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ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតប្មូភនមុន

សប្រប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននររេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរប្េិនរានទិញោច់សោយែងកពីរា្ន  ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ផ្តា ច់ប្រ្ពសមពលទាងំអេ់មុននឹងសរប្ករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីស្ួប្ង។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័ត្ន: ការជួេជុលនសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតតាការសោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការលតាល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងប្យ។ អាន និងអនុភតតាតាមការែនានាេំុភតតាិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញសមពលអរុីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរស្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអងុែំសនាប្រការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាង្ីនសទ។

ប្រយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្្ដ ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសច្នះប្រេិនសរប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរក្ីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែសឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

ប្រយ័ត្ន: ប្រព័ន្ធនឹងរិទ ប្រេិនសរប្រប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញសៅសពលែែលប្រព័ន្ធកំពុងែំសនាប្រការ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនសរប្កសទ ប្រេិនសរប្រប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញ។

ប្រយ័ត្ន: ប្រព័ន្ធនឹងរិទ ប្រេិនសរប្រប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញសៅសពលែែលប្រព័ន្ធកំពុងែំសនាប្រការ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនសរប្កសទ ប្រេិនសរប្រប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញ។

ប្រយ័ត្ន: ប្រព័ន្ធនឹងរិទ ប្រេិនសរប្រប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញសៅសពលែែលប្រព័ន្ធកំពុងែំសនាប្រការ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនសរប្កសទ ប្រេិនសរប្រប្មរចំសហវងប្តូភរានសោះសចញ។

ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក - ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរាត់រង់ទិន្នន័យ េូមរក្សាទុក និងរិទឯកស្រែែលសរប្កទាំងអេ ់និងរិទកម្ម ភិធីែែលសរប្កទាំងអេ់មុននឹងរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េូមចុច ឬរាះសលប្  ។

2. េូមចុច ឬរាះសលប្  រួចសហប្យចុច ឬរាះសលប្ រិទ ។
ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែសកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់ប្តូភរានរិទ។ សរប្កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ររេ់អ្នកមិនរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតតាិសៅសពលអ្នករិទប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការររេ់អ្នកសទ េូមចុចរ៊ូតុងសមពលឲ្យនរ់រយៈសពលប្រែហល 6 ភិនាទីសែប្ម្បីរិទឧរករនា៍
ទាងំសនាះ។

1

ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 5

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


មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតឧរករនា៍ររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សល្ដប្មសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍៖

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែសអ្នកសធ្វប្តាម សេចកតាីែនានាេំតាីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែសនលទាកែនួងសធ្វប្ការររេ់អ្នករជាមានភាពបរសេ្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររប្មរឧរករនា៍ពីការឆ្កូត។
3. រិទឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
4. សោះឧរករនា៍សចញពីសជប្ង៖

សោះឧរករនា៍សចញពីសជប្ងកំពេ់សថរ ឬ សជប្ងអាចតប្មូភកំពេ់រាន៖
a) ផ្តា ច់ែខសេ កាតា រចុច/ស៉ៅា េ ៍រណាតា ញ អាោរ់ទ័រសមពលនិង ែខសេ USB ប្រស្ទ C សចញពីឧរករនា៍។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូភែកែខសេសចញពីឧរករនា៍ររេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកែខសេសចញពីឧរករនា៍រណាតា ញ។

b) រុញរនួឹះរំសោះសលប្សជប្ង រហូតែល់អ្នកលជាេសមួងកួិក សែប្ម្បីសោះរប្មរសជប្ង។
c) រុញ សហប្យសលប្ករប្មរខាងសប្កាយសែប្ម្បីរំសោះវាសចញពីសជប្ង។
d) ទាញរនួឹះភា្ជ រ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍សៅនឹងរប្មរសជប្ង។
e) សលប្កឧរករនា៍សចញពីរប្មរ។
ការសោះឧរករនា៍សចញពីទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិត៖
a) ផ្តា ច់ែខសេ កាតា រចុច/ស៉ៅា េ៍ រណាតា ញ អាោរ់ទ័រសមពលនិង ែខសេ USB ប្រស្ទ C សចញពីឧរករនា៍។
b) រុញរាូតុងសោះរហ័េសចញពីសជប្ង VESA
c) រុញ សហប្យសោះនែមាូនីទ័រសចញពីសជប្ងអុហ្វេិត VESA (សជប្ងសេរ ីU/P)។

ចំណា:ំ េប្មារ់សជប្ងសេរី E, េូមសោះរប្មរ VESA ។

d) សោះស្ចចា រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិតសៅនឹងមាូនីទ័រ។
e) សោះទប្មរួនែែលទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិតចារ់នមួយ។
f) សលប្កទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិតសចញពីមាូនីទ័រ។
g) សោះស្ចចា រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍សៅនឹងទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិត។
h) សលប្កឧរករនា៍សចញពីទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិត។

5. ចុចរ៊ូតុងសមពលសអាយនរ់ ខនាៈសពលឧរករនា៍មិនរានភា្ជ រ់សៅសមពល សែប្ម្បីសធ្វប្ឲ្យអេ់សមពលពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញសមពលអរុីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរស្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអ្នករានរញចារ់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយសហប្យ ចូរប្តូភប្រាកែសអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា ៍កាត និងែខសេខាងសប្ៅណាមួយមុននឹងសរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ែំសងប្ងឧរករនា៍សលប្សជប្ង៖
ការែំសងប្ងឧរករនា៍សលប្សជប្ងកំពេ់សថរ ឬសជប្ងអាចតប្មូភកំពេ់រាន៖
a) សោះរនួឹះសលប្តួទារននសជប្ងសែប្ម្បីសោះរប្មរសជប្ង។
b) តប្មង់ សហប្យោក់ែល្នកខាងសលប្ននឧរករនា៍ឲ្យប្តូភសៅ នឹងតួខាងសលប្ននរប្មរខាងសប្កាយសជប្ង។
c) តប្មង់រ៊ូតុងសមពលសលប្ឧរករនា៍នមួយរន្ធសលប្តួរប្មរសប្កាយសជប្ង។
d) េង្កត់ឧរករនា៍រហូតែល់រនួឹះភា្ជ រ់សោតចូលទីតាងំ សហប្យភា្ជ រ់វា។
e) ភា្ជ រ់កាតា រចុច/ស៉ៅា េ៍ រណាតា ញ អាោរ់ទ័រសមពល និង ែខសេ USB ប្រស្ទ C សៅនឹងឧរករនា៍។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណា្ដ ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណា្ដ ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងឧរករនា៍។

f) រុញរប្មរខាងសប្កាយ នមួយនឹងឧរករនា៍សៅក្នុងសជប្ងរហូតែល់វាសោតចូលទីតាងំ។
g) រិទសស្ររប្មរសជប្ង។
ការែំសងប្ងឧរករនា៍សលប្សជប្ងចារ់ VESA អុហ្វេិត៖
a) តប្មឹមរន្ធស្ចចា សៅសលប្ឧរករនា៍សៅនឹងរន្ធស្ចចា សលប្សជប្ងចារ់ VESA អុហ្វេិត។

6 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



b) ែំសងប្ងស្ចចា រួនប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករនា៍សៅនឹងទប្មចារ់ VESA អុហ្វេិត។
c) តប្មង់រន្ធស្ចចា សលប្សជប្ងចារ់ VESA អុហ្វេិតនមួយរន្ធស្ចចា សលប្រប្មរខាងសប្កាយមាូនីទ័រ។
d) ែំសងប្ងស្ចចា រួនប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងចារ់ VESA អុហ្វេិតសៅនឹងមាូនីទ័រ។
e) តប្មង់សថរសៅសលប្អាោរ់ទ័រែែលភា្ជ រ់សៅនឹងសជប្ង នមួយនឹងរន្ធសៅសលប្ខ្នងមាូនីទ័រ។
f) រុញសថរសលប្អាោរ់ទ័រសជប្ងសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលប្មាូនីទ័រ។
g) ភា្ជ រ់កាតា រចុច/ស៉ៅា េ៍ រណាតា ញ អាោរ់ទ័រសមពល និង ែខសេ USB ប្រស្ទ C សៅនឹងឧរករនា៍។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណា្ដ ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណា្ដ ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងឧរករនា៍។

2. សរប្កឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
3. ប្រេិនសរប្មានការទាមទារ ចូររញ្្ជ ក់សឧរករនា៍ែំសនាប្រការប្រប្កតីសោយែំសនាប្រការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA។

ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



េមាេភារេំខាន់ៗននប្រព័ន្ធររេ់អ្នក

1. រប្មរ
2. មាូឌុលអងុចងចាំ
3. ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
4. កាត WLAN
5. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
6. កែនួងទទួលកំសៅ
7. តួ
8. សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង
9. សជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង
10. ែខសេប្ោយសេរឹង
11. ែខសេរ៊ូតុងសមពល
12. ថ្មប្រារ់េំែរាត
13. កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ចំណា:ំ Dell លតាល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលខសប្រងងរនួាេ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែប្មែែលរានទិញ។ សប្រងងរនួាេ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការនានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែល្នកលក់ Dell ររេ់អ្នកេប្មារ់ជសប្មប្េននការទិញ។
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8 េមាេភារេំខាន់ៗននប្រព័ន្ធររេ់អ្នក



ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម

• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #0
• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #1
• ឧរករនា៍រាេ់ផួ្េទាិក

រញ្ជីស្ចចា
តាបងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរញ្ជីស្ចចា  និងរូរភាពេប្មារ់េមាេភារសលសេងៗរា្ន ។

តាបង 1. រញ្ជីទំហំស្ចចា

េមាេភារ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

រ៊ូតុងសមពល M2x3 1

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x3 4

សជប្ងទប្ម HDD (ឬសជប្ងទប្មមិនែមន HDD) M2x3 1

M.2 WLAN M2x3.5 1

M.2 SSD M2x3.5 1

សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំមាូឌុលសប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង សហប្យលតាល់រូរតំណាង រង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

3
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹងសៅនឹងរប្មរ។
2. ប្តងរ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង។
3. សលប្ករនួឹះរំសោះែខសេ សហប្យផ្តា ច់ែខសេប្ោយសេរឹងសចញពី ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. សោះែខសេប្ោយសេរឹងសោយប្រុងប្រយ័ត្នពីរន្ធសៅសលប្តួ។

ចំណា:ំ អសង្កតការរត់ែខសេប្ោយសេរឹងសៅក្នុងតួសៅខនាៈែែលអ្នកសោះវា។ រត់ែខសេឲ្យរានប្តឹមប្តូភសៅសពលែែលអ្នកោក់េមាេភារចូល សែប្ម្បីការពារែខសេកុំឲ្យសរវរ ឬេង្កត់សលប្។

5. សោះ រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។

ការែំសងប្ងរងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលសប្រងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

10 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹងសលប្រប្មរ។
2. រត់ែខសេប្ោយសេរឹងតាមរន្ធសលប្តួ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេប្ោយសេរឹងសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. រត់ែខសេប្ោយសេរឹងសៅនឹងរនួឹះរំសោះ។
5. ប្តងរ់មាូឌុលសប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង សហប្យតប្មង់សថរសលប្សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹងនមួយរន្ធសលប្តួ។
6. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្រប្មរ។
7. ចារ់ស្ចចា  M2x3 សែប្ម្បីភា្ជ រ់មាូឌុលសប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹងសៅនឹងរប្មរ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 11



សជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង

ការសោះសជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ទាញសថរជ័រសលប្សប្ស្មការពារ សហប្យសលប្កមាូឌុលប្ោយសេរឹងសចញពីសជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង។

ការែំសងប្ងសជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ែរមឧរករនា៍ភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយសេរឹងនមួយចុងសថរននសជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង។

12 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



2. ោក់មាូឌុលប្ោយសេរឹងសៅក្នុងសជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង។
2. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

ប្ោយសេរឹង

ការសោះប្ោយសេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។
3. សោះ សជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំមាូឌុលប្ោយសេរឹង សហប្យលតាល់រូរតំណាង រង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេប្ោយសេរឹង ពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ប្ោយសេរឹង។
2. សោះសប្ស្មការពារសចញពីប្ជុងមាខា ងននែរមប្ោយសេរឹង។
3. ទាញប្ោយសេរឹងថ្នមៗសចញពីសប្ស្មការពារ។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 13



ការែំសងប្ងប្ោយសេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំមាូឌុលប្ោយសេរឹង សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលប្ោយសេរឹងសៅក្នុងសប្ស្មការពារ។

ចំណា:ំ ចូរប្រាកែស ោក់រានប្តូភរា្ន សៅតាមេញ្ញា ែែលសៅសលប្សប្ស្មការពារនមួយមចាុលប្ោយសេរឹង និងទីតាងំននឧរករនា៍ភា្ជ រ់។

2. ទាញសប្ស្មការពារតាមែរមប្ោយសេរឹង។
3. ភា្ជ រ់ែខសេប្ោយសេរឹងសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ប្ោយសេរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សជប្ងទប្មប្ោយសេរឹង។
2. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងប្ោយសេរឹង។
3. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

14 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



រប្មរ

ការសោះរប្មរ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មរ សហប្យលតាល់រូរតំណាង រង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញរប្មរសែប្ម្បីសោះវាសចញពីតួ។
2. សលប្ករប្មរសងប្ង។
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ការែំសងប្ងរប្មរ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មរ សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមសថរសលប្រប្មរនមួយរន្ធសៅសលប្តួ។
2. រុញរប្មររហូតែល់វាសោតចូលទីតាំង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

16 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



មាូឌុលអងុចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអងុចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មរ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអងុចងចាំ សហប្យលតាល់នូភរូរភាពពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនទាះរជាតពីសលប្មាូឌុលអងុចងចាំ
2. េូមរាេ់ស្្នបរភា្ជ រ់ថ្មមៗសចញពីមាូឌុលអងុចងចាំរហូតែល់មាូឌុលអងុចងចាសំោតសងប្ង។
3. រុញ សហប្យសោះមាូឌុលអងុចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអងុចងចាសំៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 17



ការែំសងប្ងមាូឌុលអងុចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំមាូឌុលអងុចងចាំ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនទាះរជាតពីសលប្រន្ធអងុចងចា។ំ
2. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្មាូឌុលអងុចងចានំមួយសថរសៅសលប្រន្ធមាូឌុលអងុចងចា។ំ
3. រុញមាូឌុលអងុចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ។
4. េង្កត់មាូឌុលអងុចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចនរ់សៅនឹងកែនួង។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្សោកអ្នកមិនសេំសងងរួីកសទ សោះមាូឌុលអងុចងចាំរួចតសមួប្ងវាស្រសងប្ងភិញ។

5. រនាទា ររនទាះរជាតពីសលប្មាូឌុលអងុចងចាំ។

18 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង រប្មរ។
2. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មរ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំននកាត WLAN និងលតាល់នូភរូរភាពពីែំសនាប្រការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3.5) ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅនឹងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងសលប្កសជប្ងទប្ម WLAN ។
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3. ផ្តា ច់ែខសេអង់ែតន WLAN សចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ និងសោះកាត WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ WLAN សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាត WLAN សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WLAN សៅ កាត WLAN ។

ចំណា:ំ អនុភតតាតាមការរង្ហា ញសលប្កាត WLAN េប្មារ់ទីតាងំប្តឹមប្តូភននែខសេអង់ែតន។

2. តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WLAN សៅនឹងកាត WLAN ។
3. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្កាត WLAN នមួយឧរករនា៍ភា្ជ រ់ WLAN សហប្យរញចាូលកាត WLAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3.5) សែប្ម្បីភា្ជ រ់កាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង រប្មរ។
2. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មរ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងននប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សហប្យលតាល់នូភរូរភាពពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3.5) ែែលភា្ជ រ់មាូឌុលស្្ថ នភាពរឹងសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធ M.2 ។
3. រករនទាះកំសៅ SSD សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងរិទរនទាះកំសៅ SSD ក្នុងេញ្ញា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ពិនិត្យការែនានាំេតាីពីការរិទភា្ជ រ់មុនសធ្វប្ការរិទវាសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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2. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង នមួយឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរុញប្ោយស្្ថ នភាពរឹង ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3.5) សែប្ម្បីភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង រប្មរ។
2. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មរ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយកង្ហា រប្រព័ន្ធ សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីទំពក់ភា្ជ រ់សលប្សេកង្ហា រ។
2. ផ្តា ច់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីរនួងសលប្សជប្ងទប្មកែនួងទទួលកំសៅ។

ការែំសងប្ងកង្ហា រប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំកង្ហា រប្រព័ន្ធ សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. តប្មង់សថរសលប្កង្ហា រប្រព័ន្ធនមួយរនួងរត់សៅសលប្សជប្ងទប្មកែនួងទទួលកំសៅ។
3. ោក់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅក្នុងសេកង្ហា ររហូតែល់វាសោតចូលទីតាំង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង រប្មរ។
2. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងសមពល

ការសោះរ៊ូតុងសមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មរ។
3. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយរ៊ូតុងសមពល សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេរ៊ូតុងសមពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សោះែខសេរ៊ូតុងសមពលសចញពីរនួងរត់ែខសេ។

ចំណា:ំ អសង្កតការរត់ែខសេរ៊ូតុងសមពលសៅក្នុងតួសៅសពលែែលអ្នកសោះវា។ រត់ែខសេឲ្យរានប្តឹមប្តូភសៅសពលែែលអ្នកោក់េមាភារចូល សែប្ម្បីការពារែខសេកុំឲ្យសរវរ ឬេង្កត់សលប្។

3. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងសមពលសៅនឹងតួ។
4. សលប្ករ៊ូតុងសមពលសចញពីតួ។

ការែំសងប្ងរ៊ូតុងសមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងរ៊ូតុងសមពល សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រ៊ូតុងសមពលសៅក្នុងរន្ធសលប្តួ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែប្ម្បីភា្ជ រ់រ៊ូតុងសមពលសៅនឹងតួ។
3. រត់ែខសេរ៊ូតុងសមពលតាមរនួងរត់ែខសេសលប្តួ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងរិទសរប្កសៅនឹង រនួឹះសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
2. ែំសងប្ង រប្មរ។
3. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
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ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មរ។
3. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្រារ់េំែរាត និងលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាត សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីរនួងរត់ែខសេ។

ចំណា:ំ ចូរអសង្កតការរត់ែខសេននថ្មប្រារ់េំែរាតសៅក្នុងតួសៅខនាៈែែលអ្នកសោះវា។ រត់ែខសេឲ្យរានប្តឹមប្តូភសៅសពលែែលអ្នកោក់េមាភារចូល សែប្ម្បីការពារែខសេកុំឲ្យសរវរ ឬេង្កត់សលប្។
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3. រំសោះស្្នបរភា្ជ រ់ថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីទំពក់ភា្ជ រ់ សហប្យប្តងរ់ស្្នបរសៅមាខា ងសទវត។
4. សលប្កថ្មប្រារ់េំែរាត។

ការែំសងប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំថ្មប្រារ់េំែរាត សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មប្រារ់េំែរាតចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្តួ។
2. រិទស្្នបរភា្ជ រ់ថ្មេំែរាតសែប្ម្បភា្ជ រ់ថ្មប្រារ់េំែរាត។
3. ភា្ជ រ់ស្្នបរភា្ជ រ់ថ្មេំែរាតសៅនឹងទំពក់។
4. ោក់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតតាមរនួងែខសេ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
2. ែំសងប្ង រប្មរ។
3. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។
3. សោះ រប្មរ។
4. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
5. សោះកាត WLAN ។
6. សោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
7. សោះ អងុចងចា។ំ

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេរ៊ូតុងសមពល និង ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាត សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សោះែខសេរ៊ូតុងសមពល និងែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីរនួងរត់ែខសេ។
3. សោះែខសេអង់ែតន WLAN សចញពីរនួងរត់ែខសេ។

ចំណា:ំ ចូរអសង្កតការរត់ែខសេអង់ែតន WLAN សៅក្នុងតួសៅខនាៈែែលអ្នកសោះវា។ រត់ែខសេទាំងសនះឲ្យរានប្តឹមប្តូភសៅសពលែែលអ្នកោក់េមាេភារចូល សែប្ម្បីការពារែខសេកុំឲ្យសរវរ ឬេង្កត់សលប្។

4. មួលរន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួក M2x3 សហប្យសោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅនឹងតួ។
5. សលប្ក និងរុញផ្ទា ំងប្រព័ន្ធរនតាិចសចញពីតួ។

ការែំសងប្ងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្តួ។
2. រុញផ្ទា ំងប្រព័ន្ធថ្នមៗសៅក្នុងតួ។
3. មួលរនតាឹងស្ចចា ក្បាលមួក M2x3 សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងតួ។
4. រត់ែខសេរ៊ូតុងសមពល និងែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតតាមរនួងរត់ែខសេ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងសមពល និងែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. រត់ែខសេអង់ែតន WLAN តាមរយៈរនួងរត់ែខសេ។

ចំណា:ំ អង់ែតនរួរែតប្េររា្ន នមួយរនួាក់ក្នុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យការរត់ែខសេមិនរួរប្ររពីសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធកូែ QR សនាះសទ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
2. ែំសងប្ង អងុចងចា។ំ
3. ែំសងប្ង កាត WLAN។
4. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
5. ែំសងប្ង រប្មរ។
6. តំសងប្ង រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។
7. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។
3. សោះ រប្មរ។
4. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
5. សោះកាត WLAN ។
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6. សោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
7. សោះ អងុចងចាំ។
8. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួករួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សោះស្ចចា តាមលំោរ់សលខ [1, 2, 3, 4] ែូចរានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។

2. សលប្កកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធ្វប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យលតាល់រូរតំណាងេតាីពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ នមួយរន្ធស្ចចា សលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. មួលរនតាឹងស្ចចា ក្បាលមួករួន ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។

ចំណា:ំ ចារ់ស្ចចា សៅតាមលំោរ់ែែលរានរង្ហា ញសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងប្ង ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3. ែំសងប្ង អងុចងចា។ំ
4. ែំសងប្ង កាត WLAN។
5. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
6. ែំសងប្ង រប្មរ។
7. តំសងប្ង រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។
8. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។

34 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



ការផួ្េ់តួ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងឧរករនា៍ររេ់អ្នក។
2. សោះ រងុុំអងុលទាុកទិន្នន័យ។
3. សោះ រប្មរ។
4. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
5. សោះកាត WLAN ។
6. សោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
7. សោះ រ៊ូតុងសមពល។
8. សោះ អងុចងចា។ំ
9. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារខាងសលប្សចញ សយប្ងសៅេល់ែតតួរាុសណាោ ះ។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 35



ការសរវរចំប្រព័ន្ធ

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរប្សោកអ្នកមិនែមននអ្នកជំនាញក្នុងការសប្រប្កំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរ្ដូរការកំនាត់ក្នុងកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS សនាះសទ។ ការផួ្េ់រតាូរនក់ោក់អាចសធ្វប្ឲ្យប្រតិរតតាិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអ្នកមិនែំសនាប្រការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអ្នករ្ដូរការកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS សោកអ្នករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានននកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS េប្មារ់ការសប្រប្ប្រាេ់សៅសពលអនារត។

សប្រប្កម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS ក្នុងសរាលរំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖

• ទទួលព័ត៌មានពីការែំសងប្ងហាែែភរសៅសលប្មាា េុីនកំព្យូទ័រររេ់សោកអ្នក ែូចនចំនួនននអងុចងចា ំRAM និងទំហំននហាែប្ោយ។
• ែកែប្រព័ត៌មានររេ់ការកំនាត់ររេ់ប្រព័ន្ធ។
• កំនាត់ ឬែកែប្រជសប្មប្េែែលអាចសប្ជប្េសរីេសោយអ្នកសប្រប្ប្រាេ់ ែែលមានែូចន ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អ្នកសប្រប្ប្រាេ់, ប្រស្ទននប្ោយសេរឹងែែលរានែំសងប្ង និងសរប្កឬរិទឧរករនា៍ចម្បង។

ប្រនានរទ :

• មុជានុយរ៊ូត
• ប្រារ់ចុចរុករក
• លំោរ់រ៊ូត
• ជសប្មប្េែំសងប្ងប្រព័ន្ធ
• ការអារ់សែត BIOS សៅក្នុង Windows
• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង

មុជានុយរ៊ូត
ចុច <F12> សៅសពលងូសហុា Dell រានរង្ហា ញសែប្ម្បីចារ់សលតាប្មមុជានុយរ៊ូតែតមួយែងនមួយនឹងរញ្ជីឧរករនា៍រ៊ូតែែលប្តឹមប្តូភេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ជសប្មប្េភិនិច្ឆ័យ និងការែំសងប្ង BIOS ក៏មានសៅក្នុងមុជានុយសនះលងែែរ។ ឧរករនា៍ែែលមានបយរញ្ជីសៅសលប្មុជានុយរ៊ូតអាប្េ័យសលប្ឧរករនា៍ែែលអា
ចរ៊ូតរានសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ មុជានុយរ៊ូតសនះមានប្រសយ៉ជន៍សៅសពលអ្នកព្យាយ៉មរ៊ូតសៅកាន់ឧរករនា៍ពិសេេណាមួយ ឬចង់ ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ។ ការសប្រប្មុជានុយរ៊ូតមិនមានែកែប្រ ណាមួយចំសពាះលំោរ់រ៊ូតែែលមានសៅក្នុង BIOS សទ។

ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• រ៊ូត UEFI៖

• អ្នកប្ររ់ប្រង Windows

• ជសប្មប្េសលសេងសទវត៖

• ការែំសងប្ង BIOS
• ការអារ់សែតហា្វា េ BIOS
• ការភិនិច្ឆ័យសបរ
• ការកំនាត់មាូតផួ្េ់រតាូររ៊ូត

ប្រារ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មប្េ System Setup (ែំសងប្ងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចប្ន ការផួ្េ់រ្ដូរែែលអ្នកសធ្វប្ប្តូភរានថតទុក រាុែនតាមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអ្នកចារ់សល្ដប្មប្រព័ន្ធសងប្ងភិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
ចុះសប្កាម)

ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជប្េយកតនមួសៅក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជប្េសរីេ (ប្រេិនសរប្មាន) ឬអនុភតតាតាមតំនាសៅក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬរប្ងនមរញ្ជីទមួាក់ ប្រេិនសរប្មាន។

Tab (សថរ) ផួ្េ់ទីសៅនលទាសផ្តា តរនាទា រ់។

Esc រន្ដសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមប្លសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សៅក្នុងសអប្កង់េំខាន់់ រង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផួ្េ់រ្ដូរណាមួយភួាមៗ និងចារ់សល្ដប្មប្រព័ន្ធសងប្ងភិញ។

4
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លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងការែំសងប្ងប្រព័ន្ធែែលកំនាត់ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ លំោរ់ឧរករនា៍រ៊ូតែែលរានកំនាត់ និងរ៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧរករនា៍នក់ោក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុរទិក ឬប្ោយសេរឹង)។ អំងុងសពលសតេ្ដសោយខួននឯងសលប្សមពល (POST) សៅសពលនិមិតតាេញ្ញា  Dell
សចញសងប្ង អ្នកអាច៖

• ចូលសៅកាន់ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ សោយចុចប្រារ់ចុច F2
• ទាញយកមុជានុយរ៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្រារ់ចុច F12 ។

មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអ្នកអាចរ៊ូតពីរួមទាងំជសប្មប្េភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មប្េមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មប្េមុជានុយរ៊ូតរជា៖

• ប្ោយចល័ត (សរប្មាន)
• ប្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលខប្ោយ SATA ។

• ប្ោយអុរទិក (សរប្មាន)
• ប្ោយសេរឹង SATA (សរប្មាន)
• ការភិនិច្ឆ័យសបរ

ចំណា:ំ ការសប្ជប្េសរីេ Diagnostics នឹងរង្ហា ញសអប្កង់ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មប្េចូលសប្រប្សអប្កង់ (System Setup) ែំសងប្ងប្រព័ន្ធលងែែរ។

ជសប្មប្េែំសងប្ងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសលប្សថរួិតកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រយួរនែ សហប្យនិងឧរករនា៍ែែលរានតសមួប្ងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានបយក្នុងែល្នកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជសប្មប្េទូសៅ
តាបង 2. ទូសៅ

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន រង្ហា ញព័ត៌មានែូចខាងសប្កាម៖

• ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ៖ រង្ហា ញពី កំែនា BIOS សួ្កសេវាកម្ម សួ្កប្ទព្យេកម្ម សួ្កកាន់ការ់ កាលររិសច្ឆទកាន់ការ ់កាលររិសច្ឆទលលិត និងកូែសេវាកម្មរហ័េ ។
• ព័ត៌មានអំពីអងុចងចាំ៖ រង្ហា ញពី អងុចងចាំរានែំសងប្ង, អងុចងចាអំាចសប្រប្រាន, សល្បងនអងុចងចា,ំ មាូែឆាែនលអងុចងចាំ, រសចចាក ភិទ្យាអងុចងចាំ, ទំហំ DIMM A, ទំហំ DIMM B
• ព័ត៌មានអំពី PCI ៖ រង្ហា ញ Slot1_M.2, Slot2_M.2
• ព័ត៌មានអំពីអងុែំសនាប្រការ៖ រង្ហា ញពី ប្រស្ទអងុែំសនាប្រការ, ចំនួនេ្នូល, សលខេមុាល់អងុែំសនាប្រការ, សល្បងនរចចាុរ្បន្ន, សល្បងនអរ្បររមា, សល្បងនអតិររមា, ឃំួ្ងេមា្ង ត់ររេ់អងុែំសនាប្រការ L2, ឃំួ្ង

េមា្ង ត់ររេ់អងុែំសនាប្រការ L3, េមត្ថភាព HT និង រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីត។
• ព័ត៌មានឧរករនា៍៖ រង្ហា ញ SATA-1, SATA 2, M.2 PCIe SSD-0, អាេយោឋា ន LOM MAC, ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ, ឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូ, ឧរករនា៍

Wi-Fi, និងឧរករនា៍រ៊ួូធូេ។

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករញ្្ជ ក់លំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែេ្វងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសែប្ម្បីរ៊ូតសចញពីឧរករនា៍ែែលរានរញ្្ជ ក់សៅក្នុងរញ្ជីសនះ។

• UEFI៖ BC501A NVMe SK hynix 128 GB
• NIC នរ់នឹងផ្ទា ំង (IPV4)
• NIC នរ់នឹងផ្ទា ំង (IPV6)

េន្ដិេុខប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ជសប្មប្េសនះ ពិនិត្យសសតប្ប្រព័ន្ធនឹងសេ្នប្េុំឲ្យអ្នកសប្រប្ប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងសៅសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ឬអត់។

• ននិចចា សលប្កែលង HDD ខាងក្នុង—លំនាសំែប្ម
• ននិចចា សលប្កែលង HDD&PXE ខាងក្នុង
• ននិចចា
• មិនែែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ការកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ ការផួ្េ់រតាូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោប្រព័ន្ធមានប្រេិទ្ធភាពភួាមៗ។

។

ការសរវរចំប្រព័ន្ធ 37



ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន
តាបង 3. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ែែលសៅសលប្ផ្ទា ំង។ ជសប្មប្េ Enable UEFI Network Stack ប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។

• រានរិទ = LAN ខាងក្នុងប្តូភរានរិទ និងមិនអាចសមប្លស្ប្ញសៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសទ។
• រានសរប្ក = LAN ខាងក្នុងប្តូភរានសរប្ក។
• រានសរប្ក w/PXE = LAN ខាងក្នុងប្តូភរានសរប្ក (នមួយរ៊ូត PXE) (ប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្រតិរតតាិការននឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយសេរឹងែែលរានរួមរញចាូល។

• រានរិទ = ឧរករនា៍រញ្្ជ  SATA ប្តូភរានោក់
• AHCI = SATA ប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់មាូែ AHCI
• RAID សរប្ក = SATA ប្តូភរានកំនាត់សែប្ម្បីរាំប្ទមាូែ RAID (ប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទប្ោយសលសេងៗសៅសលប្ប្រព័ន្ធ៖

• SATA-1 (រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• SATA-2 (រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• M.2 PCIe SSD-0 (រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)

ការសរប្ក SMART Reporting ែល្នកសនះប្ររ់ប្រងទាំងរញ្ហា ប្ោយសេរឹងេប្មារ់ប្ោយរួមែែលប្តូភរានរង្ហា ញសៅសពលកំពុងចារ់សល្ដប្មប្រព័ន្ធ។ ជសប្មប្េសរប្ក Smart Reporting ប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែប្ម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យសរប្កឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ  USB ែែលរានរួមរញចាូលេប្មារ់៖

• សរប្កការរាំប្ទរ៊ូតតាម USB
• សរប្កែំសនាប្រការរន្ធ USB ចំសហវង
• សរប្កែំសនាប្រការរន្ធ USB ខាងសប្កាយ

ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ការកំនាត់ USB ខាងសប្កាយ អនុញាតឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទែំសនាប្ការរន្ធ USB ខាងសប្កាយ ។

• រន្ធខាងសប្កាយ 1 (សឆ្វង)
• រន្ធខាងសប្កាយ 2 (ស្តា ំ)
• រន្ធ ប្រស្ទ C ខាងសប្កាយ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB ចំសហវង អនុញាតឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទែំសនាប្រការរន្ធ USB ចំសហវង ។

• រន្ធចំសហវង 1 w/PowerShare (សប្កាម)
• រន្ធ ប្រស្ទ C ចំសហវង

USB PowerShare ជសប្មប្េសនះកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធលកខានាៈពិសេេននឥរិយ៉រថ USB PowerShare ។

• សរប្ក USB PowerShare - រានរិទតាមលំនាំសែប្ម

មុខង្រសនះ រជាមានរំនាងអនុញញាតឲ្យអ្នកសប្រប្លតាល់សមពល ឬស្កថ្មឧរករនា៍ខាងសប្ៅែូចនទូរេ័ពទា មាា េុីនចាក់តញ្នតាីចល័ត សោយសប្រប្សមពលថ្មប្រព័ន្ធែែលរានរក្សាទុកតាមរយៈរន្ធ USB PowerShare
សៅសលប្កុំព្យូទ័រយួរនែ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រយួរនែកំពុងេ្ថិតក្នុងស្្ថ នភាពសែក។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យសរប្កឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានរួមរញចាូលេប្មារ់៖ ជសប្មប្េ សរប្កអូឌីយាូ ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែប្ម។

ជសប្មប្េទាំងពីរប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។

ភីសែអូ
ចំណា:ំ ការកំនាត់ ភីសែអូនឹងអាចសមប្លស្ប្ញែតសៅសពលកាតភីសែអូប្តូភរានែំសងប្ងសៅក្នុងប្រព័ន្ធរាុសណាោ ះ។

តាបង 4. ជសប្មប្េភីសែអូ

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

សអប្កង់ចម្បង ែល្នកសនះកំនាត់សសតប្ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូណាមួយនឹងកួាយនការរង្ហា ញរឋមសៅសពលែែលឧរករនា៍រញ្្ជ នសប្ចប្នមានសៅសលប្ប្រព័ន្ធ។ ប្រេិនសរប្អ្នក
សប្ជប្េសរីេឧរករនា៍ែែលអ្នកកំពុងែតសប្រប្ប្រាេ់ អ្នកប្តូភែតភា្ជ រ់ែខសេភីសែអូនថ្មីសៅនឹងឧរករនា៍ ែែលរានសប្ជប្េសរីេ។

• េ្វ័យប្រភតតាិ
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ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

• Intel HD Graphics

េនតាិេុខ
តាបង 5. េនតាិេុខ

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់រ្ដូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់រ្ដូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ពាក្យេមា្ង ត់ HDD-1 ខាងក្នុង ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់រ្ដូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់សៅសលប្ប្ោយសេរឹង (HDD) ររេ់ប្រព័ន្ធ។

Strong Password ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទពាក្យេមា្ង ត់ រឹងមាំេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរ្បររមា និងអតិររមា ែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង និងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។ ចំនួនតួអកសេររជា 4--32 តួ។

Password Bypass ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងផ្ទា ំងសោតសែប្ម្បីរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយសេរឹង ខាងក្នុងអំងុងសពលចារ់សល្ដប្មប្រព័ន្ធសងប្ង ភិញ។

• រានរិទ — ែតងែតសោតផ្ទា ងំរង្ហា ញេួររកពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង ប្ោយសេរឹងខាងក្នុង សៅសពលែែលពួកវារានកំនាត់។ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• រំលងរ៊ូតសងប្ងភិញ — រំលងពាក្យេមា្ង ត់ភួាមៗសៅសលប្ការចារ់សល្ដប្មសងប្ង ភិញ (រ៊ូតកំសៅ) ។

ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធែតងែតសោតផ្ទា ំងរង្ហា ញេួររកពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយសេរឹង ខាងក្នុងសៅសពលែែលសរប្កពីស្្ថ នភាពរិទ (រ៊ូតប្តនក់)។ ែូចរា្ន សនះែែរ ប្រព័ន្ធសនះែតងែតរំលឹកពាក្យេមា្ង ត់សៅ
សលប្ ប្រអរ់មាូឌុល HDDs ណាមួយែែលអាចមានភតតាមាន។

Password Change ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ សសតប្ការផួ្េ់រតាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងប្ោយសេរឹង ប្តូភរានអនុញ្ញា តសៅសពលែែលពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកប្ររ់ប្រង - ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

UEFI Capsule Firmware Updates ជសប្មប្េសនះប្តនតពិនិត្យ សសតប្ប្រព័ន្ធសនះសរប្ក ការអារ់សែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែតការ់េ៊ុលររេ់ UEFI ឬអត់។ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។ ការរិទជសប្មប្េសនះនឹងបងំខទារ់ការសធ្វប្
រចចាុរ្បន្នភាព BIOS ពីសេវាកម្មែូចន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

េនតាិេុខ TPM 1.2/2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្តនតពិនិត្យសសតប្មាូឌុលសភទិការានសជកនក់ (TPM) អាចសមប្លស្ប្ញសៅសលប្ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការែែរឬសទ។

• TPM សរប្ក (លំនាំសែប្ម)
• េមាអា ត
• PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ សរប្ក
• PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ រិទ
• PPI Bypass េប្មារ់ពាក្យរញ្្ជ ជប្មះ
• អនុញ្ញា តការរញ្្ជ ក់ (លំនាំសែប្ម)
• សរប្កទំហំលទាុកេំខាន់ (លំនាសំែប្ម)
• SHA-256 (លំនាសំែប្ម)

សប្ជប្េសរីេជសប្មប្េមួយ៖

• រានរិទ
• រានសរប្ក (លំនាំសែប្ម)

Absolute ែល្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអ្នកសរប្ក រិទ ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមាូឌុល BIOS នអនិនញ្នតាយ៍ននសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលនជសប្មប្េរែន្ថមពី Absolute®
Software ។

• សរប្ក - ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។
• រានរិទ
• រិទនអចិនញ្នតាយ៍

មុខង្រលតាល់ែំនាឹងសពលមានការសោះតួ កែនួងសនះប្ររ់ប្រងមុខង្រលតាល់ែំនាឹងសពលមានការសោះតួ។

• រានរិទ (លំនាសំែប្ម)
• រានសរប្ក
• On-Silent (េ្ថិតក្នុងភាពសេ្ងបមស្្ង ត់)

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកទរ់ស្្ក ត់អ្នកសប្រប្ពីការចូលែំសងប្ងសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករិទការរាំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សមែែលរាបំ្ទពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយសេរឹងប្តូភលុរមុនការកំនាត់អាចប្តូភរានរតាូរ។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

ការកាត់រន្ថយេនតាិេុខ SMM អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទការការពាររន្ធូររន្ថយេន្ដិេុខ UEF រែន្ថម។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។
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រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព
តាបង 6. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទែំសនាប្រការរ៊ូតេុភត្ថិភាព

• Secure Boot Enable

ជសប្មប្េមិនប្តូភរានសប្ជប្េសរីេ។

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកែកែប្រលកខានាៈរ៊ូតេុភត្ថិភាពសែប្ម្បីអនុញ្ញា តឲ្យមានការវាយតនមួ ឬការអនុសោមហត្ថសលខាកម្មភិធី UEFI ។

• មាូែ Deployed Mode (លំនាសំែប្ម)
• មាូែស្ភនកម្ម

ការប្ររ់ប្រងប្រារ់ចុចជំនាញ ឲ្យអ្នកសរវរចំមូលោឋា នទិន្នន័យសោយប្រារ់ចុចេុភត្ថិភាព ករនាីប្រព័ន្ធសៅក្នុង Custom Mode (មាូែតាមតប្មូភការ) ។ សរប្កជសប្មប្េ Custom Mode ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែប្ម។
ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖

• PK (លំនាសំែប្ម)
• KEK
• db
• dbx

ប្រេិនសរប្អ្នកសរប្ក Custom Mode (មាូែផ្ទា ល់ខួនន), ជសប្មប្េពាក់ព័ន្ធេប្មារ់ PK, KEK, db និង dbx រង្ហា ញសងប្ង។ ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖

• រក្សាទុកក្នុងឯកស្រ- រក្សាទុកប្រារ់ចុចសៅក្នុងឯកស្រែែលរានសប្ជប្េសរីេររេ់អ្នកសប្រប្។
• ជំនួេពីឯកស្រ—ជំនួេប្រារ់ចុចរចចាុរ្បន្ននមួយប្រារ់ចុចមួយពីឯកស្រែែលរានសប្ជប្េសោយអ្នកសប្រប្
• រែន្ថមពីឯកស្រ—រែន្ថមប្រារ់ចុចមួយសៅមូលោឋា នទិន្នន័យរចចាុរ្បន្នពីឯកស្រែែលរានសប្ជប្េសោយអ្នកសប្រប្
• លុរ—លុរប្រារ់ចុចែែលរានសប្ជប្េសរីេ
• កំនាត់ប្រារ់ចុចទាងំអេ់សងប្ងភិញ—កំនាត់សងប្ងភិញសៅនលំនាំសែប្ម
• លុរប្រារ់ចុចទាងំអេ់—លុរប្រារ់ចុចទាំងអេ់

ចំណា:ំ សរប្អ្នករិទ Custom Mode(មាូែតាមតប្មូភការ)បល់ការផួ្េ់រ្ដូរទាងំអេ់ែែលរានសធ្វប្សងប្ងនឹងប្តូភរានលុរសចាល សហប្យប្រារ់ចុចនឹងស្្ដ រសៅនការកំនាត់លំនាំសែប្ម។

Intel Software Guard Extensions
តាបង 7. Intel Software Guard Extensions

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

ការសរប្ក Intel SGX ែល្នកសនះកំនាត់ឲ្យអ្នកលតាល់នូភររិស្្ថ នេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាប្រការកូែែែលរក្សា ព័ត៌មានរសេប្រ ក្នុងររិរទនន OS សរាល។

ចុចយកជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• រានរិទ
• រានសរប្ក
• ប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយេូហ្វែភរ—លំនាំសែប្ម

ទំហំអងុចងចាំរែន្ថម ជសប្មប្េសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអងុចងចាំរប្មុងទុកសោយែងក
SGX)

ចុចយកជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាសំែប្ម
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ការអនុភតតា
តាបង 8. ការអនុភតតា

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រសនះរញ្្ជ ក់ សសតប្ែំសនាប្រការនឹងសរប្កេ្នូលមួយ ឬេ្នូលទាងំអេ់។ ការអនុភតតាននកម្ម ភិធីមួយចំនួននឹងប្តូភប្រសេប្រសងប្ងនមួយេ្នូលរែន្ថម។

• ទាងំអេ់—លំនាសំែប្ម
• 1
• 2
• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទមាូែ Intel SpeedStep ររេ់អងុែំសនាប្រការ។

• សរប្ក Intel SpeedStep

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទស្្ថ នភាពសែកររេ់អងុែំសនាប្រការរែន្ថម។

• ស្្ថ នភាព C

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អងុែំសនាប្រការ។

• សរប្ក Intel TurboBoost

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

ការប្ររ់ប្រង HyperThread អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អងុែំសនាប្រការ។

• រានរិទ
• រានសរប្ក—លំនាំសែប្ម

ការប្ររ់ប្រងសមពល
តាបង 9. ការប្ររ់ប្រងសមពល

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

AC Behavior ែល្នកសនះរញ្្ជ ក់ពីរសរវរែែលប្រព័ន្ធែំសនាប្រការសៅសពលសមពល AC ប្តូភរានស្តា រសងប្ង ភិញរនាទា រ់ពីការរាត់រង់សមពល AC ។

• រិទសមពល (លំនាសំែប្ម)
• សរប្កសមសពប្ល
• ស្្ថ នភាពសមពលចុងសប្កាយ

សរប្ក Intel Speed Shift Technology (រសចចាក ភិទ្យារ្ដូរសល្បងន Intel) ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសប្រប្សែប្ម្បីសរប្ក/រិទការរាំប្ទ Intel Speed Shift Technology ។

• សរប្កែំសនាប្រការ Intel Speed Shift Technology (លំនាសំែប្ម)។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសរប្កសោយេ្វ័យប្រភតតាិ។ ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖

• រានរិទ (លំនាសំែប្ម)
• សរវងបល់នថ្ង
• បល់នថ្ងសធ្វប្ការ
• សប្ជប្េនថ្ង

ការប្ររ់ប្រង Deep Sleep ែល្នកសនះកំនាត់ពីភាពេកម្មែែលប្រព័ន្ធសធ្វប្ការសែប្ម្បីរេក្សាសមពលសៅសពលរិទ (S5) ឬ Hibernate (មាូត S4)។ សៅសពល
ែែលជសប្មប្េសនះរានសរប្ក សនាះសមពលរែន្ថមប្តូភរានរក្សាទុក។

• រានរិទ (លំនាសំែប្ម)
• រានសរប្កសៅក្នុង S5 រាុសណាោ ះ
• រានសរប្កសៅក្នុង S4 និង S5

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្កឧរករនា៍ USB សែប្ម្បីែំសនាប្រការប្រព័ន្ធពីមាូែរង់ចា។ំ

ការសរវរចំប្រព័ន្ធ 41



ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

ចំណា:ំ លកខានាៈពិសេេសនះមានមុខង្រែតសៅសពលភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រ AC រាុសណាោ ះ។ ប្រេិនសរប្អាោរ់ទ័រសមពល AC ប្តូភរាន
ែកសចញក្នុងអំងុងសពលេំងំ សនាះការែំសងប្ងប្រព័ន្ធផ្តា ច់សមពលសចញពីរន្ធ USB ទាំងអេ់សែប្ម្បីរក្សាសមពលថ្ម។

• Enable USB Wake Support

Wake on LAN/WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទលកខានាៈពិសេេែែលសរប្កកុំព្យូទ័រពីស្្ថ នភាពរិទសៅសពលែែលជំរុញសងប្ងសោយ េញ្ញា  LAN។

• រានរិទ
• ែត LAN
• ែត WLAN
• LAN ឬ WLAN
• LAN នមួយ PXE Boot

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានរិទ

រួុក ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកបងំខទារ់ការចូលសែកសៅក្នុងររិស្្ថ នប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ។ សៅសពលសរប្កែំសនាប្រការ ប្រព័ន្ធមិនសែកសងប្យ។

Block Sleep (រិទការសែក) - ប្តូភរានរិទែំសនាប្រការ

ឥរិយ៉រទ POST
តាបង 10. ឥរិយ៉រទ POST

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

Numlock LED អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្កជសប្មប្េប្រារ់ចុច Numlock សៅសពលកុំព្យូទ័ររ៊ូត។

សរប្ករណា្ដ ញ។ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

កំហុេកាតា រចុច ែល្នកសនះកំនាត់សសតប្កំហុេឆុងែែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាតា រចុចប្តូភរានបយការនា៍ឬអត់។

សរប្កការរុករកកំហុេឆុងរណាតា ញ។ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករសង្កប្នសល្បងនែំសនាប្រការរ៊ូតសោយរំលងជំហានឆររា្ន មួយចំនួន។ ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• រប្ងនមនអរ្បរមា
• Thorough—រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម
• េ្វ័យប្រភតតាិ

ពប្ងីកសពលសភោ BIOS POST អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករសង្កប្តការពន្យារសពលមុនរ៊ូតរែន្ថម។ ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• 0 ភិនាទី—រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី

ងូសហុាសពញសអប្កង់ ជសប្មប្េសនះនឹងរង្ហា ញនិមិតតាេញ្ញា សពញសអប្កង់ សរប្េិននរូរភាពររេ់អ្នកប្តូភរា្ន នឹងរុនាភាពរង្ហា ញររេ់សអប្កង់។ សរប្កងូសហុាសពញសអប្កង់—មិន
ប្តូភរានសរប្ក

ការប្ពមាន និងកំហុេ ជសប្មប្េសនះនឹងសធ្វប្ឲ្យែំសនាប្រការរ៊ូតផ្អា កែំសនាប្រការែតសៅសពលែែលស្រប្ពមាន ឬកំហុេឆុងប្តូភរានរកស្ប្ញ ននងការរញ្ឈរ់ សេប្្នេុំ និងរង់ចាកំារ
រញចាូលពីអ្នកសប្រប្។

លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង
តាបង 11. លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

េមត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលតាល់មុខង្រ AMT និង MEBx Hotkey ប្តូភរានសរប្កសៅអំងុងសពលរ៊ូត។

• រានរិទ
• រានសរប្ក-លំនាំសែប្ម
• រឹតត្បិតសលប្ការសប្រប្ MEBx

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB សៅសពលសរប្ក, Intel AMT អាចប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយសប្រប្ឯកស្រអនុញ្ញា តមូលោឋា នតាមរយៈឧរករនា៍លទាុក USB ។

• សរប្កែំសនាប្រការ USB Provision- រានរិទែំសនាប្រការតាមលំនាសំែប្ម។
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ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

MEBX Hotkey អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ សសតប្មុខង្រ MEBx Hotkey រួរសរប្កសៅសពលកំពុងរ៊ូតប្រព័ន្ធ ឬសទ។

• សរប្ក MEBx hotkey—រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ជំនួយ Virtualization
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
Virtualization មុខង្រសនះរញ្្ជ ក់សសតប្ Virtual Machine Monitor (VMM) អាចសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលល្ដល់សោយ Intel Virtualization Technology ឬសទ។

សរប្ក Intel Virtualization Technology—សរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ សរប្ក ឬរិទមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលល្ដល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។

សរប្ក VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ - រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

ការប្រតិរតតាិការែែលទុកចិតតា ជសប្មប្េសនះរញ្្ជ ក់សសតប្ Virtual Machine Monitor (MVMM) អាចសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលល្ដល់សោយ Intel Trusted Execution Technology ឬសទ។
រសចចាក ភិទ្យា TPM Virtualization និងរសចចាកភិទ្យា Virtual េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ប្តូភែតសរប្កសែប្ម្បីសប្រប្លកខានាៈ ពិសេេសនះ។

ការប្រតិរតតាិការែែលទុកចិតតា - រានរិទតាមលំនាសំែប្ម។

ឥតែខសេ
តាបង 12. ឥតែខសេ

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

Wireless Device Enable(សរប្កឧរករនា៍ឥតែខសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។

• WLAN/Wigig
• រ៊ួូធូេ

ជសប្មប្េប្តូភរានសរប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម។

សអប្កង់តំែហទាំ
តាបង 13. សអប្កង់តំែហទាំ

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

Service Tag រង្ហា ញសួ្កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករសង្កប្តសួ្កប្ទព្យេកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរប្សួ្កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មប្េសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម
សទ។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្មសទ។

ស្រ SERR ែល្នកសនះប្ររ់ប្រងយនតាការស្រ SERR ។

• សរប្កែំសនាប្រការស្រ SERR—រានសរប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម

BIOS Downgrade ែល្នកសនះប្ររ់ប្រងការហា្វា េកម្មភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាពីមុន។

• សរប្កែំសនាប្រការការទមួាក់ស្ន ក់ BIOS—រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម

ការលុរទិន្នន័យ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រប្ប្រាេ់សធ្វប្ការលុរសចាលទិន្នន័យសចញពីអងុលទាុកទិន្នន័យខាងក្នុងប្រករសោយេុភត្ថិភាព។

• 'លុរសៅរ៊ូតរនាទា រ់' ប្តូភរានរិទែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម។

BIOS Recovery ែល្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកស្តា រពីស្្ថ នភាព BIOS ខូចមួយចំនួនពីឯកស្រែែលស្្ដ រសងប្ង ភិញសៅសលប្ប្ោយសេរឹងចម្បងររេ់អ្នកសប្រប្ ឬប្រារ់ចុច
USB ខាងសប្ៅ។

• ការស្្ដ រ BIOS ពីប្ោយសេរឹង—រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម

• ការស្តា រសងប្ងភិញសោយេ្វ័យប្រភតតាិ BIOS—រានរិទែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម
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កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
តាបង 14. កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

ប្ពឹតតាិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍ POST ននការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនន់ខ្ពេ់
តាបង 15. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនន់ខ្ពេ់

ជសប្មប្េ ការពិព៌នានា

ASPM កំនាត់កប្មិត ASPM (Active State Power Management) ៖

• េ្វ័យប្រភតតាិ៖ មានទំនាក់ទំនងរវាងឧរករនា៍ និងែុំ PCI Express សែប្ម្បីកំនាត់មាូត ASPM លអារំលុតែែលប្តូភរានរាំប្ទ
សោយឧរករនា៍ែែលរានសរប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម។

• រានរិទ៖ ការប្ររ់ប្រងសមពល ASPM ប្តូភរានរិទប្ររ់សពលសភោ។
• L1 រាុសណាោ ះ - ការប្ររប្រង់សមពល ASPM ប្តូភរានកំនាត់ឲ្យសប្រប្ L1

ការអារ់សែត BIOS សៅក្នុង Windows

សេចកតាីតប្មូភនមុន

េូមែនានាឲំ្យអារ់សែត BIOS (ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ), សៅសពលអ្នកោក់ជំនួេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬប្រេិនសរប្មានការអារ់ែែត។ ចំសពាះកុំព្យូទ័រយួរនែ ប្តូភប្រាកែស ថ្មកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានស្កសពញសលញ សហប្យរានភា្ជ រ់សៅសមពលស្ួប្ងមុនសធ្វប្ការចារ់សលតាប្មការសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ សរប្េិនន BitLocker ប្តូភរានសរប្កែំសនាប្រការ វាប្តូភែតផ្អា កេិនមុននឹងសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព BIOS ប្រព័ន្ធ រនាទា រ់មកសរប្កែំសនាប្រការវាសងប្ង ភិញសប្កាយពីការសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់សល្ដប្មកុំព្យូទ័រសងប្ងភិញ។
2. ចូលសមប្លសរហទំព័រ Dell.com/support។

• រញចាូល Service Tag(សួ្កសេវាកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែសេវាកម្មរហ័េ) រួចចុចសលប្ Submit(រញ្ជូន)។
• ចុចសលប្ រកលលិតលល និងសធ្វប្តាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់។

3. សរប្េិននអ្នកមិនអាចរកសួ្កសេវាកម្ម ចូរចុចសលប្ សប្ជប្េយកពីលលិតលលទាំងអេ់។
4. សប្ជប្េយក ប្រស្ទលលិតលល ពីរញ្ជី។

ចំណា:ំ សប្ជប្េយកប្រស្ទែែលប្តឹមប្តូភសែប្ម្បីសៅែល់ទំព័រលលិតលល

5. សប្ជប្េយកមាូែែលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងទំព័រ Product Support(រាំប្ទលលិតលល) ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែែលរានរង្ហា ញសងប្ង។
6. ចុចសលប្ Get drivers (ទទួលយកប្ោយភឺ) រួចចុចសលប្ Drivers and Downloads (ប្ោយភឺនិងទាញយក)។

ែល្នកប្ោយភឺ និងែល្នកទាញយករានសរប្ក។
7. ចុច Find it myself (ែេ្វងរកសោយខួននឯង)។
8. ចុច BIOS សែប្ម្បីសមប្លកំែនា BIOS។
9. កំនាត់សមប្លឯកស្រ BIOS ចុងសប្កាយរំលុត និងចុច ទាញយក។
10. សប្ជប្េយកភិធីស្ញ្េតាទាញយកែែលសពញចិតតាសៅក្នុងរងអានច េូមសប្ជប្េយកភិធីស្ញ្េតាទាញយកររេ់អ្នកសៅខាងសប្កាមសនះ ចុចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

រងអានច File Download(ទាញយកឯកស្រ) រង្ហា ញសងប្ង។
11. ចុចសលប្ Save(រក្សាទុក) សែប្ម្បីរក្សាទុកឯកស្រសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
12. ចុចសលប្ Run(ែំសនាប្រការ) សែប្ម្បីែំសងប្ងការកំនាត់ BIOS ែែលរានអារ់សែតសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អនុភតតាតាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់
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ការអារ់សែត BIOS សៅសលប្ប្រព័ន្ធនមួយនឹង BitLocker ែែលរានសរប្ក
ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរប្ BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសៅសពលសប្កាយែែលសោកអ្នករ៊ូតប្រព័ន្ធសងប្ង ភិញ វានឹងមិនសុ្ល់កូនសស្ BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភួាមៗឲ្យរញចាូលកូនសស្ស្តា រសងប្ងភិញ សហប្យប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសៅសពលរ៊ូតសងប្ងភិញមតាងៗ។ ប្រេិនសរប្ប្រារ់ចុចស្តា រសងប្ងភិញមិនប្តូភរានសុ្ល់សទ សនាះវាអាចរណាតា លឲ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងប្ងប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការសងប្ង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីប្រនានរទមួយសនះ េូមសមប្លអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ ការសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព
BIOS សលប្ប្រព័ន្ធ Dell ែែលមាន BitLocker រានសរប្កែំសនាប្រការ

ការអារ់សែត BIOS ររេ់អ្នកពីមុជានុយរ៊ូតែតមួយសលប្ក F12

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកអាចអារ់សែត BIOS ររេ់អ្នកសៅខាងសប្ៅប្រព័ន្ធែំសនាប្រការសោយសប្រប្មុជានុយរ៊ូតែតមួយសលប្ក <F12> ។ ចូរសមប្ល អត្ថរទចំសនាះែឹងព ីDell េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីប្រនានរទសនះ៖ ការហា្វា េ BIOS ពីមុជានុយរ៊ូតែតមួយសលប្ក F12 ៖ https://
www.dell.com/support/article/sln305230

ការអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS ររេ់សោកអ្នក សោយសប្រប្ USB ហួាា េប្ោយ
អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរប្ប្រព័ន្ធមិនអាចែំសនាប្រការចូលសៅក្នុង Windows រាន រាុែនតាប្តូភការសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព BIOS សនាះេូមទាញយកឯកស្រ BIOS សោយសប្រប្ប្រព័ន្ធសលសេង សហប្យរក្សាទុកវាចូលសៅក្នុងប្ោយហា្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
ចំណា:ំ សោកអ្នកនឹងប្តូភការសប្រប្ប្ោយហា្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។ េូមសមប្លអត្ថរទខាងសប្កាមសនះេប្មារ់ព័ត៌មានលមអាិតរែន្ថម រសរវរក្នុងការរសង្កប្តប្ោយហា្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសោយសប្រប្ Dell Diagnostic Deployment

Package (DDDP)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកស្រអារ់សែត BIOS ក្នុងទប្មង់ .EXE សៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយសទវត។
2. កូពីឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE សៅក្នុងប្ោយហា្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
3. រញចាូលប្ោយហា្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅក្នុងប្រព័ន្ធែែលប្តូភការសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព BIOS ។
4. ចារ់សលតាប្មប្រព័ន្ធមតាងសទវត សហប្យចុច F12 សៅសពលរូរេញ្ញា  Dell សលចសងប្ងសោយរង្ហា ញពីមុជានុយរ៊ូតែតមួយែង។
5. សោយសប្រប្ប្រារ់ចុចេញ្ញា ប្ពនញ េូមសប្ជប្េសរីេ USB Storage Device សហប្យចុច Enter។
6. ប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C:\> ភួាម។
7. ែំសនាប្រការឯកស្រសោយវាយស ្ម ះឯកស្រសពញ ឧ. O9010A12.exe សហប្យចុច Enter ។
8. កម្មភិធីសធ្វប្រចចាុរ្បន្នភាព BIOS នឹងចារ់សលតាប្មែំសនាប្រការ។ អនុភតតាតាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់។

រូរ 1. សអប្កង់អារ់សែត DOS BIOS
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https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153694/updating-the-bios-on-dell-systems-with-bitlocker-enabled?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153694/updating-the-bios-on-dell-systems-with-bitlocker-enabled?lang=en
https://www.dell.com/support/article/sln305230
https://www.dell.com/support/article/sln305230
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package-dddp?lang=en
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ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង
តាបង 16. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ

ប្រស្ទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែប្ម្បីចូលសប្រប្និងសធ្វប្ការផួ្េ់រ្ដូរការកំនាត់ BIOS ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អ្នកអាចរសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងសែប្ម្បីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់ល្ដល់ជូននូភេនតាិេុខកប្មិតមូលោឋា នេប្មារ់ទិន្នន័យសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសប្រប្ទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរប្វាមិនរានចាក់សស្ ឬទុកសចាលសោយរា្ម នការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណា:ំ លកខានាៈពិសេេននពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងប្ងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកប្ររ់ប្រង សៅសពលេ្ថិតក្នុងស្្ថ នភាព មិនរានកំនាត ់ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមៗរនាទា រ់ពីសមពលសរប្ក ឬរ៊ូតសងប្ង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជប្េយក System Securityសហប្យចុច Enter។
សអប្កង់ Security រង្ហា ញសងប្ង។

2. សប្ជប្េយក System/Admin Password សហប្យរសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់សៅក្នុងចសនួាះទំសនរ រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី ។
សប្រប្ការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីល្ដល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖

• ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលខចារ់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
• តួអកសេរតូចែតពីររត់អាចសប្រប្រាន តួអកសេរតូចធំមិនប្តូភរានអនុញ្ញា ត។
• មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នករានរញចាូលមុនសៅក្នុងចសនួាះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី សហប្យចុចសលប្ពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់រ្ដូរ។
5. ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់រ្ដូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សល្ដប្មសងប្ងភិញ។

ការលុរ ឬផួ្េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្ស្រ់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្តូភនានាស ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានសោះសស្រ (សៅក្នុងការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផួ្េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្រ់។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផួ្េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្រ់សទ ប្រេិនសរប្ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរាន
ចាក់សស្រ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមៗរនាទា រ់ពីសមពលសរប្ក ឬរ៊ូតសងប្ង ភិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សៅក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជប្េយកSystem Securityសហប្យចុច Enter។
សអប្កង់ System Security (េនតាិេុខប្រព័ន្ធ) រង្ហា ញសងប្ង។

46 ការសរវរចំប្រព័ន្ធ



2. សៅក្នុងសអប្កង់ System Security (េនតាិេុខប្រព័ន្ធ) សលទាបងផ្ទា ត់ស Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសស្។
3. សប្ជប្េយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្ស្រ ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជប្េយក Setup Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្រ ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្អ្នកផួ្េ់រ្ដូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងប្ង ភិញសៅសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរប្អ្នកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ប្តូភរញ្្ជ ក់ការលុរសៅសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់រ្ដូរ។
6. ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់រ្ដូរ សហប្យចាកសចញពីការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចារ់សលតាប្មនថ្មី។
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ការសោះប្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូសៅសុ្ល់សការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតតាការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននែល្នករឹងររេ់អ្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ល្ដល់នូភជសប្មប្េេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេតាសោយេ្វ័យប្រភតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារេកម្ម
• សធ្វប្សតេតាម្ដងសទវត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេតា
• ែំសនាប្រការការសធ្វប្សតេតាហ្មត់ចត់សែប្ម្បីរង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេតារែន្ថមសែប្ម្បីលតាល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នកប្រេិនសរប្ការសធ្វប្សតេតាប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វប្សតេតា

ចំណា:ំ សតេ្ដេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនតារកម្មពីអ្នកសប្រប្ប្រាេ់។ ននិចចាកាលប្រាកែសអ្នកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វប្សងប្ង។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមប្ល Dell EPSA Diagnostic 3.0។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខនាៈសពលនិមិតតាេញ្ញា  Dell រង្ហា ញសងប្ង។
3. សៅសលប្សអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជប្េយកជសប្មប្េ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងសប្កាមែល្នកខាងសឆ្វង។

ទំព័រខាងមុខននការភិនិច្ឆ័យរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្្ដ ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានរង្ហា ញ។

នាតុែែលរានរកស្ប្ញប្តូភរានរង្ហា ញ។
6. សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធ្វប្សតេតា ភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧរករនា៍នក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការសធ្វប្សតេ្ដ ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជប្េសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆ្វង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេ្ដ)។
8. ប្រេិនសរប្មានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត់ សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ភែតាសមពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយស្រ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែតាសមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតតា។ ែរររទខាងសប្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតតាភែតាសមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកលតាល់សេវាអុីនធជាសនាត) លតាល់នូភឧរករនា៍រនសេំរា្ន នន មាូែឹម/សបទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសបទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរប្កសបទ័រឥតែខសេ។
6. សរប្កមាូែឹម។
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7. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ស្ួប្ងភិនិច្ឆ័យ LED
ជំនួេឲ្យកូែេសមួងរ៊ីរ កំហុេឆុងប្តូភរានរង្ហា ញតាមរយៈពនួជាស្ួប្ងពីរពនា៌ LED ស្្ថ នភាព/ស្កថ្មសប្រប្ពនា៌ (Bicolor Battery Charge/Status LED)។ រំរូស្ួប្ងសោតនក់ោក់រនតាសោយរំរូស្ួប្ងសោតមានពនា៌សលកងទុំ រនាទា រ់មកពនា៌េ។ រំរូែររសនះនឹងសធ្វប្
ែែែលៗ

ចំណា:ំ រំរូននការភិនិច្ឆ័យរញ្ហា មានសលខពីរខទាង់ែែលតំណាងសោយការសោតស្ួប្ង LED ននប្កុមទីមួយ (1 ែល់ 9) នស្ួប្ងសលកងទុំ រនតាសោយការផ្អា ករយៈសពល 1.5 ភិនាទីនមួយស្ួប្ង LED រិទ រនាទា រ់មកសោតស្ួប្ង LED ប្កុមទីពីរ (1 ែល់ 9) នស្ួប្ងពនា៌េ។
សនះនឹងប្តូភរនតាសោយការផ្អា ករយៈសពលរីភិនាទី នមួយស្ួប្ង LED រានរិទមុនសធ្វប្សងប្ងស្រនថ្មី។ ការសោតស្ួប្ង LED មួយសលប្កៗសប្រប្សពល 1.5 ភិនាទី។

ប្រព័ន្ធនឹងមិនរិទសទសៅសពលរង្ហា ញកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យ។

កូែកំហុេភិនិច្ឆ័យនឹងជំនួេការសប្រប្ប្រាេ់ស្ួប្ង LED សលសេងសទវត។

តាបង 17. ស្ួប្ងភិនិច្ឆ័យ LED

រំរូននការសោតស្ួប្ង ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្ស្យែែលរានសេ្នប្

ពនា៌សលកងទុំ ពនា៌េ

2 1 របជ័យ CPU • ែំសនាប្រការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  Intel CPU
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 2 របជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ (សោយបរ់ទាងំការអាក់ខាន BIOS ឬកំហុេឆុង ROM) • ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 3 មិនមានអងុចងចាំ/មិនមាន RAM ប្តូភរានរកស្ប្ញ • រញ្្ជ ក់សមាូឌុលអងុចងចាំប្តូភរានែំសងប្ងរានប្តឹមប្តូភ។
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 4 របជ័យអងុចងចាំ/RAM • ការកំនាត់មាូឌុលអងុចងចាំនថ្មី
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 5 អងុចងចាំតំសងប្ងមិនប្តឹមប្តូភ • ការកំនាត់មាូឌុលអងុចងចាំនថ្មី
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ/េំនុាំឈីរ • ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 7 របជ័យ LCD • ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2 8 របជ័យសមពល LCD របជ័យ ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 1 របជ័យថ្ម CMOS • ការកំនាត់ការភា្ជ រ់ថ្ម CMOS នថ្មី
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 2 រញ្ហា  PCI ឬកាតភីសែអូ / ឈីរ ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 3 រកមិនស្ប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ BIOS • ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 4 រកស្ប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ង ភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ • ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 5 របជ័យសមពល • EC ជួរប្រទះរបជ័យសមពលនរនតារនាទា រ់
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 6 ការអាក់ខានការហា្វា េ SBIOS • ការអាក់ខានននការហា្វា េប្តូភរានរកស្ប្ញសោយ SBIOS
• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3 7 កំហុេឆុង ME • អេ់សពលក្នុងការរង់ចា ំME សែប្ម្បីសឆួប្យតរនឹងស្រ
HECI

• ប្រេិនសរប្រញ្ហា សៅែតរនតា ចូរផួ្េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
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ចំណា:ំ េប្មារ់រំរូននការកំនាត់រញ្ហា ស្ួប្ងសលកងទុំ-2, ស្ួប្ងពនា៌េ-8 ចូរភា្ជ រ់មាូនីទ័រខាងសប្ៅសែប្ម្បីផ្តា ច់សចញរវាងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬ ការរបជ័យឧរកនា៍ប្ររ់ប្រងប្កាហ្វិក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកតាីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្អ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ់ ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូភជសប្មប្េសេវារាំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចែប្រប្រនលសៅតាមប្រសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រែហលនមិនអាចមានសៅក្នុងតំរន់ររេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទែល្នករសចចាកសទេ ឬ
ការរសប្មប្សេវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមប្លសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជប្េយកប្រស្ទរាបំ្ទររេ់អ្នក។
3. សលទាបងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្រសទេ/តំរន់ សៅខាងសប្កាមននទំព័រសនះ។
4. សប្ជប្េយកតំនាសេវាកម្ម ឬរាបំ្ទែែលេមប្េរែលអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អ្នក។
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