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ការធ្ល ែីការលៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ប្រធានបទ :

• ការដណនាំអំពីសុែត្ថិភាព

ការដណនាំអំពីសុែត្ថិភាព
ប្លរីការដណនាំសុែត្ថិភាពែូចខាងក្លរាមលែម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងលែម្បីធានានូែសុែត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ែិធីសាស្ត្រនីមួយៗដែលមានក្នុងឯកសារលនះ សន្មត់ថាអ្នកបានអានព័ត៌មានសុែត្ថិភាពដែលេ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់
អ្នករួចលហយ លលកលលងដតមានកំណត់សម្គាល់ផ្លសងពីលនះ។

ចំណាំ: មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ចូរអានព័ត៌មានអំពីសុែត្ថិភាព ដែលមានេ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័តមានបន្ដថម ស្តីពីការអនុែត្តប្រកបលដាយសុែត្ថិភាពបំផុត សូមលមលលគហទំព័រ ការអនុែត្តតាមបទបញ្ញត្តិ
តាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ចំណាំ: ផ្តាច់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីប្រេពថាមពលទាំងអស់មុននឹងលបកផ្ទាំង ឬគម្របកុំព្យូទ័រ។ បន្ាទប់ពីបញ្ចប់ការងារលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ សូមដាក់គម្រប និងផ្ទាំងបន្ទះទាំងអស់ចូល ែិញមុននឹងេ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចូលព្ រីេ្លលង។

ប្រយ័ត្ន: លែម្បីលជ សវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រ ត្រូែប្រាកែថាផ្នទសម្រាប់ធ្ល ែីការគឺមានលក្ខណៈរាបស្លម និងស្អាត។

ប្រយ័ត្ន: លែម្បីលជ សវាងការខូចខាតសមាសភាគ និងកាត សូមកាន់ពួកវាលៅត្រង់ដគមរបស់វា និងលជ សវាងការបាះម្ជុល និងលស ែគ្ ែីកុងតាក់។

ប្រយ័ត្ន: អ្នកគួរអនុែត្តលដាះស្រាយបញ្ហា និងជួសជុលតាមការអនុញ្ញាត ឬបានដណនាំលដាយក្រុមជំនួយបច្លចកលទសរបស់ Dell ។ ការខូចខាតលដាយសារការផ្តល់លសវាកម្ម ដែលមិនត្រូែបានអនុញ្ញាតលដាយក្រុមហ៊ុន Dell គឺមិនបានទទួលការធានាពី
ក្រុមហ៊ុនលឡយ។ សូមលមលលសចក្ែីដណនាំអំពីសុែត្ថិភាពដែលេ្ជាប់មកជាមួយផលិតផល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័ត្ន: មុននឹងបាះផ្ដនកខាងក្នុងរបស់កុំព្យូទ័រ អ្នកត្រូែអនុែត្ត លដាយការបាះផ្នទលោហៈដែលមិនមានោបពណ៌ែូចជាផ្ដនកលោហៈលៅក្លរាយកុំព្យូទ័រ។ លៅលពលដែលអ្នកធ្ល ែីការ ចូរបាះផ្នទលោហៈដែលមិនមានោបពណ៌ជាលរំយៗលែម្បីរំលដាះចរន្តអគ្គីស
នីស្តាទិកដែលអាចបាះពាល់ែល់សមាសភាគខាងក្នុង។

ប្រយ័ត្ន: លៅលពលអ្នកផ្ដាច់ខ្ដស ត្រូែទាញលៅលលឧបករណ៍េ្ជាប់របស់វា ឬបន្ទះសម្រាប់ទាញរបស់វា មិនដមនទាញខ្ដសលដាយផ្ទាល់លនាះលទ។ ខ្ដសមួយចំនួនមានឧបករណ៍ជាប់គន្លឹះ ឬខ្លៅមូលលដាយនែដែលអ្នកត្រូែដតលដាះលចញមុនលពលផ្តាច់ខ្ដស។ លៅលពល
ផ្ដាច់ខ្ដស ត្រូែដាក់តម្ រឹមពួកវាឲ្យត្រូែគ្នា និងស្លមគ្នា លែម្បីលជ សវាងការលកាងម្ជុលឧបករណ៍េ្ជាប់។ លៅលពលេ្ជាប់ខ្ដស ត្រូែប្រាកែថារន្ធនិងឧបករណ៍េ្ជាប់ត្រូែបានដាក់ចំទីតាំង និងត្រូែគ្នា។

ចំណាំ: ពណ៌ននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងគ្លរំងមាា សុីនមួយចំនួនអាចខុសប្ដលកពីអ្ ែីដែលបានបង្ហាញលៅក្នុងឯកសារលនះ។

មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

អំពីកិច្ចការលនះ

ចំណាំ: រូបភាពលៅក្នុងឯកសារលនះអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាស្រ័យលៅលលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចុចរក្សាទុក លហយបិទឯកសារដែលបានលបកទាំងអស់ រួចចាកលចញពីកម្ម ែិធីដែលលបកទាំងអស់។

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

ចំណាំ: ប្រសិន លបអ្នកកំពុងប្ល រីប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្លសង សូមលមលឯកសារននប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកសម្រាប់ការដណនាំអំពីការបិទ។

3. ផ្តាច់កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍េ្ជាប់ទាំងអស់ពីព្ រីេ្លលងរបស់ពួកវា។
4. ផ្តាច់ឧបករណ៍បណ្តាញ និងគ្លរំងេ្ជាប់ទាំងអស់ែូចជាក្តារចុច ល៉ៅា ស៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: លែម្បីផ្តាច់ខ្ដសបណ្តាញ ជាែំបូងត្រូែែកឌុយខ្ដសលចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកសិន រួចលហយែកឌុយខ្ដសលចញពីឧបករណ៍បណ្តាញ។

5. ែកកាតលមលឌ  និងឌីសអុបទិកលចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ប្រសិនលបអាច។
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6 ការធ្លែីការលៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
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បម្រុងប្រយ័ត្នសុែត្ថិភាព
ជំពូកបម្រុងប្រយ័ត្នសុែត្ថិភាពលរ បរាប់លម្អិតអំពីជំហានបឋមដែលត្រូែធ្ល ែីមុនលពលអនុែត្តតាមការដណនាំលដាះគ្លរំងបន្ោស់ណាមួយ។

សង្លកតលមលបំរុងបម្រុងប្រយ័ត្នសុែត្ថិភាពខាងក្លរាមមុននឹងអ្នកធ្ល ែីការតម្លលង ឬែំលណរការ លដាះ/ជួសជុល ណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលដាះគ្លរំង ឬតម្លលងគ្លរំង៖
● បិទប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍េ្ជាប់ទាំងអស់។
● ផ្តាច់ប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍េ្ជាប់ទាំងអស់ដែលតេ្ជាប់ពីថាមពលអគ្គិសនី AC។
● ផ្ដាច់ខ្ដសបណ្តាញ ទូរស័ព្ទ និងខ្ដសទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់លចញពីប្រព័ន្ធ។
● ប្ល រីឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD លៅលពលធ្លែីការលៅខាងក្នុង កុំព្យូទ័រ ណាមួយលែម្បីលជ សវាងការខូចខាតបណ្តាលមកពីលអឡិចត្រូស្តាទិច (ESD) ។
● បន្ទាប់ពីលដាះសមាសភាគប្រព័ន្ធណាមួយ សូមដាក់សមាសភាគលនាះលដាយប្រុងប្រយ័ត្នលលកម្រាលដែលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច។
● ពាក់ស្ដបកលជងលៅស៊ូមិនចម្លងអគ្គិសនីលែម្បីកាត់បន្ថយឱកាសននការឆក់ចរន្ត។

ថាមពលរង់ចាំ

ផលិតផល Dell ដែលមានថាមពលរង់ចាំត្រូែដតែកលចញមុនលពលអ្នកលបកគម្រប។ ប្រព័ន្ធដែលេ្ជាប់ថាមពលរង់ចាំត្រូែការថាមពលជាចាំបាច់លៅលពលបិទ។ ថាមពលលៅខាងក្នុងអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធត្រូែបានលបកពីចម្ងាយ (Wake on LAN, េ្ញាក់លៅ
លលបណ្តាញមូលែ្ឋាន) និងបានផ្អាកចូលលៅក្នុងមាូតលែកនិងមានលក្ខណៈពិលសសលលការគ្រប់គ្រងថាមពលកម្ រិតខ្ពស់ផ្លសងលទ ត។

ែកឌុយលចញ ចុច ប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈលពល 15 ែិនាទីគួរដតបញ្លចញថាមពលដែលលៅសល់លៅក្នុងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ចងេ្ជាប់គ្នា

ចងេ្ជាប់គ្នាគឺជា ែិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការតេ្ជាប់ឧបករណ៍ពីរឬច្ល រីនលៅក្នុងកន្ដលងអគ្គិសនីដតមួយ។ លនះត្រូែបានធ្ល ែីតាមរយៈការប្ល រីប្រាស់ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត (ESD) ។ លៅលពលេ្ជាប់ខ្ដសេ្លលងចូលគ្នា សូមប្រាកែថាវាត្រូែបានេ្ជាប់លៅលោហៈ
ធាតុមិនមានស្លរាបលហយមិនមានផ្នទោបពណ៌ឬអលោហៈលនាះលទ។ ខ្ដសពាក់នឹងកនែគួរដតមានសុែត្ថិភាព និងបាះទាំងស្រុងជាមួយនឹងស្ដបករបស់អ្នក លហយត្រូែប្រាកែថាអ្នកលដាះគ្លរំងអលង្ការទាំងអស់ែូចជា នាឡិកានែ ខ្ដសនែ ឬចិញ្លច ន មុនលពលេ្ជាប់ខ្លួនអ្នក
លៅនឹងគ្លរំងប រិក្ខារលនាះ។

ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីស្តាទិក—ការការពារ ESD

ESD គឺជាកង្ែល់ែ៏ធំមួយលៅលពលអ្នកគ្រប់គ្រងគ្លរំងលអឡិចត្រូនិចជាពិលសសសមាសធាតុសំខាន់ៗធំែូចជាកាត expansion ខួអង្គែំលណរការ អង្គចងចាំ DIMMs និងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចលពកអាចធ្លែីឱ្យខូចខាតលស គ្ ែីដែលមិនច្បាស់ោស់
ែូចជាបញ្ហាខូចខាតលកតលឡង ឬអាយុកាលផលិតផលមានរយៈលពលខ្លី។ លដាយឧស្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានសម្រាប់តម្រូែការថាមពលទាប និងែង់សុីលតលកនលឡង ការការពារ ESD គឺធ្ល ែីឱ្យ ការព្រួយបារម្េលកនលឡង។

លដាយសារដតែង់សុីលតលកនលឡងននឧបករណ៍លអឡិចត្រូនិចដែលប្លរីប្រាស់លៅក្នុងផលិតផលថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥឡូែលនះមានខ្ពស់ជាងផលិតផល Dell ពីមុនលៅលទ ត។ សម្រាប់លហតុផលលនះ ែិធីសាស្រ្តមួយចំនួនននផ្ដនកគ្រប់គ្រងដែលបានអនុម័តពីមុនមិន
ត្រូែបានអនុែត្តលទ។

ប្រលេទដែលត្រូែបានទទួលស្គាល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD គឺមិនែំលណរការ ខាតធ្ងន់ និងរអាក់រអួល។
● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រដហលជា 20 ភាគរយ ននការមិនែំលណរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតបណ្តាលឱ្យបាត់បង់នូែមុខងារឧបករណ៍េ្ោមៗនិងទាំងស្រុង។ ឧទាហរណ៍ននការខូចខាតគឺអង្គចងចាំ DIMM ដែលទទួលបានចរន្តលថ លហយ

បង្លកតបានេ្ោមនូែសញ្ញា "No POST/No Video" ជាមួយកូែសំលឡងប៊ីប ឬការបាត់បង់ ឬអង្គចងចាំមិនែំលណរការត្ រឹមត្រូែ។
● រអាក់រអួល។ – បញ្ហារអាក់រអួលមានប្រដហល 80 ភាគរយដែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អត្រាខ្ពស់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភាគច្លរីនននលពលលែោលៅលពលការខូចខាតលកតលឡងវាមិនត្រូែបានែឹងេ្ោមៗលទ។ DIMM ទទួលបានចរន្តលថរបាុន្ដតការឱ្យ

សញ្ញាធ្ោក់ចុះលហយមិនមានសញ្ញាខាងក្លៅទាក់ទងនឹងការខូចខាតេ្ោមៗលនាះលទ។ ការឱ្យសញ្ញាធ្ោក់ចុះអាចត្រូែការរយៈលពលជាច្លរីនសប្តាហ៍ ឬច្ល រីនដខលែម្បីរោយបាត់លហយក្នុងលពលតំណាលគ្នាអាចបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពននអង្គចងចាំ កំហុស
អង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលជាលែម។ ល។

ការខូចខាតដបបធ្ងន់ធ្ងរច្ល រីនពិបាកនឹងែឹង លនាះការលដាះស្រាយបញ្ហាក៏មិនលទ ងទាត់ (លៅថាភាពមិនច្បាស់ ឬ "ការលែលលរបួស") ។

អនុែត្តតាមជំហានែូចខាងក្លរាមលនះលែម្បីការពារការខូចខាត ESD៖
● ប្ល រីខ្ដសនែ ESD ដែលពាក់បានត្ រឹមត្រូែ។ ការប្ល រីខ្ដសមិនឆ្លងចរន្តឥតខ្ដសមិនត្រូែបានអនុញ្ញាតលទ។ វាមិនផ្តល់ការការពារបានគ្រប់គ្រាន់លទ។ ការបាះតួមុនលពលកាន់ផ្ដនកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD គ្រប់គ្រាន់លលផ្ដនកដែលលនាះនឹងបង្លកន

សម្ពាធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់សមាសធាតុដែលឆ្លងចរន្ត ក្នុងកន្ដលងដែលមានសុែត្ថិភាពមិនឆ្លងចរន្ត។ លបអាចធ្ល ែីសូមប្ល រីកម្រាលជ័រ និងកម្រាលលឈ។
● លពលលដាះសមាសធាតុដែលឆ្លងចរន្ត ពីកាតុងដែលផ្លញមក ហាមែកសមាសធាតុទាំងលនាះ លចញពីកញ្ចប់សម្ភារកញ្ចប់ការពារឆ្លងចរន្តលនាះលចញ លុះត្រាអ្នកត្លរ មរួចរាល់ក្នុងការែំលឡងសមាសភាគទាំងលនាះ។ មុនលពលលដាះកញ្ចប់ការពារគ្លរំង ត្រូែធានាថា

អ្នកត្រូែលដាះរបស់ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីលចញពីខ្លួនរបស់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនសមាសភាគដែលឆ្លងចរន្ត ត្រូែដាក់សមាសភាគទាំងលនាះក្នុងប្រអប់ ឬកញ្ចប់ការពារជាមុនសិន ។

ការធ្លែីការលៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 7



ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD

ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តមិនបាច់តាមដានគឺជាឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តដែលត្រូែបានប្លរីប្រាស់ច្ល រីនបំផុត។ ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តរួមមានសមាសភាគធំៗបី៖ កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ខ្ដសពាក់នឹងកនែ, និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា។

សមាសភាគននឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត

សមាសភាគននឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD គឺ៖
● កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច – កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច មានលក្ខណៈឧណ្ណាមាត្រ និងគ្លរំងបន្ោស់នានាអាចដាក់លលវាលៅលពលែំលណរការលសវាកម្ម។ លៅលពលប្លរីកម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ខ្ដសពាក់នឹងកនែរបស់អ្នកគួរដតមានភាពងាយស្រួល លហយខ្ដស

ចងេ្ជាប់គ្នាគួរដតេ្ជាប់លៅកម្រាល និងលៅលោហៈមិនមានស្លរាបលៅលលប្រព័ន្ធដែលកំពុងែំលណរការ។ លៅលពលដែលត្រូែបានដាក់ឱ្យបានត្ រឹមត្រូែ គ្លរំងបន្ោស់ដែលត្រូែធ្ល ែីលសវាកម្ម អាចត្រូែបានលដាះលចញពីកាបូប ESD និងដាក់លដាយផ្ទាល់លៅលលកម្រាល
លនាះ។ សម្ភារៈ ESD ដែលងាយនឹងខូច គឺមានសុែត្ថិភាពលៅក្នុងនែរបស់អ្នក លៅលលកម្រាល ESD លៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬលៅក្នុងកាបូប។

● ខ្ដសពាក់នឹងកនែ និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា – ខ្ដសពាក់នឹងកនែ និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នាអាចេ្ជាប់លដាយផ្ទាល់រវាងកនែរបស់អ្នក និងលោហមិនមានស្លរាបលៅលលផ្ដនក រឹងប្រសិនលបកម្រាល ESD មិនត្រូែការលនាះលទ ឬេ្ជាប់លៅនឹងកម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច លែម្បី
ការពារផ្ដនក រឹងដែលត្រូែបានដាក់ជាបណ្លតាះអាសន្នលៅលលកម្រាលលនាះ។ ការតេ្ជាប់រូបីននពាក់នឹងកនែ និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា រវាងស្ដបករបស់អ្នក កម្រាល ESD និងផ្ដនក រឹងត្រូែបានលគលៅថាជាការចងេ្ជាប់គ្នា។ សូមប្ល រីដតឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត
ដែលមាន កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ខ្ដសពាក់នឹងកនែ, និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា។ ហាមប្លរីខ្ដសពាក់នឹងកនែដែលមិនមានខ្ដស។ ត្រូែដតែឹងជានិច្ចថាខ្ដសេ្លលងខាងក្នុងននខ្ដសពាក់នឹងកនែគឺងាយនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬសឹក រិច រឹល លហយត្រូែដតត្រូែបានត្រួតពិនិត្យជា
លទ ងទាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ធ្ល ែីលតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែលែម្បីលជ សវាងការខូចខាតផ្ដនក រឹងរបស់ ESD លដាយនចែន្យ។ លយងសូមផ្ែល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្លែីលតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែនិងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នាយ៉ា ងលហាចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

● ឧបករណ៍ធ្ល ែីលតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែ ESD – ខ្ដសេ្លលងលៅខាងក្នុងខ្ដស ESD ងាយនឹងខូចខាតលពលប្លរីកាន់ដតយូរ។ លៅលពលប្លរីឧបករណ៍ដែលមិនបាច់តាមដាន យកល្អគឺធ្ល ែីលតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែជាលទ ងទាត់មុននឹងធ្ល ែីការលៅលៅលសវាកម្មឬ
យ៉ា ងតិចបំផុតក៏ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ឧបករណ៍ធ្ល ែីលតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែគឺជា ែិធីសាស្ត្រែ៏ល្អលែម្បីធ្ល ែីលតស្តរលប នលនះ។ ប្រសិនលបអ្នកមិនមានឧបករណ៍ធ្ល ែីលតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែរបស់អ្នកផ្ទាល់លទ សូមពិនិត្យជាមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំបន់របស់អ្នក
លែម្បីរកលមលថាលតពួកលគមានមួយឬលទ។ លែម្បីអនុែត្តការធ្ល ែីលតស្ត សូមេ្ជាប់ខ្ដសេ្ជាប់នឹងកខ្ដសនែលៅនឹងឧបករណ៍លតស្ត ខណៈលពលដែលវាត្រូែបានេ្ជាប់លៅនឹងកនែរបស់អ្នកលហយចុចប៊ូតុងលែម្បីលតស្ត។ េ្លលងពណ៌នបតង បញ្ជាក់ថាការធ្លែីលតស្តលនះ
លជាគជ័យ។ សញ្ញាេ្លលងពណ៌ក្រហមលហយមានសំលឡងលរាទិ៍ បញ្ជាក់ថាការធ្លែីលតស្តលនះបរាជ័យ។

● សារធាតុអុីសូឡង់ – វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាឧបករណ៍ ESD ដែលងាយនឹងខូច ែូចជា កន្ដលងោងសម្អាតកំលៅជ័រ ពីគ្លរំងបន្ោស់ខាងក្នុងដែលជាអុីសូឡង់លហយជាញឹកញាប់គឺមានចរន្តឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈែ្ឋានធ្ល ែីការ – មុនលពលដាក់ឱ្យប្ល រីឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD សូមវាយតម្នលស្ថានភាពលៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរណ៍ ការដាក់ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តសម្រាប់មជ្ឈែ្ឋាន មាា សុីនបម្ល រីគឺខុសគ្នាពីមជ្ឈែ្ឋាន កុំព្យូទ័រលលតុ

ឬឧបករណ៍ចល័ត។ មាា សុីនបម្ល រីត្រូែបានែំលឡងជាធម្មតាលៅក្នុងទូលរេកមួយលៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រលលតុឬឧបករណ៍ទចល័តត្រូែបានដាក់ជាទូលៅលៅលលតុកា រិយ៉ល័យ ឬក្នុងបន្ទប់។ ជានិច្ចកាលរកលមលតំបន់ការងារដែលមានទំហំធំទូោយដែល
គ្មានការរាយបាា យ និងធំល្មមគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការដាក់ឧបករណ៍ការពារឆ្លងចរន្ត ESDលដាយមានកន្ដលងទំលនរបន្ដថមលែម្បីបំលពញនូែប្រលេទប្រព័ន្ធដែលកំពុងជួសជុល។ កន្ដលងលនាះក៏គួរដតគ្មានអុីសូឡង់ដែលអាចបង្កឱ្យលកតមានការឆ្លងចរន្ត ESD
។ លៅលលកន្ដលងធ្ល ែីការ អុីសូឡង់ែូចជា Styrofoam និងប្ោស្ទិចផ្លសងៗគួរដតត្រូែបានផ្ោស់ទីយ៉ា ងលហាចណាស់ 12 អុីងឬ 30 សង់ទីដមាត្រពីគ្លរំងបន្ោស់ដែលងាយឆ្លងចរន្តមុនលពលធ្លែីការជាក់ស្ដតងលលសមាសភាគផ្ដនក រឹងណាមួយ។

● កញ្ចប់ ESD – រាល់ឧបករណ៍ ESD ដែលងាយឆ្លងចរន្តទាំងអស់ត្រូែដតែឹកជញ្ជូននិងបានទទួលក្នុងកញ្ចប់ការពារសុែត្ថិភាពចរន្តស្តាទិច។ លោហៈ កាបូបការពារចរន្តស្តាទិចត្រូែបានដណនាំឲ្យប្លរី។ លទាះជាយ៉ា ងណាក៏លដាយអ្នកគួរដតផ្លញ
ត្រលប់នូែគ្លរំងបន្ោស់ដែលខូចខាតមក ែិញលដាយប្លរីកាបូប ESD ដតមួយនិងលែចខ្ចប់ផ្ដនកថ្មីដែលបានមកែល់។ កាបូប ESD គួរដតត្រូែបត់ចូលនិងបិទជិតលហយសម្ភារៈលែចខ្ចប់ហ្ែូមែូចគ្នាទាំងអស់គួរដតត្រូែបានប្លរីលៅក្នុងប្រអប់លែមដែលគ្លរំងបន្ោស់
ថ្មីបានមកែល់។ ឧបករណ៍ ESD ដែលងាយខូចខាតគួរដតត្រូែបានយកលចញពីការលែចខ្ចប់ដតលពលលៅលលផ្នទការងារដែលការពារលដាយ ESD បាុណ្លណាះ លហយគ្លរំងបន្ោស់នានាមិនគួរដាក់លៅផ្ដនកខាងលលននកាបូប ESD លទពីព្លរាះមានដតផ្ដនក
ខាងក្នុងននកាបូបបាុណ្លណាះដែលត្រូែបានការពារ។ ត្រូែដតដាក់គ្លរំងបន្ោស់នានាលៅក្នុងនែរបស់អ្នកជានិច្ចលៅលលកម្រាល ESD លៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬលៅក្នុងកាបូបប្រឆាំងនឹងស្តាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនសមាសភាគដែលងាយនឹងខូច – លៅលពលផ្ោស់ប្តូរសមាសភាគដែលងាយនឹងខូច ESD ែូចជាគ្លរំងបន្ោស់ដែលត្រូែប្តូរ ឬគ្លរំងបន្ោស់ដែលត្រូែប្រគល់ឱ្យលៅ Dell ែិញ លនាះលរំងសំខាន់បំផុតគឺត្រូែដាក់គ្លរំងបន្ោស់ទាំងលនះលៅក្នុង
កាបូបប្រឆាំងនឹងស្តាទិចលែម្បីឲ្យមានសុែត្ថិភាពលពលែឹកជញ្ជូន។

លសចក្តីសង្លខប ស្តីពីការការពារ ESD

វាត្រូែបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកបច្លចកលទសលសវាកម្មទាំងអស់ប្ល រីខ្ដសែីពាក់នឹងកនែ ESD បន្ដថម និងកម្រាលការពារប្រឆាំងនឹងស្តាទិចគ្រប់លពលទាំងអស់លៅលពលផ្តល់លសវាកម្មលលផលិតផល Dell ។ លលសពីលនះលទ ត លរំងដែលសំខាន់គឺ
អ្នកបច្លចកលទសត្រូែរក្សាផ្ដនកដែលងាយខូចខាតលដាយចរន្តពីគ្លរំងអុីសូឡង់ទាំងអស់ លៅលពលកំពុងែំលណរការលសវាលហយពួកលគត្រូែប្ល រីកាបូបប្រឆាំងនឹងស្តាទិចសម្រាប់ែឹកជញ្ជូនសមាសភាគដែលងាយខូចខាត។

បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

អំពីកិច្ចការលនះ

ប្រយ័ត្ន: ការបន្សល់ទុកខ្លៅដែលប្លរីមិនលកត ឬខ្លៅធូរលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចធ្ល ែីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចាប់ខ្លៅទាំងអស់លឡង ែិញ លហយត្រូែធានាថាគ្មានខ្លៅណាមួយលៅសល់លៅក្នុងកុំព្យូទ័របស់អ្នក។
2. េ្ជាប់លៅឧបករណ៍ខាងក្លៅ គ្លរំងប រិក្ខារ ឬខ្ដសដែលអ្នកបានលដាះមុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័របស់អ្នក។
3. ដាក់កាតលមលឌ  ឌីស ឬផ្ដនកែនទលទ តដែលអ្នកបានលដាះមុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
4. េ្ជាប់កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក និងឧបករណ៍ដែលបានេ្ជាប់ទាំងអស់ លៅនឹងព្ រីេ្លលងរបស់ឧបករណ៍ទាំងលនាះ។
5. លបកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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ការលដាះ និងការែំលឡងលឡងែិញ
ប្រធានបទ :

• ឧបករណ៍ដែលបានដណនាំ
• បញ្ជីខ្លៅ
• សមាសភាគសំខាន់ៗ ននប្រព័ន្ធរបស់អ្នក
• គម្របចំលហ ង
• ស៊ុមដគមខាងមុខ
• គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង
• ែ្រាយស្ថានភាព រឹង
• កាត WLAN

• គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ
• កន្ដលងទទួលកំលៅ
• ថ្មគ្រាប់សំដបាត
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• ឧបាល័រ
• មាូឌុល I/O ដែលជាជម្លរីស (ប្រលេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

• អង្គែំលណរការ
• ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

ឧបករណ៍ដែលបានដណនាំ
ែំលណរការក្នុងឯកសារលនះតម្រូែឲ្យមានឧបករណ៍ែូចខាងក្លរាម៖
● ទួរណឺ ែីស Phillips #0

● ទួរណឺ ែីស Phillips #1

● ប្ល រីប្រដាប់គាស់ប្ោស្ទិក -ត្រូែបានដណនាំសម្រាប់អ្នកបច្លចកលទសលពលបំលពញការងារ។

បញ្ជីខ្លៅ
តារាងខាងក្លរាមបង្ហាញពីបញ្ជីខ្លៅ និងរូបភាពខ្លៅ។

តារាង 1. បញ្ជីខ្លៅ 

សមាសភាគ ប្រលេទខ្លៅ ប រិមាណ រូបភាព

គម្របចំលហ ង 6x32 (ខ្លៅមួលនែ) 1

2
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តារាង 1. បញ្ជីខ្លៅ 

សមាសភាគ ប្រលេទខ្លៅ ប រិមាណ រូបភាព

ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2230/2280 M2x3.5 1

កាត WLAN M2x3.5 1

មាូឌុល I/O (ជាជម្លរីស) M3x3 2

ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ M3x4

6-32

2

4
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សមាសភាគសំខាន់ៗននប្រព័ន្ធរបស់អ្នក

1. គម្របចំលហ ង
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2. គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ
3. កន្ដលងទទួលកំលៅ
4. ឧបាល័រ
5. ប្រអប់ែ្រាយថាសរឹង
6. ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ
7. តួ
8. អង្គែំលណរការ
9. M.2 WLAN
10. មាូឌុលអង្គចងចាំ
11. ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2
12. គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង

ចំណាំ: Dell ផ្តល់នូែបញ្ជីសមាសភាគ និងលលខគ្លរំងបន្ោស់របស់វាសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលែមដែលបានទិញ។ គ្លរំងបន្ោស់ទាំងលនះអាចមានលដាយលយ៉ងតាមការធានាដែលបានទិញលដាយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងផ្ដនកលក់ Dell

របស់អ្នកសម្រាប់ជម្ល រីសននការទិញ។

គម្របចំលហ ង

ការលដាះគម្របចំលហ ង

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណាំ: ត្រូែប្រាកែថា អ្នកលដាះខ្ដសេ្ជាប់លចញពីរន្ធខ្ដសេ្ជាប់ (ប្រសិនលបមាន)។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របចំលហ ង លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

12 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្លៅមួលនឹងនែ (6x32) ដែលេ្ជាប់គម្របចំលហ ងលៅប្រព័ន្ធ។
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2. រុញគម្របចំលហ ងលៅខាងមុខប្រព័ន្ធ លហយលលកគម្របលឡង។

ការែំលឡងគម្របចំលហ ង

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របចំលហ ង លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការែំលឡង។

14 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គម្របចំលហ ងជាមួយចង្អូរលៅលលតួ។
2. រុញគម្របចំលហ ងលៅខាងក្លរាយននប្រព័ន្ធលែម្បីែំលឡងវា។
3. មួលបន្តឹងខ្លៅមួលនែ (6x32) លែម្បីេ្ជាប់គម្របចំលហ ងលៅប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ស៊ុមដគមខាងមុខ

ការលដាះស៊ុមខាងមុខ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាម ែិធីលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងស៊ុមខាងមុខ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. គាស់លថបទប់លំនឹង លែម្បីលដាះស៊ុមខាងមុខលចញពីប្រព័ន្ធ។
2. លដាះស៊ុមខាងមុខលចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងស៊ុមខាងមុខ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងស៊ុមខាងមុខ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការែំលឡង។

16 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដាក់ទីតាំងស៊ុមលែម្បីតម្រង់លថបជាមួយរន្ធលៅលលតួ។
2. ចុចសង្កត់ស៊ុមរហូតែល់លថបរំលដាះចូលស៊ប់លៅនឹងកន្ដលង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
2. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង

ការលដាះគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចុចលថបរំលដាះលៅលលគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង លហយរុញវាលៅខាងមុខប្រព័ន្ធលែម្បីផ្តាច់វាលចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. លលកគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹងលចញពីប្រព័ន្ធ។

ចំណាំ: កំណត់ចំណាំពីទិសលៅែ្រាយថាសរឹងលែម្បីអ្នកអាចដាក់វាចូល ែិញបានត្ រឹមត្រូែ។

ការលដាះលជងទម្រែ្រាយថាសរឹង

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ 2.5 អុីញ គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងលជងទម្រែ្រាយថាសរឹង លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះ។

18 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ទាញចំលហ ងម្ខាងននលជងទម្រែ្រាយថាសរឹងលែម្បីែកម្ជុលលៅលលលជងទម្រលចញពីរន្ធលៅលលែ្រាយ។
2. លលកែ្រាយថាសរឹងចញពីលជងទម្រែ្រាយថាសរឹង។

ការែំលឡងលជងទម្រែ្រាយថាសរឹង

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងលជងទម្រែ្រាយថាសរឹង លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការែំលឡង។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដាក់ែ្រាយថាសរឹងលៅក្នុងលជងទម្រ។
2. តម្រង់ លហយស៊កម្ជុលលៅលលលជងទម្រែ្រាយជាមួយរន្ធលៅលលែ្រាយ។

ចំណាំ: កំណត់ទិសលៅែ្រាយថាសរឹងលែម្បីអ្នកអាចដាក់វាចូល ែិញបានត្ រឹមត្រូែ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង 2.5 អុីញ គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការែំលឡង គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមបង្ហាញពីទីតាំងគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពី ែិធីក្នុងការែំលឡងវា។

20 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. បញ្ចូលគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹងលៅក្នុងរន្ធលៅលលប្រព័ន្ធ។
2. រុញគ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹងលៅកាន់ឧបករណ៍េ្ជាប់ក្នុងផ្ទាំងប្រព័ន្ធរហូតែល់លថបរំលដាះចូលស៊ប់លៅនឹងកន្ដលង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
2. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ែ្រាយស្ថានភាពរឹង

ការលដាះែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2230 PCIe

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 21



អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្លៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងលៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងលលកែ្រាយស្ថានភាព រឹងលចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2230 PCIe

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពលនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការែំលឡង។

22 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គន្ោក់លៅលលែ្រាយស្ថានភាព រឹងជាមួយលថបលៅលលឧបករណ៍េ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ស៊កបញ្ចូលែ្រាយស្ថានភាព រឹងក្នុងមុំ 45 ែឺក្លរលៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង។
3. ចាប់ខ្លៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2230 PCIe លៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការលដាះែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 PCIe

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 23



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្លៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងលៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងលលកែ្រាយស្ថានភាព រឹងលចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 PCIe

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពលនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការែំលឡង។

24 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គន្ោក់លៅលលែ្រាយស្ថានភាព រឹងជាមួយលថបលៅលលឧបករណ៍េ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ស៊កបញ្ចូលែ្រាយស្ថានភាព រឹងក្នុងមុំ 45 ែឺក្លរលៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង។
3. ចាប់ខ្លៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2280 PCIe លៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កាត WLAN

ការលដាះកាត WLAN

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងកាតឥតខ្ដស លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្លៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់លជងទម្រកាត WLAN លៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ លហយលលកលជងទម្រកាត WLAN លចញពីកាត WLAN ។
3. ផ្តាច់ខ្ដសអង់ដតនលចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ លហយលដាះកាត WLAN លចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងកាត WLAN

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមបង្ហាញពីទីតាំងកាតឥតខ្ដស លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការែំលឡង។

26 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. េ្ជាប់ខ្ដសអង់ដតនលៅនឹងកាត WLAN ។

តារាងខាងក្លរាមលនះផ្តល់នូែគ្លរាងពណ៌ខ្ដសអង់ដតនសម្រាប់កាត WLAN សម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

តារាង 2. គ្លរាងពណ៌ខ្ដសអង់ដតន 

ឧបករណ៍េ្ជាប់ លៅលលកាតឥតខ្ដស ពណ៌ខ្ដសអង់ដតន

សំខាន់ (ត្ រីលកាណពណ៌ស) ពណ៌ស

បន្ទាប់បន្សំ (ត្ រីលកាណពណ៌ខ្ល៉ៅ) ពណ៌ខ្ល៉ៅ

2. ដាក់លជងទម្រកាត WLAN លែម្បីេ្ជាប់ខ្ដសអង់ដតន។
3. តម្រង់គន្ោក់លៅលលកាត WLAN ជាមួយលថបលៅលលរន្ធកាត WLAN ។ ស៊កកាត WLAN ចូលលៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ចាប់ខ្លៅ (M2x3.5) លែម្បីេ្ជាប់លជងទម្រកាត WLAN លៅកាត WLAN ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 27



គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ

ការលដាះគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះ។

28 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្ដសលអក្រង់លចញពីគន្លងខ្ដសលៅលលគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
2. ចុចលថបលខ ែលៅចំលហ ងទាំងសងខាងលែម្បីលលកកង្ហារ លែម្បីលដាះវាលចញពីប្រព័ន្ធ។
3. បង្ ែិលគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
4. ផ្តាច់ខ្ដសកង្ហារលចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។ លលកគ្លរំងែំលឡងកង្ហារលចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះ។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 29



30 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. េ្ជាប់ខ្ដសកង្ហារលៅឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. បង្ ែិលគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
3. ចុចលថបរំលដាះលៅលលគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ លហយដាក់វាលៅលលអង្គប្រព័ន្ធរហូតែល់វាចូលលៅក្នុងទីតាំង។
4. ដាក់ខ្ដសឧបាល័រតាមគន្លងរត់ខ្ដសលៅលលគ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
2. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កន្ដលងទទួលកំលៅ

ការលដាះកន្ដលងទទួលកំលៅ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងកន្ដលងទទួលកំលៅ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. មួលបន្ធូរខ្លៅក្បាលមួកបីគ្រាប់ដែលេ្ជាប់កន្ដលងទទួលកំលៅលៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ចំណាំ: មួលបន្ធូរខ្លៅតាមលំដាប់លំលដាយ (1,2,3) ែូចដែលបានបង្ហាញលៅលលកន្ដលងទទួលកំលៅ។

2. លលកកន្ដលងទទួលកំលៅលចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងកន្ដលងទទួលកំលៅ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

32 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមបង្ហាញទីតាំងឧបករណ៍ទទួលកំលៅ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពី ែិធីសាស្ត្រលដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់ខ្លៅននកន្ដលងទទួលកំលៅជាមួយរន្ធលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ លហយដាក់កន្ដលងទទួលកំលៅលលអង្គែំលណរការ។
2. មួលបន្តឹងខ្លៅក្បាលមួកដែលេ្ជាប់កន្ដលងទទួលកំលៅលៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។

ចំណាំ: មួលបន្តឹងខ្លៅតាមលំដាប់លំលដាយ (1,2,3) ែូចដែលបានបង្ហាញលៅលលផ្ោកកន្ដលងទទួលកំលៅ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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ថ្មគ្រាប់សំដបាត

ការលដាះថ្មគ្រាប់សំដបាត

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។

ចំណាំ: ការលដាះថ្មគ្រាប់សំដបាត កំណត់កម្ម ែិធីែំលឡង BIOS សារជាថ្មីលៅលំនាំលែម។ លយងសូមដណនាំឲ្យអ្នកកត់សំគាល់ ការកំណត់កម្ម ែិធីែំលឡង BIOS មុនលពលលដាះថ្មគ្រាប់សំដបាត។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងថ្មគ្រាប់សំដបាត លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាយប្លរីប្រដាប់គាស់ផ្ោស្ទិច សូមគាស់ថ្មគ្រាប់សំដបាតថ្មមៗលចញពីរន្ធថ្មគ្រាប់សំដបាតលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. លដាះថ្មគ្រាប់សំដបាតលចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងថ្មគ្រាប់សំដបាត

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពបង្ហាញទីតាំងថ្មគ្រាប់សំដបាត លហយផ្តល់រូបតំណាងពីែំលណរការែំលឡង។

34 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ស៊កថ្មគ្រាប់សំដបាតជាមួយសញ្ញា "+" ដបរលៅខាងលល លហយរុញវាលៅក្លរាមលែម្បីេ្ជាប់លថបលៅចំលហ ងខាង ែិជ្ជមានននឧបករណ៍េ្ជាប់។
2. ចុចថ្មចូលលៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់រហូតែល់វាចូលលៅក្នុងកន្ដលង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
2. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការលដាះមាូឌុលអង្គចងចាំ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

ប្រយ័ត្ន: លែម្បីការពារពីការខូចខាតលៅលលមាូឌុលអង្គចងចាំ ចូរកាន់មាូឌុលអង្គចងចាំលៅដគម។ សូមកុំបាះសមាសភាគលៅលលមាូឌុលអង្គចងចាំ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ទាញឃ្លន បដែលេ្ជាប់មាូឌុលអង្គចងចាំ រហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាំលោតលចញ។
2. រុញ និងលដាះមាូឌុលអង្គចងចាំលចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ការែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការែំលឡង។

36 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គន្ោក់លៅលលមាូឌុលអង្គចងចាំជាមួយលថបលៅលលរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាំថ្មមៗចូលលៅក្នុងរន្ធវាលៅជ្រុងមួយ លដាយតម្រង់លអាយត្រូែដគម និងសង្កត់វាចូលលអាយស៊ប់។

ចំណាំ: ប្រសិនលបលោកអ្នកមិនឮសំលឡងគ្លីកលទ លដាះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតម្លលងវាសារលឡង ែិញ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបាល័រ

ការលដាះឧបាល័រ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញទីតាំងឧបាល័រ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពី ែិធីសាស្រ្តក្នុងការលដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសឧបាល័រលចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ចុចលថបរំលដាះ លហយលលកឧបាល័ររួមជាមួយខ្ដសលចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំលឡងឧបាល័រ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល លដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញមុនធ្ល ែីការអនុែត្ត ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមបង្ហាញពីទីតាំងឧបាល័រ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពី ែិធីសាស្ត្រក្នុងការែំលឡង។

38 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់ លហយស៊កឧបាល័រលៅក្នុងរន្ធ លហយចុចវារហូតែល់លថបរំលដាះលឺសូរឃ្លីក។
2. េ្ជាប់ខ្ដសឧបាល័រលៅ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
2. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
3. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

មាូឌុល I/O ដែលជាជម្លរីស (ប្រលេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

ការលដាះមាូឌុល I/O តាមជម្លរីស (ប្រលេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងននមាូឌុល I/O ដែលជាជម្លរីស លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពី ែិធីសាស្រ្តលដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្លៅ (M3X3) ពីរគ្រាប់ដែលេ្ជាប់មាូឌុល I/O ដែលជាជម្លរីសលៅនឹងតួកុំព្យូទ័រ។
2. ផ្តាច់ខ្ដសមាូឌុល I/O លចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. លដាះមាូឌុល I/O លចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំលឡងមាូឌុល I/O តាមជម្លរីស (ប្រលេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកលដាះែូរសមាសភាគ ចូរលដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញសិន មុននឹងធ្ល ែីការអនុែត្តតាម ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការែំលឡង។

40 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ
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42 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លែម្បីលដាះែង្លក បលោហៈ ដាក់ទួណឺ ែីសក្បាលរាបស្លមលៅក្នុងរន្ធែង្លក ប។ រុញែង្លក បលែម្បីលដាះែង្លក បលចញ លហយបន្ទាប់មកលលកែង្លក បលចញពីប្រព័ន្ធ។
2. បញ្ចូលមាូឌុល I/O ដែលជាជម្លរីស (ប្រលេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial) លៅក្នុងរន្ធរបស់វាពីផ្ដនកខាងក្នុងននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
3. េ្ជាប់ខ្ដស I/O លៅឧបករណ៍េ្ជាប់លៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ចាប់ខ្លៅ (M3X3) ពីរគ្រាប់លែម្បីេ្ជាប់មាូឌុល I/O ដែលជាជម្លរីសលៅប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
2. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អង្គែំលណរការ

ការលដាះអង្គែំលណរការ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ 43



2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
4. លដាះ កន្ដលងទទួលកំលៅ។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គែំលណរការ លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការលដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. សង្កត់ លហយរុញែងរំលដាះលចញពីអង្គែំលណរការលែម្បីលដាះវាលចញពីលថបដែលេ្ជាប់។
2. លលកែងលឡង រួចលលកគម្របអង្គែំលណរការ។

ប្រយ័ត្ន: លៅលពលលដាះអង្គែំលណរការលចញ សូមកុំបាះម្ជុលដែលលៅក្នុងរន្ធលនាះ ឬក៏ធ្ល ែីឲ្យែត្ថុណាមួយធ្ោក់លលម្ជុលក្នុងរន្ធលនាះ។

3. លលកអង្គែំលណរការថ្នមៗលចញពីរន្ធអង្គែំលណរការ។

ការែំលឡងអង្គែំលណរការ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកលដាះែូរសមាសភាគ ចូរលដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញសិន មុននឹងធ្ល ែីការអនុែត្តតាម ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

44 ការលដាះ និងការែំលឡងលឡង ែិញ



អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គែំលណរការ លហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំលណរការែំលឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្ រឹមជ្រុងម្ជុលទី 1 លលអង្គែំលណរការជាមួយជ្រុងម្ជុលទី 1 លលរន្ធអង្គែំលណរការ បន្ទាប់មកដាក់អង្គែំលណរការលៅក្នុងរន្ធអង្គែំលណរការ។

ចំណាំ: ជ្រុងននម្ជុលទី 1 ននអង្គែំលណរការមានត្ រីលកាណដែលត្រូែគ្នានឹងត្ រីលកាណននជ្រុងម្ជុលទី 1 លលរន្ធអង្គែំលណរការ។ លៅលពលដែលអង្គែំលណរការដាក់បានត្ រឹមត្រូែ ជ្រុងទាំងបួននឹងស្លមកម្ពស់គ្នា។ ប្រសិនលបជ្រុងមួយ ឬច្ល រីនននអង្គែំលណរការ
ខ្ពស់ជាងគ្នា មានន័យថាអង្គែំលណរការមិនបានដាក់ត្ រឹមត្រូែលទ។

2. លៅលពលអង្គែំលណរការត្រូែបានដាក់ត្ រឹមត្រូែលៅក្នុងរន្ធ ចូរបិទគម្របអង្គែំលណរការ ។
3. សង្កត់ លហយរុញែងរំលដាះរហូតែល់េ្ជាប់លថបលែម្បីចាក់លសាវា។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង កន្ដលងទទួលកំលៅ។
2. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
3. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
4. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

ការលដាះផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

1. អនុែត្តតាមែំលណរការលៅក្នុង មុននឹងធ្ល ែីការលៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លដាះ គម្របចំលហ ង។
3. លដាះ គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។
4. លដាះ ែ្រាយស្ថានភាព រឹង។
5. លដាះ កាត WLAN ។
6. លដាះ គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
7. លដាះ កន្ដលងទទួលកំលៅ។
8. លដាះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
9. លដាះ ឧបាល័រ។
10. លដាះ មាូឌុល IO ដែលជាជម្លរីស។
11. លដាះ អង្គែំលណរការ។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការលដាះលចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លដាះខ្លៅ (6-32) ដែលេ្ជាប់ឧបករណ៍ទប់ប្រអប់ែ្រាយថាសរឹងលៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. លលកឧបករណ៍ទប់ប្រអប់ែ្រាយថាសរឹងលចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. លដាះខ្លៅ (M3x4) ពីរគ្រាប់ និងខ្លៅ (6-32) បីគ្រាប់ដែលេ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធលៅនឹងតួ។
4. លលកផ្ទាំងប្រព័ន្ធលចញពីតួ។

ការែំលឡងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ប្រសិនលបអ្នកលដាះែូរសមាសភាគ ចូរលដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់លចញសិន មុននឹងធ្ល ែីការអនុែត្តតាម ែិធីសាស្រ្តក្នុងការែំលឡង។

អំពីកិច្ចការលនះ

រូបភាពខាងក្លរាមលនះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ លហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំលណរការែំលឡង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់ លហយបន្ទាបផ្ទាំងប្រព័ន្ធលៅក្នុងប្រព័ន្ធរហូតែល់ឧបករណ៍េ្ជាប់លៅខាងក្លរាយផ្ទាំងប្រព័ន្ធលដាយតម្ រឹមជាមួយរន្ធលៅលលតួ លហយរន្ធខ្លៅលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធត្រូែជាមួយគន្ោក់ឈរលៅលលប្រព័ន្ធ ។
2. ចាប់ខ្លៅ (M3x4) ពីរគ្រាប់ និងខ្លៅ (6-32) បីគ្រាប់លែម្បីេ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធលៅតួ។
3. តម្រង់រន្ធលៅលលឧបករណ៍ទប់ប្រអប់ែ្រាយថាសរឹងជាមួយនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ លហយដាក់ប្រអប់ែ្រាយថាសរឹងលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ចាប់ខ្លៅ (6-32) លែម្បីេ្ជាប់ឧបករណ៍ទប់ប្រអប់ែ្រាយថាសរឹងលៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំលឡង អង្គែំលណរការ។
2. ែំលឡង មាូឌុល IO ដែលជាជម្លរីស
3. ែំលឡង ឧបាល័រ។
4. ែំលឡង មាូឌុលអង្គចងចាំ។
5. ែំលឡង កន្ដលងទទួលកំលៅ។
6. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងកង្ហារ។
7. ែំលឡង កាត WLAN ។
8. ែំលឡង ែ្រាយស្ថានភាព រឹង។
9. ែំលឡង គ្លរំងែំលឡងែ្រាយថាសរឹង។
10. ែំលឡង គម្របចំលហ ង។
11. អនុែត្តតាម ែិធី លៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ល ែីការ លៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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សូហ្ែដែរ
ជំពូកលនះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានគាំទ្រជាមួយនឹងការដណនាំពី ែិធីែំលឡងែ្រាយ ែឺ។

ប្រធានបទ :

• ការទាញយកែ្រាយ ែឺ Windows

ការទាញយកែ្រាយែឺ Windows

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លបក ។
2. ចូលលមលលគហទំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចលល ជំនួយផលិតផល វាយបញ្ចូលស្ោកលសវាកម្ម របស់អ្នក បន្ទាប់មកចុចលលពាក្យ បញ្ជូន ។

ចំណាំ: លបសិនអ្នកមិនមានស្ោកលសវាកម្ម សូមប្ល រីមុខងារ រកលមលស្ែ័យប្រែត្តិ ឬរកលមលលដាយនែ សម្រាប់មាូ ដឌល របស់អ្នក។

4. ចុចលល Drivers and Downloads (ែ្រាយ ែឺ និងទាញយក)។
5. ជ្ល រីសយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានែំលឡងលៅលល របស់អ្នក។
6. អូសទំព័រចុះក្លរាម លហយជ្លរីសយកែ្រាយ ែឺក្រាហ្ ែិក លែម្បីែំលឡង។
7. ចុចលល Download File លែម្បីទាញយកែ្រាយ ែឺសម្រាប់របស់អ្នក។
8. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទាញយក ត្រូែរុករក លៅកាន់ថតដែលអ្នកបានរក្សាទុកឯកសារែ្រាយ ែី។
9. ចុចទ្លែែងលលរូបតំណាងឯកសារែ្រាយ ែឺ និងអនុែត្តតាមការដណនាំលៅលលលអក្រង់។
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ការលរ បចំប្រព័ន្ធ

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនលបលោកអ្នកមិនដមនជាអ្នកជំនាញក្នុងការប្ល រីកំព្យូរទ័រ មិនត្រូែប្ែូរការកំណត់ក្នុងកម្ម ែិធីែំលឡង BIOS លនាះលទ។ ការផ្ោស់ប្តូរជាក់ោក់អាចធ្លែីឲ្យប្រតិបត្តិកំព្យូរទ័ររបស់លោកអ្នកមិនែំលណរការបានត្ រឹមត្រូែ។

ចំណាំ: មុនលពលលោកអ្នកប្ែូរការកម្ម ែិធីែំលឡង BIOS លោកអ្នកគួរសរលសរទុកអំពីព័ត៌មានននកម្ម ែិធីែំលឡង BIOS សម្រាប់ការប្ល រីប្រាស់លៅលពលអនាគត។

ប្លរីកម្ម ែិធីែំលឡង BIOS ក្នុងលគាលបំណងែូចខាងក្លរាមលនះ៖
● ទទួលព័ត៌មានពីការែំលឡងហាែដែរលៅលលមាា សុីនកំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក ែូចជាចំនួនននអង្គចងចាំ RAM និងទំហំននហាែែ្រាយ។
● ដកប្ដរព័ត៌មានរបស់ការកំណត់របស់ប្រព័ន្ធ។
● កំណត់ ឬដកប្ដរជម្ល រីសដែលអាចជ្លរីសលរីសលដាយអ្នកប្លរីប្រាស់ ដែលមានែូចជា ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្ល រីប្រាស់, ប្រលេទននែ្រាយថាសរឹងដែលបានែំលឡង និងលបកឬបិទឧបករណ៍ចម្បង។

ប្រធានបទ :

• មុឺនុយប៊ូត
• គ្រាប់ចុចរុករក
• លំដាប់ប៊ូត
• ជម្ល រីសែំលឡងប្រព័ន្ធ
• ការអាប់លែត BIOS លៅក្នុង Windows

• ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់លរ បចំ

មុឺនុយប៊ូត
ចុច <F12> លៅលពលឡូហ្លគា Dell បានបង្ហាញលែម្បីចាប់ផ្លតមមុឺនុយប៊ូតដតមួយែងជាមួយនឹងបញ្ជីឧបករណ៍ប៊ូតដែលត្ រឹមត្រូែសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ជម្លរីស ែិនិច្ឆ័យ និងការែំលឡង BIOS ក៏មានលៅក្នុងមុឺនុយលនះផងដែរ។ ឧបករណ៍ដែលមានរាយបញ្ជីលៅលល
មុឺនុយប៊ូតអាស្រ័យលលឧបករណ៍ដែលអាចប៊ូតបានលៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ មុឺនុយប៊ូតលនះមានប្រលយ៉ជន៍លៅលពលអ្នកព្យ៉យ៉មប៊ូតលៅកាន់ឧបករណ៍ពិលសសណាមួយ ឬចង់ ែិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ។ ការប្លរីមុឺនុយប៊ូតមិនមានដកប្ដរ ណាមួយចំលពាះលំដាប់ប៊ូតដែលមានលៅក្នុង BIOS លទ។

ជម្លរីសទាំងលនះគឺ៖
● ប៊ូត UEFI៖

○ អ្នកគ្រប់គ្រង Windows

● ជម្លរីសផ្លសងលទ ត៖
○ ការែំលឡង BIOS

○ ការអាប់លែតហ្ែ្ោស BIOS

○ ការ ែិនិច្ឆ័យលរាគ
○ ការកំណត់មាូតផ្ោស់ប្តូរប៊ូត

គ្រាប់ចុចរុករក
ចំណាំ: ចំលពាះជម្ល រីស System Setup (ែំលឡងប្រព័ន្ធ) ភាគច្លរីន ការផ្ោស់ប្ែូរដែលអ្នកធ្ល ែីត្រូែបានថតទុក បាុន្ដតមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពលទលុះត្រា ដតអ្នកចាប់ផ្លែមប្រព័ន្ធលឡង ែិញ។

គ្រាប់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ព្រួញលឡងលល) ផ្ោស់ទីលៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ព្រួញ
ចុះក្លរាម)

ផ្ោស់ទីលៅកាន់វាលបន្ទាប់។

Enter (បញ្ចូល) អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្លរីសយកតម្នលលៅក្នុងប្រអប់ដែលបានជ្លរីសលរីស (ប្រសិនលបមាន) ឬអនុែត្តតាមតំណលៅក្នុងប្រអប់។

Spacebar (របារែកឃ្ោ) ពង្ រីក ឬបង្រួមបញ្ជីទម្ោក់ ប្រសិនលបមាន។
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គ្រាប់ចុច Navigation (រុករក)
Tab (លថប) ផ្ោស់ទី លៅផ្នទផ្លតាតបន្ទាប់។

Esc បន្ែ លៅទំព័រមុន រហូតែល់អ្នកពិនិត្យលមលលអក្រង់សំខាន់។ ចុច Esc លៅក្នុងលអក្រង់សំខាន់់ បង្ហាញសារមួយឲ្យអ្នកត្រូែ រក្សាការផ្ោស់ប្ែូរណាមួយេ្ោមៗ និងចាប់ផ្លែមប្រព័ន្ធលឡង ែិញ។

លំដាប់ប៊ូត
លំដាប់ប៊ូតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករំលងការែំលឡងប្រព័ន្ធដែលកំណត់ការែំលឡងប្រព័ន្ធ លំដាប់ឧបករណ៍ប៊ូត ដែលបានកំណត់ និងប៊ូត លដាយផ្ទាល់ លៅឧបករណ៍ជាក់ោក់ (ឧទហរណ៍៖ ែ្រាយអុបទិក ឬែ្រាយថាស រឹង)។ អំឡុង លពលលតស្ែ លដាយខ្លួនឯងលលថាមពល
(POST) លៅលពលនិមិត្តសញ្ញា Dell លចញលឡង អ្នកអាច៖
● ចូលលៅកាន់ការែំលឡងប្រព័ន្ធ លដាយចុចគ្រាប់ចុច F2

● ទាញយកមុឺនុយប៊ូតដតមួយែង លដាយចុចគ្រាប់ចុច F12 ។

មុឺនុយប៊ូតមួយែងបង្ហាញឧបករណ៍ ដែលអ្នកអាចប៊ូតពី រួមទាំងជម្លរីស ែិនិច្ឆ័យ។ ជម្លរីសមុឺនុយប៊ូត រួមមាន៖ ជម្ល រីសមុឺនុយប៊ូតគឺ៖

● ែ្រាយចល័ត (លបមាន)
● ែ្រាយ STXXXX

ចំណាំ: XXX បង្ហាញលលខែ្រាយ SATA ។

● ែ្រាយអុបទិក (លបមាន)
● ែ្រាយថាសរឹង SATA (លបមាន)
● ការ ែិនិច្ឆ័យលរាគ

ចំណាំ: ការជ្ល រីសលរីស Diagnostics បង្ហាញលអក្រង់ កម្ម ែិធីលរាគ ែិនិច្ឆ័យ SupportAssist ។

លអក្រង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហាញជម្លរីសចូលប្លរី លអក្រង់ (System Setup) ែំលឡងប្រព័ន្ធផងដែរ។

ជម្លរីសែំលឡងប្រព័ន្ធ
ចំណាំ: អាស្រ័យលលកុំព្យូទ័រ លហយនិងឧបករណ៍ដែលបានតម្លលងរបស់វា ឧបករណ៍ដែលបានរាយក្នុងផ្ដនកលនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជម្លរីសទូលៅ
តារាង 3. ទូលៅ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ បង្ហាញព័ត៌មានែូចខាងក្លរាម៖
● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ៖ បង្ហាញពី កំដណ BIOS ស្ោកលសវាកម្ម ស្ោកទ្រព្យសកម្ម ស្ោកកាន់កាប់ កាលបរិច្លឆទកាន់កាប់ កាលបរិច្លឆទផលិត និងកូែលសវាកម្ម រហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ៖ បង្ហាញ អង្គចងចាំបានែំលឡង អង្គចងចាំដែលមាន ល្លបំនអង្គចងចាំ មាូែឆាដនលអង្គចងចាំ បច្លចក ែិទ្យ៉អង្គចងចាំ ទំហំ DIMM 1 និង ទំហំ

DIMM 2 ។
● ព័ត៌មាន PCI ៖ បង្ហាញ Slot1_M.2, Slot2_M.2

● ព័ត៌មានអំពីអង្គែំលណរការ៖ បង្ហាញពី ប្រលេទអង្គែំលណរការ ចំនួនស្នូល លលខសម្គាល់អង្គែំលណរការ ល្លបំនបច្ចុប្បន្ន ល្លបំនអប្បបរមា ល្លបំនអតិបរមា ឃ្ោំងសម្ងាត់របស់
អង្គែំលណរការ L2 ឃ្ោំងសម្ងាត់ របស់អង្គែំលណរការ L3 សមត្ថភាព HT និង បច្លចក ែិទ្យ៉ 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌មានឧបករណ៍៖ បង្ហាញ SATA-0, M.2 PCIe SSD-2 អាសយែ្ឋាន LOM MAC, កម្ម ែិធីគ្រប់គ្រង ែីលែអូ កម្ម ែិធីគ្រប់គ្រងអូឌីយាូ ឧបករណ៍
Wi-Fi និងឧបករណ៍ប៊្លូធូស។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ជាក់លំដាប់ដែលកុំព្យូទ័រព្យ៉យ៉មស្ដែងរកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីឧបករណ៍ដែលបានបញ្ជាក់លៅក្នុងបញ្ជីលនះ។

សន្ែិសុខច្រកប៊ូត UEFI ជម្លរីសលនះ ពិនិត្យថាលតប្រព័ន្ធនឹងស្លនសុំឲ្យអ្នកប្ល រីប្រាស់បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងលៅលពលកំពុងប៊ូតលៅច្រកប៊ូត UEFI ពីមុឺនុយប៊ូត F12 ឬអត់។

កាលបរិច្លឆទ/លពលលែោ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ការកំណត់កាលប រិច្លឆទ និងលពលលែោ។ ការផ្ោស់ប្តូរកាលប រិច្លឆទ និងលពលលែោប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពេ្ោមៗ។

។
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ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ
តារាង 4. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

NIC េ្ជាប់ជាមួយ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឧបករណ៍បញ្ជា LAN ដែលលៅលលផ្ទាំង។ ជម្លរីស ‘Enable UEFI Network Stack’ មិនត្រូែបានជ្ល រីសលរីសតាមលំនាំលែម។ ជម្លរីស
ទាំងលនះគឺ៖
● បានបិទ
● បានលបក
● លបក w/PXE (លំនាំលែម)

ចំណាំ: អាស្រ័យលៅលលកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ដែលបានែំលឡងរបស់វា ធាតុដែលរាយលៅក្នុងផ្ដនកលនះអាច ឬមិនអាចបង្ហាញលឡងលទ។

ប្រតិបត្តិការ SATA អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមាូែប្រតិបត្តិការននឧបករណ៍បញ្ជាែ្រាយថាសរឹងដែលបានរួមបញ្ចូល។
● បានបិទ = ឧបករណ៍បញ្ជា SATA ត្រូែបានោក់
● AHCI = SATA ត្រូែបានកំណត់សម្រាប់មាូែ AHCI

● RAID លបក = SATA ត្រូែបានកំណត់លែម្បីគាំទ្រមាូែ RAID (ត្រូែបានជ្ល រីសលរីសតាមលំនាំលែម)

ែ្រាយ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទែ្រាយផ្លសងៗដែលលៅលលប្រព័ន្ធ៖
● SATA-0 (បានលបកតាមលំនាំលែម)
● M.2 PCIe SSD-0 (បានលបកតាមលំនាំលែម)

ការរាយការណ៍ Smart ផ្ដនកលនះគ្រប់គ្រងថាលតបញ្ហាែ្រាយថាសរឹងសម្រាប់ែ្រាយដែលេ្ជាប់មក ត្រូែបានរាយការណ៍ឬអត់ លៅលពលកំពុងចាប់ផ្លែមប្រព័ន្ធ។ ជម្លរីសលបក Smart Reporting ត្រូ ែបាន
បិទតាមលំនាំ លែម។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញាតឲ្យលបកឬបិទឧបករណ៍បញ្ជា USB ដែលបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់៖
● លបកការគាំទ្រប៊ូតតាម USB

● លបករន្ធ USB ខាងមុខ
● លបករន្ធ USB ខាងក្លរាយ

ជម្លរីសទាំងអស់ត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

ការកំណត់ USB ខាងមុខ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទ រន្ធ USB ខាងមុខ។ រន្ធទាំងអស់ត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

ការកំណត់ USB ខាងក្លរាយ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទ រន្ធ USB ខាងក្លរាយ។ រន្ធទាំងអស់ត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

USB PowerShare ជម្លរីសលនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសាកឧបករណ៍ខាងក្លៅ ែូចជាទូរស័ព្ទនែ ឧបករណ៍ចាក់តន្ត្ រី។ ជម្លរីសលនះត្រូែបានបិទតាមលំនាំលែម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញាតឲ្យលបកឬបិទឧបករណ៍បញ្ជាអូឌីយាូដែលបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់៖ ជម្លរីស លបកអូឌីយាូ ត្រូ ែបានបិទតាមលំនាំ លែម។
● លបកនមាក្រូហ្ែូន
● លបកឧបាល័រខាងក្នុង

ជម្ល រីសទាំងពីរត្រូែបានជ្លរីសលរីសតាមលំនាំលែម។

តំដហទាំតម្រងធូលី អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទសារ BIOS ចំលពាះតំដហទាំតម្រងធូលីមិនចាំបាច់ដែលបានែំលឡងលៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ BIOS នឹងបង្លកតការក្ល រីនរំលឹកមុនប៊ូតមួយលែម្បីសម្អាត ឬែូរ
តម្រងធូលីលដាយផ្ដអកលលចន្លោះលពលដែលបានកំណត់។ ជម្លរីស បិទ ត្រូ ែបានជ្លរីសលរីសតាមលំនាំ លែម។
● បានបិទ
● 15 ថ្នង
● 30 ថ្នង
● 60 ថ្នង
● 90 ថ្នង
● 120 ថ្នង
● 150 ថ្នង
● 180 ថ្នង
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ជម្លរីសលអក្រង់ ែីលែអូ
តារាង 5. ែីលែអូ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

លអក្រង់ចម្បង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្លរីសលរីសលអក្រង់បឋមលៅលពលការគ្រប់គ្រងពហុលអក្រង់មានលៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
● ស្ែ័យប្រែត្តិ (លំនាំលែម)
● Intel HD Graphics

ចំណាំ: លបអ្នកមិនជ្ល រីសលរីសយក ស្ែ័យប្រែត្តិលទ លនាះក្រាហ្ ែិកដែលជាប់នឹងផ្ទាំងត្រូែបង្ហាញ លហយបានលបក។

សន្តិសុខ
តារាង 6. សន្តិសុខ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ផ្ោស់ប្ែូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង។

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ផ្ោស់ប្ែូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។

ពាក្យសម្ងាត់ HDD-0 ខាងក្នុង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ផ្ោស់ប្ែូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ែ្រាយថាសរឹងខាងក្នុងរបស់កុំព្យូទ័រ។

ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនតួអក្សរអប្បបរមា និងអតិបរមា ដែលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង និងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។ ចន្លោះតួអក្សរគឺពី 4 ែល់ 32 តួ។

រំលងពាក្យសំងាត់ ជម្ល រីសលនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករំលងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ (ប៊ូត) និងផ្ទាំងលោតលែម្បីបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ែ្រាយថាសរឹង ខាងក្នុងអំឡុងលពលចាប់ផ្លែមប្រព័ន្ធលឡង ែិញ។
● បានបិទ — ដតងដតសួររកប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងក្នុងលៅលពលដែលពួកលគបានកំណត់។ ជម្ល រីសលនះត្រូែបានបិទតាមលំនាំលែម។
● រំលងប៊ូតលឡង ែិញ — រំលងពាក្យសម្ងាត់េ្ោមៗលៅលលការចាប់ផ្លែមលឡង ែិញ (ប៊ូតកំលៅ) ។

ចំណាំ: ប្រព័ន្ធលនះដតងដតរំលឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងលៅលពលដែលថាមពលបានលបកពីស្ថានភាពបិទ (ប៊ូតត្រជាក់)។ ែូចគ្នាលនះដែរ ប្រព័ន្ធលនះដតងដត
រំលឹកពាក្យសម្ងាត់លៅលល ប្រអប់មាូឌុល HDDs ណាមួយដែលអាចមានែត្តមាន។

ផ្ោស់ប្តូរពាក្យសំងាត់ ជម្ល រីសលនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ថាលតការផ្ោស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងែ្រាយថាសរឹង ត្រូែបានអនុញ្ញាតលៅលពលដែលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូែបានកំណត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជម្ល រីសលនះត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

ការធ្ល ែីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ម ែិធីបង្កប់លខបស៊ុល UEFI ជម្លរីសលនះត្រួតពិនិត្យ ថាលតប្រព័ន្ធលនះអនុញ្ញាតឲ្យធ្លែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS តាមរយៈកញ្ចប់ដែតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជម្ល រីសលនះត្រូែបានជ្លរីសលរីសតាមលំនាំលែម។ ការ
បិទជម្លរីសលនះនឹងរាំងខ្ទប់ការធ្ល ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ពីលសវាកម្មែូចជា Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware
Service (LVFS)។

សន្តិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថាលត Trusted Platform Module (TPM) អាចរកលឃញលដាយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែរឬលទ។
● TPM លបក (លំនាំលែម)
● សម្អាត
● PPI Bypass សម្រាប់ការបញ្ជាលបក
● PPI Bypass សម្រាប់ការបញ្ជាបិទ
● PPI Bypass សម្រាប់ការបញ្ជាជម្រះ
● អនុញ្ញាតការបញ្ជាក់ (លំនាំលែម)
● លបកទំហំផ្ទុកសំខាន់ (លំនាំលែម)
● SHA-256 (លំនាំលែម)

ជ្លរីសលរីសជម្លរីសមួយ៖

● បានបិទ
● បានលបក (លំនាំលែម)

Absolute ផ្ដនកលនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកលបក បិទ ឬបិទអុីនធឺហ្លែសមាូឌុល BIOS ជាអនិន្ត្នរយ៍ននលសវាកម្ម Absolute Persistence Module ដែលជាជម្លរីសពី
Absolute Software ។
● លបក - ជម្លរីសលនះត្រូែបានជ្លរីសលរីសតាមលំនាំលែម។
● បានបិទ
● បានបិទជាអចិន្ត្នរយ៍
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តារាង 6. សន្តិសុខ 
ជម្លរីស ប រិយ៉យ

មុខងារផ្តល់ែំណឹងលពលមានការលដាះតួ កន្ដលងលនះគ្រប់គ្រងមុខងារផ្តល់ែំណឹងលពលមានការលដាះតួ។

ជ្ល រីសយកជម្លរីសណាមួយែូចខាងក្លរាម៖

● បានបិទ (លំនាំលែម)
● បានលបក
● ស្ថិតក្នុងភាពស្លង មស្ងាត់

ការប្ល រីក្តារចុច OROM ជម្លរីសលនះកំណត់ ថាលតអ្នកប្ល រីអាចចូលលៅកាន់លអក្រង់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ROM ននជម្ល រីស លដាយប្លរីប្រាស់គ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់អំឡុងលពលប៊ូតឬអត់។
● លបក - ជម្ល រីសលនះត្រូែបានជ្លរីសលរីសតាមលំនាំលែម។
● បានបិទ
● លបកមួយែង

Admin Setup Lockout (ការ
ចាក់លសាការែំលឡងអ្នកគ្រប់គ្រង)

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទប់ស្កាត់អ្នកប្ល រី ពីការចូលែំលឡងលៅលពលពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូែបានកំណត់។ ជម្លរីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

Master Password Lockout (ការ
ចាក់លសាពាក្យសម្ងាត់លម)

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបិទការគាំទ្រពាក្យសម្ងាត់លម ពាក្យសម្ងាត់ែ្រាយថាសរឹងត្រូែដតបានលុបលចាល មុននឹងការកំណត់អាចត្រូែបានផ្ោស់ប្តូរ។ ជម្លរីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

ការគំាទ្រការការពារ HDD ផ្ដនកលនះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្លរីប្រាស់ លបក និងបិទមុខងារការពារ HDD ។ ជម្លរីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

SMM Security Mitigation
(ការកាត់បន្ថយសន្តិសុខ SMM)

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទការការពារបន្ធូរបន្ថយសន្ែិសុខ UEFI SMM បន្ដថម។ ជម្លរីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

ជម្លរីសប៊ូតសុែត្ថិភាព
តារាង 7. ប៊ូតសុែត្ថិភាព 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

លបកប៊ូតសុែត្ថិភាព អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទែំលណរការប៊ូតសុែត្ថិភាព
● លបកប៊ូតសុែត្ថិភាព។

ជម្លរីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

មាូតប៊ូតសុែត្ថិភាព អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដកប្ដរលក្ខណៈប៊ូតសុែត្ថិភាពលែម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយតម្នល ឬការអនុលោមហត្ថលលខាកម្ម ែិធី UEFI ។
● មាូែដែលបានដាក់ប្ល រីប្រាស់ (លំនាំលែម)
● មាូែសាែនកម្ម។

ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ចុចជំនាញ ឲ្យអ្នកលរ បចំមូលែ្ឋានទិន្នន័យលដាយគ្រាប់ចុចសុែត្ថិភាព ករណីប្រព័ន្ធ លៅក្នុង  Custom Mode (មាូែតាមតម្រូែការ) ។ លបកជម្លរីស Custom Mode ត្រូ
ែបានបិទតាមលំនាំ លែម។ ជម្លរីសទាំងលនះគឺ៖
● PK (លំនាំលែម)។
● KEK.

● db.

● dbx.
ប្រសិនលបអ្នកលបក Custom Mode (មាូែផ្ទាល់ខ្លួន), ជម្លរីសពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហាញលឡង។ ជម្ល រីសទាំងលនះគឺ៖
● រក្សាទុកក្នុងឯកសារ—រក្សាទុកគ្រាប់ចុចលៅក្នុងឯកសារដែលបានជ្លរីសលរីសរបស់អ្នកប្ល រី។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសគ្រាប់ចុចបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្រាប់ចុចមួយពីឯកសារដែលបានជ្លរីសលរីសលដាយអ្នកប្ល រី។
● បន្ដថមពីឯកសារ—បន្ដថមគ្រាប់ចុចមួយលៅមូលែ្ឋានទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នពីឯកសារដែលបានជ្លរីសលរីសលដាយអ្នកប្ល រី។
● លុប—លុបគ្រាប់ចុច ដែលបានជ្លរីសលរីស។
● កំណត់គ្រាប់ចុចទាំងអស់ លឡង ែិញ—កំណត់លឡង ែិញលៅជាលំនាំលែម។
● លុបគ្រាប់ចុចទាំងអស់—លុបគ្រាប់ចុចទាំងអស់។

ចំណាំ: លបអ្នកបិទ Custom Mode(មាូែតាមតម្រូែការ)រាល់ការផ្ោស់ប្ែូរទាំងអស់ដែលបានធ្លែី លឡងនឹងត្រូែបានលុបលចាល លហយគ្រាប់ចុចនឹងស្ដារលៅជាការកំណត់
លំនាំលែម។
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ជម្លរីសលអក្រង់បន្ដថមសម្រាប់ការពារសូហ្ែដែរ Intel

តារាង 8. Intel Software Guard Extensions 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ការលបក Intel SGX ផ្ដនកលនះកំណត់ឲ្យអ្នកផ្តល់នូែប រិស្ថានសុែត្ថិភាពសម្រាប់ែំលណរការកូែដែលរក្សា ព័ត៌មានរលសប ក្នុងប រិបទនន OS
លគាល។

ចុចយកជម្លរីសណាមួយខាងក្លរាម៖

● បានបិទ
● បានលបក
● Software controlled (គ្រប់គ្រងលដាយសូហ្ែដែរ)—លំនាំលែម

ទំហំអង្គចងចាំបន្ដថម ជម្លរីសលនះកំណត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គចងចាំបម្រុងទុក
លដាយដឡក SGX)

ចុចយកជម្លរីសណាមួយខាងក្លរាម៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាំលែម

ែំលណរការ
តារាង 9. ែំលណរការ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

គាំទ្រពហុស្នូល ផ្ដនកលនះបញ្ជាក់ ថាលតអង្គែំលណរការបានលបកស្នូលមួយ ឬស្នូលទាំងអស់។ ការអនុែត្ត ននកម្ម ែិធី មួយចំនួននឹងត្រូែប្រលសរ
លឡងជាមួយស្នូល បន្ដថម។

● ទាំងអស់—លំនាំលែម
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទមាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំលណរការ។

● លបក Intel SpeedStep

ជម្លរីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

C-States Control អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទស្ថានភាពលែករបស់អង្គែំលណរការបន្ដថម។

● ស្ថានភាព C

ជម្លរីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំលណរការ។

● លបក Intel TurboBoost

ជម្លរីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទមាូែ HyperThreading របស់អង្គែំលណរការ។

● បានបិទ
● បានលបក—លំនាំលែម
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ការគ្រប់គ្រងថាមពល
តារាង 10. ការគ្រប់គ្រងថាមពល 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ការស្តារ AC លឡង ែិញ កំណត់ពីរលប បដែលប្រព័ន្ធឆ្លលយតប លៅលពលថាមពល AC ត្រូែបានផ្គត់ផ្គង់លឡង ែិញ បន្ទាប់ពីដាច់ថាមពល។ អ្នកអាចកំណត់ការស្តារ AC លៅ៖
● បិទ
● លបកថាមលពល
● ស្ថានភាពថាមពលចុងក្លរាយ
ជម្លរីសលនះ គឺបិទថាមពលតាមលំនាំ លែមលទ។

លបក Intel Speed Shift Technology
(បច្លចក ែិទ្យ៉ប្ែូរល្លបំន Intel)

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទការគាំទ្របច្លចក ែិទ្យ៉ប្តូរល្លបំន Intel ។ ជម្លរីស លបកបច្លចក ែិទ្យ៉ប្តូរល្លបំន Intel ត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

Auto On Time កំណត់លពលលែោលែម្បីលបកកុំព្យូទ័រលដាយស្ែ័យប្រែត្តិ។ លពលលែោត្រូែបានរក្សាជាទម្រង់ 12 លមាា ងស្តង់ដារ (លមាា ង នាទី: ែិនាទី)។ ផ្ោស់ប្តូរលពលលែោចាប់ផ្លតមលដាយវាយបញ្ចូលតម្នលលៅ
ក្នុងប្រអប់លពលលែោ និង AM/PM។

ចំណាំ: លក្ខណៈពិលសសលនះមិនែំលណរការលទ លបសិនជាអ្នកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលដាយប្លរីកុងតាក់លបកថាមពល ឬឧបករណ៍ទប់េ្លលង ឬលបសិនជា ថាមពលស្ែ័យប្រែត្តិត្រូែបានកំណត់
លៅជា បិទ។

ការត្រួតពិនិត្យការលែកយូរ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ការគ្រប់គ្រងលៅលពល Deep Sleep លបកែំលណរការ។
● បានបិទ
● បានលបកលៅក្នុង S5 បាុណ្លណាះ
● បានលបកលៅក្នុង S4 និង S5

ជម្លរីសលនះត្រូែបានលបកលៅក្នុង S4 និង S5 តាមលំនាំលែម។

គាំទ្រការដាស់តាម USB អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្លរីឧបករណ៍ USB លែម្បីដាស់កុំព្យូទ័រពីការសំងំ។ ជម្ល រីស Enable USB Wake Support ត្រូែបានជ្លរីសលរីសតាមលំនាំលែម។

ដាស់លៅលល LAN/WWAN ជម្លរីសលនះអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រលបកពីការបិទ លៅលពលមានសញ្ញាបញ្ជារពិលសសពី LAN។ លក្ខណៈលនះែំលណរការដតលៅលពលដែលកុំព្យូទ័រត្រូែបានេ្ជាប់លៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
អគ្គិសនី AC។
● បិទ-មិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធលបកែំលណរការលដាយសញ្ញាបណ្តាញពិលសសរបស់ LAN លៅលពលដែលវាទទួលសញ្ញាេ្លញាចពី LAN ឬ LAN ឥតខ្ដស។
● LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធែំលណរការលដាយសញ្ញាពិលសសពី LAN ឬ WLAN ឥតខ្ដស។
● LAN ដតបាុណ្លណាះ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធែំលណរការលដាយសញ្ញាបណ្តាញពិលសស LAN។
● LAN ជាមួយ PXE Boot - សំណុំដាស់ត្រូែបានផ្លញលៅប្រព័ន្ធតាមស្ថានភាព S4 ឬ S5 ដែលនឹងធ្ល ែីឲ្យប្រព័ន្ធដាស់ និងប៊ូតលៅ PXE េ្ោមៗ។
● WLAN ដតបាុណ្លណាះ - អនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធែំលណរការលដាយសញ្ញាពិលសស WLAN ។
ជម្លរីសលនះត្រូែបានបិទតាមលំនាំលែម។

បិទ Sleep (ការលែក) អនញ្ញាតឲ្យអ្នករាំងខ្ទប់មិនលអាយចូលលែក (ស្ថានភាព S3) លៅក្នុងប រិយ៉កាស OS។ ជម្ល រីសលនះត្រូែបានបិទតាមលំនាំលែម។

លក្ខណៈ Post

តារាង 11. លក្ខណៈ POST (បានបន្ត)

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

សារព្រមានអាដាប់ទ័រ ជម្ល រីសលនះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្លរីសលរីសថាលតប្រព័ន្ធបង្ហាញសារព្រមានឬលទ លពលដែលអ្នកប្ល រីប្រាស់អាដាប់ទ័រថាមពលណាមួយ។ ជម្លរីសលនះត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

Numlock LED អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទមុខងារចាក់លសាគ្រាប់ចុចលលខ លៅលពលកុំព្យូទ័រចាប់ផ្លតម។ ជម្លរីសលនះត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

កំហុសក្តារចុច អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទការរាយការណ៍កំហុសក្តារចុច លៅលពលកុំព្យូទ័រចាប់ផ្លតម។ ជម្ល រីស លបកការរកកំហុសក្តារចុច ត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

ប៊ូតលលំន ជម្លរីសលនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្លកនល្លបំនែំលណរការប៊ូត លដាយរំលងជំហានឆបគ្នាមួយចំនួន៖
● Minimal — ប្រព័ន្ធនឹងែំលណរការជាថ្មីេ្ោមៗ, លុះត្រាដត BIOS ត្រូែបានអាប់ដែត, អង្គចងចាំត្រូែបានផ្ោស់ប្តូរ ឬ POST មុនែំលណរការមិនទាន់ចប់ ។
● Thorough — ប្រព័ន្ធមិនរំលងជំហានណាមួយលៅក្នុងែំលណរការប៊ូតលទ ។
● Auto — អនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងការកំណត់លនះ (លនះែំលណរការដតលពលដែលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគាំទ្រ Simple Boot Flag) ។
ជម្លរីសលនះត្រូែបានកំណត់លៅ Thorough តាមលំនាំលែម។

ពង្ រីកលពលលែោ BIOS POST ជម្លរីសលនះបង្លកតការពន្យ៉រលពលមុនប៊ូតបន្ដថម។
● 0 ែិនាទី (លំនាំលែម)
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តារាង 11. លក្ខណៈ POST 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

● 5 ែិនាទី
● 10 ែិនាទី

ឡូហ្លគាលពញលអក្រង់ ចម្ល រីសលនះនឹងបង្ហាញឡូហ្លគាលពញលអក្រង់ លបសិនជារូបថតរបស់អ្នកត្រូែគ្នានឹងគុណភាពបង្ហាញរបស់លអក្រង់។ ជម្ល រីស លបកឡូហ្លគាលពញលអក្រង់ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែមលទ។

ការព្រមាន និងកំហុស ជម្លរីសលនះធ្ល ែីឲ្យែំលណរការប៊ូតផ្អាកដតក្នុងករណី លៅលពលរកលឃញការព្រមានអំពីកំហុស។ ជ្លរីសយកជម្លរីសណាមួយែូចខាងក្លរាម៖
● ផ្តល់ែំណឹងអំពីការព្រមាន និងកំហុស - លំនាំលែម
● បន្តលពលមានការព្រមាន
● បន្តលពលមានការព្រមាន និងកំហុស

លទ្ធភាពគ្រប់គ្រង

ជម្ល រីស ប រិយ៉យ
សមត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់មុខងារ AMT និង គ្រាច់ចុចផ្លូែកាត់ MEB ត្រូែបានលបកលៅអំឡុងលពលប៊ូត។

● បានបិទ
● បានលបក
● ការ រឹតត្បិតការចូលប្លរីប្រាស់ MEBx - តាមលំនាំលែម

ការផ្តល់ជូន USB លៅលពលលបក Intel AMT អាចត្រូែបានផ្គត់ផ្គង់លដាយប្លរីប្រាស់ថតឯកសារផ្គត់ផ្គង់មូលែ្ឋានលដាយប្លរីឧបករណ៍ផ្ទុក USB ។
● លបកការអនុញ្ញាត USB - បានបិទតាមលំនាំលែម

គ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់ MEBx អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ថាលតមុខងារគ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់ MEBx គួរលបកលៅលពលកំពុងប៊ូតប្រព័ន្ធ ឬលទ។
● លបក គ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់ MEBx —បានលបកតាមលំនាំលែម

ការគាំទ្រនិម្មិតកម្ម
តារាង 12. ការគាំទ្រនិម្មិតកម្ម 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

Virtualization ជម្លរីសលនះបញ្ជាក់ថាលតមាូនីទ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) អាចប្លរីសមត្ថភាពផ្ដនក រឹងបន្ដថមដែលផ្តល់លដាយបច្លចក ែិទ្យ៉និម្មិត Intel ។

● លបកបច្លចក ែិទ្យ៉និម្មិត របស់ Intel។

ជម្លរីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

VT សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់ លបក ឬបិទមាូនីទ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការប្ល រីប្រាស់សមត្ថភាពហាែដែរបន្ដថមដែលផ្ែល់ លដាយបច្លចក ែិទ្យ៉និម្មិត Intel® សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់។

● លបក VT សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់

ជម្ល រីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

ជម្លរីសឥតខ្ដស
តារាង 13. ឥតខ្ដស 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

Wireless Device Enable(លបកឧបករណ៍ឥតខ្ដស) អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលបក ឬបិទឧបករណ៍ឥតខ្ដសខាងក្នុង។

ជម្លរីសទាំងលនះគឺ៖

● WLAN/WiGig

● ប៊្លូធូស
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តារាង 13. ឥតខ្ដស 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ជម្លរីសទាំងអស់ត្រូែបានលបកតាមលំនាំលែម។

ការដថទាំ
តារាង 14. ការដថទាំ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ស្ោកលសវាកម្ម បង្ហាញស្ោកលសវាកម្ម របស់កុំព្យូទ័រ លោកអ្នក។

ស្ោកទ្រព្យ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្លកតស្ោកទ្រព្យសកម្ម របស់ប្រព័ន្ធ ប្រសិនលបស្ោកទ្រព្យសកម្មមិនទាន់ត្រូែបានកំណត់។ ជម្ល រីសលនះមិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែមលទ។

ជម្លរីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

សារ SERR គ្រប់គ្រងយន្តការសារ SERR ។ ជម្លរីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។ កាតក្រាហ្ ែិកមួយចំនួនទាមទារឲ្យបិទយន្តការសារ SERR ។

ការទម្ោក់កម្ រិតថ្នាក់ BIOS អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហ្ែ្ោសកម្ម ែិធីបង្កប់របស់ប្រព័ន្ធពីមុន។

● អនុញ្ញាតឱ្យ BIOS ទម្ោក់ជំនាន់

ជម្ល រីសលនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែម។

ការលុបទិន្នន័យ អនុញ្ញាតឲ្យការលុបលចាលទិន្នន័យលចញពីឧបករណ៍ផ្ទុកខាងក្នុងប្រកបលដាយសុែត្ថិភាព។

● លុបលៅលលការចាប់ផ្លែមបន្ទាប់

ជម្ល រីសលនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ លែមលទ។

ការស្តារ BIOS លឡង ែិញ ការស្តារ BIOS លឡង ែិញពីែ្រាយថាសរឹង—ជម្ល រីសលនះត្រូែបានកំណត់លដាយលំនាំលែម។ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្តារ BIOS ដែលខូចលចញពីហ្វាល់សង្គ្លរាះលៅលល HDD ឬ USB
ខាងក្លៅ។

ចំណាំ: ការស្តារ BIOS លឡង ែិញពីែ្រាយថាសរឹង ផ្ដនកលនះត្រូែដតលបក។

ដតងដតអនុែត្តពិនិត្យភាពត្ រឹមត្រូែ—អនុពិនិត្យភាពត្ រឹមត្រូែរាល់លពលប៊ូត។

កាលបរិច្លឆទននការលបកថាមពលែំបូង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់កាលប រិច្លឆទកាន់កាប់ជាម្ចាស់។ ជម្លរីស កំណត់កាលប រិច្លឆទម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំលែមលទ។

កំណត់លហតុប្រព័ន្ធ
តារាង 15. កំណត់លហតុបណ្ដាញ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ព្ រឹត្តិការណ៍ BIOS អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលមល និងលុបព្ រឹត្តិការណ៍ POST ននការែំលឡងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំណត់កម្ រិតខ្ពស់
តារាង 16. ការកំណត់កម្ រិតខ្ពស់ 

ជម្លរីស ប រិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់កម្ រិត ASPM។
● ស្ែ័យប្រែត្តិ (លំនាំលែម) - គឺមានទំនាក់ទំនងរវាងឧបករណ៍ និងែុំ PCI Express លែម្បីកំណត់មាូែ ASPM ល្អបំផុតដែលត្រូែបានគាំទ្រលដាយឧបករណ៍។
● បានបិទ - ការគ្រប់គ្រងថាមពល ASPM ត្រូែបានបិទគ្រប់លពលលែោ។
● L1 បាុណ្លណាះ - ការគ្រប់គ្រង់ថាមពល ASPM ត្រូែបានកំណត់ឲ្យប្លរី L1 ។
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គុណភាពបង្ហាញប្រព័ន្ធ SupportAssist

ជម្ល រីស ប រិយ៉យ
កម្ រិតននការស្ដារលឡង ែិញនន OS
លដាយស្ែ័យប្រែត្តិ

អនុញ្ញាតលអាយអ្នកគ្រប់គ្រង លំហូរការប៊ូតលដាយស្ែ័យប្រែត្តិ សម្រាប់ប្រព័ន្ធ SupportAssist ។ ជម្ល រីសមាន៖
● បិទ
● 1

● 2 (បានលបកតាមលំនាំលែម)
● 3

ការស្ដារលឡង ែិញនន OS
SupportAssist

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្តារលឡង ែិញនូែ SupportAssist OS Recovery (បានលបកែំលណរការតាមលំនាំលែម)។

BIOSConnect BIOSConnect លបក ឬបិទលសវា cloud Service OS លៅលពលអែត្តមាន Local OS Recovery (បានលបកតាមលំនាំលែម)។

ការអាប់លែត BIOS លៅក្នុង Windows

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

លយងសូមដណនាំឲ្យធ្លែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS របស់អ្នក (ការែំលឡងប្រព័ន្ធ) លៅលពលអ្នកដាក់ ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ឬប្រសិន លបការធ្ល ែីបច្ចុប្បន្នភាពអាចធ្លែីលៅបាន។

អំពីកិច្ចការលនះ

ចំណាំ: លបសិនជា BitLocker ត្រូែបានលបកែំលណរការ វាត្រូែដតផ្អាកសិនមុននឹងធ្ល ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ប្រព័ន្ធ បន្ទាប់មកលបកែំលណរការវាលឡង ែិញក្លរាយពីការធ្ល ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ត្រូែបានបញ្ចប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចាប់ផ្លែមកុំព្យូទ័រលឡង ែិញ។
2. ចូលលមលលគហទំព័រ Dell.com/support។

● បញ្ចូល Service Tag(ស្ោកលសវាកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែលសវាកម្មរហ័ស) រួចចុចលល Submit(បញ្ជូន)។
● ចុចលល រកផលិតផល និងធ្ល ែីតាមការដណនាំលៅលលលអក្រង់។

3. លបសិនជាអ្នកមិនអាចរកស្ោកលសវាកម្ម ចូរចុចលល ជ្ល រីសយកពីផលិតផលទាំងអស់។
4. ជ្ល រីសយក ប្រលេទផលិតផល ពីបញ្ជី។

ចំណាំ: ជ្ល រីសយកប្រលេទដែលត្ រឹមត្រូែ លែម្បីលៅែល់ទំព័រផលិតផល។

5. ជ្លរីសយកមាូដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងទំព័រ Product Support(គាំទ្រផលិតផល) ននកុំព្យូទ័រ របស់អ្នកដែលបានបង្ហាញលឡង។
6. ចុចលល Get drivers (ទទួលយកែ្រាយ ែឺ) រួចចុចលល Drivers and Downloads (ែ្រាយ ែឺនិងទាញយក)។

ផ្ដនកែ្រាយ ែឺ និងផ្ដនកទាញយកបាន លបក។
7. ចុច Find it myself (ស្ដែង រក លដាយខ្លួនឯង)។
8. ចុច BIOS លែម្បី លមលកំដណ BIOS។
9. កំណត់ លមលឯកសារ BIOS ចុងក្លរាយបំផុត និងចុច ទាញយក។
10. ជ្ល រីសយក ែិធីសាស្ត្រទាញយកដែលលពញចិត្តលៅក្នុងបង្អួច សូមជ្លរីសយក ែិធីសាស្ត្រទាញយករបស់អ្នក លៅខាងក្លរាមលនះ ចុច លល Download File(ទាញយកឯកសារ)។

បង្អួច File Download(ទាញយកឯកសារ) បង្ហាញលឡង។
11. ចុចលល Save(រក្សាទុក) លែម្បីរក្សាទុកឯកសារលៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
12. ចុចលល Run(ែំលណរការ) លែម្បីែំលឡងការកំណត់ BIOS ដែលបានអាប់លែតលៅលលកុំព្យូទ័រ របស់អ្នក។

អនុែត្តតាមការដណនាំលៅលលលអក្រង់

ការអាប់លែត BIOS លៅលលប្រព័ន្ធជាមួយនឹង BitLocker ដែលបានលបក

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនលប BitLocker មិនត្រូែបានផ្អាកមុននឹងអាប់លែត BIOS លទ លនាះលៅលពលក្លរាយដែលលោកអ្នកប៊ូតប្រព័ន្ធលឡង ែិញ វានឹងមិនស្គាល់កូនលសា BitLocker លទ។ លោកអ្នកនឹងត្រូែបានសួរេ្ោមៗឲ្យបញ្ចូល
កូនលសាស្តារលឡង ែិញ លហយប្រព័ន្ធនឹងសួររលប បលនះលៅលពលប៊ូតលឡង ែិញម្តងៗ។ ប្រសិនលប កូនលសាស្តារលឡង ែិញមិនស្គាល់ លនាះវាអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ទិន្នន័យ ឬត្រូែែំលឡងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលឡង ែិញដែលមិនចាំបាច់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថម
អំពីប្រធានបទលនះ សូមលមលអត្ថបទចំលណះែឹង៖ https://www.dell.com/support/article/sln153694
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ការអាប់លែតប្រព័ន្ធ BIOS របស់លោកអ្នក លដាយប្លរី USB ហ្ល្វាសែ្រាយ

អំពីកិច្ចការលនះ

ប្រសិនលបប្រព័ន្ធមិនអាចចូលលៅក្នុង Windows បាុន្ដតត្រូែការធ្ល ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS លនាះ សូមទាញយកឯកសារ BIOS លដាយប្លរីប្រព័ន្ធផ្លសង លហយរក្សាទុកវាចូលលៅក្នុងែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។

ចំណាំ: លោកអ្នកត្រូែការប្ល រីែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថម សូមលមលអត្ថបទចំលណះែឹងមូលែ្ឋាន SLN143196 ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ទាញយកឯកសារអាប់លែត BIOS ក្នុងទម្រង់ .exe លៅក្នុងកំព្យូទ័រមួយលទ ត។
2. ចម្លងឯកសារ .exe លៅក្នុងែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។
3. បញ្ចូលែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបានលៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលត្រូែការអាប់លែត BIOS ។
4. ចាប់ផ្លតមប្រព័ន្ធម្តងលទ ត លហយចុច F12 លៅលពលរូបឡូហ្លគា Dell លលចលឡងលែម្បីបង្ហាញ One Time Boot Menu ។
5. លដាយប្លរីគ្រាប់ចុចសញ្ញាព្រួញ សូមជ្លរីសលរីស USB Storage Device លហយចុច Enter ។
6. ប្រព័ន្ធនឹងប៊ូតលៅកាន់ផ្ទាំង Diag C \> េ្ោម។
7. ែំលណរការឯកសារលដាយវាយឈ្លមាះឯកសារលពញ លហយចុច Enter

8. BIOS Update Utility ត្រូែបានបង្ហាញលឡង។ អនុែត្តតាមការដណនាំលៅលលលអក្រង់។

រូប 1. លអក្រង់អាប់លែត DOS BIOS

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់លរ បចំ
តារាង 17. ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់លរ បចំ 

ប្រលេទពាក្យសម្ងាត់ ប រិយ៉យ

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូែវាយបញ្ចូលលែម្បីចូលលៅកាន់ប្រព័ន្ធ របស់អ្នក។

ពាក្យសម្ងាត់ែំលឡង ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូែវាយបញ្ចូលលែម្បីចូលប្ល រី និងធ្ល ែីការផ្ោស់ប្ែូរការកំណត់ BIOS ននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអាចបង្លកតពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ែំលឡងលែម្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខងារពាក្យសម្ងាត់ផ្ែល់ជូននូែសន្តិសុខកម្ រិតមូលែ្ឋានសម្រាប់ទិន្នន័យលៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលប្ល រីទិន្នន័យដែលរក្សាទុក លៅលលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ប្រសិនលបវាមិនបានចាក់លសា ឬទុកលចាលលដាយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណាំ: លក្ខណៈពិលសសននពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងការែំលឡងត្រូែបានបិទ។
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ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់លរ បចំប្រព័ន្ធ

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

អ្នកអាចកំណត់ ពាកក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកគ្រប់គ្រង លៅលពលស្ថិតក្នុងស្ថានភាព មិនបានកំណត់ ដតបាុណ្លណាះ។

អំពីកិច្ចការលនះ

លែម្បីចូលលៅែំលឡងប្រព័ន្ធ សូមចុច F2 េ្ោមៗបន្ទាប់ពីថាមពលលបក ឬប៊ូតលឡង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លៅក្នុងលអក្រង់ System BIOS ឬ System Setup ជ្លរីសយក System Securityលហយចុច Enter។

លអក្រង់ Security បង្ហាញលឡង។
2. ជ្ល រីសយក System/Admin Password លហយបង្លកតពាក្យសម្ងាត់លៅក្នុងចន្លោះទំលនរ បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី ។

ប្ល រីការដណនាំែូចខាងក្លរាមលែម្បីផ្ែល់ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យសម្ងាត់អាចមានតួអក្សររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យសម្ងាត់មិនអាចមានលលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 បានលទ។
● តួអក្សរតូច ដតពីរគត់អាចប្លរីបាន តួអក្សរតូចធំមិនត្រូែបានអនុញ្ញាត។
● មានដតតួអក្សរពិលសសែូចខាងក្លរាមដែលត្រូែបានអនុញ្ញាត៖ែកឃ្ោ, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានបញ្ចូលមុនលៅក្នុងចន្លោះទំលនរ បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មី លហយចុចលលពាក្យ OK។
4. ចុច Esc លហយសារមួយនឹងស្លនសុំ អ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្ោស់ប្ែូរ។
5. ចុច Y លែម្បីរក្សាទុកការផ្ោស់ប្ែូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់ផ្លែមលឡង ែិញ។

ការលុប ឬផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ត្រូ ែធានាថា ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់ ត្រូែបានលដាះលសារ (លៅក្នុងការែំលឡងប្រព័ន្ធ) មុនព្យ៉យ៉មលុប ឬផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ែំលឡងដែលមានស្រាប់។ អ្នកមិនអាចលុប ឬផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់
ែំលឡងដែលមានស្រាប់លទ ប្រសិនលបស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់ ត្រូែបានចាក់លសារ។

អំពីកិច្ចការលនះ

លែម្បីចូលលៅ System Setup សូមចុច F2 េ្ោមៗបន្ទាប់ពីថាមពលលបក ឬប៊ូតលឡង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លៅក្នុងលអក្រង់ System BIOS ឬ System Setup ជ្ល រីសយកSystem Securityលហយចុច Enter។

លអក្រង់ System Security (សន្តិសុខប្រព័ន្ធ) បង្ហាញលឡង។
2. លៅក្នុងលអក្រង់ System Security (សន្តិសុខប្រព័ន្ធ) ផ្លទ ងផ្ទាត់ថា Password Status (ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់) គឺ បានលដាះលសា។
3. ជ្លរីសយក System Password ដក ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ដែលមានស្រាប់ លហយចុច Enter ឬ Tab ។
4. ជ្លរីសយក Setup Password ដក ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ែំលឡងដែលមានស្រាប់ លហយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណាំ: ប្រសិន លបអ្នកផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសម្ងាត់ែំលឡង ចូរបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី លឡង ែិញលៅលពលមានការទាមទារ។ ប្រសិន លបអ្នកលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យសម្ងាត់ែំលឡង ត្រូែបញ្ជាក់ការលុប លៅលពល
មានការទាមទារ។

5. ចុច Esc លហយសារមួយនឹងស្លនសុំ អ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្ោស់ប្ែូរ។
6. ចុច Y លែម្បីរក្សាទុកការផ្ោស់ប្ែូរ លហយចាកលចញពីការែំលឡងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់ផ្លតមជាថ្មី។
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ការលដាះស្រាយបញ្ហា
ប្រធានបទ :

• កម្ម ែិធី ែិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំលណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

• លក្ខណៈេ្លលង LED ែិនិច្ឆ័យ
• សារកំហុសពីការ ែិនិច្ឆ័យ
• សារកំហុសប្រព័ន្ធ
• ែែ្តថាមពល WiFi

កម្ម ែិធី ែិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំលណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

អំពីកិច្ចការលនះ

ការ ែិនិច្ឆ័យ SupportAssist (លៅថាការ ែិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ) អនុែត្តការត្រួតពិនិត្យលពញលលញននហាែដែររបស់អ្នក។ កម្ម ែិធី ែិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំលណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist គឺបានេ្ជាប់ជាមួយ BIOS លហយលបក
ែំលណរការលដាយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហាប្រព័ន្ធដែលបានេ្ជាប់ផ្ែល់នូែឈុតជម្លរីសសម្រាប់ឧបករណ៍ណាមួយ ឬក្រុមឧបករណ៍ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក៖
● ែំលណរការធ្ល ែីលតស្តលដាយស្ែ័យប្រែត្តិ ឬក្នុងមាូតអន្តរសកម្ម
● ធ្លែីលតស្តម្ែងលទ ត
● បង្ហាញ ឬរក្សាទុកលទ្ធផលលតស្ត
● ែំលណរការការធ្ល ែីលតស្តហ្មត់ចត់លែម្បីបង្ហាញពីជម្ល រីសលតស្តបន្ដថមលែម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពីឧបករណ៍ដែលបានខូច
● លមលសារស្ថានភាពដែលប្រាប់អ្នក ថាលតការធ្ល ែីលតស្តត្រូែបានបញ្ចប់លដាយលជាគជ័យឬលទ
● លមលសារកំហុសដែលប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហាដែលជួបប្រទះអំឡុងលពលធ្លែីលតស្ត

ចំណាំ: លតស្ែខ្លះៗសម្រាប់ឧបករណ៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតម្រូែឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកប្ល រីប្រាស់។ ជានិច្ចកាល ត្រូែប្រាកែថាអ្នកមានែត្តមានលៅមុខកុំព្យូទ័រ លពលការ ែិនិច្ឆ័យបានធ្លែីលឡង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថម សូមលមល ការលដាះស្រាយបញ្ហាហាែដែរជាមួយកម្ម ែិធី ែិនិច្ឆ័យបញ្ហាេ្ជាប់ជាស្លរច និងអនឡាញ (SupportAssist ePSA, ePSA ឬកូែកំហុស PSA) ។

ការែំលណរការកម្ម ែិធី ែិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំលណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. លបកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. លពលដែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ខណៈលពលឡូហ្លគា Dell បង្ហាញលឡង។
3. លៅលលលអក្រង់មុឺនុយប៊ូត សូមជ្ល រីសយកជម្លរីស Diagnostics( ែិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចសញ្ញាព្រួញលៅជ្រុងខាងឆ្លែងផ្ដនកខាងក្លរាម។

ទំព័រមុខននការធ្ល ែី ែិនិច្ឆ័យត្រូែបានបង្ហាញ។
5. ចុចសញ្ញាព្រួញលៅជ្រុងខាងស្ដាំផ្ដនកខាងក្លរាមលែម្បីលៅចូលកាន់ទំព័រដែលបានរាយ។

ធាតុដែលត្រូែបានរកលឃញនឹងត្រូែបានរាយ។
6. លែម្បីលបកែំលណរការធ្ល ែីលតស្ត ែិនិច្ឆ័យលៅលលឧបករណ៍ជាក់ោក់ សូមចុច Esc រួចចុចYes (បាទ/ចាស) លែម្បីបញ្ឈប់ការធ្ល ែីលតស្ែ ែិនិច្ឆ័យ។
7. ជ្លរីសលរីសឧបករណ៍ពីផ្ទាំងខាងឆ្លែង រួចចុចលល Run Tests(ែំលណរការធ្ល ែីលតស្ែ)។
8. ប្រសិនលបមានបញ្ហាណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងបង្ហាញលឡង។

កត់ត្រាកូែកំហុស និងលលខផ្លទ ងផ្ទាត់លហយទាក់ទងលៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

លក្ខណៈេ្លលង LED ែិនិច្ឆ័យ
តារាង 18. លក្ខណៈេ្លលង LED ែិនិច្ឆ័យ 
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តារាង 18. លក្ខណៈេ្លលង LED ែិនិច្ឆ័យ 

លំនាំេ្លលងលោតេ្លឹបេ្ដលត

ការប រិយ៉យពីបញ្ហា ែំលណាះស្រាយដែលបានស្លនសុំពណ៌លលំងទុំ ពណ៌ស

1 2 បរាជ័យការធ្លែីបច្ចុប្បន្នភាព SPI ដែលមិនអាចស្តារ ែិញ
បាន

2 1 បរាជ័យ CPU ● ែំលណរការឧបករណ៍ Dell Support
Assist/Dell Diagnostics ។

● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

2 2 បរាជ័យផ្ទាំងប្រព័ន្ធ (លដាយរាប់ទាំងការអាក់ខាន BIOS
ឬកំហុសឆ្គង ROM)

● ហ្ែ្ោសកំដណ BIOS ចុងក្លរាយ
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

2 3 មិនមានអង្គចងចាំ/មិនមាន RAM ត្រូែបានរកលឃញ ● បញ្ជាក់ថាមាូឌុលអង្គចងចាំត្រូែបានែំលឡងបានត្ រឹមត្រូែ។
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 4 បរាជ័យអង្គចងចាំ/RAM ● ការកំណត់មាូឌុលអង្គចងចាំជាថ្មី។
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 5 អង្គចងចាំតំលឡងមិនត្ រឹមត្រូែ ● ការកំណត់មាូឌុលអង្គចងចាំជាថ្មី។
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 6 ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ/កំហុសសំណុំឈីប/បរាជ័យលមាា ង/បរាជ័យ
Gate A20/បរាជ័យ Super I/O/ បរាជ័យ

ឧបករណ៍បញ្ជាក្តារចុច

● ហ្ែ្ោសកំដណ BIOS ចុងក្លរាយ
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 1 បរាជ័យថ្ម CMOS ● ការកំណត់ការេ្ជាប់ថ្ម CMOS ជាថ្មី។
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរថ្ម RTS ។

3 2 បរាជ័យកាត ែីឌីអូ ឬ PCI/ឈីប ដាក់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 3 រកមិនលឃញរូបភាពស្តារលឡង ែិញ BIOS ● ហ្ែ្ោសកំដណ BIOS ចុងក្លរាយ
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 4 រកលឃញរូបភាពស្តារលឡង ែិញ BIOS ដតមិនត្ រឹមត្រូែ ● ហ្ែ្ោសកំដណ BIOS ចុងក្លរាយ
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 5 បរាជ័យថាមពល។ ● EC ជួបប្រទះការបរាជ័យថាមពលជាបន្តបន្ទាប់។
● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 6 ការអាក់ខានការហ្ែ្ោស SBIOS ● ការអាក់ខានននការហ្ែ្ោសត្រូែបានរកលឃញលដាយ
SBIOS

● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 7 កំហុស Intel ME (Management
Engine)

● អស់លពលក្នុងការរង់ចាំ ME លែម្បីឆ្លលយតបនឹង
សារ HECI

● ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

4 2 បញ្ហាការេ្ជាប់ខ្ដសថាមពល CPU

សារកំហុសពីការ ែិនិច្ឆ័យ
តារាង 19. សារកំហុសពីការ ែិនិច្ឆ័យ 

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE បន្ទះបាះ ឬលមាា ស៍ខាងក្លៅ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ។ សម្រាប់លមាា ស៍ខាងក្លៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដស ។ លបកជម្ល រីស
Pointing Device(ឧបករណ៍ចង្អុល) លៅក្នុងកម្ម ែិធីែំលឡងប្រព័ន្ធ ។

ការលដាះស្រាយបញ្ហា 65



តារាង 19. សារកំហុសពីការ ែិនិច្ឆ័យ 

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

BAD COMMAND OR FILE NAME ត្រូែប្រាកែថាអ្នកប្រកបពាក្យបញ្ជាត្ រឹមត្រូែ ដាក់គម្ោតឱ្យស្ថិតក្នុងកន្ដលងសមស្រប និងប្ល រីឈ្លមាះត្ រឹមត្រូែ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ចាចលហ ែ៏សំខាន់លៅខាងក្នុងមីក្រូឧបករណ៍ែំលណរការ ខូច ។ សួមទាក់ទងលៅក្រុមហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ែ្រាយអុបទិកមិនឆ្លលយតបលៅនឹងពាក្យបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រ ។

DATA ERROR ហាែែ្រាយែ៍ មិនអាចអានទិន្នន័យបាន ។

DECREASING AVAILABLE MEMORY មាូឌុលមួយ ឬក៏ច្ល រីន អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ឬតំលរ បមិនត្ រឹមត្រូែ ។ សូមែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងលនាះលឡង ែិញ និងប្រសិនលបចាំ
បាច់ប្តូរមាូឌុលទាំងលនាះលចញ ។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ហាែែ្រាយែ៍បានបរាជ័យលៅលពលចាប់ផ្លតមែំលណរការែំបូង ។ សូមចាប់ផ្លតមែំលណរការការលតស្ត “Dell
Diagnostics”

DRIVE NOT READY ប្រតិបត្តិការ តម្រូែឱ្យមានការដាក់ហាែែ្រាយែ៍លៅក្នុងថតទំលនរណាមួយ មុននឹងប្រតិបត្តិការលនាះអាចបន្តលៅលទ តបាន ។ សូម
តម្លលងហាែែ្រាយែ៍លៅក្នុងថតដែលទំលនរលនាះ ។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំព្យូទ័រមិនអាចរកលឃញ ដខផរលសសជារែ បានលទ។ សូមបញ្ចូលកាតលឡង ែិញ ឬក៏ព្យ៉យ៉មកាតមួយផ្លសងលទ ត ។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ចំនួនអង្គចងចាំ ដែលបានកត់ត្រាលៅក្នុងអង្គចងចាំឋិតលថរ (NVRAM) មិនមានភាពែូចគ្នានឹងអង្គចងចាំ ដែលបាន
ែំលឡងលៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ ចាប់ផ្លែមកុំព្យូទ័រលឡង ែិញ។ លបសិនជាមានសារមិនកំហុសលកតលឡង សូមទាក់ទង Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

ឯកសារដែលអ្នកកំពុងព្យ៉យ៉មចម្លង មានភាពធំលពកមិនអាចដាក់លៅលលឌីសបាន ឬក៏ឌីសលនាះផ្ទុកលពញរួចលហយ ។ ព្យ៉យ៉ម
ចម្លងឯកសារលៅកាន់ឌីសផ្លសងលទ ត ឬប្លរីឌីសដែលមានសមត្ថភាព (ផ្ទុក)ធំជាងលនះ ។

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE
FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | -

ហាមប្លរីតួអក្សរទាំងលនះលៅក្នុងឈ្លមាះឯកសារ ។

GATE A20 FAILURE មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ សូមែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងលនាះលឡង ែិញ និងប្រសិន លបចាំបាច់ប្តូរវាលចញ ។

GENERAL FAILURE ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ មិនអាចអនុែត្តបញ្ជាបានលទ ។ សារលនះបង្ហាញលឡងផ្ដអកលលព័ត៌មានលម្អិត។ ឧទាហរណ៍
Printer out of paper. Take the appropriate
action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំព្យូទ័រ មិនអាចរកលឃញប្រលេទែ្រាយែ៍បានលទ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រលហយលដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រលដាយប្លរីែ្រាយអុបទិក។
បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្លលងហាែែ្រាយែ៍លឡង ែិញ រួចលហយលបកកុំព្យូទ័រលឡង។ ចាប់ផ្លតមឱ្យែំលណរការការសាកល្បង
ែ្រាយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ហាែែ្រាយែ៍ មិនឆ្លលយតបលៅនឹងពាក្យបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រលទ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រលហយលដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រលដាយប្លរី
ែ្រាយអុបទិក។ បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្លលងហាែែ្រាយែ៍លឡង ែិញ រួចលហយលបកកុំព្យូទ័រលឡង។ ប្រសិនលបបញ្ហា
លៅដតបន្ត សូមព្យ៉យ៉ម ែ្រាយែ៍មួយលទ ត ។ ចាប់ផ្លតមឱ្យែំលណរការការសាកល្បងែ្រាយ Hard Disk Drive
ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ហាែែ្រាយែ៍ មិនឆ្លលយតបលៅនឹងពាក្យបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រលទ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រលហយលដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រលដាយប្លរី
ែ្រាយអុបទិក។ បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្លលងហាែែ្រាយែ៍លឡង ែិញ រួចលហយលបកកុំព្យូទ័រលឡង។ ប្រសិនលបបញ្ហា
លៅដតបន្ត សូមព្យ៉យ៉ម ែ្រាយែ៍មួយលទ ត ។ ចាប់ផ្លតមឱ្យែំលណរការការសាកល្បងែ្រាយ Hard Disk Drive
ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ហាែែ្រាយែ៍ អាចមានលក្ខណៈមិនលពញលលញ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រលហយលដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រលដាយប្លរីែ្រាយអុបទិក។
បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្លលងហាែែ្រាយែ៍លឡង ែិញ រួចលហយលបកកុំព្យូទ័រលឡង។ ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតបន្ត សូម
ព្យ៉យ៉ម ែ្រាយែ៍មួយលទ ត ។ ចាប់ផ្លតមឱ្យែំលណរការការសាកល្បងែ្រាយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell
Diagnostics ។

INSERT BOOTABLE MEDIA ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកំពុងព្យ៉យ៉មប៊ូតចំលពាះលមលឌ មិនអាចប៊ូតបានែូចជ្ារយអុបទិក។ សូមបញ្ចូលលមលឌ  ដែលអាចែំលណរការបាន ។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

ព័តមានកំណត់ប្រព័ន្ធ មិនត្រូែគ្នាលៅនឹងការកំណត់គ្ដរលងំមាា សុីនលទ ។ សារទំនងជាលកតលឡង បន្ទាប់ពីមាូឌុលអង្គចងចាំបាន
តម្លលង ។ ដកតម្រូែជម្ល រីសសមស្របលៅក្នុងកម្ម ែិធីលរ បចំប្រព័ន្ធ ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្លៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ សូមចាប់ផ្លតមែំលណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្លៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ ចាប់ផ្លតមលបកកុំព្យូទ័រលឡង ែិញ លហយលច សវាងបាះក្តារចុច និង
លមាា ស៍ក្នុងលពលចាប់ផ្លតមលបកលឡង ែិញលនះ ។ សូមចាប់ផ្លតមែំលណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្លៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ សូមចាប់ផ្លតមែំលណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

66 ការលដាះស្រាយបញ្ហា



តារាង 19. សារកំហុសពីការ ែិនិច្ឆ័យ 

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្លៅ ឬបន្ទះបាះ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ លបកកុំព្យូទ័រលឡង ែិញ រួចលហយលច សវាង បាះក្តាររចុច
ឬគ្រាប់ចុចក្នុងលពលចាប់ផ្លតមលបកលឡង ែិញលនះ ។ សូមចាប់ផ្លតមែំលណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect មិនអាចបញ្ជាក់ពីកំហិតននការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល (DRM) លៅ លលឯកសារបានលទ
ែូច្លនះឯកសារ មិនអាចចាក់បានលទ។

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ឬតំលរ បមិនត្ រឹមត្រូែ ។ សូមែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងលនាះលឡង ែិញ និងប្រសិន លបចាំបាច់
ប្តូរវាលចញ ។

MEMORY ALLOCATION ERROR កម្ម ែិធីដែលអ្នកមានបំណងធ្លែីឱ្យលែរ កំពុងដតមានភាពមិនសុីសង្វាក់គ្នាជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដែលជាកម្ម ែិធី ឬឧបករណ៍
ប្ល រីប្រាស់មួយផ្លសងលទ ត ។ សូមបិទកុំព្យូទ័រ ។ រង់ចាំរយៈលពល ៣០ ែិនាទី លហយបន្ទាប់មកចាប់ផ្លតមលបកកុំព្យូទ័រលឡង ែិញ។
សូមលបកកម្ម ែិធីម្តងលទ ត។ ប្រសិនលបសារកំហុស លៅដតលលចលឡង សូមលមលឯកសារកម្ម ែិធីលនាះ ។

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ឬតំលរ បមិនត្ រឹមត្រូែ ។ សូមែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងលនាះលឡង ែិញ និងប្រសិន លបចាំបាច់
ប្តូរវាលចញ ។

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ឬតំលរ បមិនត្ រឹមត្រូែ ។ សូមែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងលនាះលឡង ែិញ និងប្រសិន លបចាំបាច់
ប្តូរវាលចញ ។

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ឬតំលរ បមិនត្ រឹមត្រូែ ។ សូមែំលឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងលនាះលឡង ែិញ និងប្រសិន លបចាំបាច់
ប្តូរវាលចញ ។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំព្យូទ័រ មិនអាចរកលឃញហាែែ្រាយែ៍ ។ ប្រសិនលបហាែែ្រាយែ៍ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ផ្លតមលរ បចំឱ្យែំលណរការលឡង ែូច្លនះ
ត្រូែ ប្រាកែថាែ្រាយែ៍ ពិតជាបានតម្លលងរួចលហយ តំលរ បបានត្ រឹមត្រូែ លហយមានមុខងារជាឧបករណ៍ ចាប់ផ្លតមលរ បចំឱ្យែំលណរការ
លឡង។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អាចខូច, សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell ។

NO TIMER TICK INTERRUPT បន្ទះលស គ្ ែីតូចមួយលៅលលបន្ទះក្តារប្រព័ន្ធ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ។ សូមលបកែំលណរការសាកល្បង System Set
លៅក្នុង Dell Diagnostics ។

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME
PROGRAMS AND TRY AGAIN

អ្នកបានលបកកម្ម ែិធីច្ល រីនលពក ។ សូមបិទផ្ទាំងទាំងអស់ រួចលហយលបកដតកម្ម ែិធីណាដែលអ្នកចង់ប្ល រី ។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ែំលឡងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកលឡង ែិញ។ ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតមាន សូមទាក់ទងលៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM លផំតិលន ោ ្ លរំំ បានខូច ។ សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell ។

SECTOR NOT FOUND ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ មិនអាចរកទីតាំងចំដណកលៅលលហាែែ្រាយែ៍លឃញលទ ។ អ្នកប្រដហលជាមានចំដណកមិនលពញលលញ ឬក៏ខូច
ឯកសារ (FAT) លៅលលហាែែ្រាយថាសរឹង ។ សូមចាប់ផ្លតមែំលណរការនូែឧបករណ៍ប្ល រីប្រាស់ត្រួតពិនិត្យកំហុស ឺនិលែ សឹ
លែម្បីត្រួត ពិនិត្យរចនាសម័ន្ធឯកសារលៅលលហាែែ្រាយែ៍ ។ សូមលមល Windows Help and
Support (គាំទ្រ និងជំនួយ Windows) សម្រាប់ការដណនាំ (ចុច Start(ចាប់ផ្លែម) >
Help and Support(គាំទ្រ និងជំនួយ))។ ប្រសិនលបចំដណកជាច្លរីន មានលក្ខណៈមិនលពញលលញ ែូច្លនះ
សូមបម្រុងឯកសារ (ប្រសិនលបអាចធ្លែីបាន) រួចលហយបន្ទាប់មកលុបែ្រាយថាសរឹងលឡង ែិញ ។

SEEK ERROR ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តក្តិរា គឺមិនអាចស្ដែងរកដានជាក់ោក់ណាមួយលៅលលហាែែ្រាយែ៍បានលទ ។

SHUTDOWN FAILURE បន្ទះលស គ្ ែីតូចមួយលៅលលបន្ទះក្តារប្រព័ន្ធ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ។ សូមលបកែំលណរការសាកល្បង System Set
លៅក្នុង Dell Diagnostics ។ ប្រសិនលបសារលលចលឡងជាថ្មី សូមទាក់ទងលៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំណត់នូែកំណត់រចនាសម័ន្ធប្រព័ន្ធ ខូច ។ សូមេ្ជាប់ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅកាន់ព្ រីេ្លលងលែម្បីបញ្ចូលថ្ម ។
ប្រសិនលបបញ្ហាលៅបន្តមាន សូមព្យ៉យ៉រក្សាទិន្នន័យលឡង ែិញ លដាយការចូលលៅក្នុងកម្ម ែិធីលរ បចំប្រព័ន្ធ System
Setup បន្ទាប់មកលចញពីកម្ម ែិធីលនាះេ្ោមៗ។ ប្រសិនលបសារលលចលឡងជាថ្មី សូមទាក់ទងលៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មបម្រុង ដែលគាំទ្រការកំណត់នូែកំណត់រចនាសម័ន្ធប្រព័ន្ធ ប្រដហលជាអាចតម្រូែឱ្យមានការបញ្ចូលលឡង ែិញ ។ សូមេ្ជាប់ កុំ
ព្យូទ័ររបស់អ្នកលៅកាន់ព្ រីេ្លលងលែម្បីបញ្ចូលថ្ម ។ ប្រសិនលបបញ្ហាលៅដតមាន សូមទាក់ទងលៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

លពលលែោ ឬកាលបរិច្លឆទ ដែលបានផ្ទុកលៅក្នុងកម្ម ែិធីលរ បចំប្រព័ន្ធ មិនមានភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងនាឡិការរបស់ប្រព័ន្ធ។
សូមដកតម្រូែការកំណត់ជម្ល រីស Date and Time (កាលបរិច្លឆទ និងលមាា ង)

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED បន្ទះលស គ្ ែីតូចមួយលៅលលបន្ទះក្តារប្រព័ន្ធ អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ។ សូមលបកែំលណរការសាកល្បង System Set
លៅក្នុង Dell Diagnostics ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE ឧបករណ៍បញ្ជាក្តារចុច អាចធ្លែីការមិនប្រក្រតី ឬមាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ សូមលបកែំលណរការសាកល្បង
System Memory និង the Keyboard Controller លៅក្នុង Dell
Diagnostics ឬ ទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell ។
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តារាង 19. សារកំហុសពីការ ែិនិច្ឆ័យ 

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT
READY

បញ្ចូលឌីស លៅក្នុងែ្រាយែ៍ លហយព្យ៉យ៉មម្តងលទ ត ។

សារកំហុសប្រព័ន្ធ
តារាង 20. សារកំហុសប្រព័ន្ធ 

សារប្រព័ន្ធ ប រិយ៉យ

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support

កំព្យូទ័រមិនបានបញ្ចប់ការប៊ូតបីែងេ្ោមៗចំលពាះកំហុសែូចគ្នា។

CMOS checksum error RTC ត្រូែបានកំណត់លឡង ែិញ, ែំលឡង BIOS លំនាំលែមត្រូែបានែំលណរការ។

CPU fan failure កង្ហា CPU មិនែំលណរការ។

System fan failure កង្ហាប្រព័ន្ធិមិនែំលណរការ។

Hard-disk drive failure អាចមិនែំលណរការែ្រាយថាសរឹងលៅលពលកំពុង POST។

Keyboard failure ក្ដារចុចមិនែំលណរការ ឬខ្ដសរលុង ប្រសិនលបដាក់ខ្ដសលឡង ែិញលហយលៅមិនអាចលដាះស្រាយបញ្ហាបានលទ ត ត្រូែប្ែូរក្ដារចុច។

No boot device available គ្មានផ្ដនកដែលអាចប៊ូតលៅលលែ្រាយថាសរឹង ឬខ្នសែ្រាយថាសរឹងមានភាពរលុង ឬក៏គ្មានឧបករណ៍ដែលអាចប៊ូតបាន។
● ប្រសិនលបហាែែ្រាយែ៍ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ផ្លតមលរ បចំែំលណរការ ែូច្លនះត្រូែប្រាកែថាខ្ដសបាន តេ្ជាប់ លហយែ្រាយែ៍

បានតម្លលងបានត្ រឹមត្រូែ និងមានមុខងារជាឧបករណ៍ចាប់ផ្លតមលរ បចំែំលណរការ ។
● បញ្ចូលការែំលឡងប្រព័ន្ធលហយត្រូែប្រាកែថាព័ត៌មានលំដាប់ប៊ូតត្ រឹមត្រូែ។

No timer tick interrupt ឈីបលៅលលផ្ទាំងប្រព័ន្ធអាចធ្លែីការមិនែំលណរការ ឬ motherboard គាំង ។

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM
has reported that a parameter has exceeded
its normal operating range. Dell recommends
that you back up your data regularly. A
parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem

កំហុស S.M.A.R.T ែ្រាយថាសរឹងអាចមិនែំលណរការ។

ែែ្តថាមពល WiFi

អំពីកិច្ចការលនះ

ប្រសិនលបកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនអាចេ្ជាប់អុីនធឺលណត លដាយសារ បញ្ហាការតេ្ជាប់តាមរយៈ WiFi លនាះដបបបទែែ្តថាមពល WiFi អាចត្រូែបានអនុែត្ត។ ដបបបទខាងក្លរាមផ្តល់នូែការដណនាំពីរលប បអនុែត្តែែ្តថាមពល WiFi ៖

ចំណាំ: ISPs ខ្លះ (អ្នកផ្តល់លសវាអុីនធឺលណត) ផ្តល់នូែឧបករណ៍បន្សំគ្នានន មាូែឹម/លរាេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. បិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. បិទមាូែឹម។
3. បិទលរាេ ទ័រឥតខ្ដស។
4. រង់ចាំ 30 ែិនាទី។
5. លបកលរាេ ទ័រឥតខ្ដស។
6. លបកមាូែឹម។
7. លបកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានបទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

លសចក្តីតម្រូែជាមុន

ចំណាំ: ប្រសិនលបអ្នកពុំមានអុីនធឺណិត សូមស្ដែងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលល ែិក្កយបត្រជាែទំនិញ ប័ណ្ណលែចខ្ចប់ ែិក្កយបត្រទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡុកផលិតផល Dell ។

អំពីកិច្ចការលនះ

ក្រុមហ៊ុន Dell ផ្តល់នូែជម្ល រីសលសវាគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជម្លរីសទាំងលនះអាចប្ដរប្រួលលៅតាមប្រលទស និងផលិតផល លហយនិងលសវាកម្មមួយចំនួនប្រដហលជាមិនអាចមានលៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ លែម្បីទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន Dell ចំលពាះបញ្ហាអំពី
ការលក់ ការគាំទ្រផ្ដនកបច្លចកលទស ឬការបម្លរីលសវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចូលលមលលគហទំព័រ Dell.com/support។
2. ជ្ល រីសយកប្រលេទគាំទ្រ របស់អ្នក។
3. ផ្លទ ងផ្ទាត់ប្រលទស ឬតំបន់ លៅក្នុងបញ្ជីទម្ោក់ Choose a Country/Region(ជ្ល រីសយកប្រលទស/តំបន់ លៅខាងក្លរាមននទំព័រលនះ។
4. ជ្ល រីសយកតំណលសវាកម្ម ឬគាំទ្រ ដែលសមស្របផ្ដអកលៅតាមតម្រូែការរបស់អ្នក។
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