារត។

សប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ក្នុងសោលរំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖
● ទទួលព័ត៌មានពីការែំសងងងដែែភរសលសលងមាា េុីនកំព្យូទ័រររេ់សោកអ្នក ែូចនចំនួនៃនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំៃនដែប្ោយ។
● ែកែប្រព័ត៌មានររេ់ការកំនាត់ររេ់ប្រព័ន្ធ។
● កំនាត់ ឬែកែប្រជសប្មងេែែលអាចសប្ជងេសរីេសោយអ្នកសប្រងប្រាេ់ ែែលមានែូចន ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អ្នកសប្រងប្រាេ់, ប្រស្ទៃនប្ោយថ្េរឹងែែលរានែំសងងង និងសរងកឬរិទឧរករនា៍ចមីង។

ប្រធានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

• ប្ោរ់ចុចរុករក
• មុជានុយរ៊ូត One time

• ការែំសងងង BIOS

• ការអារ់សែត BIOS

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
• ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

• ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

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

ការចូលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នករង់ចាំយូរសហងយងូសដ្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសលចសងងង េូមរនិរង់ចាំរហូតែល់អ្នកសញងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសហងយពយាយ៉មមិងសទវត។

ប្ោរ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសងងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល េ់រដាូរែែលអ្នកសធ្វងប្តូភរានថតទុក រាុែនិមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអ្នកចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។
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តារ៉ង 2. ប្ោរ់ចុចរុករក 

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជងេយកតៃម្លសលក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសលក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

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

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សលក្នុងសអប្កង់េំខាន់ ់រង្ហា ញសារមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

មុជានុយរ៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង ប្តូភសរងកកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក សហងយរនាទា រ់មកចុច F12 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ េូមែនានាឲំ្យរិទកុំព្យូទ័រ ប្រេិនសរងវាសរងក។

មុជានុយរ៊ូតែតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអ្នកអាចរ៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

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

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ែំសងងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ការែំសងងង BIOS

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែ សហងយនិងឧរករនា៍ែែលរានតសម្លងងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានរ៉យក្នុងែិ្នកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ទិែ្ឋភាពទូសៅ
ែិ្នកសនះប្រារ់ពីលក្ខនាៈរសចចាកសទេៃនដែែភរេប្មារ់ប្រព័ន្ធ និងមិនមានការកំនាត់ែែលអាចែកែប្ររានសទ។

តារ៉ង 3. ទំព័រទិែ្ឋភាពទូសៅ BIOS 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សលែមាូែឌលប្រព័ន្ធ និងសេ៊រី ែិ្នកសនះរង្ហា ញពីព័ត៌មានែូចខាងសប្កាម៖
● BIOS Version - កំែនាៃន BIOS ែែលរានែំសងងងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Service tag - សលែកំនាត់អតិេញ្ញា នាចំនួនសោលែរ់ប្រាំមួយចំនួន 7 ែទាង់េប្មារ់កុំព្យូទ័រ។
● សា្ល កប្ទព្យ
● Manufacture Date - កាលររិសច្ឆទសលសពលែែលកុំព្យូទ័ររានិលិត។
● Ownership Date - កាលររិសច្ឆទសលសពលភាពនកម្មេិទ្ធិៃនកុំព្យូទ័រប្តូភរានសិទារសៅកាន់អ្នកសប្រងប្រាេ់ចុងសប្កាយ។
● Express Service Code - ែុេពីសា្ល កសេវាកម្ម (Service Tag) មានសលែកំនាត់អតិេញ្ញា នា

ចំនួនសោលែរ់ប្រាំមួយចំនួន 11 ែទាង់េប្មារ់កុំព្យូទ័រ។
● សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ
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ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● Signed Firmware Update - វាជួយសិទាបតផ្ទា ត់ថ្មានែត BIOS ែែលរសញចាញ និងចុះហត្ថសលែសោយ
Dell រាុសណាោ ះែែលអាចែំសងងងសលងកុំព្យូទ័ររាន។

ថ្ម ែិ្នកថ្មិិល់នូភព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអាោរ់ទ័រ និងថ្ម៖
● Primary battery - វាជួយកំនាត់ថ្ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធកំពុងែំសនាងរការសលងថ្មចមីង ឬអត់។
● Battery level - វាិិល់នូភភាររយរប្មុងេល់ររេ់ថ្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រ។
● Battery state - ែិ្នកសនះជួយកំនាត់ថ្ប្រេិនសរងថ្មកំពុងេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភារសាក ឬការសប្រងេកម្ម។
● Health - វាជួយកំនាត់ពីេុែភាពររេ់ថ្ម។ វានឹងរង្ហា ញពីសា្ថ នភាពមួយែូចតសៅសនះអាប្េ័យសលងអាយុកាលថ្មេល់៖

○ លអាប្រសេងរ
○ លអា
○ លអារង្គួរ
○ សែ្សាយ

● AC Adapter - វាជួយកំនាត់ថ្ប្រេិនសរងឆ្្ន ងំសាកប្តូភរានសោតឬអត់ សហងយប្រារ់ពីចំនួនវាា ត់ៃនឆ្្ន ំងសាកែែលរានភា្ជ រ់។

អង្គែំសនាងរការ ែិ្នកៃនអង្គែំសនាងរការិិល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹង CPU សលងកុំព្យូទ័រ។
● Processor Type - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីមាូែឌល CPU និងព័ត៌មានជំនាន់។
● Maximum Clock Speed - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីសលីងនប្រតិរតិិការអតិររមាែែល CPU អាចឈានសៅែល់។
● Minimum Clock Speed - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីសលីងនប្រតិរតិិការអរីររមាែែល CPU អាចឈានសៅែល់។
● Current Clock Speed - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីសលីងនប្រតិរតិិការែែល CPU កំពុងែំសនាងរការរចចាុរីន្ន។
● Core Count - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីចំនួនេ្នូលសលង CPU ។
● សលែេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ
● Processor L3 Cache - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីចំនួនអង្គិទាុកឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ែែលមានសលង CPU ។
● កំែនាមីប្កូកូែ
● Intel Hyper-Threading Capable - ែិ្នកសនះជួយកំនាត់ប្រេិនសរង CPU មានេមត្ថភាពែិ្នក

Hyper-Threading ។
● 64-bit Technology - ែិ្នកសនះជួយកំនាត់សា្ថ រត្យកម្ម CPU ។

អង្គចងចាំ ែិ្នកអង្គចងចាំិ ិល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គចចាំសលងកុំព្យូទ័រ៖
● Memory Installed - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីចំនួនអង្គចងចាំែែលរានែំសងងងែែលមានសលងកុំព្យូទ័រ។
● Memory Available - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីររិមានាអង្គចងចាំែែលមានេប្មារ់ការសប្រងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Memory Speed - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីសលីងនែែលអង្គចងចាំែំសនាងរការសលងកុំព្យូទ័រ។
● Memory Channel Mode - ែិ្នកសនះជួយសយងងកា្យកំនាត់រានប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រមានេមត្ថភាពសប្រងអង្គចងចាំ

ឆ្ែនលសទ្វរ (Dual-Channel)។
● DIMM_SLOT 1 - ែិ្នកសនះរង្ហា ញពីេមត្ថភាពអង្គចងចាំែែលរានែំសងងងក្នុងរន្ធ DIMM ទីមួយ។
● DIMM_SLOT 2 - ែិ្នកសនះរង្ហា ញពីេមត្ថភាពអង្គចងចាំែែលរានែំសងងងក្នុងរន្ធ DIMM ទីពីរ។

ឧរករនា៍ ែិ្នកឧរករនា៍ិិល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គចងចាំសលងកុំព្យូទ័រ៖
● Panel Type - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីប្រស្ទផ្ទា ងំសអប្កង់សលងកុំព្យូទ័រ។
● Video controller - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីប្រស្ទកម្ម ភិធីប្ររ់ប្រងភីសែអូែែលសប្រងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Video Memory - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីេមត្ថភាពអង្គចងចាំភីសែអូែែលមានេប្មារ់សប្រងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Wi-Fi Device - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីប្រស្ទឧរករនា៍ឥតែែសេែែលមានេប្មារ់សប្រងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Native Resolution - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូសែងមែែលោបំ្ទសលងកុំព្យូទ័រ។
● Video BIOS Version - កំែនា BIOS ែែលរានែំសងងងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Audio Controller - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីប្រស្ទកម្ម ភិធីប្ររ់ប្រងភីសែអូែែលសប្រងសលងកុំព្យូទ័រ។
● Bluetooth Device - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីប្រស្ទៃនឧរករនា៍រ៊្លូធូេែែលមានេប្មារ់សប្រងសលងកុំព្យូទ័រ។
● LOM MAC Address - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីអាេ័យោ្ឋ ន MAC ពិសេេេប្មារ់កុំព្យូទ័រ។
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● Pass Through MAC Address - ែិ្នកសនះប្រារ់ពីអាេ័យោ្ឋ ន MAC ែែលសប្រងេប្មារ់លុរសលង
អាេ័យោ្ឋ នែុំរំែរក ឬឧរករនា៍សោត MAC សលប្ររ់សពលែែលវាភា្ជ រ់សៅរណិាញ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធរ៊ូត
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតពាក់ព័ន្ធនឹងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធរ៊ូត និងការកំនាត់។

តារ៉ង 4. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធរ៊ូត៖ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

លំោរ់រ៊ូត

មាូតរ៊ូត៖ UEFI ែតរាុសណាោ ះ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសប្ជងេសរីេឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរានែំរូងែែលកុំព្យូទ័ររួរែតសប្រងសែងមីីរ៊ូតប្រព័ន្ធ។ វារ៉យនាមឧរករនា៍ែែលមានេកិានុ
ពលរ៊ូតរានទាំងអេ់។
● Windows Boot Manager (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)
● ប្ោយរ៊ូត UEFI (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)
● Add Boot option - អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរែន្ថមប្ចករ៊ូតសោយផ្ទា ល់។

រ៊ូតកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព (SD) ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ ឬសរងកជសប្មងេែែលអនុញ្ញា តកា្យកុំព្យូទ័ររ៊ូតពីកាត SD ។

រ៊ូតេុភត្ថិភាព

សរងករ៊ូតេុភត្ថិភាព ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទរ៊ូតេុភត្ថិភាព។ (OFF តាមលំនាសំែងម)

មាូតរ៊ូតេុភត្ថិភាព ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសប្ជងេយកជសប្មងេមួយក្នុងចំសណាមពីរៃនរ៊ូតេុភត្ថិភាពែែលមានសលងកុំព្យូទ័រ៖
● Deployed Mode - មាូតសនះពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភៃនប្ោយភឺ UEFI និងកម្ម ភិធីទាញរ៊ូតមុនអនុញ្ញា តកា្យមានប្រតិរតិិការ។

ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តសែងមីីការពារ Secure Boot សពញសលញ (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។
● Audit Mode - មាូតសនះអនុភតិការពិនិត្យហត្ថសលខា រាុែនិមិនសធ្វងការរ៉រ៉ងំសលងប្រតិរតិិការៃនប្ោយភឺ UEFI ទាងំអេ់ និង

កម្ម ភិធីទាញរ៊ូតសនាះសងងយ។ មាូតសនះប្តូភរានសប្រងែតសលសពលសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរសៅកាន់ Secure Boot Keys ែតរាុសណាោ ះ។

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

សរងកមាូតផ្ទា ល់ែ្លួន ជសប្មងេសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទែំសនាងរការ Custom Mode ។ មាូតសនះអនុញ្ញា តកា្យ PK,
KEK, db និងមូលោ្ឋ នទិន្នន័យេុភត្ថិភាពេំខាន់ dbx អាចែកតប្មូភរាន។។ (OFF តាមលំនាំសែងម)

ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចមាូតតាមតប្មូភការ ែិ្នកសនះជួយអ្នកសប្រងកា្យសប្ជងេយកមូលោ្ឋ នទិន្នន័យេំខាន់ សែងមីីអនុញ្ញា តសធ្វងការែកតប្មូភ។ ជសប្មងេមានែូចខាងសប្កាម៖៖
● PK (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● KEK

● db

● dbx

ឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយ និងការកំនាត់។

តារ៉ង 5. ឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភោ

កាលររិសច្ឆទ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិូរកាលររិសច្ឆទែែលនឹងមានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។ ទប្មង់ែែលសប្រងរជា MM/DD/YYYY
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តារ៉ង 5. ឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សពលសភោ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិូរសពលសភោែែលមានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។ ទប្មង់ែែលសប្រងរជា HH/MM/SS ក្នុងទប្មង់ 24 សមាា ង។
អ្នកសប្រងក៏មានជសប្មងេរិូររវាង 12 សមាា ង ឬ 24 សមាា ងរានែែរ។

កាសមរ៉ា

សរងកកាសមរ៉ា ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តឲ្យភិរសែមខាងក្នុង (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

អូឌីយាូ

សរងកអូឌីយាូ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទអូឌីយាូសលងកុំព្យូទ័រ។ វាក៏អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រង៖
● សរងកមីប្កូហ្វូន (រានសរងកែំសនាងរការសោយលំនាំសែងម)
● សរងកឧរាល័រខាងក្នុង—(រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាសំែងម)

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB ែិ្នកសនះជួយអ្នកសប្រងកា្យសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរសៅសលងការកំនាត់ USB សលងកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេមានែូចន៖
● សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធរ៊ូតពីឧរករនា៍ USB ខាងសប្ស (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។
● សរងករន្ធ USB ខាងសប្ស - អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទរន្ធ USB សលងកុំព្យូទ័រ (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាសំែងម)។

ឧរករនា៍សិសេងៗសទវត

សរងកឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងកឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសលងប្រព័ន្ធ (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាសំែងម)។

ការរក្សាទុក
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតៃនអង្គិទាុក និងការកំនាត់។

តារ៉ង 6. ការរក្សាទុក 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ប្រតិរតិិការ SATA

ប្រតិរតិិការ SATA ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រងសប្ជងេសរីេមាូតប្រតិរតិិការៃនកម្ម ភិធីប្ររ់ប្រងប្ោយថ្េរឹង SATA ែែលរានភា្ជ រ់នមួយ។ ជសប្មងេខាងសប្កាម
សនះមានែូចន៖
● Disabled - កម្មភិធីប្ររ់ប្រង SATA ប្តូភរានរិទ។
● AHCI - SATA ប្តូភរានកំនាត់សលក្នុងមាូត AHCI ។
● RAID On - SATA ប្តូភរានែំសងងងសែងមីីោំប្ទរសចចាក ភិទយា RAID (Intel Rapid Restore

Technology) ។ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)

អុីនធជាសហ្វេអង្គិទាុកទិន្នន័យ

រន្ធែែលរានសរងក ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទប្ោយភា្ជ រ់មកនមួយសលងកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេខាងសប្កាមសនះមានែូចន៖
● SATA-0 (ON តាមលំនាសំែងម)
● M.2 PCIe SSD-0 (ON តាមលំនាសំែងម)

ររាយការនា៍ SMART

សរងកការរ៉យការនា៍ SMART ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ ឬសរងកជសប្មងេ S.M.A.R.T(Self-Monitoring,
Analysis, and Reporting Technology) សលងប្រព័ន្ធ (OFF តាមលំនាសំែងម)។

ព័ត៌មានអំពីប្ោយ ែិ្នកសនះិិល់នូភព័ត៌មានអំពីប្ោយេកម្មភាព និងែែលរានតភា្ជ រ់សលងកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេខាងសប្កាមសនះមានែូចន៖
● SATA-0

○ ប្រស្ទ
○ ឧរករនា៍

● M.2 PCIe SSD-0

○ ប្រស្ទ
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តារ៉ង 6. ការរក្សាទុក (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

○ ឧរករនា៍

សរងក MediaCard ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ/សរងក កាតសមសឌវទាងំអេ់ ឬរិទ/សរងកែំសនាងរការកាតសមសឌវក្នុងសា្ថ នភាពអានែតរាុសណាោ ះ។ ជសប្មងេែែលសញងញ
មានែូចខាងសប្កាម
● កាតឌីជីថេភត្ថិភាព (SD) - (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)
● មាូតកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព (SD) េប្មារ់ែតអាន

ការភា្ជ រ់
ែិ្នកសនះិិល់នូភព័ត៌មានលមអាិតពីការភា្ជ រ់ និងការកំនាត់។

តារ៉ង 7. ការភា្ជ រ់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Wireless Device Enable (សរងកឧរករនា៍ឥតែែសេ) ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រង សរងក ឬរិទ WLAN និង Bluetooth សលងកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេមានែូចតសៅ៖
● WLAN—(រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)
● រ៊្លូធូេ—(រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)

សរងក UEFI Network Stack ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទការែំសងងងៃនប្រូតូកូលរណិាញ UEFI ។ (ON តាមលំនាសំែងម)

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុឥតែែសេ ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទមុែង្រែែលប្រព័ន្ធនជាងអាចែឹងរានពីការភា្ជ រ់សៅកាន់រណិាញែែសេ សហងយរិទ
WLAN ឬការភា្ជ រ់ WWAN ។ (ON តាមលំនាំសែងម)

ថ្មពល
ែិ្នកសនះិិល់នូភព័ត៌មានលមអាិតអំពីថ្មពល និងការកំនាត់។

តារ៉ង 8. ថ្មពល 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធថ្ម ែិ្នកសនះិិល់ជសប្មងេសែងមីីសរងកមាូតថ្មពលែុេៗោ្ន សលងកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេមានែូចតសៅ៖
● Adaptive - ការកំនាត់ថ្មប្តូភរានសធ្វងឲ្យប្រសេងរតាមតប្មូភការសោយែិអាកសលងលំនាំសប្រងប្រាេ់ថ្មនធម្មតាររេ់អ្នកសប្រងប្រាេ់ (ប្តូភរាន

សប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)។
● Standard - សាកថ្មសពញក្នុងអប្តាេិង់ោរ។
● ExpressCharge - សាកថ្មក្នុងរយៈសពលែ្លីសោយសប្រងប្រាេ់រសចចាក ភិទយាសាកថ្មឆ្រ់រហ័េររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● Primarily AC use - អាយុកាលររេ់ថ្មេប្មារ់អ្នកសប្រងប្រាេ់ែែលនទូសៅសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធររេ់ែ្លួនសោយសោតភា្ជ រ់

សៅនឹងប្រ្ពថ្មពលខាងសប្ស។
● Custom - Custom សប្ជងេសរីេសពលសភោែែលថ្មចារ់សិិងម និងរញ្ឈរ់ការសាក។

○ ចារ់សិិងមការសាក Custom

○ រញ្ឈរ់ការសាក Custom

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនន់ែ្ពេ់

សរងកការកំនាត់ Advanced Battery Charge មុែង្រសនះរសង្កងនេុែភាពថ្មនអតិររមា ប្េរសពលែែលសលែតោំប្ទែល់ការសប្រងប្រាេ់សប្ចងនក្នុងអំងុងសពលៃថ្ងសធ្វងការ។ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទ
សរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ ឬសរងកមុែង្រសនះ សហងយកំនាត់សពលសភោប្រចាំៃថ្ង និងសថរសភោសធ្វងការ (OFF តាមលំនាសំែងម)។

Peak Shift មុែង្រសនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រែំសនាងរការសលសលងថ្មសលសមាា ងសប្រងប្រាេ់ែ្ពេ់រំិុត។ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ ឬ
សរងកមុែង្រសនះ សហងយកំនាត់សពលសភោ Peak Shift Start/End និង Peak Shift Charge
Start/End (OFF តាមលំនាសំែងម) ។
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USB PowerShare ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ ឬសរងកមុែង្រសនះ។ វាអនុញ្ញា តកា្យឧរករនា ៍USB ខាងសប្សសាកថ្មតាមរយៈរន្ធ
USB PowerShare ែែលរានរចនាសងងងសនះ សរងសទាះនកុំព្យូទ័រេ្ថិតក្នុងមាូតសែកក៏សោយ (ON តាមលំនាសំែងម)។

ការប្ររ់ប្រងកំសៅ ការកំនាត់សនះអនុញ្ញា តកា្យការប្ររ់ប្រងកំសៅៃនអង្គែំសនាងរការ និងកង្ហា រប្តនក់ៃលតប្មូភសៅតាមែំសនាងរការររេ់ប្រព័ន្ធ េំសងង និងេីតុនាហា ភាព។
ជសប្មងេមានែូចខាងសប្កាម៖៖
● Optimized - ការកំនាត់េិង់ោរេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងកង្ហា រសធ្វងកា្យប្តនក់ និងកំសៅអង្គែំសនាងរការ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាម

លំនាសំែងម)។
● Cool - សលីងនកង្ហា រសធ្វងកា្យប្តនក់ប្តូភរានៃលតប្មូភសែងមីីកា្យេីតុនាហា ភាពៃិទាប្រព័ន្ធប្តនក់នងមុន។
● Quiet - សលីងនកង្ហា រសធ្វងកា្យប្តនក់ និងអង្គែំសនាងរការប្តូភរានៃលតប្មូភសែងមីីកាត់រន្ថយេំសងងកង្ហា រ។
● Ultra Performance - សលីងនកង្ហា រសធ្វងកា្យប្តនក់ និងអង្គែំសនាងរការរានរសង្កងនរែន្ថមសទវតសែងមីីទទួលរាន

ែំសនាងរការរែន្ថម។

ោបំ្ទការោេ់តាម USB

សរងកោំប្ទការោេ់តាម USB ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់ សរងក/រិទ USB Wake Support ។ វាអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធ
សប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ USB ែូចន ស៉ៅា េ៍ និងកិារចុចសែងមីីោេ់ប្រព័ន្ធពីមាូតរង់ចា ំ(OFF តាមលំនាំសែងម)។

ចំណា:ំ មុែង្រសនះមានែំសនាងរការែតសលសពលែែលអាោរ់ទ័រថ្មពលភា្ជ រ់នមួយប្រព័ន្ធរាុសណាោ ះ។

ភាញា ក់សពលសោត Dell USB-C Dock ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក/រិទជសប្មងេោេ់តាមែុំរំែរក USB-C Dock ។ មុែង្រសនះ
អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធសប្រងប្រាេ់ Dell USB-C Dock សែងមីីោេ់ប្រព័ន្ធពីមាូតរង់ចា ំ(ON តាមលំនាសំែងម)។

ចំណា:ំ មុែង្រសនះមានែំសនាងរការែតសលសពលែែលអាោរ់ទ័រថ្មពលភា្ជ រ់នមួយប្រព័ន្ធរាុសណាោ ះ។

រិទ Sleep (ការសែក)

រិទ Sleep (ការសែក) ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក/រិទប្រព័ន្ធពីមាូត Sleep(S3) សលក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
(OFF តាមលំនាំសែងម)។

ចំណា:ំ សលសពលសរងកែំសនាងរការ វានឹងមិនអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធសែកសនាះសទ IRST ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ សហងយជសប្មងេថ្មពលក្នុង
ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការនឹងទសទ។

កុងតាក់រប្មរ LID

សរងកកុងតាក់រប្មរ Lid ែិ្នកសនះភា្ជ រ់មកនមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក/រិទប្រព័ន្ធពីការសរងក សលសពលរប្មរសលសរងក (ON តាម
លំនាសំែងម)។

សរងកកុំព្យូទ័រសលសពលរប្មរសរងក ែិ្នកសនះភា្ជ រ់មកនមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក/រិទប្រព័ន្ធពីការសរងក សលសពលរប្មរសលសរងក (ON តាម
លំនាសំែងម)។

Intel Speed Shift Technology

Intel Speed Shift Technology ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក/រិទការោបំ្ទរសចចាក ភិទយា Intel Speed Shift
Technology ។ មុែង្រសនះអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសប្ជងេសរីេការអនុភតិអង្គែំសនាងរការែែលេមប្េរសោយេ្វ័យប្រភតិិ (ON
តាមលំនាំសែងម)។

េនិិេុែ
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតៃនេនិិេុែ និងការកំនាត់។

តារ៉ង 9. េនិិេុែ 
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េនិិេុែ TPM 2.0

េនិិេុែ TPM 2.0 សរងក ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលសប្ជងេសរីេថ្សតងមាូឌុល Trusted Platform Module(TPM) រជាអាចរកសញងញ
សោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការឬអត់ (OS) ។ (ON តាមលំនាំសែងម)
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PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ សរងក ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលប្ររ់ប្រង TPM Physical Presence Interface(PPI) ។ សលសពលសរងក
ែំសនាងរការ ការកំនាត់សនះអនុញ្ញា តឲ្យ OS រំលងផ្ទា ងំិិល់ែំនាឹងអ្នកសប្រងប្រាេ់ BIOS PPI សលសពលសរងក TPM PPI និង
ែំសនាងរការពាក្យរញ្្ជ  (OFF តាមលំនាសំែងម)។

PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ រិទ ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលប្ររ់ប្រង TPM Physical Presence Interface(PPI) ។ សលសពលសរងក
ែំសនាងរការ ការកំនាត់សនះនឹងអនុញ្ញា តឲ្យ OS រំលងផ្ទា ងំិិល់ែំនាឹងអ្នកសប្រងប្រាេ់ BIOS PPI សលសពលរិទ TPM PPI និង
រិទែំសនាងរពាក្យរញ្្ជ  (#2, 4, 7, 9, & 11) (OFF តាមលំនាសំែងម)។

PPI Bypass េប្មារ់ Clear Commands ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលប្ររ់ប្រង TPM Physical Presence Interface(PPI) ។ សលសពលសរងក
ែំសនាងរការ ការកំនាត់សនះនឹងអនុញ្ញា តឲ្យ OS រំលងការសោតសងងងៃនផ្ទា ំងអ្នកសប្រងប្រាេ ់BIOS PPI សលសពលែែលអនុភតិពាក្យរញ្្ជ
េមាអា ត (OFF តាមលំនាំសែងម)។

សរងកការរញ្្ជ ក់ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់ប្ររ់ប្រងថ្សតង TPM Endorsement Hierarchy រជា
អាចសប្រងរានសោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការឬអត់ (OFF តាមលំនាសំែងម)។

សរងកទំហំិទាុកេំខាន់ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់ប្ររ់ប្រងថ្សតង TPM Storage Hierarchy អាចសប្រងរាន
សោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការឬអត់ (ON តាមលំនាសំែងម)។

SHA-256 ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសលសពលសរងក អនុញ្ញា តកា្យ BIOS និង TPM សប្រងកីួនសោះប្សាយដេ SHA-256
សែងមីីពប្ងីកការវាេ់េទាង់សៅន TPM PCRs អំងុងសពលរ៊ូត BIOS (ON តាមលំនាំសែងម)។

េមាអា ត ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលេមាអា តព័ត៌មានមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ TPM សហងយរែង្វរ TPM សៅសា្ថ នភាពសែងមភិញ (OFF តាម
លំនាសំែងម)។

TPM State ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទែំសនាងរការ TPM ។ សនះរជានសា្ថ នភាពប្រតិរតិិការធម្មតាេប្មារ ់TPM សលសពលែែលអ្នកចង់
សប្រងការសរវរចំេមត្ថភាពសពញសលញររេ់វា (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

Intel Software Guard Extension

Intel SGX ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សប្ជងេយក Intel Software Guard Extension Enclave
Reserve Memory Size ។ ជសប្មងេមានែូចតសៅ៖
● រានរិទ
● រានសរងក
● ការប្ររ់ប្រងេូហ្វែភរ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)

SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ SMM) ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទការការពារការកាត់រន្ថយដនិ្័យេនិិេុែ UEFI SMM (ON តាមលំនាំសែងម)។

លុរទិន្នន័យសលរ៊ូតរនាទា រ់

ចារ់សិដាងមលុរទិន្នន័យ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសលសពលែែលសរងកសធ្វងកា្យប្រាកែថ្ BIOS នឹងោក់ភែិៃនការេមាអា តទិន្នន័យរនាទា រ់េប្មារ់ឧរករនា៍ិទាុក
ែែលភា្ជ រ់សៅផ្ទា ំងសមសលសពលរ៊ូតនថ្មីរនាទា រ់ (OFF តាមលំនាសំែងម)។

ោច់ខាត

ោច់ខាត ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកសរងក ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមាូឌុល BIOS នអនិៃ្គនិយ៍ៃនសេវាកម្ម Absolute Persistence
Module ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute Software ។ ជសប្មងេមានែូចន៖
● Enable Absolute - សរងកែំសនាងរការ Absolute Persistence និងែំសនាងរការមាូឌុល

Persistence Module ៃនកម្ម ភិធីរង្ករ់ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)
● Disable Absolute - រិទែំសនាងរការ Absolute Persistence ។ មាូឌុល

Persistence Module ែែលរានរង្ករ់មិនប្តូភរានែំសងងងសទ។
● Permanently Disable Absolute - រិទែំសនាងរការអនិរមុែមាូឌុល Absolute

Persistence នអចិៃ្គនិយ៍ពីការសប្រងតសៅសទវត។

េនដាិេុែប្ចករ៊ូត UEFI

េនដាិេុែប្ចករ៊ូត UEFI ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រង ប្ររ់ប្រងថ្សតងប្រព័ន្ធនឹងសេ្នងេុំឲ្យអ្នកសប្រងប្រាេ់ រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងឬអត ់(សរងរានកំនាត់) សលសពលកំពុង
រ៊ូតសៅប្ចករ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។ ជសប្មងេមានែូចខាងសប្កាម៖៖
● មិនែែល

ការែំសងងង BIOS 89



តារ៉ង 9. េនិិេុែ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● ននិចចា
● ននិចចា សលងកែលងែត HDD ខាងក្នុង (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)
● ននិចចា សលងកែលង HDD&PXE ខាងក្នុង

ពាក្យេមា្ង ត់
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតពីការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់។

តារ៉ង 10. ពាក្យេមា្ង ត់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រងកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ពាក្យេមា្ង ត់ HDD-0 ខាងក្នុង ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត ់ប្ោយថ្េរឹង។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់

អកសេរធំ សរងក ឬរិទការសប្រងែែលជប្មុញសលងអកសេរធំ (OFF តាមលំនាំសែងម)។

អកសេរតូច សរងក ឬរិទការសប្រងែែលជប្មុញសលងអកសេរតូច (OFF តាមលំនាំសែងម)។

សលែ សរងក ឬរិទការសប្រងែែលជប្មុញសលងសលែយ៉ា ងសដចណាេ់មួយែទាង់ (OFF តាមលំនាសំែងម)។

តួអកសេរពិសេេ សរងក ឬរិទការសប្រងែែលជប្មុញសលងតួអកសេរពិសេេយ៉ា ងសដចណាេ់មួយតួ (OFF តាមលំនាំសែងម)។

តួអកសេរអរីររមា អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សប្ជងេយកចំនួនតួអកសេរែែលអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ (4 នតៃម្លលំនាំសែងម)។

រំលងពាក្យេំង្ត់

រំលងពាក្យេំង្ត់ សពលសរងកែំសនាងរការ វាននិចចាកាល នឹងេួររកពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹងខាងក្នុង និងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ សលសពលមាា េុីនសរងកសចញពីសា្ថ នភាពរិទ។
ជសប្មងេមានែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● រំលងការរ៊ូតសងងងភិញ

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេមា្ង ត់

សរងកការែកែប្រពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកប្ររ់ប្រង ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលសលសពលសរងក អ្នកសប្រងអាចរិូរពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹង និងប្រព័ន្ធរានសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការពាក្យេមា្ង ត់
អ្នកប្ររ់ប្រង (OFF តាមលំនាំសែងម)។

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេមា្ង ត់

សរងកការែកែប្រពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកប្ររ់ប្រង ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកែែលសលសពលសរងក អ្នកសប្រងអាចរិូរពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹង និងប្រព័ន្ធរានសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការពាក្យេមា្ង ត់
អ្នកប្ររ់ប្រង (OFF តាមលំនាំសែងម)។

Admin Setup Lockout (ការចាក់សសាការែំសងងងអ្នកប្ររ់ប្រង)

ចាក់សសាការកំនាត់អ្នកប្ររ់ប្រង ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកប្ររ់ប្រង អាចប្ររ់ប្រងពីរសរវរែែលអ្នកសប្រងអាចចូល ឬមិនអាចចូលរានសៅកាន់ការែំសងងង
BIOS រាន (OFF តាមលំនាំសែងម)។

Active Password Lockout (ការចាក់សសាពាក្យេមា្ង ត់េកម្ម)

Enable Master Password Lockout (សរងកែំសនាងរការការចាក់សសាពាក្យេមា្ង ត់េកម្ម) ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់រិទការោំប្ទពាក្យេមា្ង ត់េកម្ម (OFF តាមលំនាសំែងម)។
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ការសិារអារ់សែត
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតពីការកំនាត់សលងការសិារអារ់សែត ។

តារ៉ង 11. ការសិារអារ់សែត 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការអារ់សែតកម្ម ភិធីរង្ករ់ការ់េ៊ុល UEFI

អារ់សែតហ្វជាមែភរការ់េ៊ុល UEFI ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទការអារ់សែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែតការ់េុល UEFI
(ON តាមលំនាំសែងម) ។

ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង

ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទការសិារពីសា្ថ នភាព BIOS ែូចមួយចំនួនពីឯកសារសាដា រសងងង ភិញ
សលសលងប្ោយថ្េរឹងរមមររេ់អ្នកសប្រងប្រាេ់ ឬ ពី USB ខាងសប្ស (ON តាមលំនាសំែងម)។

ការទមា្ល ក់កប្មិតថ្្ន ក់ BIOS

អនុញ្ញា តសអាយ BIOS ទមា្ល ក់ជំនាន់ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងរិទ ឬសរងកការសធ្វងរចចារីន្នភាពកម្ម ភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកំែនាមុន។

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទលំហូររ៊ូតេប្មារ់ឧរករនា ៍SupportAssist OS
Recovery សលក្នុងករនាីែែលមានរញ្ហា សលងប្រព័ន្ធណាមួយ (ON តាមលំនាសំែងម)។

BIOSConnect

BIOSConnect ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទ ការែំសងងង BIOSConnect សែងមីីសាកលីងការសិារ
នថ្មីៃន Cloud Service OS ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការចមីងររ៉ជ័យក្នុងការរ៊ូតក្នុងចំនួនកំនាត់មួយ (ON តាម
លំនាសំែងម)។

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS សោយេ្វ័យប្រភតិិររេ់ Dell

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS សោយេ្វ័យប្រភតិិររេ់ Dell ែិ្នកសនះអនុញ្ញា កា្យអ្នកសប្រងសប្ជងេសរីេ និងកំនាត់ចំនួនៃនការររ៉ជ័យៃនការរ៊ូតសោយប្រព័ន្ធមុន SupportAssist OS
Recovery ប្តូភរានចារ់សិិងម។ ជសប្មងេសលប្តង់សនះរជាមានែូចខាងសប្កាម៖
● រិទ
● 1

● 2 (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● 3

ការប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធ
ែិ្នកសនះិិល់ការកំនាត់ការប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធ។

តារ៉ង 12. ការប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សា្ល កសេវាកម្ម

សា្ល កសេវាកម្ម ែិ្នកសនះិិល់សា្ល កសេវាកម្មពិសេេររេ់កុំព្យូទ័រ។

សា្ល កប្ទព្យ

សា្ល កប្ទព្យ ែិ្នកសនះិិល់នូភសា្ល កប្ទព្យពិសេេសហងយមានអតិេញ្ញា នាតួអកសេររហូតែល់ 64 តួែែលអាចប្តូភរានកំនាត់សោយអ្នកប្ររ់ប្រងែិ្នក IT ។

លក្ខនាៈ AC

ភាញា ក់សលសលង AC ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់អាចសរងក ឬរិទមុែង្រែែលប្រព័ន្ធរ៊ូតសលសពលែែលឆ្្ន ំងសាកប្តូភរានរកសញងញ
(OFF តាមលំនាំសែងម)។

ភាញា ក់សលសលង LAN
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តារ៉ង 12. ការប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ភាញា ក់សលសលង LAN ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសប្ជងេសរីេប្រេិនសរង និងពីរសរវរែែលប្រព័ន្ធរួររ៊ូតសលសពលភា្ជ រ់សៅ LAN ។ ជសប្មងេែែលមានសលទីសនះ មានែូច
ខាងសប្កាម៖
● Disabled - ប្រព័ន្ធនឹងមិនរ៊ូតនមួយេញ្ញា  LAN ពិសេេណាមួយសងងយ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)។
● LAN only - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធសរងកែំសនាងរការសោយេញ្ញា  LAN ពិសេេពីកុំព្យូទ័ររណិាញ។
● LAN with PXE Boot - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធភាញា ក់ពីសា្ថ នភាព S4 ឬ S5 សហងយរ៊ូតសៅ PXE ។

Auto On Time

Auto On Time ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកំនាត់ៃថ្ង/សពលែែលរានកំនាត់សលសពលប្រព័ន្ធអាចសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិរាន។ ជសប្មងេែែលមានសលទីសនះ មានែូច
ខាងសប្កាម៖
● ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● រ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងសធ្វងការ
● ៃថ្ងែែលសប្ជងេសរីេ

កាដា រចុច
ជសប្មងេសនះិិល់ការកំនាត់កិារចុច។

តារ៉ង 13. កាដា រចុច 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងកប្ោរ់ចុចចាក់សសាសលែ

សរងក Numlock ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសរងក ឬរិទមុែង្រ Numlock សលងរ៊ូត (ON តាមលំនាសំែងម)។

ជសប្មងេរិទសសា Fn

ជសប្មងេរិទសសា Fn ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលរិូរមាូតៃនប្ោរ់ចុចមុែង្រ (ON តាមលំនាំសែងម)។ ជសប្មងេមានែូចតសៅ៖
● Lock Mode Standard - មុែង្រ F1-F12 រុរ៉នា
● Lock Mode Secondary - សរងកមុែង្រទីពីរសលងប្ោរ់ចុច Fn (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)។

ពន្លជាសប្កាយកិារចុច

ពន្លជាសប្កាយកិារចុច ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកំនាត់ពន្លជាកិារចុច។ ជសប្មងេមានែូចន៖
● Disabled - ពន្លជាកិារចុចនឹងរិទ។
● Dim - សរងកមុែង្រពន្លជាកិារចុចសលកប្មិតពន្លជា 50% ។
● Bright - សរងកមុែង្រពន្លជាកិារចុចសលកប្មិតពន្លជា 100% (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសលសលង AC

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសលសលង AC ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកំនាត់តៃម្លសពលរលត់េប្មារ់ពន្លជាកិារចុចសលសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេែែលមានសលទីសនះ
មានែូចខាងសប្កាម៖
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសលសលងថ្ម
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តារ៉ង 13. កាដា រចុច (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសលសលងថ្ម ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកំនាត់តៃម្លសពលរលត់េប្មារ់ពន្លជាកិារចុចសលសពលថ្មកំពុងិិល់ថ្មពលសៅកា្យកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេែែលមានសលទីសនះ មានែូច
ខាងសប្កាម៖
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

លក្ខនាៈមុនរ៊ូត
ែិ្នកសនះិិល់នូភព័ត៌មានលមអាិតពីលក្ខនាៈមុនរ៊ូត និងការកំនាត់។

តារ៉ង 14. លក្ខនាៈមុនរ៊ូត 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សារប្ពមានអាោរ់ទ័រ

សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសរងក ឬរិទសារប្ពមានអំងុងសពលរ៊ូតសលសពលអាោរ់ទ័រមានថ្មពលថ្មសែ្សាយប្តូភរានរកសញងញ (រានសរងក
ែំសនាងរការតាមលំនាសំែងម)។

ការប្ពមាន និងកំហុេ

ការប្ពមាន និងកំហុេ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងសរងក ឬរិទែំសនាងរការរ៊ូតកា្យផ្អា កែំសនាងរការសលសពលមានការប្ពមាន ឬកំហុេប្តូភរានរកសញងញែតរាុសណាោ ះ។ ជសប្មងេមាន
ែូចតសៅ៖
● Prompt on Warnings and Errors - រញ្ឈរ់ ជូនែំនាឹង សហងយរង់ចាកំារវាយរញចាូលពីអ្នកសប្រង

សលសពលមានការប្ពមាន ឬកំហុេប្តូភរានរកសញងញ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)។
● Continue on Warnings - រនិសលសពលមានការប្ពមានប្តូភរានរកសញងញ ែតផ្អា កសលសពលមានកំហុេ
● Continue on Warnings and Errors - រនិសលសពលមានការប្ពមាន ឬកំហុេប្តូភរានរកសញងញអំងុង

សពល POST

ការប្ពមាន USB-C

សរងកសារប្ពមានែុំរំែរក ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសរងក ឬរិទសារប្ពមានែុំរំែរក (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

រ៊ូតរហ័េ

រ៊ូតរហ័េ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសលីងនៃនែំសនាងរការរ៊ូត UEFI ។ ជសប្មងេែែលមានសលទីសនះ មានែូចខាងសប្កាម៖
● Minimal - កាត់រន្ថយសពលសភោរ៊ូតសោយរំលងការសរងកែំសនាងរការការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ និងដែែភរនក់ោក់អំងុងសពលរ៊ូត

(ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● Thorough - អនុភតិការសរងកែំសនាងរការការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ និងដែែភរទាំងប្េុងអំងុងសពលរ៊ូត។
● Auto - អនុញ្ញា តកា្យ BIOS េសប្មចការសរងកែំសនាងរការការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសធ្វងអំងុងសពលរ៊ូត

រែន្ថមសពលសភោ BIOS POST

រែន្ថមសពលសភោ BIOS POST ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសពលសភោែំសនាងរការ BIOS POST ។ ជសប្មងេមានែូចតសៅ៖
● 0 ភិនាទី (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី

MAC Address Pass-Through
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តារ៉ង 14. លក្ខនាៈមុនរ៊ូត (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

MAC Address Pass-Through ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកាអ្នកសប្រងកំនាត់អាេយោ្ឋ ន MAC ឆ្លងសោយជំនួេអាេ័យោ្ឋ ន NIC MAC ខាងសប្ស៖
● អាេយោ្ឋ នប្រព័ន្ធ MAC ែតមួយរត់ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)
● NIC 1 MAC ែែលរានរួមរញចាូល
● រានរិទ

និម្មិតកម្ម
ែិ្នកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតពីការកំនាត់និមិ្មតកម្ម។

តារ៉ង 15. និម្មិតកម្ម 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

រសចចាកភិទយានិម្មិតររេ់ Intel

សរងករសចចាកភិទយានិម្មិតកម្មររេ់ Intel (VT) ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសរងក ឬរិទនិមិ្មតកម្មសែងមីីែំសនាងរការ Virtual machine monitor (មាូនីទ័រមាា េុីន
និម្មិត, VMM) (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

VT for Direct I/O (VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់)

សរងក Intel VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធពីភាពអាចែំសនាងរការ VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

រសចចាក ភិទយា Intel Trusted Execution Technology(TXT)

សរងកែំសនាងរការរសចចាកភិទយា Intel Trusted Execution Technology(TXT) ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកែែលសរងក ឬរិទជសប្មងេែែលអនុញ្ញា តកា្យ Measured VMM សប្រងេមត្ថភាពដែែភររែន្ថម
ែែលិិល់សោយ Intel TXT (OFF តាមលំនាំសែងម) ។ ខាងសប្កាមសនះប្តូភែតសរងកែំសនាងរការសែងមីីកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ Intel
TXT ៖
● មាូឌុលកម្មភិធីែែលទុកចិតិ (Trusted Platform Module, TPM)

● Intel Hyper-Threading

● េ្នូល CPU ទាងំអេ់ (ោបំ្ទេ្នូលសប្ចងន)
● រសចចាកភិទយានិម្មិតររេ់ Intel

● Intel VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់

ែំសនាងរការ
ែិ្នកសនះិិល់ការកំនាត់ៃនែំសនាងរការ។

តារ៉ង 16. ែំសនាងរការ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការោបំ្ទពហុេ្នូល

េ្នូលេកម្ម ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចំនួនៃនេ្នូលេកម្មសលងកុំព្យូទ័រ។ ជសប្មងេមានែូចតសៅ៖
● េ្នូលទាងំអេ់ (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep

សរងករសចចាកភិន្ជ  Intel SpeedStep ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកសែងមីីសរងក ឬរិទ រសចចាកភិទយា Intel SpeedStep Technology ែែលអនុញ្ញា តកា្យ
កុំព្យូទ័រែកេប្មួលសោយរត់ែរនសលងតង់េ្យុងអង្គែំសនាងរការ និងសប្រកង់េ្នូលសោយរន្ថយការសប្រងប្រាេ់ថ្មពលនមធ្យម និងិលិតកម្មកំសៅ (រាន
សរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។
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តារ៉ង 16. ែំសនាងរការ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

C-States Control

សរងក C-States Control ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកសែងមីីសរងក ឬរិទ C-States Control ែែលកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធេមត្ថភាពររេ់ CPU សែងមីីចូល
និងរញចារ់សា្ថ នភាពថ្មពលសែ្សាយ។ សលសពលរិទ វារិទែំសនាងរការ C-States ទាងំអេ់ (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាសំែងម)។

រសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost

សរងករសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សរងក ឬរិទរសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost Technology (រានសរងកែមសនាងរការ
តាមលំនាំសែងម)។
● Disabled - មិនអនុញ្ញា តកា្យប្ោយភឺរសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost Technology រសង្កងន

សា្ថ នភាពែំសនាងរការៃនអង្គែំសនាងរការកា្យសលងេពីែំសនាងរការេិង់ោរសទ។
● Enabled - អនុញ្ញា តកា្យរសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost Technology រសង្កងនែំសនាងរការៃន

CPU ឬអង្គែំសនាងរការប្កាហ្វិក។

រសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading

សរងករសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសប្រងប្រាេ់កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមុែង្រសនះែែលធនធានអង្គែំសនាងរការប្តូភរានសប្រងកា្យកាន់ែតមានប្រេិទ្ធភាពរែន្ថម សោយសរងក
ែំសនាងរការសប្េតសប្ចងនសែងមីីែំសនាងរការសលងេ្នូលនីមួយៗ (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
ែិ្នកសនះមានកំនាត់សហតុប្ពឹតិការនា៍ BIOS កំសៅ និងថ្មពល។

តារ៉ង 17. កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ BIOS

លុរកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ BIOS ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកសែងមីីរក្សា ឬលុរកំនាត់សហតុប្ពឹតិការនា៍ BIOS ។ វាក៏រ៉យនាមប្ពឹតិការនា៍ែែលរានរក្សាទុកទាងំអេ់
(កាលររិសច្ឆទ សពលសភោ សារ) (“Keep” ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)។

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ

លុរសចាលកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ ែិ្នកសនះមានកុងតាក់រិទសរងកសែងមីីរក្សា ឬេមាអា តកំនាត់សហតុប្ពឹតិការនា៍កំសៅ។ វាក៏រ៉យនាមប្ពឹតិការនា៍ែែលរានរក្សាទុកទាងំអេ់ (កាលររិសច្ឆទ
សពលសភោ សារ) (“Keep” ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)។

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ថ្មពល

េមាអា តកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល ែិ្នកសនះភា្ជ រ់នមួយកុងតាក់រិទសរងកសែងមីីរក្សា ឬេមាអា តកំនាត់សហតុប្ពឹតិការនា៍ថ្មពល។ វាក៏រ៉យនាមប្ពឹតិការនា៍ែែលរានរក្សាទុកទាងំអេ់
(កាលររិសច្ឆទ សពលសភោ សារ) (“Keep” ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម)។

ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សលក្នុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអ្នករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការែំសងងង BIOS 95

https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support


ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសោយេ្វ័យប្រភតិិ។ អ្នកក៏អាចសប្រងសលែេមា្គ ល់ិលិតិល ឬែេ្វងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសោយែ្លួនឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
5. សលក្នុងរញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកសាររចចាុរីន្នភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសាររចចាុរីន្នភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សល www.dell.com/support ។

ការអារ់សែត BIOS សលក្នុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS សលសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សល www.dell.com/support ។

សធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សលក្នុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអ្នករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សលក្នុង "ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សលក្នុង 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 ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលសឈា្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

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

ការអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

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

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអ្នករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS

អ្នកអាចែំសនាងរការឯកសារអារ់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្រងប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអ្នកក៏អាចអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សលសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានរសង្កងតសងងងរនាទា រ់ពីឆ្្ន  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះ សហងយអ្នកអាចរញ្្ជ ក់រានសោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អ្នកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រ
ររេ់អ្នក។ ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សនះ។

ចំណា:ំ មានែតកុំព្យូទ័រែែលមានជសប្មងេអារ់ែែត BIOS Flash Update សលក្នុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ សទងរអាចសប្រងមុែង្រសនះរាន។

ការអារ់សែតពីមុជានុយរ៊ូត One-Time

សែងមីីអារ់ែែត BIOS ររេ់អ្នកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អ្នកប្តូភការ៖

96 ការែំសងងង BIOS

https://www.dell.com/support/kbdoc/000124211
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/kbdoc/000131486
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/kbdoc/000145519/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln153694


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

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័ត្ន: ដមរិទប្រព័ន្ធក្នុងកំងុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអ្នករិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

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

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
តារ៉ង 18. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង 

ប្រស្ទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អ្នកអាចរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិន្នន័យសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអ្នកសលសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកប្ររ់ប្រង សលសពលេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភា្ល មៗរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក System Securityសហងយចុច Enter។
សអប្កង់ Security រង្ហា ញសងងង។

2. សប្ជងេយក System/Admin Password សហងយរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សលក្នុងចសនា្ល ះទំសនរ រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី ។
សប្រងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលែចារ់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
● មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។
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3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នករានរញចាូលមុនសលក្នុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសេ្នងេុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិដាងមសងងងភិញ។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភធានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សលក្នុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនពយាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

2. សលក្នុងសអប្កង់ 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:ំ ប្រេិនសរងអ្នកផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសលសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអ្នកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសលសពលមានការទាមទារ។

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS នឹងសធ្វងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS ក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

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 អ្នករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានឯកសារែែលភា្ជ រ់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អ្នក។

98 ការែំសងងង BIOS
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រធានរទ :

• ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
• កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

• ពន្លជាស្្លងងភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ប្រព័ន្ធ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• នាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC)

• ការអារ់សែត BIOS សលក្នុង Windows

• សធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សលក្នុង Windows

• សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

• រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
ែូចនកុំព្យូទ័រយួរៃែភារសប្ចងនែែរ កុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់ Dell សប្រងថ្មលីចូមអុីយាុង។ ប្រស្ទមួយៃនថ្មលីចូមអុីយាុង រជាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ។ ថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ មានការសកងនសងងងនូភប្រនប្រិយភាពនារាុនា្ម នឆ្្ន ថំ្មីៗសនះ សហងយរានកា្ល យសៅនេិង់ោរសលក្នុងឧេ្សាហកម្មសអងិចប្តូនិក សោយសារែតចំនាង់
ចំនូាលចិតិររេ់អតិថិជនេប្មារ់ទប្មង់សេដាងង (នពិសេេនមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែសេដាងងនងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ រសចចាក ភិទយាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយ រជានកតិាេកិានុពលែែលរណិាលឲ្យប្ោរ់ថ្មសរាា ង

ថ្មែែលសរាា ងអាចរាះពាល់ែល់ែំសនាងរការៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែ។ សែងមីីទរ់សា្ក ត់ការែូចខាតរែន្ថមសទវតចំសពាះឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ ់ឬេមាេភារិទាុកខាងក្នុងែែលនាឲំ្យែំសនាងរការមិនប្រប្កតី េូមរញ្ឈរ់ការសប្រងកុំព្យូទ័រយួរៃែ និងសធ្វងឲ្យវាអេ់ថ្មពលសោយផិ្ច់អាោរ់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យសប្រងអេ់។

ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានែូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សយងងេូមិិល់អនុសាេន៍ឲ្យទាក់ទងសៅែិ្នកជំនួយិលិតិល Dell េប្មារ់ជសប្មងេសែងមីីែូរថ្មែែលសរាា ងសលសប្កាមលក្ខែនា្ឌ ៃនកិចចាេនយាធានាឬកិចចាេនយាសេវាកម្ម សោយរួមរញចាូលទាំងជសប្មងេេប្មារ់ែូរសោយ
អ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មែែលរានអនុញ្ញា តររេ ់Dell ិងែែរ។

ការែនានាំេប្មារ់ការប្ររ់ប្រង និងការរិូរថ្មលីចូមអុីយាុងមានែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសលសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● សធ្វងឲ្យថ្មអេ់ថ្មពលមុនសពលសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។ សែងមីីសធ្វងឲ្យថ្មអេ់ថ្មពល េូមែកអាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធ សហងយប្រតិរតិិប្រព័ន្ធែតសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ។ សលសពលែែលប្រព័ន្ធនឹងែលងមានែំសនាងរការសលសពលែែលរ៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច សនាះថ្មអេ់ថ្មពលទាងំប្េុងសហងយ។
● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្រងឧរករនា៍ប្ររ់ប្រស្ទសែងមីីទល់ ឬោេ់ថ្ម។
● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភនរ់សលក្នុងឧរករនា៍សោយសារែតវាសរាា ង កុំពយាយ៉មសោះវាសោយចាក់ទម្លុះ ពត ់ឬកសមទាចវា សប្ពាះថ្វាអាចរង្កឲ្យមានសប្ោះថ្្ន ក់។
● មិនប្តូភរាុនរាងែំសងងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅក្នុងកុំព្យូទ័រយួរៃែសងងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្ររែនិារ់សលសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្ររល់សៅកា្យ Dell ភិញសលក្នុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (ិិល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសោរពតាមរទរញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្ររែនិារ់សលសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សលឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកៃឆ្នែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយិលិតិល Dell តាមរយៈ https://www.dell.com/support េប្មារ់ជំនួយ និងការែនានារំែន្ថម។
● ការសប្រងថ្មែែលមិនែមននររេ់ Dell ឬមិនប្តូភោ្ន អាចរសង្កងនដនិ្័យៃនការសឆះ ឬិទាុះ។ េូមែូរថ្មែតនមួយថ្មប្តូភោ្ន ែែលរានទិញពី Dell ែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីសធ្វងការនមួយកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក។ កុំសប្រងថ្មពីកុំព្យូទ័រសិសេងសទវតនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ 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 - េំនួារែែលេួរនញឹកបរ់) ។

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (សៅថ្ការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ) អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងក្នុង។
រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិដាល់នូភឈុតជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក៖
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● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធ្វងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នក ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាែ្លះៗេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកមានភតិមានសលមុែកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសងងង។

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

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ែនាៈសពលងូសដ្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសឆ្វងែិ្នកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុែៃនការសធ្វង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសាដា ំែិ្នកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរ៉យ។

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

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលែសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពន្លជាស្្លងងភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ប្រព័ន្ធ
ពន្លជាស្្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្ម

ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្មរង្ហា ញពីសា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្មររេ់កុំព្យូទ័រ។ ទាំងសនះរជានសា្ថ នភាពថ្មពល៖

ពនា៌េប្កាេ់៖អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

￼ពនា៌សលងងទុំ៖កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

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

ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពលអាចសោតស្្លងងពនា៌សលងង្្លឹរែ្្លតៗ ឬពនា៌េសយ៉ងសៅតាម "កូែរ៊ីរ" ែែលរានកំនាត់នមុនែែលរង្ហា ញពីការររ៉ជ័យសិសេងៗ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនិរហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនមានអង្គចងចា ំឬ RAM ប្តូភរានរកសញងញ។

តារ៉ងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាសំិសេងៗៃន ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាំងរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

ចំណា:ំ កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  និងែំសណាះប្សាយែែលែនានាខំាងសប្កាមរសង្កងតក្នុងសោលរំនាងេប្មារ់អ្នករសចចាកសទេសេវាកម្ម Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា ។ អ្នករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាសំោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការែូចខាត
សោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។

តារ៉ង 19. កូែ LED ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ 

កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ (សលងងទុំ, េ) ការររិយ៉យពីរញ្ហា

1,1 ររ៉ជ័យក្នុងការរកសញងញ TPM

1,2 ររ៉ជ័យការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

2,1 ររ៉ជ័យអង្គែំសនាងការ

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

100 ការសោះប្សាយរញ្ហា

https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971


តារ៉ង 19. កូែ LED ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ (រានរនិ)

កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ (សលងងទុំ, េ) ការររិយ៉យពីរញ្ហា

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

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

2,5 អង្គចងចាំែំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 ររ៉ជ័យសអប្កង់ - សារ SBIOS

2,8 ររ៉ជ័យសអប្កង់ - ការរកសញងញ EC ៃនការររ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល

3,1 ររ៉ជ័យថ្មប្ោរ់េំែរាត

3,2 ររ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ

3,4 រកសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ររ៉ជ័យថ្មពល

3,6 ការដ្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

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

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសលសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អ្នក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ ់Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសលសពលែែលវាររ៉ជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការររ៉ជ័យែិ្នកេូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

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

នាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC)

មុែង្រកំនាត់សងងងភិញនូភនាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (Real Time Clock, RTC) អនុញ្ញា តសអាយអ្នកឬ អ្នករសចចាកសទេសេវាកម្ម សិារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Dell Latitude ប្រព័ន្ធនថ្មីពីសា្ថ នភាព ោ្ម ន POST/ោ្ម នថ្មពល/ោ្ម នរ៊ូត។ អង្គសោតចាេ់ែែលសរងកការកំនាត់
RTC នថ្មីមិនប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សទវតសទសលងមាូែែលទាំងសនះ។

ចារ់សិិងមការកំនាត់ RTC នថ្មីនមួយប្រព័ន្ធែែលប្តូភរានរិទ សហងយភា្ជ រ់សៅថ្មពល AC ។ ចុច សហងយេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលសអាយរានសាមេិរ (30) ភិនាទី។ ការកំនាត់ប្រពន្ធ ័RTC នឹងសកងតមានសលសពលសោកអ្នកែលងរ៊ូតុងថ្មពលភិញ។

ការអារ់សែត BIOS សលក្នុង Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសោយេ្វ័យប្រភតិិ។ អ្នកក៏អាចសប្រងសលែេមា្គ ល់ិលិតិល ឬែេ្វងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសោយែ្លួនឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
5. សលក្នុងរញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកសាររចចាុរីន្នភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសាររចចាុរីន្នភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សល www.dell.com/support ។
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សធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សលក្នុង Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សលក្នុង "ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សលក្នុង 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 រ ់USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលសឈា្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។
8. សធ្វងតាមការែនានាំែែលរង្ហា ញសលសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។

សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
េូមែនានាឲំ្យរសង្កងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អ្នកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោ្ន ៃន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសលេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីេុភត្ថិភាពសោកអ្នក និងសែងមីីការពារឧរករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសលក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក សយងងេូមសេ្នងកា្យអ្នករំសោះថ្មពលសេេេល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការរំសោះថ្មពលសេេេល់ ឬមយាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ" ក៏នជំដនក្នុងការសោះប្សាយរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅក្នុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់ក្នុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។
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6. ែំសងងងថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000130881 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
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ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន
អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រងធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួនទាំងសនះ៖

តារ៉ង 20. ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន 

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន ទីតាងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្មភិធី My Dell

រន្លឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សលក្នុង Windows search, វាយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយសលងរណិាញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ www.dell.com/support/windows

ចូលសប្រងែំសណាះប្សាយកំពូលៗ ការភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  ប្ោយសភី និងការទាញយក និងែេ្វងយល់រែន្ថមអំពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកតាមរយៈភីសែអូ សេវភសណៃែ
និងឯកសារ។

កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នកប្តូភរានកំនាត់អតិេញ្ញា នាយ៉ា ងពិសេេសោយសា្ល កសេវាកម្ម ឬសលែកូែសេវាកម្មរហ័េ។ សែងមីីសមងលធនធានោំប្ទ
ែែលពាក់ព័ន្ធេប្មារ់កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក រញចាូលសា្ល កសេវាកម្ម ឬកូែសេវាកម្មរហ័េសល www.dell.com/
support។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែេ្វងរកសា្ល កសេវាកម្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក េូមសមងល កំនាត់ទីតាំងសា្ល កសេវាកម្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សិសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។
2. សលសលងររារមុជានុយខាងសលងៃនទំព័រោំប្ទ េូមសប្ជងេសរីេ Support > Knowledge Base ។
3. សលក្នុងប្រអរ់ែេ្វងរកសលសលងទំព័រចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន វាយពាក្យរន្លឹះ ប្រធានរទ ឬសលែមាូែឌល សហងយរនាទា រ់មកចុច ឬរាះរូរតំណាងែេ្វងរក

សែងមីីសមងលអត្ថរទែែលទាក់ទង។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell េប្មារ់ការលក ់ការោំប្ទែិ្នករសចចាកសទេ ឬរញ្ហា សេវាកម្មររេ់អតិថិជន េូមចូលសមងល www.dell.com/contactdell។

ចំណា:ំ ភាពែែលអាចរករានមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និងិលិតិល សហងយសេវាកម្មែ្លះពុំមានសលក្នុងប្រសទេររេ់អ្នកសទ ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានអុីនធជានាិត អ្នកែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក័យរប្តទិញ រ័នាោ សភចែចារ ់ភិក័យរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។
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