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ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកិីតប្មូភនមុន

សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខ្លួនររេ់អ្នក។ 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។ ការខូចខាតសោយសារ
ការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ អាន និងអនុភតិតាមការែនានាេំុភតិិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយិលិតិល។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែខសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតិទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សលសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងភីនសទ។

ប្រយ័ត្ន: សលសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខ្លះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សសារែូសច្នះប្រេិនសរងអ្នកកំពុងផិ្ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសលសលងផ្ទា ងំចាក់សសារមុនសពលអ្នកផិ្ច់ែខសេ។ សលសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មងសែងមីីសជវេវាង ការសទារសៅរកភីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សិសេងសទវត។ ែូចោ្ន សនះិងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថ្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្រភពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសភ្លងង។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសលក្នុងឯកសារសនះ។

ប្រយ័ត្ន: ប្រព័ន្ធនឹងរិទ ប្រេិនសរងរប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញសលសពលែែលប្រព័ន្ធកំពុងែំសនាងរការ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនសរងកសទ ប្រេិនសរងរប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញ។

មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សិដាងមសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកសធ្វងតាម សេចកិីែនានាេំិីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាកែន្លងសធ្វងការររេ់អ្នករជាមានភាពោរសេ្មង និងសាអា តសែងមីីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
4. ផិ្ច់ែខសេរណិាញទាំងអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីផិ្ច់ែខសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហងយែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ផិ្ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីសភ្លងងររេ់ពួកវា។

1

6 ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


6. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលសអាយនរ់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនសាកថ្ម សែងមីីរដសោះថ្មសពលែែលសលសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែខសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

រប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពសរវរោរ់លមអាិតអំពីជំដនរមមែែលប្តូភសធ្វងមុនសពលអនុភតិតាមការែនានាសំោះសប្រងងរនា្ល េ់ណាមួយ។

េសង្កតសមងលរំរុងរប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអ្នកសធ្វងការតសម្លងង ឬែំសនាងរការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសម្លងងសប្រងង៖
● រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់។
● ផិ្ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថ្មពលអរ្គិេនី AC។
● ផ្ដា ច់ែខសេរណិាញ ទូរេ័ពទា និងែខសេទូររមនារមន៍ទាងំអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD សលសពលសធ្វងការសលខាងក្នុង សថរ្លិតកុំព្យូទ័រយួរៃែកុំព្យូទ័រ ណាមួយសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតរណិាលមកពីសអងិចប្តូសិាទិច (ESD) ។
● រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័ត្នសលងកប្មាលែែលប្រឆាំងនឹងសិាទិច។
● ពាក់ែេីកសជងងសសេ៊ូមិនចម្លងអរ្គិេនីសែងមីីកាត់រន្ថយកាកាេៃនការឆក់ចរនិ។

ថ្មពលរង់ចាំ

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

ែកឌុយសចញ ចុច រ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 15 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថ្មពលែែលសលេល់សលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ សោះថ្មពី សថរ្លិត។កុំព្យូទ័រយួរៃែ។

ចងភា្ជ រ់ោ្ន

ចងភា្ជ រ់ោ្ន រជានភិធីសា្គេិេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចងនសៅក្នុងកែន្លងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធ្វងតាមរយៈការសប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ (ESD) ។ សលសពលភា្ជ រ់ែខសេសភ្លងងចូលោ្ន  េូមប្រាកែថ្វាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈធាតុមិនមានសប្សារសហងយមិនមានៃិទាោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែខសេពាក់នឹងកៃែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាំងប្េុងនមួយនឹងែេីកររេ់អ្នក សហងយប្តូភប្រាកែថ្អ្នកសោះសប្រងងអលង្្ក រទាំងអេ់ែូចន នាងិកាៃែ ែខសេៃែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ រ់ខ្លួនអ្នកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំមួយសលសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេធាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធ្វងកា្យខូចខាតសេវរ្វីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលខ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធ្វងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សលក្នុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសភទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។
● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសង្កងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No

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

ខាងសប្សទាក់ទងនឹងការខូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ៍ ឬសប្ចងនែខសែងមីីរោយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យខូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការខូចខាត ESD៖
● សប្រងែខសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែខសេមិនឆ្លងចរនិឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសង្កងនេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេធាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចោល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភធានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីខ្លួន

ររេ់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖
● កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសលសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សលសពលសប្រងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ

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

● ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្សារសលសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសលសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ ដម
សប្រងែខសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែខសេសភ្លងងខាងក្នុងៃនែខសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនិងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែខសេសភ្លងងសលខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សលសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្វងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សភ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សភ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសោទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះរោជ័យ។

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

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

● កញចារ់ ESD – ោល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាងំអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្វូមែូចោ្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសលក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសលសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សលែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសលក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសលសលងកប្មាល ESD សលក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សលសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសលក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រងែខសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សលសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ សលសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

សប្កាយពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអ្នករានរញចារ់ែំសនាងរការសោះែូរណាមួយសហងយ ចូរប្តូភប្រាកែថ្អ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា ៍កាត និងែខសេខាងសប្សណាមួយមុននឹងសរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសភ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ប្រេិនសរងមានការទាមទារ ចូររញ្្ជ ក់ថ្កុំព្យូទ័រមានែំសនាងរការប្រប្កតីសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធី សោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist។

8 ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អ្នក

1. រប្មររាត
2. ថ្ម
3. រន្ធ DC ចូល
4. កែន្លងទទួលកំសៅ
5. មាូឌុលអង្គចងចាំ
6. េនទាះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
7. SSD M.2 2230
8. ឧរាល័រ
9. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
10. រនទាះរាះ
11. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច
12. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
13. រ៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មភិធីអានសា្ន មប្មាមៃែ
14. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
15. ផ្ទា ំង I/O
16. កង្ហា រប្រព័ន្ធ
17. កាត WLAN

2

េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អ្នក 9



18. SSD M.2 2280

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

10 េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អ្នក



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង

ចំណា:ំ រូរភាពសលក្នុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

ប្រធានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• រញ្ជីស្ចចា
• រប្មររាត
• ថ្ម
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• ថ្មប្ោរ់េំែរាត
• កាត WLAN

• ឧរករនា៍រំពងេំសងង
• កែន្លងទទួលកំសៅ
• កង្ហា រប្រព័ន្ធ
• ផ្ទា ងំ I/O

• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• រន្ធ DC ចូល
• រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ (នជសប្មងេ)

• រនទាះរាះ
• សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
• កែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ែំសនាងរការក្នុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖
● ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #0

● ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #1

● ប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិច (ែនានាកំា្យសប្រងេប្មារ់អ្នកជំនាញរសចចាកសទេ)

ចំណា:ំ ទួរនាជាភីេ #0 សប្រងេប្មារ់ស្ចចា  0-1 សហងយទួរនាជា ភីេ #1 សប្រងេប្មារ់ស្ចចា  2-4

រញ្ជីស្ចចា
ចំណា:ំ សលសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ ចូរកត់ចំណាបំ្រសភទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហងយោក់វាក្នុងប្រអរ់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះរជាសែងមីីប្រាកែថ្ ចំនួនស្ចចា  និងប្រសភទស្ចចា  រជាប្តឹមប្តូភ និងប្ររ់ចំនួនសលសពលចារ់រញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រខ្លះមានៃិទាមាា សញទិក។ ចូរប្រាកែថ្ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសចាលសលងៃិទាសនះ សលសពលសធ្វងការោក់េមាេភារ។

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា  

3

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 11



តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា  
េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មររាត M2x8 - ស្ចចា ក់លមួក

M2x4

2

7

ថ្ម 3 ប្ោរ់ M2x3 4

ថ្ម 4 ប្ោរ់ M2x3 5

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (រន្ធ 1) M2x3 1

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (រន្ធ 2) M2x3 1

សជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅៃនប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M1.6x2 2

WLAN M2x3 1

កែន្លងទទួលកំសៅ M2x5.35 - ស្ចចា ក់លមួក 4

កង្ហា រប្រព័ន្ធ M2x2 2

ស្ចចា ប្តសចវក M2.5x3.5 6

ផ្ទា ងំ I/O M2x2 4

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x2 2

រន្ធ DC ចូល M2x3 1

រ៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មភិធីអានសា្ន មប្មាមៃែ M2x3

M1.6x2

1

1

រនទាះរាះ M1.6x2

M2x2

3

2

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់ M2.5x3.5 6

12 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 13



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួក (M2x8) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ោេ់សែងមីីសរងករប្មររាតចារ់សិិងមពីកែន្លងិតៃនែិ្នកប្តសចវក សហងយអ្នកអាចសធ្វងការសោះ និងអនុភតិតាម "សេចកិីែនានា"ំ ែែលរានរង្ហា ញសលក្នុងរូរភាពសែងមីីសោះរប្មររាត។
4. សលងករប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

14 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មររាតសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយខាទា េ់រប្មររាតឲ្យចូលេ៊រ់។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួក (M2x8) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាពំីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេិីពី ថ្មលីចូមអុីយាុង

ប្រយ័ត្ន:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសលសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● រដសោះរនទាុកថ្មកា្យអេ់មុនសធ្វងការសោះវាសចញ។ ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្រព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ—ថ្មប្តូភរានរដសោះរនទាុកអេ់សលសពលកុំព្យូទ័រសរងកែលងែំសនាងរការសលសពលរាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។

● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធ្វងឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។

16 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ដមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោេ់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសលសពលសធ្វងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ខុេកែន្លងសែងមីីរង្្ក រការចាក់ទម្លុះ ឬខូចខាតសៅសលងថ្ម 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។

ការសោះថ្ម 3 ប្ោរ់ - UMA/ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ

Vostro 5501 ក៏ោបំ្ទថ្ម 4 ប្ោរ់ែែរ។

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្ម 3 ប្ោរ់ និងិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សលងកថ្មសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 17
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ការែំសងងងថ្ម 3 ប្ោរ់ - UMA/ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ Vostro 5501 ក៏ោំប្ទថ្ម 4 ប្ោរ់ែែរ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំថ្មប្ោរ់េំែរាត 3 ប្ោរ ់សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងថ្ម នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  M2x3 រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំកិារចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

18 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងករប្មរមីឡាែែលប្ររសប្រងងែំសងងងអង្គចងចាសំចញ។
2. សោយសប្រងចុងប្មាម េូមោេ់ទប្មស្្នបរថ្មមៗសចញពីមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាសំោតសងងង។
3. រុញ សហងយសោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាសំលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 19



ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងកមីឡា សហងយតប្មង់រនា្ល ក់សលសលងមាូឌុលអង្គចងចាំនមួយរនទាះសលសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ។
3. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចនរ់សលនឹងកែន្លង។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសោកអ្នកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។

20 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 - SSD-1

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះរន្ធមួយសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ចំនួនមួយែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 - SSD-1

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយរាុសណាោ ះសលក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ សនាះអ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសលក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្តូភការសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីីែំសងងង
ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 21



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាព និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរតប្មង់សជងងទប្មឲ្យប្តូភប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធទីមួយ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងឲ្យប្តូភនឹងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 - SSD-1

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះរន្ធទីមួយសចញ។

22 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ចំនួនមួយែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 - SSD-1

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយរាុសណាោ ះសលក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ សនាះអ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសលក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្តូភការសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីីែំសងងង
ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាព និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរតប្មង់សជងងទប្មឲ្យប្តូភប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ក្នុងរន្ធ SSD ទីមួយ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 23



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសែងមីីរញចាូលប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការោក់សជងងទប្មោំប្ទ SSD-1

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុនសពលសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ M.2 2280 SSD ឬ M.2 2230 SSD។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយរាុសណាោ ះសលក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ សនាះអ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសលក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្តូភការសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីីែំសងងង
ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្មជំនួយ SSD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការោក់ចូល។

24 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញ សហងយសោះសជងងទប្មជំនួយ SSD សចញពីរន្ធសជងងទប្មជំនួយ។
2. អាប្េ័យសៅសលងប្រសភទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (M.2 2230/ M.2 2280), តប្មង ់សហងយរញចាូលសជងងទប្មជំនួយ SSD សៅក្នុងរន្ធសជងងទប្មជំនួយ។
3. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 - SSD-2

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផិ្ច ់ថ្មសចញ។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញពីរន្ធ SSD ទីពីរ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ និងសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 - SSD-2

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសលក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសលក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីីែំសងងង
ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញពីរន្ធ SSD ទីពីរ៖

26 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សជងងទប្មជំនួយឲ្យប្តូភនឹងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
2. អូេប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 - SSD-2

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផិ្ច់ ថ្មសចញ។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញពីរន្ធទីមួយសចញ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ចំនួនមួយែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 - SSD-2

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ ទាំងរន្ធមួយ និងរន្ធពីរោបំ្ទ SSD M.2 2230 និង M.2 2280 ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយរាុសណាោ ះសលក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ សនាះអ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសលក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្តូភការសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីីែំសងងង
ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរតប្មង់សជងងទប្មឲ្យប្តូភប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ពីរន្ធទីពីរ។

28 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសែងមីីរញចាូលប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះសជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ SSD-2 ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះសជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅសចញ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. សលងកសជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅសចញ។

ការោក់សជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងងសជងងទប្មោបំ្ទរនទាះកំសៅ។

30 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សជងងទប្មជំនួយរនទាះកំសៅសោយសប្រងរសង្្គ លតប្មឹម។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្ោរ់សែងមីី រឹតរនិឹងសជងងទប្មរនទាះកំសៅ។
3. អាប្េ័យសៅសលងប្រសភទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (M.2 2230/ M.2 2280), តប្មង ់សហងយរញចាូលសជងងទប្មោបំ្ទ SSD សៅក្នុងរន្ធសជងងទប្មោំប្ទ។
4. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង SSD-2 ។
2. ភា្ជ រ់ ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

ចំណា:ំ ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត កំនាត់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សារនថ្មីសៅលំនាំសែងម។ សយងងេូមែនានាំឲ្យអ្នកកត់េំោល់ ការកំនាត់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS មុនសពលសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
2. សោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 31



ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិតភា្ជ រ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅនឹងរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ោក់ែខសេថ្មប្ោរ់េំែរាតែូចមានរង្ហា ញ សហងយភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ងំ I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនកាត WLAN និងិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការែកសចញ។

32 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WLAN សៅកាត WLAN ។
2. សោះសជងងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
3. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ និងសោះកាត WLAN សចញពីរន្ធកាត WLAN ។

ការែំសងងងកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាត WLAN សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 33



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងកាត WLAN នមួយសថរសលសលងរន្ធកាត WLAN សហងយរញចាូលកាត WLAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
3. តប្មង់ និងោក់សជងងទប្មកាត WLAN សលសលងកាត WLAN ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WLAN សៅកាត WLAN ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

34 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនឧរាល័រ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងឧរាល័រសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រ។
4. សោះេំនុាំរត់ែខសេឧរាល័រសចញពីែសង្គបររត់ែខសេសលងកុំព្យូទ័រ។
5. សលងកឧរាល័រនមួយែខសេសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំៃនឧរាល័រ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 35



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់តប្មឹម និងទប្មសសេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរន្លងែខសេសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះឧរករនា៍ទទួលកំសៅ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រសភទកែន្លងទទួលកំសៅសលក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករជាែប្រប្រួលអាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសលសពលរញ្្ជ ទិញ។

36 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនកែន្លងទទួលកំសៅ និងិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
2. សលងក និងសោះកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងៃនកែន្លងទទួលកំសៅ និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែន្លងទទួលកំសៅសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា ឲ្យប្តូភសលសលងកន្លងទទួលកំសៅនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរនិឹងស្ចចា ក់ល (M2x3) មួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយកង្ហា រប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

38 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្តងរ់រប្មរមីឡា។
2. ែកែខសេ I/O សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រករង់េអាិត សហងយសោះែខសេ I/O សចញ។
4. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
6. រុញ សហងយសលងកកង្ហា រប្រព័ន្ធ សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និង កិារចុច។

ការែំសងងងកង្ហា រប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំកង្ហា រប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 39



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញ សហងយោក់កង្ហា រប្រព័ន្ធ សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងកង្ហា រប្រព័ន្ធ នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ោក់ែខសេ I/O សលសប្កាមកង្ហា រប្រព័ន្ធ សហងយភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ោក់រប្មរមីឡាចូលភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

40 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ SSD-1 (M.2 2280 ឬ M.2 2230)។
6. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងៃនផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងផ្ទា ងំ I/O សលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆ្វងសអប្កង់សៅកុំព្យូទ័រ។
3. សលងករប្មរមីឡា។
4. រករង់េអាិត សហងយសោះែខសេ I/O សចញ។
5. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 41



6. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពីផ្ទា ំង I/O ។
7. ផិ្ច់ែខសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
8. សោះស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
9. សលងកផ្ទា ងំ I/O សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំង I/O នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
5. រិទភា្ជ រ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយភា្ជ រ់ែខសេថ្មប្ោរ់េំែរាត។
6. ោក់ែខសេ I/O សលសប្កាមកង្ហា រប្រព័ន្ធសោយសប្រងរង់េអាិតរិទ។
7. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅនឹងផ្ទា ំង I/O សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។

42 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



8. រនាទា រប្តសចវកខាងសឆ្វង រួចចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់។
9. ោក់រប្មរមីឡាចូលភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ SSD-1 (M.2 2280 ឬ M.2 2230)។
5. សោះ SSD-2 ។
6. សោះកាត WLAN ។
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
9. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
10. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 43



44 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ សហងយសលងកប្តសចវកអប្កង់ខាងសឆ្វងសចញ។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. រករង់េអាិតសចញពីែខសេរន្ធ DC-ចូល។
7. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសភទ C សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. សលងកសជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសភទ C
9. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
10. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
11. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេពន្លជាសប្កាយកិារចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេកិារចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
13. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
14. សោះរន្ធសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធថ្នមៗសចញពីរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយសលងកផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញរន្ធសលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅក្នុងរន្ធសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
3. រនាទា រប្តសចវក សហងយចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់។
4. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេ I/O សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរនាទា ររន្លឹះ។
6. រិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
8. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ធ DC ចូល សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. ោក់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសភទ C ។
10. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម USB ប្រសភទ C សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
11. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. ភា្ជ រ់ែខសេរនទាះរាះ សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
13. ភា្ជ រ់ែខសេកិារចុចសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
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3. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
4. ែំសងងង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
5. ែំសងងង កាត WLAN។
6. ែំសងងង SSD-1 (ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230) ។
7. ែំសងងង SSD-2 (ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230)។
8. ែំសងងង ថ្ម។
9. ែំសងងង រប្មររាត។
10. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធ DC ចូល

ការសោះ DC-ចូល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំង DC-ចូល សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងរន្ធ DC-ចូលសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ សហងយសលងកសជងងទប្មប្តសចវកសោហៈែែលប្ររឧរករនា៍ភា្ជ រ់សអប្កង់សចញ។
3. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ និងសលងករន្ធ DC-ចូល សចញ។។
4. រកេទាីករ័រថ្្ល  សហងយផិ្ច់ែខសេសចញពី DC-ចូលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. រករង់េអាិតសចញ។
6. សោះរន្ធ DC-ចូល សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងរន្ធ DC-ចូល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរន្ធ DC-ចូល សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងរន្ធ DC-ចូល សលសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នក។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ សហងយភា្ជ រ់ែខសេ DC-ចូល សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. រិទរង់េអាិត និងេទាីករ័រថ្្ល ។
4. រនាទា រប្តសចវកសោហៈ និងតប្មឹមរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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5. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ សហងយភា្ជ រ់ប្តសចវកសោហៈសែងមីីប្ររឧរករនា៍ភា្ជ រ់សអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ (នជសប្មងេ)

ការសោះរ៊ូតុងថ្មពល និងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
6. សោះផ្ទា ងំ I/O។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលនមូយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ែកែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. សលងករ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ នមួយែខសេររេ់វា សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
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ការែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់តប្មង់ ចូរោក់រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សោតែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ប្តូភរិទរង់េអាិត។
5. ោក់សជងងទប្មឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
2. ែំសងងង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
3. ែំសងងង កាត WLAN។
4. ែំសងងង ថ្ម។
5. ែំសងងង រប្មររាត។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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រនទាះរាះ

ការសោះរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ ឧរាល័រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញតាំងរនទាះរាះ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិត សហងយសោះែខសេឧរាល័រសចញ។
2. សោះស្ចចា  (M1.6x2) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សលងកសជងងទប្មរនទាះរាះសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
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4. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះរនទាះេអាិតសចញពីសជងងទប្មរនទាះរាះ។
6. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. សលងករនទាះរាះ រួមនឹងែខសេសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងររេ់េមាេភារ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់រនទាះរាះចូលសៅក្នុងរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់នមួយសជងងទប្មសែងមីីភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. រុញែខសេរនទាះរាះចូលសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
4. រិទរង់េអាិតសៅសជងងទប្មរនទាះរាះភិញ។
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5. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅក្នុងស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
6. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. ោក់ែខសេអូឌីយាូ សហងយរិទរង់េអាិត។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងែខសេសអប្កង់ និង ប្តសចវកសអប្កង់សលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆ្វងសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសំិាសអប្កង់សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សរងកប្តសចវកសអប្កង់សល មុំ 90 ែជាសប្ក។
7. រុញសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងររេ់េមាេភារ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សលងៃិទាោរសេ្មង សហងយសាអា ត។
2. តប្មង់ និងោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. រិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្រងប្រោរ់តប្មឹម។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆ្វងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរិទរង់េអាិតសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កាត WLAN។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
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5. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
7. សោះ SSD-1 (M.2 2280 ឬ M.2 2230)។
8. សោះ SSD-2 ។
9. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
10. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
11. សោះ ឧរាល័រ។
12. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
13. សោះផ្ទា ងំ I/O។
14. សោះ រ៊ូតុងថ្មពល នមួយឧករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ។
15. សោះ រន្ធ DC-ចូល។
16. សោះ រនទាះរាះ។
17. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះនមួយនឹងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រនាទា រ់ពីអនុភតិតាមជំដនែែលប្តូភរានកំនាត់នមុនមក សយងងសលេល់ែតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចរាុសណាោ ះ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

60 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលងៃិទាោរសេ្មង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រនទាះរាះ។
3. ែំសងងង រន្ធ DC-ចូល។
4. ែំសងងង រ៊ូតុងថ្មពល នមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ។
5. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
6. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
7. ែំសងងង ឧរាល័រ។
8. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
9. ែំសងងង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
10. ែំសងងង SSD-1 ( M.2 2280 ឬ M.2 2230)។
11. ែំសងងង កាត SSD-2 ។
12. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
13. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
14. ែំសងងង កាត WLAN។
15. ែំសងងង ថ្ម។
16. ែំសងងង រប្មររាត។
17. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 61



េូហ្វែភរ
ជំពូកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានោំប្ទនមួយនឹងការែនានាំពី ភិធីែំសងងងប្ោយភឺ។

ប្រធានរទ :

• ការទាញយកប្ោយភឺ Windows

ការទាញយកប្ោយភឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងក នូាតរ៊ុក។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចសលង ជំនួយិលិតិល វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មនូាតរ៊ុក ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ រញ្ជូន ។

ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុខង្ររកសមងលេ្វ័យប្រភតិិ ឬរកសមងលសោយៃែ េប្មារ់មាូែឌលនូាតរ៊ុក ររេ់អ្នក។

4. ចុចសលង Drivers and Downloads (ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជងេយកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងនូាតរ៊ុក ររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហងយសប្ជងេយកប្ោយភឺប្កាហ្វិកសែងមីីែំសងងង។
7. ចុចសលង Download File សែងមីីទាញយកប្ោយភឺេប្មារ់នូាតរ៊ុកររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកសារប្ោយភី។
9. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសារប្ោយភឺ និងអនុភតិតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។
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ការសរវរចំប្រព័ន្ធ

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរងសោកអ្នកមិនែមននអ្នកជំនាញក្នុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរដាូរការកំនាត់ក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធ្វងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអ្នកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអ្នករដាូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអ្នករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សលសពលអនារត។

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

ប្រធានរទ :

• មុជានុយរ៊ូត
• ប្ោរ់ចុចរុករក
• លំោរ់រ៊ូត
• ការែំសងងង BIOS

• ការអារ់សែត BIOS សលក្នុង Windows

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ

មុជានុយរ៊ូត
ចុច <F12> សលសពលងូសដ្គ  Dell រានរង្ហា ញសែងមីីចារ់សិិងមមុជានុយរ៊ូតែតមួយែងនមួយនឹងរញ្ជីឧរករនា៍រ៊ូតែែលប្តឹមប្តូភេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ និងការែំសងងង BIOS ក៏មានសលក្នុងមុជានុយសនះិងែែរ។ ឧរករនា៍ែែលមានោយរញ្ជីសលសលងមុជានុយរ៊ូតអាប្េ័យសលងឧរករនា៍ែែលអា
ចរ៊ូតរានសលក្នុងប្រព័ន្ធ។ មុជានុយរ៊ូតសនះមានប្រសយ៉ជន៍សលសពលអ្នកព្យាយ៉មរ៊ូតសៅកាន់ឧរករនា៍ពិសេេណាមួយ ឬចង់ ភិនិច្ឆ័យសោរេញ្ញា េប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ការសប្រងមុជានុយរ៊ូតមិនមានែកែប្រ ណាមួយចំសពាះលំោរ់រ៊ូតែែលមានសលក្នុង BIOS សទ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● ឧរករនា៍រ៊ូត UEFI ៖

○ អ្នកប្ររ់ប្រង Windows

○ ប្ោយរឹង UEFI

○ NIC នរ់នឹងផ្ទា ងំ (IPV4)

○ NIC នរ់នឹងផ្ទា ងំ (IPV6)

● ភារកិចចាររេ់រ៊ូតមុន ៖
○ ការែំសងងង BIOS

○ ការភិនិច្ឆ័យសោរ
○ ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS

○ ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist

○ រចចាុរីន្នភាពកម្មភិធី BIOS - ពីចមា្ង យ
○ ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធឧរករនា៍

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

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។
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ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)
Down arrow (ប្ពួញ
ចុះសប្កាម)

ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជងេយកតៃម្លសលក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសលក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

Tab (សថរ) ផ្្ល េ់ទីសៅៃិទាសផិ្តរនាទា រ់។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សលក្នុងសអប្កង់េំខាន់់ រង្ហា ញសារមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល មៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករដលងការែំសងងងប្រព័ន្ធែែលកំនាត់ការែំសងងងប្រព័ន្ធ លំោរ់ឧរករនា៍រ៊ូតែែលរានកំនាត ់និងរ៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧរករនា៍នក់ោក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុរទិក ឬប្ោយថ្េរឹង)។ អំងុងសពលសតេដាសោយខ្លួនឯងសលងថ្មពល (POST) សលសពលនិមិតិេញ្ញា  Dell
សចញសងងង អ្នកអាច៖
● ចូលសៅកាន់ការែំសងងងប្រព័ន្ធ សោយចុចប្ោរ់ចុច F2

● ទាញយកមុជានុយរ៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្ោរ់ចុច F12 ។

មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអ្នកអាចរ៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXXX រង្ហា ញសលខប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថ្េរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យសោរ

ចំណា:ំ ការសប្ជងេសរីេ Diagnostics រង្ហា ញសអប្កង់ កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist ។

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ (System Setup) ែំសងងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ការែំសងងង BIOS

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងសថរ្លិតកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រយួរៃែ សហងយនិងឧរករនា៍ែែលរានតសម្លងងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានោយក្នុងែិ្នកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ទិែ្ឋភាពទូសៅ
តាោង 2. ទិែ្ឋភាពទូសៅ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ ែិ្នកសនះរង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសេេររេ់ដែែភរេំខាន់ររេ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ
○ កំែនា BIOS

○ សា្ល កសេវាកម្ម
○ សា្ល កប្ទព្យ
○ កាលររិសច្ឆទិលិត
○ កាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ
○ សលខកូែសេវាកម្មរហ័េ
○ សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ
○ អារ់សែតកម្មភិធីរង្ករ់ែែលរានចុះហត្ថសលខា
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តាោង 2. ទិែ្ឋភាពទូសៅ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● ថ្ម
○ រមម
○ កប្មិតថ្ម
○ សា្ថ នភាពថ្ម
○ េុខភាព
○ អាោរ់ទ័រ AC

● ព័ត៌មានអំពីអង្គែំសនាងរការ
○ ប្រសភទអង្គែំសនាងរការ
○ សលីងននាងិកាអតិររមា
○ សលីងននាងិកាអរីរមា
○ សលីងននាងិការចចាុរីន្ន
○ ចំនួនេ្នូល
○ សលខេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ
○ ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ
○ ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ
○ កំែនាមីប្កូកូែ
○ េមត្ថភាព Intel Hyper-Threading

○ រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីត
● កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធការចងចាំ

○ អង្គចងចាែំែលរានែំសងងង
○ អង្គចងចាែំែលមាន
○ សលីងនអង្គចងចាំ
○ មាូតឆាែនាលអង្គចងចាំ
○ រសចចាកភិទ្យាអង្គចងចាំ
○ DIMM_Slot 1

○ DIMM_Slot 2

● ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។
○ ប្រសភទផ្ទា ំង
○ ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ
○ អង្គចងចាំភីសែអូ
○ ឧរករនា៍ Wi-Fi

○ រុនាភាពរង្ហា ញសែងម
○ កំែនា BIOS ភីសែអូ
○ ឧរករនា៍រញ្្ជ េំសងង
○ ឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេ
○ អាេយោ្ឋ ន LOM MAC

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធរ៊ូត
តាោង 3. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធរ៊ូត 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកផ្្ល េ់រិូរលំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែេ្វងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
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តាោង 3. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធរ៊ូត (រានរនិ)
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● អ្នកប្ររ់ប្រង Windows

● ប្ោយរឹង UEFI

● NIC នរ់នឹងផ្ទា ំង (IPV4)

● NIC នរ់នឹងផ្ទា ំង (IPV6)

ចំណា:ំ មាូតរ៊ូតរុោនាមិនោបំ្ទសលសលងកម្ម ភិធីសនះសទ។

រ៊ូត េុភត្ថិភាព រ៊ូតេុភត្ថិភាព ជួយធានាថ្ប្រព័ន្ធររេ់អ្នករ៊ូតសោយសប្រងែតេូហ្វែភររ៊ូតែែលមានេុពលភាពរាុសណាោ ះ។

Enable Secure Boot តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធប្តូភែតេ្ថិតក្នុងមាូតរ៊ូត UEFI សែងមីីសរងកែំសនាងរការ រ៊ូតេុភត្ថិភាព រាន។

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព ការផ្្ល េ់រិូរសលក្នុងមាូែប្រតិរតិិការរ៊ូតេុភត្ថិភាពែកែប្រអាករីកិ រិយ៉ររេ់រ៊ូតេុភត្ថិភាពសោយអនុញ្ញា តកា្យមានការវាយតៃម្លសលងហត្ថសលខាប្ោយភឺរ
UEFI ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Deployed Mode តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។
● មាូែសាភនកម្ម

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ប្ររ់ប្រង្ីជំនាញ។

Enable Custom Mode តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ជសប្មងេៃនការកំនាត់ឧរករនា៏ប្ររ់ប្រង្ីជំនាញ៖
● PK តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។
● KEK

● db

● dbx

ឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់
តាោង 4. ជសប្មងេឧរករនា៍ែែលរួមរញចាូលោ្ន  

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភោ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកផ្្ល េ់រដាូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ ការផ្្ល េ់រិូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោប្រព័ន្ធមានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

កាសមោេ អនុញ្ញា តសអាយអ្នកសរងក ឬរិទកាសមាោ។

Enable Cameraជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តកា្យអ្នក រិទអូឌីយាូែែលរួមរញចាូលោ្ន ទាំងអេ់។ តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសរងកអូឌីយ ូប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសរងក ឬរិទអូឌីយាូ ឬមីប្កូហ្វូនរួមរញចាូល និងអូរាា ល័រោច់សោយែងកពីោ្ន ។ តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសរងកអូឌីយ ូប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● សរងកៃមាប្កូហ្វូន
● សរងកឧរាល័រខាងក្នុង

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB ខាងក្នុង ឬរានរួមរញចាូល។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB

● សរងករន្ធ USB ខាងសប្ស

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។
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ការរក្សាទុក
តាោង 5. ជសប្មងេអង្គិទាុកទិន្នន័យ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ប្រតិរតិិការ SATA អនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្រតិរតិិការៃនឧរករនា៍រញ្្ជ ដែប្ោយ SATA ែែលរានរួមរញចាូល។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● រានរិទ
● AHCI

● RAID On —តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេ RAID On សនះប្តូភរានសរងក។

ចំណា:ំ SATA ប្តូភរានកំនាត់សែងមីីោំប្ទមាូែ RAID ។

អុីនធជាសហ្វេអង្គិទាុកទិន្នន័យ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកសរងក ឬរិទប្ោយសិសេងៗសលសលងប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● M.2 PCIe SSD-1

● M.2 PCIe SSD-0

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។

ររាយការនា៍ SMART ែិ្នកសនះប្ររ់ប្រងថ្សតងរញ្ហា ប្ោយថ្េរឹងេប្មារ់ប្ោយភា្ជ រ់នមួយប្តូភរានោយការនា៍សលសពលកំពុងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធឬអត់។ រសចចាក ភិទ្យាសនះនែិ្នកៃនលក្ខនាៈ
ពិសេេររេ់ SMART (រសចចាកភិទ្យាោយការនា៍ និងភិភារេ្វ័យប្តួតពិនិត្យ) ។ តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable SMART
Reporting ប្តូភរានរិទ។

ព័ត៌មានអំពីប្ោយ ិិល់ព័អំពីប្រសភទប្ោយនិងឧរករនា៍។

សអប្កង់
តាោង 6. ជសប្មងេសអប្កង់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ពន្លជាសអប្កង់ អនុញ្ញា តកា្យអ្នកកំនាត់ពន្លជាសអប្កង់សលសពលែែលកំពុងែំសនាងរការសលសលងថ្មនិងថ្មពល AC។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● Brightness on battery power - តាមលំនាសំែងម រានកំនាត់យក 50 ។
● Brightness on AC power - តាមលំនាសំែងមរានកំនាត់យក 100 ។

ងូសដ្គ សពញសអប្កង់ រង្ហា ញងូសដ្គ សពញសអប្កង់សលសពលរូរភាពប្តូភនឹងរុនាភាពរង្ហា ញសលងសអប្កង់។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទទាំងអេ់តាមលំនាសំែងម។

ជសប្មងេភា្ជ រ់
តាោង 7. ការភា្ជ រ់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

NIC ភា្ជ រ់នមួយ NIC ែែលរួមរញចាូលប្ររ់ប្រងឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ភា្ជ រ់នមួយ។ វាអនុញ្ញា តសអាយ OS-មុន និងមុខង្ររណិាញប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការមុន
សប្រង NICs ទាំងឡាយែែលរានសរងកែំសនាងរការ សលសពលែែលប្រូតូកូលរណិាញ UEFI ប្តូភរានែំសងងង និងអាចសប្រងប្រាេ់រាន។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● រានរិទ
● រានសរងក
● Enabled with PXE - ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
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តាោង 7. ការភា្ជ រ់ 
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍ឥតែខសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WLAN

● រ៊្លូធូេ

ជសប្មងេទាំងពីរប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

សរងក UEFI Network Stack អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្ររ់ប្រងឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ែែលសលសលងផ្ទា ំង។ វាអនុញ្ញា តសអាយ OS-មុន និងមុខង្ររណិាញប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការមុន សប្រង
NICs ទាងំឡាយណាែែលរានសរងកែំសនាងរការសលសពលែែលប្រូតូកូលរណិាញ UEFI ប្តូភរានែំសងងង និងអាចសប្រងប្រាេ់រាន។

Enable UEFI Network Stack - ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល
តាោង 8. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសលសលងថ្មសលសមាា ងសប្រងប្រាេ់ថ្មពលខ្ពេ់រំិុត។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Adaptive—រានសរងកតាមលំនាំសែងម
● េិង់ោរ
● ExpressCharge

● ការសប្រងប្រាេ់ AC នចមីង
● ផ្ទា ល់ខ្លួន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងរានសប្ជងេសរីេមុខង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ អ្នកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចារ់សិិងមមុខង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ និងរញ្ឈរ់មុខង្រសាកថ្មតាមតប្មូភការ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនន់ខ្ពេ់ ជសប្មងេសនះឲ្យអ្នករសង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable Advanced Battery Charge Mode ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ អ្នកសប្រងអាចសាកថ្មសោយសប្រងលក្ខនាៈពិសេេ Beginning of Day និង Work Period ។

តាមលំនាំសែងម, Work Period ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ។

សប្រង ExpressCharge េប្មារ់រញចាូលថ្មឆារ់រហ័េ។

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសលសលងថ្មសលសមាា ងសប្រងប្រាេ់ថ្មពលខ្ពេ់រំិុត។

Peak Shift - តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ អ្នកសប្រងអាច៖

● កំនាត់ Battery Threshold អរី= 15, អតិ = 100

● ការពារថ្មពល AC ចសនា្ល ះសពលសភោនក់ោក់សោយសប្រង Peak Shift Start , Peak Shift End , និង Peak Shift Charge Start ។

ការប្ររ់ប្រងកំសៅ អនុញ្ញា តកា្យកង្ហា រប្តនក់ និងការប្ររ់ប្រងកំសៅអង្គែំសនាងរការៃលតប្មូភែំសនាងរការប្រព័ន្ធ េំសលង , និងេីតុនាហា ភាព។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Optimized —រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម
● ប្តនក់
● សា្ង ត់
● ែំសនាងរការអ៊ុលប្ោ

ោបំ្ទការោេ់តាម USB សរងកោំប្ទការោេ់តាម USB អនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកសរងកឧរករនា៍ USB សែងមីីោេ់ប្រព័ន្ធពីមាូតេំងំ។
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តាោង 8. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable USB Wake Support ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ។

ភាញា ក់សពលសោត Dell USB-C
Dock

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភា្ជ រ់សៅកាន់ Dell USB-C Dock សែងមីីោេ់កុំព្យូទ័រពីមាូតេំងំ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Wake on Dell USB-C Dock ប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេសនះមានមុខង្រែតសលសពលភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់រាុសណាោ ះ។ ប្រេិនសរងអាោរ់ទ័រថ្មពល AC ប្តូភរានែកសចញមុនមាូតេំងំ សនាះ BIOS ផិ្ច់ថ្មពលសចញពីរន្ធ USB
ទាងំអេ់សែងមីីរក្សាថ្មពលថ្ម។

រិទ Sleep (ការសែក) ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកោងំខទារ់មាូតចូលសែក (S3) សលក្នុងររិសា្ថ នប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Block Sleep ប្តូភរានរិទែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ សលសពលែែល Block Sleep ប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ ប្រព័ន្ធមិនសៅសា្ថ នភាពសែកសទ។ Intel Rapid Start ប្តូភរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតិិ សហងយជសប្មងេថ្មពលប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ សល
ទសទ ប្រេិនសរងវាប្តូភរានកំនាត់សៅសា្ថ នភាពសែក។

កុងតាក់រប្មរ អនុញ្ញា តកា្យអ្នករិទកុងតាក់រប្មរ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Enable Lid Switch— រានសរងកតាមលំនាំសែងម
● Power On Lid Open—រានសរងកតាមលំនាំសែងម។

រសចចាកភិទ្យា Intel Speed Shift
Technology

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកសរងក ឬរិទែំសនាងរការការោំប្ទរសចចាកភិទ្យា Intel Speed Shift Technology ។ តាមលំនាសំែងម Intel Speed Shift technology ប្តូភរាន
សរងកែំសនាងរការ។ ការសរងកែំសនាងរការជសប្មងេសនះ នឹងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសប្ជងេសរីេការប្រប្ពឹតិររេ់អង្គែំសនាងរការេមប្េរ។

េនិិេុខ
តាោង 9. េនិិេុខ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

េនិិេុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទមាូឌុលសភទិកាែែលទុកចិតិ (TPM) ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● TPM 2.0 Security On— ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ សរងក
● PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ រិទ
● ការរដលង PPI េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ែែលជប្មះ
● Attestation Enable— ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● Key Storage Enable— ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● SHA-256— ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● េមាអា ត
● TPM State— ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

Intel Software Guard
Extensions

ិដាល់នូភររិសា្ថ នែែលមានេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាងរការកូែ ឬរក្សាទុកព័ត៌មានរសេងរសលក្នុងររិរទៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសម និងកំនាត់ទំហំអង្គចងចារំប្មុងទុកមួយែិ្នក។

Intel SGX

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● រានរិទ
● រានសរងក
● Software Control—ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម។

SMM Security Mitigation
(ការកាត់រន្ថយេនិិេុខ SMM)

អនុញ្ញា តសអាយអ្នកសរងក ឫរិទការការពាររែន្ថមៃន UEFI ការកាត់រន្ថយេុភត្ថិភាព SMM ។

SMM Security Mitigation - តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

ការសរវរចំប្រព័ន្ធ 69



តាោង 9. េនិិេុខ 
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

លុរទិន្នន័យសលរ៊ូតរនាទា រ់ អនុញ្ញា តកា្យ BIOS តំសរវរជួរការលុរទិន្នន័យេប្មារ់ឧរករនា៍ិទាុកែែលរានភា្ជ រ់សៅ motherboard សលសពលរ៊ូតរនាទា រ់។

Start Data Wipe - តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ចំណា:ំ ប្រតិរតិិការលុរសោយេុភត្ថិភាពនឹងលុរព័ត៌មានតាមភិធីមួយែែលវាមិនអាចប្តូភរានទាញយកមកភិញរានសទ។

Absolute ែិ្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមាូឌុល BIOS នអចិៃ្គនិយ៍ៃនសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute® Software ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● Enable Absolute—ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● រិទោច់ខាត(Enable Absolute)

● រិទោច់ខាតអចិៃ្គនិយ៍

េនដាិេុខប្ចករ៊ូត UEFI ប្ររ់ប្រង ថ្សតងប្រព័ន្ធនឹងសេ្នងេុំឲ្យអ្នកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង (សរងរានកំនាត់) សលសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● មិនែែល
● ននិចចា
● Always Except Internal HDD —ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● ននិចចា សលងកែលង HDD&PXE ខាងក្នុង

ពាក្យេមា្ង ត់
តាោង 10. េនិិេុខ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង (admin)។

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច Enterសលសពលែែលអ្នករញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីនិងនថ្មីមិងសទវត ចុច Enter សែងមីីរញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី។

ចំណា:ំ ការលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងនឹងលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (សរងរានកំនាត់)។ ពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងអាចប្តូភរានសប្រងសែងមីីលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយរឹងែែរ។ ចំសពាះសហតុិលសនះ អ្នកមិនអាចកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់
អ្នកប្ររ់ប្រងរានសទប្រេិនសរងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយរឹងប្តូភរានកំនាត់។ សហតុសនះសហងយពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង ប្តូភែតរសង្កងតនមុនប្រេិនសរងពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងនឹងប្តូភរានសប្រងនមួយពាក្យេមា្ង ត់
ប្រព័ន្ធនិង / ឬពាក្យេមា្ង ត់ររេ់ប្ោយថ្េរឹង។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ការរញចាូលសែងមីីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់រជា៖

● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច Enterសលសពលែែលអ្នករញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីនិងនថ្មីមិងសទវត ចុច Enter សែងមីីរញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ អនុញ្ញា តកា្យអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធពាក្យេមា្ង ត់។

អកសេរធំ សលសពលសរងកែំសនាងរការ ែិ្នកសនះកំនាត់ថ្ពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតមានអកសេរធំយ៉ា ងសដចណាេ់មួយតួ។

អកសេរតូច សលសពលសរងកែំសនាងរការ ែិ្នកសនះកំនាត់ថ្ពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតមានអកសេរតូចយ៉ា ងសដចណាេ់មួយតួ។

ខទាង់ សលសពលសរងកែំសនាងរការ ែិ្នកសនះកំនាត់ថ្ពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតមានយ៉ា ងសដចណាេ់សលខមួយខទាង់ ។

តួអកសេរពិសេេ សលសពលសរងកែំសនាងរការ ែិ្នកសនះកំនាត់ថ្ពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភមានតួអកសេរពិសេេយ៉ា ងសដចណាេ់មួយតួ។

ចំណា:ំ ជសប្មងេទាងំសនះ ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។

70 ការសរវរចំប្រព័ន្ធ



តាោង 10. េនិិេុខ 
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

តួអកសេរអរីររមា កំនាត់ចំនួនតួអកសេរែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់មួយ។ អរី = 4

រដលងពាក្យេំង្ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករដលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ ប្ោយរឹងខាងក្នុង សលសពលវាប្តូភរានកំនាត់អំងុងសពលប្រព័ន្ធចារ់សិិងមសងងង ភិញ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● Disabled៖ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● រដលងការចារ់សិដាងមសងងងភិញ

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេមា្ង ត់ អនុញ្ញា តកា្យអ្នកផ្្ល េ់រិូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធនិងពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយរឹងសោយមិនចារំាច់ៃនការពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

Enable Non-Admin Password Changes - តាមលំនាំសែងមជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

Admin Setup Lockout (ការ
ចាក់សសាការែំសងងងអ្នកប្ររ់ប្រង)

អនុញ្ញា តកា្យអ្នកប្ររ់ប្រងប្តួតពិនិត្យភិធីែែលអ្នកសប្រងអាចចូលែំសនាងរការការែំសងងង BIOS ។

Enable Admin Setup Lockout - តាមលំនាសំែងមជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ចំណា:ំ

● ប្រេិនសរងមានពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់សហងយ Enable Admin Setup Lockout ប្តូភរានសរងកសនាះអ្នកមិនអាចសមងលការែំសងងង BIOS (សោយសប្រង F2 ឬ
F12) សោយោ្ម នពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងរានសងងយ។

● ប្រេិនសរងពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់សហងយ Enable Admin Setup Lockout ប្តូភរានរិទ សនាះការែំសងងង BIOS ែែលអាចចូលសៅរានសហងយធាតុែែលប្តូភ
រានរង្ហា ញេ្ថិតក្នុងមាូតនរ់សសា។

Master Password Lockout
(ការចាក់សសាពាក្យេមា្ង ត់សម)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករិទការោំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សម

Enable Master Password Lockout - តាមលំនាំសែងមជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ចំណា:ំ ពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹងប្តូភែតរានលុរសចាល មុននឹងការកំនាត់អាចប្តូភរានផ្្ល េ់រិូរ។

សធ្វងរចចាុរីន្នភាពនិងសិារសងងងភិញ
តាោង 11. សធ្វងរចចាុរីន្នភាពនិងសិារសងងង ភិញ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពកម្ម ភិធីរង្ករ់សខរេ៊ុល UEFI អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសធ្វងការអរ់ែែតប្រព័ន្ធ BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់ែែត UEFI។

Enable UEFI Capsule Firmware Updates - តាមលំនាំសែងមជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ។

ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង សរងកកា្យអ្នកសែងមីីសិារ BIOS សលសលងប្ោយរឹងចំរងឬ ប្ោយ USB ក្នុងលក្ខខនា្ឌ ខូច។

BIOS Recovery from Hard Drive —តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេមួយសនះប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ សិារ BIOS ពីប្ោយរឹងមិនអាចសធ្វងរានេប្មារ់ប្ោយេ្វ័យអុិនប្រីរ (SED) សនាះសទ ។

ការទមា្ល ក់កប្មិតថ្្ន ក់ BIOS អនុញ្ញា តកា្យអ្នកប្ររ់ប្រងដ្វា េីងៃនកម្ម ភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកំែនាមុនៗ។

Allow BIOS Downgrade - តាមលំនាំសែងមជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ។

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសរងកឬរិទលំហូររ៊ូតេប្មារ់ការសិារ SupportAssist OS ប្រេិនសរងមានកំហុេប្រព័ន្ធនក់ោក់។

SupportAssist OS Recovery - តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងជសប្មងេែំសងងង SupportAssist OS Recovery ប្តូភរានរិទ សនាះលំហូររ៊ូតសោយេ្វ័យប្រភតិិទាំងអេ់េប្មារ់ឧរករនា SupportAssist ប្តូភរានរិទ
ែំសនាងរការ។

BIOSConnect អនុញ្ញា តកា្យអ្នកសិារប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសេវាពពក ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសមនិង/ ឬប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសេវាក្នុងតំរន់រានរោជ័យក្នុងការរ៊ូតនមួយនឹងចំនួនៃនការរោជ័យសនះសេ្មងឬធំនងតៃម្លែែលរានរញ្្ជ ក់សោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិ
ការសោយ Auto operating system Recovery Threshold setup ។

BIOSConnect - តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ។
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តាោង 11. សធ្វងរចចាុរីន្នភាពនិងសិារសងងង ភិញ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS សោយេ្វ័យប្រភតិិររេ់ Dell ជសប្មងេែំសងងង Auto OS Recovery Threshold ប្ររ់ប្រងលំហូរេ្វ័ប្រភតិិេប្មារ់ SupportAssist System Resolution Console និងេប្មារ់ Dell
OS Recovery Tool ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● រិទ
● 1

● 2 - លំនាសំែងម
● 3

ការប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធ
តាោង 12. ការប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រសោកអ្នក។

សា្ល កប្ទព្យ សា្ល កប្ទព្យ រជានែខសេអកសេរ 64 តួអកសេរែែលប្តូភរានសប្រងសោយអ្នកប្ររ់ប្រង IT សែងមីីកំនាត់េមា្គ ល់ប្រព័ន្ធនក់ោក់មួយ។ សលសពលសា្ល កប្ទព្យមួយប្តូភរានកំនាត់ វាមិនអាចប្តូភរានផ្្ល េ់រិូរសទ។

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិសលសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់។

ភាញា ក់សលសលង AC

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទែំសនាងរករ។

Auto On Time ការកំនាត់សនះអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិសលៃថ្ង / សពលសភោែែលរានកំនាត់។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Disabled៖ ជសប្មងេសនះរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● សរវងោល់ៃថ្ង
● ោល់ៃថ្ងសធ្វងការ
● សប្ជងេៃថ្ង

កាដា រចុច
តាោង 13. កាដា រចុច (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សសារ៊ូតុងសលខសរងកែំសនាងរការ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទមុខង្រចាក់សសាប្ោរ់ចុចសលខ សលសពលប្រព័ន្ធរ៊ូត។

សរងក Numlock

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ជសប្មងេរិទសសារ Fn អនុញ្ញា តសអាយអ្នករិូរការកំនាត់ររេ់ប្ោរ់ចុចមុខង្រ។

មាូតចាក់សសា Fn

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● មាូតចាក់សសារិទេដាង់ោរ
● Lock Mode Secondary ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ពន្លជាសប្កាយកិារចុច អនុញ្ញា តកា្យអ្នកកំនាត់ការកំនាត់ពន្លជាកិារចុចសោយការសប្រងប្ោរ់ចុចចង <Fn> + <F5> ក្នុងអំងុងសពលប្រតិរតដាិការប្រព័ន្ធធម្មតា។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
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តាោង 13. កាដា រចុច 
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● រានរិទ
● ប្េអារ់
● Bright ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ចំណា:ំ ពន្លជារំភ្លជាកិារចុចប្តូភរានកំនាត់យក 100% ។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសលសលង AC លក្ខនាៈពិសេេសនះកំនាត់រយៈសពលរិទពន្លជាកិារចុចសលសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានសោតចូលសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● 5 ភិនាទី
● 10 seconds ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

ចំណា:ំ ប្រេិនសរង Never ប្តូភរានសប្ជងេយក សនាះពន្លជាកិារចុចសលភ្លជាននិចចាសលសពលែែលប្រព័ន្ធមានោរ់ទ័រ AC សោតនមួយ។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសលសលងថ្ម លក្ខនាៈពិសេេសនះកំនាត់រយៈសពលរិទពន្លជាកិារចុចសលសពលប្រព័ន្ធសប្រងប្រាេ់ែតសលងថ្មពលថ្មរាុសណាោ ះ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● 5 ភិនាទី
● 10 seconds ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

ចំណា:ំ ប្រេិនសរង Never ប្តូភរានសប្ជងេយក សនាះ ពន្លជាកិារចុចសលភ្លជាននិចចា សលសពលែែលប្រព័ន្ធមានែំសនាងរសោយសប្រងថ្មពលថ្ម។

ឥរិយ៉រទមុនរ៊ូត
តាោង 14. ឥរិយ៉រទមុនរ៊ូត (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សារប្ពមានអាោរ់ទ័រ ជសប្មងេសនះរង្ហា ញសារប្ពមានក្នុងអំងុងសពលរ៊ូតសពលអាោរ់ទ័រមានកំោំងថ្មពលតិចតួចប្តូភរានរកស្ងញ។

● សរងកែំសនាងរការការប្ពមានៃនអាោរ់ទ័រ—រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម

ការប្ពមាន និងកំហុេ ជសប្មងេសនះនឹងសធ្វងឲ្យែំសនាងរការរ៊ូតផ្អា កែំសនាងរការែតសលសពលែែលសារប្ពមាន ឬកំហុេឆ្គងប្តូភរានរកស្ងញ ននងការរញ្ឈរ់ សេង្នេុំ និងរង់ចាកំាររញចាូលពីអ្នកសប្រង។ លក្ខនាៈពិសេេសនះរជាមានប្រសយ៉ជន៍សលសពលែែលប្រព័ន្ធសនះ
ប្តូភរានប្ររ់ប្រងពីចមា្ង យ។

សប្ជងេសរីេជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុេភា្ល ម—រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាសំែងម
● រនិសពលមានការប្ពមាន
● រនិសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ
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តាោង 14. ឥរិយ៉រទមុនរ៊ូត 
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ចំណា:ំ កំហុេែែលចាត់ទុកថ្េំខាន់ចំសពាះប្រតិរតិិការដែែភរកុំព្យូទ័រែតងែតរញ្ឈរ់ប្រព័ន្ធននិចចា។

ការប្ពមាន USB-C ជសប្មងេសនះសរងកឬរិទសារប្ពមានែុំរំែរក។

Enable Dock Warning Messages — រានសរងកតាមលំនាសំែងម។

រ៊ូតរហ័េ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសលីងនៃនររ៊ូត UEFI។

សប្ជងេសរីេជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រប្ងួមនអរីរមា
● Thorough— រានសរងកតាមលំនាំសែងម
● េ្វ័យប្រភតិិ

ពប្ងីកសពលសភោ BIOS POST ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសពលទាញរនទាុក BIOS POST ។

សប្ជងេសរីេជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● 0 ភិនាទី— រានសរងកតាមលំនាំសែងម។
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី

ស៉ៅា េ៍/រនទាះរាះ ជសប្មងេសនះកំនាត់ពីរសរវរែែលប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងធាតុចូលៃនស៉ៅា េ៍ និងរនទាះរាះ។

សប្ជងេសរីេជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● ស៉ៅា េ៍សេសរវល
● ស៉ៅា េ៍ PS/2

● រនទាះរាះ និងស៉ៅា េ៍ PS/2—រានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
តាោង 15. ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

រសចចាកភិទ្យានិម្មិតររេ់ Intel ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ ថ្សតងប្រព័ន្ធសនះអាចែំសនាងរការរានសលសលងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ឬអត់។ តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេ Enable Intel Virtualization Technology
(VT) ប្តូភរានសរងក។

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

ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ ថ្សតងប្រព័ន្ធអាចអនុភតិរសចចាកភិទ្យានិម្មិតេប្មារ់ I/O សោយផ្ទា ល់ ែែលនភិធីសាប្េ្តររេ់ប្កុមហ៊ុន Intel េប្មារ់ការរសង្កងតនិម្មិតកម្មចំសពាះ I/O ែិនទីអង្គចងចា។ំ តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេ
Enable VT for Direct I/O ប្តូភរានសរងក។

ការអនុភតិ
តាោង 16. ការអនុភតិ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ោបំ្ទពហុេ្នូល មុខង្រសនះរញ្្ជ ក់ ថ្សតងែំសនាងរការនឹងសរងកេ្នូលមួយ ឬេ្នូលទាងំអេ់។ តៃម្លលំនាសំែងមប្តូភរានកំនាត់សៅនចំនួនអតិររមាៃនេ្នូល។

● All Cores— ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep លក្ខនាៈពិសេេសនះអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធែកតប្មូភភេុលអង្គែំសនាងរការនិងសប្រកង់េ្នូល សោយកាត់រន្ថយថ្មភនិៃនការសប្រងប្រាេ់ថ្មពលនមធ្យមនិង
ិលិតកម្មកំសៅ។
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តាោង 16. ការអនុភតិ 
ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សរងក Intel SpeedStep

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

C-States Control មុខង្រសនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកសរងក ឬរិទេមត្ថភាព CPU សែងមីីចូល និងសចញពីសា្ថ នភាពថ្មពលទារ។

សរងក C-States Control

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

រសចចាកភិទ្យា Intel Turbo Boost ជសប្មងេសនះ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទមាូត Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

សរងករសចចាកភិទ្យា Intel Turbo Boost

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

រសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរងក ឬរិទ HyperThreading ក្នុងអង្គែំសនាងរការ។

សរងករសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
តាោង 17. កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ BIOS អនុញ្ញា តកា្យអ្នករក្សានិងជប្មះកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ BIOS ។

េមាអា តកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ BIOS

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Keep ៖ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● េមាអា ត

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តកា្យអ្នករក្សានិងជប្មះកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍សនះកំសៅ។

លុរសចាលកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Keep៖ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● េមាអា ត

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ថ្មពល អនុញ្ញា តកា្យអ្នករក្សានិងជប្មះកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល។

េមាអា តកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● Keep៖ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។
● េមាអា ត

ការអារ់សែត BIOS សលក្នុង Windows

សេចកិីតប្មូភនមុន

សយងងេូមែនានាឲំ្យសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ររេ់អ្នក (ការែំសងងងប្រព័ន្ធ) សលសពលអ្នកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬប្រេិនសរងការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពអាចសធ្វងសៅរាន។ ចំសពាះកុំព្យូទ័រយួរៃែ ប្តូភប្រាកែថ្ ថ្មកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានសាកសពញសលញ សហងយរានភា្ជ រ់សៅថ្មពលសភ្លងងមុនសធ្វងការចារ់សិិងមការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព
BIOS
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អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ សរងេិនន BitLocker ប្តូភរានសរងកែំសនាងរការ វាប្តូភែតផ្អា កេិនមុននឹងសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ប្រព័ន្ធ រនាទា រ់មកសរងកែំសនាងរការវាសងងង ភិញសប្កាយពីការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ រសរវរសរងក ឬរិទ BitLocker នមួយ TPM សលក្នុង Windows ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។

● រញចាូល Service Tag(សា្ល កសេវាកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែសេវាកម្មរហ័េ) រួចចុចសលង Submit(រញ្ជូន)។
● ចុចសលង រកិលិតិល និងសធ្វងតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

3. សរងេិននអ្នកមិនអាចរកសា្ល កសេវាកម្ម ចូរចុចសលង សប្ជងេយកពីិលិតិលទាំងអេ់។
4. សប្ជងេយក ប្រសភទិលិតិល ពីរញ្ជី។

ចំណា:ំ សប្ជងេយកប្រសភទែែលប្តឹមប្តូភសែងមីីសៅែល់ទំព័រិលិតិល។

5. សប្ជងេយកមាូែែលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងទំព័រ Product Support(ោំប្ទិលិតិល) ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែែលរានរង្ហា ញសងងង។
6. ចុចសលង Get drivers (ទទួលយកប្ោយភឺ) រួចចុចសលង Drivers and Downloads (ប្ោយភឺនិងទាញយក)។

ែិ្នកប្ោយភឺ និងែិ្នកទាញយករានសរងក។
7. ចុច Find it myself (ែេ្វងរកសោយខ្លួនឯង)។
8. ចុច BIOS សែងមីីសមងលកំែនា BIOS។
9. កំនាត់សមងលឯកសារ BIOS ចុងសប្កាយរំិុត និងចុច ទាញយក។
10. សប្ជងេយកភិធីសា្គេិទាញយកែែលសពញចិតិសលក្នុងរងអាួច េូមសប្ជងេយកភិធីសា្គេិទាញយកររេ់អ្នកសលខាងសប្កាមសនះ ចុចសលង Download File(ទាញយកឯកសារ)។

រងអាួច File Download(ទាញយកឯកសារ) រង្ហា ញសងងង។
11. ចុចសលង Save(រក្សាទុក) សែងមីីរក្សាទុកឯកសារសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
12. ចុចសលង Run(ែំសនាងរការ) សែងមីីែំសងងងការកំនាត់ BIOS ែែលរានអារ់សែតសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អនុភតិតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់

ការអារ់សែត BIOS សលសលងប្រព័ន្ធនមួយនឹង BitLocker ែែលរានសរងក

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអ្នករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង ប្ោរ់ចុចសិារសងងងភិញមិនប្តូភរានសា្គ ល់សនាះសទ សនះអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចាំរាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះេូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព
BIOS សលសលងប្រព័ន្ធ Dell នមួយ BitLocker រានសរងក

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព Dell BIOS សលក្នុងររិយ៉កាេ Linux និង Ubuntu

ប្រេិនសរងអ្នកចង់អារ់សែត BIOS ប្រព័ន្ធសលក្នុងររិយ៉កាេ Linux ែូចន Ubuntu េូមសមងល អារ់សែត Dell BIOS សលក្នុងររិយ៉កាេ Linux ឬ Ubuntu ។

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពប្រព័ន្ធ BIOS ររេ់អ្នកសោយសប្រងឯកសារសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS.exe ចម្លងសៅ USB FAT32 សហងយចារ់សិដាងមរ៊ូតពីមុជានុយចារ់សិដាងម F12 One-Time

អំពីកិចចាការសនះ

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS

អ្នកអាចែំសនាងរការឯកសារសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពី Windows សោយសប្រង USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអ្នកក៏អាចសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សលសលងប្រព័ន្ធ។

ប្រព័ន្ធ Dell ភារសប្ចងនែែលរានរសង្កងតសងងងរនាទា រ់ពីឆា្ន ំ 2012 មានេមត្ថភាពសនះសហងយអ្នកអាចរញ្្ជ ក់សោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អ្នកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នកឬអត់។ ប្រេិនសរង
ជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោំប្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សនះ។

ចំណា:ំ មានែតប្រព័ន្ធែែលមានជសប្មងេ BIOS Flash Update សលក្នុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ អាចសប្រងមុខង្រសនះរាន។

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពពីមុជានុយរ៊ូតែតមួយ One-Time Boot Menu

សែងមីីអារ់ែែត BIOS ររេ់អ្នកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អ្នកប្តូភការ៖
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● ប្ោរ់ USB ប្តូភរានសធ្វងនទប្មង់សៅប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ប្ោរ់មិនចារំាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្រតិរតិិការ BIOS ែែលអ្នករានទាញយកពី ភិរសាយររេ់ Dell Support សហងយចម្លងសៅប្ោរ់ USB ។
● អាោរ់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ រ់សៅប្រព័ន្ធ។
● ថ្មប្រព័ន្ធមុខង្រសែងមីីសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការសរងការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័ត្ន: ដមរិទប្រព័ន្ធក្នុងកំងុងសពលសធ្វងការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។ ការរិទប្រព័ន្ធអាចសធ្វងកា្យប្រព័ន្ធមិនែំសនាងរការក្នុងការរ៊ូត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ក្នុងសា្ថ នភាពរិទ សោត USB ែែលអ្នករានចម្លងចូលសៅក្នុងរន្ធ USB ររេ់ប្រព័ន្ធ។

2. សរងកប្រព័ន្ធសហងយចុចប្ោរ់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់មុជានុយរ៊ូត One-Time

3. សប្ជងេយក BIOS Update សោយសប្រងស៉ៅា េ ៍ឬប្ោរ់ចុចេញ្ញា ប្ពួញ រនាទា រ់មកចុច Enter ។

Flash BIOS សរងកសងងង។
4. េូមចុចសលង Flash from file។
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5. សប្ជងេសរីេយក external USB device

6. សលសពលែែលឯកសារប្តូភរានសប្ជងេសរីេរួច, ចុចពីរែងសៅសលងឯកសារសោលសៅរចចាុរីន្នភាព សហងយចុចSubmit។
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7. ចុចសៅសលង Update BIOS សែងមីីកា្យប្រព័ន្ធរ៊ូតសងងង ភិញនិងសធ្វងរចចាុរ្នភាព BIOS ។

8. សលសពលរញចារ់ ប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសងងងភិញសហងយែំសនាងរការការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ
តាោង 18. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ 
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តាោង 18. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរច ំ
ប្រសភទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អ្នកអាចរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុខកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិន្នន័យសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសប្រងទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកប្ររ់ប្រង សលសពលេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត ់ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភា្ល មៗរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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 ។
សប្រងការែនានាំែូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលខចារ់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
● តួអកសេរតូចែតពីររត់អាចសប្រងរាន តួអកសេរតូចធំមិនប្តូភរានអនុញ្ញា ត។
● មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នករានរញចាូលមុនសលក្នុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសេ្នងេុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិដាងមសងងងភិញ។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភធានាថ្ សា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានសោះសសារ (សលក្នុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរាន
ចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅ System Setup េូមចុច F2 ភា្ល មៗរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សលក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយកSystem Securityសហងយចុច Enter។
សអប្កង់ System Security (េនិិេុខប្រព័ន្ធ) រង្ហា ញសងងង។

2. សលក្នុងសអប្កង់ System Security (េនិិេុខប្រព័ន្ធ) សិទាបងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងេយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
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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 ប្តូភរញ្្ជ ក់ការលុរសលសពលមានការទាមទារ។

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រធានរទ :

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

• កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់មកសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ (M-BIST)

• កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់សប្េចែែលមានិ្លូភថ្មពលផ្ទា ងំសអប្កង់ (L-BIST)

• កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េចៃនផ្ទា ំងសអប្កង់ (LCD-BIST)

• លទ្ធិល
• កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

• ការែំសនាងរការកម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

• ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• ការដ្វា េ BIOS

• ការដ្វា េ BIOS (ឧរករនា៍ USB)

• ជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ និងសមសឌវរប្មុងទុក
• ភែិថ្មពល WiFi

• ការសោះែខសេអុីេជារនាិត (RJ-45)

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

អំពីកិចចាការសនះ

មាន BIST រីប្រសភទសិសេងោ្ន សែងមីីពិនិត្យសមងលែំសនាងរការ ៃនសអប្កង់ ិ្លូភថ្មពល និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសធ្វងសតេិទាងំសនះរជានការេំខាន់សែងមីីវាយតៃម្លប្រេិនសរងមានសអប្កង់ LCD ឬផ្ទា ំងប្រព័ន្ធប្តូភការរិូរថ្មី។
1. M-BIST ៖ M-BIST រជានឧរករនា៍ភិនិច្ឆ័យេ្វ័យសតេិែែលមានប្សារ់ររេ់ប្រព័ន្ធែែលសធ្វងឲ្យមានភាពប្រសេងរសងងងៃនភាពប្តឹមប្តូភៃនការ ភិនិច្ឆ័យសលងការរោជ័យឧរករនា៍រញ្្ជ ែែលរានភា្ជ រ់សលសលងប្រព័ន្ធ (EC)។ M-BIST ប្តូភែតសរងកែំសនាងរតាមធម្មតាមុន POST

និងអាចែំសនាងរការសលសលងប្រព័ន្ធោ្ម នែំសនាងរការរានែែរ។
2. L-BIST៖ L-BIST រជានការិិល់រែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេ្វ័យប្រភតិិសលសពល POST ។
3. សអប្កង់ LCD-BIST: សអប្កង់ LCD BIST នសតេិសោរភិនិច្ឆ័យិិល់រែន្ថមែែលប្តូភរានែនានាំតាមរយៈកម្ម ភិធីវាយតៃម្លប្រព័ន្ធមុនរ៊ូត (Preboot System Assessment, PSA) សលសលងប្រព័ន្ធចាេ់។

តាោង 19. មុខង្រ 

M-Bist L-Bist

សោលរំនាង វាយតៃម្លសា្ថ នភាពេុខភាពររេ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ពិនិត្យសមងលប្រេិនសរងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធកំពុងិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅសអប្កង់ LCD តាមរយៈការសធ្វងសតេិ
សោយថ្មពលិ្លូភសអប្កង់ LCD ។

រន្លឹះ ចុចប្ោរ់ចុច <M> និងរ៊ូតុងថ្មពល។ រួមរញចាូលោ្ន សៅក្នុងការភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ។ រានចារ់សិិងមែំសនាងរការសោយ
េ្វ័យប្រភតិិអំងុងសពល POST ។

េូចនាករៃនកំហុេ ពន្លជាLED ថ្មនមួយ ពនា៌សលងងទុំប្កាេ់ សលខកូែកំហុេ LED ថ្ម ៃន \ [2,8] ការសោតសភ្លងងពនា៌សលងងទុំ x2, រនាទា រ់មក
ផ្អា ករនាទា រ់មក សោតសភ្លងងពនា៌េ x8។

ការែនានាំជួេជុល រង្ហា ញពីរញ្ហា នមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ រង្ហា ញពីរញ្ហា នមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់មកសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ (M-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចនិងេង្កត់ប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុង ថ្មពលែំណាលោ្ន សែងមីីែំសនាងរការកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មរំភ្លជានពនា៌សលងងទុំសលសពលមានការរោជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ោក់រនទាះប្រព័ន្ធសែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា សនះ។

ចំណា:ំ LED សា្ថ នភាពថ្មមិនរានរំភ្លជាសទប្រេិនសរងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនះកំពុងែំសនាងរការប្រប្កតី។

កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់សប្េចែែលមានិ្លូភថ្មពលផ្ទា ងំសអប្កង់ (L-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

L-BIST (ការសតេិិ្លូភថ្មពល LCD) រជានការិិល់រែន្ថមសលងកម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យកូែមានកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេ្វ័យប្រភតិិ សលសពល POST ។ L-BIST សលោច់សោយែងកប្រេិនសរងសអប្កង់ LCD កំពុងទទួលថ្មពលពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
L-BIST ពិនិត្យសមងល ប្រេិនសរងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធកំពុងិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅកា្យ LCD តាមរយៈ ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិ LCD Power Rail ។សោ ￼ប្រេិនសរងមិនមានថ្មពលសៅកាន់សអប្កង់ LCD សនាះសទ LED សា្ថ នភាពថ្ម សោតសភ្លងងកូែកំហុេ LED \
[2,8] ។
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កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េចៃនផ្ទា ងំសអប្កង់ (LCD-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចនិងេង្កត់ប្ោរ់ចុច D សហងយរនាទា រ់មកចុចរ៊ូតុង ថ្មពល ។

2. ប្ពែលងទាងំប្ោរ់ចុច D និងរ៊ូតុង ថ្មពល សលសពលែែលកុំព្យូទ័រចារ់សិិងម POST ។
3. ផ្ទា ំងសអប្កង់ចារ់សិិងមរង្ហា ញពនា៌ែតមួយឬរត់សោយមានពនា៌សិសេងោ្ន ។

ចំណា:ំ លំោរ់ពនា៌សនះអាចែប្រប្រួលអាប្េ័យសលងប្កុមហ៊ុនិ្គត់ិ្គង់ផ្ទា ងំសអប្កង់ខុេោ្ន ។ អ្នកសប្រងប្ោន់ែតប្តូភប្រាកែថ្ពនា៌សនះប្តូភរានរង្ហា ញរានប្តឹមប្តូភសោយោ្ម នការខូចឬភាពមិនប្រប្កតីៃនប្កាហ្វិក។

4. កុំព្យូទ័ររ៊ូតនថ្មីសលចុងរញចារ់ៃនពនា៌ែតមួយចុងសប្កាយ។

លទ្ធិល
អំពីកិចចាការសនះ

តាោងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីលទ្ធិលៃនការែំសនាងរការប្រសភទសិសេងោ្ន ៃន BIST ។

តាោង 20. លទ្ធិល BIST 

M-BIST

រិទ មិនមានរញ្ហា ប្តូភរានរកស្ងញនមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនាះសងងយ ។

សលងងទុំចាេ់ រង្ហា ញពីរញ្ហា នមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសា្គ ល់ថ្នកម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ ePSA)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យ SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយវាសលខាងក្នុង។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យ
SupportAssist ិដាល់នូភជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក៖
● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូតអនិរេកម្ម
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● សធ្វងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថម សហងយិិល់នូភព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានរោជ័យ។
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នក ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អ្នក ថ្សតងរញ្ហា ប្តូភរានជួរប្រទះកំងុងសពលសធ្វងសតេិឬសទ

ចំណា:ំ សតេដាខ្លះៗមានរំនាងេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួន សហងយតប្មូភឲ្យមានអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ចូរប្រាកែននិចចាថ្ អ្នកមានភតិមានសលមុខកុំព្យូទ័រសពលសធ្វងសតេិភិនិច្ឆ័យប្តូភរានសធ្វងសងងង។

េប្មារ់ពរែន្ថម េូមសមងល ការប្តួតពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូត SupportAssist។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខនាៈសពលងូសដ្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសាដា ំែិ្នកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានោយ។

ធាតុែែលប្តូភរានរកស្ងញប្តូភរានោយនាម។
5. សប្ជងេឧរករនា៍ពីចសង្្ក មខាងសឆ្វងសែងមីីែំសនាងរការការសធ្វងសតេិសែងមីីែំសនាងរការការសធ្វងសតេិសោរភិនិច្ឆ័យសលសលងឧរករនា៍នក់ោក់មួយ។
6. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សភ្លងងសា្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញសា្ថ នភាពសាកថ្មពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ
● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
● កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5 ភាររយ។
● កុំព្យុទ័រេ្ថិតសលក្នុងសា្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពន្លជាសភ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ នមួយេសម្លងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាសភ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនិ រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនសា្គ ល់អង្គចងចា ំឬ RAM។

តាោងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសិសេងៗៃន ពន្លជាសភ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសភ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាំងរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

តាោង 21. សលខកូែ LED 

សលខកូែសភ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានែនានាំ

1,1 រោជ័យក្នុងការរកស្ងញ TPM ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1,2 រោជ័យការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1,3 ខ្លីសលក្នុងែខសេប្តសចវកែែលរានចុចរន្លឹះ OCP1 ពិនិត្យសមងលប្រេិនសរងែខសេសអប្កង់ (EDP) ប្តូភរានោក់រានប្តឹមប្តូភឬសល ឬោរសលប្តសចវក។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ េូម
រិូរែខសេសអប្កង់ (EDP) ឬសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ (LCD)

1,4 ខ្លីសលក្នុងែខសេប្តសចវកែែលរានចុចរន្លឹះ OCP2 ពិនិត្យសមងលប្រេិនសរងែខសេសអប្កង់ (EDP) ប្តូភរានោក់រានប្តឹមប្តូភឬសល ឬោរសលប្តសចវក។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ េូម
រិូរែខសេសអប្កង់ (EDP) ឬសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ (LCD)

1, 5 EC មិនអាចែំសនាងរការកម្ម ភិធី i-Fuse ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1, 6 ការចារ់សហសេនជា រិកទាងំអេ់ េប្មារ់កំហុេលំហូរកូែ EC មានរញ្ហា ផិ្ច់ប្រភពថ្មពលទាំងអេ់ (AC, ថ្ម, ថ្មេំែរាត) សហងយរដសោះថ្មពលសេេេល់សោយការចុចរ៊ូតុងថ្មពលកា្យនរ់

2,1 រោជ័យអង្គែំសនាងការ ែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  Intel CPU ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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តាោង 21. សលខកូែ LED 

សលខកូែសភ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានែនានាំ

2,2 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖ រោជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory) ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2,3 មិនសា្គ ល់អង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory) រញ្្ជ ក់ថ្មាូឌុលអង្គចងចាំប្តូភរានែំសងងងរានប្តឹមប្តូភ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2,4 រោជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory) កំនាត់សងងងភិញ និងផ្្ល េ់រិូរមាូឌុលអង្គចងចាំក្នុងចំសណាមរន្ធ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

2,5 អង្គចងចាតំំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ កំនាត់សងងងភិញ និងផ្្ល េ់រិូរមាូឌុលអង្គចងចាំក្នុងចំសណាមរន្ធ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

2,6 កំហុេផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2,7 រោជ័យែិ្នកសអប្កង់ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2,8 ការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល LCD រោជ័យ។ រិូរ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3,1 រោជ័យថ្មប្ោរ់េំែរាត ការកំនាត់ការភា្ជ រ់ថ្ម CMOS នថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរថ្ម RTC ។

3,2 រោជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ រិូរ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3,3 រកមិនស្ងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3,4 រកស្ងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3,5 រោជ័យថ្មពល EC ជួរប្រទះការរោជ័យថ្មពលនរនិរនាទា រ់។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3,6 ការដ្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ ការអាក់ខានៃនការដ្វា េប្តូភរានរកស្ងញសោយ SBIOS ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3,7 អេ់សពលក្នុងការរង់ចា ំME សែងមីីសឆ្លងយតរនឹងសារ HECI ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

Camera status indicator ៖ រង្ហា ញ ថ្សតងកាសមោេ កំពុងសប្រង រឺអត់។

● ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមោេ កំពុងសប្រង។
● រិទ — កាសមោេ មិនរានសប្រង។

Caps Lock status indicator ៖ រង្ហា ញថ្សតងការចាក់សសា Caps Lock រិទ ឬសរងក។

● ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សសារិូរនរ់សរងក។
● Off — ចាក់សសា Cap Lock រិទ។

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សលសពលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកែំសនាងរការ Dell SupportAssist OS Recovery ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាងំអេ់ែែលរានែំសងងងសលសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10 ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាច
សកងតសងងងមុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អ្នក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ់ Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសលសពលែែលវារោជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការរោជ័យែិ្នកេូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមចូលសមងល សេវភសណែនានាអំ្នកសប្រងប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការដ្វា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

សយងងក៏េូមែនានាកំា្យសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សលសពលការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពអាចសធ្វងសៅរាន ឬសលសពលអ្នកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ សែងមីីសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. ចុចសលងពាក្យ Product Support វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុខង្រ Autodefect ឬរកសមងលសោយខ្លួនឯងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលងពាក្យ Drivers & downloads#menucascade-separator Find it myself (រកវាសោយខ្លួនឯង)។
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5. សប្ជងេយកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហងយពប្ងីក BIOS ។
7. េូមចុច Download សែងមីីទាញយកកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរងអាេ់េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារអារ់ែែត BIOS ែែលរានរក្សាទុក។
9. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសារអារ់ែែត BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់។

ការដ្វា េ BIOS (ឧរករនា៍ USB)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតិតាមនីតិ ភិធីពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 7 សលក្នុង " ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS " សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ែែលរានចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន SLN143196 សល www.dell.com/support។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រសហងយចុច F12 សលសពលែែលសា្ល កេញ្ញា ងូសដ្គ  Dell ប្តូភរានរង្ហា ញសលសលងសអប្កង់។
6. រ៊ូតសៅកាន់ប្ោយ USB ពីមុជានុយ One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។
8. BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។ អនុភតិតាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។

ជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ និងសមសឌវរប្មុងទុក
េូមែនានាឲំ្យរសង្កងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់សេ្នងជសប្មងេនសប្ចងនសែងមីីសាដា រប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សងងងភិញសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងល ជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ និង
សមសឌវរប្មុងទុក Dell Windows ។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

ចំណា:ំ ISPs ខ្លះ (អ្នកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោ្ន ៃន មាូែឹម/សោេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសោេ ទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសោេ ទ័រឥតែខសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះែខសេអុីេជារនាិត (RJ-45)

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនុភតិតាមភិធីសា្គេិសនះសលសពលផិ្ច់ែខសេអុីេជារនាិត (RJ-45) ពីរន្ធ RJ-45 សែងមីីសចវេវាងការសធ្វងកា្យខូចកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េង្កត់ស្្នបរភា្ជ រ់សែងមីីសោះវាសចញពីរន្ធ សហងយទាញឌុយមកសប្កាយ [1, 2]។
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https://www.dell.com/support/article/sln143196/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/data-storage-backup-and-recovery/backup-recovery/Media-backup
https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/data-storage-backup-and-recovery/backup-recovery/Media-backup


2. សលងកក្នុងមុំសប្ទតសលសពលផិ្ច់ែខសេអុីេជារនាិតពីរន្ធ RJ-45 (រន្ធអុីេជារនាិត) [3,4]។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ់ ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

Dell ិិល់ជសប្មងេសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរេ័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ជសប្មងេសនះមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និង ិលិតិល សហងយសេវាកម្មខ្លះ ពុំមានសលកែន្លងររេ់អ្នកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell េួរពីការលក់ ជំនួយរសចចាកសទេ សេវាកម្មអតិថិជន េូម ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្រសភទោបំ្ទររេ់អ្នក។
3. សិទាបងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សលក្នុងរញ្ជីទមា្ល ក់ Choose a Country/Region (សប្ជងេយកប្រសទេ/តំរន)់ សលខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬោបំ្ទែែលេមប្េរែិអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អ្នក។
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