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ការសធ្វងការសៅសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
ប្រធានរទ :

• ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព
• ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក - ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10

• មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
• សប្កាយពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតប្មូភនមុន

សប្រងការែនានាេំុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងម្បីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងម្បីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែួននររេ់អនាក។ សលងកែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានកនាុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖
● អនាករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
● េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរងេិនរានទិញោច់សោយែេកពីរានា  ប្តូភរានែំសេងងសោយអនុភតតាតាមែំសនាងរការសោះែូរតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ផ្តា ច់ប្រេពថាមពលទាងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសេួងង។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមងល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័តនា: ការជួេជុលនសប្ចងនសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអនាករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អនាករួរែតអនុភតតាការសោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររេ់អនាកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការែូចខាតសោយស្រ
ការលតាល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសេងយ។ អាន និងអនុភតតាតាមការែនានាេំុភតតាិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយលលិតលល។

ប្រយ័តនា: សែងម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែែសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថានា ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័តនា: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្រយ័តនា: សៅសពលអនាកផ្ដា ច់ែែសេប្តូភទាញសៅសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែែសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែែសេែួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសចនាះប្រេិនសរងអនាកកំពុងផ្តា ច់ែែសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលងផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអនាកផ្តា ច់ែែសេ។ សៅសពលអនាកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មងសែងម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរានា សនះលងែែរ មុនសពលអនាកភា្ជ រ់ែែសេប្តូភប្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចែុេែរួកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសៅកនាុងឯកស្រសនះ។

ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក - ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: សែងម្បីសជវេវាងការរាត់រង់ទិននាន័យ េូមរក្សាទុក និងរិទឯកស្រែែលសរងកទាំងអេ ់និងរិទកម្ម ភិធីែែលសរងកទាំងអេ់មុននឹងរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េូមចុច ឬរាះសលង  ។

2. េូមចុច ឬរាះសលង  រួចសហងយចុច ឬរាះសលង រិទ ។

1

6 ការសធ្វងការសៅសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

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


ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថាកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់ប្តូភរានរិទ។ សរងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ររេ់អនាកមិនរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតតាិសៅសពលអនាករិទប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការររេ់អនាកសទ េូមចុចរ៊ូតុងថាមពលឲ្យនរ់រយៈសពលប្រែហល 6 ភិនាទីសែងម្បីរិទឧរករនា៍
ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
អំពីកិចចាការសនះ

សែងម្បីសជវេវាងែូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ប្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអនាកចារ់សលដាងមសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថាអនាកសធ្វងតាម សេចកតាីែនានាំេតាីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថានលទាកែនួងសធ្វងការររេ់អនាករជាមានភាពបរសេ្មង និងស្អា តសែងម្បីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
4. ផ្តា ច់ែែសេរណាតា ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័តនា: សែងម្បីផ្តា ច់ែែសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែែសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកេិន រួចសហងយែកឌុយែែសេសចញពីឧរករនា៍រណាតា ញ។

5. ផ្តា ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីសេួងងររេ់ពួកវា។
6. ចុចរ៊ូតុងថាមពលសអាយនរ់ ែនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនស្កថ្ម សែងម្បីរំសោះថាមសពលែែលសៅសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែងម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែែសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថានា ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

សប្កាយពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនាករញចារ់ែំសនាងរការសោះែូរណាមួយ ប្តូភធានាថាអនាករានតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងសប្ៅសលសេងៗ កាត និងែែសេ មុននឹងសរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេទូរេ័ពទា ឬែែសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: សែងម្បីភា្ជ រ់ែែសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែែសេចូលសៅកនាុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅកនាុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេួងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
4. ប្រេិនសរងចាំរាច់ េូមសលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសនាងរការប្តឹមប្តូភសោយែំសនាងរការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

ការសធ្វងការសៅសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 7



រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវរបរ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសៅកនាុងប្រព័ន្ធ។
ប្រធានរទ :

• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

• USB ប្រសេទ C
• HDMI 1.4a

• កញចាក ់Corning Gorilla

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសង្កងតសេងងសៅឆ្នា  ំ1996 ។ វារានជួយេប្មនលយ៉ា ងខួាងំែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ៅ ែូចន ស៉ៅា េ៍ កាតា រចុច ប្ោយភឺខាងសប្ៅ និងមាា េុីនប្ពីន។

តាបង 1. ការភិភឌ្ឍនន USB 

ប្រសេទ អប្តារញ្ជូនទិននាន័យ ប្រសេទ ឆ្នា លំលិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps SuperSpeed 2010

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)

អេ់រយៈសពលនសប្ចងនឆ្នា  ំUSB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ែួននថានេតាង់ោរសៅកនាុងពិេពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា ៍រាុែនតាមានការទាមទារសល្បងនកាន់ែតសប្ចងននងមុនសោយហាែែភរកុំព្យូទ័រែែលរហ័េនងមុន ប្ពមទាងំកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចងន។ USB
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 នចុងសប្កាយអាចសឆួងយតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសេងងសល្បងនតាមប្ទឹេតាីរជា 10 ែង សលនននងជំនាន់មុនររេ់ែួនន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេនន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

● អប្តារញ្ជូនទិននាន័យែ្ពេ់នងមុន (រហូតែល ់5 Gbps)

● រសង្កងនកំោំងរណាតា ញភា្ជ រ់នអតិររមា និងរសង្កងននូភថាមពលេប្មារ់ឱ្យឧរករនា៍ែែលប្តូភការថាមពលខួាងំ
● មុែង្រប្ររ់ប្រងថាមពលថ្មី
● ការសលទារទិននាន័យ Full-duplex និងរាំប្ទប្រសេទរញ្ជូនថ្មី
● អាចសប្រងនមួយនឹង USB 2.0 ែែលប្តូភរានា
● ែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រធានរទខាងសប្កាមសឆួងយតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកញារ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

សល្បងន
រចចាុរ្បននា មានមាូតសល្បងន 3 ែែលកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ចុងសប្កាយរំលុត។ សនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត SuperSpeed ថ្មីមានសល្បងនរញ្ជូនទិននាន័យ 4.8
Gbps ។ ែនាៈែែលលក្ខនាៈរសចចាកសទេសៅរក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលប្តូភរានស្្គ ល់នទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 មាូតែែលយជាតក៏សៅែំសនាងរការកនាុងសល្បងនចំនួន 480 Mbps និង 12 Mbps និងប្តូភរក្សាសែងម្បីអាចឲ្យ
សប្រងរាននមួយនឹងឧរករនា៍ជំនាន់មុនែែលប្តូភរានា ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធ្វងការរានែ្ពេ់នង អាប្េ័យសោយការផួ្េ់រតាូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

● រណាតា ញភា្ជ រ់ រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានប្ស្រ់ (េូមសមងលរូរភាពខាងសប្កាម)។
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● USB 2.0 ពីមុនមានែែសេរួន (ែែសេចរនតា, ែែសេែី, និងែែសេទិននាន័យ មួយរូ េប្មារ់រញចាូនទិននាន័យសលសេងរានា ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថមែែសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំបរ់ែែសេរញចាូនចរនតា រំសពញរានា ពីររូ (ចរនតាទទួល និងចរនតារញ្ជូន) េប្មារ់ការរួមរញចាូលរានា
េរុរននការតភា្ជ រ់ ែែសេប្រាំរីសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែែសេ។

● USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រងអនតារមុែននទិននាន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណាតា លេទាននែែលសប្រងសលង USB 2.0 ។ ការសធ្វងែររសនះរសង្កងនកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេតាី 10 ែង។

សោយស្ររចចាុរ្បននាសនះ កំសនាងនតប្មូភការការរញចាូនទិននាន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍លទាុកែែលមានទំហំនសប្ចងន សតបា នរ កាសមបា ឌីជីថលែែលមានសមហា្គ េីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលននប្ររ់ប្រាន់េំបរ់រញចាូនទិននាន័យសទ។ សលងេពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0
ែែលអាចចូលសៅែល់សល្បងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480 Mbps សទ ែែលសធ្វងឲ្យការសលទារទិននាន័យប្រប្ពឹតតាសៅរានកនាុងសល្បងនប្រែហល 320 Mbps (40 MB/ភិនាទី) -សល្បងនសលទារទិននាន័យអតិររមានក់ែេតាងកនាុងសពលរចចាុរ្បននា ។ ែូចរានា សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយងងទំនងននឹងសឃងញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រងប្រាេ់កនាុងពិេពនក់ែេតាង ។ សៅសល្បងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10 ែង សលង USB 2.0។

ការអនុភតតា
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សរងកលួូភ និងលតាល់នូភកែនួងនសប្ចងនរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែងម្បីែចកចាយនូភរទពិសស្ធែែលលអាប្រសេងររួមមួយ។ ែែលភីសែអូ USB កំររានលទាុក ពីមុន (តាងំពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងនមភីសែអូ) វាង្យប្េនលប្េនមថា
នមួយ 5 សៅ 10 ែងននកប្មិតរញ្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអ ូUSB រួរែតែំសនាងរការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសល្បងនរហូតែល់សៅ 2Gbps។ ែែល 480Mbps សៅមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសៅសពលអនារត ។ នមួយនឹងសល្បងន
4.8Gbps, េតាង់ោរសនះ នឹងែេ្វងរកភិធីចូលសៅកនាុងលលិតលលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រងប្រាេ ់USB ែូចនប្រព័ន្ធលទាុកទិននាន័យ RAID ខាងសប្ៅ។

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

● ប្ោយថាេរឹងសែេថរខាងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
● ប្ោយថាេរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយែុំរំែរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
● ហា្វា េប្ោយ និងឧរករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
● ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
● RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយសមសឌវអុរទិក
● ឧរករនា៍ពហុសមសឌវ
● ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
● កាតអាោរ់ទ័រ និងហារ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែែលអាចសធ្វងការរួមរានា រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្រាងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័តនាចារ់ពីសពលចារ់សលតាងមរហូតអាចរួមរញចាូលរានា នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សៅសពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ រ់ថ្មី ែូសចនាះែែសេថ្មីសែងម្បី
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសល្បងនននែំសនាងរការថ្មីែែលែំសនាងរការសលនននងមុនសនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សៅែតរក្សារូរបងចតុសកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនរួនសៅទីតាងំែូចរានា ពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាសំែងម្បីទទួល និងរញ្ជូនទិននាន័យ សោយឯកបជ្យ មានភតតាមានសៅ
សលងែែសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកកនាុងទំនាក់ទំនង សៅសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់ SuperSpeed USB ប្តឹមប្តូភ។

USB ប្រសេទ C
USB ប្រសេទ C រជានតំនាភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំនាភា្ជ រ់សនះអាចរាបំ្ទេតាង់ោរ USB ថ្មីៗនសប្ចងនែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថាមពលតាម USB (USB PD)។
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រសរវរជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេតាង់ោរតំនាភា្ជ រ់ថ្មីែែលតូចណាេ់។ វាមានទំហំប្រែហលមួយភាររីននឌុយ USB ប្រសេទចាេ់។ សនះរជានេតាង់ោរតំនាភា្ជ រ់ែតមួយរត់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍ទាំងអេ់អាចសប្រងរាន។ រន្ធ USB ប្រសេទ C អាចប្តូភរានា នឹងឧរករនា៍សអេិចប្តូនិចសលសេងៗ សោយសប្រង
«រសរវរជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរសញចាញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទននការភា្ជ រ់សលសេងៗពីរន្ធ USB ែតមួយ។

ការរញ្ជូនថាមពលតាម USB

លក្ខនាៈលមអាិតែលនាករសចចាកសទេនន USB PD រជាប្រទាក់រានា យ៉ា ងជិតេនាិទ្ធនមួយនឹង USB ប្រសេទ C។ រចចាុរ្បននាសនះ ស្្ម តហ្វូន សថរួិត និងឧរករនា៍ចល័តែនទសទវតែតងែតសប្រងការភា្ជ រ់ USB សែងម្បីស្កថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 លតាល់ថាមពលរហូតែល់ 2.5 វាា ត់ សពាលរជាវា
រានប្តឹមែតរញចាូលថ្មទូរេ័ពទាររេ់អនាកែតរាុសណាោ ះ ។ ឧទាហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរនែអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាា ត់។ លក្ខនាៈលមអាិតែលនាករសចចាកសទេពីការរញ្ជូនថាមពលតាម USB រសង្កងនការរញ្ជូនថាមពលសនះែល់ 100 វាា ត់។ វាមានទិេសៅពីរ ែូសចនាះឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថាមពល។
សហងយថាមពលសនះអាចប្តូភរានសលទារកនាុងសពលែតមួយ អំេុងសពលែែលឧរករនា៍សនះកំពុងរញ្ជូនទិននាន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

សនះអាចរញចារ់ែែសេស្កកុំព្យូទ័រយួរនែទាងំអេ់ែែលមានលក្ខនាៈកម្មេិទ្ធិរញ្ញា នមួយអ្វីៗប្ររ់យ៉ា ងែែលស្កថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB េតាង់ោរ។ អនាកអាចស្កថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អនាកពីថ្មស្កចល័តមួយែែលអនាកស្កថ្ម និងស្្ម តហ្វូនសលសេងសទវតពីសពលសនះ។ អនាកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អនាកចូលសៅ
កនាុងសអប្កង់ខាងសប្ៅែែលភា្ជ រ់សៅនឹងែែសេថាមពល សហងយសអប្កង់នឹងស្កថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អនាកសៅសពលែែលអនាកសប្រងវានសអប្កង់ សពាលរជាទាំងអេ់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C តូចមួយសនះ។ សែងម្បីសប្រងតាមភិធីសនះ ឧរករនា ៍និងែែសេប្តូភែតសប្រងរាននមួយនឹងការរញ្ជូនថាមពល USB ។
ប្រាន់ែតមានការភា្ជ រ់ប្រសេទ C មិនមានន័យថាែំសនាងរការសនះសធ្វងរានសទ។

USB ប្រសេទ C និង USB 3.1

USB 3.1 រជានេតាង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូនទិននាន័យររេ់ USB 3 រជា 5 Gbps រីឯ USB 3.1 រជា 10 Gbps ។ សនាះរជានការរញ្ជូនទិននាន័យសទ្វែង សលននែូចតំនាភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទី 1 ។ USB ប្រសេទ C មិនែមននសរនងែូច
USB 3.1 សទ។ USB Type-C រជាប្រាន់ែតនរូរេណា្ឋ នតំនាភា្ជ រ់ សហងយរសចចាក ភិទ្យារង្ករ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ែេតាង សថរួិតសអនប្ែយ Nokia N1 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C រាុែនតាសៅពីសប្កាមវារជា USB 2.0 ទាំងប្េុង
សោយមិនមាន USB 3.0 សទ។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយ រសចចាកភិទ្យាទាំងសនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតេនាិទ្ធ។

Thunderbolt តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt រជានចំនុាចប្រទាក់ែលនាករឹងែែលរញចាូលទិននាន័យ ភីសែអូ អូឌីយា ូនិងថាមពលកនាុងការតភា្ជ រ់ែតមួយ។ Thunderbolt រញចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) សៅនេញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ សហងយរែន្ថមថាមពល
DC សៅទាំងអេ់កនាុងែែសេែតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ែូចសៅនឹង miniDP (DisplayPort) សែងម្បីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍សអេិចប្តូនិចចំែនាកឯ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C ។

រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

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

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt 3 នាំយក Thunderbolt សៅ USB ប្រសេទ C ែែលមានសល្បងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps សោយរសង្កងតរាននប្ចកតូចមួយ ែែលលតាល់ការតភា្ជ រ់សលនន និងង្យប្េនលរំលុតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរករនា៍រង្ហា ញ ឬទិននាន័យែូចនប្ោយថាេរឹង
ខាងសប្ៅនសែងម។ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ / រន្ធររេ់ USB ប្រសេទ C សែងម្បីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ែែលរានរាំប្ទ។

1. Thunderbolt 3 សប្រងែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C - វានការរប្ងនមនិងអាចប្តេរ់រាន
2. Thunderbolt 3 តប្មូភនឹងសល្បងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូភរានា នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ែែលមានប្ស្រ ់ឧរករនា៍ និងែែសេ
4. ការរញ្ជូនថាមពលតាម USB មានរហូតែល់សៅ 130W សៅសលងកុំព្យូទ័រែែលរាបំ្ទ

លក្ខនាៈពិសេេេំខាន់ៗនន Thunderbolt 3 សលង USB ប្រសេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថាមពលសៅសលង USB ប្រសេទ C សៅសលងែែសេែតមួយ (លក្ខនាៈពិសេេែុេរានា រវាងលលិតលលសលសេងៗរានា )
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2. តំនាភា្ជ រ់ និងែែសេ USB ប្រសេទ C រជាតូចចសងអាបត និងអាចប្តេរ់រាន
3. រាំប្ទរណាតា ញ Thunderbolt (*ែុេរានា រវាងលលិតលលសលសេងៗរានា )
4. រាំប្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4K
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា:ំ សល្បងនសលទារទិននាន័យអាចែុេរានា រវាងឧរករនា៍សលសេងៗ។

រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំែររំរួលរូរររេ់ Thunderbolt

HDMI 1.4a

ប្រធានរទសនះពន្យល់អំពី HDMI 1.4a និងលក្ខនាៈពិសេេររេ់វានមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចប្រទាក់ននអូឌីយាូ / ភីសែអូ សោយឌីជីថលទាងំអេ់ ែែលរាបំ្ទសោយឧេ្សាហកម្ម សោយមិនមានការរប្ងនម។ HDMI លតាល់នូភចំនុាចប្រទាក់រវាងប្រេពអូឌីយាូ / ភីសែអូឌី ជីថលែែលអាចសប្រង
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូឌីជីថលែែលអាចសប្រងរាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចម្បងរជាកាត់រន្ថយែែសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ HDMI រាំប្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេតាង់ោរែ្ពេ់ ឬមានរុនាភាពែ្ពេ់
រូករួមនឹងអូឌីយាូឌីជីថលចំរុះតាមែែសេែតមួយ។

លក្ខនាៈពិសេេ HDMI 1.4a

● HDMI Ethernet Channel- រែន្ថមរណាតា ញែែលមានសល្បងនសលននសៅតំនា HDMI ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្រងទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលរានសរងក IP ររេ់ពួកវាសោយរា្ម នែែសេ អុីេជានាិតោច់សោយែេក។
● Audio Return Channel - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្ស្រ់សែងម្បីរញ្ជូនទិននាន័យអូឌីយាូ "អារ់្គេទាីម" សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការែែសេអូឌីយាូោច់សោយែេកពីរានា ។
● 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រញចាូល/រសញចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗែែលប្តនេប្តាយលួូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងកម្ម ភិធី 3D សៅលទាះ។
● Content Type - ការចារ់េញ្ញា ភួាមៗននប្រសេទមាតិការវាងសអប្កង់ និង ប្រេពសអប្កង់ ការសរងកទូរទេសេន៍សែងម្បីរសង្កងនប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពែែលែលអាកសលងប្រសេទែុនថិន ។
● Additional Color Spaces - រែន្ថមការរាំប្ទេប្មារ់មាូែឌលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រងកនាុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ។
● 4K Support - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p រាបំ្ទសអប្កង់ជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធេុីសនមាា ឌីជីថលែែលសប្រងសៅកនាុងសបងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចងន។
● HDMI Micro Connector - ឧរករនា៍ភា្ជ រ់តូច ថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសលសេងសទវត ែែលរាបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p ។
● Automotive Connection System - ែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីេប្មារ់ប្រព័ន្ធ ភីសែអូរថយនតាែែលប្តូភរានរចនាសេងងសែងម្បីរំសពញនូភការទាមទារែតមួយរត់ននការតាមោនររិស្្ថ  ែនាៈសពលែែលលតាល់រុនាភាពពិត HD ។

រុនាេម្បតតាិ HDMI

● រុនាភាព HDMI សលទារេំសេងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងនមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច្បាេ់មាត់រំលុត។
● HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូភរុនាភាព និងមុែង្រននអុីនធជាសហ្វេឌីជីថលក៏ែូចនការរាំប្ទប្រសេទភីសែអូែែលមិនរានរប្ងនមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធភាពសលងការចំណាយ។
● អូឌីយា ូHDMI រាំប្ទប្ទង់ប្រសេទអូឌីយាូនសប្ចងនពីសេតាសរាអូេតាង់ោរែល់េំសេងពហុឆ្ែនលសៅជុំ ភិញ។
● រន្ធ HDMI រួមរញចាូលរានា នូភ ភីសែអូ និងពហុឆ្ែនលអូឌីយាូ សៅកនាុងែែសេែត មួយ កាត់រន្ថយនថួចំណាយ ភាពេ្មុរស្្ម ញ និងការភាន់ប្ចេំននែែសេនសប្ចងនែែលរចចាុរ្បននាកំពុងសប្រងសៅកនាុងប្រព័ន្ធ A/V ។
● HDMI រាំប្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រេពភីសែអូ (ែូចនមាា េុីនចាក់ឌី ភីឌី) និង DTV ែែលសរងកនូភមុែង្រថ្មី។

កញចាក់ Corning Gorilla

កញចាក់ Corning Gorilla5៖ សយ៉ងតាមការប្ស្ភប្នភ Corning េមាេភារចុងសប្កាយររេ់ Corning ប្តូភរានរសង្កងតសេងងសែងម្បីសោះប្ស្យការែូចខាតតាមការតអាូញែតអារររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់ #1។ កញចាក់ថ្មីសនះរជាសេតាងង និងប្ស្លែូចកំែនាមុនែែររាុែនដាប្តូភរានរសង្កងតសេងង
សែងម្បីលតាល់ភាពប្រសេងរសេងងែល់ភាពធន់ចំសពាះការែូចខាតសែងមសោយសធ្វងឲ្យប្រសេងរសេងងសៅសពលសប្រងការនក់ែេតាង។ កញចាក់ Corning Gorilla 5 ប្តូភរានសធ្វងសតេតាេប្មារ់ការអនុភតតាសៅសពលែែលទទួលរងការែូចខាតសោយការរាះពាល់ខួាងំែូចននលទាសប្រងម ឬតាមនលទានក់ែេតាង។
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អត្ថប្រសយ៉ជន៍

● ពប្ងឹងភាពរឹងមាឲំ្យសៅលអា រនាទា រ់ពីការសប្រងប្រាេ់។
● មានភាពធន់ខួាងំចំសពាះការរាះទង្គិច និងការែូចខាតសោយការរាះពាល់ភត្ថុមុតប្េនច។
● សធ្វងឲ្យប្រសេងរសេងងែំសនាងរការធួាក់ចុះ។
● រុនាភាពនលទាកញចាក់លអាសលងេសរ ។

ការអនុភតតា

● រប្មរការពារែ៏លអាេប្មារ់សអប្កង់សអេិចប្តូនិកសៅកនាុង៖
○ ទូរេ័ពទាស្្ម តហ្វូន
○ សអប្កង់ កុំព្យូទ័រយួរនែ និងសថសរួត
○ ឧរករនា៍ពាក់នរ់ែួនន

● ឧរករនា៍សអប្កង់រាះ
● េមាេធាតុអុរទិក
● ប្រសេទកញចាក់មានភាពរឹងមាំខួាំង

ភិមាប្ត

កប្មាេ់៖ 0.4 មម

ភាពប្កាេ់

តាបង 2. ភាពប្កាេ់ 

រាា បា ែមាប្ត ភុិចទ័រ

ចំនុាចទន់ (107.6 លំនឹង) 884˚C

ចំនុាចកំសៅ (1013.2 លំនឹង) 884˚C

ចំនុាចរាះពាល់ (1014.7 លំនឹង) 884˚C

លក្ខនាៈ

តាបង 3. លក្ខនាៈ 

ែង់េុីសត 2.43 ប្ក/េម

មាូឌុល Youngs 76.7 Gpa

េមាមាប្ត Poissons 0.21

មាូឌុល Shear 31.7 GPa

ភាពរឹង Vickers (លទាុក 200 ប្ក)

● រា្ម នភាពរឹងមាំ
● រឹងមាំ

489 kgf/mm2

596 kgf/mm2

596 kgf/mm2

ការែរកភាពរឹងមាំ 0.69 MPa m0.5

សមរុនាននការពប្ងីក (0 ˚C - 300 ˚C) 78.8 x 10-7 /°C

12 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



ការពប្ងឹងនតិរីមី

េមត្ថភាពនន >850MPa CS, សៅ 50 µm ជសប្៉ៅននប្េទារ់ (DOL)

លក្ខនាៈរសចចាកសទេអាចមានការផួ្េ់រតាូរ

អុរទិក

តាបង 4. អុរទិក 

េនទាេសេន៍ចំណាងំផួ្ត (590 nm)

កញចាក់េនាូល** 1.50

ប្េទារ់រង្ហា រ់ 1.51

ឧរករនា៍កំនាត់ភាពយជាតររេ់រូរ 30.3 nm/cm/Mpa

** េនទាេសេន៍េនាូលប្តូភរានសប្រងេប្មារ់នការវាេ់សោយែលអាកសលង FSM សប្ពាះថាវាមិនប្តូភរានរាះពាល់សោយលក្ខែនា្ឌ ផួ្េ់រតាូរអុីយាុង។

ភាពធន់នឹងស្រធាតុរីមី

ភាពធន់ប្តូភរានវាេ់តាមរយៈការរាត់រង់ទំងន់កនាុងមួយនលទាប្កឡារនាទា រ់ពីការប្ជមុជសៅកនាុងស្រធាតុរំោយែែលរានរង្ហា ញែូចខាងសប្កាម។ រុនាតនមួ រជាពឹងែលអាកយ៉ា ងខួាងំសលងលក្ខែនា្ឌ ស្កល្បងនក់ែេតាង។ ទិននាន័យែែលរានបយការនា៍រជាេប្មារ់កញចាក់ Corning Gorilla 5។

តាបង 5. ភាពធន់នឹងស្រធាតុរីមី 

ស្រធាតុេប្មារ់សធ្វងសតេតា សពលសភោ េីតុនាហា ភាព (ºC) ការរាត់រង់ទំងន់ (mg/cm2)

HCl - 5% 24 សមាា ង 95 5.9

NH4F:HF - 10% 20 នាទី 20 1.0

HF - 10% 20 នាទី 20 25.2

NaOH - 5% 6 សមាា ង 95 2,7

អរ្គិេនី

តាបង 6. អរ្គិេនី 

សប្ហវេកង់ (MHz) ររិមានាវាេ់ស្រធាតុសែងម្បីលទាុកអរិ្គេនី រាត់រង់តង់ហសេង់

54 7.08 0.009

163 7.01 0.010

272 7.01 0.011

272 7.00 0.010

490 7.99 0.010

599 7.97 0.011

912 7.01 0.012

1499 6.99 0.012

1977 6.97 0.014

2466 6.96 0.014

2986 6.96 0.014

រានរញចារ់រនាទា ត់អ័កសេរួមប្េសែវងរានា ែូចែែលរានសរវរបរ់សៅកនាុងកំនាត់េមា្គ ល់រសចចាកសទេ NIST 1520 និង 1355-R
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ការោក់កញចាក់ Corning Gorilla 5សែងម្បីសធ្វងសតេតា។

● ធន់នឹងការែរករាក់ខួាងំ (រហូតែល់សៅ 1.8X) នមួយនឹងេំពាធេង្កត់ និងជសប្៉ៅសប្ៅននការេង្កត់។
● ការពប្ងឹងស្រធាតុរីមីសលនននងមុននមួយនឹងេំពាធេង្កត់ និងជសប្៉ៅសប្ៅននការេង្កត់។

○ ប្តនតពិនិត្យជសប្៉ៅបក់នមួយកប្មិតធន់នឹងការេឹករិចរឹលែ្ពេ់
● សរងកែំសនាងរការកាត់រន្ថយកប្មាេ់
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េមាេភារេំខាន់ៗននប្រព័ន្ធររេ់អនាក

1. រប្មររាត
2. េនទាះកែនួងទទួលកំសៅ

3
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3. ែែសេសអប្កង់រាះ FPC
4. កែនួងទទួលកំសៅ
5. កង្ហា រ
6. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
7. ថ្ម
8. ឧរាល័រ
9. សប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ
10. ថ្មប្រារ់េំែរាត
11. កាត WLAN
12. កាត WWAN
13. េនទាះ WWAN
14. ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
15. េនទាះ SSD

ចំណា:ំ Dell លតាល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលែសប្រងងរនួាេ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែងមែែលរានទិញ។ សប្រងងរនួាេ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការធានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែលនាកលក់ Dell ររេ់អនាកេប្មារ់ជសប្មងេននការទិញ។

16 េមាេភារេំខាន់ៗននប្រព័ន្ធររេ់អនាក



ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា
ប្រធានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• រញ្ជីស្ចចា
• កាតអង្គចងចាំ SD

• សជងងេុីមកាត
• រប្មររាត
• ែែសេថ្ម
• ថ្មប្រារ់េំែរាត
• ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
• កាត WLAN

• កាត WWAN

• កង្ហា រ
• ឧរករនា៍រំពងេំសេង
• កែនួងទទួលកំសៅ
• សប្រងងែំសេងងសអប្កង់
• ថ្ម
• ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
• កាដា រចុច (ឃីរត)
• សប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
នីតិ ភិធីកនាុងឯកស្រសនះប្តូភការឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖
● ទួនាជាភីេ Phillips #0

● ទួនាជាភីេ Phillips #1

● ប្រោរ់រាេ់ផួ្េទាិក
● ទួនាជាភីេផ្្ក យ T-30

ចំណា:ំ ទួនាជាភីេ #0 េប្មារ់ស្ចចា  0-1 និងទួនាជាភីេ #1 េប្មារ់ស្ចចា  2-4។

រញ្ជីស្ចចា
តាបងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរញ្ជីស្ចចា  និងរូរភាពេប្មារ់ Dell Latitude 7400 2-in-1 ចំសពាះេមាេភារ និងទីតាងំសលសេងៗរានា ។

តាបង 7. រញ្ជីទំហំស្ចចា  

េមាេភារ ប្រសេទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

រប្មររាត ស្ចចា ក្បាលមួក

ចំណា:ំ ស្ចចា នែលនាកននរប្មររាត

10

4
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តាបង 7. រញ្ជីទំហំស្ចចា  (រានរនតា)

េមាេភារ ប្រសេទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x2 1

កាត WLAN M2x2 1

កាត WWAN M2x2 1

កង្ហា រ M2x2 1

ឧរាល័រ M1.6x1.4 3

កែនួងទទួលកំសៅ M1.6x2.5 4

សប្រងងែំសេងងសអប្កង់ M2.5x3.5 6

ថ្ម ● M1.6x4.5

● M2x3

● 1

● 4 ●

●

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ● M2x2

● M2x4

● M2x3

● 2

● 2

● 5

●

●

●

កាដា រចុច M1.6x1.5 ● 1

● 2

● 40

កាតអង្គចងចា ំSD

ការសោះកាតអង្គចងចា ំSD

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. េង្កត់កាតអង្គចងចាំ SD សែងម្បីែកសចញពីរន្ធកាតអង្គចងចា ំSD [1]។
2. សោះកាតអង្គចងចា ំSD សចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។

18 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



ការែំសេងងកាតអង្គចងចា ំSD

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

រញចាូលកាតអង្គចងចាំ SD សៅកនាុងរន្ធរហូតែល់[1] វាចូលេ៊រ់[2]។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 19



សជងងេុីមកាត

ការសោះសជងងេុីមកាត

ចំណា:ំ ែំសនាងរការសនះអនុភតតាចំសពាះមាូែែលែែលប្តូភរានភា្ជ រ់នមួយកាត WWAN រាុសណាោ ះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សឃនាបរប្កោេ ឬឧរករនា៍ែក េុីមកាតចូលសៅរន្ធសឃនាបរសៅសលងសជងងេុីមកាត [1]។
2. រុញសឃនាបរសែងម្បីសោះសស្ និងរុញសជងងេុីមកាតសចញ [2]។
3. ទាញសជងងេុីមកាតសចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។

20 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



ការែំសេងងសជងងេុីមកាត

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

ែំសេងងសជងងេុីមកាតសៅកនាុងរន្ធររេ់វាសៅសលងកុំព្យូទ័រ [1] រួចរុញវាឲ្យចូលេ៊រ់។ [2]

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 21



រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរនតាឹងស្ចចា ក្បាលមួក 10 ប្រារ់សែងម្បីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

22 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



2. សប្រងប្រោរ់រាេ់ផួ្េ់េទាិក [1] សែងម្បីរាេ់រប្មររាតនមួយចំនុាចរសង្្គ លតូចែែលមានសៅកនាុងប្តសចវកែូចរានរង្ហា ញសៅកនាុងរូរភាព។
3. រាេ់រប្មររាតតាមែរមពីែលនាកខាងសលង [2] សែងម្បីសោះរប្មររាតសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។

ប្រយ័តនា: កុំទាញរប្មររាតពីសលងែលនាកខាងសលងភួាមៗសប្កាយពីរាេ់វាសចញពីចំនុាចរសង្្គ លតូច សប្ពាះវាអាចសធ្វងឲ្យែូចរប្មររាត។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 23



4. រាេ់តាមខាងប្ជុង សឆ្វង ស្តា ំ និងសប្កាមននរប្មររាត។

24 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



5. រុញរប្មររាតសចញសៅសប្ៅមុនសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ រួចសលងក សលងករប្មររាតសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 25



ការែំសេងងរប្មររាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញរប្មររាត និងោក់វាសលងកុំព្យូទ័រ។

26 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



2. េង្កត់ែរមរប្មររាតរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 27



3. មួលរនតាឹងស្ចចា ក្បាលមួក 10 ប្រារ់សែងម្បីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

28 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



4. េង្កត់តំរន់កណាតា លែែលរានហាយឡាយទាំងពីរននប្រព័ន្ធ ែូចែែលមានរង្ហា ញសៅកនាុងរូរភាព រនាទា រ់ចារ់ស្ចចា សហងយអេ់។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 29



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
2. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ែែសេថ្ម

ការផ្តា ច់ែែសេថ្ម

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ផ្តា ច់ែែសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

30 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



ការភា្ជ រ់ែែសេថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 31



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. ែំសេងង េុីមកាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្តា ច់ែែសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
2. សលងកថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសេងងថ្មប្រារ់េំែរាត

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់ថ្មប្រារ់េំែរាតសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មប្រារ់េំែរាតសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រករនទាះសោហៈ [1] និងរង់េអាិតស្ច្ម ែែល[2]ប្ររែនាតា រ់ែលនាកែួះននរប្មរប្ោយស្្ថ នភាពរឹង (SSD) ។
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2. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[1]ែែលភា្ជ រ់េនទាះ SSD សៅនឹងប្រព័ន្ធ។
3. សលងកសែងម្បីសោះេនទាះ SSD សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
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4. រុញ និងសោះមាូឌុល SSD សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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ការែំសេងងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងរុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង (SSD) សៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2. ោក់េនទាះ SSD សៅសលងមាូឌុល SSD [1]សហងយមួលស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ [2] សែងម្បីភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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3. រិទរង់េអាិតស្ច្ម  [1] និងរនទាះសោហៈ [2]សែងម្បីភា្ជ រ់េនទាះ SSD ឲ្យនរ់េ៊រ់។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រកែលនាកែួះននរនទាះការពារចមួងកំសៅសចញពីកាត WLAN [1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[2] ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WLAN សៅកាត WLAN ។
3. សោះសជងងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
4. ផ្តា ច់ែែសេអង់ែតនឥតែែសេ[4] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងកាត WLAN ។
5. រុញ និងសោះកាត WLAN [5] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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ការែំសេងងកាត WLAN

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញកាត WLAN [1] សៅប្ជុងមួយសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាត WLAN សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេកាតអង់ែតន WLAN [2] សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងកាត WLAN ។
3. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលងសជងងទប្មកាត WLAN នមួយរន្ធស្ចចា សលងកាត WLAN [3]។
4. មួលស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[4] ែែលភា្ជ រ់កាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. រិទរនទាះការពារចមួងកំសៅសៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសែងម្បីប្ររែនាតា រ់កាត WLAN [5]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
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3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះេនទាះសោហៈសចញពីកាត WWAN ។

2. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ [1] ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម WWAN សៅកាត WWAN ។
3. សោះសជងងទប្ម WWAN [2] សចញពីកាត WWAN ។
4. ផ្តា ច់ែែសេអង់ែតនឥតែែសេ[3] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងកាត WLAN ។
5. រុញ និងែកកាត WWAN [4]សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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ការែំសេងងកាត WWAN

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកាត WWAN [1] តាមប្ជុងមួយសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាត WWAN សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតន WLAN [2]សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងកាត WLAN។
3. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលងសជងងទប្មកាត WWAN នមួយរន្ធស្ចចា សៅសលងកាត WWAN [3]។
4. មួលស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ[់4]សែងម្បីភា្ជ រ់កាត WWAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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5. ោក់េនទាះសោហៈសៅសលងកាត WWAN ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កង្ហា រ

ការសោះកង្ហា រ

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

ចំណា:ំ េប្មារ់មាូែឌល Latitude 7400 2-in-1 ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកាត WWAN វាមានសជងងទប្មបងអកសេរ L (សជងងទប្ម P-sensor) ែែលប្ររែែសេអង់ែតន WWAN LTE ទាងំរួនសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ស្ចចា ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសៅ ប្រព័ន្ធ
ក៏វាជួយភា្ជ រ់កង្ហា រសៅ ប្រព័ន្ធលងែែរ។ អនាករសចចាកសទេប្តូភែតសោះសជងងទប្មសចញ មុននឹងសធ្វងការសោះកង្ហា រ និងចារ់សជងងទប្មចូលភិញរនាទា រ់ពី រានោក់កង្ហា ររួច ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាេ់រនទាះការពារចមួងកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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2. ផ្តា ច់ែែសេកង្ហា រ [1]សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
3. រកែលនាកែួះននរនទាះសោហៈ [2] និងរង់េអាិតស្ច្ម [3] សៅសលងេនទាះ SSD។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 45



4. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[1] ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WWAN P-sensor សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះសជងងទប្ម WWAN P-sensor [2] សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

46 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



6. រកែលនាកែួះននប្ទនារ់ [1] សចញពីកង្ហា រ។
7. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[2]ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
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8. ប្រយ័តនា: វាមានប្រោរ់ប្ទារ់បរសេ្មងែែលបងំេទាះែលនាកែួះននកែនួងោក់រាតនែសៅែលនាកខាងសប្កាមននកង្ហា រ។ អនាករសចចាកសទេមិនរួរសលងកកង្ហា រសោយផ្ទា ល់សទសប្ពាះវាអាចសធ្វងឲ្យែូចកង្ហា រ។

សលងកែលនាកែួះននែលនាកខាងសឆ្វងកង្ហា រ សហងយរំកិលវាសៅខាងសឆ្វងសែងម្បីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។

48 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



ការែំសេងងកង្ហា រ

អំពីកិចចាការសនះ

េប្មារ់មាូែឌល Latitude 7400 2-in-1 ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកាត WWAN វាមានសជងងទប្មបងអកសេរ L (សជងងទប្ម P-sensor) ែែលប្ររែែសេអង់ែតន WWAN LTE ទាំងរួនសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ស្ចចា ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសៅ ប្រព័ន្ធ ក៏វាជួយភា្ជ រ់កង្ហា រ
សៅ ប្រព័ន្ធលងែែរ។ អនាករសចចាកសទេប្តូភែតសោះសជងងទប្មសចញ មុននឹងសធ្វងការសោះកង្ហា រ និងចារ់សជងងទប្មចូលភិញរនាទា រ់ព ីរានោក់កង្ហា ររួច ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកង្ហា រពីប្ជុងសៅកនាុងរន្ធររេ់វាសៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 49



2. មួលស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់សែងម្បី[1]ភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រិទភា្ជ រ់ប្ទនារ់សអរាុង [2]សៅសលងប្រអរ់កង្ហា រ។

50 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលងសជងងទប្ម WWAN P-sensor [1] នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលងកង្ហា រ។
5. មួលស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់សែងម្បី[2]ភា្ជ រ់សជងងទប្ម WWAN P-sensor សៅកង្ហា រ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 51



6. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រ[1]សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. រិទរង់េអាិតស្ច្ម  [2]និងរនទាះសោហៈ [3] ែលនាកែួះែែលប្ររែនាតា រ់េនទាះការពារ SSD ។

52 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



8. ភា្ជ រ់រនទាះការពារចមួងកំសៅសៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 53



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ឧរករនា៍រំពងេំសេង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែែសេអូរាា ល័រ [1] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ននផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរាេ់ែែសេរំពង់ឧរាល័រ[2]សចញពីថ្ម។

2. សោះស្ចចា  (M1.6x1.4) រីប្រារ់ែែល[1] ភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយសលងកឧរាល័រសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។

54 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



ការែំសេងងឧរាល័រ

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលងឧរាល័រ [1] នមួយរន្ធស្ចចា សៅសលងតួ
2. មួលស្ចចា  (M1.6x1.4) រី[2] ែែលភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅនឹងតួ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 55



3. ភា្ជ រ់ែែសេអូរាា ល័រ [1] សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ រួចរិទភា្ជ រ់ែែសេរំពង់អូរាា ល័រ[2] សៅសលងថ្ម។

56 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រកែលនាកែួះននរនទាះការពារចមួងកំសៅ [1] សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ផ្តា ច់ែែសេកាសមបា  និងសអប្កង់រាះ FPC [2] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ែកែែសេកាសមបា  និងសអប្កង់រាះ FPC សចញពីេនទាះកែនួងទទួលកំសៅ[3]។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 57



4. សោះរនទាះសោហៈសចញពីេនទាះកែនួងទទួលកំសៅ។

58 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



5. សោះេនទាះកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 59



6. សោះស្ចចា  (M1.6x2.5) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ [1] កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. សលងកកែនួងទទួលកំសៅ[2]សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

60 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



ការែំសេងងកែនួងទទួលកំសៅ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលងកែនួងទទួលកំសៅ[1] នមួយរន្ធស្ចចា សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2.5) រួនប្រារ់[2]ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 61



3. ោក់េនទាះកែនួងទទួលកំសៅសៅសលងកែនួងទទួលកំសៅ។

62 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



4. រិទភា្ជ រ់រនទាះសោហៈសៅនឹងេនទាះកែនួងទទួលកំសៅ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 63



5. រិទភា្ជ រ់ែែសេកាសមបា  និងែែសេសអប្កង់រាះ FPC សៅសលងេនទាះកែនួងទទួលកំសៅ [1]។
6. ភា្ជ រ់កាសមបា  និងែែសេសអប្កង់រាះ FPC [2] សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. រិទរនទាះការពារចមួងកំសៅ [3] សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

64 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសេងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសេងងសអប្កង់

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រកែលនាកែួះននរនទាះការពារចមួងកំសៅ [1] សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ផ្តា ច់ែែសេកាសមបា  និងសអប្កង់រាះ FPC [2] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ែកែែសេកាសមបា  និងសអប្កង់រាះ FPC សចញពីេនទាះកែនួងទទួលកំសៅ[3]។
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4. រករង់េអាិតសចញពីែែសេសអប្កង់ [1]។
5. រាេ់សឃនាបរសៅសលងប្ជុងទាំងេងខាងសហងយប្តេរ់រនួឹះែែលសរងក [2]។

ប្រយ័តនា: ឧរករនា៍ភា្ជ រ់េប្មារ់ែែសេសអប្កង់មានរនួឹះែែលរិទភា្ជ រ់វាសៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយអនាករសចចាកសទេប្តូភែតសរងកសែងម្បីផ្តា ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ សប្កាយពីប្តេរ់រនួឹះែែលសរងក អនាករសចចាកសទេប្តូភចារ់ប្ជុងខាងសឆ្វង និងស្តា ំររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេ និងផ្តា ច់ែែសេសអប្កង់សចញពី
ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធកនាុងចលនាសេងងសៅមុែផ្ទា ល់សែងម្បីទរ់ស្្ក ត់ការែូចខាតសឃនាបរររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់។

6. ផ្តា ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[3]។
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7. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ប្រាំមួយប្រារ់[1] ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់សៅកុំព្យូទ័រ។
8. សលងកសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ចំណា:ំ សប្រងងែំសេងងសអប្កង់េប្មារ់ Latitude 7400 2-in-1 រជានសប្រងងែំសេងង Hinge-Up Display (HUD) សហងយមិនអាចសោះរានសទវតសទសៅសពលែែលវាប្តូភរានសោះសចញពីតួរាតសប្កាម។ សរងឧរករនា៍ណាមួយននសប្រងងែំសេងង
HUD មានភាពមិនប្រប្កតី និងប្តូភការផួ្េ់រតាូរ េូមរតាូរសប្រងងែំសេងងទាំងមូល។

ការែំសេងងសប្រងងែំសេងងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ែំសេងងសប្រងងែំសេងងសអប្កង់នមួយប្តសចវកសៅប្ជុង 180º ែែលតប្មង់សៅកុំព្យូទ័រ [1]។
2. មួលស្ចចា  (M2.5x3.5) ប្រាំមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ[់1]ប្តសចវកសអប្កង់សៅកុំព្យូទ័រ [2]។

3. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅ[1]ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. រិទរនួឹះ [2]សហងយរិទរង់េអាិតសៅសលងែែសេសអប្កង់ [3]។
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5. ោក់កាសមបា  និងសអប្កង់រាះ FPC សហងយភា្ជ រ់វាសៅសលងេនទាះកែនួងទទួលកំសៅ [1]។
6. ភា្ជ រ់កាសមបា  និងសអប្កង់រាះ FPC សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]សហងយរិទរនទាះការពារចមួងកំសៅសៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័តនានមុនេតាីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្រយ័តនា:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសៅសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● សធ្វងឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចងនរំលុតតាមែតអាចសធ្វងរានមុននឹងសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ ។ វាអាចប្រប្ពឹតតាសៅរានសោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធសែងម្បីសប្រងប្រាេ់ថ្ម។

● ហាមរំែរក ទមួាក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែនទ ។

● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។

● ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងនលទាថ្ម។

● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ហាមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែងម្បីរាេ់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថាស្ចចា ណាមួយសៅសពលសធ្វងការសលងលលិតលលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ែុេកែនួងសែងម្បីរង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬែូចខាតសៅសលងថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសលសេងៗសទវត។

● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភរាននរ់កនាុងឧរករនា៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថានា ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមងល www.dell.com/

contactdell។

● ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬនែរូែចកចាយ និងអនាកលក់រនតាររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។
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ការសោះថ្ម

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។
5. សោះ ឧរាល័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិត [1] និងែកែែសេអង់ែតនឥតែែសេសចញពីរនួងែែសេសៅសលងថ្ម [2]។
ចំណា:ំ ែែសេេប្មារ់អង់ែតនឥតែែសេប្តូភរានោក់សលងសជងងទប្មរួាេទាិចសៅប្ជុងខាងសលងែលនាកខាងសឆ្វង និងកនាុងរនួងែែសេតាមរសណាតា យែលនាកខាងសឆ្វង និងខាងស្តា ំននថ្ម។ ែូសចនាះអនាករសចចាកសទេប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសៅសពលសោះែែសេអង់ែតនសចញពីរនួងែែសេររេ់វា ែនាៈសពលែែលវាសៅែតភា្ជ រ់កាតឥត
ែែសេ។ ប្រេិនសរងមានរញ្ហា កនាុងការែកសចញែែសេអង់ែតនសចញពីរនួងររេ់វា េូមែក កាត WLAN ពីកុំព្យូទ័រសែងម្បីរសង្កងតចសនួាះកនាុងការែកែែសេ។

2. សោះស្ចចា  (M1.6x4.5) ែតមួយប្រារ់ [1] ែែលមានហាយឡាយរង្វង់ពនា៍ប្កហម និងស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅ តួែែលមានហាយឡាយពនា៍សលនង។
3. សលងកសហងយសោះថ្មសចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។
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រូរ 3. ថ្ម 4 ប្រារ់

ចំណា:ំ ថ្ម 6 ប្រារ់មានស្ចចា  M2x4 រែន្ថមែែលរានរង្ហា ញនពនា៌នរតង។ សោះស្ចចា មុនសពលសោះថ្មពីកុំព្យូទ័រ។

តាបង 8. ការពិពនា៌នាអំពីស្ចចា ថ្ម 

ទំហំ ចំនួន

ថ្ម 4 ប្រារ់
សលនង M2x3L 5

ប្កហម M1.6x4.5L 1

ថ្ម 6 ប្រារ់ នរតង M2x4L 1
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រូរ 4. ថ្ម 6 ប្រារ់

ការែំសេងងថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលងថ្មនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលងសប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ[1]។
2. មួលស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ និងស្ចចា  (M1.6x4.5) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងសប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
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ចំណា:ំ មួលស្ចចា  M2x4 រែន្ថមេប្មារ់ថ្ម 6 ប្រារ់។ ស្ចចា ប្តូភរានរង្ហា ញនពនា៌នរតង សៅកនាុងថ្ម ែលនាកសោះសប្រងងតសមួងង។

3. រិទរង់េអាិតសៅសលងែែសេអង់ែតនឥតែែសេែែលភា្ជ រ់វាសៅនឹងថ្ម [1]។
4. ោក់ែែសេអង់ែតននតាមរនួងែែសេ និងសជងងទប្មជំនួយសៅសលងថ្ម [2]។

5. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។
5. សោះ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
6. សោះ SSD។
7. សោះកាត WLAN ។
8. សោះកាត WWAN។
9. សោះ កង្ហា រ។
10. សោះ ឧរាល័រ។
11. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ។
12. សោះ ថ្ម។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែែសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1] សហងយសោះថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។
រនាទា រ់ពីសោះសជងងទប្ម និងផ្តា ច់ែែសេសចញអេ់សហងយ សនាះនឹងសឃងញស្ចចា ប្រាបំ្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅ កែនួងោក់រាតនែ។ ស្ចចា មួយប្រារ់ប្តូភរានប្ររសោយថ្ម Real Time Clock (RTC) ។ អនាករសចចាកសទេប្តូភែតសោះថ្ម RTC សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធមុនេិន សែងម្បីអាច
សធ្វងការសោះស្ចចា ទាំងអេ់ររេ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2. រករង់េអាិតសៅសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[3]។
3. រាេ់សឃនាបររនួឹះសៅសលងប្ជុងទាំងេងខាងននឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សែងម្បីសរងករនួឹះ [4]។
4. ប្រយ័តនា: ឧរករនា៍ភា្ជ រ់េប្មារ់ែែសេសអប្កង់មានឧរករនា៍ភា្ជ រ់េមាេធាតុសៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ប្តលរ់រនួឹះែែលសរងកសែងម្បីផ្តា ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ កាន់ប្ជុងសឆ្វង និងស្តា ំររេ់ក្បាលឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេ សហងយផ្តា ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធកនាុងទិេសៅសេងងសលងផ្ទា ល់សែងម្បីរង្្ក រ

ការែូចខាតននម្ជុលេីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់។

ផ្តា ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[5]។

5. ផ្ដា ច់ែែសេរ៊ូតុងថាមពខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
6. ផ្តា ច់ែែសេផ្ទា ំង USH [2] និងកាតា រចុចនមួយែែសេពនួជាសប្កាយកាតា រចុច [3] សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. ផ្តា ច់ែែសេរនទាះរាះ [4] និងែែសេផ្ទា ងំ LED [5] សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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8. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ ់[1] សជងងទប្មននរ៊ូតុងថាមពលែែលមានឧរករនា៍អានស្នា មប្មាមនែសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
9. ផ្តា ច់សជងងទប្មននរ៊ូតុងថាមពលែែលមានឧរករនា៍អានស្នា មប្មាមនែ[2] សហងយផ្តា ច់ែែសេសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
10. ផ្តា ច់ែែសេ LTE P-sensor និងែែសេការពារអង់ែតនមិនឲ្យឆួងចរនតា [4]សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
11. ផ្តា ច់ែែសេអង់ែតន LTE MAIN និង AUX [5] សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

េ៊កប្រោរ់រាេ់ផ្ទា េទាិក ចូលសៅប្ជុងខាងសប្កាមែលនាកខាងសឆ្វងននឧរករនា៍ភា្ជ រ ់និងឆ្កឹះឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសោយប្រុងប្រយ័តនាសចញព ីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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12. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់សចញ [1]សហងយសហងយសោះសជងងទប្ម SSD សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
13. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរ [3] សហងយសោះសជងងទប្ម USB ប្រសេទ C [4] សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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14. ប្រយ័តនា: ចំសពាះមាូែែលែែលរា្ម ន LTE សនាះថាេេុីមកាតរសញ្្ឆ តរួរប្តូភរានសោះសចញពីប្រព័ន្ធមុនសពលសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញ។

សោះស្ចចា  (M2x3) ប្រាំប្រារ់សចញ [1] សហងយែកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។

ចំណា:ំ សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសោយកាន់រន្ធកណាតា លសេតាងង នឹងអាចសធ្វងឱ្យមានការែូចផ្ទា ងំ។
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ការែំសេងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ែំសេងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅកនាុងកុំព្យូទ័រ [1] សហងយែំសេងងស្ចចា  (M2x3) ប្រាបំ្រារ់ែែលភា្ជ រ់វាសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
ចំណា:ំ រនាទា រ់ពីសោះសជងងទប្ម និងផ្តា ច់ែែសេសចញអេ់សហងយ សនាះនឹងសឃងញស្ចចា ប្រាបំ្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅ កែនួងោក់រាតនែ។ ស្ចចា មួយប្រារ់ប្តូភរានប្ររសោយថ្ម Real Time Clock (RTC) ។ អនាករសចចាកសទេប្តូភែតសោះថ្ម RTC សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធមុន
េិន សែងម្បីអាចសធ្វងការសោះស្ចចា ទាំងអេ់ររេ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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2. ោក់សជងងទប្ម USB ប្រសេទ C [1] សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M2x4)ពីរប្រារ ់[2] សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ោក់សជងងទប្ម SSD [3] សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[4] សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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4. ភា្ជ រ់ែែសេ ឧរករនា៍អានស្នា មប្មាមនែ/រ៊ូតុងថាមពល សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
5. ែំសេងងសជងងទប្ម ឧរករនា៍អានស្នា មប្មាមនែ/រ៊ូតុងថាមពល [2]សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់[3]។
6. ភា្ជ រ់ LTE P-sensor និងែែសេការពារអង់ែតនមិនឲ្យឆួងចរនតា [4] សៅសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតន LTE MAIN និង AUX [5] សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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8. ភា្ជ រ់ែែសេរ៊ូតុងថាមពលខាងសប្កាមសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
9. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង USH [2] និងកាតា រចុចនមួយែែសេពនួជាសប្កាយកាតា រចុច[3] សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. ភា្ជ រ់ែែសេរនទាះរាះ [4] និងែែសេផ្ទា ងំ LED [5] សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 83



11. ែំសេងងថ្មប្រារ់េំែរាត [1] សៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយភា្ជ រ់ែែសេររេ់វាសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
12. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3] សហងយប្តេរ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់េមាេធាតុែែលរិ [4]។
13. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់សោយភា្ជ រ់រង់េអាិតសៅសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [5]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង ថ្ម។
2. ែំសេងង កែនួងទទួលកំសៅ
3. ែំសេងង ឧរាល័រ។
4. ែំសេងង កង្ហា រ។
5. ែំសេងង កាត WWAN។
6. ែំសេងង កាត WLAN។
7. ែំសេងង SSD។
8. ែំសេងង ថ្មប្រារ់េំែរាត
9. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
10. ែំសេងង រប្មររាត។
11. ែំសេងង េុីមកាត
12. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
13. អនុភតតាតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកាតា រចុច

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD។
3. សោះ រប្មររាត។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារនានា 85



4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។
5. សោះ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
6. សោះ SSD។
7. សោះកាត WLAN ។
8. សោះកាត WWAN។
9. សោះ កង្ហា រ។
10. សោះ ឧរាល័រ។
11. សោះ ថ្ម។
12. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ។
13. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រកែែសេផ្ទា ំង USH [1], ែែសេរនទាះរាះ [2] និងែែសេផ្ទា ងំ LED [3] ពីរាតកាតា រចុច។

2. រករនទាះទង់ែែងននអង់ែតន LTE [1, 3]និងែែសេ LTE AUX សចញពីកាតា រចុច [2]។
3. ផ្តា ច់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត FPC សចញពីផ្ទា ំង USH [4]សហងយែកែែសេ FPC សចញពីកាតា រចុច [5]។
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4. សោះស្ចចា  (M1.6x1.5) ពីរប្រារ់[1]សែងម្បីសោះសជងងទប្មថ្មកណាតា ល [2] សចញពីកុំព្យូទ័រ។
5. រាេ់កាតា រចុច និងែែសេពនួជា FPC ខាងសប្កាយសចញពីកាតា រចុច [3]។
6. សោះស្ចចា  (M1.6x1.5) ែតមួយ[4]សែងម្បីសោះសជងងទប្មថ្មខាងសឆ្វង[5]សចញពីកុំព្យូទ័រ។
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7. សោះស្ចចា  (M1.6x1.5) 40 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កាតា រចុចសៅសប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ។ ស្ចចា មួយចំនួនប្តូភរានប្ររសោយែែសេេំែរាតររេ់រនទាះរាះ ែែសេេំែរាត LED (FFC) សេវរ្វីកាតា រចុច (FPC) និងរនទាះស្្ព ន់។ អនាករសចចាកសទេប្តូភែតរក FFC/FPC/រនទាះ
ទាំងសនះសែងម្បីសោះស្ចចា កាតា រចុច។
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8. សលងកកាតា រចុចសចញពីសប្រងងែំសេងងែនួងោក់រាតនែ។
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ការែំសេងងកាតារចុច

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់កាតា រចុចសៅសលងសប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ។
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2. មួលស្ចចា  (M1.6x1.5) 40 ប្រារ់សៅសលងកាតា រចុចសែងម្បីភា្ជ រ់វាសៅសប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ។ ស្ចចា មួយចំនួនប្តូភរានប្ររសោយែែសេេំែរាតររេ់រនទាះរាះ ែែសេេំែរាត LED (FFC) សេវរ្វីកាតា រចុច (FPC) និងរនទាះស្្ព ន់។ អនាករសចចាកសទេប្តូភែតរក
FFC/FPC/រនទាះ ទាំងសនះសែងម្បីសោះស្ចចា កាតា រចុច។
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3. ែំសេងងសជងងទប្មថ្មកណាតា ល[1] សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M1.6x1.5) ពីរប្រារ[់2]។
4. សោតែែសេកាតា រចុច និងែែសេ FPC ពនួជាសប្កាយសៅកាតា រចុច [3]។
5. ែំសេងងសជងងទប្មថ្មខាងសឆ្វង [4]សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  (M1.6x1.5) ែតមួយប្រារ[់5]។
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6. សោតរំែនាកពីរននរនទាះទង់ែែងមាូឌុលអង់ែតន LTE [1, 3] និងែែសេ LTE AUX សៅសលងកាតា រចុច [2]។
7. ោក់ និងភា្ជ រ់ែែសេកាតស្្ម ត FPC [4] សៅសលងកាតា រចុច និងភា្ជ រ់វាសៅផ្ទា ងំ USH [5]។
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8. សោតែែសេផ្ទា ងំ USH [1], ែែសេរនទាះរាះ[2], និងែែសេផ្ទា ំង LED [3] សៅសលងរាតកាតា រចុច។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
2. ែំសេងង ថ្ម។
3. ែំសេងង កែនួងទទួលកំសៅ
4. ែំសេងង ឧរាល័រ។
5. ែំសេងង កង្ហា រ។
6. ែំសេងង កាត WWAN។
7. ែំសេងង កាត WLAN។
8. ែំសេងង SSD។
9. ែំសេងង ថ្មប្រារ់េំែរាត
10. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
11. ែំសេងង រប្មររាត។
12. ែំសេងង េុីមកាត
13. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
14. អនុភតតាតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅកនាុង មុននឹងសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD។
3. សោះ រប្មររាត។
4. ផ្តា ច់ ែែសេថ្ម។
5. សោះ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
6. សោះ SSD។
7. សោះកាត WLAN ។
8. សោះកាត WWAN។
9. សោះ កង្ហា រ។
10. សោះ ឧរាល័រ។
11. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ។
12. សោះ សប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
13. សោះ ថ្ម។
14. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
15. សោះ កាដា រចុច។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានមុនៗទាំងអេ់រួច អនាកសៅេល់ែតសប្រងងែំសេងងែនួងោក់រាតនែរាុសណាោ ះ។
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2. សលទារេមាេភារែែលប្តូភការសៅសពលសប្កាយសៅសប្រងងែំសេងងកែនួងោក់រាតនែថ្មី។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ព័ត៌មានលមអាិតននរ៊ូតុងថាមពលនមួយ FPC
1. មាូឌុលអង់ែតន WWAN នមួយនឹងែែសេអង់ែតន និង FPCs (េប្មារ់មាូែឌលែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកាត WWAN)
2. ឧរករនា៍អាន SmartCard នមួយ FFC (នមួយមាូែឌលែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយឧរករនា៍អាន SmartCard)
3. ផ្ទា ំង LED នមួយ FFC
4. រនទាះរាះនមួយ FPC
5. មាូឌូលអង់ែតនប្រព័ន្ធឥតែែសេនមួយែែសេអង់ែតន។
6. មាូឌុល NFC នមួយ FPC (េប្មារ់មាូែឌលែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយឧរករនា៍អាន NFC)
7. ផ្ទា ំង USH daughter នមួយ FPC (េប្មារ់មាូែឌលែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយផ្ទា ំង USH daughter)
8. មាូឌុលឧរករនា៍អានស្នា មប្មាមនែនមួយ FPC (េប្មារ់មាូែឌលែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយឧរករនា៍អានស្នា មប្មាមនែ)
9. រ៊ូតុងថាមពលនមួយ FPC

1. ែំសេងង កាតា រចុច
2. ែំសេងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
3. ែំសេងង ថ្ម។
4. ែំសេងង សប្រងងែំសេងងសអប្កង់
5. ែំសេងង កែនួងទទួលកំសៅ
6. ែំសេងង ឧរាល័រ។
7. ែំសេងង កង្ហា រ។
8. ែំសេងង កាត WWAN។
9. ែំសេងង កាត WLAN។
10. ែំសេងង SSD។
11. ែំសេងង ថ្មប្រារ់េំែរាត
12. ភា្ជ រ់ ែែសេថ្ម
13. ែំសេងង រប្មររាត។
14. ែំសេងង េុីមកាត
15. ែំសេងង កាតអង្គចងចា ំSD។
16. អនុភតតាតាមភិធី រនាទា រ់ពីសធ្វងការសៅខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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ការែំសេងងប្រព័ន្ធ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរងអនាកមិនែមននអនាកជំនាញសប្រងកុំព្យនទ័រសទ េូមកុំរតាូរការកំនាត់សៅកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS ។ ការផួ្េ់រតាូរែួះអាចសធ្វងឱ្យកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែំសនាងរការមិនប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ មុនសពលអនាករតាូរកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS សយងងេូមែនានាំឱ្យអនាកេរសេរព័ត៌មានសអប្កង់កម្ម ភិធីែំសេងង BIOS េប្មារ់នឯកស្រសយ៉ងសៅនថ្ងសប្កាយ។

សប្រងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS េប្មារ់សរាលរំនាងមួយចំនួនែូចខាងសប្កាម៖
● ទទួលរានព័ត៌មានអំពីហាែែភរែែលរានែំសេងងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែូចនចំនួន RAM និងទំហំននប្ោយថាេរឹងលងែែរ។
● ផួ្េ់រតាូរព័ត៌មានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធររេ់ប្រព័ន្ធ។
● ែំសេងង ឬផួ្េ់រតាូរជសប្មងេែែលអាចសប្ជងេសរីេសោយអនាកសប្រង ែូចនពាក្យេមា្ង ត់អនាកសប្រង ប្រសេទប្ោយថាេរឹងែែលរានែំសេងង និងការសរងក ឬរិទឧរករនា៍មូលោ្ឋ នណាមួយ។

ប្រធានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS

• មុជានុយរ៊ូត
• ប្រារ់ចុចរុករក
• មុជានុយរ៊ូត One time

• លំោរ់រ៊ូត
• ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ
• ការអារ់សែត BIOS

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង
• ការេមាអា ត BIOS (តសមួងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
• ExpressSign-in

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្ររ់ប្រងលំហូរទិននាន័យរវាងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលភា្ជ រ់មកែូចន ប្ោយថាេរឹង អាោរ់ទ័រ ភីសែអូ កាតា រចុច កូនកនាតាុ រ និងមាា េុីនប្ពីន។

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. ចុច F2 ភួាមសែងម្បីចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសេងង BIOS ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាករង់ចាំយូរសហងយេូសហា្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសលចសេងង េូមរនតារង់ចាំរហូតែល់អនាកសឃងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសហងយព្យាយ៉មមតាងសទវត។

មុជានុយរ៊ូត
ចុច <F12> សៅសពលែែលេូសហា្គ  Dell សលចសេងងសែងម្បីចារ់សលតាងមមុជានុយរ៊ូតែតមួយនមួយរញ្ជីឧរករនា៍រ៊ូតប្តឹមប្តូភេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ជសប្មងេែំសេងង BIOS និងការភិនិច្ឆ័យក៏ប្តូភរានរញចាូលកនាុងមុជានុយសនះលងែែរ។ ឧរករនា៍ែែលមានសៅសលងមុជានុយរ៊ូតអាប្េ័យសលងឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូត
រានសៅកនាុងប្រព័ន្ធ។ មុជានុយសនះមានប្រសយ៉ជន៍សៅសពលអនាកចង់រ៊ូតឧរករនា៍នក់ោក់ណាមួយ ឬសែងម្បីរង្ហា ញនូភការភិនិច្ឆ័យេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ការសប្រងមុជានុយរ៊ូតមិនសធ្វងការផួ្េ់រតាូរនូភលំោរ់រ៊ូតែែលប្តូភរានលទាុកសៅកនាុង BIOS សេងយ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● រ៊ូត UEFI ៖

○ Windows Boot Manager (អនាកប្ររ់ប្រងរ៊ូត Windows)
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●
● ជសប្មងេសលសេងសទវត៖

○ ែំសេងង BIOS

○ BIOS Flash Update (ការអារ់ែែតផួ្េ់ BIOS)

○ ការភិនិច្ឆ័យ
○ Change Boot Mode Settings (រដាូរការកំនាត់មាូែរ៊ូត)

ប្រារ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសេងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផួ្េ់រដាូរែែលអនាកសធ្វងប្តូភរានថតទុក រាុែនតាមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអនាកចារ់សលដាងមប្រព័ន្ធសេងងភិញ។

ប្រារ់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពនញសេងងសលង) ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពនញ
ចុះសប្កាម)

ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) សប្ជងេសរីេយកតនមួសៅកនាុងកែនួងែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតតាតាមតំនាសៅកនាុងកែនួង។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬរប្ងនមរញ្ជី ប្រេិនសរងមាន។

Tab (សថរ) ផួ្េ់ទីសៅនលទាសផ្តា តរនាទា រ់។

ចំណា:ំ េប្មារ់ែតកម្ម ភិធីរុករកប្កាហ្វិកេដាង់ោររាុសណាោ ះ។

Esc ផួ្េ់ទីសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកសឃងញសអប្កង់ចម្បង។ ការចុចប្រារ់ចុច Esc សៅកនាុងសអប្កង់ចម្បងរង្ហា ញស្រែែលប្រារ់ឲ្យអនាករក្សាទុកការផួ្េ់រតាូរែែលមិនរានរក្សាទុក និងចារ់សលតាងមប្រព័ន្ធសេងងភិញ។

មុជានុយរ៊ូត One time

សែងម្បីចូលសៅ មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង ប្តូភសរងកកុំព្យូទ័ររេ់អនាក សហងយរនាទា រ់មកចុច F12 ភួាមៗ។

ចំណា:ំ េូមែនានាឲំ្យរិទកុំព្យូទ័រ ប្រេិនសរងវាសរងក។

មុជានុយរ៊ូតែតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអនាកអាចរ៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថាេរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យ

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ែំសេងងប្រព័ន្ធលងែែរ។

លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងលំោរ់រ៊ូតែែលកំនាត់ការែំសេងងប្រព័ន្ធ និងរ៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧរករនា៍នក់ោក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុរទិច ឬប្ោយថាេរឹង)។ អំេុងសពលសតេដាសោយែួននឯងសលងថាមពល (POST), សៅសពលនិមិតតាេញ្ញា  Dell សចញសេងង អនាកអាច៖
● Access System Setup (ចូលែំសនាងរការែំសេងងប្រព័ន្ធ) សោយចុចប្រារ់ចុច F2

● នាំយកមុជានុយរ៊ូតមួយែងសេងងមកសោយចុចប្រារ់ចុច F12

មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអនាកអាចរ៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មងេមជានុយរ៊ូតមានែូចន៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXX េមា្គ ល់សលែប្ោយ SATA។
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● ប្ោយអុរទិច (សរងមាន)
● ប្ោយថាេរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យ

ចំណា:ំ ការសប្ជងេយក Diagnostics(ការភិនិច្ឆ័យ)នឹងរង្ហា ញសអប្កង ់ePSA diagnostics(ការភិនិច្ឆ័យ ePSA) ។

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ (System Setup) ែំសេងងប្រព័ន្ធលងែែរ។

ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងកុំព្យូទ័រយួរនែ សហងយនិងឧរករនា៍ែែលរានតសមួងងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានបយកនាុងែលនាកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជសប្មងេទូសៅ
តាបង 9. ទូសៅ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន ែលនាកសនះរង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសេេររេ់ហាែែភរេំខាន់ររេ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន
● រចនាេម្ព័ន្ធអង្គចងចាំ
● ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ
● ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម រង្ហា ញអំពីស្្ថ នភាពថ្ម និងប្រសេទអាោរ់ទ័រ AC ែែលរានភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ។

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផួ្េ់រតាូរលំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែេ្វងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● Windows Boot Manager

● ជសប្មងេរញ្ជីរ៊ូត

អនុញ្ញា តសអាយអនាករតាូរជសប្មងេរញ្ជីរ៊ូត

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

○ ឧរករនា៍ចាេ់ៗខាងសប្ៅ
○ UEFI—លំនាសំែងម

ជសប្មងេរ៊ូតកប្មិតែ្ពេ់ អនុញ្ញា តសអាយអនាកសរងកជសប្មងេ ROMs ចាេ់ៗ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● សរងកជសប្មងេ ROMs ចាេ់ៗ—លំនាំសែងម
● សរងកស្កល្បងរ៊ូតចាេ់

េនដាិេុែប្ចកចូលរ៊ូត UEFI អនុញ្ញា តសអាយអនាកប្ររ់ប្រងថាសតងប្រព័ន្ធលតាល់ែំនាឹងែល់អនាកសប្រងប្រាេ់ សអាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់សពលចូលសៅកាន់ែលនាករ៊ូត UEFI ។

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● ននិចចា, សលងកែលងែត HDD ខាងកនាុង—លំនាំសែងម
● នានិចចា
● មិនែែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផួ្េ់រដាូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ ការផួ្េ់រតាូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោប្រព័ន្ធ នឹងមានប្រេិទ្ធភាពភួាមៗ។
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ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
តាបង 10. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្រតិរតតាិការននឧរករនា៍រញ្្ជ ហាែប្ោយ SATA ែែលរានរួមរញចាូល។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រានរិទ
● AHCI

● RAID សរងក—លំនាំសែងម

ចំណា:ំ SATA ប្តូភរានកំនាត់សែងម្បីរាំប្ទមាូែ RAID ។

Drives ែលនាកទាំងសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍សលសេងៗសៅសលងផ្ទា ំង។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● SATA-2

● M.2 PCI-e SSD-0

● M.2 PCIe SSD-1

SMART Reporting ែលនាកសនះប្ររ់ប្រងថាសតង រញ្ហា ប្ោយថាេរឹងេប្មារ់ប្ោយរួមប្តូភរានបយការនា៍សៅសពលកំពុងចារ់សលដាងម។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែងម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា ៍USB ខាងកនាុង ឬរានរួមរញចាូល។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកការរាំប្ទរ៊ូតតាម USB

● អាចសរងករន្ធ USB ខាងសប្ៅ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ កាតា រចុច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាងរការសៅកនាុងការែំសេងង BIOS សោយមិនរិតពីការកំនាត់ទាំងសនះ។

ការកំនាត់ Dell ប្រសេទ C Dock អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកភា្ជ រ់សៅ Dell WD និងប្រនស្រ TB ននស្្ថ នីយ៍ទទួល (ស្្ថ នីយ៍ទទួល ប្រសេទ C) ឯកបជ្យពីការកំនាត់
រចនាេម្ព័ន្ធ USB និងអាោរ់ទ័រ thunderbolt ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធអាោរ់ទ័រ Thunderbolt™ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទជសប្មងេ Thunderbolt ៖

● Thunderbolt (សរងកតាមលំនាំសែងម)
● សរងកការរាំប្ទរ៊ូតតាម Thunderbolt

● សរងករ៊ូតមុននន Thunderbolt (និង PCIe សៅសប្កាយ TBT)

នមួយនឹងកប្មិតេនតាិេុែែូចខាងសប្កាម៖

● រា្ម នេនតាិេុែ
● សលទាបងផ្ទា ត់អនាកសប្រង (សរងកតាមលំនាសំែងម)
● ភា្ជ រ់េុភត្ថិភាព
● រន្ធសអប្កង់ និង USB រាុសណាោ ះ

កុងតាក់ Thunderbolt™ េ្វ័យប្រភតតាិ ជសប្មងេសនះកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ភិធីស្្គេតាសប្រងសោយឧរករនា៍រញ្្ជ  Thunderbolt សែងម្បីអនុភតតាការបយស្ម្ម ះឧរករនា ៍PCIe ។

● Auto Switch ៖ BIOS នឹងផួ្េ់រតាូររវាង BIOS Assist និង មាូែបយស្ម្ម ះឧរករនា៍ Native
Thunderbolt PC សែងម្បីទទួលយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ទាំងអេ់នន OS ែែលរានែំសេងង។

● Native Enumeration៖ BIOS នឹងោក់សរវរចំឧរករនា៍រញ្្ជ  Thunderbolt សៅមាូែ
Native (សែងម) (Auto Switching ប្តូភរានរិទ)
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តាបង 10. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

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

ចំណា:ំ ប្តូភការរ៊ូតសេងងភិញសែងម្បីឲ្យផួ្េ់រតាូរមានប្រេិទ្ធភាព។

USB PowerShare ជសប្មងេសនះ សរងក/រិទ លក្ខនាៈពិសេេនន USB PowerShare ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យសរងកឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានរួមរញចាូលេប្មារ់៖ តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសរងកអូឌីយ ូប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● សរងកនមាប្កូហ្វូន
● សរងកឧរាល័រខាងកនាុង

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Keyboard Illumination មុែង្រសនះឲ្យអនាកសប្ជងេសរីេមាូែប្រតិរតតាិការររេ់លក្ខនាៈពិសេេនន keyboard illumination ។

● រិទ៖ Keyboard illumination នឹងរិទននិចចា ឬ 0%។
● ប្េអារ់៖ សរងកលក្ខនាៈពិសេេ keyboard illumination ប្តឹមកប្មិតពនួជា 50%។
● េួជា៖ សរងកលក្ខនាៈពិសេេ keyboard illumination ប្តឹមកប្មិតពនួជា 100%។

រយៈសពលរិទពនួជាសប្កាយកាតា រចុចសពលសៅសលង AC លក្ខនាៈពិសេេសនះកំនាត់រយៈសពលរិទពនួជាកាតា រចុចសៅសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានសោតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធ។

ជសប្មងេមាន៖

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

រយៈសពលរិទពនួជាសប្កាយកាតា រចុចសពលសៅសលងថ្ម លក្ខនាៈពិសេេសនះកំនាត់រយៈសពលរិទពនួជាកាតា រចុចសៅសពលប្រព័ន្ធសប្រងប្រាេ់ែតសលងថាមពលថ្មរាុសណាោ ះ។

ជសប្មងេមាន៖

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

Touchscreen ជសប្មងេសនះប្ររ់ប្រង ថាសតងសអប្កង់រាះប្តូភរានសរងក ឬរិទ។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

Unobtrusive Mode សៅសពលសរងក ចុច Fn+F7 នឹងរិទប្ររ់ពនួជា និងការរសញចាញេំសេងកនាុងប្រព័ន្ធ។ ចុច Fn+F7 សែងម្បីរនតាប្រតិរតតាិការនធម្មតា។

លំនាសំែងមរជារិទ។

កម្ម ភិធីអានស្នា មប្មាមនែ សរងក ឬរិទកម្ម ភិធីអានស្នា មប្មាមនែ ឬេមត្ថភាព Single Sign On (ចុះស្ម្ម ះសប្រងែតមួយែង) ររេ់កម្ម ភិធីអានស្នា មប្មាមនែ។
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តាបង 10. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● សរងកឧរករនា៍កម្ម ភិធីអានស្នា មប្មាមនែ៖ សរងកតាមលំនាសំែងម
● សរងក Single Sign On ររេ់កម្ម ភិធីអានស្នា មប្មាមនែ៖ សរងកតាមលំនាសំែងម

ឧរករនា៍សលសេងៗ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍នានាសៅសលងប្រពន្ធ័។

● សរងកកាសមបា —លំនាសំែងម
● សរងកកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

● រ៊ូតតាមកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) - រិទ
● រ៊ូតេប្មារ់ែតអានននកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) - រិទ

ជសប្មងេសអប្កង់ ភីសែអូ
តាបង 11. ភីសែអូ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កប្មិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់កប្មិតពនួជាសអប្កង់សោយែលអាកសៅសលងប្រេពថាមពល។ សៅសលងថ្ម (50% លំនាសំែងម) និងសៅសលង AC
(100% លំនាសំែងម)។

Dynamic Backlight Control ជសប្មងេសនះសរងក ឬរិទ Dynamic Backlight Control ប្រេិនសរងសអប្កង់រាបំ្ទលក្ខនាៈពិសេេសនះ។

េនតាិេុែ
តាបង 12. េនតាិេុែ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់ ផួ្េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង (admin)។

ការរញចាូលទិននាន័យសែងម្បីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់មាន៖

● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖
● រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច OK (យល់ប្ពម) សៅសពលអនាកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់។

ចំណា:ំ សៅសពលេកចូលែំរូង ប្រអរ់ "រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖" ប្តូភរានោក់េមា្គ ល់ថា “មិនរានកំនាត”់។ ែូសចនាះពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់សៅសពលែំរូងែែលសោកអនាកេកចូល សហងយរនាទា រ់មកសោកអនាកអាច
ផួ្េ់រតាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកកំនាត់ ផួ្េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ការរញចាូលទិននាន័យសែងម្បីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់មាន៖

● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
● រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖
● រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច OK (យល់ប្ពម) សៅសពលអនាកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់។

ចំណា:ំ សៅសពលេកចូលែំរូង ប្រអរ់ "រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖" ប្តូភរានោក់េមា្គ ល់ថា “មិនរានកំនាត”់។ ែូសចនាះពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់សៅសពលែំរូងែែលសោកអនាកេកចូល សហងយរនាទា រ់មកសោកអនាកអាច
ផួ្េ់រតាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់។

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាករង្ខំជសប្មងេសៅនកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ រឹងមាំននិចចា។

● សរងកពាក្យេមា្ង ត់ រឹងមាំ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។
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តាបង 12. េនតាិេុែ (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Password Configuration សោកអនាកអាចកំនាត់ចំនួនតួននពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាក។ អរ្ប = 4, អតិ = 32

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករំលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុង សៅសពលវាប្តូភរានកំនាត់កំេុងសពលចារ់សលតាងមប្រព័ន្ធសេងង ភិញ។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រិទ—លំនាសំែងម
● រំលងការចារ់សលដាងមសេងងភិញ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកផួ្េ់រតាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

● អនុញ្ញា តការែកែប្រពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអនាកប្ររ់ប្រង

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Non-Admin Setup
Changes

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ថាសតងប្តូភកំនាត់ជសប្មងេែំសេងងប្តូភរានអនុញ្ញា តសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ប្រេិនសរងរិទជសប្មងេែំសេងងប្តូភរានចាក់សស្រសោយពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកប្ររ់ប្រង។

● អនុញ្ញា តឲ្យរដាូរការរិទប្រតិរតតាិសលងរណាដា ញឥតែែសេ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

UEFI Capsule Firmware
Updates

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសធ្វងការអារ់ែែតប្រព័ន្ធ BIOS តាមរយៈកញចារ់ UEFI Capsule Firmware ។

● សរងកការអារ់ែែត UEFI Capsule Firmware

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

េនតាិេុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកសរងក ឬរិទមាូឌុលកម្មភិធីទុកិតតា (TPM) អំេុងសពល POST ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

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

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

Absolute® ែលនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងករិទ ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមូឌុល BIOS នអនិន្គនតាយ៍ននសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute®
Software ។

ការចូលសប្រងកាដា រចុច OROM ជសប្មងេសនះកំនាត់ ថាសតងអនាកសប្រងអាចរញចាូលជសប្មងេសអប្កង់កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ROM តាមរយៈប្រារ់ចុចអំេុងសពលរ៊ូតឬអត់។ នពិសេេជសប្មងេសនះមានេមត្ថភាពការពារការចូលសៅកាន់ Intel®

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

ជសប្មងេមាន៖

● សរងក
● សរងកមួយែង
● រិទ

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកបបងំអនាកសប្រងប្រាេ់ពីការចូលរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សៅសពលពាក្យេមា្ង ត់េប្មារ់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

● សរងកការចាក់សស្រការកំនាត់អនាកប្ររ់ប្រង

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករិទការរាបំ្ទពាក្យេមា្ង ត់សម។

● ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។
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តាបង 12. េនតាិេុែ (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ចំណា:ំ ពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថាេរឹងរួរែតប្តូភរានជប្មះមុននឹងការកំនាត់អាចប្តូភរានផួ្េ់រតាូរ។

ការកាត់រន្ថយេនតាិេុែ SMM អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទការកាត់រន្ថយេនតាិេុែ UEFI SMM រែន្ថម។

● ការកាត់រន្ថយេនតាិេុែ SMM

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព
តាបង 13. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តសអាយអនាកសរងកសអាយែំសនាងរការ ឫរិទមិនសអាយែំសនាងរការ មុែង្ររ៊ូតមានេុភត្ថិភាព។

● សរងកការរ៊ូតមានេុភត្ថិភាព—លំនាសំែងម

មាូែរ៊ូតមានេុភត្ថិភាព ការែកែប្រសលងមាូែែំសនាងរការរ៊ូតមានេុភត្ថិភាព នឹងសធ្វងសអាយមានការផួ្េ់រតាូរនូភលក្ខនាៈរ៊ូតមានេុភត្ថិភាពែែលអនុញ្ញា តសអាយមានការវាយតនមួសលង
ហត្ថសលខាប្ោយភឺ UEFI ។

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● មាូែោកពប្ង្យ—លំនាំសែងម
● មាូតស្ភនកម្ម

Expert Key Management សរងក ឬរិទ Expert Key Management (ការប្ររ់ប្រង ប្រារ់ចុចជំនាញ)

● សរងកមាូែតាមតប្មូភការ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ជសប្មងេការប្ររ់ប្រងប្រារ់ចុចមាូែតាមតប្មូភការមានែូចន៖

● PK—លំនាសំែងម
● KEK

● db

● dbx

ជសប្មងេសអប្កង់រែន្ថមេប្មារ់ការពារេូហ្វែភរ Intel

តាបង 14. Intel Software Guard Extensions 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសរងក Intel SGX ែលនាកសនះកំនាត់ឲ្យអនាកលដាល់នូភររិស្្ថ នែែលមានេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាងរការកូែ/រក្សាទុកព័ត៌មានរសេងរសៅកនាុងររិរទ OS េំខាន់។ ជសប្មងេ
ទាងំសនះរួមមាន៖

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● រានរិទ
● រានសរងក
● Software controlled (ប្ររ់ប្រងសោយេូហ្វែភរ)—លំនាំសែងម

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម ជសប្មងេសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចាំរក្សាទុករែន្ថមររេ់
SGX) ។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● 32 MB

104 ការែំសេងងប្រព័ន្ធ



តាបង 14. Intel Software Guard Extensions (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● 64 MB

● 128 MB—លំនាសំែងម

ការអនុភតតា
តាបង 15. ការអនុភតតា 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Multi Core Support មុែង្រសនះរញ្្ជ ក់ ថាសតងែំសនាងរការនឹងសរងកេនាូលមួយ ឬេនាូលទាងំអេ់។ ការអនុភតតាននកម្ម ភិធីមួយចំនួននឹងប្តូភប្រសេងរសេងងនមួយេនាូលរែន្ថម។

● ទាងំអេ់—លំនាសំែងម
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel SpeedStep ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● សរងក Intel SpeedStep

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទស្្ថ នភាពសែកររេ់អង្គែំសនាងរការរែន្ថម។

● ស្្ថ នភាព C

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Intel® TurboBoost™ ជសប្មងេសនះសរងក ឬរិទមាូែ Intel® TurboBoost™ ររេ់អង្គែំសនាងរការ

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● រានរិទ
● រានសរងក—លំនាំសែងម

ការប្ររ់ប្រងថាមពល
តាបង 16. ការប្ររ់ប្រងថាមពល 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសរងកសោយេ្វ័យប្រភតតាិសៅសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់។

● ភាញា ក់សៅសលង AC

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

សរងក Intel Speed Shift
Technology (រសចចាកភិទ្យារដាូរសល្បងន
Intel)

ជសប្មងេសនះប្តូភរានសប្រងសែងម្បី សរងក/រិទ Intel Speed Shift Technology ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសរងកសោយេ្វ័យប្រភតតាិ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● រិទ—លំនាសំែងម
● សរវងបល់នថ្ង
● បល់នថ្ងសធ្វងការ
● សប្ជងេនថ្ង

ការែំសេងងប្រព័ន្ធ 105



តាបង 16. ការប្ររ់ប្រងថាមពល (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងកឧរករនា៍ USB សែងម្បីែំសនាងរការប្រព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។

● Enable USB Wake Support

● ភាញា ក់សពលសោត Dell USB-C Dock

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការប្តនតពិនិត្យភិទ្យុឥតែែសេ ប្រេិនសរងសរងកែំសនាងរការ លក្ខនាៈពិសេេសនះែឹងពីការភា្ជ រ់ប្រព័ន្ធសៅរណាតា ញមានែែសេ សហងយរនាទា រ់មករិទរណាតា ញភិទ្យុឥតែែសេែែលរានសប្ជងេសរីេ (WLAN និង/ឬ WWAN)។ រនាទា រ់ពីផ្តា ច់ពីរណាតា ញមានែែសេ
រណាតា ញភិទ្យុឥតែែសេនឹងប្តូភសរងកភិញ។

● ការប្តនតពិនិត្យភិទ្យុ WLAN

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

រិទ Sleep (ការសែក) ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឱ្យអនាកបងំែទារ់ការចូលសែកសៅកនាុងររិយ៉កាេ OS ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេ Peak shift ។ ជសប្មងេសនះ សៅសពលសរងក កាត់រន្ថយការសប្រងប្រាេ់ថាមពល AC សៅសពលតប្មូភការែ្ពេ់។ ថ្មមិនប្តូភរានស្កសៅចសនួាះសពលចារ់សលតាងម Peak
Shift និងរញចារ់។

សពលចារ់សលតាងម និងរញចារ់ Peak Shift អាចប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់នថ្ងសធ្វងការទាងំអេ់។

ជសប្មងេសនះកំនាត់កប្មិតស្កថ្ម (15 % សៅ 100 %)

Advanced Battery Charge
Configuration

ជសប្មងេសនះឲ្យអនាករសង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសរងកជសប្មងេសនះ ប្រព័ន្ធររេ់អនាកសប្រង ភិធីស្កេតាង់ោ និងរសចចាកសទេសលសេងសទវត និងកនាុងអំេុងសពលសប្ៅសមាា ងសធ្វងការសែងម្បីរសង្កងនអាយុថ្ម។

មាូត Advanced Battery Charge អាចប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់នថ្ងសធ្វងការទាងំអេ់។

រចនាេម្ព័ន្ធស្កថ្មចម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេមាូែស្កថ្ម។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● ែប្រប្រនល—លំនាំសែងម
● េតាង់ោរ - ស្កថ្មអនាកឲ្យសពញកនាុងកប្មិតេតាង់ោរ។
● ExpressCharge- ថ្មស្កកនាុងរយៈសពលែួីសោយសប្រងប្រាេ់រសចចាក ភិទ្យាស្កថ្មឆ្រ់រហ័េររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● ការសប្រងប្រាេ់ AC នចម្បង
● ផ្ទា ល់ែួនន

ប្រេិនសរងរានសប្ជងេសរីេមុែង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ អនាកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចារ់សលតាងមមុែង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ និងរញ្ឈរ់មុែង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែស្កថ្មទាងំអេ់មិនអាចសប្រងេប្មារ់ថ្មប្ររ់ប្រសេទរានសទ។

ឥរិយ៉រទ POST

តាបង 17. ឥរិយ៉រទ POST 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំសេងងប្រព័ន្ធសៅសពលអនាកសប្រងអាោរ់ទ័រថាមពលនក់ោក់។

● សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ—លំនាសំែងម

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមុែង្រចាក់សស្ប្រារ់ចុចសលែ សៅសពលប្រព័ន្ធរ៊ូត។

● សរងក Numlock—លំនាំសែងម

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការរញចាូលរានា រវាងប្រារ់ចុចទាងំពីរ <Fn> +<Esc> រិទសរងកលក្ខនាៈេំខាន់ររេ ់F1–F12 រវាងមុែង្រេដាង់ោរ និងមុែង្ររនាទា រ់រនសេំ។ ប្រេិនសរងអនាករិទជសប្មងេសនះ សនាះអនាកមិនអាចរិទសរងក
លក្ខនាៈេំខាន់ននប្រារ់ចុចទាងំសនះរានសទ។

● Fn Lock—លំនាសំែងម

106 ការែំសេងងប្រព័ន្ធ



តាបង 17. ឥរិយ៉រទ POST (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● មាូែចាក់សស្ រិទ/េដាង់ោរ
● មាូែចាក់សស្រសរងក/រនាទា រ់រនសេំ—លំនាសំែងម

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសង្កងនសល្បងនែំសនាងរការរ៊ូតសោយរំលងជំហានឆររានា មួយចំនួន។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
● តិចតួច—លំនាសំែងម
● លមអាិត
● េ្វ័យប្រភតតាិ

Extended BIOS POST
Time

អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាករសង្កងតការពន្យារសពលមុនរ៊ូតរែន្ថម។

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

េូសហា្គ សពញសអប្កង់ អនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងកេូសរាសពញសអប្កង់ សរងរូរភាពប្តូភនឹងរុនាភាពរង្ហា ញររេ់សអប្កង់។

● សរងកេូសហា្គ សពញសអប្កង់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការប្ពមាន និងកំហុេ អនុញ្ញា តឱ្យសោកអនាកសប្ជងេសរីេជសប្មងេសលសេងៗសែងម្បីឈរ់ រញចាូល និងរង់ចាំការរញចាូលររេ់អនាកសប្រង រនតាសៅសពលការប្ពមានប្តូភរានរកសឃងញរាុែនតាផ្អា កសៅប្តង់កំហុេ ឬរនតាទាងំសៅសពល កំហុេប្តូភរានរកសឃងញកំេុងសពលែំសនាងរការ
POST ។

ចុចសលងជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● លតាល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ—លំនាំសែងម
● រនតាសពលមានការប្ពមាន
● រនតាសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ

េញ្ញា រង្ហា ញជី ភិត ជសប្មងេសនះ អនុញ្ញា តឲ្យប្រព័ន្ធរញ្្ជ ក់សៅសពល POST រ៊ូតថា រ៊ូតុងថាមពលប្តូភរានែឹងថាចុច ែែលអនាកសប្រងអាចែឹងសោយេំសលង ឬមានអារម្មនា៍ែឹង។

● សរងក េញ្ញា រង្ហា ញជីភិតតាមអូឌីយាូ
● សរងក េញ្ញា រង្ហា ញជីភិតតាមការរង្ហា ញ
● សរងក េញ្ញា រង្ហា ញជីភិតតាមពនួជាសប្កាយកាតា រចុច

លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង
តាបង 18. លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB សៅសពលសរងក Intel AMT អាចប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយឯកស្រអនុញ្ញា តមូលោ្ឋ នតាមរយៈឧរករនា៍លទាុក USB

លួូភកាត់ MEBx ជសប្មងសនះេរញ្្ជ ក់ ថាសតងមុែង្រលួូភកាត់ MEBx រួរប្តូភរានសរងកឬសទ សៅសពលប្រព័ន្ធរ៊ូត។

ការរាបំ្ទនិម្មិតកម្ម
តាបង 19. ការរាបំ្ទនិម្មិតកម្ម 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Virtualization ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថាសតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពែលនាករឹងរែន្ថមែែលលតាល់សោយរសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intel ។
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តាបង 19. ការរាបំ្ទនិម្មិតកម្ម (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● សរងករសចចាកភិទ្យានិម្មិតររេ់ Intel។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

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

● សរងក VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការប្រតិរតតាិែែលរានទុកចិតតា ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថាសតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (MVMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពែលនាករឹងរែន្ថមែែលលតាល់សោយរសចចាក ភិទ្យាប្រតិរតតាិែែលរានទុកចិតតា Intel® ។

ចំណា:ំ TPM ប្តូភែតសរងកសហងយេកម្ម និងរសចចាកភិទ្យានិម្មិត ប្ពមទាំង VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ ប្តូភែតរានសរងកសែងម្បីសប្រងលក្ខនាៈពិសេេសនះ។

ជសប្មងេឥតែែសេ
តាបង 20. ឥតែែសេ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កុងតាក់រា្ម នែែសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧរករនា៍ឥតែែសេែែលអាចប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយកុងតាក់ឥតែែសេ។ ជសប្មងេទាំងសនះរួមមាន៖

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WWAN

● GPS (សៅសលងមាូឌុល WWAN)

● WLAN

● Bluetooth®

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍ឥតែែសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែែសេខាងកនាុង។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WWAN/GPS

● WLAN

● Bluetooth®

● ស្្ម តកាតឥតភា្ជ រ់/ NFC

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ការែថទាំ
តាបង 21. ការែថទា ំ

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Service Tag រង្ហា ញសួ្កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសង្កងតសួ្កប្ទព្យេកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងសួ្កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តសអាយអនាកសធ្វងការប្តលរ់សៅកាន់ហ្វជាមែភរប្រព័ន្ធ។

● អនុញ្ញា តិសអាយ BIOS ទមួាក់ជំនាន់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។
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តាបង 21. ការែថទាំ (រានរនតា)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Data Wipe អនុញ្ញា តសអាយអនាកលុរសចាលនូភទិននាន័យយ៉ា ងមានេុភត្ថិភាពពីឧរករនា៍លទាុកខាងកនាុងទាំងអេ់។

● លុរសចាលសៅសពលរ៊ូតរនាទា រ់

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការស្តា រ Bios សេងងភិញ ការស្តា រ BIOS សេងងភិញពីប្ោយថាេរឹង—ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងម។ អនុញ្ញា តសអាយសធ្វងការស្តា រ BIOS ែែលែូច ពីឯកស្រទាញយករានសៅសលងHDD ឫក៏ USB ខាងសប្ៅ។

ការស្តា រ BIOS សេងងភិញសោយេ្វ័យប្រភតតាិ— អនុញ្ញា តសអាយអនាកទាញយក BIOS សោយេ្វ័យប្រភតតាិ។

ចំណា:ំ ការស្តា រ BIOS សេងងភិញពីប្ោយថាេរឹង មិនរួរសរងកសអាយែំសនាងរការសនាះសទ។

ែតងែតប្តនតពិនិត្យការរួមរញចាូលរានា —សធ្វងការប្តនតពិនិត្យបល់សពលរ៊ូត។

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
តាបង 22. កំនាត់សហតុរណាដា ញ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ប្ពឹតតាិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍ POST ននការែំសេងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍(កំសៅ) ននការែំសេងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការនា៍ថាមពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍(ថាមពល) ននការែំសេងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សៅកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសៅសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសេងង ភិញ វានឹងមិនស្្គ ល់កូនសស្ BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភួាមៗឲ្យរញចាូលកូនសស្ស្តា រសេងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសៅសពលរ៊ូតសេងងភិញមតាងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសស្ស្តា រសេងង ភិញមិនស្្គ ល់ សនាះវាអាចរណាតា លឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសេងងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសេងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ សៅកនាុងប្រអរ់ Search support វាយរញចាូលសួ្កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អនាក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ សរងេិនអនាកមិនមានសួ្កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្រSupportAssist សែងម្បីកំនាត់អតតាេញ្ញា នាកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយេ្វ័យប្រភតតាិ។ អនាកក៏អាចសប្រងសលែេមា្គ ល់លលិតលល ឬែេ្វងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយែួននឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការែែលរានែំសេងងសៅសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. សៅកនាុងរញ្ជីធួាក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំលុតនន BIOS សហងយចុច Download សែងម្បីទាញយកឯកស្រ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកស្រែែលអនាករានរក្សាទុកឯកស្ររចចាុរ្បននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកស្ររចចាុរ្បននាភាព BIOS និងអនុភតតាតាមការែនានាំសៅសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សៅ www.dell.com/support ។
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ការអារ់សែត BIOS សៅកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងម្បីអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS សៅសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសេងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សៅ www.dell.com/support ។

សធ្វងរចចាុរ្បននាភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សៅកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសៅសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសេងង ភិញ វានឹងមិនស្្គ ល់កូនសស្ BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភួាមៗឲ្យរញចាូលកូនសស្ស្តា រសេងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសៅសពលរ៊ូតសេងងភិញមតាងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសស្ស្តា រសេងងភិញមិនស្្គ ល់ សនាះវាអាចរណាតា លឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសេងងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសេងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតតាតាមភិធីស្្គេតាពីជំហានទី 1 ែល់ជំហានទី 6 សៅកនាុង "ការសធ្វងរចចាុរ្បននាភាព BIOS សៅកនាុង Windows" សែងម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម ភិធីការែំសេងង BIOS ចុងសប្កាយរំលុត។
2. រសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចមួងឯកស្រកម្មភិធីែំសេងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរ្បននាភាព BIOS ។
5. ចារ់សលដាងមកុំព្យូទ័រសេងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកស្រកម្មភិធីែំសេងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility រង្ហា ញសេងង។
8. សធ្វងតាមការែនានាែំែលរង្ហា ញសៅសលងសអប្កង់សែងម្បីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរ្បននាភាព BIOS ។

ការអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

ការអារ់សែត BIOS ននកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយសប្រងឯកស្រ update.exe BIOS ែែលរានចមួងសៅប្ោយ FAT32 USB សហងយរ៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសៅសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសេងង ភិញ វានឹងមិនស្្គ ល់កូនសស្ BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភួាមៗឲ្យរញចាូលកូនសស្ស្តា រសេងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសៅសពលរ៊ូតសេងងភិញមតាងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសស្ស្តា រសេងងភិញមិនស្្គ ល់ សនាះវាអាចរណាតា លឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសេងងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសេងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធ្វងរចចាុរ្បននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការឯកស្រអារ់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្រងប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សៅសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានរសង្កងតសេងងរនាទា រ់ពីឆ្នា  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចរញ្្ជ ក់រានសោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អនាកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងម្បីសមងលថាសតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រ
ររេ់អនាក។ ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS រាបំ្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរ្បននាភាព BIOS សនះ។

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

ការអារ់សែតពីមុជានុយរ៊ូត One-Time

សែងម្បីអារ់ែែត BIOS ររេ់អនាកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖

● ប្ោយ USB ប្តូភរានេំអាតសៅនប្រព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ឧរករនា៍មិនចាំរាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● ឯកស្រែែលអាចប្រតិរតតាិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័រររេ់ Dell Support សហងយចមួងសៅថតែំរូងននប្ោយ USB ។
● អាោរ់ទ័រថាមពល AC ែែលភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្រព័ន្ធមុែង្រសែងម្បីអារ់សែត BIOS

អនុភតតាជំហានែូចខាងសប្កាមសែងម្បីប្រតិរតតាិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័តនា: ហាមរិទប្រព័ន្ធកនាុងកំេុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យនទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ពីស្្ថ នភាពរិទថាមពល រញចាូលប្ោយ USB ែែលអនាកចមួងចូលសៅកនាុងរន្ធ USB ររេ់កុំព្យូទ័រ។

110 ការែំសេងងប្រព័ន្ធ

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


2. សរងកកុំព្យូទ័រ សហងយចុចសលងប្រារ់ចុច F12 សែងម្បីចូលសៅកាន់មុជានុយរ៊ូត One-Time, សប្ជងេសរីេ BIOS Update សោយប្រីស៉ៅា េ៍ ឬប្រារ់ចុចេញ្ញា ប្ពនញ រួចចុច Enter ។
មុជានុយហា្វា េ BIOS ប្តូភរានរង្ហា ញ។

3. េូមចុចសលង Flash from file ។
4. សប្ជងេសរីេយក external USB device

5. សប្ជងេសរីេឯកស្រ រួចចុចពីរែងសៅសលងឯកស្រសរាល សហងយរនាទា រ់មក Submit។
6. េូមចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចារ់សលតាងមសេងង ភិញសែងម្បីអារ់សែត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រសនះនឹងចារ់សលតាងមសេងងភិញរនាទា រ់ពីការអារ់សែត BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង
តាបង 23. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង 

ប្រសេទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងម្បីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងម្បីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផួ្េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ននកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អនាកអាចរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងសែងម្បីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់លដាល់ជូននូភេនតាិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិននាន័យសៅសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសៅសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សស្ ឬទុកសចាលសោយរា្ម នអនាកសៅសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេននពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសេងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងប្រព័ន្ធ

សេចកតាីតប្មូភនមុន

អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអនាកប្ររ់ប្រង សៅសពលេ្ថិតកនាុងស្្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងម្បីចូលសៅែំសេងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភួាមរនាទា រ់ពីថាមពលសរងក ឬរ៊ូតសេងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក Security សហងយចុច Enter ។
សអប្កង់ Security រង្ហា ញសេងង។

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

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

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាករានរញចាូលមុនសៅកនាុងចសនួាះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផួ្េ់រតាូរែូចែែលរានេួរសោយ ស្រែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សលតាងមនថ្មី។

ការែំសេងងប្រព័ន្ធ 111



ការលុរ ឬផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងប្រព័ន្ធែែលមានប្ស្រ់

សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្តូភធានាថា Password Status ប្តូភរានសោះសស្រ (សៅកនាុងការែំសេងងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងែែលមានប្ស្រ់។ អនាកមិនអាចលុរ ឬផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងែែលមានប្ស្រ់សទ ប្រេិនសរងស្្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានចាក់សស្រ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងម្បីចូលសៅែំសេងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភួាមរនាទា រ់ពីថាមពលសរងក ឬរ៊ូតសេងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សៅកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក System Security សហងយចុច Enter ។
សអប្កង់ System Security រង្ហា ញសេងង។

2. សៅកនាុងសអប្កង់ System Security (េនតាិេុែប្រព័ន្ធ) សលទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសស្។
3. សប្ជងេយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្ស្រ់ សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជងេយក Setup Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងែែលមានប្ស្រ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសេងង ភិញសៅសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអនាកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសៅសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយស្រមួយនឹងសេនាងេុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ។
6. ចុច Y សែងម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសេងងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចារ់សលតាងមនថ្មី។

ការេមាអា ត BIOS (តសមួងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
អំពីកិចចាការសនះ

សែងម្បីជប្មះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ BIOS េូមសធ្វងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អនាករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows ស្រនថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានឯកស្រែែលភា្ជ រ់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អនាក។

ExpressSign-in

សៅសលងប្រព័ន្ធ Dell Latitude, េិនេ័រចំង្យែួីអាចចូលសប្រងរានសៅសពលប្រព័ន្ធសរងក ឬសៅកនាុងមាូែសែក។ ស្្ថ នភាពប្តឹមប្តូភររេ់អង្គញានាចំង្យែួីរជា Near (ជិត)និង Enable with external monitor (សរងកនមួយនឹងមាូនីទ័រខាងសប្ៅ)។
មុែង្រអង្គញានាចំង្យែួីប្តូភរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតតាិែនាៈសពលែែលកុំព្យូទ័រយួរនែេ្ថិតកនាុងស្្ថ នភាពសរងក សហងយថ្មែែលសៅេល់ររេ់កុំព្យូទ័រយួរនែមានតិចនង 30 នាទី។

លក្ខនាៈ ExpressSign-in សៅកនាុងស្្ថ នភាពជិត
តាបងខាងសប្កាមពន្យល់ពីឥរិយ៉រទស្្ថ នភាពសៅ ជិត ៖

ចំណា:ំ អុិនធជាសហ្វេអនាកសប្រង Dell ExpressSign-in រជានលក្ខនាៈពិសេេររេ់អង្គញានាចំង្យែួី។

ចំណា:ំ សៅកនាុងផ្ទា ងំ ExpressSign-in ចុច Go សៅែក្បរ Setup facial recognition សែងម្បីចារ់សលតាងមជសប្មងេ Windows Hello facial sign-in ។

តាបង 24. ឥរិយ៉រថស្្ថ នភាពសៅជិត 

ស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធ ររិយ៉យ

សរងក/េំងំ ោេ់ប្រព័ន្ធសៅសពលអនាកសប្រងេ្ថិតសៅកនាុងររិសភនាររេ់េិនេ័រ (FoV) ននប្រព័ន្ធកនាុងកំេុងសពលស្្ថ នភាពសែក សហងយសេួងង LED រសញចាញពនួជា
េប្កាេ់ ឬសៅកនាុងស្្ថ នភាពេំងំ។

ចំណា:ំ អង្គញានាមិនោេ់ប្រព័ន្ធសចញពីស្្ថ នភាពែែលមានថាមពលទារែែលមានថ្មតិចនង 30 នាទីសទ។

ចំណា:ំ អង្គញានាមិនរាបំ្ទប្រព័ន្ធភាញា ក់ពីស្្ថ នភាពេំងំ និងស្្ថ នភាពរិទថាមពលសទ។

រិទ មិនោេ់ប្រព័ន្ធពីស្្ថ នភាពថ្មណាមួយេូម្បីែតសៅសពលែែលអនាកសប្រងសៅកនាុងររិសភនាររេ់អង្គញានា (FoV) ។
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ExpressSign-in នមួយស្្ថ នភាពសប្រងប្រាេ់មាូនីទ័រខាងសប្ៅ
អនាកអាចសប្ជងេសរីេសរងក ExpressSign-in ែនាៈសពលភា្ជ រ់សៅមាូនីទ័រខាងសប្ៅសៅ Yes សែងម្បីរក្សាមុែង្រ ExpressSign-in ឱ្យសៅែំសនាងរការសទាះរីនមាូនីទ័រខាងសប្ៅប្តូភរានភា្ជ រ់ក៏សោយ។ សប្ជងេសរីេ No សែងម្បីរិទមុែង្ររសណាតា ះអាេននា
ExpressSign-in នមួយមាូនីទ័រខាងសប្ៅែែលរានភា្ជ រ់។ តាបងខាងសប្កាមពន្យល់ពីលក្ខនាៈស្្ថ នភាពសប្រងប្រាេ់មាូនីទ័រខាងសប្ៅ៖

តាបង 25. ឥរិយ៉រថស្្ថ នភាពសប្រងមាូនីទ័រខាងសប្ៅ 

ស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធ ររិយ៉យ

មាន ប្រេិនសរង ប្រព័ន្ធប្តូភរានភា្ជ រ់សៅមាូនីទ័រខាងសប្ៅ សនាះេិនេ័រចំង្យែួីពិនិត្យថាសតងអនាកសប្រងេ្ថិតសៅកនាុង FoV ររេ់េិនេ័រឬសទ។

សទ សនះរជានស្្ថ នភាពសែងម សហងយស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធសៅែតមិនផួ្េ់រតាូរ េូម្បីែតអនាកសប្រងសៅសប្ៅ FoV ររេ់េិនេ័រ។

អុីនធជាសហ្វេអនាកសប្រង ExpressSign-in សៅកនាុងស្្ថ នភាពសប្រងមាូនីទ័រខាងសប្ៅ
សៅសពលមាូនីទ័រខាងសប្ៅមួយ ឬសប្ចងនប្តូភរានភា្ជ រ់សៅប្រព័ន្ធ សហងយស្្ថ នភាព Near ឬ Away ប្តូភរានសរងក សនាះផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ប្តូភរានរង្ហា ញសៅសលងមាូនីទ័ររមម សហងយអនាកអាចសប្ជងេសរីេ Yes ឬ No សែងម្បីសរងក ឬរិទអង្គញានាចំង្យែួី។

ប្រេិនសរង សោកអនាកសប្ជងេសរីេ Yes សនាះេិនេ័រចំង្យែួ ីប្តូភរានសរងក។ ប្រេិនសរង សោកអនាកសប្ជងេសរីេ No សនាះេិនេ័រចំង្យែួី មិនប្តូភរានសរងក។ ប្រេិនសរង សោកអនាកសប្ជងេសរីេប្រអរ់ Do not show again (មិនរង្ហា ញមដាងសទវត) សនាះស្រែែលថា អនាកសប្រង
ប្តូភែតេ្ថិតសៅកនាុង FoV ររេ់េិនេ័រសែងម្បីឲ្យលក្ខនាៈពិសេេសនាះែំសនាងរការសោយប្រប្កតី មិនប្តូភរានរង្ហា ញរហូតែល់ជសប្មងេប្តូភរានសរងកសោយនែមតាងសទវត។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមាូនីទ័រនសប្ចងនប្តូភរានភា្ជ រ់ សនាះផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ប្តូភរានរង្ហា ញែតសលងមាូនីទ័រទីមួយែែលប្តូភរានភា្ជ រ់សៅប្រព័ន្ធ និងមិនែមនមាូនីទ័ររនតារនាទា រ់សទ។

ែំសនាងរការរូរតំណាង Dell ExpressSign-in/Systray

កម្មភិធី Dell ExpressSign-in រាបំ្ទមុែង្រែំសនាងរការសោយេ្វ័យប្រភតតាិសៅសពលកម្ម ភិធីេ្ថិតកនាុងថាេប្រព័ន្ធ។ សៅសពលអនាកសចញពីកម្ម ភិធី Dell Proximity Sensor សនាះអនាកប្តូភសរងកែំសនាងរការកម្ម ភិធីសេងងភិញ សហងយសរងកែំសនាងរការមុែង្រសនះសោយនែ។ អនាកអាចសរងក
រូរតំណាង Systray សែងម្បីចារ់សលតាងមផ្ទា ងំ Dell ExpressSign-in ពីកុំព្យូទ័រប្រព័ន្ធរនាទា រ់ព ីDell Proximity Sensor ប្តូភរានែំសនាងរការ។

សែងម្បីចារ់សលតាងម Dell ExpressSign-in េូមសធ្វងតាមជំហានែូចខាងសប្កាម៖

1. ចុច Windows Settings > System > Power & Sleep > Dell Proximity Sensor > Change PC behavior សោយែលអាកសលងលក្ខនាៈែែលសៅជិតររេ់អនាកសៅ PC សែងម្បី
ចារ់សលតាងមផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ។

ចំណា:ំ អនាកអាចចារ់សលតាងមផ្ទា ំង Dell Proximity Sensor សៅសពលប្រព័ន្ធសរងក ឬសៅកនាុងមាូែសែក។

2. ចុច Change PC Behavior សោយែលអាកសលងលក្ខនាៈែែលសៅជិតររេ់អនាកសៅ PC ែែលមានរង្ហា ញសៅខាងសប្កាមសអប្កង់ Settings ។
3. អនាកអាចចុចពីរែងសលង Systray សែងម្បីចារ់សលតាងមសរងកផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ។
4. ចុចស៉ៅា េ៍ស្តា ំសលង Systray សែងម្បីសមងលមុជានុយររិរទ។

ជសប្មងេសៅកនាុងមុជានុយររិរទមាន៖

តាបង 26. ជសប្មងេមុជានុយររិរទ 

ស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធ ជសប្មងេ

Near និង Away ● សប្ជងេសរីេ Away សែងម្បីសរងកការចាក់សស្ប្រព័ន្ធ និងរិទសអប្កង់សៅសពលអនាកផួ្េ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សោះធីក Near សែងម្បីរិទការចាក់សស្ប្រព័ន្ធសពលអនាកផួ្េ់សចញពីប្រព័ន្ធ។

សរងកមាូនីទ័រខាងសប្ៅ ● សប្ជងេសរីេ សរងកមាូនីទ័រខាងសប្ៅ សែងម្បីសរងក ExpressSign-in ។
● សោះធីក សរងកមាូនីទ័រខាងសប្ៅ សែងម្បីរិទ ExpressSign-in ។

សរងកកម្ម ភិធី សប្ជងេសរីេសែងម្បីចារ់សលតាងមកម្ម ភិធីកុំព្យូទ័រ ExpressSign-in

រិទ រិទកម្ម ភិធីកុំព្យូទ័រ ExpressSign-in សហងយលុររូរតំណាង Systray ពីប្រព័ន្ធ។ ចារ់សលតាងម
ExpressSign-in សេងងភិញពីទំព័រការកំនាត់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ ឬសប្រងជសប្មងេ Search សែងម្បីសមងល និងចារ់សលតាងម
ExpressSign-in ។

ស្្ថ នភាព Dell ExpressSign-in Field of View (FoV)

Field of View (FoV) កំនាត់ចំង្យ និងមុំែែលអង្គញានាចំង្យែួីអាចរកសឃងញែនាៈសពលែែលមុែង្រអង្គញានាចំង្យែួីប្តូភរានសរងក។ FoV រួមរញចាូលទាងំកប្មិតមុំ និងកប្មិតចំង្យ។ Dell េូមែនានានំូភចំង្យរវាងអនាក និងសអប្កង់កុំព្យូទ័រយួរនែរួរែតមានចំង្យ 70
េង់ទីែមាប្ត េប្មារ់ែំសនាងរការលអារំលុតននអង្គញានាចំង្យែួី។

ការែំសេងងប្រព័ន្ធ 113



តាបង 27. ស្្ថ នភាព FoV 

ស្ម្ម ះទីតាងំ ររិយ៉យ

កប្មិតមុំ អង្គញានាចំង្យែួីសនះរួរែតែំសនាងរការរានលអាកនាុងការរកសឃងញភតតាមាន/អភតតាមានររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់សៅកនាុងកប្មិតមុំបងស្ជី 27° ែូចរានកំនាត់
សោយចំនុាចកណាតា លននសរាលសៅ។

កប្មិតចំង្យ អង្គញានាចំង្យែួីរួរែតែំសនាងរការមុែង្ររានលអាកនាុងការរកសឃងញភតតាមាន/អភតតាមានររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់តូចកនាុងចំង្យ <100 េម

កម្មភិធីកំនាត់សពលចាក់សស្
កម្មភិធីកំនាត់សពលចាក់សស្រជានសពលសភោប្រហាក់ប្រែហលេប្មារ់ Dell Express Sign-in សែងម្បីកំនាត់ថាអនាកសប្រងែលងសៅពីមុែប្រព័ន្ធ ឬក៏សៅកនាុង FoV ។ មុែង្រសនះនឹងស្្គ ល់អភតតាមានបងកាយររេ់អនាក សហងយចាក់សស្ប្រព័ន្ធ។

តនមួកនាុងកម្ម ភិធីកំនាត់សពលចាក់សស្រជា 60 ភិនាទី (លំនាសំែងម) 90 ភិនាទី និង 120 ភិនាទី។ ប្រេិនសរង Away ប្តូភរានកំនាត់ន OFF សនាះជសប្មងេកម្ម ភិធីកំនាត់សពលចាក់សស្មានពនា៌ប្រសលះ។

រាបំ្ទប្ជុងប្តសចវក
ExpressSign-in សធ្វងការែូចែែលរានកំនាត់សៅកនាុងមុំប្តសចវករួនែែលរានរាំប្ទេប្មារ់មាូតនក់ោក់មួយ។ ExpressSign-in មិនសធ្វងការផួ្េ់រតាូរស្្ថ នភាពែែលសកងតមានសទ ប្រេិនសរងអនាកេ្ថិតសៅកនាុង FoV ររេ់អង្គញានាចំសពាះមុំប្តសចវកែែលមិនរាបំ្ទ។ សៅសពល
ប្រព័ន្ធេ្ថិតសៅកនាុងមុំប្តសចវកែែលរានរាបំ្ទ ExpressSign-in នឹងចារ់សលតាងមផួ្េ់រតាូរស្្ថ នភាព។ ប្ជុងប្តសចវកែែលរាំប្ទមាន៖

តាបង 28. រាបំ្ទប្ជុងប្តសចវក 

ប្រព័ន្ធនមួយស្្ថ នភាព រាបំ្ទប្ជុងប្តសចវក រូរភាព

ប្រអរ់ 60˚ សៅ 150˚

សជងងទប្ម 210˚ សៅ 300˚

សថសរួត មិនរាបំ្ទ

114 ការែំសេងងប្រព័ន្ធ



តាបង 28. រាបំ្ទប្ជុងប្តសចវក (រានរនតា)

ប្រព័ន្ធនមួយស្្ថ នភាព រាបំ្ទប្ជុងប្តសចវក រូរភាព

រត់ មិនរាបំ្ទ

ការែំសេងងប្រព័ន្ធ 115



ការសោះប្ស្យរញ្ហា
ប្រធានរទ :

• ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
• ការភិនិច្ឆ័យសលងការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

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

• ពនួជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ
• នាេិកាសមាា ងនក់ែេតាង (RTC)

• ជសប្មងេស្ដា រសេងងភិញ និងសមសឌវរប្មុងទុក
• ភែតាថាមពល WiFi

• រំសោះថាមពលសេេេល់ (អនុភតតាការកំនាត់ហាែែភរសេងង ភិញ)

ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
ែូចនកុំព្យូទ័រយួរនែភារសប្ចងនែែរ កុំព្យូទ័រយួរនែររេ់ Dell សប្រងថ្មលីចូមអុីយាុង។ ប្រសេទមួយននថ្មលីចូមអុីយាុង រជាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ។ ថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ មានការសកងនសេងងនូភប្រនប្រិយភាពនារាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មីៗសនះ សហងយរានកួាយសៅនេតាង់ោរសៅកនាុងឧេ្សាហកម្មសអេិចប្តូនិក សោយស្រែតចំនាង់
ចំនូាលចិតតាររេ់អតិថិជនេប្មារ់ទប្មង់សេដាងង (នពិសេេនមួយកុំព្យូទ័រយួរនែសេដាងងនងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ រសចចាក ភិទ្យាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយ រជានកតាតា េកាតា នុពលែែលរណាតា លឲ្យប្រារ់ថ្មសរាា ង

ថ្មែែលសរាា ងអាចរាះពាល់ែល់ែំសនាងរការននកុំព្យូទ័រយួរនែ។ សែងម្បីទរ់ស្្ក ត់ការែូចខាតរែន្ថមសទវតចំសពាះឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ ់ឬេមាេភារលទាុកខាងកនាុងែែលនាឲំ្យែំសនាងរការមិនប្រប្កតី េូមរញ្ឈរ់ការសប្រងកុំព្យូទ័រយួរនែ និងសធ្វងឲ្យវាអេ់ថាមពលសោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យសប្រងអេ់។

ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានែូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សយងងេូមលតាល់អនុស្េន៍ឲ្យទាក់ទងសៅែលនាកជំនួយលលិតលល Dell េប្មារ់ជសប្មងេសែងម្បីែូរថ្មែែលសរាា ងសៅសប្កាមលក្ខែនា្ឌ ននកិចចាេន្យាធានាឬកិចចាេន្យាសេវាកម្ម សោយរួមរញចាូលទាំងជសប្មងេេប្មារ់ែូរសោយ
អនាករសចចាកសទេសេវាកម្មែែលរានអនុញ្ញា តររេ ់Dell លងែែរ។

ការែនានាំេប្មារ់ការប្ររ់ប្រង និងការរតាូរថ្មលីចូមអុីយាុងមានែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសៅសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● សធ្វងឲ្យថ្មអេ់ថាមពលមុនសពលសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។ សែងម្បីសធ្វងឲ្យថ្មអេ់ថាមពល េូមែកអាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធ សហងយប្រតិរតតាិប្រព័ន្ធែតសលងថាមពលថ្មរាុសណាោ ះ។ សៅសពលែែលប្រព័ន្ធនឹងែលងមានែំសនាងរការសៅសពលែែលរ៊ូតុងថាមពលប្តូភរានចុច សនាះថ្មអេ់ថាមពលទាងំប្េុងសហងយ។
● ហាមរំែរក ទមួាក់ សធ្វងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែនទ ។
● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
● ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងនលទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្រងឧរករនា៍ប្ររ់ប្រសេទសែងម្បីទល់ ឬរាេ់ថ្ម។
● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភនរ់សៅកនាុងឧរករនា៍សោយស្រែតវាសរាា ង កុំព្យាយ៉មសោះវាសោយចាក់ទមួុះ ពត ់ឬកសមទាចវា សប្ពាះថាវាអាចរង្កឲ្យមានសប្រាះថានា ក់។
● មិនប្តូភរាុនរាងែំសេងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រយួរនែសេងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្ររែនាតា រ់សៅសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្ររល់សៅឱ្យ Dell ភិញសៅកនាុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (លតាល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសរារពតាមរទរញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្ររែនាតា រ់សៅសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សៅឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកនឆនាែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយលលិតលល Dell តាមរយៈ https://www.dell.com/support េប្មារ់ជំនួយ និងការែនានារំែន្ថម។
● ការសប្រងថ្មែែលមិនែមននររេ់ Dell ឬមិនប្តូភរានា អាចរសង្កងនហានិេ័យននការសឆះ ឬលទាុះ។ េូមែូរថ្មែតនមួយថ្មប្តូភរានា ែែលរានទិញពី Dell ែែលប្តូភរានរចនាសេងងសែងម្បីសធ្វងការនមួយកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ កុំសប្រងថ្មពីកុំព្យូទ័រសលសេងសទវតនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ ប្តូភទិញអារុយពិតប្រាកែពី

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

ថ្មលីចូមអុីយាុង អាចសរាា ងសប្កាមសហតុលលនសប្ចងនែូចន អាយុកាល ចំនួនននភែតាែែលរានស្ក ឬការរាះពាល់សៅនឹងកំសៅែ្ពេ់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែកលមអាែំសនាងរការ និងអាយុកាលននថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែ ប្ពមទាងំសែងម្បីកាត់រន្ថយលទ្ធភាពកសកងតសេងងននរញ្ហា  េូមចូលសមងល Dell Laptop
Battery - Frequently Asked Questions (ថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែ Dell - េំនួារែែលេួរនញឹកញារ់) ។

ការភិនិច្ឆ័យសលងការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតតាការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននែលនាករឹងររេ់អនាក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS សហងយែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងកនាុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូភជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអនាក៖
● ែំសនាងរការសធ្វងសតេតាសោយេ្វ័យប្រភតតាិ ឬកនាុងមាូែអនតារេកម្ម
● សធ្វងសតេតាមដាងសទវត
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● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេតា
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេតាហ្មត់ចត់សែងម្បីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេតារែន្ថមសែងម្បីលតាល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលស្រស្្ថ នភាពែែលប្រារ់អនាកប្រេិនសរងការសធ្វងសតេតាប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យ
● សមងលស្រកំហុេែែលប្រារ់អនាកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំេុងសពលសធ្វងសតេតា

ចំណា:ំ សតេដាេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនតារកម្មពីអនាកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអនាកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសេងង។

ការែំសនាងរការភិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ែនាៈសពលនិមិតតាេញ្ញា  Dell រង្ហា ញសេងង។
3. សៅសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងសប្កាមែលនាកខាងសឆ្វង។

ទំព័រខាងមុែននការភិនិច្ឆ័យរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែលនាកខាងសប្កាមសែងម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានរង្ហា ញ។

ធាតុែែលរានរកសឃងញប្តូភរានរង្ហា ញ។
6. សែងម្បីែំសនាងរការសធ្វងសតេតាភិនិច្ឆ័យសៅសលងឧរករនា៍នក់ោក់ ចុចសលង Yes(រាទ/ចាេ) សែងម្បីរញ្ឈរ់ការសធ្វងសតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆ្វង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្វងសតេដា)។
8. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលែកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសេងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលែសលទាបងផ្ទា ត់ សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

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

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) រជានឧរករនា៍ភិនិច្ឆ័យេ្វ័យសតេតាែែលមានប្ស្រ់ររេ់ប្រព័ន្ធែែលសធ្វងឲ្យការ ភិនិច្ឆ័យសលងឧរករនា៍រញ្្ជ ែែលរានភា្ជ រ់សៅសលងប្រព័ន្ធ (EC) មានភាពប្រសេងរសេងងសៅសពលវាែូច។

ចំណា:ំ M-BIST អាចប្តូភរានចារ់សលតាងមែំសនាងរការតាមធម្មតាមុនសពល POST (េ្វ័យសតេតាសលងថាមពល)។

រសរវរែំសនាងរការ M-BIST

ចំណា:ំ M-BIST ប្តូភែតប្តូភរានចារ់សលតាងមសលងប្រព័ន្ធពីស្្ថ នភាពថាមពលរិទ មិនថារានភា្ជ រ់សៅនឹងថាមពល AC ឬមានែតថ្មរាុសណាោ ះ។

1. ចុច និងទរ់ឲ្យនរ់នូភប្រារ់ចុច M និងរ៊ូតុងថាមពល សៅសលងកាតា រចុច សែងម្បីចារ់សលតាងមកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. សៅសពលែែលប្រារ់ចុច M និងរ៊ូតុងថាមពល ចុចនរ់ែររសនះ ពនួជាថ្ម LED រង្ហា ញស្្ថ នភាពពីរយ៉ា ង៖

a. រិទ៖ មិនមានរញ្ហា ប្តូភរានរកសឃងញនមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនាះសេងយ
b. សលនងទុំ៖ រង្ហា ញថាមានរញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3. ប្រេិនសរងមានការរបជ័យមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ស្្ថ នភាពថ្ម LED នឹងរសញចាញកូែកំហុេមួយកនាុងចំសណាមកូែកំហុេខាងសប្កាមចំនួន 30 ភិនាទី៖

តាបង 29. កូែកំហុេ LED 

លំនាសំេួងងសោតេួឹរែេួត រញ្ហា ែែលអាចសកងតមាន

ពនា៌សលនងទុំ ពនា៌េ

2 1 របជ័យ CPU

2 8 របជ័យលួូភថាមពល LCD

1 1 របជ័យកនាុងការរកសឃងញ TPM

2 4 របជ័យការសធ្វងរចចាុរ្បននាភាព SPI ែែលមិនអាចស្តា រភិញរាន

4. ប្រេិនសរងមិនមានការរបជ័យនមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសទ LCD នឹងរនតាែំសនាងរការតាមរយៈសអប្កង់ពនា៌ែិតែែលរានពិពនា៌នាសៅកនាុងែលនាក LCD-BIST រយៈសពល 30 ភិនាទី សហងយរនាទា រ់មករិទថាមពល។
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ការសធ្វងសតេតាលួូភថាមពល LCD (L-BIST)

L-BIST រជានការលតាល់រែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេ្វ័យប្រភតតាិសៅសពល POST ។ L-BIST នឹងពិនិត្យសលងលួូភថាមពល LCD ។ ប្រេិនសរងមិនមានថាមពលប្តូភរានល្គត់ល្គង់សៅ LCD (ឧ. សេវរ្វី L-BIST
ែូច) សនាះសេួងង LED ននស្្ថ នភាពថ្មនឹងសោតកូែកំហុេ [2,8] ឬកូែកំហុេ [2,7]។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរង L-BIST ែូច សនាះ LCD-BIST មិនអាចែំសនាងរការសោយស្ររា្ម នថាមពលប្តូភរានល្គត់ល្គង ់LCD ។

រសរវរសធ្វងសតេតា L-BIST

1. ចុចរ៊ូតុងថាមពលសែងម្បីសរងកែំសនាងរការប្រព័ន្ធ។
2. ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធមិនសរងកែំសនាងរការែូចធម្មតាសនាះសទ េូមសមងលពនួជាស្្ថ នភាពថ្ម LED ៖

● ប្រេិនសរងស្្ថ នភាពថ្ម LED រង្ហា ញកូែកំហុេ [2,7] ែែសេសអប្កង់អាចមិនប្តូភរានភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូភសទ។
● ប្រេិនសរងពនួជាស្្ថ នភាពថ្ម LED សោតសេួងងកូែរញ្ហា  [2,8] សនាះមានន័យថាមានរញ្ហា សៅសលងរណាតា ញថាមពល LCD ននផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ែូចសនះរា្ម នថាមពលប្តូភរានល្គត់ល្គង់សៅ LCD សនាះសទ។

3. ចំសពាះករនាីសនះ សៅសពលកូែកំហុេ [2,7] ប្តូភរានរង្ហា ញ េូមពិនិត្យសមងលថាសតងែែសេសអប្កង់ប្តូភរានភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូភែែរឬសទ។
4. កនាុងករនាីែែលកូែកំហុេ [2,8] ប្តូភរានរង្ហា ញ េូមរតាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។

កម្មភិធីេ្វ័យសតេតាភា្ជ រ់មកប្ស្រ់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរនែ Dell រានភា្ជ រ់មកនមួយកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ែែលមានមកប្ស្រ់ ែែលជួយអនាកសែងម្បីកំនាត់ឲ្យរានថា សតងភាពមិនប្រប្កតីននសអប្កង់ែែលអនាកកំពុងជួរប្រទះ រជានរញ្ហា ទាក់ទងនមួយ LCD (សអប្កង់) ររេ់កុំព្យូទ័រយួរនែ Dell ឬនមួយកាតភីសែអូ (GPU) និងការកំនាត់
PC ។

សៅសពលអនាកកត់េមា្គ ល់ភាពមិនប្រប្កតីននសអប្កង់ ែូចនញាក់ៗ ែូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច្បាេ់ឬរូរភាពប្ពិល មានរនាទា ត់កាត់សលតាកឬរញ្ឈរ ពនា៌ប្េអារ់ នសែងម វានែំសណាះប្ស្យលអា សោយប្តូភោក់ LCD (សអប្កង់) ឲ្យសៅោច់ពីសរសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធីេ្វ័យសតេតាែែលភា្ជ រ់មកប្ស្រ់ (BIST)។

រសរវរសធ្វងសតេតា LCD BIST

1. រិទថាមពលកុំព្យូទ័រយួរនែ Dell ។
2. ផ្តា ច់ឧរករនា៍ទាងំឡាយែែលរានភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អនាក។ ភា្ជ រ់ែតអាោរ់ទ័រ AC (ឆ្នា ងំស្ក) សៅកុំព្យូទ័រយួរនែ។
3. ចូរប្រាកែថា LCD (សអប្កង់) ស្អា ត (រា្ម នធូលីែីសៅសលងនលទាររេ់សអប្កង់)។
4. ចុច និងទរ់ឱ្យនរ់នូភប្រារ់ចុច D និងសរងក កុំព្យូទ័រយួរនែសែងម្បីចូលសៅមាូតេ្វ័យសតេតាែែលមានភា្ជ រ់មកប្ស្រ់េប្មារ ់LCD (BIST) ។ រនតាចុចប្រារ់ចុច D ឲ្យនរ់ រហូតែល់ប្រព័ន្ធរានរ៊ូត។
5. សអប្កង់នឹងរង្ហា ញពនា៌ែិត និងផួ្េ់រតាូរពនា៌សៅសលងសអប្កង់ទាំងមូលសៅេ ស្ច្ម  ប្កហម នរតង និងសែវភពីរែង។
6. រនាទា រ់មកវានឹងរង្ហា ញពនា៌េ ស្ច្ម  ប្កហម។
7. ពិនិត្យសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័តនាចំសពាះភាពមិនប្រប្កតីណាមួយ (រនាទា ត់ ពនា៌ប្ពាល ឬែរកពនា៌សៅសលងសអប្កង់)។
8. សៅចុងរញចារ់ននពនា៌ែិតចុងសប្កាយ (ប្កហម) ប្រព័ន្ធនឹងរិទ។

ចំណា:ំ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរ៊ូតនមុន Dell SupportAssist សៅសពលចារ់សលតាងម នឹងែំសនាងរការ LCD BIST មុនសរ សោយរំពឹងថា មានការអនតាបរមន៍ររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់ែែលរញ្្ជ ក់ពីមុែង្រររេ់ LCD ។

ពនួជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សេួងងស្្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មស្ករានសលងេពី 5%។

ពនា៌សលនងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ
● អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានស្កថ្មសពញ។
● កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មស្ករានសលងេពី 5% ។
● កុំព្យុទ័រេ្ថិតសៅកនាុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពនួជាសេួងងថាមពល និងពនួជាសេួងងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលនងទុំ នមួយេសមួងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពនួជាសេួងងថាមពល និងពនួជាសេួងងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលនងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនតា រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។

តាបងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗនន ពនួជាសេួងងថាមពល និងពនួជាសេួងងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖
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តាបង 30. សលែកូែ LED 

សលែកូែសេួងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,1 របជ័យអង្គែំសនាងការ

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

2,3 មិនស្្គ ល់អង្គចងចាំ រឺ RAM (Random-Access Memory)

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

2,5 អង្គចងចាំតំសេងងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 របជ័យែលនាកសអប្កង់

2,8 ការល្គត់ល្គង់ថាមពល LCD របជ័យ។ ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,1 ថ្មប្រារ់េំែរាត

3,2 របជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសឃងញរូរភាពស្តា រសេងងភិញ

3,4 រកសឃងញរូរភាពស្តា រសេងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 របជ័យថាមពល

3,6 ការហា្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ពនួជាសេួងងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមបា ៖ រង្ហា ញថាសតងកាសមបា កំពុងសប្រង រឺអត់។

● ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមបា កំពុងសប្រង។
● រិទ — កាសមបា មិនរានសប្រង។

ពនួជាសេួងងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្រតាូរនរ់៖ រង្ហា ញថាសតងការចាក់សស្រតាូរនរ់ រិទ ឬសរងក។

● ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្រតាូរនរ់សរងក។
● រិទ — ចាក់សស្រតាូរនរ់រិទ។

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ
សៅសពលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកចូលសៅ Dell SupportAssist OS Recovery សោយេ្វ័យប្រភតតាិ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែេកែែលប្តូភរានែំសេងងនមុនសៅសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាងំអេ់ែែលរានែំសេងងសៅសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows ។ វាមានលទាុកកម្ម ភិធីសែងម្បី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្ស្យរញ្ហា ែែលអាចសកងតសេងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ហាែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាក រប្មុងទុកឯកស្រររេ់អនាក ឬស្តា រកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់ស្្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័ររាបំ្ទររេ់ Dell សែងម្បីសោះប្ស្យរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅសពលែែលវារបជ័យសែងម្បីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការរមម សោយស្រការរបជ័យែលនាកេូហ្វែភរ ឬហាែែភរ។

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

នាេិកាសមាា ងនក់ែេតាង (RTC)

មុែង្រកំនាត់សេងងភិញនូភនាេិកាសមាា ងនក់ែេតាង (Real Time Clock, RTC) អនុញ្ញា តសអាយអនាកឬ អនាករសចចាកសទេសេវាកម្ម ស្តា រប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Dell Latitude ប្រព័ន្ធនថ្មីពីស្្ថ នភាព រា្ម ន POST/រា្ម នថាមពល/រា្ម នរ៊ូត។ អង្គសោតចាេ់ែែលសរងកការកំនាត់
RTC នថ្មីមិនប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សទវតសទសលងមាូែែលទាំងសនះ។

ចារ់សលតាងមការកំនាត់ RTC នថ្មីនមួយប្រព័ន្ធែែលប្តូភរានរិទ សហងយភា្ជ រ់សៅថាមពល AC ។ ចុច សហងយេង្កត់រ៊ូតុងថាមពលសអាយរានស្មេិរ (30) ភិនាទី។ ការកំនាត់ប្រពន្ធ ័RTC នឹងសកងតមានសៅសពលសោកអនាកែលងរ៊ូតុងថាមពលភិញ។

ជសប្មងេស្ដា រសេងងភិញ និងសមសឌវរប្មុងទុក
េូមែនានាឲំ្យរសង្កងតប្ោយស្ដា រសេងងភិញសែងម្បីសោះប្ស្យ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសេងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការស្ដា រសេងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows សៅសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល ជសប្មងេស្ដា រសេងងភិញ
និងសមសឌវរប្មុងទុកររេ់ Dell។
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ភែតាថាមពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយស្រ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែតាថាមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតតា។ ែរររទខាងសប្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតតាភែតាថាមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ែួះ (អនាកលតាល់សេវាអុីនធជាសនាត) លតាល់នូភឧរករនា៍រនសេំរានា នន មាូែឹម/សបា ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសបា ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសបា ទ័រឥតែែសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រំសោះថាមពលសេេេល់ (អនុភតតាការកំនាត់ហាែែភរសេងង ភិញ)

អំពីកិចចាការសនះ

ថាមពលសេេេល់នចរនតាអរ្គីេនីស្តា ទិចែែលសៅេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងម្បីេុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងម្បីការពារឧរករនា៍សអេិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសៅកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក សយងងេូមសេនាងឱ្យអនាករំសោះថាមពលសេេេល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការរំសោះថាមពលសេេេល់ ឬម្យាា ងសទវតថាការអនុភតតា "ការកំនាត់ហាែែភរសេងង ភិញ" ក៏នជំហានកនាុងការសោះប្ស្យរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងម្បីរំសោះថាមពលសេេេល់ (អនុភតតាការកំនាត់ហាែែភរសេងង ភិញ)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. ផ្តា ច់អាោរ់ទ័រថាមពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថាមពលឲ្យនរ់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងម្បីរំសោះថាមពលសេេេល់។
6. ែំសេងងថ្ម។
7. ែំសេងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថាមពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតតាការកំនាត់ហាែែភរសេងងភិញ េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000130881 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកតាីតប្មូភនមុន

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

អំពីកិចចាការសនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូភជសប្មងេសេវារាំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មងេទាំងសនះអាចែប្រប្រនលសៅតាមប្រសទេ និងលលិតលល សហងយនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រែហលនមិនអាចមានសៅកនាុងតំរន់ររេ់អនាក។ សែងម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទែលនាករសចចាកសទេ ឬ
ការរសប្មងសេវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្រសេទរាបំ្ទររេ់អនាក។
3. សលទាបងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សៅកនាុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជងេយកប្រសទេ/តំរន់ សៅខាងសប្កាមននទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬរាបំ្ទែែលេមប្េរែលអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អនាក។
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