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ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ែិធីក្នុងការែំលេប្ងរានភ្ពខុសគ្្ន អាម្ស័យលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ចំលពាះការដណនាំែំលេប្ងជាក់ោក់សម្រាប់កុំព្យូទ័រ ឬលថដបួតរបស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup and 
Specifications (ការែំលេប្ង និងលក្ខណៈបលចចាកលទស តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការភ្្ជ ប់អុីនធឺលណត
អ្នកអាចភ្្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅអុីនធឺលណតលោយលម្បប្ដខសេ DSL, dial up ឬការភ្្ជ ប់ WWAN ។ អ្នកក៏អាចែំលេប្ងលរ៉ា តទ័រដែលរានដខសេ ឬឥតដខសេលែប្ម្បីដចករលដលកការភ្្ជ ប់អុីនធឺលណតតាមដខសេ ឬអុិនធឺលណតតាម DSL របស់អ្នកជាមួយឧបករណ៍ជាលម្ចប្ន។ ដខសេ និងមាូីឹម DSL 
មួយចំនួនក៏រានភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ឥតដខសេលងដែរ។

ចំណា:ំ មុនលពលភ្្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅអុិនធឺលណតលោយលម្បប្ដខសេ ឬមាូីឹម DSL ម្តូែម្រាកែថាមាូីឹមម្ប៊ែដប៊ន និងលរ៉ា តទ័ររបស់អ្នកម្តូែរានកំណត់។ សម្រាប់ព័ត៌រានសតាីពីការែំលេប្ងមាូែឹម និងលរ៉ា តទ័ររបស់អ្នក សូមទាក់ទងលៅអ្នកលតាល់លសងអុីនធឺលណតរបស់អ្នក។

ការភ្្ជ ប់លៅអុីនធឺណិតលោយលម្បប្ម្រាស់ LAN
1 ភ្្ជ ប់ដខសេអុីសឺរណិត លៅមាូែឹម ឬលរ៉ា តទ័រ និងលៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2 ពិនិត្យរកពនួឺលេួប្ងលៅលលប្មាូែឹមឬលរ៉ា តទ័រ និងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រខួះម្បដហលជាមិនរានពនួឺលេួប្ងបញ្្ជ ក់សកម្មភ្ពលេប្យ។
3 លបប្កកម្ម ែិធីរុករកអុីនធឺណិតរបស់អ្នកលែប្ម្បីលល្ទបងផ្្ទ ត់ការតភ្្ជ ប់អុីនធឺណិត។

ការភ្្ជ ប់លៅអុីនធឺលណតលោយលម្បប្ WLAN
ចំណា:ំ ម្តូែម្រាកែថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នករានលបប្ក WiFi ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីការលបប្កបណាតា ញលោយឥតដខសេលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានបំពាក់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup 
and Specifications (ការែំលេប្ង និងលក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

Windows 10

1 ចុច ឬបាះរូបតំណាងឥតដខសេលៅក្នុងមុឺនុយជូនែំណឹង។
2 ចុច ឬបាះបណាដា ញដែលអ្នកចង់ភ្្ជ ប់។
3 ចុច ឬបាះ Connect (ភ្្ជ ប់) ។

ចំណា:ំ បញចាូលពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញម្បសិនលបប្លស្នប្សុំ។ អ្នកអាចរានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញលពលកំពុងែំលេប្ងលរ៉ា តទ័រ ឬលរ៉ា តទ័រអាចរានពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញលំនាលំែប្ម។ សម្រាប់ព័ត៌រានលម្អិត សូមទាក់ទងម្កុមហ៊ុនលលិតលរ៉ា តទ័រ។
4 លបប្ក ឬបិទការដចករលដលកឯកស្រ (មិនចាំរាច់) ។

Windows 8.1

1 ចុច ឬបាះ Settings (ការកំណត់) លៅក្នុងររារចំលហសង។
2 ចុច ឬបាះរូបតំណាងឥតដខសេ។
3 ចុច ឬបាះបណាដា ញដែលអ្នកចង់ភ្្ជ ប់។
4 ចុច ឬបាះ Connect (ភ្្ជ ប់) ។

ចំណា:ំ បញចាូលពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញម្បសិនលបប្រានលស្នប្សុំ។ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាកសេសរា្ង ត់បណាដា ញលពលែំលេប្ងលរ៉ា តទ័រ ឬលរ៉ា តទ័រអាចរានពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញតាមលំនាំលែប្ម។ សម្រាប់ព័ត៌រានលម្អិតសូមទាក់ទងម្កុមហ៊ុនលលិតលរ៉ា តទ័រ។
5 លបប្ក ឬបិទការដចករលដលកឯកស្រ (ជាជលម្មប្ស) ។

1
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Windows 7

1 ចុច ឬបាះរូបតំណាងឥតដខសេលៅក្នុងមុឺនុយជូនែំណឹង។
2 ចុចលលប្បណាតា ញដែលអ្នកចង់ភ្្ជ ប់។
3 សូមចុច Connect (ភ្្ជ ប់) ។

ចំណា:ំ បញចាូលពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញម្បសិនលបប្រានលស្នប្សុំ។ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាកសេសរា្ង ត់បណាដា ញលពលែំលេប្ងលរ៉ា តទ័រ ឬលរ៉ា តទ័រអាចរានពាក្យសរា្ង ត់បណាតា ញតាមលំនាំលែប្ម។ សម្រាប់ព័ត៌រានលម្អិតសូមទាក់ទងម្កុមហ៊ុនលលិតលរ៉ា តទ័រ។
4 លបប្ក ឬបិទការដចករលដលកឯកស្រ (ជាជលម្មប្ស) ។

ភ្្ជ ប់លៅអុីនធឺណិតលោយលម្បប្ WWAN
ការតភ្្ជ ប់ WWAN មិនតម្មូែ្យ្យរានមាូែឹមឬលរ៉ា តទ័រលែប្ម្ប ីអនុញ្ញា ត្យ្យកុំព្យូទ័រយួរនែឬលថលបួតរបស់អ្នកភ្្ជ ប់អុីនធឺលណតលទ។ កាត WWAN លៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកភ្្ជ ប់លោយផ្្ទ ល់លៅនឹង បណាតា ញលតាល់លសង ែូចជាទូរស័ព្ទនែរបស់អ្នកដែរ។

ម្បសិនលបប្អ្នករានទិញលថលបួតរានកិចចាសន្យាលសងកម្ម បណាតា ញ លនាះអុិនធឺណិតអាចលបប្កែំលណប្រការរួចលហប្យ។

ចំណា:ំ ម្តូែម្រាកែថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នករានលបប្ក WiFi ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីការលបប្កែំលណប្រការបណាតា ញឥតដខសេលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានបំពាក់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល 
Setup and Specifications (ការែំលេប្ង និងលក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support។

Windows 10

1 ចុច ឬបាះរូបតំណាងឥតដខសេលៅក្នុងមុឺនុយជូនែំណឹង។
2 ចុច ឬបាះល្ម្ម ះបណាដា ញម្ប៊ែដប៊នចល័តរបស់អ្នក។
3 ចុច ឬបាះ Connect (ភ្្ជ ប់) ។
4 លបប្រានលស្នប្សុំ សូមងយបញចាូលល្ម្ម ះ access point name (APN, ចំណុចចូលែំលណប្រការ) ឬលលខកូែ PIN ល្ម្ម ះអ្នកលម្បប្ម្រាស់ និងពាក្យសរា្ង ត់។

Windows 8.1

1 ចុច ឬបាះ Settings (ការកំណត់) លៅក្នុងររារចំលហសង។
2 ចុច ឬបាះរូបតំណាងឥតដខសេលៅក្នុងមុឺនុយជូនែំណឹង។
3 ចុច ឬបាះបណាដា ញដែលអ្នកចង់ភ្្ជ ប់។
4 ចុច ឬបាះ Connect (ភ្្ជ ប់) ។
5 លបប្រានលស្នប្សុំ សូមងយបញចាូលល្ម្ម ះ access point name (APN, ចំណុចចូលែំលណប្រការ) ឬលលខកូែ PIN ល្ម្ម ះអ្នកលម្បប្ម្រាស់ និងពាក្យសរា្ង ត់។

Windows 7

1 ចុចរូបតំណាង Start (ចាប់លលតាប្ម) ងយពាក្យ Mobile Broadband Utility (ឧបករណ៍ម្ប៊ែដប៊នចល័ត) ក្នុងម្បអប់ដសវែងរកលហប្យចុច Enter ។
2 លៅក្នុងែីនែូ Mobile Broadband Utility (ឧបករណ៍ម្ប៊ែដប៊នចល័ត) ចុច Connect (ភ្្ជ ប់) ។
3 លបប្រានលស្នប្សុំ សូមងយបញចាូលល្ម្ម ះ access point name (APN, ចំណុចចូលែំលណប្រការ) ឬលលខកូែ PIN ល្ម្ម ះអ្នកលម្បប្ម្រាស់ និងពាក្យសរា្ង ត់។

ការែំលេប្ងអូីីយាូ
កុំព្យូទ័រ និងលថលបួត Dell រានឧបករណ៍បំពងសំលេងដែលែំលណប្រការជាមួយអូីីយាូណដណល 2 ។ លែប្ម្បីលម្បប្ឧបករណ៍បំពងសំលេងដែលរានភ្្ជ ប ់សូមចាក់លមលីសលហប្យកំណត់កម្មិតសំលេងតាមកម្មិតដែលអ្នកចង់រាន។

កុំព្យូទ័រ និងលថលបួត Dell ក៏ែំលណប្រការជាមួយរន្ធអូីីយាូ 3.5 mm ដែលអាច្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងខាងលម្ៅរាន។ ម្បសិនលបប្អ្នកកំពុងែំលេប្ងអូីីយាូណដណល 2 សូមភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងលៅរន្ធកាសទំហំ 3.5 mm ឬរន្ធអូីីយាូ។

កុំព្យូទ័រលលប្តុ Dell អាចែំលណប្រការជាមួយអូីីយាូ 5.1 ឬ 7.1 ។ ម្បសិនលបប្អ្នកកំពុងែំលេប្ងអូីីយាូ 5.1 ឬ 7.1 លនាះអ្នកម្តូែភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងលៅរន្ធ្យ្យរានម្តឹមម្តូែសម្រាប់្យ្យអូីីយាូបលញចាញរានល្អបំលុត។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីរន្ធដែលរានលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup and Specifications (ការែំលេប្ង និង
លក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

8 ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

HTTP://WWW.DELL.COM/SUPPORT
HTTP://WWW.DELL.COM/SUPPORT


ចំណា:ំ លែប្ម្បីទទួលរានលទ្ធលលល្អបំលុត សូមោក់ឧបករណ៍បំពងសំលេងែូចរានបញ្្ជ ក់លៅក្នុងឯកស្រភ្្ជ ប់ជាមួយឧបករណ៍បំពងសំលេងរបស់អ្នក។

ចំណា:ំ លៅលលប្កុំព្យូទ័រដែលរានកាតសំលេងោច់ពីគ្្ន  សូមភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងលៅឧបករណ៍ភ្្ជ ប់លៅលលប្កាត។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអូីីយាូ 5.1 និង 7.1
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលែប្ម្បីលដាល់លទ្ធលលអូីីយាូពហុណដនល។

Windows 10 និង 8.1

1 ងយពាក្យ Audio លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។

ចំណា:ំ លៅក្នុង Windows 10 ចុច ឬបាះរូបតំណាងដសវែងរកលែប្ម្បីចូលលៅម្បអប់ដសវែងរក។ លៅក្នុង Windows 8.1, ចូលលៅកាន់ប៊ូតុងមុខង្រដសវែងរកលែប្ម្បីចូលលម្បប្ម្បអប់ដសវែងរក។
2 ចុច ឬបាះ Manage audio devices. (ម្រប់ម្រងបករណ៍អូីីយាូ។)
3 លៅលម្កាម Playback (ចាក់លេប្ង ែិញ) ចុច ឬបាះ Speakers or Headphones (ឧរាល័រ ឬកាស)។
4 ចុច ឬបាះ Configure (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ) ចុច ឬបាះ Test (លតសតា)។

អ្នករួរឮសំលេងពីឧរាល័រនីមួយៗ។
5 ចុច ឬបាះលលប្ Next (បនា្ទ ប់) លហប្យលធវែប្តាមការដណនាលំៅលលប្លអម្កង់។

Windows 7

1 ចុចរូបតំណាង Start (ចាប់លលតាប្ម) ងយបញចាូល Sound (សំលេង) លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក និងចុច Enter ។
លៅក្នុងបញ្ជីលទ្ធលល ចុច Sound។ ឬចុច Start > Control Panel > Hardware and Sound > Sound។

2 លម្ជប្សលរីស Speakers រួចចុច Configure។
ផ្្ទ ំង Speaker Setup នឹងបង្ហា ញលេប្ង។

3 លៅលម្កាម Playback (ចាក់លេប្ងែិញ) ចុច ឬបាះ Speakers or Headphones (ឧរាល័រ ឬកាស)។
4 លម្ជប្សលរីសការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧរាល័រលៅលម្កាម Audio channels ៖ លហប្យចុច Test។

អ្នករួរឮសំលេងពីឧរាល័រនីមួយៗ។
5 ចុច Next (បនា្ទ ប់) លហប្យលធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 9



ការភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេង 5.1

រូប 1. ការភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេង 5.1

1 ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់អូីីយាូខាងលម្កាយលៅលលប្កុំព្យូទ័រ 2 កណាដា ល/LFE ជុំ ែិញលម្ៅលៅលលប្កុំព្យូទ័រ
3 ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់អូីីយាូដល្នកខាងមុខលៅលលប្កុំព្យូទ័រ 4 ដខសេអូីីយាូណដណល 5.1

5 កណាដា ល/ LFE ជុំ ែិញលម្ៅលលប្លលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង 6 ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់អូីីយាូដល្នកខាងមុខលៅលលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង
7 ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់អូីីយាូដល្នកខាងលម្កាយលៅលលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង

10 ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក



ការតភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេង 7.1

រូប 2. ការតភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេង 7.1

1 ឧបករណ៍តភ្្ជ ប់អូីីយាូខាងលម្កាយលៅលលប្កុំព្យូទ័រ 2 ជុំ ែិញលម្ៅកណាតា ល/LFE លៅលលប្កុំព្យូទ័រ
3 ឧបករណ៍តភ្្ជ ប់អូីីយាូចំលហសងលៅលលប្កុំព្យូទ័រ 4 ឧបករណ៍តភ្្ជ ប់អូីីយាូខាងមុខលៅលលប្កុំព្យូទ័រ
5 ដខសេអូីីយាូណដនល 7.1 6 ជុំ ែិញលម្ៅកណាតា ល/LFE លៅលលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង
7 ឧបករណ៍តភ្្ជ ប់អូីីយាូខាងមុខលៅលលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង 8 ឧបករណ៍តភ្្ជ ប់អូីីយាូខាងលម្កាយលៅលលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង
9 ឧបករណ៍តភ្្ជ ប់អូីីយាូចំលហសងលៅលលប្ឧបករណ៍បំពងសំលេង

ការែំលេប្ងរាា សុីនម្ពីនរបស់អ្នក
អ្នកអាចភ្្ជ ប់រាា សុីនម្ពីនតាមរន្ធ USB លៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ រាា សុីនម្ពីនខួះក៏អាចភ្្ជ ប់បណាតា ញ Wi-Fi និងប៊ួូធូសរានលងដែរ។

ចំណា:ំ លក្ខណៈពិលសសននរាា សុីនម្ពីន និងជំហានក្នុងការែំលេប្ងអាចខុសគ្្ន អាម្ស័យលលប្មាូដែលរាា សុីនម្ពីន។ ចំលពាះព័ត៌រានបដន្ថមអំពីការែំលេប្ងរាា សុីនម្ពីន សូមលមប្លឯកស្រដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយរាា សុីនម្ពីនរបស់អ្នក។

• ម្បសិនលបប្អ្នកែំលេប្ងរាា សុីនម្ពីនលោយលម្បប្ដខសេ សូមភ្្ជ ប់រាា សុីនម្ពីនលៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយលម្បប្ដខសេ USB មុនលពលអនុែតតាជំហានទាងំលនះ។
• ម្បសិនលបប្អ្នកែំលេប្ងរាា សុីនម្ពីនឥតដខសេសូមលធវែប្តាមការដណនាលំៅក្នុងឯកស្រននរាា សុីនម្ពីនរបស់អ្នក។

Windows 10 និង 8.1
1 ងយពាក្យ Devices លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។

ចំណា:ំ លៅក្នុង Windows 10 ចុច ឬបាះរូបតំណាងដសវែងរកលែប្ម្បីចូលលៅម្បអប់ដសវែងរក។ លៅក្នុង Windows 8.1, ចូលលៅកាន់ប៊ូតុងមុខង្រដសវែងរកលែប្ម្បីចូលលម្បប្ម្បអប់ដសវែងរក។
2 ចុច ឬបាះ Devices and Printers។
3 ចុច ឬបាះ Add a printer។

ផ្្ទ ំង Add a device បង្ហា ញលេប្ង។
4 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្ម្ពីនធ័ររបស់អ្នកម្តូែរានែំលេប្ង ងរួរដតលលចលេប្ងក្នុងបញ្ជីលៅដល្នកខាងស្តា ំ។ ម្បសិនលបប្ម្ពីនធ័ររបស់អ្នកមិនស្ថិតលៅក្នុងបញ្ជីលនះលទ សូមចុច ឬបាះ Add a device លៅដល្នកខាងលលប្ននបញ្ជីឧបករណ៍។ លម្ជប្សលរីសម្ពីនធ័ររបស់អ្នកពីបញ្ជីលែប្ម្បី
ែំលេប្ងង។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមសតាីពីការែំលេប្ងម្ពីនធ័រ សូមលមប្លឯកស្រដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយម្ពីនធ័ររបស់អ្នក។

ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 11



Windows 7
1 ចុច Start > ឧបករណ៍ និងម្ពីនធ័រ។
2 ចុច បដន្ថមម្ពីនធ័រ។

ផ្្ទ ំង បដន្ថមម្ពីនធ័រ នឹងបង្ហា ញលេប្ង។
3 លធវែប្តាមការដណនាលំៅលលប្លអម្កង់។

ចំណា:ំ អ្នកអាចម្តូែរានលស្នប្សុំ្យ្យែំលេប្ងម្ោយែឺម្ពីនធ័ររបស់អ្នកខណៈលពលបដន្ថមម្ពីនធ័រ។ លម្បប្លមលីសម្ោយែឺម្ពីនធ័រ ឬទាញយកកម្ម ែិធីពីលរហទំព័ររបស់ម្កុមហ៊ុនលលិតរាា សុីនម្ពីនធ័រ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមសតាីពីការែំលេប្ងម្ពីនធ័រ សូមលមប្លឯកស្រដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយ
ម្ពីនធ័ររបស់អ្នក។

ការែំលេប្ងែិបលខម

ែិបលខមបញចាូលគ្្ន
ែិបលខមបញចាូលគ្្ន  រានលៅលលប្លអម្កង់កុំព្យូទ័រយួរនែ ឬលអម្កង់ខាងលម្ៅ។ លបប្សិនជាអ្នកបញ្្ជ ទិញែិបលខមជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក លនាះម្ោយលែី និងសូហវែដែរម្តូែរានែំលេប្ង លៅលពលដែលអ្នកទទួលរានកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ លម្បប្ម្រាស់លមលីសដែលភ្្ជ ប់ជាមួយកុំព្យូទ័រដតបាុលណាោ ះលែប្ម្បីែំលេប្ងងលេប្ងែិញ។ សម្រាប់
ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្ល Using the webcam (ការលម្បប្ម្រាស់ ែិបលខម)។

ែិបលខមខាងលម្ៅ
លម្បប្ម្រាស់លមលីសដែលម្តូែរានភ្្ជ ប់មកជាមួយែិបលខមរបស់អ្នក លែប្ម្បីែំលេប្ងម្ោយលែី និងសូហវែដែរដែលចាំរាច់លលសេងលទសត លែប្ម្បីលម្បប្ម្រាស់លក្ខណៈពិលសសទាងំអស់ននែិបលខមរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រដែលរានភ្្ជ ប់ជាមួយែិបលខមរបស់អ្នក។

ការែំលេប្ងប៊ួូធូស
អ្នកអាចលបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយលបប្កបណាតា ញឥតដខសេ។ កុំព្យូទ័រនិងលថលបួតភ្រលម្ចប្នម្តូែរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកាតប៊ួូធូសដែលរានម្ស្ប់។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីការភ្្ជ ប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកសូមលមប្ល Using Bluetooth (ការលម្បប្ប៊ួូធូស) ។

ចំណា:ំ លែប្ម្បីរក្យ្យលឃប្ញថាកុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នករាន កាតប៊ួូធូសខាងក្នុងឬអត ់សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup and Specifications (ការតំលេប្ង និង
លក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការភ្្ជ ប់មាូនីទ័រលម្ចប្ន
ម្កាហវែិច ឬកាតែីលែអូកុំព្យូទ័រលលប្តុ ភ្រលម្ចប្នអាចែំលណប្រការជាមួយមាូនីទ័រពីរ ឬលម្ចប្នអាម្ស័យលលប្កាតម្កាហវែិក និងលក្ខណៈបលចចាកលទសរបស់កុំព្យូទ័រ។ ជាទូលៅកុំព្យូទ័រយួរនែអាចែំលណប្រការរហូតែល់មាូនីទ័រពីរលម្រអាងអាម្ស័យលលប្លក្ខណៈបលចចាកលទសរបស់កុំព្យូទ័រ។ កំណត់ម្បលេទននឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ ែីលែអូដែល
រានលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬកុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នក។ ចំនួនឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ ែីលែអូអាម្ស័យលលប្ម្បលេទកាតម្កាហវែិច ដែលម្តូែរានែំលេប្ងលៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬកុំព្យូទ័រយួរនែ។

1 ភ្្ជ ប់ដខសេថាមពលលៅមាូនីទ័រ និងម្ពីលេួប្ង។
2 ភ្្ជ ប់ដខសេែីលែអូពីមាូនីទ័រលៅឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ ែីលែអូលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬកុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នក។
3 ចុចលបប្កមាូនីទ័រ និងកុំព្យូទ័រ ឬកុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នក។

Windows 10
លៅលពលដែលដខសេម្តូែរានភ្្ជ ប់លោយសុែត្ថិភ្ព កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងរកលឃប្ញលោយសវែ័យម្បែតតាិ ម្ពមទាងំបង្ហា ញលអម្កង់ កុំព្យូទ័រលលប្មាូនីទ័រដែលរានភ្្ជ ប់។ ឥេូែអ្នកអាចលម្ជប្សលរីសរលបសបបង្ហា ញដែលស្កសមនឹងតម្មូែការរបស់អ្នក។

Microsoft Windows លដាល់ជលម្មប្សរលបសបបង្ហា ញលម្ចប្នពី ែិធីដែលលអម្កង់កុំព្យូទ័រម្តូែរានបង្ហា ញលៅលលប្មាូនីទ័រជាលម្ចប្នដែលភ្្ជ ប់លៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

• លអម្កង់កុំព្យូទ័រដតបាុលណាោ ះ - លម្បប្ដតលអម្កង់ទី 1 លហប្យគ្្ម នបង្ហា ញអវែីលៅលលប្លអម្កង់ទី 2 ។ មាូនីទ័រទីពីរម្តូែរានលអប្លពប្ លហប្យរានដតមាូនីទ័របមមបាុលណាោ ះដែលម្តូែរានលម្បប្។
• ស្ទនន (ក៏ម្តូែរានថាមាូតកួូន) - បង្ហា ញនល្ទកំព្យុទ័រ ទាំងមូលលៅលលប្លអម្កង់ទាងំពីរ។ មាូនីទ័រទីពីរ ឬលលសេងលទសត្លួុះបញ្ចា ំងមាូនីទ័របមម។
• ពម្ងីក - ពនួាតនល្ទខាងមុខលៅលលប្លអម្កង់ពីរ។ លអម្កង់នល្ទខាងមុខននកុំព្យូទ័រលលប្តុរបស់អ្នកម្តូែរានពម្ងីកម្រប់មាូនីទ័រដែលរានរកលឃប្ញ និងអនុញ្ញា តឱ្យអ្នករានលអម្កង ់កុំព្យុទ័រលលប្តុ ដែលម្របែណតា ប់ម្រប់មាូនីទ័រទាងំអស់។
• លអម្កង់ទីពីរដតបាុលណាោ ះ - លម្បប្ដតលអម្កង់ទី 2 លហប្យ មិន បង្ហា ញអវែីលៅលលប្លអម្កង់ទី 1 ។ មាូនីទ័របមមនឹងម្តូែរានបិទ លហប្យរានដតមាូនីទ័រទីពីរបាុលណាោ ះដែលនឹងម្តូែរានលម្បប្។

12 ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

HTTP://WWW.DELL.COM/SUPPORT


Windows 8

មាូត Windows

1 លៅ Windows Charms លោយអូសពីខាងស្តា ំ ឬរលកិលល៉ៅា លៅម្ជុងខាងស្តា ំនែ។
2 លម្ជប្សលរីស Devices (ឧបករណ៍)។
3 លម្ជប្សលរីស លអម្កង់ទីពីរ ។
4 សូមលម្ជប្សយកជលម្មប្សណាមួយែូចខាងលម្កាម៖

• លអម្កង់កុំព្យូទ័រដតបាុលណាោ ះ - លម្បប្ដតលអម្កង់ទី 1 លហប្យគ្្ម នបង្ហា ញអវែីលៅលលប្លអម្កង់ទី 2 ។ មាូនីទ័រទីពីរម្តូែរានលអប្លពប្ លហប្យរានដតមាូនីទ័របមមបាុលណាោ ះដែលម្តូែរានលម្បប្។
• ស្ទនន (ក៏ម្តូែរានថាមាូតកួូន) - បង្ហា ញនល្ទកំព្យុទ័រ ទាំងមូលលៅលលប្លអម្កង់ទាងំពីរ។ មាូនីទ័រទីពីរ ឬលលសេងលទសត្លួុះបញ្ចា ំងមាូនីទ័របមម។
• ពម្ងីក - ពនួាតនល្ទខាងមុខលៅលលប្លអម្កង់ពីរ។ លអម្កង់នល្ទខាងមុខននកុំព្យូទ័រលលប្តុរបស់អ្នកម្តូែរានពម្ងីកម្រប់មាូនីទ័រដែលរានរកលឃប្ញ និងអនុញ្ញា តឱ្យអ្នករានលអម្កង ់កុំព្យុទ័រលលប្តុ ដែលម្របែណតា ប់ម្រប់មាូនីទ័រទាងំអស់។
• លអម្កង់ទីពីរដតបាុលណាោ ះ - លម្បប្ដតលអម្កង់ទី 2 លហប្យ មិន បង្ហា ញអវែីលៅលលប្លអម្កង់ទី 1 ។ មាូនីទ័របមមនឹងម្តូែរានបិទ លហប្យរានដតមាូនីទ័រទីពីរបាុលណាោ ះដែលនឹងម្តូែរានលម្បប្។

ដបបបទសម្រាប់កុំព្យូទ័រលលប្តុតាមម្បនពណី
1 សូមចូលលៅ Control Pane លហប្យលម្ជប្ស Display ។
2 លម្ជប្សលរីស Change Display Settings (បដាូរការកំណត់ការបង្ហា ញ) លៅខាងល្លវែង។
3 លៅក្នុងផ្្ទ ងំែិនែូ Change Display Settings ចុច និង អូស មាូនីទ័រនិម្មិតលែប្ម្បីលធវែប្ម្តាប់តាមពីការលរសបចំផ្្ទ ល់របស់អ្នក។
4 ចុច OK (យល់ម្ពម) លែប្ម្បីបញចាប់។

Windows 7

1 បិទកម្ម ែិធីដែលលបប្កទាំងអស់។
2 សង្កត់ម្គ្ប់ចុចរូបសញ្ញា  Windows ្យ្យជាប់ រួចចុចម្គ្ប់ចុច P លៅលលប្កាតា រចុចរបស់អ្នក។
3 លម្ជប្សលរីសជលម្មប្សមួយក្នុងចំលណាមខាងលម្កាម៖

• Computer only (កុំព្យូទ័រដតបាុលណាោ ះ)—បង្ហា ញរូបភ្ពលអម្កង់ដតលៅលលប្លអម្កង់កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកបាុលណាោ ះ។
• Duplicate (ស្ទនន)—លធវែប្្យ្យរូបភ្ពលអម្កង់កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកលៅលលប្លអម្កង់ទាំងពីរ លោយដល្អកលលប្លអម្កង់ដែលរានកម្មិតបង្ហា ញទាប។
• Extend (បដន្ថម)—ផួ្ស់ទីផ្្ទ ងំពីលអម្កង់មួយលៅលអម្កង់មួយលទសត លោយចុចលលប្ Title Bar (ររារចំណងលជប្ង) ននែីនែូ និងអូសែីនែូលៅទីតាំងថ្មី។
• Projector only (ដតឧបករណ៍បញ្ចា ំងបាុលណាោ ះ)—ជាទូលៅម្តូែរានលម្ជប្សលរីសលៅលពលអ្នកលម្បប្កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកជាកុំព្យូទ័រលលប្តុ ែូលច្នះអ្នកអាចរីករ៉យជាមួយរុណភ្ពបង្ហា ញខ្ពស់ជាងមុនននលអម្កង់ខាងលម្ៅធំ។

ការែំលេប្ងរាា សុីនកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 13



អំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ដល្នកលនះលតាល់ជូនព័ត៌រានអំពីដល្នកដែលរានលៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អាោប់ទ័រថាមពល
អាោប់ទ័រថាមពលម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីល្គត់ល្គង់ថាមពលលៅកុំព្យូទ័រចល័ត លថលបួតនិងកុំព្យូទ័រលលប្តុមួយចំនួន។ ឧបករណ៍អាោប់ទ័ររបស់ Dell រានអាោប់ទ័រនិងដខសេថាមពល។ អម្តាអាោប់ទ័រថាមពល (90 W, 65 W និងលម្ចប្នជាងលនះ) អាម្ស័យលលប្ឧបករណ៍ដែលងម្តូែរានរចនាលេប្ង លហប្យដខសេ
ថាមពលដម្បម្បនលតាមម្បលទសដែលអាោប់ទ័រម្តូែរានែឹកជញ្ជូន។

ម្បយ័ត្ន: លែប្ម្បីលជសសងងការបំផួ្ញកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ងម្តូែរានដណនាំ្យ្យលម្បប្ដតអាោប់ទ័រដែលម្តូែរានែឹកជញ្ជូនជាមួយឧបករណ៍ របស់អ្នក ឬអាោប់ទ័រថាមពលដែលម្តូែរានអនុម័តលោយ ម្កុមហ៊ុន Dell ។

ថ្ម
ថ្មម្តូែរានចាត់ថា្ន ក់លោយការលតាល់ចំណាត់ថា្ន ក់ថាមពលរបស់ពួកងែូចជា 45 WHr, 65 WHr ជាលែប្ម។ ថ្មលនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកលម្បប្ឧបករណ៍របស់អ្នកលៅលពលងមិនម្តូែរានភ្្ជ ប់លៅម្ពីលេួប្ង។ ែែតាជី ែិតននថ្មរឺចំនួនែងដែលងអាចម្តូែរានផ្តា ច ់និងបញចាូលថ្មលោយមិនបាះពាល់ែល់លពលលែោម្បតិបតតាិ
ការលនាះលទ។ បនា្ទ ប់ពីអាយុកាលថ្មែល់ែំណាក់កាលកំណត់ននជី ែិតរបស់ង អ្នកម្តូែដតបតាូរថ្ម។ អាម្ស័យលលប្មាូដែលកុំព្យូទ័រ ថ្មលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចម្តូែរានបតាូរ ឬលោយអ្នកលម្បប្ ឬម្បដហលជាតម្មូែ្យ្យអ្នកបលចចាកលទសលសងកម្មរបស់ Dell បតាូរជូន។

ចំណា:ំ ថ្មដែលរានសមត្ថភ្ពខ្ពស់ជាទូលៅរានែែតាជី ែិតយូរជាងមុនលម្ពាះអ្នកម្តូែការស្កថ្មដែលរានសមត្ថភ្ពខ្ពស់តិចជាងលបប្លម្បបបលធសបលៅនឹងថ្មដែលរានថាមពលទាប។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានជំនួយអំពីការបលង្កប្នអាយុកាល សូមលមប្ល Improving battery life (ការបលង្កប្នអាយុកាលថ្ម)។

ចំណា:ំ លក្ខណៈពិលសស Dell Power Manager មិនម្តូែរានគ្ំម្ទលៅក្នុងម្បព័ន្ធ Alienware លេប្យ។

ថ្មម្គ្ប់សំដបាត
ថ្មម្គ្ប់សំដបាតលតាល់ថាមពលលៅ Complementary Metal‑Oxide Semiconductor (CMOS) លៅលពលដែលកុំព្យូទ័រម្តូែរានបិទ។ បន្ទះឈីប CMOS រានលពលលែោ កាលបរិលច្ឆទ និងព័ត៌រានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលលសេងលទសតអំពីកុំព្យូទ័ររបស់
អ្នក។ លម្កាមលក្ខខណ្ឌ លម្បប្ម្រាស់ធម្មតាថ្មម្គ្ប់ សំដបាតអាចរានអាយុកាលជាលម្ចប្នណ្ន ។ំ កតាតា ដែលបាះពាល់ែល់អាយុកាលថ្មម្គ្ប់ សំដបាតរានែូចជាម្បលេទននផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ សីតុណហា ភ្ព លពលលែោដែលកុំព្យូទ័រម្តូែរានបិទ ។ល។
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បន្ទះបាះ
បន្ទះបាះរានលៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែលស្ទប្រដតទាងំអស់ និងលតាល់មុខង្ររបស់ល៉ៅា ។ ងរាននល្ទល្លួប្យតបនឹងការបាះ ដែលែឹងពីចលនា និងទីតាំងននម្រាមនែរបស់អ្នក។ អ្នកអាចលម្បប្ម្រាស់បន្ទះបាះលែប្ម្បីផួ្ស់ទីល៉ៅា  អូស ឬផួ្ស់ទីធាតុដែលរានលម្ជប្សលរីស និងចុចលោយលធវែប្ការចុចលលប្នល្ទ។ បន្ទះបាះដែលរានកាយែិការ គ្ំម្ទ
កាយែិការែូចជាពម្ងីក ច្បិច បងវែិល រមូរ និងលលសេងៗលទសត។ អ្នកក៏អាចទិញបន្ទះបាះខាងលម្ៅលងដែរ។ បន្ទះបាះច្បាស់ោស់ រឺជាឧបករណ៍បញចាូលកម្មិតថ្មី ដែលលតាល់ការបញចាូលការចង្អុលនិងមុខង្រកាយែិការដែលរានភ្ពច្បាស់ោស់ខ្ពស់។ បន្ទះបាះច្បាស់ោស់ល្លួប្យ្លួងជាមួយម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលោយផ្្ទ ល់ 
លោយមិនម្តូែការម្ោយលែីលេប្យ។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្ល Using your touchpad (ការលម្បប្ម្រាស់បន្ទះបាះរបស់អ្នក)។

លអម្កង់
លអម្កង់ម្តូែរានចាត់ថា្ន ក់លយ៉ងលៅតាមទំហំលអម្កង់ រុណភ្ពបង្ហា ញ រុណភ្ពពណ ៌ជាលែប្ម។ ជាទូលៅលអម្កង់ដែលរានរុណភ្ពបង្ហា ញខ្ពស ់និងការគ្មំ្ទ ពណ៌ល្អម្បលសប្រលតាល់នូែរុណភ្ពរូបភ្ពកាន់ដតម្បលសប្រលេប្ង។ លអម្កង់ខាងលម្ៅមួយចំនួនក៏រានរន្ធ USB, ឧបករណ៍អានកាតលមលីស ជាលែប្ម។ 
លអម្កង់អាចគ្ំម្ទលក្ខណៈពិលសសែូចជាលអម្កង់បាះ, 3D, និងការភ្្ជ ប់ឥតដខសេ។

លអម្កង់បាះ
លអម្កង់បាះរឺជាឧបករណ៍បង្ហា ញដែលអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកលធវែប្អនតារកម្មជាមួយែត្ថុលៅលលប្លអម្កង់លោយបាះលអម្កង់ជំនួស្យ្យការលម្បប្ល៉ៅា  បន្ទះបាះ ឬកាតា រចុច។ អ្នកអាចែំលណប្រការលអម្កង់បាះជាមួយម្រាមនែ ឬែត្ថុអសកម្មលលសេងលទសតែូចជាប៊ចចជាលែប្ម។ លអម្កង់បាះម្តូែរានលរលម្បប្ជាទូលៅលៅក្នុងទូរស័ព្ទ លថលបួត និងលម្ចប្នលទសត។ 
បលចចាក ែិទ្យាលអម្កង់បាះម្តូែរានលរលម្បប្ជាទូលៅរឺការបាះលោយលម្បប្ម្កល ា នែ និងមិនលម្បប្ម្កល ា នែ។

ចំណា:ំ លអម្កង់បាះអាចមិនម្តូែរានគ្ំម្ទលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមសូមលមប្ល លម្បប្លអម្កង់បាះរបស់អ្នក ។

3D
លអម្កង់សមត្ថភ្ព 3D អាចបង្ហា ញរូបភ្ព និងែីលែអូ 3D ។ 3D ែំលណប្រការលោយបង្ហា ញរូបភ្ព 2D ោច់លោយដេកលៅដេ្នកខាងល្លវែង និងខាងស្តា ំ។ រូបភ្ពទាំងលនះម្តូែរានបញចាូលគ្្ន  និងបកម្ស្យលោយខួរក្បាលថាជារូបភ្ពដតមួយ។

ចំណា:ំ អ្នកអាចម្តូែការដែានតា 3D ពិលសសលែប្ម្បីលមប្លរូបភ្ព 3D ។

ការបង្ហា ញឥតដខសេ
លក្ខណៈពិលសសននការបង្ហា ញឥតដខសេ អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកដចករលដលកលអម្កង់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយទូរទសសេន៍ដែលម្តូែគ្្ន  លោយមិនរាច់លម្បប្ដខសេ។ លែប្ម្បីពិនិត្យថាលតប្ទូរទសសេន៍របស់អ្នកគ្ំម្ទលក្ខណៈពិលសសលនះឬក៏អត់ សូមលមប្លឯកស្ររបស់ទូរទសសេន៍។

ចំណា:ំ ការបង្ហា ញឥតដខសេអាចមិនម្តូែរានគ្មំ្ទលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់លេប្យ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្ល www.intel.com ។

កាលមរ៉ា
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ែិបលខម
ែិបលខមអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកជដជកកំស្នតាជាែីលែអូ ថតរូបភ្ព និងថតែីលែអូរាន។

កាលមរ៉ា  3D
អ្នកអាចលម្បប្កាលមរ៉ា  3D លែប្ម្បីថត និង្គស្ទីមរូបភ្ព 3 ែិរាម្តដែលលធវែប្្យ្យងអាចលមប្លលឃប្ញចរា្ង យ ទំហំននែត្ថុតាមរយៈឧបករណ៍អង្គញាណដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយ។ លក្ខណៈពិលសសលនះអនុញ្ញា ត្យ្យរានអនតារកម្មកាន់ដតម្បលសប្រលេប្ងក្នុងអំេុងលពលនិយ៉យែីលែអូ ការលលងលហ្គមតាមអីនធឺណិតជាលែប្ម។

កាលមរ៉ា  Intel RealSense 3D
កាលមរ៉ា  RealSense បំពាក់កញចាក់កាលមរ៉ា បីដែល កាលមរ៉ា  2D សដាង់ោរសម្រាប់រូបថត និងែីលែអូធម្មតារួមជាមួយកាលមរ៉ា អុីន្គហាវែ លរាែ និងរាា សុីនបញ្ចា ំងឡាដស៊រអុីន្គហាវែ លរាែ។ ដល្នកអុីន្គហាវែ លរាែអនុញ្ញា ត្យ្យ RealSense លមប្លលឃប្ញចរា្ង យរងងែត្ថុ ការដបងដចកែត្ថុពីម្សទាប់នល្ទ លៅពីលម្កាយ 
និងអនុញ្ញា ត្យ្យរានការទទួលស្្គ ល់ពីែត្ថុ នល្ទមុខ និងកាយែិការល្អជាងកាលមរ៉ា ធម្មតា។ ឧបករណ៍លនះរានបីជលម្មប្ស៖ ខាងមុខ ខាងលម្កាយ និងថតរូប។

លអម្កង់ឥតដខសេ
លក្ខណៈពិលសសននលអម្កង់ឥតដខសេអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកដចករលដលកការបង្ហា ញកុំព្យូទ័រជាមួយទូរទសសេន៍លោយមិនចាំរាច់លម្បប្ដខសេ។ លែប្ម្បីពិនិត្យលមប្លថាលតប្ទូរទសសេន៍របស់អ្នកែំលណប្រការជាមួយ លក្ខណៈពិលសសលនះឬអត់ សូមលមប្លឯកស្រសដាីពីទូរទសសេន៍។

ចំណា:ំ ការបង្ហា ញឥតដខសេអាចមិនែំលណប្រការលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់រានលទ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្ល www.intel.com ។

កាដា រចុច (ឃីបត)
កាតា រចុចអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកងយអកសេរ និងអនុែតតាមុខង្រពិលសសលោយលម្បប្ម្គ្ប់ចុចលួូែកាត់។ ចំនួនម្គ្ប់កាដា រចុច និងតួអកសេរអាចខុសគ្្ន លៅលលប្កាតា រចុចលោយដល្អកលលប្ម្បលទសដែលកាដា រចុចម្តូែរានជញ្ជូនលៅ។ កុំព្យូទ័រយួរនែរានភ្្ជ ប់កាតា រចុចរួចជាលម្សច។ លថលបួតជាទូលៅរានកាតា រចុចលលប្លអម្កង់លហប្យលថលបួតខួះក៏អាចលម្បប្
កាតា រចុចខាងលម្ៅលងដែរ។ កំព្យូទ័រលលប្តុ Dell រានកាតា រចុចខាងលម្ៅភ្្ជ ប់លោយលម្បប្ USB ឬឥតដខសេ។

ម្គ្ប់ចុចទូលៅដែលរានលៅលលប្កាតា រចុចរឺ៖

• ម្គ្ប់ចុចលលខនិងអកសេរ សម្រាប់ងយអកសេរ លលខ ែណោយុតតា និងនិមិតតាសញ្ញា លលសេងៗ
• ម្គ្ប់ចុចលួូែកាត់ ពហុលមលីស និងកម្ម ែិធី
• ម្គ្ប់ចុចបញ្្ជ ែូចជា Ctrl, Alt, Esc និង Windows

• ម្គ្ប់ចុចលួូែកាត់លម្បប្លែប្ម្បីអនុែតតាមុខង្រជាក់ោក់ ឬលែប្ម្បីែំលណប្រការលក្ខណៈពិលសសជាក់ោក់ណាមួយ
• ម្គ្ប់ចុចមុខង្រ F1 រហូតែល់ F1

• ម្គ្ប់ចុចរុករកសម្រាប់ផួ្ស់ទីទសសេន៍ម្ទនិចលៅក្នុងឯកស្រ ឬែីនែូ

កាតា រចុចខាងលម្ៅ
កាតា រចុចខាងលម្ៅម្តូែរានលម្បប្ជាមួយកុំព្យូទ័រយួរនែ និងកុំព្យូទ័រលលប្តុ។ កុំព្យូទ័រយួរនែជាទូលៅរានកាតា រចុចដែលរានម្ស្ប់។ កាតា រចុចខាងលម្ៅម្តូែរានលម្បប្ជាទូលៅជាមួយកុំព្យូទ័រលលប្តុ។ កាតា រចុចខួះអាចរានលក្ខណៈពិលសសែូចជាម្គ្ប់ចុចសម្រាប់ការស្លរាកម្មិតសំលេង លួូែកាត់កម្ម ែិធី បន្ទះបាះដែលរានម្ស្ប់ 
ម្គ្ប់ចុចលួូែកាត់កម្ម ែិធី ពនួឺខាងលម្កាយជាលែប្ម។
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ពនួឺលម្កាយកាតា រចុច
ពនួឺខាងលម្កាយរានលៅលលប្កាតា រចុចមួយចំនួនបង្ហា ញពីនិមិតតាសញ្ញា លលប្ម្គ្ប់ចុចសម្រាប់លម្បប្កាតា រចុចក្នុងបរិយ៉កាសងងឹត។ អ្នកអាចលបប្កពនួឺខាងលម្កាយលោយនែ ឬកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពនួឺលេួប្ងឱ្យលបប្កលោយសវែ័យម្បែតតាិលៅលពលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកម្តូែរានោក់លៅក្នុងបរិយ៉កាសងងឹត។

ពនួឺខាងលម្កាយកាតា រចុចលៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែ Dell រានលេួប្ងបំេួឺខុសៗគ្្ន ។ ចុច Fn និងម្គ្ប់ចុចម្ពនញខាងស្តា ំលែប្ម្បីបតាូររងងស្្ថ នភ្ពលេួប្ងបំេួឺលលសេងៗ។ ពនួឺខាងលម្កាយកាតា រចុច RGB ម្តូែរានបំេួឺលោយពនួឺ RGB ក្នុងមួយម្គ្ប់ចុចលៅលលប្កាតា រចុច។ អ្នកអាចកំណត់ការកំណត់ននពនួឺខាងលម្កាយឱ្យ
សមនឹងសកម្មភ្ពលៅក្នុងការលលងលហ្គមរបស់អ្នក។

ចំណា:ំ ពនួឺខាងលម្កាយកាតា រចុចអាចមិនរានលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់លទ។ លែប្ម្បីពិនិត្យែឹងថាពនួឺខាងលម្កាយកាតា រចុចលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករានឬអត់ សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានភ្្ជ ប់ជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup 
and Specifications (ការែំលេប្ង និងលក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support។

កាតា រចុចលលប្លអម្កង់
កាតា រចុចលលប្លអម្កង់រានលៅលលប្កុំព្យូទ័រ និងលថលបួតលស្ទប្រដតទាងំអស់។ លទាះយ៉ា ងណាក៏លោយ ពួកងម្តូែរានលម្បប្លៅក្នុងឧបករណ៍លអម្កង់បាះែូចជាលថលបួត និងកុំព្យូទ័រ All-in-one ។ អ្នកអាចលម្ជប្សម្គ្ប់ចុចលោយលម្បប្ល៉ៅា  ឬលោយបាះម្គ្ប់ចុចលៅលលប្លអម្កង់បាះ។
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ម្បលេទននការភ្្ជ ប់កាតា រចុច
កាតា រចុចអាចភ្្ជ ប់ជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាមួយដខសេ (ដខសេ) ឬលម្បប្សញ្ញា ឥតដខសេ (ឥតដខសេ) ។

ដខសេ
កាតា រចុចរានដខសេម្តូែរានភ្្ជ ប់លៅកុំព្យូទ័រលោយលម្បប្ដខសេ (ជាទូលៅ USB) លហប្យមិនម្តូែការម្បេពថាមពលបដន្ថមែូចជាថ្មលទ។

ឥតដខសេ
កាតា រចុចឥតដខសេលម្បប្ល្គហវែកង់ ែិទ្យុ (RF) ឬប៊ួូធូស (BT) លែប្ម្បីភ្្ជ ប់លៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ បញ្ហា ដខសេរ៉យរាា យម្តូែរានកាត់បន្ថយ និងលតាល់្យ្យអ្នកនូែភ្ពបត់ដបនក្នុងការលម្បប្កាតា រចុចពីទីតាំងដែលរានផ្សុកភ្ពក្នុងចរា្ង យពីរបីដមាម្តពីកុំព្យូទ័រ។ កាតា រចុចដបបលនះតម្មូែ្យ្យលម្បប្ថ្មលែប្ម្បីែំលណប្រការ។

កាតា រចុចដែលលម្បប្បលចចាក ែិជា្ជ  RF ជាធម្មតាភ្្ជ ប់ជាមួយឧបករណ៍ទទួលដែលអ្នកម្តូែភ្្ជ ប់លៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ កាតា រចុចប៊ួូធូសអាចភ្្ជ ប់ជាមួយកាតប៊ួូធូសដែលភ្្ជ ប់ជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬអាោប់ទ័រប៊ួូធូសខាងលម្ៅ។

សួ្កលសងកម្ម និងលលខកូែលសងកម្មរហ័ស
អ្នកអាចដសវែងរកសួ្កលសងកម្ម និងលលខកូែលសងកម្មរហ័សននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកែូចខាងលម្កាម៖

• សួ្កលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួត
• SupportAssist លៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមសូមលមប្ល Dell SupportAssist ។
• លរហទំព័រជំនួយរបស់ Dell www.dell.com/support ។
• កម្មែិធីែំលេប្ង BIOS

ដសវែងរកទីតាំងសួ្កលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
កុំព្យូទ័រយួរនែ—លៅខាងលម្កាមកុំព្យូទ័រយួរនែលម្កាមសួ្កម្បព័ន្ធ ឬលៅក្នុងថ្ម

កុំព្យូទ័រលលប្តុ—លៅដល្នកខាងលម្កាយ ឬខាងលលប្ននតួកុំព្យូទ័រ

លថលបួត—លៅខាងលម្កាយ ឬលម្កាមលថលបួត

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីទីតាំងននសួ្កសញ្ញា លៅលលប្ឧបករណ៍របស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាចំាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup and Specifications (ការែំលេប្ង និង
លក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

លរហទំព័រគ្ំម្ទរបស់ Dell

1 ចូលលមប្លលរហទំព័រ www.dell.com/support។
2 ចុច ឬបាះ Detect Product (ដសវែងរកលលិតលល) និងអនុែតតាតាមការដណនាលំៅលលប្លអម្កង់។

កម្មែិធីែំលេប្ង BIOS

1 លបប្ក ឬចាប់លលតាប្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញ ។
2 លៅលពលដែលរូបសញ្ញា  DELL លលចលេប្ង សូមលមប្លការលស្នប្សុំលែប្ម្បីងយ F2 លលចលេប្ង លហប្យបនា្ទ ប់មកចុច F2 ភួ្មលែប្ម្បីបញចាូលកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។

ចំណា:ំ ការលស្នប្សុំលែប្ម្បីងយ F2 លលចលេប្ងដតក្នុងរយៈលពលខួីបាុលណាោ ះ។ ម្បសិនលបប្អ្នកខកខានចំលពាះការលស្នប្សុំ, សូមរង់ចាកំុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលែប្ម្បីប៊ូតចូលលៅម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលហប្យបនា្ទ ប់មកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលហប្យព្យាយ៉មមតាងលទសត។
3 សូមលៅរកលថប Main (សំខាន)់ និងដសវែងរក Service Tag (សួ្កលសង) ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS សូមលមប្ល Service Manual (លសសែលសលសងកម្ម) ននកំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈ www.dell.com/

support ។
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ឧបករណ៍ល្ទុក
ឧបករណ៍ល្ទុកទិន្នន័យអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកល្ទុកទិន្នន័យសម្រាប់លម្បប្លពលលម្កាយ។ ឧបករណ៍ល្ទុកអាចជាខាងក្នុង ឬខាងលម្ៅ។ ឧបករណ៍ល្ទុកភ្រលម្ចប្នរក្សាទុកទិន្នន័យរហូតែល់អ្នកលុបទិន្នន័យលោយនែ។ ឧទាហរណ៍ននឧបករណ៍ល្ទុករឺរានម្ោយថាសរឹង (HDD) ម្ោយស្្ថ នភ្ពរឹង (SSD) ម្ោយអុបទិក 
ហាវែា សម្ោយ ជាលែប្ម។

ឧបករណ៍ល្ទុកខាងក្នុង
ឧបករណ៍ល្ទុកខាងក្នុងម្តូែរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងជាទូលៅមិនអាចយកលចញរានលទ ខណៈដែលកុំព្យូទ័រលបប្កែំលណប្រការ។ ឧបករណ៍ល្ទុកខាងក្នុងដែលទូលៅបំលុតរឺម្ោយថាសរឹង—HDDs និងម្ោយស្្ថ នភ្ពរឹង—SSDs។ HDDs និង SSDs លម្បប្ម្រាស់ចំនុសម្បទាក់ 
SATA លែប្ម្បីលល្ទរព័ត៌រាន។ SSDs ក៏រានសណាឋា នម្សលែសងគ្្ន នឹង HDDs ដែរ ដែលលធវែប្្យ្យងម្តូែគ្្ន ជាមួយកុំព្យូទ័រដែលរានម្ស្ប់។ HDDs រានល្ទុកបន្ទះថាស។ SSDs លម្បប្ម្រាស់អង្គចងចាំហាវែា សដែលលធវែប្្យ្យ SSDs រានលល្បអានលលជានជាង ែំលណប្រការស្្ង ត់ជាង លម្បប្ម្រាស់
ថាមពលតិចជាង និងធន់នឹងការរលង្គប្។

ឧបករណ៍ល្ទុកចល័តដែលអាចែកលចញរាន
ឧបករណ៍ល្ទុកដែលអាចម្តូែរានែកលចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយមិនចារំាច់បិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅថាឧបករណ៍ល្ទុកចល័តដែលអាចែកលចញរាន។ ការលម្បប្ឧបករណ៍ល្ទុកចល័តដែលអាចែកលចញរាន ជាទូលៅរួមរាន៖

• ីីសអុបទិក
• កាតអង្គចងចាំ
• ហាវែា សម្ោយ
• ម្ោយថាសរឹងខាងលម្ៅ

ម្ោយអុបទិក និងីីស
កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចរានម្ោយ DVD RW ឬ DVD RW រួមជាមួយ Blu-ray។ ីីសអុបទិកអាចអានដតបាុលណាោ ះ ចមួងរានដតមតាង ឬអាច ចមួងរានលេប្ងែិញ។ ម្បលេទទូលៅមួយចំនួនននម្ោយរឺ៖

• ឧបករណ៍ថតចមួង Blu-ray - អាន និងថតចមួងលៅីីស Blu-ray ីីែីីី និងសុីីី។
• ឧបករណ៍អាន Blu-ray + DVD RW បញចាូលគ្្ន —អានីីស Blu-ray ។ អាន និងសរលសរលៅក្នុងីី ែីីី និងសុីីី។
• DVD RW-អាន និងសរលសរលៅកាន់ីី ែីីី និងសុីីី។

កាតអង្គចងចាំ
កាតអង្គចងចាំក៏ម្តូែរានលរលៅថាលមលីស ឬកាតហាវែា ស លម្បប្អង្គចងចាហួំាា សលែប្ម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យ។ ហាវែា សទាងំលនាះអាចសរលសររានណប់រហ័ស និងរក្សាទុកទិន្នន័យសូម្បីដតលៅលពលដែលការល្គត់ល្គង់ថាមពលម្តូែរានកាត់ផ្តា ច់ក៏លោយ។ ពួកងជាទូលៅលរលម្បប្លៅក្នុងឧបករណ៍ែូចជាកាលមរ៉ា ីីជីថល ទូរស័ព្ទនែ 
ឧបករណ៍ចាក់ត្គនតាី ម្បព័ន្ធកម្សានតាលហ្គមជាលែប្ម។ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចរានកម្ម ែិធីអានកាតលមលីសលែប្ម្បីអាន និងសរលសរលៅកាន់កាតទាំងលនះ។
ម្បលេទកាតអង្គចងចាទំូលៅមួយចំនួនរាន៖
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តារ៉ង 1. ឧទាហរណ៍ននម្បលេទកាតទូលៅ

Secure Digital (SD)/ Secure Digital High Capacity (SDHC)

Secure Digital Extended Capacity (SDXC) [កាតជាមួយ Ultra High Speed 
(UHS, លល្បអានលលជាននម្កដលង)]

Secure Digital miniSD

Multimedia Card (MMC, កាតពហុលមលីស)

MultiMedia Card plus (MMC+, កាតពហុលមលីសបដន្ថម)

MultiMedia Card (MMC) Mobile (កាតពហុលមលីសចល័ត)

RS MMC

Extreme Digital (xD)
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Memory Stick XC (MSXC)

Compact Flash I, II/Compact Flash MD

Memory Stick Duo

Memory Stick Pro Duo

Memory Stick Pro-HG Duo

Memory Stick (MS)/Memory Stick Pro (MS Pro)

លមលីសណួតនែ/លមលីសណួតនែ XD

មាូីុលអង្គចងចាំ
មាូីុលអង្គចងចាំ ល្ទុកទិន្នន័យបលណាតា ះអាសន្នដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកម្តូែការលែប្ម្បីបំលពញកិចចាការ។ ឯកស្រ ឬកម្ម ែិធីណាមួយ ល្ទុកលៅក្នុងមាូីុលអង្គចងចា ំមុនលពលអ្នកអាចលបប្ក ឬលម្បប្ង។ មាូីុលអង្គចងចា ំម្តូែរានចាត់ថា្ន ក់លៅតាមសមត្ថភ្ព (រិតជា GB) និងលល្បអាន (រិតជា MHz)។ ចំនួនអង្គ
ចងចាំកាន់ដតរហ័ស និងខ្ពស់ ជាទូលៅលតាល់លលិតលលការង្រកាន់ដតម្បលសប្រ។ ម្បលេទមាូីុលអង្គចងចាទំូលៅរាន៖

• Dual In-line Memory Module (DIMM, មាូីុលអង្គចងចាំក្នុងបណាតា ញលទវែ)—ម្តូែរានលម្បប្លៅក្នុងកុំព្យូទ័រលលប្តុ។
• Small Outline Dual In-line Memory Module (SODIMM, មាូីុលអង្គចងចាំក្នុងបណាតា ញលទវែលម្គ្ងតូច)—រានទំហំតូចជាង DIMMs។ ជាទូលៅម្តូែរានលម្បប្លៅក្នុងកុំព្យូទ័រយួរនែ។ លទាះជាយ៉ា ង SODIMM ក៏អាច

ម្តូែរានលម្បប្លៅក្នុងកុំព្យូទ័រលលប្តុ និងកុំព្យូទ័រ All-in-one ។
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ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ
ផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធបលង្កប្តជាដល្នកកណាតា លននកុំព្យូទ័រ។ ឧបករណ៍លលសេងលទសតទាំងអស់ភ្្ជ ប់លៅផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធលែប្ម្បីអាចទាក់ទងគ្្ន លៅែិញលៅមករាន។ ផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធម្រប់ម្រងឧបករណ៍បញ្្ជ  និងឧបករណ៍ភ្្ជ ប់លលសេងៗដែលជួយក្នុងការផួ្ស់បតាូរទិន្នន័យក្នុងចំលណាមសរាសធាតុលលសេងៗននកុំព្យូទ័រ។ ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធក៏រានបញចាូលម្កាហវែិក 
សំលេង និងសមត្ថភ្ពបណាតា ញលងដែរ។ សរាសធាតុសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធរួមរាន៖

• រន្ធអង្គែំលណប្រការ
• ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់មាូីុលអង្គចងចាំ
• រន្ធលោតកាតបដន្ថម
• CMOS លែប្ម្បីរក្សាទុក BIOS

សំណុំបន្ទះលសសរវែីតូច
សំណុំបន្ទះលសសរវែីតូចម្រប់ម្រងដល្នកលលសេងៗលៅលលប្ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ និងលបប្កការទំនាក់ទំនងរងងដល្នកលលសេងៗ។ ជាទូលៅ សំណុំបន្ទះលសសរវែីតូចរឺជាដល្នកននផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ។ លទាះជាយ៉ា ងណា ជាមួយអង្គែំលណប្រការជំនាន់ថ្មីមួយចំនួន សំណុំបន្ទះលសសរវែីតូចអាចម្តូែរានរួមបញចាូលលៅក្នុងអង្គែំលណប្រការដតមតាង។

អង្គែំលណប្រការ
អង្គែំលណប្រការទទួលទិន្នន័យ និងការដណនាពំីកម្ម ែិធី និងែំលណប្រការទិន្នន័យដែលរានលស្នប្សុំពីសូហវែដែរ។ អង្គែំលណប្រការម្តូែរានបលង្កប្តលេប្ងជាពិលសសសម្រាប់កុំព្យូទ័រលលប្តុ កុំព្យូទ័រយួរនែ ឧបករណ៍ចល័ត ។ ល។ ជាទូលៅអង្គែំលណប្រការម្តូែរានបលង្កប្តលេប្ងសម្រាប់ម្បលេទឧបករណ៍ដតមួយម្បលេទ លហប្យមិនអាច
លម្បប្លៅលលប្ម្បលេទឧបករណ៍លលសេងលទសតរានលទ។ អង្គែំលណប្រការបលង្កប្តលេប្ងសម្រាប់កុំព្យូទ័រយួរនែ និងឧបករណ៍ចល័ត លម្បប្ថាមពលតិចលបប្លម្បបបលធសបលៅនឹងអង្គែំលណប្រការដែលបលង្កប្តលេប្ងសម្រាប់កុំព្យូទ័រលលប្តុ ឬរាា សុីនបលម្មប្។

លរចាត់ថា្ន ក់អង្គែំលណប្រការលោយដល្អកលលប្ចំណុចសំខាន់ៗ៖

• ចំនួន cores ែំលណប្រការ
• លល្បអាន ឬល្គហវែកង់ដែលងស់ដែងលៅក្នុង GigaHertz (GHz) ឬ MegaHertz (MHz)

• អង្គចងចាំលៅលលប្ផ្្ទ ងំ ឬលៅថាជាឃំួ្ងសរា្ង ត់

ទិែឋាភ្ពទាងំលនះក៏កំណត់ពីែំលណប្រការននអង្គែំលណប្រការលងដែរ។ តនមួខ្ពស់ជាងជាទូលៅរានន័យថារានែំលណប្រការល្អ។ អង្គែំលណប្រការខួះរានោក់បញចាូលលៅលលប្ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ។ ម្កុមហ៊ុនលលិតអង្គែំលណប្រការមួយចំនួន រានែូចជាម្កុមហ៊ុន Intel, AMD, Qualcomm ។ល។

កង្ហា រកុំព្យូទ័រ
កង្ហា រកុំព្យូទ័រលធវែប្ឱ្យសរាសធាតុខាងក្នុងរបស់កុំព្យនទ័ររានភ្ពម្តជាក់លោយបលណតា ញខ្យល់លៅតា លចញពីកុំព្យូទ័រ។ ជាទូលៅកង្ហា រកុំព្យនទ័រម្តូែរានលរលម្បប្លែប្ម្បីលធវែប្ឱ្យសរាសធាតុម្តជាក់ចំលពាះឧបករណ៍រានថាមពលខ្ពស់លហប្យបលង្កប្តកំលៅខួាងំ។ រក្សាសរាសធាតុឱ្យម្តជាក់ជួយក្នុងការការពារពីការលេប្ងកំលៅ មិនែំលណប្រការ 
និងកំហូច។

កដនួងទទួលកំលៅ
កដនួងទទួលកំលៅម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីបំភ្យកំលៅដែលបលង្កប្តលោយអង្គែំលណប្រការ កាតម្កាហវែិកដែលរានរុណភ្ពខ្ពស់ និងបន្ទះឈីបលលប្ផ្្ទ ងំ។ កដនួងទទួលកំលៅជាទូលៅរានកង្ហា រមួយដែលោក់ខាងលលប្ឬលៅដក្បរលែប្ម្បីបលង្កប្នលំហូរខ្យល់។ កដនួងទទួលកំលៅម្តូែរានបលង្កប្តលេប្ងលោយ បន្ទះលសតាប្ងៗ ជំនួស្យ្យបួុក
ដែកដតមួយ។ ងជួយបលង្កប្ននល្ទលលប្សម្រាប់បំភ្យកំលៅ។ ម្សទាប់កាែការពារកំលៅម្តូែរានោក់លៅចលនួាះអង្គែំលណប្រការ ឬកាត ម្កាហវែិកនិងកដនួងកំលៅសម្រាប់ផួ្ស់បតាូរកំលៅ្យ្យង្យម្សនល។
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កាែការពារកំលៅ
កាែការពារកំលៅលរលៅថាជាម្បលេទលជល ឬល្បាយកំលៅ ម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីបលង្កប្តម្សទាប់កំលៅរងងអង្គែំលណប្រការ និងកង្ហា រកំលៅ។ ការោក់កាែការពារកំលៅរងងអង្គែំលណប្រការ និងកង្ហា រកំលៅ បលង្កប្នការបញ្ជូនកំលៅពីអង្គែំលណប្រការលៅកង្ហា រកំលៅ លោយស្រកាែការពារកំលៅនាំកំលៅលចញល្អជាងខ្យល់។

កាតែីលែអូ
កាតែីលែអូែំលណប្រការទិន្នន័យម្កាហវែិក និងលល្ញប្លទ្ធលលែីលែអូលៅឧបករណ៍បង្ហា ញែូចជាលអម្កង់ ឬឧបករណ៍បញ្ចា ំង។ កាតែីលែអូអាចរានចំនួនពីរម្បលេទ៖

• Integrated (រួមបញចាូល)–ជាញឹកញាប់ម្តូែរានស្្គ ល់ថាជាកាតែីលែអូលៅលលប្ផ្្ទ ងំ ងម្តូែរានរួមបញចាូលលៅលលប្ផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ។ លៅក្នុងកុំព្យូទ័រមួយចំនួន កាតែីលែអូម្តូែរានរួមបញចាូលលៅក្នុងអង្គែំលណប្រការ។ កាតែីលែអូដែលរានរួមបញចាូលជាទូលៅដចករលដលកអង្គចងចាំម្បព័ន្ធ (RAM) 
លហប្យក៏អាចលម្បប្ម្រាស់អង្គែំលណប្រការលែប្ម្បីែំលណប្រការ ែីលែអូលងដែរ។
អង្គែំលណប្រការដែលរានបលង្កប្នលល្បអាន (APU) ម្តូែរានរួមបញចាូលលៅលលប្អង្គែំលណប្រការ និងលតាល់អម្តាលល្ទរទិន្នន័យខ្ពស់ជាងមុន ខណៈដែលកាត់បន្ថយការលម្បប្ម្រាស់ថាមពល។

• Discrete (ោច់)– កាតែីលែអូោច់ ម្តូែរានែំលេប្ងោច់លោយដេកលៅលលប្ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ។ កាតែីលែអូោច់រានអង្គចងចាោំច់លោយដេកលៅលលប្កាត និងជាទូលៅលតាល់ម្បសិទ្ធភ្ពខ្ពស់ជាងកាតែីលែអូដែលម្តូែរានរួមបញចាូល។ កាតទាងំលនះ ស័កតាិសមបំលុតសម្រាប់កម្ម ែិធីដែលលម្បប្ម្កាហវែិកខួាងំ 
ែីលែអូលហ្គមកម្មិតខ្ពស់ និងលលសេងៗលទសត។

ចំណា:ំ លៅលពលកាតែីលែអូោច់ ម្តូែរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ដែលរានកាតែីលែអូរួមបញចាូលលនាះ កាត់ែីលែអូដែលរានរួមបញចាូល ម្តូែរានបិទតាមលំនាលំែប្ម។ លម្បប្ម្រាស់កម្ម ែិធីលរសបចំ BIOS លែប្ម្បីលម្ជប្សលរីសកាតលម្បប្ម្រាស់។

ម្កាហវែិកដែលអាចបតាូររាន អនុញ្ញា ត្យ្យកុំព្យូទ័រដែលរានទាងំកាតម្កាហវែិករួមបញចាូលដែលលម្បប្ថាមពលទាប និងកាតម្កាហវែិកោច់ដែលលម្បប្ថាមពលខ្ពស់ លែប្ម្បីបតាូររងងកាតទាងំពីរ អាម្ស័យលៅលលប្បន្ទុកការង្រ និងតម្មូែការ។

កម្ម ែិធីទូរទសសេន៍
អ្នកអាចលម្បប្កម្ម ែិធីទូរទសសេន៍ លែប្ម្បីលមប្លទូរទសសេន៍លៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករាន។ កម្ម ែិធីទូរទសសេន៍អាចលម្បប្រានជាមួយកុំព្យូទ័រយួរនែ និងកុំព្យូទ័រលលប្តុ ជាឧបករណ៍ដែលរានលៅខាងក្នុង ឬ ខាងលម្ៅ។

ចំណា:ំ កម្មែិធីទូរទសសេន៍មិនអាចែំលណប្រការជាមួយកុំព្យូទ័ររានទាំងអស់លនាះលទ។

ខាងក្នុង៖
• PCI-E

• PCI

ខាងលម្ៅ៖
• USB

• កាត PC

• ExpressCard
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ភ្រលម្ចប្នកម្ម ែិធីទូរទសសេន៍លៅោច់ដតឯង បាុដនដាកាតែីីីអូខួះក៏រានកម្មែិធីទូរទសសេន៍លៅក្នុងម្ស្ប់។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមក្នុងការលម្បប្ម្រាស់កម្ម ែិធីទូរទសសេន៍សូមលមប្លឯកស្ររបស់កម្ម ែិធីទូរទសសេន៍។

ឧបករណ៍បំពងសំលេង
កុំព្យូទ័រយួរនែ និងលថលបួតរានឧបករណ៍បំពងសំលេងដែលរានម្ស្ប់សម្រាប់អូីីយាូខាងលម្ៅ។ កុំព្យូទ័រលលប្តុក៏រានឧបករណ៍បំពងសំលេងដែលរានម្ស្ប់លងដែរ។ បាុដនដាឧបករណ៍បំពងសំលេងលនាះម្តូែរានលម្បប្ម្រាស់សម្រាប់ម្រាប់ពីបញ្ហា  ឬភ្ពមិនម្បម្កតីបាុលណាោ ះ។

អ្នកក៏អាចភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងខាងលម្ៅជាមួយកុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នករានលងដែរ។ ឧបករណ៍បំពងសំលេងអាចលម្បប្ជាមួយឧបករណ៍ភ្្ជ ប់អូីីយាូទំហ ំ3.5 mm, USB, ឬម្បព័ន្ធឥតដខសេលៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ជាទូលៅឧបករណ៍បំពងសំលេងម្តូែរានដបងដចកម្បលេទលោយកំណត់លលខណដណលអូីីយាូ ដែលងែំលណប្រការរានែូចជា 2, 2.1, 5.1, 7.1។ល។ លលខលៅពីមុខសញ្ញា ទសភ្រចង្អុលបង្ហា ញចំនួនណដណល និងលលខបនា្ទ ប់ពីទសភ្របង្ហា ញពីឧបករណ៍បំពងសំលេងតូច។

ចំណា:ំ កាតសលមួង និងឧបករណ៍បំពងសំលេងរបស់អ្នកម្តូែដតគ្ំម្ទជាមួយណដណល 5.1/7.1 សម្រាប់បលង្កប្តណដណលអូីីយាូ 5.1/7.1 ។

2.1 អូីីយាូ
2.1 សំលៅលលប្ម្បព័ន្ធមួយដែលរានឧបករណ៍បំពងសំលេងពីរ (ណដណលខាងល្លវែង និងស្តា ំ) និងឧបករណ៍បំពងសំលេងតូចមួយ។

អូីីយា ូ5.1
5.1 សំលៅលៅលលប្ចំនួនននណដណលអូីីយាូលៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំលេងជុំ ែិញភ្រលម្ចប្នបំលុត។ ម្បព័ន្ធអូីីយា ូ5.1 លម្បប្ណដណលអូីីយាូម្រាសំំខាន់ៗ (ខាងមុខដ្ល្នកខាងល្លវែង ខាងមុខដល្នកខាងស្តា ំ កណាដា ល លម្កាយខាងល្លវែង និងលម្កាយខាងស្តា ំ) និងណដណលអូីីយាូលម្ហាកង់ទាបមួយ។
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7.1 អូីីយាូ
7.1 សំលៅលៅលលប្ចំនួនននណដណលអូីីយាូលៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសំលេងជុំ ែិញកម្មិតខ្ពស់។ A 7.1 ម្បព័ន្ធអូីីយាូលម្បប្ឧបករណ៍បំពងសំលេងពីរបដន្ថមលទសត (ខាងល្លវែងដល្នកខាងលម្កាយ និងខាងស្តា ំដល្នកខាងលម្កាយ) ដែលរួមបញចាូលគ្្ន ជាមួយម្បព័ន្ធអូីីយាូ 5.1 ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមសតាីពី
ការែំលេប្ងអូីីយាូ សូមលមប្ល Setting up audio (ការែំលេប្ងអូីីយាូ)។

ែិបលខម
ែិបលខមអាច្យ្យអ្នកថតែីីីអូ និងរូបភ្ព និងអាច្យ្យអ្នកទូរស័ព្ទជាែីីីអូរានលងដែរ។ លអម្កង់របស់អ្នកអាចរានែិបលខម ឬអ្នកអាចភ្្ជ ប់ ែិបលខមខាងលម្ៅជាមួយកុំព្យូទ័រអ្នករាន។ រុណភ្ពរបស់កាលមរ៉ា អាម្ស័យទំហំេិកដសលដែលងអាចថតរាន។

លែប្ម្បីអាចលម្បប្ ែិបលខម លនាះអ្នកម្តូែដតែំលេប្ងម្ោយលែីែិបលខម និងសូហវែដែរជាមុនសិន។ ម្បសិនលបប្អ្នកទិញែិបលខមជាមួយកុំព្យូរទ័រ លនាះម្ោយលែី និងសូហវែដែររឺម្តូែរានែំលេប្ងរួចជាលម្សចលៅលពលអ្នកទទួលរានកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមក្នុងការែំលេប្ងែិបលខម សូមលមប្ល Setting up 
your webcam (ការែំលេប្ង ែិបលខមរបស់អ្នក)។

បណាដា ញ
បណាតា ញលនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់ឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយគ្្ន  និងលៅកាន់អុិនធឺណិត។ ឧបករណ៍ទាំងលនះរួមរានកុំព្យូទ័រ លថលបួត ទូរស័ព្ទ រាា សុីនម្ពីន និងឧបករណ៍លអេិចម្តូនិចែនទលទសត។ អ្នកអាចែំលេប្ងបណាតា ញរបស់អ្នកលោយលម្បប្ដខសេ (LAN) ឬលម្បប្ឧបករណ៍ឥតដខសេ (WLAN) ។ បណាតា ញ
ក៏អាចែំលេប្ងរានលោយលម្បប្អុីសឺរណិត, Wi-Fi, WWAN, និងប៊ួូធូសជាលែប្ម។

Local Area Network (បណាតា ញតំបន់មូលោឋា ន)
ជំនួសអត្ថបទលនះជាមួយខួឹមស្ររបស់អ្នក។ ឧបករណ៍ម្តូែរានតភ្្ជ ប់លោយលម្បប្ម្រាស់ដខសេអុីសឺរណិត និងម្របែណតា ប់លលប្តំបន់ទំហំតូច ជាទូលៅលៅក្នុងលរហោឋា ន និងអគ្រ។

Wireless Local Area Network (បណាដា ញក្នុងតំបន់ឥតដខសេ)
ឧបករណ៍ម្តូែរានភ្្ជ ប់លោយឥតដខសេ និងម្របែណតា ប់តំបន់តូចមួយដែលជាទូលៅលៅក្នុងល្ទះ ឬអាគ្រមួយ។ ការភ្្ជ ប់ឥតដខសេដែលលម្បប្សម្រាប់ការែំលេប្ង WLAN ជាទូលៅរឺ Wi-Fi (802.11x ដែល X សំលៅលៅលលប្ពិធីស្រ 802.11 ខុសៗគ្្ន ) ។

Wireless Wide Area Network (បណាដា ញតំបន់ធំទូោយឥតដខសេ)
ក៏អាចលៅថាជា Mobile Broadband លសងកម្មលនះជាទូលៅម្តូែរានលតាល់ជូនលោយម្កុមហ៊ុនទូរស័ព្ទសម្រាប់លម្បប្លៅលលប្ឧបករណ៍ចល័ត។ ឧបករណ៍ចល័ត ឬកុំព្យូទ័រយួរនែម្តូែែំលណប្រការជាមួយបលចចាកែិជា្ជ  WWAN លែប្ម្បីភ្្ជ ប់បណាតា ញលនះ។

Wireless Personal Area Network (បណាតា ញតំបន់ផ្្ទ ល់ខួននឥតដខសេ)
ជាទូលៅ ឧបករណ៍ម្តូែរានតភ្្ជ ប់គ្្ន លោយឥតដខសេលោយលម្បប្ម្រាស់ Bluetooth, RF, Near-Field Communication (NFC) និងលលសេងៗលទសត។ ជាទូលៅបណាតា ញម្បលេទលនះម្បតិបតតាិការលៅក្នុងចរា្ង យដែលលៅជិតឧបករណ៍ពីរបីហវែីត (0.6 ដមាម្ត)។ លែប្ម្បី
តភ្្ជ ប់កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតលៅអុីនធឺណិត សូមលមប្ល Connecting to the internet (ការតភ្្ជ ប់លៅអុីនធឺណិត)។

មាូីឹម
មាូីឹមអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់កុំព្យូទ័រ ឬលរ៉ា តទ័ររបស់អ្នកលៅអុីនធឺណិត។ មាូីឹមអាចជាអាណាេុក (dial-up) ឬីីជីថល (DSL ឬដខសេ) ។ មាូដែល DSL ឬដខសេជាទូលៅម្តូែរានលតាល់ជូនលោយអ្នកលតាល់លសងអុីនធឺណិតរបស់អ្នក។

• មាូីឹម Dial-up —ឧបករណ៍លអេិចម្តូនិចដែលបដមួងសញ្ញា ទូរស័ព្ទអាណាេូក លៅជាសញ្ញា ីីជីថលដែលកុំព្យូទ័រអាចែំលណប្រការ និងសញ្ញា កុំព្យូទ័រីីជីថលលៅក្នុងសញ្ញា អាណាេុកដែលអាចបញ្ជូនតាមទូរស័ព្ទរាន។ មាូីឹម Dial-up អាចជាខាងក្នុង ឬខាងលម្ៅ។
• មាូីឹមីីជីថល—លម្បប្លែប្ម្បីលល្ញប្ និងទទួលទិន្នន័យលៅនិងមកពីបណាតា ញទូរស័ព្ទីីជីថលែូចជា Digital Subscriber Line (DSL, បណាតា ញអតិថិជនីីជីថល) ឬបណាតា ញីីជីថលលសងកម្មចម្មុះ (ISDN) ។

លរ៉ា ទ័រ
លរ៉ា ទ័ររឺជាឧបករណ៍ដែលបញ្ជូនទិន្នន័យបនតារងងបណាតា ញកុំព្យូទ័រ។ ម្បលេទលរ៉ា ទ័រដែលទូលៅបំលុតរឺលរ៉ា ទ័រលៅតាមលរហោឋា ន និងការិយ៉ល័យតូចៗ ដែលអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកដចករលដលកការតភ្្ជ ប់អុីនធឺណិត រងងឧបករណ៍លម្ចប្នក្នុងលពលដតមួយ។
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លរ៉ា ទ័រអាចលម្បប្ដខសេ ឬឥតដខសេ។ លរ៉ា ទ័ររានដខសេអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកតភ្្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយលម្បប្ដខសេអុីធឺណិត (Ethernet) (RJ45)។ លរ៉ា ទ័រតាមលរហោឋា នដែលលម្បប្ដខសេភ្រលម្ចប្នរានរន្ធចំនួនបួន ដែលអនុញ្ញា ត្យ្យតភ្្ជ ប់រហូតែល់កុំព្យូទ័របួនលម្រអាងលៅអុីនធឺណិតក្នុងលពលដតមួយ។ លរ៉ា ទ័រឥតដខសេ
លម្បប្ម្រាស់បលចចាកែិទ្យា Wi-Fi ដែលអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកតភ្្ជ ប់ទូរស័ព្ទ លថលបួត កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍លលសេងៗលទសតរបស់អ្នកលៅកាន់អុីនធឺណិត។

លរ៉ា ទ័រឥតដខសេអាចតភ្្ជ ប់លៅឧបករណ៍លម្ចប្នក្នុងលពលដតមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រសម្រាប់លរ៉ា ទ័ររបស់អ្នក។

Network‑Interface Controller (ឧបករណ៍បញ្្ជ អនតារបណាដា ញ)
Network‑Interface Controller (NIC) ក៏សំលៅលៅលលប្អាោប់ទ័របណាតា ញ ឬអាោប់ទ័រ LAN ភ្្ជ ប់លៅបណាតា ញលោយលម្បប្ដខសេអុីសឺរណិតមួយ។ NICs អាចជាកាតខាងក្នុងរួមបញចាូលលៅនឹងផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ ឬខាងលម្ៅ (កាតបដន្ថម) ។ កុំព្យូទ័រថ្មីភ្រលម្ចប្នរាន
អាោប់ទ័របណាតា ញ។

Wireless Local‑Area Network adapter (អាោប់ទ័របណាតា ញក្នុងតំបន់ឥតដខសេ)
អាោប់ទ័រ WLAN លម្បប្បលចចាកែិទ្យា WiFi និងអនុញ្ញា តឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកភ្្ជ ប់លៅលរ៉ា តទ័រឥតដខសេរាន។ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករានអាោប់ទ័រ WLAN ខាងក្នុង និងខាងលម្ៅ (កាតបដន្ថម ឬរានបញចាូលក្នុងផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ)។

អាោប់ទ័របណាដា ញតំបន់ធំទូោយឥតដខសេ
ឧបករណ៍បញ្្ជ អាោប់ទ័របណាដា ញតំបន់ធំទូោយឥតដខសេ (WWAN) អនុញ្ញា ត្យ្យរានការភ្្ជ ប់ឥតដខសេតាមរយៈបណាតា ញបលចចាក ែិទ្យា cellular tower (បលចចាកែិទ្យាទូរស័ព្ទ)។ បលចចាកែិទ្យាលនះរឺរានជាពិលសសលៅលលប្ទូរស័ព្ទ លថលបួត និងកុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកជំនួញ។ សុីមកាត និង
កិចចាសន្យាលសងកម្មមួយអាចតម្មូែ្យ្យរាន ការភ្្ជ ប ់WWAN ។

ប៊ួូធូស
ប៊ួូធូសអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ប៊ួូធូសលលសេងលទសតលៅនឹងកុំព្យូទ័រឬលថលបួតរបស់អ្នកក្នុងរយៈលពលខួី។ ឧបករណ៍ប៊ួូធូសអាចរ៉ប់បញចាូលទាងំទូរស័ព្ទ កាស កាតា រចុច ឧបករណ៍ចុច រាា សុីនលរាះពុម្ពជាលែប្ម។ អាោប់ទ័រប៊ួូធូសអាចលៅខាងក្នុង (កាតពម្ងីក ឬបញចាូលលៅក្នុងផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ) ឬលៅខាងលម្ៅ។

លរ៉ា ទ័រកាន់ដតទំលនប្បែូចជាលរ៉ា ទ័រសហម្គ្ស ភ្្ជ ប់អាជីែកម្មធំៗ ឬ បណាតា ញ ISP លៅកាន់លរ៉ា ទ័រដែលរានអានុភ្ពខ្ពស់ដែល បញ្ជូនទិន្នន័យលៅលល្បអានលលជានតាមដខសេកាបអុបទិកនន្ល្អឹងខ្នងអុិនធឺណិត។

Near-Field Communication (ទំនាក់ទំនងទីជិត)
Near-Field Communication (NFC) អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកបតាូរទិន្នន័យរងងឧបករណ៍ពីរលោយបាះគ្្ន លៅែិញលៅមក ឬលោយោក់ពួកងជិតគ្្ន ។ អ្នកអាចលម្បប្ម្រាស់ឧបករណ៍ដែលរាន NFC លែប្ម្បីអានសួ្ក NFC លធវែប្ការទូទាត់ម្រាក់ ដចករលដលកឯកស្ររងងឧបករណ៍ដែល
ម្តូែគ្្ន  និងលលសេងៗលទសត។

លៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែ និងលថលបួត Dell ដែលគ្ំម្ទ NFC រឺងម្តូែរានលបប្កតាមលំនាំលែប្ម លៅលពលដែលទំនាក់ទំនងឥតដខសេម្តូែរានលបប្ក។

ចំណា:ំ សម្រាប់ការតភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ដែលរាន NFC របស់អ្នកលៅកុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក សូមលមប្លឯកស្រននឧបករណ៍របស់អ្នក។

ចំណា:ំ សម្រាប់ការដចករលដលកការង្ររងងឧបករណ៍ដែលលម្បប្ម្រាស់ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ Windows ដតបាុលណាោ ះ។
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ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

ការស្កថ្ម
តភ្្ជ ប់អាោប់ទ័រថាមពលលៅកុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នកលែប្ម្បីស្កថ្ម។

ថ្មម្តូែរានបញចាូល លៅលពលដែលកុំព្យូទ័រឬលថលបួតកំពុងែំលណប្រការ ឬបិទ។ លសសរវែីខាងក្នុងរបស់ថ្មការពារងពីការស្កថ្មម្ជុល។

ចំណា:ំ លបប្សិនជាថ្មរានកល៉ៅតា លៅតា លពកលោយស្រស្ថិតលៅក្នុងបរិស្្ថ នដែលលៅតា  ងអាចនឹងមិនស្កថ្មលទ លៅលពលអ្នកតភ្្ជ ប់អាោប់ទ័រ។
អនុញ្ញា ត្យ្យថ្មចុះម្តជាក់លែប្ម្បី្យ្យងបនតាស្កថ្ម។

ចំណា:ំ សម្រាប់ជំហានលលសេងៗលែប្ម្បីលធវែប្្យ្យអាយុកាលថ្មននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកាន់ដតម្បលសប្រ សូមលមប្ល Improving battery life (ការលធវែប្្យ្យអាយុកាលថ្មកាន់ដតម្បលសប្រ)។

លម្បប្ម្រាស់កាតា រចុចរបស់អ្នក
ចុចម្គ្ប់ចុចលៅលលប្កាតា រចុចខាងលម្ៅរបស់អ្នក ឬបាះតួអកសេរលលប្កាតា រចុចលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីងយអត្ថបទ និងលែប្ម្បីអនុែតតាមុខង្រលលសេងលទសត។

លួូែកាត់កាតា រចុច
ម្គ្ប់ចុចខួះលៅលលប្កាដា រចុចរបស់កុំព្យូទ័រយួរនែ ឬលៅលលប្កាដា រចុចខាងលម្ៅ អាចរានមុខង្រ ពីរ ឬលលប្សពីលនះលៅលពលចុចជាមួយម្គ្ប់ចុចពិលសសណាមួយែូចជាម្គ្ប់ចុច Fn ។ កុំព្យូទ័រខួះអាច្យ្យអ្នកលម្ជប្សលរីសលក្ខណៈលំនាលំែប្មននម្គ្ប់ចុចលោយលម្បប្កម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ឬការលម្បប្លួូែកាត់កាតា រចុច

តារ៉ង 2. បញ្ជីលួូែកាត់កាតា រចុច

Ctrl, Shift និង Esc លបប្កែីនែូ Task Manager។

Fn និង F8 ប៊ូតុងបិទលបប្ករងងឧបករណ៍លអម្កង់— សម្រាប់ដតលអម្កង់សំខាន់បាុលណាោ ះ ស្ទនន បដន្ថមែល់លអម្កង់ទាំងពីរ និងលអម្កង់ទីពីរបាុលណាោ ះ។ កំណត់
រូបតំណាងដែលអ្នកចង់រានលែប្ម្បីម្តលប់ការបង្ហា ញលៅជលម្មប្សលនាះ។

Fn និងម្គ្ប់ចុចសញ្ញា ម្ពនញលេប្ងលលប្ ែំលេប្ងពនួឺលៅលលប្លអម្កង់ខាងក្នុងដតបាុលណាោ ះ (មិនដមនលអម្កង់ដែលភ្្ជ ប់លៅខាងលម្ៅលេប្យ)។

Fn និងម្គ្ប់ចុចសញ្ញា ម្ពនញចុះលម្កាម បន្ថយពនួឺលៅលលប្លលប្លអម្កង់ខាងក្នុងដតបាុលណាោ ះ (មិនដមនលអម្កង់ដែលភ្្ជ ប់លៅខាងលម្ៅលេប្យ)។

Windows និងម្គ្ប់ចុច L ចាក់លស្រម្បព័ន្ធ។

Fn និង Esc លបប្កែំលណប្រការមាូែម្រប់ម្រងថាមពល។ អ្នកអាចលរសបចំលួូែកាត់កាតា រចុចលេប្ង ែិញលែប្ម្បីលបប្កែំលណប្រការមាូែម្រប់ម្រងថាមពលខុសគ្្ន លោយលម្បប្លថបកម្មិតខ្ពស់ 
លៅក្នុងែីនែូ Power Options Properties។

F2 ដកដម្បល្ម្ម ះធាតុដែលរានលម្ជប្សលរីស។

F3 ដសវែងរកឯកស្រ ឬសឺមុី។

F4 បង្ហា ញររារអាសយោឋា នទរួាក់ចុះលៅក្នុង Windows Explorer ។

F5 លធវែប្្យ្យផ្្ទ ងំែីនែូសកម្មលេប្ងែិញ។

F6 ម្កេឹងតាមរយៈធាតុលអម្កង់ក្នុងែីនែូ ឬលៅលលប្នល្ទកុំព្យូទ័រ។

F10 លបប្កែំលណប្ការររារមុឺនុយក្នុងកម្ម ែិធីសកម្ម។

Ctrl និង c ចមួងធាតុដែលរានលម្ជប្សលរីស។

Ctrl និង x កាត់ធាតុដែលរានលម្ជប្សលរីស។
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Ctrl និង V បិទភ្្ជ ប់ធាតុដែលរានលម្ជប្សលរីស។

Ctrl និង Z មិនលធវែប្សកម្មភ្ពែិញ។

Ctrl និង A លម្ជប្សលរីសធាតុទាងំអស់ក្នុងឯកស្រ ឬែីនែូ។

Ctrl និង F4 បិទែីនែូសកម្ម (លៅក្នុងកម្ម ែិធីដែលអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកលបប្កឯកស្រលម្ចប្នក្នុងលពលែំណាលគ្្ន )។

Ctrl, Alt និង Tab លម្បប្ម្គ្ប់ចុចសញ្ញា ម្ពនញលែប្ម្បីណួស់រងងធាតុដែលលបប្ក។

Alt និង Tab ណួស់រងងកម្មែិធីដែលលបប្ក។

Alt និង Esc ម្កេឹងតាមរយៈធាតុដែលម្តូែរានលបប្ក។

លុប (Delete) លុបធាតុដែលរានលម្ជប្សលហប្យផួ្ស់ទីងលៅក្នុងធុងសម្រាម។

Shift និង Delete លុបធាតុដែលរានលម្ជប្សលោយមិនចារំាច់ផួ្ស់ទីលៅក្នុងធុងសំរ៉ម។

ម្បយ័ត្ន: ឯកស្រដែលរានលុបលោយលម្បប្ ែិធីស្ម្ស្តលនះមិនអាចយកមកែិញពីធុងសម្រាមរានលទ។

Ctrl និងម្គ្ប់ចុចម្ពនញខាងស្តា ំ ផួ្ស់ទីទសសេន៍ម្ទនិចលៅលែប្មពាក្យបនា្ទ ប់។

Ctrl និងម្គ្ប់ចុចម្ពនញខាងល្លវែង ផួ្ស់ទីទសសេន៍ម្ទនិចលៅលែប្មពាក្យពីមុន។

Ctrl និងម្គ្ប់ចុចម្ពនញចុះលម្កាម ផួ្ស់ទីទសសេន៍ម្ទនិចលៅខាងលែប្មននកថាខណ្ឌ បនា្ទ ប់។

Ctrl និងម្គ្ប់ចុចម្ពនញលេប្ងលលប្ ផួ្ស់ទសសេន៍ម្ទនិចលៅលែប្មននកថាខណ្ឌ ពីមុន។

Ctrl, Shift ជាមួយម្គ្ប់ចុចម្ពនញ លម្ជប្សលរីសបួុកននអត្ថបទ។

Shift ជាមួយម្គ្ប់ចុចម្ពនញណាមួយ លម្ជប្សធាតុលម្ចប្នជាងមួយក្នុងែីនែូ ឬលៅលលប្នល្ទកុំព្យូទ័រ ឬលម្ជប្សអត្ថបទក្នុងឯកស្រណាមួយ។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង m ទរួាក់ ែីនែូដែលលបប្កទាំងអស់ចុះលម្កាម។

ម្គ្ប់ចុច Windows, Shift និង m លបប្កែីនែូដែលរានទរួាក់ចុះទាំងអស់លេប្ងែិញ។ ការរួមបញចាូលជាមួយម្គ្ប់ចុចលនះរានមុខង្រក្នុងការម្កលេប្ង ែីនែូដែលរានទរួាក់ចុះលេប្ង ែិញលោយ
អនុែតតាតាមការលម្បប្ម្រាស់ម្គ្ប់ចុច Windows និងការរួមបញចាូលគ្្ន ជាមួយ m។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង e ចាប់លលដាប្ម កម្មែិធី Windows Explorer។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង r លបប្កម្បអប់ Run។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង f លបប្កម្បអប់ Search Results (លទ្ធលលដសវែងរក)

ម្គ្ប់ចុច Windows និង Ctrl និង f លបប្កម្បអប់ Search Results-Computer (លទ្ធលលដសវែងរកកុំព្យូទ័រ) ម្បសិនលបប្កុំព្យូទ័រភ្្ជ ប់លៅបណាតា ញ។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង Pause (ផ្្អ ក) លបប្កម្បអប់ System Properties ។

លួូែកាត់កាតា រចុចសម្រាប់ Windows 8.1 និង Windows RT
តារ៉ងលនះលតាល់នូែលួូែកាត់កាតា រចុចមួយចំនួនជាពិលសសសម្រាប ់Windows 8.1 និង Windows RT។ លួូែកាត់កាតា រចុចទាំងលនះ រឺបដន្ថមលៅលលប្លួូែកាត់កាតា រចុចដែលរានម្ស្ប់លៅលលប្ Windows កំដណមុនៗ។

តារ៉ង 3. បញ្ជីលួូែកាត់កាតា រចុច

ម្គ្ប់ចុច Windows និងចាប់លលតាប្មងយបញចាូល ដសវែងរកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

Ctrl និង + ពម្ងីកធាតុមួយចំនួនធំលៅលលប្លអម្កង់ ែូចជាកម្មែិធីដែលលោតជាប់លៅលលប្លអម្កង់ចាប់លលតាប្ម។

Ctrl និង - បម្ងនមធាតុមួយចំនួនធំលៅលលប្លអម្កង់ ែូចជាកម្មែិធីដែលលោតជាប់លៅលលប្លអម្កង់ចាប់លលតាប្ម។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង c លបប្កររារចំលហសងណម។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង f លបប្កណមដសវែងរក លែប្ម្បីដសវែងរកឯកស្រលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង h លបប្កណមដសវែងរក។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង i លបប្កណមការកំណត់។
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ម្គ្ប់ចុច Windows និង j បតាូររងងកម្ម ែិធីចម្បង និងកម្មែិធីដែលរានខា្ទ ស់។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង k លបប្កណមឧបករណ៍។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង o ចាក់លស្ទិសលអម្កង់ (បញ្ឈរ ឬលលតាក)។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង q លបប្កណមដសវែងរក លែប្ម្បីដសវែងរកកម្ម ែិធីលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង w លបប្កណមដសវែងរក លែប្ម្បីដសវែងរកការបញ្្ជ ននការកំណត់កុំព្យូទ័រលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង z បង្ហា ញជលម្មប្សដែលរានលៅក្នុងកម្ម ែិធី។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង ររារែកឃួ្ បតាូរភ្ស្បញចាូល និងបួង់កាតា រចុច។

ម្គ្ប់ចុច Windows, Ctrl និងររារែកឃួ្ បតាូរលៅភ្ស្បញចាូល និងបួង់កាតា រចុចដែលរានលម្ជប្សលរីសពីមុន។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង Tab ម្កេឹង្លួងកាត់កម្ម ែិធីដែលលបប្ក ខណៈដែលបង្ហា ញងលៅក្នុងររារចំលហសងបញ្ឈរលៅខាងល្លវែងននលអម្កង់។

ម្គ្ប់ចុច Windows, Ctrl និង Tab បង្ហា ញររារចំលហសង លែប្ម្បីលបប្កកម្ម ែិធី ឬរក្សាររារចំលហសងលៅលលប្លអម្កង់ លទាះបីបនា្ទ ប់ពីដលងចុចម្គ្ប់ចុច។ លនាះអ្នកអាចរុករក្លួងកាត់កម្ម ែិធីដែលលបប្ក 
លោយលម្បប្ម្រាស់ម្គ្ប់ចុចសញ្ញា ម្ពនញលេប្ងលលប្/ចុះលម្កាម។

ម្គ្ប់ចុច Windows, បតាូរ (Shift), និង . ខា្ទ ស់កម្ម ែិធីលៅខាងល្លវែង។

ម្គ្ប់ចុច Windows និង . ម្កេឹង្លួងកាត់កម្ម ែិធីដែលលបប្ក។

ចំណា:ំ សម្រាប់ម្គ្ប់ចុចលួូែកាត់ពិលសសដែលរានលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាំចាប់លលដាប្មរហ័ស){ ដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup and Specifications (ការែំលេប្ង និងលក្ខណៈ
បលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

បតាូរកាតា រចុចរបស់អ្នកតាមបំណង
អ្នកអាចបតាូរកាតា រចុចរបស់អ្នកតាមបំណងែូចខាងលម្កាម៖

• ផួ្ស់បតាូរលពលលែោមុនលពលតួអកសេរលលប្កាតា រចុចលចញមតាងលទសត លៅលពលដែលអ្នកចុចម្គ្ប់ចុចជាប់
• ផួ្ស់បតាូរលល្បអានដែលតួអកសេរលលប្កាតា រចុចលចញមតាងលទសត
• ផួ្ស់បតាូរអម្តាលោតេួិបដេួតរបស់ទសសេន៍ម្ទនិច
• បតាូរលំោប់ម្គ្ប់ចុចតាមបំណងសម្រាប់ភ្ស្បញចាូល

លែប្ម្បីបតាូរកាតា រចុចរបស់អ្នកតាមបំណង៖

Windows 10 និង 8.1

1 ងយបញចាូល Control Panel (ផ្្ទ ងំបញ្្ជ) លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។

ចំណា:ំ លៅក្នុង Windows 10 សូមចុចឬបាះលលប្រូបតំណាងដសវែងរកលែប្ម្បីចូលែំលណប្រការម្បអប់ដសវែងរក។ លៅក្នុង Windows 8.1 ចូលែំលណប្រការណម (charm) ដសវែងរកលែប្ម្បីចូលែំលណប្រការម្បអប់ដសវែងរក។
2 ចុច Control Panel។
3 លបប្សិនជាផ្្ទ ំងបញ្្ជ របស់អ្នកម្តូែរានបង្ហា ញតាមម្បលេទ សូមចុចឬបាះលលប្ពាក្យ View by (លមប្លតាម)៖ លៅក្នុងមុឺនុយធួាក់ចុះ រួចលម្ជប្សលរីសSmall icons (រូបតំណាងតូច) ឬ Large icons (រូបតំណាងធំ)។
4 ចុច ឬបាះលលប្ពាក្យ Keyboard (កាតា រចុច)។
5 នលតម្មូែការកំណត់កាតា រចុច ដែលអ្នកចង់ផួ្ស់បតាូរ រួចចុចឬបាះលលប្ OK (យល់ម្ពម) លែប្ម្បីរក្សាទុកការកំណត់ និងបិទ ែីនែូលនាះ។

Windows 7

1 ចុច Start (ចាប់លលតាប្ម) > Control Panel (ផ្្ទ ំងបញ្្ជ )។
2 លបប្សិនជា Control Panelរបស់អ្នកម្តូែរានបង្ហា ញតាមម្បលេទ សូមចុចឬបាះលលប្ពាក្យ View by (លមប្លតាម)៖ លៅក្នុងមុឺនុយធួាក់ចុះ រួចលម្ជប្សលរីសSmall icons (រូបតំណាងតូច) ឬ Large icons (រូបតំណាងធ)ំ។
3 ចុច Keyboard (កាតា រចុច)។
4 នលតម្មូែការកំណត់កាតា រចុច ដែលអ្នកចង់ផួ្ស់បតាូរ រួចចុចលលប្ OK (យល់ម្ពម) លែប្ម្បីរក្សាទុកការកំណត់ និងបិទផ្្ទ ំងលនាះ។

ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 29
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លម្បប្កាដា រចុចលលខលៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែ

1 កាដា រចុចលលខ

កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកអាចរានកាដា រចុចលលខដែលរានលៅក្នុងកាតា រចុចម្ស្ប់។ កាដា រលនះម្តូែគ្្ន នឹងកាដា រចុចដែលរានបដន្ថមដែរ។

• លែប្ម្បីងយលលខ ឬនិមិតតាសញ្ញា  ចុច្យ្យជាប់លលប្ម្គ្ប់ចុច Fn លហប្យចុចម្គ្ប់ចុចដែលអ្នកចង់ចុច។
• លែប្ម្បីលបប្កកាដា រចុចលលខ ចុចលលប្ម្គ្ប់ចុច Num Lock ។ ពនួឺរបស់ម្គ្ប់ចុច Num Lock បង្ហា ញថាកាដា រចុចលលខម្តូែរានែំលណប្រការ។
• លែប្ម្បីបិទកាដា រចុចលលខ ចុចលលប្ម្គ្ប់ចុច Num Lock មដាងលទសត។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រយួរនែខួះរានកាដា រចុចលលខោច់ដតមតាង។

ការលម្បប្ម្រាស់បន្ទះបាះរបស់អ្នក
លម្បប្ម្រាស់បន្ទះបាះលែប្ម្បីផួ្ស់ទីល៉ៅា  ឬលម្ជប្សលរីសែត្ថុលៅលលប្លអម្កង់។

• លែប្ម្បីផួ្ស់ទីល៉ៅា  ចូររលកិលម្រាមនែរបស់អ្នកលៅលលប្បន្ទះបាះថ្មមៗ។
• លែប្ម្បីចុចល្លវែង ឬលម្ជប្សលរីសែត្ថុ សូមចុចប៊ូតុងបន្ទះបាះខាងល្លវែង ឬចុចលលប្បន្ទះបាះមតាង។
• លែប្ម្បីចុចល៉ៅា ស្តា ំលលប្ែត្ថុ សូមចុចប៊ូតុងបន្ទះបាះខាងស្តា ំមតាង។
• លែប្ម្បីចុចពីរែងលលប្ែត្ថុ សូមចុចប៊ូតុងបន្ទះបាះពីរែង ឬចុចពីរែងលលប្បន្ទះបាះ។
• លែប្ម្បីលម្ជប្សលរីស និងផួ្ស់ទី (ឬអូស) ែត្ថុ ោក់ល៉ៅា លលប្ែត្ថុ រួចចុចពីរែង្យ្យលលជានលៅលលប្បន្ទះបាះលោយមិនែកម្រាមនែរបស់អ្នកលចញពីបន្ទះបាះ បនា្ទ ប់ពីចុចលលប្កទីពីរ រួចផួ្ស់ទីែត្ថុដែលរានលម្ជប្សលរីសលោយរលកិលម្រាមនែរបស់អ្នកលលប្នល្ទបន្ទះបាះ។

កាយែិការលលប្បន្ទះបាះ
ចំណា:ំ កាយែិការលលប្បន្ទះបាះមួយចំនួនអាចមិនែំលណប្រការលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលទ។

ចំណា:ំ អ្នកអាចផួ្ស់បតាូរការកំណត់កាយែិការលលប្បន្ទះបាះ លោយចុចលទវែែងលលប្រូបតំណាងបន្ទះបាះលៅកដនួងជូនែំណឹង។

កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចគ្មំ្ទកាយែិការ Scroll (អូស), Zoom (ពម្ងីកបម្ងនម), Rotate (បងវែិល), Flick (ផ្ត់លចញ), និង Quick Launch ។

តារ៉ង 4. បញ្ជីកាយែិការលលប្បន្ទះបាះ

អូស រុញ - ផួ្ស់ទីលោយលផ្តា តលៅលលប្ែត្ថុដែលរានលម្ជប្សលរីសលៅលពលដែលែត្ថុទាងំមូលមិនអាចលមប្លលឃប្ញ។ ផួ្ស់ទីម្រាមនែពីរលៅទិសដែលចង់រានលែប្ម្បី
រុញលោយអូសលលប្ែត្ថុដែលរានលម្ជប្ស។

30 ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក



ការអូសជួរឈរលោយសវែ័យម្បែតតាិ- អូសលេប្ងលលប្ ឬចុះលម្កាមលៅលលប្ផ្្ទ ំង ែីនែូសកម្ម។

ផួ្ស់ទីម្រាមនែពីរលេប្ងលលប្ ឬចុះលម្កាមលៅលល្បអានលលជានលែប្ម្បីចាប់លលតាប្មអូសជួរឈរលោយសវែ័យម្បែតតាិ។

បាះលលប្បន្ទះបាះលែប្ម្បីបញ្ឈប់ការអូសលោយសវែ័យម្បែតតាិ។

ការអូសជួរលែកលោយសវែ័យម្បែតតាិ- អូសលៅល្លវែង ឬស្តា ំលលប្ផ្្ទ ំង ែីនែូសកម្ម។

ផួ្ស់ទីម្រាមនែពីរលៅល្លវែង ឬស្ដា ំ្យ្យលលជានលែប្ម្បីចាប់លលតាប្មអូសជួរលែកលោយសវែ័យម្បែតតាិ។

បាះលលប្បន្ទះបាះលែប្ម្បីបញ្ឈប់ការអូសលោយសវែ័យម្បែតតាិ។

អូសជារងវែង់លេប្ងលលប្/ចុះលម្កាម —អូសលេប្ង ឬចុះ។

លៅក្នុងតំបន់អូសជួរឈរលៅដរមខាងស្តា ំននបន្ទះបាះ សូមផួ្ស់ទីម្រាមនែរបស់អ្នកតាមម្ទនិចនាេិកាលែប្ម្បីអូសលេប្ងលលប្ និងប្គញ្ចា សម្ទនិចនាេិកា
លែប្ម្បីអូសចុះលម្កាម។

រូបភ្ព៖ អូសជារងវែង់លៅល្លវែង/ស្ដា ំ — អូសលៅល្លវែង ឬស្តា ំ។

លៅក្នុងតំបន់អូសជួរឈរលៅដរមខាងស្តា ំននបន្ទះបាះ សូមផួ្ស់ទីម្រាមនែរបស់អ្នកតាមម្ទនិចនាេិកាលែប្ម្បីអូសលៅស្ដា ំ និងប្គញ្ចា សម្ទនិចនាេិកាលែប្ម្បី
អូសលៅល្លវែង។

ពម្ងីកបម្ងនម ពម្ងីកបម្ងនមលោយម្រាមនែមួយ—ពម្ងីក ឬបម្ងនមលោយផួ្ស់ទីម្រាមនែលៅក្នុងតំបន់ពម្ងីកបម្ងនម (លៅដរមល្លវែងននបន្ទះបាះ) ។

អូសម្រាមនែលេប្ងលៅក្នុងតំបន់ពម្ងីកបម្ងនមលែប្ម្បីពម្ងីក។

អូសម្រាមនែចុះលម្កាមលៅក្នុងតំបន់ពម្ងីកបម្ងនមលែប្ម្បីបម្ងនម។

រូបភ្ព៖ ពម្ងីកបម្ងនមលោយម្រាមនែពីរ—ពម្ងីក ឬបម្ងនមលោយលម្បប្ម្រាមនែពីរ។

ោក់ម្រាមនែពីរលៅលលប្បន្ទះបាះ រួចផួ្ស់ទីម្រាមនែលចញពីគ្្ន លែប្ម្បីពម្ងីក។

ោក់ម្រាមនែពីរលៅលលប្បន្ទះបាះ រួចទាញម្រាមនែពីចូលគ្្ន លែប្ម្បីបម្ងនម។

បងវែិល មួល— បងវែិលរាតិកាសកម្មតាមមុំ 90 ែឺលម្កលកប្នលេប្ងលោយលម្បប្ម្រាមនែពីរ។

ោក់ម្រាមលមនែលៅនឹងកដនួង ផួ្ស់ទីចង្អុលនែរ៉ងកនួះរងវែង់លៅខាងស្តា ំ ឬលៅល្លវែងលែប្ម្បីបងវែិលធាតុដែលរានលម្ជប្សលរីស 90 ែឺលម្កតាមម្ទនិចនាេិកា 
ឬប្គញ្ចា សម្ទនិចនាេិកា។

ផ្ត់លចញ ម្តេប់រាតិកាលៅមុខ ឬថយលម្កាយ។
ផួ្ស់ទីម្រាមនែបី្យ្យលលជានលៅខាងល្លវែង ឬស្ដា ំលែប្ម្បីម្តលប់រាតិកាលៅលម្កាយ ឬលៅមុខ។

Quick Launch លបប្កកម្ម ែិធីចំណូលចិតតារបស់អ្នក។
ោក់ម្រាមនែបីលៅលលប្បន្ទះបាះលែប្ម្បីលបប្កែំលណប្រការកម្ម ែិធីដែលរានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមុន។

ចំណា:ំ លម្បប្កម្ម ែិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបន្ទះបាះលែប្ម្បីលម្ជប្សលរីសកម្មែិធីដែលនឹងម្តូែចាប់លលតាប្ម។

ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 31



ការលម្បប្លអម្កង់បាះរបស់អ្នក
ចំណា:ំ លជសសងងការលម្បប្លអម្កង់បាះលៅក្នុងបរិស្្ថ នរានធូលី លៅតា  ឬលសប្ម។

ចំណា:ំ ការដម្បម្បនលននសីតុណហា ភ្ពភួ្មៗអាចបណាតា ល្យ្យរានកល៉ៅតា លៅលលប្នល្ទខាងក្នុងននលអម្កង់។ ងមិនបាះពាល់ែល់ការលម្បប្ម្រាស់ធម្មតាលទលហប្យរាត់ែិញបនា្ទ ប់ពីកុំព្យូទ័រម្តូែរានរក្សាទុកយ៉ា ងលហាចណាស់ 48 លរាា ង។

ម្បសិនលបប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នករានលអម្កង់បាះ អ្នកអាចបាះលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបាះលលប្ធាតុណាមួយលោយមិនរាច់លម្បប្ល៉ៅា  ឬកាតា រចុចលេប្យ។ ភ្រកិចចាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអ្នកអាចអនុែតតាលោយលម្បប្លអម្កង់បាះរឺលបប្កឯកស្រ សឺមុី និងកម្ម ែិធី ពម្ងីក បម្ងនម អូស និងបងវែិលរូបភ្ពជាលែប្ម។

អ្នកអាចអនុែតតារានជាធម្មតាលោយលម្បប្ល៉ៅា ែូចជាលបប្កឯកស្រ ថតោក់ឯកស្រ និងកម្ម ែិធីនានា អូសលោយលម្បប្ររារអូស បិទនិងបម្ងនម ែីនែូលោយលម្បប្ប៊ូតុងលៅលលប្ែីនែូជាលែប្ម។

អ្នកក៏អាចលម្បប្កាតា រចុចលលប្លអម្កង់លោយលម្បប្លអម្កង់បាះរានលងដែរ។

ការបាះលលប្លអម្កង់បាះ
ការបាះលលប្លអម្កង់បាះបលង្កប្នសមត្ថភ្ពលម្បប្ម្រាស់លអម្កង់បាះលោយអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកលធវែប្កិចចាការែូចជាពម្ងីកបម្ងនម អូស បងវែិល និងលលសេងៗ លោយការអូស ឬចុចម្រាមនែរបស់អ្នកលៅលលប្លអម្កង់។

ចំណា:ំ ការបាះទាំងលនះមួយចំនួនរឺសំលៅលៅលលប្កម្ម ែិធីជាក់ោក់លហប្យអាចនឹងមិនែំលណប្រការលៅក្នុងកម្ម ែិធីទាងំអស់លេប្យ។

តារ៉ង 5. បញ្ជីននកាយែិការលលប្លអម្កង់បាះ

ពម្ងីកបម្ងនម ោក់ម្រាមនែពីរលៅលលប្លអម្កង់បាះលហប្យបនា្ទ ប់មកផួ្ស់ទីលចញពីគ្្ន លែប្ម្បីពម្ងីក។

ោក់ម្រាមនែពីរលៅលលប្លអម្កង់បាះលហប្យបនា្ទ ប់មកអូសម្រាមទាំងពីរលៅជិតគ្្ន លែប្ម្បីបម្ងនម។

បាះ បាះ និងសង្កត់ធាតុលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីលបប្កមុឺនុយខន់ថិច ។

32 ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក



ផ្ត់លចញ ផួ្ស់ទីម្រាមនែមួយ្យ្យលលជានក្នុងទិសលៅដែលចង់រានលែប្ម្បីអូសរាតិកាលៅក្នុងែីនែូសកម្មែូចជាទំព័រនានាក្នុងលសសែលស។

Flick ក៏ែំលណប្រការរានលោយបញ្ឈរលៅលពលរុករក content ែូចជារូបភ្ព ឬបទចំលរសងលៅក្នុងបញ្ជីចាក់បទចលម្មបង។

បងវែិល បងវែិលតាមម្ទនិចនាេិកា—ោក់ម្រាមនែ ឬលមនែលៅកដនួងោក់ម្រាមនែអូស ផួ្ស់ទីម្រាមនែលលសេងលទសតរ៉ងរងវែង់ក្នុងទិសលៅលៅខាងស្តា ំ។
បងវែិលប្គញ្ចា សម្ទនិចនាេិកា—ោក់ម្រាមនែ ឬលមនែលៅកដនួងោក់ម្រាមនែអូស ផួ្ស់ទីម្រាមនែលលសេងលទសតរ៉ងរងវែង់ក្នុងទិសលៅលៅខាងល្លវែង។

អ្នកក៏អាចបងវែិល content សកម្មលោយការអូសម្រាមនែទាងំសងខាងលៅក្នុងចលនារ៉ងជារងវែង់។

អូស បដាូរ –ផួ្ស់ទីលផ្តា តលលប្ែត្ថុដែលរានលម្ជប្សលៅលពលដែលែត្ថុទាំងមូលមិនអាចលមប្លលឃប្ញ។
ផួ្ស់ទីម្រាមនែពីរលៅក្នុងទិសចង់រានលែប្ម្បីបដាូរែត្ថុដែលរានលម្ជប្ស។

ការអូសជួរឈរ–អូសលេប្ង ឬចុះលម្កាមលៅលលប្ែីនែូសកម្ម។
ផួ្ស់ទីម្រាមនែលេប្ងលលប្ ឬចុះលម្កាមលែប្ម្បីចាប់លលតាប្មអូសបញ្ឈរ។

៖ ការអូសជួរលែក–អូសលៅស្ដា ំ ឬលៅល្លវែងលៅលលប្ែីនែូសកម្ម។

ផួ្ស់ទីម្រាមរា្ខ ងលៅស្តា ំ ឬលៅល្លវែងលែប្ម្បីចាប់លលតាប្មអូសលលដាក។

ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 33



ការលម្បប្ប៊ួូធូស
អ្នកអាចភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ប៊ួូធូស (ភ្្ជ ប់) ែូចជាល៉ៅា ស៍ កាដា រចុច កាស ទូរស័ព្ទ ទូរទសសេន៍ ។ល។ សម្រាប់ព័ត៌រានលម្អិតសតាីពីការភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ប៊ួូធូសជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក សូមលមប្លឯកស្រននឧបករណ៍លនាះ។

ចំណា:ំ ម្តូែម្រាកែថា អ្នករានែំលេប្ងកម្ម ែិធីបញ្្ជ ប៊ួូធូសលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ប៊ួូធូសជាមួយកុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក

Windows 10

1 លបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក និងឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងភ្្ជ ប់។ លៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់ Dell សូមលបប្កឥតដខសេលែប្ម្បីលបប្កប៊ួូធូស។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានលែប្ម្បីលបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្ឧបករណ៍របស់អ្នកសូមលមប្លឯកស្រដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
2 អូសចូលពីដរមស្តា ំននលអម្កង់លែប្ម្បីលបប្ក Action Center។
3 ចុច និងសង្កត់ Bluetooth រួចបាះលលប្ Go to settings (ចូលលៅកាន់ការកំណត់)។
4 ពីបញ្ជីឧបករណ៍ សូមបាះឧបករណ៍ដែលអ្នកចង់ភ្្ជ ប់ជាមួយ និងបាះ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្ឧបករណ៍របស់អ្នកមិនរានក្នុងបញ្ជី លនាះម្តូែម្រាកែថាឧបករណ៍របស់អ្នកអាចរកលឃប្ញរាន។
5 លធវែប្តាមការដណនាដំែលបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបញចាប់ែំលណប្រការភ្្ជ ប ់។

ចំណា:ំ លលខកូែសរា្ង ត់អាចម្តូែរានបង្ហា ញលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួត និងឧបករណ៍របស់អ្នក។ ស្រមួយបញ្្ជ ក់ពីការភ្្ជ ប់ឧបករណ៍លនះលលចលេប្ងលៅលពលភ្្ជ ប់ម្តូែរានបញចាប់។

Windows 8.1

1 លបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក និងឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងភ្្ជ ប់។
លៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់ Dell សូមលបប្កឥតដខសេលែប្ម្បីលបប្កប៊ួូធូស។ 

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានលែប្ម្បីលបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្ឧបករណ៍របស់អ្នកសូមលមប្លឯកស្រដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
2 ចុចល៉ៅា ស៍ស្ដា ំលលប្រូបតំណាងប៊ួូធូសលៅក្នុងដល្នកជូនែំណឹងររារឧបករណ៍របស់អ្នកលហប្យចុច ឬបាះ Add a Device។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នកមិនអាចកំណត់ទីតាំងរូបតំណាងប៊ួូធូសរានលទ សូមចុច ឬបាះម្ពនញដក្បរដល្នកជូនែំណឹង។
3 លៅក្នុងផ្្ទ ងំ Add a Device សូមលម្ជប្សលរីសឧបករណ៍លហប្យចុច ឬបាះ Next (បនា្ទ ប់)។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្ឧបករណ៍របស់អ្នកមិនរានក្នុងបញ្ជី លនាះម្តូែម្រាកែថាឧបករណ៍របស់អ្នកអាចរកលឃប្ញរាន។
4 លធវែប្តាមការដណនាដំែលបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបញចាប់ែំលណប្រការភ្្ជ ប ់។

ចំណា:ំ លលខកូែសរា្ង ត់អាចម្តូែរានបង្ហា ញលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួត និងឧបករណ៍របស់អ្នក។

ស្របញ្្ជ ក់ពីការភ្្ជ ប់ននឧបករណ៍លនះនឹងបង្ហា ញលេប្ង លោយបង្ហា ញថា ការភ្្ជ ប់ម្តូែរានបញចាប់។

Windows 7

1 លបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក និងឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងភ្្ជ ប់។ លៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់ Dell សូមលបប្កឥតដខសេលែប្ម្បីលបប្កប៊ួូធូស។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានលែប្ម្បីលបប្កប៊ួូធូសលៅលលប្ឧបករណ៍របស់អ្នកសូមលមប្លឯកស្រដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។
2 ចុច Start (ចាប់លលតាប្ម) > Control Panel (ផ្្ទ ងំម្រប់ម្រង)។
3 លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក Control Panel, ងយបញចាូល Bluetooth, រួចចុច កំណត់ការផួ្ស់បតាូរប៊ួូធូស។
4 លែប្ម្បីលធវែប្្យ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចរកលឃប្ញឧបករណ៍ប៊ួូធូសដែលរានលបប្ក សូមរូសធីកលលប្ម្បអប ់Allow Bluetooth devices to find this computer (អនុញ្ញា ត្យ្យឧបករណ៍ប៊ួូធូសដសវែងរកកុំព្យូទ័រលនះ។)

ការលម្បប្ ែិបលខម
ម្បសិនលបប្កុំព្យូទ័រ ឬលអម្កង់របស់អ្នករានែិបលខមដែលរានបំពាក់មកជាមួយ លនាះម្ោយលែីម្តូែរានែំលេប្ង និងកំណត់រចនាម្ព័ន្ធលៅលរ៉ងចម្ក។ ែិបលខមម្តូែរានលធវែប្សកម្មភ្ពលោយសវែ័យម្បែតតាិលៅលពលអ្នក ចាប់លលតាប្មការជដជកកំស្នតាជាែីលែអូ ឬកម្ម ែិធីចាប់យកែីលែអូ។

34 ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក



អ្នកក៏អាចលម្បប្ Dell Webcam Central (Window 7 ដតបាុលណាោ ះ) លែប្ម្បីចាប់យករូបភ្ពគ្្ម នចលនា និងែីលែអូលោយលម្បប្ ែិបលខមលងដែរ។

ចាប់យករូបភ្ពគ្្ម នចលនា
1 លបប្ក Dell Webcam Central ។
2 ចុច ឬបាះផ្្ទ ំង Snap Photos (ថតរូប) ។
3 ចុចឬ បាះរូបតំណាងកាលមរ៉ា លែប្ម្បីចាប់យករូបភ្ពគ្្ម នចលនា។

ចំណា:ំ លែប្ម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជលម្មប្សែូចជាទំហំរូបភ្ព ការកំណត់លពលលែោលោយខួននឯង ការថតលោយលចញពនួឹ ម្ទង់ម្ទាយរូបភ្ព ជាលែប្ម សូមចុច ឬបាះម្ពនញធួាក់ចុះលៅ ជាប់នឹងរូបតំណាងកាលមរ៉ា ។

ការថតែីលែអូ
1 លបប្ក Dell Webcam Central ។
2 ចុច ឬបាះផ្្ទ ងំ ថតែីលែអូ ។
3 ចុច ឬបាះរូបតំណាងលែប្ម្បីចាប់លលដាប្មថតែីលែអូ។
4 លៅលពលអ្នករានបញចាប់ការថតែីលែអូ សូមចុច ឬបាះរូបតំណាងថតមតាងលទសតលែប្ម្បីបញ្ឈប់ការថត។

ចំណា:ំ លែប្ម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជលម្មប្សែូចជាទំហំ ែីលែអូ កំណត់ លពលលែោលោយខួននឯង, ការកាត់បន្ថយលពលលែោ ការថត ែីលែអូរុណភ្ព ជាលែប្ម ចុច ឬបាះម្ពនញធួាក់ចុះលៅជាប់ នឹងរូបតំណាងថត។

ការលម្ជប្សលរីសកាលមរ៉ា  និងមីម្កូហវែូន
ម្បសិនលបប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករានកាលមរ៉ា  ឬមីម្កូហវែូនលម្ចប្ន (បញចាូលគ្្ន  ឬលៅខាងលម្ៅ) អ្នកអាចលម្ជប្សលរីសែិបលខម និងមីម្កូហវែូនដែលអ្នកចង់លម្បប្ជាមួយ Dell Webcam Central ។

1 លបប្ក Dell Webcam Central ។
2 ចុច ឬបាះម្ពនញទរួាក់ចុះលៅជាប់រូបតំណាងកាលមរ៉ា លៅម្ជុងល្លវែងខាងលម្កាមននែិនែូ។
3 ចុច ឬបាះកាលមរ៉ា ដែលអ្នកចង់លម្បប្។
4 ចុច ឬបាះផ្្ទ ងំ ថតែីលែអូ ។
5 ចុច ឬបាះម្ពនញទរួាក់ចុះលៅដក្បររូបតំណាងមីម្កូហវែូនលៅពី លម្កាមនល្ទលមប្លជាមុន។
6 ចុច ឬបាះមីម្កូហវែូនដែលអ្នកចង់លម្បប្។

ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 35



រន្ធ និងឧបករណ៍តភ្្ជ ប់

អូីីយាូ
ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់អូីីយាូអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេង កាស មីម្កូហវែូន ម្បព័ន្ធសំលេង អំេួ ីឬភ្្ជ ប់អូីីយាូទូរទសសេន៍។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនែំលណប្រការម្រប់រន្ធអូីីយាូទាំងអស់លេប្យ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីរន្ធដែលរានលៅលលប្កំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរបស់អ្នក សូមលមប្ល Quick Start Guide (ការដណនាំចាប់លលដាប្មរហ័ស) ដែលរានភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬលមប្ល Setup 
and Specifications (ការែំលេប្ង និងលក្ខណៈបលចចាកលទស) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ម្បលេទននរន្ធអូីីយាូ

តារ៉ង 6. ម្បលេទននរន្ធអូីីយាូ

រន្ធកាស—តភ្្ជ ប់កាស ឧបករណ៍បំពងសំលេងដែលរានថាមពល ឬម្បព័ន្ធសំលេង។

រន្ធមីម្កូហវែូន—តភ្្ជ ប់មីម្កូហវែូនខាងលម្ៅសម្រាប់សំលេង ឬការបញចាូលសំលេង។

រន្ធបណាតា ញចូល—តភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ថតសំលេង/ចាក់ចលម្មបងែូចជាឧបករណ៍ចាក់កាដសត ឧបករណ៍ចាក់សុីីី ឬ VCR។

រន្ធបណាតា ញលចញ—តភ្្ជ ប់កាស ឬឧបករណ៍បំពងសំលេង ដែលរានអំេួីរួមបញចាូល។

រន្ធជុំ ែិញលម្ៅខាងលម្កាយ—ភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងដែលរានពហុណដនល។

ជុំ ែិញលម្ៅកណាតា ល/LFE —ភ្្ជ ប់ធុងរាស់មួយ។

ចំណា:ំ ណដនលអូីីយាូ Low Frequency Effects (LFE, ម្បសិទ្ធភ្ពល្គហវែកង់ទាប) ដែលរាន
លៅក្នុងម្បលេទអូីីយាូសំលលងកណាតា លីីជីថល នាំយកដតព័ត៌រានលម្ហាកង់បាុលណាោ ះ (80 Hz និងទាបជាងលនះ)។ ណដនល 
LFE បញ្្ជ ធុងរាស់លែប្ម្បីលតាល់កម្រាសខ្ទ័រែ៏ទាប។ ម្បព័ន្ធដែលមិនលម្បប្ធុងរាស់ អាចលតាល់ព័ត៌រាន LFE ែល់ឧបករណ៍សំលេង
ចម្បងលៅក្នុងការលរសបចំសំលលងកណាតា ល។

រន្ធកណាតា លចំលហសង—ភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំលពងសំលេងខាងល្លវែង/ស្តា ំ។
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រន្ធ RCA S/PDIF—បញ្ជូនអូីីយាូីីជីថលលោយមិនរាច់រានការបំដបួងអូីីយាូអាណាេុក។

រន្ធ S/PDIF អុបទិក—បញ្ជូនអូីីយាូីីជីថលលោយលម្បប្សញ្ញា អុបទិក លោយមិនរាច់រានការបំដបួងអូីីយាូអាណាេុក។

USB
Universal Serial Bus (USB) អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់លម្រអាងកុំព្យូទ័រលៅកុំព្យូទ័រ ឬលថលបួតរាន។ លម្រអាងកុំព្យូទ័រទាងំលនះរួមរានកូនកណតាុ រ កាដា រចុច រាា សុីនម្ពីន ម្ោយខាងលម្ៅ កាលមរ៉ា  ទូរស័ព្ទ ។ល។

រន្ធ USB អាចម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីលល្ទរទិន្នន័យរងងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍របស់អ្នក និងលែប្ម្បីស្កឧបករណ៍ដែលែំលណប្រការជាមួយងរាន។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រសម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នក។

កុំព្យូទ័រមួយចំនួនក៏រានរន្ធ USB ដែលរួមបញចាូលមុខង្រ PowerShare ដែលអាច្យ្យអ្នកស្កឧបករណ៍ USB របស់អ្នករានសូម្បីដតលៅលពលកុំព្យូទ័របិទក៏លោយ។

USB ក៏ែំលណប្រការជាមួយកម្ម ែិធី Plug-and-play និង បតាូរភួ្មៗលងដែរ

• Plug‑and‑Play —អនុញ្ញា ត្យ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្្គ ល់ និងកំណត់ឧបករណ៍លោយសវែ័យម្បែតតាិ។
• បតាូរភួ្មៗ—អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកែក និងភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ USB លោយមិនចាំរាច់ចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ង ែិញលទ។

រន្ធ USB

តារ៉ង 7. ម្បលេទននរន្ធ USB

USB សតាង់ោរ រន្ធ USB សតាង់ោរភ្រលម្ចប្នរានលៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែ និងកុំព្យូទ័រលលប្តុ។ ឧបករណ ៍USB ភ្រលម្ចប្នភ្្ជ ប់លៅកុំព្យូទ័រលោយលម្បប្រន្ធលនះ។

Mini‑USB រន្ធ Mini‑USB លម្បប្លៅក្នុងឧបករណ៍លអេិចម្តូនិចតូចៗែូចជាកាលមរ៉ា  ម្ោយរក្សាទុកខាងលម្ៅ លថលបួតជាលែប្ម។

Micro‑USB រន្ធ micro-USB រានទំហំតូចជាងរន្ធ mini-USB លហប្យលរលម្បប្ម្រាស់លៅក្នុងទូរស័ព្ទ លថលបួត កាសឥតដខសេ និងឧបករណ៍លអេិចម្តូនិចតូចៗលលសេងលទសត។

USB រានថាមពល រន្ធ USB រានថាមពលលម្បប្ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ស្មុរស្្ម ញជាង USB សតាង់ោរ។ ងរានក្បាលភ្្ជ ប់ពីរលៅក្នុងដខសេដតមួយ មួយសម្រាប់លោត USB សដាង់ោរ និងមួយលទសតសម្រាប់ថាមពលដែលអាចឱ្យឧបករណ៍ថាមពលខ្ពស់ភ្្ជ ប់
រានលោយមិនចារំាច់លម្បប្ថាមពលអរ្គិសនី។ ងម្តូែរានលម្បប្លៅក្នុងឧបករណ៍លក់រ៉យែូចជាឧបករណ៍អានរារកូែ និងរាា សុីនម្ពីន។

សតាង់ោរ USB

តារ៉ង 8. សតាង់ោរ USB

USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 ងក៏ម្តូែរានស្្គ ល់ម្យាា ងលទសតថាជា SuperSpeed USB+ លងដែរ។ រន្ធលនះគ្ំម្ទលម្រអាងកុំព្យូទ័រែូចជាឧបករណ៍ល្ទុក រាា សុីនលរាះពុម្ព និងលលសេងៗលទសត។ លតាល់លល្បអានលល្ទរទិន្នន័យរហូតែល់ 10 Gbps។ ងអាច
រករានជាមួយការតភ្្ជ ប់ USB ម្បលេទ C និងរានសមត្ថភ្ពរបស់ជំនាន់ទ ី1 បដន្ថមលលប្ DisplayPort លៅលលប្សមត្ថភ្ពែីលែអូ USB។

USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ងក៏ម្តូែរានស្្គ ល់ម្យាា ងលទសតថាជា SuperSpeed USB លងដែរ។ រន្ធលនះគ្ំម្ទលម្រអាងកុំព្យូទ័រែូចជាឧបករណ៍ល្ទុក រាា សុីនលរាះពុម្ព និងលលសេងៗលទសត។ លតាល់លល្បអានលល្ទរទិន្នន័យរហូតែល់ 5 Gbps។ ម្បព័ន្ធដែល
រានរន្ធ Legacy USB 3.0 ឥេូែលនះរឺជារន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1។

USB 2.0 លនះម្តូែរានស្្គ ល់ថាជា Hi-Speed USB។ ងលតាល់កម្មិតបញ្ជូនបដន្ថមសម្រាប់កម្ម ែិធីពហុលមលីស និងការល្ទុក។ USB 2.0 គ្មំ្ទលល្បអានបញ្ជូនទិន្នន័យរហូតែល់ 480 Mbps។

USB 1.x សតាង់ោរ Legacy USB គ្ំម្ទលល្បអានលល្ទរទិន្នន័យរហូតែល់ 11 Mbps។

USB PowerShare
លក្ខណៈពិលសស USB PowerShare អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកស្កថ្មឧបករណ ៍USB លៅលពលដែលកុំព្យូទ័រម្តូែរានបិទ ឬស្ថិតលៅក្នុងសភ្ពលែក។ រូបតំណាង  រូបតំណាងបង្ហា ញថារន្ធ USB 
គ្មំ្ទលក្ខណៈពិលសស PowerShare។

ចំណា:ំ ឧបករណ៍ USB ជាក់ោក់មួយចំនួនអាចមិនស្កថ្ម លៅលពលដែលកុំព្យូទ័រម្តូែរានបិទ ឬស្ថិតក្នុងសភ្ពលែក។ ក្នុងករណីលនាះ សូមលបប្កកុំព្យូទ័រលែប្ម្បីស្កថ្មឧបករណ៍។

ចំណា:ំ លបប្សិនជាអ្នកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ខណៈលពលកំពុងស្កថ្មឧបករណ៍ USB លនាះឧបករណ៍អាចឈប់ស្កថ្ម។ លែប្ម្បីបនតាស្កថ្ម សូមផ្តា ច់ឧបករណ៍ និងភ្្ជ ប់ងមតាងលទសត។
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ចំណា:ំ លៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែ លក្ខណៈពិលសស PowerShare ឈប់ស្កថ្មឧបករណ៍ លៅលពលដែលថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែចុះែល ់10%។ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែនកំណត់លនះលោយលម្បប្ម្រាស់កម្ម ែិធី
តំលេប្ង BIOS។

USB-C អាម្ស័យលលប្ឧបករណ៍របស់អ្នក រន្ធលនះអាចគ្មំ្ទ USB 3.1, ការបង្ហា ញតាម USB-C, និងឧបករណ៍ Thunderbolt 3។ ចំលពាះព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក។

រន្ធ Thunderbolt 3 (USB C) អ្នកអាចតភ្្ជ ប់ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2, USB 3.1 ជំនាន់ទី 1, DisplayPort, និងឧបករណ ៍Thunderbolt ជាមួយរន្ធលនះ។ ងអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកតភ្្ជ ប់លៅលអម្កង់ខាងលម្ៅលោយលម្បប្ម្រាស់
ឧបករណ៍លោត។ លតាល់អម្តាលល្ទរទិន្នន័យរហូតែល់ 40 Gbps។

រន្ធបំរាត់កំហុស រន្ធបំរាត់កំហុស អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកលម្បប្ែំលណប្រការរន្ធ USB 3.0 លៅក្នុងមាូែ USB 2.0 ជាបលណាតា ះអាសន្នក្នុងលគ្លបំណងលោះម្ស្យបញ្ហា  និងលៅលពលដែលម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការម្តូែរានែំលេប្ងលេប្ងែិញលោយលម្បប្ម្រាស់
ម្ោយអុបទិក ឬម្ោយហាវែា ស។

eSATA
eSATA អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់ឧបករណ៍ល្ទុកខាងលម្ៅែូចជាម្ោយថាសរឹង និងម្ោយអុបទិកលៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ លតាល់នូែកម្មិតបញ្ជូនែូចគ្្ន នឹងរន្ធ SATA ខាងក្នុងដែរ។

កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចរានរន្ធ eSATA ោច់លោយដេក ឬរន្ធ eSATA / USB ជាមួយគ្្ន ។

Visual Graphics Array (អាលរម្កាហវែិចលមប្លលឃប្ញ)
Visual Graphics Array (VGA) អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកភ្្ជ ប់លៅ មាូនីទ័រ រាា សុីនបញ្ចា ំងសួ្យ ។ល។

អ្នកអាចភ្្ជ ប់លៅរន្ធ HDMI ឬ DVI លោយលម្បប្ម្រាស់ VGA លៅ HDMI ឬ VGA លៅ DVI ។

Digital Visual Interface (ចំណុចម្បទាក់ីីជីថលរូបភ្ព)
Digital Visual Interface (DVI) អាច្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់កុំព្យូទ័រលៅនឹងលអម្កង់ែូចជាផ្្ទ ំងមាូនីទ័ររ៉បលស្មប្ និងឧបករណ៍បញ្ចា ំងសួ្យ ។ល។

ឧបករណ៍ភ្្ជ ប ់DVI រានបីម្បលេទរឺ៖

• DVI-D (DVI-Digital, DVI-ីីជីថល)—DVI-D បញ្ជូនសញ្ញា ែីលែអូីីជីថលរងងកាតែីលែអូ និងលអម្កង់ីីជីថល។ លធវែប្្យ្យការបលញចាញែីីីអូរានរុណភ្ពខ្ពស ់និងលលជាន។
• DVI-A (DVI-Analog, DVI-អាណាេុក)—DVI‑A បញ្ជូនសញ្ញា ែីលែអូអាណាេុកលៅកាន់លអម្កង់អាណាេុកែូចជាមាូនីទ័រ CRT ឬ មាូនីទ័រ LCD អាណាេុក ។
• DVI- I (DVI-Integrated, DVI-បញចាូលគ្្ន )—DVI-I ជាឧបករណ៍ភ្្ជ ប់បញចាូលគ្្ន ដែលអាចបញ្ជូនរានទាងំសញ្ញា ីីជីថល ឬអាណាេុក។ រន្ធលនះរានភ្ពង្យម្សនលដែលអាចលម្បប្រានទាងំឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ីីជីថល និងអាណាេុក។

DisplayPort
DisplayPort លតាល់នូែការភ្្ជ ប់ីីជីថលរងងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍បង្ហា ញរបស់អ្នកែូចជាមាូនីទ័រ ឧបករណ៍បញ្ចា ំងសួ្យជាលែប្ម។ ងគ្មំ្ទទាងំសុីញាា ល់ែីលែអូ និងអូីីយាូ។ DisplayPort ម្តូែរានរចនាលេប្ងជាពិលសសសម្រាប់លម្បប្ជាមួយលអម្កង់កុំព្យូទ័រ។

រន្ធលអម្កង់ខា្ន តតូច
Mini DisplayPort រឺជាកំដណតូចជាង DisplayPort ។

ចំណា:ំ DisplayPort និង Mini DisplayPort រឺម្តូែជាមួយគ្្ន បាុដនតារន្ធ និងឧបករណ៍ភ្្ជ ប់រានទំហំខុសៗគ្្ន ។ ម្បសិនលបប្ទំហំរន្ធខុសគ្្ន  ម្តូែលម្បប្ឧបករណ៍បដមួង។

អត្ថម្បលយ៉ជន៍នន DisplayPort
• គ្ំម្ទែល់រុណភ្ពបង្ហា ញ និងអម្តាលធវែប្្យ្យថ្មីខ្ពស់
• គ្ំម្ទការបញ្ជូន 3D

• គ្ំម្ទឧបករណ៍បង្ហា ញលម្ចប្នក្នុងលពលែំណាលគ្្ន
• គ្ំម្ទការការពារខួឹមស្រីីជីថលកម្មិតបញ្ជូនខ្ពស់ (HDCP)

• គ្ំម្ទអាោប់ទ័រលោតលហប្យលម្បប្រានដែលអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកភ្្ជ ប់លអម្កង់លោយលម្បប្សតាង់ោរភ្្ជ ប់ចាស់ៗែូចជា DVI, HDMI និង VGA ។
• ដខសេ DisplayPort អាចពម្ងីករហូតែល់ 15 ដមាម្ត (49,21 ហវែីត) លោយមិនម្តូែការឧបករណ៍បលង្កប្នសុីញាា ល់លេប្យ។

38 រន្ធ និងឧបករណ៍តភ្្ជ ប់



HDMI
HDMI លតាល់នូែការភ្្ជ ប់ីីជីថលរងងកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍បង្ហា ញ និងឧបករណ៍ពហុលមលីសលលសេងៗលទសតរបស់អ្នក។ ងែំលណប្រការទាងំសញ្ញា ែីលែអូ និងអូីីយាូ។

រន្ធ HDMI ជាទូលៅរានលៅលលប្កុំព្យូទ័រ ទូរទសសេន៍ រាា សុីនចាក់ីីជីថល ីីែីីី និង Blu-ray លហ្គមកម្សានតាជាលែប្ម។

រុណសម្បតតាិរបស់ HDMI
• គ្ំម្ទរុណភ្ពបង្ហា ញខ្ពស់ និងកម្មិតរីល្គហវែសខ្ពស់
• គ្ំម្ទចំលពាះការបញ្ជូន 3D

• គ្ំម្ទជាមួយ HDCP

• ជាទូលៅរានលៅក្នុងកុំព្យូទ័រភ្រលម្ចប្ន និងឧបករណ៍ពហុលមលីសរបស់អ្នកលម្បប្ម្រាស់
• អាចលម្បប្លែប្ម្បីែំលេប្ងដតអូីីយាូ ែីលែអូ ឬការភ្្ជ ប់អូីីយាូនិ ងែីលែអូដតបាុលណាោ ះ
• ម្តូែគ្្ន ជាមួយនឹងលអម្កង់លថលបួតែូចជា LCDs លអម្កង់ផួ្ស្្ម  និងរាា សុីនបញ្ចា ំងសួ្យ

Mini HDMI

Mini HDMI លតាល់នូែការភ្្ជ ប់ីីជីថលរងងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកែូចជាស្្ម តហវែូន កុំព្យូទ័រយួរនែជាលែប្ម។

Micro HDMI

Micro HDMI លតាល់នូែការភ្្ជ ប់ីីជីថលរងងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកែូចជាស្្ម តហវែូន កុំព្យូទ័រយួរនែជាលែប្ម។ ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់លនះម្បហាក់ម្បដហលនឹងឧបករណ៍ភ្្ជ ប ់micro-USB ដែលរានលៅលលប្ស្្ម តហវែូនភ្រលម្ចប្ន។

SPDIF
S/PDIF រឺជាសតាង់ោរសម្រាប់លល្ទរអូីីយាូជាម្ទង់ម្ទាយ ីីជីថល។ អ្នកអាចលម្បប្ S/PDIF លៅឧបករណ៍អូីីយាូែូចជាកាត សំលេង ឧបករណ៍បំពងសំលេង ម្បព័ន្ធសំលេងលៅល្ទះ ទូរទសសេន៍ជាលែប្ម។ ងលតាល់នូែការគ្ំម្ទអូីីយាូ 5.1 ។

រានពីរម្បលេទននការតភ្្ជ ប់ S/PDIF៖

• អុបទិក - លម្បប្អុបទិកហាវែ យប័រជាមួយឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ TOSLINK

• អ័កសេរួម - លម្បប្ដខសេអ័កសេរួមជាមួយឧបករណ៍ភ្្ជ ប់ RCA

រន្ធ និងឧបករណ៍តភ្្ជ ប់ 39



សូហវែដែរ និងកម្ម ែិធី

Absolute
Absolute លតាល់ជូននូែែំលណាះម្ស្យម្រប់ម្រងហានិេ័យទិន្នន័យ និងសនដាិសុខម្រប់ចំណុច សម្រាប់កុំព្យូទ័រ លថលបួត និងស្្ម តហវែូន។ បលចចាកែិទ្យាដែលរានភ្ពរឹងរាអំនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកងយតនមួហានិេ័យជាប់ោប់ ធានានូែអាយុកាលននឧបករណ៍នីមួយៗ និងល្លួប្យតបលៅនឹងការបង្្ក រឧប្បតតាិលហតុសុែត្ថិ
ភ្ពសនដាិសុខលងដែរ។

ចំណា:ំ បលចចាកែិទ្យាដែលរានភ្ពរឹងរាអំាចមិនែំលណប្រការលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាងំអស់លនាះលទ។

ដសវែងរកជំនួយអំពី Absolute
Dell លតាល់ជំនួយលលប្បលចចាកែិទ្យាដែលរានភ្ពរឹងរាតំាមរយៈសូហវែដែរ Absolute ។ អ្នកអាចទាក់ទងសូហវែដែរ Absolute សម្រាប់ជំនួយអំពីការែំលេប្ង ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ការលម្បប្ម្រាស់ និងការលោះម្ស្យបញ្ហា ។
លែប្ម្បីទាក់ទង Absolute Software សូមលមប្លលរហទំព័ររបស់ Absolute Software តាមរយៈ www.absolute.com ឬលល្ញប្អុីដមលលៅ techsupport@absolute.com ។

My Dell Downloads
My Dell Downloads រឺជាឃំួ្ងសូហវែដែរដែលអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកទាញយក និងែំលេប្ងសូហវែដែរដែលម្តូែរានែំលេប្ងជាមុនលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបាុដនតាមិនរានទទួលលមលីស។

ចំណា:ំ My Dell Downloads អាចមិនរានលៅម្រប់តំបន់ទាំងអស់លទ។

ចំណា:ំ អ្នកម្តូែដតចុះល្ម្ម ះលែប្ម្បីចូលលម្បប្ My Dell Downloads ។

My Dell Downloads អាច្យ្យអ្នក៖

• លមប្លសូហវែដែរលែប្មដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
• ទាញយក និងែំលេប្ងសូហវែដែរដែលរានកម្មសិទ្ធិ។
• បតាូរពាក្យសរា្ង ត់រណនី My Dell Downloads របស់អ្នក។

លែប្ម្បីចុះល្ម្ម ះ និងលម្បប្ម្រាស់ My Dell Downloads៖

1 ចូលលៅ smartsource.dell.com/Web/Welcome.aspx ។
2 លធវែប្តាមការដណនាំដែលបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីចុះល្ម្ម ះកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
3 ែំលេប្ងសូហវែដែរ ឬបលង្កប្តលមលីសបម្មុងទុកសម្រាប់ការលម្បប្ម្រាស់នាលពលអនារត។

Dell SupportAssist
SupportAssist លតាល់ព័ត៌រានអំពីលលិតលល រំរូ ការជូនែំណឹងអំពីហានិេ័យ សួ្កលសងកម្ម លលខកូែលសងកម្មរហ័ស និងព័ត៌រានលម្អិតពីការធានា។ លក្ខណៈពិលសសមួយចំនួនរួមរាន៖

• ការជូនែំណឹង - លដាល់ស្រអំពីសុខភ្ពទូលៅននម្បព័ន្ធ និងលតាល់នូែជលម្មប្សជួយខួននឯងលែប្ម្បីលោះម្ស្យបញ្ហា ។
• ស្្ថ នភ្ពពិនិត្យ - លតាល់ជូននូែព័ត៌រានននការែិនិច្ឆ័យ ឧបករណ៍ និងកម្ម ែិធីរានម្បលយ៉ជន៍លែប្ម្បីចាប់រក និងលោះម្ស្យបញ្ហា ម្បព័ន្ធ។
• ព័ត៌រានម្បព័ន្ធ - លតាល់ព័ត៌រានលពញលលញអំពីសូហវែដែរម្បព័ន្ធ និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដល្នករឹង។
• ការគ្មំ្ទ - លតាល់ជូននូែព័ត៌រានគ្មំ្ទលលិតលលែូចជា៖ ជលម្មប្សទំនាក់ទំនង លសសែលសដណនា ំលែទិកា និងលម្ចប្នលទសត។ តំណភ្្ជ ប់ខាងលម្កាម និងធនធានរបស់ Dell រានលៅក្នុង ដល្នកជំនួយ

ការទាញយក Dell SupportAssist

SupportAssist ម្តូែរានតំលេប្ងរួចលហប្យលៅលលប្កុំព្យូទ័រ Dell និង លថលបួតថ្មីទាងំអស់។ លែប្ម្បីតំលេប្ង SupportAssist សូមទាញយកកម្មែិធី លហប្យែំលណប្រការកម្ម ែិធីែំលេប្ង។

ចូលលម្បប្ SupportAssist
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• Windows 10 - ចុច ឬបាះលលប្រូបតំណាង Dell Help & Support (ជំនួយ និងការគ្មំ្ទ Dell) លៅលលប្លអម្កង់ ចាប់លលតាប្ម។
• Windows 8.1 - ចុច ឬបាះលលប្រូបតំណាង My Dell (Dell របស់ខ្ញុ)ំ លៅលលប្លអម្កង់ចាប់លលតាប្ម។
• Windows 7 - ចុច Start > All Programs (កម្ម ែិធីទាំងអស)់ > Dell > My Dell > My Dell ។

ពិនិត្យកំព្យូទ័រ
ចំណា:ំ PC checkup (ការម្តនតពិនិត្យកុំព្យូទ័រ) អាចលម្បប្រានដតលលប្មាូែដែលរានលម្ជប្សលរីសបាុលណាោ ះ។

លម្បប្ PC checkup (ការម្តនតពិនិត្យកុំព្យូទ័រ) លែប្ម្បីពិនិត្យការលម្បប្ម្រាស់ម្ោយថាសរឹងរបស់អ្នក ែំលណប្រការែិភ្រហាែដែរ និងតាមោនការផួ្ស់បតាូរដែលរានលធវែប្លៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

• Drive Space Manager (កម្មែិធីម្រប់ម្រងទំហំម្ោយ)—ម្រប់ម្រងម្ោយថាសរឹងរបស់អ្នកលោយលម្បប្តំណាងដែលលមប្លលឃប្ញននទំហំដែលរានលម្បប្តាមម្បលេទឯកស្រនីមួយៗ។
• Performance and Configuration History (ម្បែតតាិការអនុែតតា និងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)—តាមោនម្ពឹតតាិការណ៍ម្បព័ន្ធ និងការផួ្ស់បតាូរតាមលពលលែោ។ ឧបករណ៍លនះបង្ហា ញពីការលស្កនហាែដែរ ការលធវែប្លតសតា ការផួ្ស់បតាូរម្បព័ន្ធ ម្ពឹតតាិការណ៍សំខាន់ៗ 

និងចំណុចស្តា រលេប្ងែិញននម្បព័ន្ធ។
– Detailed System Information (ព័ត៌រានម្បព័ន្ធលម្អិត)—បង្ហា ញព័ត៌រានលម្អិតអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធហាែដែរ និងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការរបស់អ្នក។ ទទួលរានច្បាប់ថតចមួងកិចចាសន្យាលសងកម្មរបស់អ្នក ព័ត៌រានអំពីការធានា និងជលម្មប្សបនតាការធានា។
– Get Help (ទទួលជំនួយ)—លមប្លជលម្មប្សជំនួយបលចចាកលទសរបស់ Dell, ជំនួយអតិថិជន, ការដណនា ំនិងបណតាុ ះបណាតា ល, ឧបករណ៍អនឡាញ, លសសែលសដណនាំសដាីពីលសងកម្ម ព័ត៌រានធានា, សំណួរចលមួប្យ, ។ល។
– Backup and Recovery (ការបម្មុងទុក និងការទាញយកមកែិញ)— ចូលលម្បប្ឧបករណ៍ទាញយកម្បព័ន្ធមកែិញដែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នក៖

◦ បលង្កប្តឯកស្រ Dell Factory Image Restore (ស្តា រលេប្ង ែិញនូែរូបភ្ពដែលរានម្ស្ប់ពីលរ៉ងចម្ក Dell) លៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលែប្ម្បីស្តា រកុំព្យូទ័រលេប្ងែិញលៅលពលលម្កាយ។
◦ បលង្កប្តលមលីសបម្មុងទុក និងការទាញយកមកែិញ

– System Performance Improvement Offers(ការលតាល់ជូននូែការដកលម្អលល្បអានម្បព័ន្ធ)—លដាល់ជូន ែំលណាះម្ស្យហាែដែរ និងសូហវែដែរដែលជួយលធវែប្ឱ្យម្បតិបតតាិការម្បព័ន្ធរបស់អ្នកម្បលសប្រលេប្ង។

ស្្ថ នីយែំលណាះម្ស្យ
ស្្ថ នីយែំលណាះម្ស្យរឺជាកដនួងមួយលតាល់ជូនម្រប់យ៉ា ងសម្រាប់លសងកម្មគ្មំ្ទកម្មិតខ្ពស ់ដែលលតាល់ជូនការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងការដថទា ំការលរសបចំបណាតា ញនិងការគ្ំម្ទ ការែំលេប្ងឧបករណ៍កម្សានតាក្នុងលរហោឋា ន និងលសងកម្មលលសេងៗលទសត។

អ្នកអាចលម្ជប្សលរីសដល្នកមួយននដល្នកគ្មំ្ទខាងលម្កាម អាម្ស័យលលប្តម្មូែការរបស់អ្នក៖ 

• ការគ្មំ្ទតាមទូរស័ព្ទ
• ការគ្មំ្ទែល់ទីកដនួង (ការគ្មំ្ទែល់លរហោឋា ន)
• លសងកម្មតាមអុីនធឺណិត។

លសងកម្មពិលសសៗរានែូចជាការពិនិត្យស្្ថ នភ្ពកុំព្យូទ័រលោយឥតរិតនថួលែប្ម្បីលធវែប្្យ្យងែំលណប្រការល្អ និងបលង្កប្នលល្បអានកុំព្យូទ័រ ជំនួយលពលរានបញ្ហា ទូលៅនិងការលោះម្ស្យបញ្ហា  ការយកលមលរ៉រ និងកម្ម ែិធីលួចតាមោនលចញ ការលរសបចំបណាតា ញឥតដខសេ និងលសងកម្មជាលម្ចប្នលទសត។ អ្នកក៏អាចរកលមប្លអត្ថបទ និង
សំណួររានសួរញឹកញាប់អំពីបញ្ហា ទូលៅបំលុត និងការដណនាសំតាីពីការលធវែប្កិចចាការទូលៅលលសេងៗ។

ដល្នកគ្មំ្ទ លតាល់ជូននូែអម្តាតនមួអាចបត់ដបនរាន និងក្នុងកម្មិតលលសេងៗគ្្ន ននការចូលរួមរបស់អតិថិជនក្នុងការលោះម្ស្យបញ្ហា ។

ការលតាល់ជូនរបស់ស្្ថ នីយែំលណាះម្ស្យ

តារ៉ង 9. ការលតាល់ជូនរបស់ស្្ថ នីយែំលណាះម្ស្យ

ម្បលេទ ការលតាល់ជូន

ការធានា និងការដថទាដំែលកំពុងែំលណប្រការ បនតាការធានា ឬលសងកម្ម ទំនាក់ទំនង
ការិយ៉ល័យបលចចាកែិទ្យា Dell

ការែំលេប្ង និងការលរសបចំ ការលរសបចំកុំព្យូទ័រ
ការលរសបចំបណាតា ញឥតដខសេ

ការែំលេប្ងកម្ម ែិធី

ការែំលេប្ងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ Windows

ការែំលេប្ងជំនាន់ដល្នករឹងខាងក្នុង

ការែំលេប្ងទូរទសសេន៍ និងឧបករណ៍កម្សានតាក្នុងលរហោឋា ន

ការែំលេប្ងកម្ម ែិធីករាចា ត់លមលរ៉រ
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ម្បលេទ ការលតាល់ជូន

ការលរសបចំអុីនធឺណិត និងអុីដមល

ការលរសបចំលម្រអាងលម្បប្ម្រាស់បដន្ថមរបស់កុំព្យូទ័រ

ការលរសបចំការម្រប់ម្រងលោយរាតាបិតាលលប្អុីនធឺណិត

ការលល្ទរឯកស្រ និងការបម្មុងទុកទិន្នន័យ

ការលោះម្ស្យបញ្ហា  និងការជួសជុល បលង្កប្នលល្បអានកុំព្យូទ័រ
ការលុបលមលរ៉រ និងកម្ម ែិធីលួចតាមោនលចញ

ការសល្គង្្គ ះទិន្នន័យ

កំហុសកុំព្យូទ័រ និងការលោះម្ស្យបញ្ហា

កំហុសបណាតា ញ និងការលោះម្ស្យបញ្ហា

Quickset
Quickset រឺជាឈុតននកម្ម ែិធីសូហវែដែរ ដែលលតាល់មុខង្រកាន់ដតម្បលសប្រលេប្ងែល់កុំព្យូទ័រ Dell របស់អ្នក។ ងលតាល់នូែភ្ពង្យម្សនលក្នុងការចូលលៅកាន់មុខង្រជាលម្ចប្នដែលជាធម្មតារានជំហានជាលម្ចប្ន។ លក្ខណៈពិលសសមួយចំនួនដែលអ្នកអាចចូលលម្បប្ Dell Quickset រួមរាន៖

• កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម្គ្ប់ចុចលួូែកាត់ឥតដខសេ។
• បិទ ឬលបប្កការស្កថ្ម។
• បដាូរឥរិយ៉បថម្គ្ប់ចុច Fn ។

ចំណា:ំ Quickset អាចមិនែំលណប្រការលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់លទ។

ការែំលេប្ង Quickset
Quickset ម្តូែរានែំលេប្ងជាមុនលលប្កុំព្យូទ័រ Dell ថ្មី។ ម្បសិនលបប្អ្នកម្តូែការែំលេប្ង Quickset លេប្ង ែិញសូមទាញយកពីលរហទំព័រជំនួយរបស់ Dell តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នកស្ដា រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញលោយលម្បប្ PC Restore ឬកម្ម ែិធីដែលម្សលែសងគ្្ន  លនាះ Quickset ក៏ម្តូែរានស្ដា រលេប្ង ែិញលងដែរ។

កម្មែិធី NVIDIA 3D
កម្មែិធីចាក់ NVIDIA 3DTV ដែលរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកលលងលហ្គម 3D លមប្លែីលែអូ Blu-ray 3D និងលមប្លរូបភ្ព 3D ។ ងែំលណប្រការលហ្គមែូចគ្្ន ជា NVIDIA 3D Vision ដែរ។ សម្រាប់បញ្ជីលហ្គម 3D ដែលអាចលលងរាន 
សូមចូលលៅ www.nvidia.com ។

ចំណា:ំ សូមលមប្លជំនួយដល្នក NVIDIA សម្រាប់ព័ត៌រានលម្អិតអំពីកម្ម ែិធីលនះ។

ចំណា:ំ កម្មែិធី NVIDIA 3D មិនរានលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់លទ។

លលងលហ្គមជា 3D
1 លបប្កែំលណប្រការលហ្គមមាូែលពញលអម្កង់។
2 ម្បសិនលបប្អ្នកលឃប្ញស្រមួយបញ្្ជ ក់ថាមាូែបចចាុប្បន្នមិនម្តូែគ្្ន ជាមួយរន្ធ HDMI v1.4 សូមកំណត់រុណភ្ពលៅក្នុងលហ្គមលៅជា 1280 x 720 (720p) លៅក្នុងមាូែ HD 3D ។

កាតា រចុចលួូែកាត់
ខាងលម្កាមលនះរឺជាកាដា រចុចលួូែកាត់មួយចំនួនដែលរានសម្រាប់ការលលងលហ្គម 3D ៖
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តារ៉ង 10. កាតា រចុចលួូែកាត់ សម្រាប់លហ្គម 3D

ម្គ្ប់ចុច បរិយ៉យ មុខង្រ

<Ctrl><t> បង្ហា ញ/ោក់រូបភ្ព 3D stereoscopic (លស្ទរីអូស្កូេិច) លបប្ក ឬបិទ 3DTV Play ។

ចំណា:ំ ការលលងលហ្គមអាចកាត់បន្ថយលៅលពលលម្បប្មាូែ 3D HD លទាះបីជា 3DTV Play ម្តូែ
រានបិទក៏លោយ។ លែប្ម្បីបលង្កប្នការលលងសូមលម្ជប្សលរីសមាូែ HD ឬ SD លៅលពលដែល 3DTV 
Play ម្តូែរានបិទ។

<Ctrl><F4> បលង្កប្នកម្មិតជលម្៉ៅ 3D បលង្កប្នកម្មិតជលម្៉ៅ 3D លៅក្នុងលហ្គមបចចាុប្បន្ន។

<Ctrl><F3> បន្ថយកម្មិតជលម្៉ៅ 3D បន្ថយកម្មិតជលម្៉ៅ 3D លៅក្នុងលហ្គមបចចាុប្បន្ន។

<Ctrl><F11> ថតរូប 3D ននលហ្គមបចចាុប្បន្នលហប្យរក្សាទុកឯកស្រលៅក្នុងសឺមុីលៅក្នុងសឺមុី ឯកស្រ ។ លែប្ម្បីលមប្លឯកស្រ សូមលម្បប្កម្ម ែិធី
លមប្លរូបភ្ព NVIDIA 3D ។

<Ctrl><Alt><Insert> បង្ហា ញ/ោក់ស្រដែលម្តូែគ្្ន លៅក្នុងលហ្គម បង្ហា ញការកំណត់ដែលរានដណនាំពី NVIDIA សម្រាប់លហ្គមបចចាុប្បន្ន។

<Ctrl><F6> បលង្កប្នការរួមបញចាូលគ្្ន ផួ្ស់ទីែត្ថុលៅរកអ្នក ការរួមបញចាូលអតិបររាលោយោក់ែត្ថុទាងំអស់លៅពីមុខឈុតណកកដនួងរបស់អ្នក និងម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីោក់
សញ្ញា ឡាដស៊រលងដែរ។

<Ctrl><F5> បន្ថយការរួមបញចាូលគ្្ន ផួ្ស់ទីែត្ថុណ្ង យពីអ្នក ការរួមបញចាូលអប្បបររាលោយោក់ែត្ថុទាំងអស់លៅពីលម្កាយឈុតណកននកដនួងរបស់អ្នក និងម្តូែរានលម្បប្
លែប្ម្បីោក់សញ្ញា ឡាដស៊រលងដែរ។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រជំនួយកម្ម ែិធី NVIDIA ។

Dellលជសននលចត
DellConnect រឺជាឧបករណ៍អនឡាញមួយដែលអាចឱ្យភ្្ន ក់ង្ររបស ់Dell ចូលលម្បប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (លម្កាមការម្តនតពិនិត្យរបស់អ្នក) លែប្ម្បីលធវែប្ការែិនិច្ឆ័យ និងលោះម្ស្យបញ្ហា កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីចរា្ង យ។ ងអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកតំណាង ជំនួយបលចចាកលទសលធវែប្អនតារកម្មជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយ
ការអនុញ្ញា តពីអ្នក។
ការលស្នប្សុំ DellConnect ម្តូែរានលតានចលលតាប្មលោយភ្្ន ក់ង្រជំនួយដល្នកបលចចាកលទសលៅលពលចាំរាច់អំេុងលពលលោះម្ស្យបញ្ហា ។

ចំណា:ំ លែប្ម្បីចូលលៅ DellConnect និងលក្ខខណ្ឌ ននការលម្បប្ម្រាស់សូមចូលលៅ www.dell.com/DellConnect ។
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ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ

ជលម្មប្សស្ដា រម្បព័ន្ធលេប្ង ែិញ
ម្បយ័ត្ន: ការលម្បប្ Dell Factory Image Restore (ស្តា រលេប្ង ែិញនូែរូបភ្ពដែលរានម្ស្ប់ពីលរ៉ងចម្ក Dell) ឬីីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការនឹងលុបឯកស្រទាងំម្សុងលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាអចិន្គនតាយ៍។ លបប្អាច អ្នកម្តូែបម្មុងទុកទិន្នន័យមុនលពលលម្បប្នូែជលម្មប្ស
ទាងំលនះ។

អ្នកអាចស្ដា រម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយលម្បប្ជលម្មប្សណាមួយខាងលម្កាម៖

តារ៉ង 11. ជលម្មប្សស្ដា រម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ

ជលម្មប្ស បរិយ៉យ

ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell លម្បប្ជលម្មប្សលនះជាែំលណាះម្ស្យែំបូងលែប្ម្បីទាញយកម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការរបស់អ្នកមកែិញ។

ីីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ លម្បប្ជលម្មប្សលនះលៅលពលម្បព័ន្ធែំលណប្រការបរ៉ជ័យដែលរ៉រ៉ងំការលម្បប្ម្រាស់ Dell Backup and Recovery (ការបម្មុងទុក 
និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell) ឬលៅលពលែំលេប្ង Windows លៅលលប្ម្ោយថាសរឹងថ្មី ឬជំនួស។

ស្ដា រម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ លម្បប្ជលម្មប្សលនះលែប្ម្បីស្ដា រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការរបស់អ្នកលៅចំណុចមួយមុនលោយមិនបាះពាល់ែល់ឯកស្ររបស់អ្នកលេប្យ។

ស្តា រលេប្ងែិញនូែរូបភ្ពដែលរានម្ស្ប់ពីលរ៉ងចម្កDell លម្បប្ងជាជលម្មប្សចុងលម្កាយលែប្ម្បីស្ដា រម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការរបស់អ្នកលេប្ង ែិញ។
ែិធីស្្គសតាលនះលុបឯកស្រ និងកម្ម ែិធីទាងំអស់ដែលអ្នករក្សាទុក ឬតលមួប្ងលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell
ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell រានពីរកំដណ៖

• ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell មូលោឋា ន
• ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell កម្មិតខ្ពស់

តារ៉ង 12. លក្ខណៈពិលសសននការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell

លក្ខណៈពិលសស មូលោឋា ន កម្មិតខ្ពស់

ស្តា រម្បព័ន្ធរបស់អ្នកម្តេប់លៅស្្ថ នភ្ពពីលរ៉ងចម្ក

បម្មុងទុកឯកស្រលោយនែ

ស្តា រឯកស្រពីការបម្មុងទុក

បម្មុងទុកឯកស្រជាបនតាបនា្ទ ប់ លែប្ម្បីកាត់បន្ថយការរាត់បង់ទិន្នន័យ

បលង្កប្តការបម្មុងទុកម្បព័ន្ធលពញលលញ រ៉ប់បញចាូលទាំងកម្ម ែិធី និងការកំណត់

6

44 ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ



លក្ខណៈពិលសស មូលោឋា ន កម្មិតខ្ពស់

បញចាូលការបម្មុងទុកលម្ចប្នចូលគ្្ន  និងទុកការបម្មុងទុកចាស់ក្នុងប័ណោស្រ

បម្មុងទុក និងស្តា រឯកស្រដល្អកលលប្ម្បលេទ

ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell មូលោឋា ន

ការចូលលម្បប្ Dell Backup and Recovery

Windows 10

1 ចុច Start, ងយបញចាូល Backup លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។
2 ចុចរូបតំណាង Dell Backup and Recovery លហប្យលធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

Windows 8

1 ចូលលម្បប្ប៊ូតុងមុខង្រដសវែងរក
2 ចុច ឬបាះ Apps លហប្យងយបញចាូល Dell Backup and Recovery លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។
3 ចុច ឬបាះ Dell Backup and Recovery លៅក្នុងបញ្ជីលទ្ធលលដសវែងរក លហប្យអនុែតតាតាមការដណនាលំៅលលប្លអម្កង់។

ការបលង្កប្តីីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ
1 លបប្កែំលណប្រការ Dell Backup and Recovery (បម្មុងទុក និងការស្តា រឯកស្ររបស់ Dell)។
2 ចុច ឬបាះលលប្ចំណងលជប្ង Factory Recovery Media ។
3 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការស្ដា រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញ
1 លបប្កែំលណប្រការ Dell Backup and Recovery (បម្មុងទុក និងការស្តា រឯកស្ររបស ់Dell)។
2 ចុច ឬបាះលលប្ Recovery ។
3 ចុច ឬបាះលលប្ System Recovery (ស្តា រម្បព័ន្ធ)។
4 ចុច ឬបាះ Yes, Continue (យល់ម្ពម បនតា)។
5 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

Dell Backup and Recovery premium
ម្បយ័ត្ន: លទាះបីជាអ្នកម្តូែរានលតាល់ជូននូែជលម្មប្សលែប្ម្បីរក្សាទុកឯកស្រផ្្ទ ល់ខួននរបស់អ្នកអំេុងលពលែំលណប្រការស្តា រក៏លោយ ក៏ងម្តូែរានដណនាំ្យ្យអ្នកបម្មុងទុកឯកស្រផ្្ទ ល់ខួននរបស់អ្នកលលប្ម្ោយ ឬីីសោច់លោយដេកមួយ មុនលពលលម្បប្ជលម្មប្សស្តា រលេប្ងែិញលនះ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករានបញ្្ជ ទិញ Dell Backup and Recovery Premium ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈកម្ម ែិធី Delivery Digital លនាះអ្នកចារំាច់ម្តូែទាញយក Dell Backup and Recovery 
Basic ជាមុនសិនលែប្ម្បីទទួលរានជលម្មប្ស Dell Backup and Recovery Premium ។

ការតលមួប្ងជំនាន់លៅការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell កម្មិតខ្ពស់
1 ចាប់លលតាប្ម ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell ។
2 ចុច ឬបាះលលប្ Backup (ការបម្មុងទុក) លហប្យលម្ជប្ស Data Backup (បម្មុងទុកទិន្នន័យ) ។

ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ 45



3 ចុច ឬបាះ Upgrade to Dell Backup and Recovery Premium (តលមួប្ងជំនាន់លៅជាការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស់ Dell កម្មិតខ្ពស់) ។

ការស្ដា រទិន្នន័យពីការបម្មុងទុកម្បព័ន្ធ
1 លបប្ក Dell Backup and Recovery (បម្មុងទុក និងការស្តា រឯកស្ររបស ់Dell)។
2 ចុច ឬបាះ Backup (ការបម្មុងទុក) និងលម្ជប្សលរីស System Backup (ការបម្មុងទុកម្បព័ន្ធ)។
3 លធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការស្ដា រឯកស្រ ឬថតឯកស្រជាក់ោក់ពីការបម្មុងទុកម្បព័ន្ធលពញលលញ
1 លបប្កែំលណប្រការ Dell Backup and Recovery (បម្មុងទុក និងការស្តា រឯកស្ររបស់ Dell)។
2 ចុច ឬបាះ Recovery រួចលម្ជប្សលរីស Data Recovery (ការស្តា រទិន្នន័យ)។
3 ចុច ឬបាះ Yes, Continue (យល់ម្ពម បនតា)។
4 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការស្ដា រឯកស្រ ឬថតឯកស្រជាក់ោក់ពីការបម្មុងទុកឯកស្រ និងថតឯកស្រ
1 លបប្កែំលណប្រការ Dell Backup and Recovery (បម្មុងទុក និងការស្តា រឯកស្ររបស ់Dell)។
2 ចុច ឬបាះលលប្ Recovery រួចលម្ជប្សលរីស Recover your Data (ការស្តា រទិន្នន័យរបស់អ្នកលេប្ង ែិញ)។
3 ចុច ឬបាះលលប្ Browse, លម្ជប្សលរីសឯកស្រ និងថតឯកស្ររបស់អ្នក រួចចុច OK (យល់ម្ពម)។
4 ចុច ឬបាះ Restore Now (ស្តា រឥេូែលនះ)។
5 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការបលង្កប្តការបម្មុងទុកម្បព័ន្ធលពញលលញ
1 លបប្កែំលណប្រការ Dell Backup and Recovery (ការបម្មុងទុក និងការសល្គង្្គ ះឯកស្ររបស ់Dell)។
2 ចុច ឬបាះលៅលលប្ពាក្យ Backup (បម្មុងទុក) រួចលម្ជប្សលរីស ការសល្គង្្គ ះឯកស្រម្បព័ន្ធ (System Recovery)។
3 ចុច ឬបាះលលប្ពាក្យ បម្មុងទុកឥេូែលនះ (Backup Now)។
4 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់

ការស្តា រលេប្ងែិញនូែរូបភ្ពដែលរានម្ស្ប់ពីលរ៉ងចម្ក Dell
ម្បយ័ត្ន: ការលម្បប្ជលម្មប្ស Dell Factory Image Restore លប់កម្ម ែិធីឬ ម្ោយលែីដែលរានែំលេប្ងជាអចិន្គនតាយ៍បនា្ទ ប់ពីអ្នករានទទួលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ លរសបចំលមលីសបម្មុងទុកននកម្ម ែិធីដែលអ្នកម្តូែការតំលេប្ងមុនលពលលម្បប្ Dell Factory Image 
Restore ។

ចំណា:ំ Dell ធាចលតសរយ មីង្ល  លម្សលតសលរ អាចនិងឹរានរានក្នុងម្បលទសមួយចំនួន ឬកុំព្យូទ័រមួយចំនួន លេប្យ។

លម្បប្ Dell Factory Image Restore ជាែិធីចុងលម្កាយលែប្ម្បីស្ដា រ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការរបស់អ្នកលេប្ង ែិញ។ ជលម្មប្សលនះស្ដា រសូហវែដែរលៅលលប្ម្ោយថាសរឹងរបស់អ្នកលៅលក្ខណៈែំបូងដែលងរានបំពាក់មក។ កម្មែិធីឬឯកស្រណាមួយដែលរានបដន្ថមបនា្ទ ប់ពីអ្នករានទទួលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 
- រួមទាងំឯកស្រទិន្នន័យែូចជារូបភ្ព ត្គនតាីនិង ែីលែអូ - ម្តូែរានលុបជាអចិន្គនតាយ៍។

ការលម្បប្ Dell Factory Image Restore
ម្បយ័ត្ន: ការលម្បប្លនះ នឹងលុបរ៉ល់ទិន្នន័យលៅលលប្ថាសរឹងទាំងអស ់និងលុបលចាលនូែកម្ម ែិធី ឬ ម្ោយែ័រណា ដែលរានតលមួប្ងរួចលហប្យ លម្កាយលពលអ្នករានទទួលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ម្បសិនលបប្អាច ម្តូែចមួងទិន្នន័យទុក មុនលពលលម្បប្ Dell Factory Image Restore។ 
លម្បប្ដត Dell Factory Image Restore បាុលណាោ ះ ម្បសិនលបប្ ែិធីស្្គសតាស្តា រលេប្ង ែិញលលសេងលទសតបរ៉ជ័យ។

បនា្ទ ប់ពីការបរ៉ជ័យពីរែងលែប្ម្បីប៊ូតម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលនាះលំោប់ប៊ូតអនុែតតាសវែ័យម្បែតតាិនូែជលម្មប្សសល្គង្្គ ះម្បព័ន្ធ និងលធវែប្ការជួសជុលលោយសវែ័យម្បែតតាិ។

46 ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ



ការលម្បប្ Dell Factory Image Restore
ចំណា:ំ ការលម្បប្លនះ នឹងលុបរ៉ល់ទិន្នន័យលៅលលប្ថាសរឹងទាងំអស ់និងលុបលចាលនូែកម្ម ែិធី ឬ ម្ោយែ័រណា ដែលរានតលមួប្ងរួចលហប្យ លម្កាយលពលអ្នករានទទួលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ម្បសិនលបប្អាច ម្តូែចមួងទិន្នន័យទុក មុនលពលលម្បប្ Dell Factory Image Restore។ 
លម្បប្នូែ Dell ធាចលតសរយ មីង្ល  លម្សលតសលរ ក្នុងករណីណាដែលការស្តា រ ម្បព័ន្ធលនះ មិនអាចលោះម្ស្យបញ្ហា ម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នករាន ។

1 លបប្ក ឬចាប់លលតាប្មលបប្កកុំព្យូទ័រលេប្ង ែិញ។
2 លពលរូបសញ្ញា  Dell បង្ហា ញលេប្ង សូមចុច F8 ពីរបីែង លែប្ម្បីចូលែិនែូ Advanced Boot Options ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរលពក លហប្យរូបសញ្ញា ម្បព័ន្ធ ម្បតិបតតាិការលលចលេប្ង សូមបនតារង់ចាំសិន រហូតែល់អ្នក លឃប្ញនល្ទមុខ Microsoft Windows លហប្យបនា្ទ ប់មកចាប់លលតាប្ម កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញ និងព្យាយ៉មមតាងលទសត ។
3 លម្ជប្សលរីស Repair Your Computer។

ផ្្ទ ំង System Recovery Options លលចលេប្ង។
4 លម្ជប្សលរីស បួង់កាតា រចុច រួចចុច Next

5 ចូលលៅកុំព្យូទ័រមូលោឋា ន។
6 លម្ជប្សលរីសយក Dell Factory Image Restore ឬ Dell Factory Tools > Dell Factory Image Restore (អាម្ស័យលលប្ការកំណត់ននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក) ។
7 ចុចឬបាះ Next ។

ផ្្ទ ំងលអម្កង់ Confirm Data Deletion (បញ្្ជ ក់ពីការលុបទិន្នន័យ) បង្ហា ញលេប្ង។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នកមិនចង់បនតាជាមួយDell Factory Image Restore សូមចុច Cancel (លរាះបង់)។
8 ចុចរូសធីកលលប្ម្បអប់ លែប្ម្បីបញ្្ជ ក់ថា អ្នកចង់បនតា លុបមតាងលទសតនូែម្ោយថាសរឹង និងស្តា រលេប្ងែិញនូែសូហវែដែរម្បព័ន្ធ លៅកាន់លក្ខខណ្ឌ លចញពីលរ៉ងចម្ក រួចចុច ឬបាះ Next។ ែំលណប្រការស្តា រលេប្ងែិញចាប់លលតាប្ម និងអាចលម្បប្លពលពី 20 នាទី ឬលលប្សពីលនះ លែប្ម្បីបញចាប់។
9 លៅលពលម្បតិបតតាិការស្តា រលេប្ងែិញបញចាប់ សូមចុចឬបាះ Finish (បញចាប់) លែប្ម្បីចាប់លលតាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ង ែិញ។

System Restore (ស្ដា រម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ)
ម្បយ័ត្ន: បម្មុងទុកឯកស្រទិន្នន័យជាលទសងទាត់។ System Restore មិនម្តនតពិនិត្យ ឬទាញយកឯកស្រទិន្នន័យរបស់អ្នកមកែិញលទ។

System Restore រឺជាឧបករណ៍របស់ Microsoft Windows ដែលជួយអ្នកមិនលធវែប្ការផួ្ស់បតាូរសូហវែដែរ ែិញចំលពាះកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយមិនបាះពាល់ែល់ឯកស្រផ្្ទ ល់ខួននរបស់អ្នកែូចជាឯកស្រ រូបថត អុីដមាលជាលែប្ម។

រ៉ល់លពលដែលអ្នកែំលេប្ងសូហវែដែរ ឬម្ោយឧបករណ៍ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនឹងលធវែប្បចចាុប្បន្នភ្ពឯកស្រម្បព័ន្ធ Windows លែប្ម្បីគ្មំ្ទសូហវែដែរ ឬឧបករណ៍ថ្មី។ ជួនកាលអាចបណាតា លឱ្យរានបញ្ហា មួយចំនួនដែលមិនរានរលពឹងទុក។ System Restore ជួយអ្នកស្ដា រឯកស្រម្បព័ន្ធ 
Windows លេប្ងែិញមុនលពលែំលេប្ងសូហវែដែរ ឬម្ោយលែីឧបករណ៍។

System Restore បលង្កប្ត និងរក្សាទុកចំណុចម្តូែស្ដា រលេប្ងែិញលៅចលនួាះលពលលទសងទាត់។ អ្នកលម្បប្ចំណុចម្តូែស្តា រទាងំលនះ (ឬបលង្កប្តចំណុចម្តូែស្តា រលេប្ង ែិញរបស់អ្នក) លែប្ម្បីស្ដា រឯកស្រម្បព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញែូចមុន។

លម្បប្ System Restore ម្បសិនលបប្ផួ្ស់បតាូរសូហវែដែរ ម្ោយលែី ឬការកំណត់ម្បព័ន្ធែនទលទសតដែលទុកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅក្នុងស្្ថ នភ្ពម្បតិបតតាិការដែលមិនចង់រាន។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្ែំលេប្ងហាែដែរថ្មីជាមូលលហតុ លនាះលោះ ឬផ្តា ច់ហាែដែរលហប្យព្យាយ៉មស្ដា រម្បព័ន្ធលេប្ង ែិញ។

ចំណា:ំ System restore មិនបម្មុងទុកឯកស្រផ្្ទ ល់ខួននរបស់អ្នកលទ ែូលច្នះងមិនអាចទាញយកឯកស្រផ្្ទ ល់ខួននរបស់អ្នកដែលម្តូែរានលុប ឬខូចមកែិញលេប្យ។

Windows 10

ការលម្បប្ម្រាស់ការស្តា រម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ
1 ចុចល៉ៅា ស៍ស្ដា ំ (ឬចុច លហប្យសង្កត់) ប៊ូតុង Start (ចាប់លលតាប្ម) លហប្យបនា្ទ ប់មកលម្ជប្សលរីស Control Panel (ផ្្ទ ងំម្រប់ម្រង)។
2 ងយបញចាូល Recovery (ការស្តា រលេប្ងែិញ) លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។
3 ចុច ឬបាះលលប្ Recovery។
4 ចុច ឬបាះលលប្ Open System Restore (លបប្កការស្តា រម្បព័ន្ធលេប្ង ែិញ)។
5 ចុច ឬបាះលលប្ Next (បនា្ទ ប់) លហប្យលធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ 47



មិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយែិញ
1 ចុចល៉ៅា ស៍ស្ដា ំ (ឬចុច លហប្យសង្កត់) ប៊ូតុង Start (ចាប់លលតាប្ម) លហប្យបនា្ទ ប់មកលម្ជប្សលរីស Control Panel (ផ្្ទ ំងម្រប់ម្រង)។
2 ចុច ឬបាះលលប្ Security and Maintenance (សនតាិសុខ និងការដថទា)ំ។
3 ចុច ឬបាះលលប្ Recovery។
4 ចុច ឬបាះលលប្ Open System Restore លហប្យលធវែប្តាមការដណនាលំៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីមិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយលេប្ងែិញ។

Windows 8.1

ការលម្បប្ម្រាស់ការស្តា រម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ
1 ចុច ឬបាះលលប្ Settings (ការកំណត់) លៅក្នុងររារចំលហសងសំខាន់។
2 ចុច ឬបាះលលប្ Control Panel (ផ្្ទ ំងម្រប់ម្រង)។
3 ងយបញចាូល Recovery (ការស្តា រលេប្ងែិញ) លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។
4 ចុច ឬបាះលលប្ Recovery រួចចុច ឬបាះលលប្ Open System Restore។
5 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

មិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយែិញ
1 ចុច ឬបាះលលប្ Settings (ការកំណត់) លៅក្នុងររារចំលហសងសំខាន់។
2 ចុច ឬបាះលលប្ Control Panel (ផ្្ទ ងំម្រប់ម្រង)។
3 លៅក្នុងផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ ចុច ឬបាះលលប្ Action Center។
4 លៅម្ជុងខាងស្តា ំដល្នកខាងផ្្ទ ងំ Action Center សូមចុច ឬបាះលលប្ Recovery។
5 ចុច ឬបាះលលប្ Open System Restore លហប្យលធវែប្តាមការដណនាលំលប្លអម្កង់លែប្ម្បីមិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយលេប្ងែិញ។

Windows 7

ការលម្បប្ម្រាស់ការស្តា រម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ
1 ចុច Start (ចាប់លលតាប្ម)។
2 លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក ងយបញចាូលSystem Restore រួចចុច Enter ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំង User Account Control (ការម្រប់ម្រងរណនីអ្នកលម្បប្) នឹងបង្ហា ញលេប្ង។ ម្បសិនលបប្អ្នកជាអ្នកម្រប់ម្រងលៅលលប្កុំព្យូទ័រ សូមចុច ឬបាះ Continueឬទាក់ទងអ្នកម្រប់ម្រងកុំព្យូទ័រ។
3 ចុច Next (បនា្ទ ប់) លហប្យលធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

មិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយែិញ
ក្នុងករណីដែល System Restore មិនរានលោះម្ស្យបញ្ហា លនះ លនាះអ្នកអាចមិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយលេប្ងែិញ។

ចំណា:ំ មុនលពលអ្នកមិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយលេប្ងែិញ សូមរក្សាទុក និងបិទឯកស្រដែលលបប្កទាងំអស់ លហប្យចាកលចញពីកម្ម ែិធីដែលលបប្កទាំងអស់។ កុំផួ្ស់បតាូរ លបប្ក ឬលុបឯកស្រ ឬកម្ម ែិធីណាមួយរហូតែល់ការជួសជុលម្បព័ន្ធម្តូែបញចាប់។

1 ចុច ឬបាះ Start។
2 លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក ងយបញចាូលSystem Restore រួចចុច Enter ។
3 ចុច ឬបាះ Undo my last restoration (មិនលធវែប្ការស្តា រម្បព័ន្ធចុងលម្កាយលេប្ងែិញ។), ចុច ឬបាះ Next (បនា្ទ ប់) លហប្យលធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

48 ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ



ីីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ
ម្បយ័ត្ន: ការែំលេប្ងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលោយលម្បប្ីីសម្បព័ន្ធែំលណប្រការលុបទិន្នន័យ និងកម្ម ែិធីទាំងអស់ជាអចិន្គនតាយ៍ពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណា:ំ ីីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការរឺអាចជាជលម្មប្ស និងម្បដហលចាមិនអាចភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលទ។

អ្នកអាចលម្បប្ីីសម្បព័ន្ធលែប្ម្បីែំលេប្ង ឬែំលេប្ងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ង ែិញ។ អ្នកម្តូែដតែំលេប្ងម្ោយែឺ និងសូហវែដែរទាងំអស់លេប្ង ែិញ បនា្ទ ប់ពីែំលេប្ងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលោយលម្បប្ីីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ។

ការែំលេប្ងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលេប្ងែិញលោយលម្បប្ីីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ
លែប្ម្បីែំលេប្ងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលេប្ងែិញ៖

1 បញចាូលីីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ និងចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ងែិញ។
2 លៅលពលេូលហា្គ  DELL លលចលេប្ង សូមចុច F12 ភួ្មលែប្ម្បីចូលលៅកាន់មុឺនុយប៊ូត។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរលពក លហប្យេូលហា្គ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការបង្ហា ញលេប្ង សូមបនតារង់ចារំហូតែល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកល្ទុកម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ។ បនា្ទ ប់មកចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ងែិញ លហប្យព្យាយ៉មមតាងលទសត។
3 លម្ជប្សលរីសម្ោយ CD/DVD ពីបញ្ជីលហប្យចុច Enter ។
4 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

លមលីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ
លមលីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ងែិញដែលរានបលង្កប្តលេប្ងលោយលម្បប្ Dell Backup and Recovery អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកដម្បកួាយម្ោយថាសរឹងរបស់អ្នកលៅក្នុងស្្ថ នភ្ពម្បតិបតតាិការលេប្ង ែិញលៅលពលដែលអ្នករានទិញកុំព្យូទ័រខណៈលពលរក្សាទុកឯកស្រទិន្នន័យលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ លម្បប្ 
Dell Backup and Recovery លែប្ម្បីបលង្កប្តលមលីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ង ែិញ។

ការស្តា រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញលោយលម្បប្លមលីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ
លែប្ម្បីស្ដា រកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយលម្បប្លមលីសែំលេប្ងម្បព័ន្ធលេប្ងែិញ៖

1 ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
2 បញចាូលីីសស្តា រម្បព័ន្ធលៅក្នុងម្ោយអុបទិក ឬភ្្ជ ប់ USB លហប្យលបប្កកុំព្យូទ័រ។
3 លៅលពលេូលហា្គ  DELL លលចលេប្ង សូមចុច F12 ភួ្មលែប្ម្បីចូលលៅកាន់មុឺនុយប៊ូត។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរលពក លហប្យេូលហា្គ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការបង្ហា ញលេប្ង សូមបនតារង់ចារំហូតែល់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកល្ទុកម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ។ បនា្ទ ប់មកចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ងែិញ លហប្យព្យាយ៉មមតាងលទសត។
4 លម្ជប្សលរីសលលប្លមលីសដែលអ្នកកំពុងលម្បប្លែប្ម្បីស្តា រលេប្ងែិញលហប្យចុច Enter ។
5 ម្បសិនលបប្រានលស្នប្សុំ សូមចុចលលប្ម្គ្ប់ចុចណាមួយ្យ្យលលជានលែប្ម្បីប៊ូតពីឧបករណ៍ប៊ូត។
6 លធវែប្តាមការដណនាំដែលបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបញចាប់ការស្តា រលេប្ង ែិញ

ការស្ដា រម្បព័ន្ធែំលណប្រការរបស់អ្នកលេប្ងែិញ 49



ការលោះម្ស្យបញ្ហា

ជំហានលោះម្ស្យបញ្ហា មូលោឋា ន
ដល្នកលនះរ៉យអំពីជំហានលោះម្ស្យបញ្ហា មូលោឋា នមួយចំនួនដែលអ្នកអាចលម្បប្លែប្ម្បីលោះម្ស្យបញ្ហា ទូលៅជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

• ម្តូែម្រាកែថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកម្តូែរានលបប្ក លហប្យសរាសភ្រទាំងអស់ទទួលរានថាមពល។
• ម្តូែម្រាកែថាដខសេទាងំអស់ម្តូែរានភ្្ជ ប់យ៉ា ងរឹងរាលំៅនឹងរន្ធនីមួយៗ។
• សូមម្រាកែថាដខសេមិនរានការខូចខាត ឬរលញារនញាលទ។
• ម្តូែម្រាកែថាមិនរានរនួឹះរមួល ឬខូចលៅលលប្ឧបករណ៍ភ្្ជ ប់លទ។
• ចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញលហប្យពិនិត្យលមប្លថាលតប្បញ្ហា លៅដតបនតារានឬអត់។
• ចំលពាះបញ្ហា ននការភ្្ជ ប់អុីនធឺលណត សូមែកមាូែឹម និងលរ៉ា តទ័រលចញពីម្ពីលេួប្ង រង់ចាមំ្បដហល 30 ែិនាទី បនា្ទ ប់មកភ្្ជ ប់ដខសេថាមពលលហប្យព្យាយ៉មភ្្ជ ប់មតាងលទសត។
• សម្រាប់បញ្ហា អូីីយាូម្តូែម្រាកែថាប៊ូតុងកម្មិតសំលេងមិនបិទ ឬភ្្ជ ប់ឧបករណ៍បំពងសំលេងខាងលម្ៅ លហប្យពិនិត្យសំលេង។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពីការលោះម្ស្យបញ្ហា  ែំលណាះម្ស្យបញ្ហា ទូលៅ និងសំណួរចលមួប្យ សូមលមប្ល www.dell.com/support។ លែប្ម្បីទាក់ទង Dell សម្រាប់ការគ្ំម្ទដល្នកបលចចាកលទស សូមលមប្ល Contact Dell (ទាក់ទងម្កុមហ៊ុន 
Dell) ។

ការែិនិច្ឆ័យ
កុំព្យូទ័ររបស់អ្នករានឧបករណ៍ែិនិច្ឆ័យដែលរានម្ស្ប់លែប្ម្បីជួយអ្នកកំណត់បញ្ហា ជាមួយកុំព្យូទ័រអ្នក។ ឧបករណ៍ទាងំលនះអាចនឹងជូនែំណឹងែល់អ្នកអំពីបញ្ហា លោយលម្បប្ស្រកំហុស កូែពនួ ឺឬកូែសំលេង

ការងយតនមួម្បព័ន្ធមុនប៊ូត
អ្នកអាចលម្បប្ការងយតនមួម្បព័ន្ធមុនប៊ូត (PSA) លែប្ម្បីកំណត់បញ្ហា ហាែដែរលលសេងៗ។ ឧបករណ ៍ePSA លធវែប្លតសតាឧបករណ៍ែូចជាផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ កាដា រចុច លអម្កង់ អង្គចងចា ំម្ោយថាសរឹងជាលែប្ម។

ចំណា:ំ PSA អាចមិនម្តូែរានគ្ំម្ទលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាងំអស់លទ។

ការលបប្កែំលណប្រការ PSA

1 លបប្ក ឬចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកលេប្ងែិញ។
2 ចុច F12 លៅលពលេូលហា្គ  Dell លលចលេប្ងលែប្ម្បីចូលលៅកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរ លហប្យេូលហា្គ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលលចលេប្ង សូមបនតារង់ចារំហូតែល់អ្នកលឃប្ញផ្្ទ ងំដែសថប បនា្ទ ប់មកចាប់លលតាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ង ែិញលហប្យព្យាយ៉មមតាងលទសត។
3 លម្ជប្សលរីស Diagnostics រួចចុច Enter ។
4 លធវែប្តាមការដណនាដំែលបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបញចាប់ការលធវែប្លតសតា

ម្បសិនលបប្សរាសធាតុមួយរានបរ៉ជ័យក្នុងការស្កល្បង លនាះការលធវែប្លតសតាលនះនឹងបញ្ឈប់ កុំព្យូទ័របនួឺសំលេងប៊ីប លហប្យលលខកូែកំហុសម្តូែរានបង្ហា ញ។ សូមកត់សរា្គ ល់លលខកូែកំហុស និងដសវែងរកែំលណាះម្ស្យតាមរយៈ www.dell.com/support ឬ ទាក់ទងម្កុមហ៊ុន Dell។

អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់ លែប្ម្បីបនតាការលធវែប្លតសតាបនា្ទ ប់ លធវែប្លតសតាលលប្សរាសធាតុដែលរានបរ៉ជ័យលេប្ង ែិញឬបញ្ឈប់ការលធវែប្លតសតា និងចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ងែិញ។ ម្បសិនលបប្ PSA បញចាប់លោយលជារជ័យ លនាះស្រខាងលម្កាមនឹងបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់របស់អ្នក៖ រហូតមកែល់លពលលនះមិនរានបញ្ហា
ណាមួយម្តូែរានរកលឃប្ញលេប្យ។ លតប្អ្នកចង់ែំលណប្រការលតសតាអង្គចងចាំដែលលៅលសសសល់លទ? ករណីលនះអាចនឹងចំណាយលពល 30 នាទីឬលម្ចប្នជាងលនះ។ លតប្អ្នកចង់បនតាលទ? (រានដណនាំ)។

ចុច <y> លែប្ម្បីបនតាម្បសិនលបប្អ្នករានបញ្ហា អង្គចងចាំ ឬចុច <n> លែប្ម្បីបញចាប់ការលធវែប្លតសតា។

ចំណា:ំ ចុច Esc លៅលពលណាក៏រានអំេុងលពលលធវែប្លតសតាលែប្ម្បីបញ្ឈប់ការលតសតា និងចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ង ែិញ។
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PSA ដែលរានលធវែប្្យ្យម្បលសប្រ
អ្នកអាចលម្បប្ម្រាស់ការងយតនមួម្បព័ន្ធមុនចាប់លលតាប្មដែលរានលធវែប្្យ្យម្បលសប្រ (ePSA) លែប្ម្បី ែិនិច្ឆ័យបញ្ហា ដល្នករឹងលលសេងៗ។ ePSA លធវែប្លតសតាឧបករណ៍ែូចជាផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ កាតា រចុច លអម្កង់ អង្គចងចា ំម្ោយថាសរឹង និងឧបករណ៍លលសេងៗលទសត។

ចំណា:ំ ePSA អាចមិនម្តូែរានគ្ំម្ទលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាងំអស់លទ។

លអម្កង់ទំព័រលែប្មរបស់ ePSA ម្តូែរានដបងដចកជាបីតំបន់៖

• Devices window (ែីនែូឧបករណ៍)—បង្ហា ញលៅដល្នកខាងល្លវែងននលអម្កង់ទំព័រលែប្មរបស់ ePSA។ ងបង្ហា ញឧបករណ៍ទាងំអស់លៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងអាចម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីលម្ជប្សលរីសឧបករណ៍។
• Control window (ែីនែូបញ្្ជ )—បង្ហា ញលៅដល្នកលម្កាមខាងស្តា ំននលអម្កង់ទំព័រលែប្មរបស់ ePSA។

– ការលម្ជប្សលរីសម្បអប់ធីក Thorough Test Mode (មាូែលធវែប្លតសតាល្អិតល្អន់) លៅក្នុង ែីនែូបញ្្ជ លធវែប្្យ្យទំហំ និងរយៈលពលននការលធវែប្លតសតាយូរជាអតិបររា។
– ររារស្្ថ នភ្ពបង្ហា ញលៅដល្នកលម្កាមខាងល្លវែងននែីនែូបញ្្ជ  និងបង្ហា ញពីការបំលពញជារួមននការលធវែប្លតសតា។
– លែប្ម្បីលធវែប្លតសតាឧបករណ៍ដែលរានលម្ជប្សលរីស សូមចុច ឬបាះលលប្ Run Tests (ែំលណប្រការលតសតា)។
– លែប្ម្បីចាកលចញពី ePSA និងចាប់លលតាប្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ង ែិញ សូមចុច ឬបាះលលប្ពាក្យ Exit (ចាកលចញ)។

• Status window (ែីនែូស្្ថ នភ្ព)—បង្ហា ញលៅដល្នកខាងស្តា ំននលអម្កង់ទំព័រលែប្មរបស់ ePSA។

តំបន់ស្្ថ នភ្ពរានលថបចំនួនបួន៖

• Configuration (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)—បង្ហា ញការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលម្អិត និងព័ត៌រានស្្ថ នភ្ពអំពីឧបករណ៍ទាងំអស់ដែលអាចលធវែប្លតសតាលោយលម្បប្ ePSA រាន។
• Results (លទ្ធលល)— បង្ហា ញការលធវែប្លតសតាទាងំអស់ដែលម្តូែរានម្បតិបតតាិការ សកម្មភ្ពរបស់ពួកង និងលទ្ធលលសម្រាប់ការលធវែប្លតសតានីមួយៗ។
• System Health (សុខភ្ពម្បព័ន្ធ)—បង្ហា ញស្្ថ នភ្ពថ្ម អាោប់ទ័រថាមពល កង្ហា រ និងលលសេងៗលទសត។
• Event Log (កំណត់លហតុម្ពឹតតាិការណ៍)—លតាល់ព័ត៌រានលម្អិតអំពីការលធវែប្លតសតាទាងំអស់។

ស្ថិតិស្ថិតលៅជួរឈរបង្ហា ញស្្ថ នភ្ពននការលធវែប្លតសតា។

LCD BIST
LCD BIST (Built‑In Self Test) ជួយអ្នកកំណត ់ថាលតប្បញហាលអម្កង់រានបញ្ហា លោយស្រ LCD ឬដល្នកែនទលលសេងលទសត។ ការលធវែប្លតសតាអាចបង្ហា ញពណ៌ និងអត្ថបទលលសេងៗគ្្ន លៅលលប្លអម្កង់លហប្យម្បសិនលបប្អ្នកមិនកត់សរា្គ ល់បញ្ហា ក្នុងអំេុងលពលលធវែប្លតសតាលទ បញ្ហា លនាះរឺមកពីបញ្ហា
ខាងលម្ៅ LCD ។

ចំណា:ំ លម្រអាងកុំព្យូទ័រអាចរានការែិនិច្ឆ័យជាក់ោក់ចំលពាះពួកលរ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្លឯកស្រដែលភ្្ជ ប់មកជាមួយលម្រអាងកុំព្យូទ័របស់អ្នក។

ការចាប់លលតាប្ម LCD BIST

1 លបប្ក ឬចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នកលេប្ង ែិញ។
2 ចុច F12 លៅលពលេូលហា្គ  Dell បង្ហា ញលេប្ងលែប្ម្បីចូលលៅកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរលហប្យេូលហា្គ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលលចលេប្ង សូមបនតារង់ចារំហូតែល់អ្នកលឃប្ញផ្្ទ ងំដែសថបបនា្ទ ប់មកចាប់លលតាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ង ែិញ លហប្យព្យាយ៉មមតាងលទសត។
3 លម្ជប្សលរីស Diagnostics (ការែិនិច្ឆ័យ) លហប្យចុច Enter។
4 ម្បសិនលបប្អ្នកមិនលឃប្ញបនា្ទ ត់ពណ៌លៅលលប្លអម្កង់លទ សុមចុច N លែប្ម្បីបញចាូល LCD BIST ។

លបប្កែំលណប្រការ ePSA

លែប្ម្បីលបប្កែំលណប្រការ ePSA ៖

1 ចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលេប្ងែិញ។
2 ចុច F12 លៅលពលេូលហា្គ  Dell បង្ហា ញលេប្ងលែប្ម្បីចូលលៅកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរលហប្យេូលហា្គ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលលចលេប្ង សូមបនតារង់ចារំហូតែល់អ្នកលឃប្ញផ្្ទ ងំដែសថប បនា្ទ ប់មកចាប់លលតាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ង ែិញ លហប្យព្យាយ៉មមតាងលទសត។
3 លម្ជប្សលរីស Diagnostics (ការែិនិច្ឆ័យ) លហប្យចុច Enter។
4 អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបញចាប់ការលធវែប្លតសតា និងកត់សរា្គ ល់ស្រកំហុសណាដែលបង្ហា ញលេប្ង។

ម្បសិនលបប្សរាសធាតុមួយរានបរ៉ជ័យក្នុងការស្កល្បង លនាះការលធវែប្លតសតាលនះនឹងបញ្ឈប់ កុំព្យូទ័របនួឺសំលេងលហប្យលលខកូែកំហុសម្តូែរានបង្ហា ញ។ សូមកត់សរា្គ ល់កូែកំហុស និងដសវែងរកែំលណាះម្ស្យតាមរយៈ www.dell.com/support or Contact Dell ។
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អនុែតតាតាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់លែប្ម្បីបនតាការលធវែប្លតសតាបនា្ទ ប់ លធវែប្លតសតាលលប្សរាសធាតុដែលរានបរ៉ជ័យលេប្ង ែិញឬបញ្ឈប់ការលធវែប្លតសតា និងចាប់លលដាប្មកុំព្យូទ័រលេប្ងែិញ។

ម្បសិនលបប្ PSA បញចាប់លោយលជារជ័យ ស្រខាងលម្កាមនឹងបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់របស់អ្នក៖ រហូតមកែល់លពលលនះមិនរានបញ្ហាណាមួយម្តូែរានរកលឃប្ញលេប្យ។ លតប្អ្នកចង់ែំលណប្រការលតសតាអង្គចងចាំដែលលៅលសសសល់លទ? ករណីលនះអាចនឹងចំណាយលពល 30 នាទី ឬលម្ចប្នជាងលនះ។ លតប្អ្នកចង់
បនតាលទ? (រានដណនា)ំ។ 

ចុច <y> លែប្ម្បីបនតា ម្បសិនលបប្អ្នករានបញ្ហា អង្គចងចាំ ឬចុច <n> លែប្ម្បីបញចាប់ការលធវែប្លតសតា។

ម្បសិនលបប្ ePSA បញចាប់លោយរានបញ្ហា  ស្រខាងលម្កាមនឹងបង្ហា ញលៅលលប្លអម្កង់របស់អ្នក៖ ការលធវែប្លតសតាម្តូែរានបញចាប់។ បញ្ហា មួយ ឬលម្ចប្នជាងលនះម្តូែរានរកលឃប្ញ។

ចុច Event Log លៅក្នុងផ្្ទ ំង Status បង្ហា ញពីកំហុសដែលរានលកប្តលេប្ងអំេុងលពលលធវែប្លតសតា ePSA ។

កូែសំលេង
កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចបលញ្ចា ញសំលេងដម្សកពីបៗជាបនតាបនា្ទ ប់ លពលចាប់លលតាប្មម្បសិនលបប្រានកំហុស ឬបញ្ហាណាមួយលនាះ។ សលមួងដម្សកពីបៗជាប់ៗគ្្ន  ដែលលរឱ្យល្ម្ម ះថាកូែសលមួងលនះ ជាសលមួង រកលឃប្ញនូែបញ្ហា  ។ ម្បសិនលបប្ករណីលនះលកប្តលេប្ងសូមចំណាកំូែសំលេង និ ងទាក់ទងម្កុមហ៊ុន Dell 
លែប្ម្បីទទួលរានជំនួយ។

ចំណា:ំ កូែសំលេងមួយចំនួនដែលរានបង្ហា ញលៅក្នុងតារ៉ងខាងលម្កាមអាចមិនអនុែតតារានចំលពាះកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលទ។

តារ៉ង 13. កូែសំលេង និងបញ្ហា ដែលអាចលកប្តរាន

កូែសំលេង បញ្ហា ដែលអាចលកប្តរាន

មួយ អាចបរ៉ជ័យលលប្ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ—បញ្ហា បន្ទះឈីប

ពីរ រកមិនលឃប្ញ RAM

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នករានែំលេប្ង ឬបដាូរមាូីុលអង្គចងចាំម្តូែម្រាកែថាមាូីុលអង្គចងចាមំ្តូែរានោក់ឱ្យរានម្តឹមម្តូែ។

បី អាចបរ៉ជ័យលលប្ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ—បញ្ហា បន្ទះឈីប

បួន បរ៉ជ័យការអាន/សរលសរ RAM

ម្រាំ ការបរ៉ជ័យលរាា ងជាក់ដសតាង។

ម្រាមំួយ បរ៉ជ័យកាតែីលែអូ ឬឧបករណ៍បញ្្ជ ែីលែអូ

ម្រាពំីរ បរ៉ជ័យអង្គែំលណប្រការ

ចំណា:ំ កូែសំលេងលនះែំលណប្រការចំលពាះកុំព្យូទ័រជាមួយអង្គែំលណប្រការ Intel ដតបាុលណាោ ះ។

ម្រាបំី ការបរ៉ជ័យលអម្កង់
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BIOS
BIOS ល្ទុកព័ត៌រានសូហវែដែរអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលហប្យបញ្ជូនព័ត៌រានលៅម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការលៅលពលកុំព្យូទ័រចាប់លលដាប្មប៊ូត។ អ្នកអាចផួ្ស់បតាូរការកំណត់សូហវែដែរមូលោឋា នដែលរានល្ទុកលៅក្នុង BIOS លោយលម្បប្កម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។
អ្នកអាចលម្បប្កម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS លែប្ម្បី៖

• កំណត់ ឬផួ្ស់បតាូរជលម្មប្សដែលអាចលម្ជប្សលរីសលោយអ្នកលម្បប្រានែូចជាពាក្យសរា្ង ត់អ្នកលម្បប្ជាលែប្ម។
• កំណត់ឧបករណ៍ដែលរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកែូចជាទំហំអង្គចងចា ំម្បលេទម្ោយថាសរឹងជាលែប្ម។
• ផួ្ស់បតាូរព័ត៌រានននការកំណត់ម្បព័ន្ធបនា្ទ ប់ពីអ្នកបដន្ថម ផួ្ស់បតាូរ ឬែកលចញហាែដែរណាមួយលៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការបតាូរការកំណត់ BIOS
ចំណា:ំ ការកំណត់មិនម្តឹមម្តូែលៅក្នុងកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS អាចលធវែប្្យ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនប៊ូត មិនែំលណប្រការ ឬខូចកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អ្នកម្បដហលជាម្តូែផួ្ស់បតាូរការកំណត់ែូចជាកាលបរិលច្ឆទ និងលពលលែោ ឧបករណ៍ប៊ូត និងលំោប់ប៊ូត លបប្កឬបិទ PowerShare ជាលែប្ម។ លែប្ម្បីផួ្ស់បតាូរការកំណត់ បញចាូលកម្មែិធីែំលេប្ង BIOS កំណត់ទីតាំងការកំណត់ដែលអ្នកចង់ផួ្ស់បតាូរលហប្យលធវែប្តាមការដណនាំលៅលលប្លអម្កង់។

ការចូលក្នុងកម្ម ែិធីលរសបចំ BIOS
1 លបប្ក (ចាប់លលតាប្មលបប្កលេប្ងែិញ)កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។
2 ក្នុងអំេុងលពល POST លៅលពលសួ្កសញ្ញា  DELL ម្តូែរានបង្ហា ញ ម្តូែរង់ចាលំមប្លការលស្នប្ F2 ដែលលលចលេប្ង បនា្ទ ប់មកម្តូែចុច F2 ភួ្មៗ។

ចំណា:ំ ការលស្នប្ F2 បង្ហា ញថាកាតា រចុចម្តូែរានចាប់លលតាប្ម។ ការលស្នប្លនះអាចលលចលេប្ងយ៉ា ងរហ័ស ែូលច្នះអ្នកម្តូែដតរង់ចាំលមប្លង រួចចុច F2។ លបប្សិនជាអ្នកចុច F2 មុនលពលលចញការលស្នប្ F2 លនាះការចុចលនះម្តូែរានរាត់បង់។ ម្បសិនលបប្អ្នករង់ចាយំូរលពក លហប្យ
និមិតតាសញ្ញា ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការបង្ហា ញលេប្ង សូមបនតារង់ចាំរហូតែល់អ្នកលឃប្ញរូបកុំព្យូទ័រលលប្នល្ទតុ។ បនា្ទ ប់មកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក រួចព្យាយ៉មមតាងលទសត។

កំណត់ពាក្យសរា្ង ត់ BIOS លេប្ងែិញ
ពាក្យសរា្ង ត ់BIOS ម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីបដន្ថមសុែត្ថិភ្ពលៅកុំព្យូទ័រ។ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលែប្ម្បីោក់ពាក្យសរា្ង ត់លៅលពលប៊ូត ឬលៅលពលបញចាូលកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS ។

លម្បប្ ែិធីស្្គសតាមួយក្នុងចំលណាមែិធីស្្គសដាខាងលម្កាមលោយដល្អកលលប្ម្បលេទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលែប្ម្បីកំណត់ពាក្យសរា្ង ត ់BIOS ដែលរាត់ ឬលេួច។

ម្បយ័ត្ន: ការកំណត់ពាក្យសរា្ង ត់ BIOS លេប្ងែិញ ទាក់ទងនឹងការលុបទិន្នន័យទាងំអស់ព ីCMOS ។ ម្បសិនលបប្អ្នករានផួ្ស់បតាូរការកំណត ់BIOS អ្នកម្តូែដតលធវែប្ការផួ្ស់បតាូរទាំងលនាះមតាងលទសតបនា្ទ ប់ពីកំណត់ពាក្យសរា្ង ត់លេប្ងែិញ។

លោះថ្ម CMOS លចញ។
ម្បយ័ត្ន: សូមអានការដណនាំសុែត្ថិភ្ពមុនលពលលធវែប្ការលៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

លស្ទប្រដតម្រប់ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធទាងំអស់លម្បប្ថ្មម្គ្ប់សំដបាតដែលជួយរក្សាការកំណត់ BIOS រួមទាំងពាក្យសរា្ង ត់។ លែប្ម្បីកំណត់ពាក្យសរា្ង ត់លេប្ង ែិញ សូមលោះថ្មម្គ្ប់សំដបាតលចញ រង់ចា ំ15 លៅ 30 ែិនាទីលហប្យោក់ថ្មចូលែិញ។

ចំណា:ំ សម្រាប់ព័ត៌រានអំពីទីតាំងម្គ្ប់ថ្មសំដបាត និងលសចកដាីដណនាអំំពីការលោះ ឬការោក់ សូមលមប្ល Service Manual (លសសែលសដណនាំអំពីលសងកម្ម) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

លម្បប្ jumper (ឧបករណ៍លោត)ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ jumper ផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធអាចលម្បប្រានដតលលប្កុំព្យូទ័រលលប្តុដតបាុលណាោ ះ។

លស្ទប្រដតម្រប់ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធទាងំអស់លៅលលប្កុំព្យូទ័រលលប្តុរាន jumper លែប្ម្បីលុបការកំណត់ CMOS រួមជាមួយនឹងពាក្យសរា្ង ត់ BIOS ។ ទីតាងំនន jumper លនះខុសគ្្ន អាម្ស័យលលប្ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ។ រកលមប្ល jumper លៅដក្បរថ្ម CMOS ដែលរានសួ្កថា CLR, 
CLEAR, CLEAR CMOS ជាលែប្ម។

សម្រាប់ែិធីស្្គសតាក្នុងការលុបពាក្យសរា្ង ត់ ឬលុបការកំណត់ CMOS សូមលមប្ល Service Manual (លសសែលសដណនាំអំពីលសងកម្ម) តាមរយៈ www.dell.com/support ។
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លំោប់ប៊ូត
លំោប់ប៊ូតអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នករលលងលំោប់ឧបករណ៍ប៊ូតដែលកំណត់ការែំលេប្ងម្បព័ន្ធ និងប៊ូតលោយផ្្ទ ល់លៅឧបករណ៍ជាក់ោក់ (ឧទហរណ៍៖ ម្ោយអុបទិក ឬម្ោយថាសរឹង)។ អំេុងលពលលតសដាលោយខួននឯងលលប្ថាមពល (POST), លៅលពលនិមិតតាសញ្ញា  Dell លចញលេប្ង អ្នកអាច៖

• ចូលែំលណប្រការែំលេប្ងម្បព័ន្ធលោយចុច F2

• បង្ហា ញមុឺនុយប៊ូតមួយែងលេប្ងមកលោយចុចចុច F12

មុឺនុយប៊ូតមួយែងបង្ហា ញឧបករណ៍ដែលអ្នកអាចប៊ូតពីរួមទាងំជលម្មប្សែិនិច្ឆ័យ។ ជលម្មប្សមុឺនុយប៊ូតរួមរាន៖ ជលម្មប្សមុឺនុយប៊ូតរឺ៖

• ម្ោយចល័ត (លបប្រាន)
• ម្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXX សរា្គ ល់លលខម្ោយ SATA។
• ម្ោយអុបទិក (លបប្រាន)
• ម្ោយថាសរឹង SATA (លបប្រាន)
• ការែិនិច្ឆ័យ

ចំណា:ំ ការលម្ជប្សលរីស ការែិនិច្ឆ័យ នឹងបង្ហា ញ លអម្កង់ ែិនិច្ឆ័យ ePSA ។

លអម្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជលម្មប្សចូលលម្បប្លអម្កង់ (System Setup) ែំលេប្ងម្បព័ន្ធលងដែរ។
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ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងម្កុមហ៊ុន Dell

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន
អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌រាន និងជំនួយអំពីលលិតលល និងលសងកម្មរបស ់ម្កុមហ៊ុន Dell លោយការលម្បប្ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួននទាងំលនះ៖

តារ៉ង 14. ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន

ធនធានជំនួយផ្្ទ ល់ខួនន ទីតាងំធនធាន

ព័ត៌រានអំពីលលិតលល និងលសងកម្មរបស់ម្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell

រនួឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ លៅក្នុងការដសវែងរករបស់ Windows, ងយ Contact Support លហប្យចុចបញចាូល។

ជំនួយលលប្បណាតា ញសម្រាប់ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ព័ត៌រានអំពីការលោះម្ស្យបញ្ហា  លសសែលសដណនាំអ្នកលម្បប្ម្រាស ់ការដណនាអំំពីការែំលេប្ង ការបញ្្ជ ក់អំពីលលិតលល បួក់ជំនួយដល្នកបលចចាកលទស ម្ោយែឺ 
ការអាប់លែតសូហវែដែរជាលែប្ម។

www.dell.com/support

អត្ថបទមូលោឋា នចំលណះែឹងរបស់ Dell សម្រាប់បញ្ហា លលសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1 ចូលលមប្លលរហទំព័រ www.dell.com/support។
2 ងយបញចាូលអវែីដែលចង់រកឬពាក្យរនួឹះលៅក្នុងម្បអប់ Search (ដសវែងរក) ។
3 ចុច Search (ដសវែងរក) លែប្ម្បីបង្ហា ញអត្ថបទដែលទាក់ទង។

ដសវែងយល់ និងែឹងព័ត៌រានែូចខាងលម្កាមអំពីលលិតលលរបស់អ្នក៖

• លក្ខណៈបលចចាកលទសននលលិតលល
• ម្បព័ន្ធែំលណប្រការ
• ការតលមួប្ង និងលម្បប្ម្រាស់លលិតលលរបស់អ្នក
• ការបម្មុងទុកទិន្នន័យ
• ការលោះម្ស្យបញ្ហា  និងការែិភ្រ
• ការស្តា រពីលរ៉ងចម្ក និងម្បព័ន្ធ
• ព័ត៌រាន BIOS

សូមចូលលមប្ល ខ្ញុំ និងម្កុមហ៊ុន Dell របស់ខ្ញុ ំ(Me and My Dell) តាមរយៈលរហទំព័រ www.dell.com/
support/manuals។
លែប្ម្បីដសវែងរក Me and My Dell ដែលទាក់ទងនឹងលលិតលលរបស់អ្នក សូមកំណត់អតតាសញ្ញា ណលលិតលលរបស់អ្នកតាមរយៈែិធីមួយ
ក្នុងចំលណាមែិធីខាងលម្កាម៖

• លម្ជប្សលរីស Detect Product (កំណត់លលិតលល)។
• រកទីតាងំលលិតលលរបស់អ្នកតាមរយៈមុឺនុយដែលធួាក់ចុះលម្កាម View Products (លមប្លលលិតលល)។
• ងយបញចាូល Service Tag number (លលខសួ្កលសងកម្ម) or Product ID (លលខសរា្គ ល់

លលិតលល) លៅក្នុងម្បអប់ដសវែងរក។.

ការទំនាក់ទំនងមកម្កុមហ៊ុន Dell
ការទំនាក់ទំនងមកម្កុមហ៊ុន Dell សម្រាប់ការលក់ ការគ្ំម្ទដល្នកបលចចាកលទស ឬបញ្ហា លសងកម្មរបស់អតិថិជន សូមចូលលមប្ល www.dell.com/contactdell។

ចំណា:ំ ភ្ពដែលអាចរករានរានការដម្បម្បនលតាមម្បលទស និងលលិតលល លហប្យលសងកម្មខួះពុំរានលៅក្នុងម្បលទស/តំបន់របស់អ្នកលទ ។

ចំណា:ំ ម្បសិនលបប្អ្នកពុំរានលសងអុីនធឺលណតលទ អ្នកអាចដសវែងរក សូមដសវែងរកព័ត៌រានទំនាក់ទំនងលលប្ ែិក្កយបម្តជាែទំនិញ ប័ណោ លែចខចាប់ ែិក្កយបម្តទូទាត់ម្រាក ់ឬ កាតាេុកលលិតលល Dell ។
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លយ៉ង

តំដហទាំកុំព្យូទ័រ
លយប្ងសូមដណនាំអ្នកអនុែតតាែូចខាងលម្កាមលែប្ម្បីលជសសងងបញ្ហា កុំព្យូទ័រទូលៅ៖

• លតាល់ការចូលែំលណប្រការលោយផ្្ទ ល់លៅម្បេពថាមពល ខ្យល់លចញចូលម្រប់ម្គ្ន់ និងរាននល្ទខាងលលប្លែប្ម្បីោក់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
• កុំបិទ រុញែត្ថុចូល ឬ្យ្យធូលីចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់។
• បម្មុងទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក្យ្យរានលទសងទាត់។
• អនុែតតាការដស្កនលមលរ៉រ្យ្យរានលទសងទាត់។
• ពិនិត្យលមប្លកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលែប្ម្បីរកកំហុសលោយលម្បប្ SupportAssist និងឧបករណ៍លលសេងលទសតដែលរានលៅលលប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
• សរា្អ តកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក្យ្យរានលទសងទាត់លោយលម្បប្ម្កណាត់ទន់និងស្ងនត។

ម្បយ័ត្ន: លម្បប្ម្រាស់ទឹក ឬស្រធាតុរលោយែនទលទសតលែប្ម្បីសរា្អ តកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចលធវែប្្យ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកខូចរាន។
• ម្តូែម្រាកែថារានកដនួងទំលនរម្រប់ម្គ្ន់លៅលលប្ឧបករណ៍ល្ទុករបស់អ្នក។ មិនរានកដនួងទំលនរម្រប់ម្គ្ន់អាចបណាតា ល្យ្យរានែំលណប្រការមិនល្អ។
• លបប្កែំលណប្រការ Microsoft Windows អាប់លែត និងការអាប់លែតសូហវែដែរលលសេងៗលោយសវែ័យម្បែតតាិលែប្ម្បីលោះម្ស្យបញ្ហា សូហវែដែរ និងបលង្កប្នសុែត្ថិភ្ពកុំព្យូទ័រ

ការម្រប់ម្រងថាមពល
ការម្រប់ម្រងថាមពលជួយអ្នកកាត់បន្ថយការលម្បប្ម្រាស់អរ្គីសនីននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយដបងដចកការល្គត់ល្គង់ថាមពលែល់សរាសភ្រលលសេងៗលទសត។ កម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS និងម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលៅលពលដែលថាមពលល្គត់ល្គង់លៅសរាសភ្រមួយចំនួនរួរម្តូែរានកាត់បន្ថយ ឬ
កាត់ផ្តា ច់។
ការសនសេំសំនចថាមពលទូលៅមួយចំនួនលៅក្នុង Microsoft Windows និយ៉យថា៖

• Sleep (លែក)— Sleep រឺជាលក្ខណៈសនសេំសំនចថាមពលមួយដែលអាចលធវែប្្យ្យកុំព្យូទ័របនតាម្បតិបតតាិការរានយ៉ា ងរហ័ស (ជាធម្មតាក្នុងរយៈលពលពីរបី ែិនាទីបាុលណាោ ះ) លៅលពលអ្នកចង់ចាប់លលតាប្មលធវែប្ការមតាងលទសត។
• Hibernation (សម្ងំ)—-Hibernation ោក់ឯកស្រ និងកម្ម ែិធីដែលលបប្ករបស់អ្នកលៅកដនួងល្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលហប្យបនា្ទ ប់មកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
• Hybrid sleep (ហាយម្បីតលែក)—ជាការរួមបញចាូលគ្្ន រងង sleep និង hibernation ។ ងោក់ឯកស្រ និងកម្ម ែិធីដែលលបប្ក ណាមួយលៅក្នុងអង្គចងចា ំនិងលៅកដនួងល្ទុកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលហប្យបនា្ទ ប់មកោក់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅក្នុងលក្ខណៈសុីថាមពលទាប ែូលច្នះ

អ្នកអាចបនតាការង្ររបស់អ្នករានយ៉ា ងរហ័សមដាងលទសត។ លៅលពល hybrid sleep ម្តូែរានលបប្ក លនាះការោក់កុំព្យនទ័ររបស់អ្នក្យ្យ sleep នឹងោក់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលោយសវែ័យម្បែតតាិលៅជា hybrid sleep ។
• Shut down (បិទ)— ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជួយអ្នកលៅលពលណាដែលអ្នកមិនចង់លម្បប្កុំព្យូទ័រក្នុងរយៈលពលណាមួយ។ ងជួយរក្សាកុំព្យនទ័រ្យ្យរានសុែត្ថិភ្ព និងជួយសនសេំសំនចថាមពលរានដថមលទសត។ បិទកុំព្យនទ័ររបស់អ្នកមុនលពលបដន្ថម ឬែកហាែដែរលចញពីក្នុងកុំព្យូទ័រ។

អ្នកមិនរួរបិទកំព្យូទ័រលទលៅលពលអ្នកម្តូែការបនតាលធវែប្ការង្រមដាងលទសត្យ្យរានណប់រហ័ស។

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការកំណត់ថាមពល

Windows 10 និង 8.1

1 ចុច ឬបាះ Start (ចាប់លលតាប្ម) > All apps (ម្រប់កម្ម ែិធី) ។
2 លម្កាម Windows System (ម្បព័ន្ធ Windows) , ចុច ឬបាះ Control Panel (ផ្្ទ ងំបញ្្ជ )។

ចំណា:ំ សម្រាប់ Windows 8.1/Windows RT ចុច ឬបាះ Settings (ការកំណត់) លៅក្នុងររារចំលហសង លហប្យចុច ឬបាះ Control Panel (ផ្្ទ ងំបញ្្ជ )។
3 ម្បសិនលបប្ Control Panel (ផ្្ទ ងំបញ្្ជ ) របស់អ្នកម្តូែរានបង្ហា ញតាមម្បលេទ សូមចុច ឬបាះលលប្មុឺនុយទរួាក់ចុះ លមប្លតាម (View by) ៖ លហប្យលម្ជប្សលរីស Small icons (រូបតំណាងតូច) ឬ Large icons (រូបតំណាងធ)ំ ។
4 ចុច ឬបាះ Power Options (ជលម្មប្សថាមពល) ។
5 អ្នកអាចលម្ជប្សលរីសដលនការមួយពីបញ្ជីននជលម្មប្សដែលរានលោយដល្អកលលប្ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
6 លែប្ម្បីដកដម្បការកំណត់ថាមពល សូមចុច ឬបាះ Change plan settings (បដាូរការកំណត់ដលនការ)។
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Windows 7 ៖
1 ចុច Start (ចាប់លលតាប្ម) > Control Panel (ផ្្ទ ំងបញ្្ជ ) > Power Options (ជលម្មប្សថាមពល) ។
2 អ្នកអាចលម្ជប្សលរីសដលនការមួយពីបញ្ជីននជលម្មប្សដែលរានលោយដល្អកលលប្ការលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
3 លែប្ម្បីដកដម្បការកំណត់ថាមពល សូមចុច ឬបាះ Change plan settings (បដាូរការកំណត់ដលនការ)។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមពល
លែប្ម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអំពីឥរិយ៉បថប៊ូតុងថាមពល៖

Windows 10 និង 8.1

1 ចុច ឬបាះ Start > All Apps ។
2 លម្កាម Windows System ចុច ឬបាះ Control Panel ។

ចំណា:ំ សម្រាប់ Windows 8.1 / Windows RT សូមចុច ឬបាះ Settings លៅក្នុងររារទាក់ទាញ លហប្យចុច ឬបាះ Control pane ។
3 ម្បសិនលបប្ Control Panel របស់អ្នកម្តូែរានបង្ហា ញតាមម្បលេទ សូមចុច ឬបាះ View by (លមប្លតាម)៖ ទរួាក់ចុះ លហប្យលម្ជប្សលរីសយក Small icons (រូបតំណាងតូច) ឬ Large icons (រូបតំណាងធំ) ។
4 ចុចឬបាះPower Options (ជលម្មប្សថាមពល)។
5 ចុច ឬបាះ Choose what the power buttons do (លម្ជប្សលរីសអវែីដែលប៊ូតុងថាមពលលធវែប្) ។

អ្នកអាចលម្ជប្សលរីសជលម្មប្សលលសេងគ្្ន លៅលពលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុងែំលណប្រការលៅលលប្ថ្មលហប្យលៅលពលងម្តូែរានភ្្ជ ប់នឹងអាោប់ទ័រ។
6 ចុចឬបាះ Save changes (រក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ) ។

Windows 7

1 ចុចលលប្ Start > Control Panel > Power Options ។
2 ចុច Choose what the power buttons do។
3 ពីមុឺនុយទរួាក់ចុះលៅជាប់នឹង When I press the power button (លៅលពលខ្ញុំចុចប៊ូតុងថាមពល) សូមលម្ជប្សលរីសចលមួប្យល្លួប្យតបពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅលពលអ្នកចុចប៊ូតុងថាមពល។ អ្នកអាចលម្ជប្សជលម្មប្សលលសេងលៅលពលដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកកំពុង

ែំលណប្រការលៅលលប្ថ្ម ឬលៅលពលងម្តូែរានភ្្ជ ប់លៅ អាោប់ទ័រ។
4 ចុច Save changes (រក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ) ។

Dell Power Manager (កម្មែិធីម្រប់ម្រងថាមពល Dell)

ចំណា:ំ សូហវែដែរលនះែំលណប្រការដតលៅលលប្កុំព្យនទ័រដែលែំលណប្រការម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ Windows 10 បាុលណាោ ះ។

Dell Power Manager រឺជាសូហវែដែរមួយដែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកម្រប់ម្រងកំណត់ថាមពលសម្រាប់កុំព្យូទ័រយួរនែ និងលថលបួត Dell ។ សូហវែដែរលនះលតាល់នូែលក្ខណៈពិលសសសំខាន់ៗ៖

• Battery Information (ព័ត៌រានថ្ម)–បង្ហា ញព័ត៌រានសុខភ្ពថ្មសម្រាប់ថ្មដែលរានែំលេប្ងរហូតែល់ម្រាំមួយម្គ្ប់អាម្ស័យលលប្សមត្ថភ្ពរបស់ម្បព័ន្ធ និងដកសម្មនលការកំណត់ថ្ម ឬបលង្កប្តការកំណត់ថ្មផ្្ទ ល់ខួនន។
• Advanced Charge (ការស្កកម្មិតខ្ពស់)– ម្រប់ម្រងការស្កថ្មលែប្ម្បីពន្យារកាលអាយុថ្ម។
• Peak Shift (ការបដាូរកម្មិតខ្ពស)់–កាត់បន្ថយការលម្បប្ម្រាស់ថាមពលលោយបតាូរម្បព័ន្ធលោយសវែ័យម្បែតតាិលៅជាថាមពលថ្មក្នុងអំេុងលពលជាក់ោក់ណាមួយសូម្បីដតលៅលពលដែលម្បព័ន្ធម្តូែរានលោតចូលលៅក្នុងម្បេពថាមពលលោយផ្្ទ ល់ក៏លោយ។
• Thermal Management (ការម្រប់ម្រងកំលៅ)–ម្តនតពិនិត្យការកំណត់អង្គែំលណប្រការ និងកង្ហា រម្តជាក់លែប្ម្បីម្រប់ម្រងែំលណប្រការ សីតុណហា ភ្ពនល្ទម្បព័ន្ធ និងសំលេងរលខានពីកង្ហា រ។
• Battery Extende (បដន្ថមអាយុកាលថ្ម)–រក្សាការស្កថ្មលោយនលតម្មូែកម្មិតថាមពល CPU ពនួឺលអម្កង់ និងកម្មិតពនួឺកាដា រចុច និងលោយការបិទអូីីយាូ។
• Alert Settings (ការកំណត់ការជូនែំណឹង)–ស្ដា រលេប្ង ែិញចំលពាះការកំណត់ជូនែំណឹងលំនាលំែប្ម។

សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថមអំពី Dell Power Manager សូមលមប្ល Dell Power Manager User Guide (ការដណនាអំ្នកលម្បប្ម្រាស់សម្រាប់ម្រប់ម្រងថាមពល) តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការលធវែប្្យ្យអាយុកាលថ្មកាន់ដតម្បលសប្រ
រយៈលពលម្បតិបតតាិការរបស់ថ្ម ដែលជារយៈលពលដែលថ្មអាចរក្សាក្នុងលពលស្កមតាង ដម្បម្បនលអាម្ស័យលៅលលប្រលបសបដែលអ្នកលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នក។
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រយៈលពលម្បតិបតតាិការននថ្មរបស់អ្នកចុះថយជាខួាងំ លបប្សិនជាអ្នកលម្បប្ម្រាស់៖

• ម្ោយអុបទិក
• ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងឥតដខសេ, ExpressCards, កាតលមលីស ឬឧបករណ៍ USB។
• ការកំណត់ការបង្ហា ញពនួឺខ្ពស់ កម្មែិធីសល្គង្្គ ះលអម្កង់ 3D ឬកម្មែិធីដែលលម្បប្ម្រាស់ថាមពលខួាំងែូចជាកម្ម ែិធី និងលហ្គមដែលរានម្កាហវែិក 3D ស្មុរស្្ម ញ។

អ្នកអាចលធវែប្្យ្យសមត្ថភ្ពថ្មកាន់ដតម្បលសប្រលោយ៖

• លម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័រលោយលម្បប្ថាមពល AC លៅលពលដែលរាន។ អាយុកាលថ្មថយចុះជាមួយនឹងចំនួនែងដែលថ្មម្តូែរានអស់បន្ទុក និងស្កលេប្ងែិញ។
• កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់ម្រប់ម្រងថាមពលលោយលម្បប្ម្រាស់ជលម្មប្ស Microsoft Windows Power លែប្ម្បីលធវែប្្យ្យការលម្បប្ម្រាស់ថាមលននកុំព្យូទ័ររបស់រានម្បលសប្រ (សូមលមប្ល Power management (ការម្រប់ម្រងថាមពល))។
• លបប្កលក្ខណៈពិលសស លែក/រង់ចា ំនិងសម្ងំននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណា:ំ អាយុកាលថ្មថយចុះលៅតាមលពលលែោ ដែលអាម្ស័យលលប្ភ្ពញឹកញាប់ដែលងម្តូែរានលម្បប្ និងលក្ខខណ្ឌ ដែលងម្តូែរានលម្បប្។ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឥរិយ៉បទស្កថ្មលែប្ម្បីបលង្កប្នអាយុកាលថ្ម។

មាូែអាយុកាលដែងរបស់ Dell
ការតភ្្ជ ប់ ឬផ្តា ច់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាញឹកញាប់ពីម្បេពថាមពលញឹកញាប់ លោយមិនអនុញ្ញា ត្យ្យថ្មបលញចាញបន្ទុកលពញលលញអាចកាត់បន្ថយអាយុកាលថ្ម។ លក្ខណៈពិលសសមាូែអាយុកាលដែងការពារសុខភ្ពថ្ម លោយកំណត់កម្មិតសមម្សបដែលថ្មរបស់អ្នកបញចាូល និងការពារថ្មរបស់អ្នកពីែែតាបញចាូល និងបលញចាញ
បន្ទុកញឹកញាប់។

កុំព្យូទ័រយួរនែ Dell របស់អ្នកម្តនតពិនិត្យឥរិយ៉បទបញចាូល និងបលញចាញបន្ទុកននថ្មរបស់អ្នកលោយសវែ័យម្បែតតាិ និងលបប្សិនជាអនុែតតា នឹងបង្ហា ញស្រលែប្ម្បីលបប្កមាូែអាយុកាលដែង។

ចំណា:ំ មាូែអាយុកាលដែងរបស់ Dell អាចមិនម្តូែរានគ្ំម្ទលៅលលប្កុំព្យូទ័រយួរនែទាំងអស់លេប្យ។ លែប្ម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមាូែអាយុកាលដែងរបស់ Dell៖

1 ចុចខាងស្តា ំលៅលលប្រូបតំណាងថ្ម លៅលលប្តំបន់ជូនែំណឹងWindows រួចចុច ឬបាះលលប្ Dell Extended Battery Life Options (ជលម្មប្សអាយុកាលថ្មដែងជាងមុនរបស់ Dell)។
ផ្្ទ ំងបង្ហា ញ Battery Meter លលចលេប្ង។

2 ចុចឬបាះលលប្លថប Longevity mode (មាូែអាយុកាលដែង)។
3 ចុចឬបាះលលប្ពាក្យ Enable (លបប្ក) លែប្ម្បីលបប្ក ឬ Disable (បិទ) លែប្ម្បីបិទមាូែអាយុកាលដែងរបស់ Dell។
4 ចុចឬបាះលលប្ពាក្យ OK (យល់ម្ពម)។

ចំណា:ំ លៅលពលមាូែអាយុកាលដែងម្តូែរានលបប្ក ថ្មនឹងស្កដតចលនួាះ 88% លៅ 100% ននសមត្ថភ្ពរបស់ងបាុលណាោ ះ។

មាូែលែសថប Dell
លបប្សិនជាអ្នកលម្បប្កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកជាចម្បងលោយភ្្ជ ប់នឹងអាោប់ទ័រថាមពល អ្នកអាចលបប្កមាូែលែសថបលែប្ម្បីកំណត់ពីកម្មិតដែលថ្មម្តូែរានបញចាូល។ ងកាត់បន្ថយែែតាស្ក/បលញចាញបន្ទុក និងលធវែប្្យ្យអាយុកាលថ្មកាន់ដតម្បលសប្រ។
កុំព្យូទ័រយួរនែ Dell របស់អ្នកម្តនតពិនិត្យឥរិយ៉បទស្ក និងបលញចាញបន្ទុកននថ្មរបស់អ្នកលោយសវែ័យម្បែតតាិ និងលបប្សិនជាអនុែតតា នឹងបង្ហា ញស្រលែប្ម្បីលបប្កមាូែលែសថប។

ចំណា:ំ មាូែលែសថប Dell អាចមិនម្តូែរានគ្ំម្ទលៅលលប្កុំព្យូទ័រទាំងអស់លេប្យ។

លែប្ម្បីលបប្ក ឬបិទមាូែលែសថប៖

1 ចុចខាងស្តា ំលៅលលប្រូបតំណាងថ្ម លៅលលប្តំបន់ជូនែំណឹងWindows រួចចុច ឬបាះលលប្ Dell Extended Battery Life Options (ជលម្មប្សអាយុកាលថ្មដែងជាងមុនរបស់ Dell)។
ផ្្ទ ំងបង្ហា ញ Battery Meter ម្តូែរានបង្ហា ញ។

2 ចុចឬបាះលលប្លថបមាូែDesktop mode (លែសថប)។
3 ចុច ឬបាះលលប្ពាក្យ Enable (លបប្ក) ឬ Disable (បិទ) អាម្ស័យលលប្ចំណូលចិតតារបស់អ្នក។
4 ចុចឬបាះលលប្ពាក្យ OK (យល់ម្ពម)។

ចំណា:ំ លៅលពលមាូែលែសថបម្តូែរានលបប្ក ថ្មនឹងបញចាូលដតចលនួាះ 50% លៅ 100% ននសមត្ថភ្ពរបស់ងបាុលណាោ ះ។

រនួឹះននការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្យូទ័រលលសេង
ការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្យូទ័រលលសេង រឺជាការផួ្ស់ទីទិន្នន័យ និងកម្ម ែិធីរងងកុំព្យូទ័រពីរលម្រអាងលលសេងៗគ្្ន ។ មូលលហតុទូលៅបំលុតដែលទាមទារការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្យូទ័រលលសេងរឺលៅលពលអ្នកទិញកុំព្យូទ័រថ្មី ឬលៅលពលអ្នកែំលេប្ងជំនាន់លៅជាម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការថ្មី។

ម្បយ័ត្ន: ខណៈដែលរានកម្មែិធីមួយចំនួនដែលសម្មនលែល់ការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្យូទ័រលលសេង លយប្ងសូមដណនាំ្យ្យអ្នកបម្មុងទុកឯកស្ររបស់អ្នកែូចជារូបថត ត្គនតាី ឯកស្រ និងលលសេងៗលទសត។
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ការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្យូទ័រលលសេងននម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ Windows មួយលៅម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការ Windows ថ្មីមួយលទសត
ខណៈដែលការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្បូទ័រលលសេងលៅកាន់ម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការថ្មីជាងមុន សូមលមប្លការដណនាំពី Microsoft ដែលរានលតាល់ជូនសម្រាប់ការបញចាូនឯកស្រពីកុំព្យូទ័រលលសេងននម្បព័ន្ធម្បតិបតតាិការមួយលៅមួយលទសត។

សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្ល www.microsoft.com ។

លសចកតាីដណនាំជីែបលចចាក ែិទ្យា
ម្បយ័ត្ន: ការោក់ឃីបតមិនរានម្តឹមម្តូែ ឬោក់លៅណ្ង យ នាលំអាយរានរបួស ។

ម្បយ័ត្ន: ការលមប្លលអម្កង់មាូនីទ័រក្នុងរយៈលពលយូរ អាចនាលំអាយម្សងងំដេ្នក្ម ។

លែប្ម្បីភ្ពង្យម្សនល និងរានម្បសិទ្ធភ្ព លពលែំលេប្ង និងលម្បប្ម្រាស់កុំព្យូទ័របស់អ្នក សូមអនុែតតាតាមលសចកតាីដណនាជំីែបលចចាក ែិទ្យាខាងលម្កាម ៖

កុំព្យូទ័រយួរនែមិនដមនលលិតលេប្ងជាចារំាច់ លែប្ម្បីលម្បប្ម្រាស់ក្នុងរយៈលពលយូរសម្រាប់ម្បតិបតតាិការក្នុងការិយ៉ល័យលទ ។ ម្បសិនលបប្អ្នកចង់លម្បប្កុំព្យូទ័រយួរនែរបស់អ្នករានយូរ អ្នករួរភ្្ជ ប់កាតា រចុចខាងលម្ៅ។

• ោក់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកយ៉ា ងណា លែប្ម្បីលអាយមាូនីទ័រ និងឃីបត លៅចំពីមុខអ្នក ខណ ៖លពលដែលអ្នកលធវែប្ការង្រ ។ អ្នកអាចរកទិញលធ្នប្ពិលសសរានពីម្កុមហ៊ុន Dell និងម្បេពលលសេងលទសត លែប្ម្បីជួយអ្នក្យ្យោក់កាដា រចុចរបស់អ្នក្យ្យរានម្តឹមម្តូែ។
• ោក់មាូនីទ័រខាងលម្ៅលៅចរា្ង យមួយដែលង្យម្សនល។ ចរា្ង យដែលរួរោក់លនាះរឺពី 510 mm លៅ 610 mm (20 លៅ 24 អុីង) ពីដេ្នករបស់អ្នក។
• ម្តូែម្រាកែថាលអម្កង់មាូនីទ័រម្តូែស្ថិតលៅកម្មិតលស្មប្ដេ្នក ឬទាបជាងដេ្នកបនតាិច លពលដែលអ្នកអង្គុយលៅពីមុខមាូនីទ័រ។
• ដកតម្មូែលអាយររាងំមាូនីទ័រ ការតំលេប្ងពនួឺ និងភ្ពល្ទុយគ្្ន  និងលេួប្ងលៅជុំ ែិញខួននលោកអ្នក (ែូចជាលេួប្ងដែលលៅខាង លលប្ចលង្កបងលលប្តុ និងងងំនន ឬរនាំងលៅលលប្បង្អនចដែលលៅជិត)លែប្ម្បីបម្ងនមចំណាងំ្លួុះ និងពនួឺចាំងលៅ លលប្លអម្កង់ មាូនីទ័រលអាយតូច ។
• លម្បប្លៅអីដែលរានបដង្អកខ្នងល្អ។
• រក្សាកំេួននែ និងកនែរបស់លោកអ្នកលលតាកតាមធម្មតា លោយស្ថិតលៅទីតាំងដែលង្យម្សនល ខណ ៖លពលលម្បប្ឃីបត ឬល៉ៅា ស៍ ។
• ទុកចលនួាះ លែប្ម្បីលអាយម្បអប់នែរបស់លោកអ្នករានសម្រាក ខណ ៖លពលលម្បប្ឃីបត ឬល៉ៅា ស៍ ។
• ោក់លែប្មនែរបស់អ្នកលអាយម្សបតាមបលណាតា យខួននរបស់លោកអ្នកតាមធម្មជាតិ ។
• អង្គុយ្យ្យម្តង់លោយលជប្ងរបស់អ្នកលៅលលប្ឥែឋា និងកម្មិតលសួរបស់អ្នក។
• លពលអង្គុយម្តូែធានាថា ទម្ងន់លជប្ងរបស់អ្នកស្ថិតលៅលលប្ម្បអប់លជប្ងរបស់អ្នក មិនដមនលៅខាងមុខលៅអីអង្គុយរបស់អ្នកលទ ។ នលតម្មូែកំពស់លៅអីរបស់អ្នក ឬលម្បប្ឧបករណ៍សម្មនលលជប្ង លែប្ម្បីទប់ខួនន្យ្យរានម្តឹមម្តូែ ម្បសិនលបប្ចារំាច់ ។
• ផួ្ស់បតាូរសកម្មភ្ពននការលធវែប្ការរបស់លោកអ្នក ។ ព្យាយ៉មលរសបចំការង្ររបស់អ្នក លែប្ម្បីកុំលអាយលោកអ្នក ម្តូែងយ អត្ថបទលលប្កុំព្យូទ័រក្នុងរយៈលពលយូរលពក ។ លពលលោកអ្នកឈប់ងយអត្ថបទ សូមព្យាយ៉មលធវែប្កិចចាការណាដែល លម្បប្ម្រាស់ម្បអប់នែទាងំពីរ ។
• រក្សាកដនួងលៅលម្កាមតុរបស់អ្នក្យ្យម្សេះម្សនល លហប្យលរសបចំដខសេ ឬដខសេលេួប្ង កុំ្យ្យរលខានែល់ការអង្គុយ ឬទាក់លជប្ងដែលអាចនាំ្យ្យរានលម្គ្ះថា្ន ក់រាន ។

លយ៉ង 59

http://www.microsoft.com


1 មាូនីទ័រម្តូែស្ថិតលៅលស្មប្ ឬលម្កាមកម្មិតដេ្នក 2 មាូនីទ័រ និងកាដា រចុចម្តូែស្ថិតលៅចំពីមុខអ្នកលម្បប្ម្រាស់

3 ជំហរមាូនីទ័រ 4 ម្បអប់លជប្ងស្ថិតលៅរ៉បលស្មប្នឹងឥែឋា

5 នែោក់លៅលស្មប្តុ 6 កនែរានលក្ខណៈង្យម្សនល និងរ៉បលស្មប្

ចំណា:ំ សម្រាប់លសចកដាីដណនាំចុងលម្កាយបំលុត សូមចូលលៅ www.dell.com/regulatory_compliance ។

Dell និងបរិស្្ថ ន
នបតងមិនដមនជាដែនកំណត់លនាះលទ ងរឺជាភ្ពដែលអាចលៅរួច រឺជាការដសវែងរកែិធីដែលល្អម្បលសប្រមួយ។

ជាលរសងរ៉ល់នថ្ងអ្នករានឱកាសលែប្ម្បីបលង្កប្តជលម្មប្សនបតង បាុដនតាលពលអ្នកលម្ជប្សលរីសបលចចាក ែិទ្យា អ្នកមិនចង់លធវែប្្យ្យខូចែល់ នថួចំណាយ សមត្ថភ្ព ឬភ្ពទុកចិតតាលទ ។ លៅម្កុមហ៊ុន Dell លយប្ងលជជាជាក់ថាអ្នកមិនរួរលនាះលទ លហប្យលនះជាមូលលហតុដែលលយប្ងខិតខំលែប្ម្បីធានាថាមនុសសេម្រប់រូប និងម្កុមហ៊ុនមិន
ចារំាច់លធវែប្្យ្យការលះបង់លែប្ម្បីបលង្កប្តភ្ពនបតងលនាះលេប្យ។

លយប្ងលធវែប្្យ្យងកួាយជាការពិតលោយលតាល់នូែលលិតលល និងលសងកម្មជាក់ដសតាងដែលជួយែល់បញ្ហា បរិស្្ថ នពិតម្រាកែពីលម្ពាះលបះែូងនបតងរឺជារំនិតែ៏រានឥទ្ធិពលដែលជាមលធ្យារាយែ៏ម្បលសប្រ។ ែិធីដែលល្អម្បលសប្រក្នុងការលម្បប្ម្រាស់លពលលែោ លុយ និងធនធាននានា។ ែិធីដែលល្អម្បលសប្រក្នុងការស់លៅ ការង្រ និង
លជារជ័យលៅក្នុងពិេពលោករបស់លយប្ង។

តារ៉ង 15. Dell និងបរិស្្ថ ន

ឫសសេី ជាែំលណាះម្ស្យលែចខចាប់ជួយែល់បរិស្្ថ នធម្មជាតិ
លែប្ម្បីជួយសលម្មច្យ្យរានលគ្លលៅរួមននការដសវែងរក ែិធីថ្មីលែប្ម្បីជួយរក្សាធនធានធម្មជាតិលៅលលប្េពដលនែីរបស់លយប្ង Dell លតាល់ែំលណាះម្ស្យលែច
ខចាប់រានម្បសិទ្ធភ្ព បាុដនតាម្បកបលោយភ្ពនច្នម្បីិតដែលជួយកាត់បន្ថយលលបាះពាល់ែល់បរិស្្ថ ន។ ការលែចខចាប់តិចរឺរានន័យថាមិនសូែរានការរលខាន
ែល់អតិថិជន។ ការលែចខចាប់ដែលអាចដកនច្នលេប្ងែិញរានលធវែប្្យ្យង្យម្សនលក្នុងការលរាះលចាល។ លហប្យសរា្ភររាននិរនតារភ្ពរឺល្អសម្រាប់េពដលនែីរបស់
លយប្ង។ ការលែចខចាប់លោយឫសសេីម្តូែរានលម្បប្លែប្ម្បីែឹកជញ្ជូនលលិតលល Dell ជាលម្ចប្ន ។ លែប្ម្បី្យ្យង្យម្សនលក្នុងការលរាះលចាល ការលែចខចាប់លោយ
ឫសសេីរបស់លយប្ងរឺរានជីែរាា សដែលអាចដបកដខ្ញករាន និងម្តូែរានបញ្្ជ ក់លោយមន្ទីរពិលស្ធន៍ែីថាលនះជា «ស្រធាតុដែលអាចបំដបករាន» ។ 
លយប្ងែឹងថាការទទួលខុសម្តូែរានស្រៈសំខាន់ចំលពាះអ្នក ែូលច្នះឫសសេីដែលលម្បប្ក្នុងការលែចខចាប់ របស់លយប្ងរឺរានម្បេពមកពីនម្ពណ្ង យពីជម្មកខួាឃ្មុំលល
នោ។

ចូលរួមកម្ម ែិធីោលំែប្មលឈប្
Dell រានបលង្កប្តកម្ម ែិធីោំលែប្មលឈប្លែប្ម្បីជួយសម្មនលែល់ការបលញចាញឧស្ម័នល្ទះកញចាក់ពីឧបករណ៍កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងលែប្ម្បីជួយកស្ងេពមួយដែល
រានសុខភ្ពល្អ លែប្មលឈប្មួយលែប្ម និងនម្ពលឈប្លៅលពលដតមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ថម សូមលមប្ល www.dell.com/
plantatree ។

ដកនច្នលេប្ងែិញជាមួយ Dell

លៅលពលអ្នកែំលេប្ងជំនាន់កុំព្យូទ័រ និងលម្រអាងលអេិចម្តូនិច សូមចូលរួមជាមួយលយប្ងលែប្ម្បីរក្សាបលចចាក ែិទ្យា ពីកដនួងចាក់សំរ៉មលៅលលប្ពិេពលោក។ 
ការដកនច្នកុំព្យូទ័រលៅល្ទះ និងកុំព្យូទ័រលធវែប្ការរបស់អ្នកជាមួយលយប្ងរឺរានភ្ពលលជាន ង្យម្សនល និងរានសុែត្ថិភ្ព។

ជួយខួននអ្នក និងេពដលនែីរបស់អ្នក។ លរាះលចាលបលចចាកែិទ្យារបស់អ្នកម្បកបលោយទំនួលខុសម្តូែជាមួយ Dell ។

លគ្លការណ៍អនុែតតាន៍តាមបទបញញាតតាិ
សម្រាប់ព័ត៌រានលម្អិត សូមចូលលៅ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ព័ត៌រានទំនាក់ទំនងលម្អិតសម្រាប់លរហទំព័រអនុែតតាន៍តាមបទបញញាតតាិ
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