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ការសធិងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
ប្បធានបទ :

• ការែនានាំពីសុភត្ថិភាព
• មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
• ការបិទ —Windows

• សប្កាយពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក

ការែនានាពំីសុភត្ថិភាព
សប្បងការែនានាសំុភត្ថិភាពខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អនាកពីការែូចខាតែែលអាចសកងតសងងង និងសែងមីីធានាសុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនរបស់អនាក។ លុះប្រាែតម្នបញ្្ជ ក់សបងមិនែូសចនាះសទ ភិធីនីមួយៗរួមបញចាូលសលកនាុងឯកសារសនះសន្មតថ្លក្ខែនា្ឌ ខាងសប្កាមរានអនុភតិន៍៖

● អនាករានអានព័ត៌ម្នអំពីសុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
● សម្សភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសបងសិនរានទិញោច់សោយែងកពីោនា  ប្តូភរានែំសងងងសោយអនុភតិរាមទប្មង់ការសោះែូររាមលំោប់ប្គញ្ចា ស់។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្ប្ពថ្មពលទាងំអស់មុននឹងសបងករប្មប ឬផ្ទា ងំបនទាះកុំព្យូទ័រ។ បនាទាប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ សូមោក់រប្មប ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអស់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ ប់ចូលប្ពីស្្លងង។

ចំណា:ំ មុនសពលសធិងការកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សូមអានសសចកិីែនានាំអំពីសុភត្ថិភាពែែលម្នភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។ សប្ម្ប់ព័តម្នបែន្ថមសិីពីការអនុភតិប្បកបសោយសុភត្ថិភាពបំិុត សូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិរាមបទបញញាតិិ រាម www.dell.com/

regulatory_compliance

ប្បយ័តនា: ការជួសជុលនសប្ចងនអាចប្តូភរានសធិងែតសោយអនាកបសចចាកសទសសសបកម្មែែលម្នភិញ្ញា បនបប្តែតបាុសណាោ ះ។ អនាករួរែតអនុភតិសោះប្សាយបញ្ហា  និងជួសជុលធម្មរាែូចនរានអនុញ្ញា តសលកនាុងឯកសារិលិតិលរបស់អនាក, ឬែនានាសំោយសសបសលងបណាដា ញឬទូរស័ពទានិងប្កុមោបំ្ទ។ ការែូចខាត
សោយសារការិិល់សសបកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell មិនប្តូភរានធានារ៉ា ប់រងសោយប័នាោធានារបស់អនាកសនាះសទ។ សូមអាននិងសធិងរាមការែនានាសំុភត្ថិភាពែែលោក់មកនមួយិលិតិល។

ប្បយ័តនា: សែងមីីសចវសបងការបសញចាញថ្មពលអរ្គីសនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បងប្រាស់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងបាះៃិទាសោហៈែែលពុំម្នោបថ្នា ំែែលប្តូភរានោល់ផ្ទា ល់នឹងែីសែងមីីការពារែ្លួនអនាកមុនសពលអនាកបាះកុំព្យូទ័រសែងមីីសធិងកិចចាការសោះសិសេងៗ។

ប្បយ័តនា: សូមកាន់សម្សធាតុនិងបនទាះសោយប្បុងប្បយ័តនា។ ដមបាះសម្សធាតុណាមួយ ឬបាះពាល់សលងបនទាះ។ កាន់ែរមបនទាះ ឬសោហៈកនាុងភង់ប្កចក។ កាន់ែរមសម្សធាតុែូចនអង្គែំសនាងរការ ដមកាន់សលងម្ជុលរបស់ប។

ប្បយ័តនា: សពលអនាកសោះែែសេ ទាញសលងរន្ធតំនារភា្ជ ប់ ឬសលងផ្ទា ងំទាញរបស់ប មិនែមនទាញែែសេសទ។ ែែសេមួយចំនួនម្នរន្ធតំនារភា្ជ ប់នមួយនិងផ្ទា ំងចាក់សសារ ប្បសិនសបងអនាកចង់សោះែែសេប្បស្ទសនះ ចុចសលងផ្ទា ំងចាក់សសាររបស់បមុនសពលសោះែែសេសនះ។ ែូចែែលអនាកទាញតំនារភា្ជ ប់សចញ ប្តូភរក្សាបឲ្យប្តង់
សែងមីីសជវសបងកុំឲ្យសភវចម្ជុលតំនារណាមួយ។ ក៍ែូចោនា ិងែែរ មុនសពលអនាកភា្ជ ប់ែែសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធតំនារភា្ជ ប់ទាងំពីររជាសុីោនា ប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាក និងសប្រងងម្ា សុីនមួយចំនួនអាចែុសែប្លកពីអិីែែលរានបង្ហា ញសលកនាុងឯកសារសនះ។

មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
1. ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាកែន្លងសធិងការរបស់អនាករជាម្នភាពរ៉បសស្មង និងសាអា តសែងមីីការពាររប្មបកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
2. ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
3. សបងសិនកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ ប់សៅនឹងឧបករនា៍ចងភា្ជ ប់ (រានចងភា្ជ ប់) សូមប្សាយប។
4. ផិ្ច់ែែសេបណិាញទាងំអស់ពីកុំព្យូទ័រ (ប្បសិនសបងម្ន)។

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកម្នរន្ធ RJ45, សូមផិ្ច់ែែសេបណិាញសោយែកែែសេសចញពីកុំព្យួទ័ររបស់អនាកនមុនសិន។

5. ផិ្ច់ឧបករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអស់ពីប្ពីស្្លងងរបស់ពួកប។
6. សបងកសអប្កង់។
7. ចុច និងសង្កត់ប៊ូតុងថ្មពលពីរបី ភិនាទី សែងមីីសធិងនែែសេែីៃនប្បព័ន្ធ។

ប្បយ័តនា: សែងមីីការពារកុំឲ្យឆក់ែែសេស្្លងង សូមសោះកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសចញពីប្ពីស្្លងងននិចចាមុននឹងអនុភតិជំដន #8។

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការបសញចាញថ្មពលអរ្គីសនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បងប្រាស់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងបាះៃិទាសោហៈែែលពុំម្នោបថ្នា ំែូចនឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។
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8. សោះ ExpressCards ឬ Smart Cards ែែលរានែំសងងងណាមួយសចញពីរន្ធរបស់ប។

ការបិទ —Windows

ប្បយ័តនា: សែងមីីសជវសបងការរាត់បង់ទិននាន័យ សូមរក្សាទុក និងបិទឯកសារែែលកំពុងសបងកទាំងអស ់និងបិទកម្ម ភិធីែែលសបងកទាងំអស់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក ។

1. ចុច ឬបាះ  ។

2. ចុច ឬបាះ  បនាទា ប់មកចុច ឬបាះ Shut down។
ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់ប្តូភរានបិទ។ សបងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់របស់អនាកមិនរានបិទសោយសិ័យប្បភតិិសលសពលអនាកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការរបស់អនាកសទ សូមចុចប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈសពលប្បែហល 6 ភិនាទីសែងមីីបិទឧបករនា៍
ទាងំសនាះ។

សប្កាយពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
បនាទា ប់ពីអនាករានបញចាប់ែំសនាងរការសោះែូរណាមួយ ប្តូភប្រាកែថ្អនាករានតភា្ជ ប់ឧបករនា ៍កាត និងែែសេខាងសប្រណាមួយមុននឹងសបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: សែងមីីសចវសបងការែូចខាតសៅសលងកុំព្យូទ័រ សូមសប្បងែតថ្មែែលប្តូភរានរចនាសងងងសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រ Dell សនះនពិសសសបាុសណាោ ះ។ សូមកុំសប្បងថ្មែែលប្តូភរានរចនាសងងងសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រ Dell សិសេងៗសទវត។

1. ភា្ជ ប់ឧករនា៍ខាងសប្រណាមួយែូចនឧបករនា៍ចម្លងប្ចក ឬមូលោ្ឋ នសមសឌវ និងបដាូរកាតណាមួយែូចន ExpressCard។
2. ភា្ជ ប់ែែសេទូរស័ពទា ឬែែសេបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: សែងមីីភា្ជ ប់ែែសេបណាដា ញ ែំបូងប្តូភសោតែែសេចូលសៅកនាុងឧបករនា៍បណាដា ញ បនាទា ប់មកសោតបសៅកនាុងកុំព្យូទ័រ។

3. ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអស់សៅនឹងប្ពីស្្លងងរបស់ឧបករនា៍ទាំងសនាះ។
4. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ការសធិងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក 9



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ
ប្បធានបទ :

• ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
• ផ្ទា ងំមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង (SIM)

• រប្មបរាត
• ថ្ម
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• ប្ោយថ្សរឹង
• ថ្មប្ោប់សំែបាត
• កាត WLAN

• កាត WWAN

• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• បនទាះកិារចុច និងកិារចុច
• សប្រងងែំសងងង
• រន្ធតំនាចរនិស្្លងង
• ស៊ុមតួ
• ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
• មាូឌុលសា្ម តកាត
• បនទាះ LED

• ឧរាល័រ
• រប្មបប្តសចវកសអប្កង់
• សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
• ស៊ុមសអប្កង់
• ប្តសចវកសអប្កង់
• ផ្ទា ងំសអប្កង់
• ែែសេ សអប្កង់ (eDP)

• កាសមរ៉ា
• កែន្លងសប្ម្ករាតៃែ

ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
ភិធីសា្គសិកនាុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យម្នឧបករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖
● ទួរនាជាភីស Phillips #0

● ទួរនាជាភីស Phillips #1

● សូមែនានាំកា្យសប្បងប្បោប់ោស់ផ្្ល សទាិកសប្ម្ប់អនាកបសចចាកសទសសពលបំសពញការង្រ។

ផ្ទា ងំមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង (SIM)

ការែំសងងងកាតកាតមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង
1. ស៊កបញចាូលឧបករនា៍ែកកាតមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង (SIM) ឬែសង្កងបប្កោសសៅនឹងរន្ធ [1]។
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2. ទាញថ្ស SIM កាតសែងមីីសោះបសចញ [2]។
3. ោក់សុីម សៅសលងសជងងសុីមកាត។
4. រុញបញចាូលសជងងសុីមកាតសៅនឹងរន្ធសោតសអាយោក់នប់សៅកែន្លងរបស់ប។

ការសោះកាតមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង

ប្បយ័តនា: ការសោះសចញកាតមាូឌុលបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា នាអនាកសប្បង (សុីមកាត) សលសពលែែលកុំព្យូទ័រសបងកអាចបណិាលកា្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬម្នការែូចកាត។ ប្តូភធានាថ្កុំព្យូទ័ររបស់សោកអនាកប្តូភរានបិទ ឬការតភា្ជ ប់បណិាញប្តូភរានផិ្ច់។

1. បញចាូលស្នាងបប្កោស ឬឧបករនា៍ែកសុីមកាតចូលសៅកនាុងរន្ធសលសលងសជងងសុីមកាត។
2. ទាញសជងងសុីមកាតសចញសែងមីីសោះប។
3. ែកសុីមកាតសចញពីសជងងសុីមកាត។
4. រុញសជងងសុីមកាតចូលកនាុងរន្ធប ភិញរហូតែល់បកឹបចូលកែន្លង ភិញ។

រប្មបរាត

ការសោះរប្មបរាត
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សែងមីីសោះរប្មបរាត៖

a. មួលបន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួក M2.5x5 ែែលភា្ជ ប់រប្មបរាតសៅ [1]។
b. ោស់រប្មបរាតសចញពីែរមសលជិតរន្ធែ្យល់ [2]។
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3. សលងករប្មបរាតសចញពី ។
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ការែំសងងងរប្មបរាត
1. តប្មង់រប្មបរាតនមួយរន្ធមួលស្ចចា សលសលង ។
2. សង្កត់ែរមរប្មបរហូតែល់បកឹបចូលកែន្លង។
3. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x5 សែងមីីភា្ជ ប់រប្មបរាតសៅនឹង ។
4. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ថ្ម

ការប្បុងប្បយ័តនានមុនសិីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្បយ័តនា:

● ប្តូភប្បុងប្បយ័តនាសលសពលសប្បងប្រាស់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● រំសោះបនទាុកថ្មកា្យអស់មុនសធិងការសោះបសចញ។ ផិ្ច់អាោប់ទ័រថ្មពល AC សចញពីប្បព័ន្ធសហងយែំសនាងរការកុំព្យូទ័រសលងថ្មពលថ្មបាុសណាោ ះ—ថ្មប្តូភរានរំសោះបនទាុកអស់សលសពលកុំព្យូទ័រសបងកែលងែំសនាងរការសលសពលបាូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច។

● ដមបំែបក ទម្្ល ក់ សធិងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មកនាុងសីតុនាហា ភាពែ្ពស់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ដមបែន្ថមសម្្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។

● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ដមសប្បងប្រាស់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោស់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសលសពលសធិងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់បង់ ឬោក់ែុសកែន្លងសែងមីីបង្្ក រការចាក់ទម្លុះ ឬែូចខាតសៅសលងថ្ម និងសមភាសភារប្បព័ន្ធសិសេងៗសទវត។

● ប្បសិនសបងថ្មប្តូភរាននប់កនាុងឧបករនា៍សោយសារសរាា ង ដមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ បត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថ្បអាចម្នសប្ោះថ្នា ក់។ ចំសពាះបញ្ហា សនះ សូមទាក់ទងជំនួយបសចចាកសទសរបស់ Dell សប្ម្ប់ជំនួយ។ សូមសមងល www.dell.com/

contactdell ។

● ប្តូភែតទិញថ្មសុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬៃែរូែចកចាយ និងអនាកលក់បនិរបស់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

● ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្បងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានបិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សប្ម្ប់ការែនានាអំំពីរសបវបប្រប់ប្រង និងបិូរថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង សូមសមងល ការប្រប់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង។

ការសោះថ្ម

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ រប្មបរាត។
3. សែងមីីសោះថ្ម៖

a. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1]។
b. មូលបន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួក M2.5x5 ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅ [2]។
c. សលងកថ្មសចញពី កុំព្យូទ័រ [3]។
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ការែំសងងងថ្ម

ចំណា:ំ ថ្ម 68Whr អាចប្តូភរានសប្បងនមួយនឹង M.2 ឬប្ោយ 7មម SATA។

1. បញចាូលថ្មសៅកនាុងរន្ធសលសលង ។

2. ភា្ជ ប់ែែសេថ្មសៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
3. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.5x5 សែងមីីភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹង ។
4. ែំសងងង រប្មបរាត។
5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 -SSD

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែងមីីសោះ SSD៖
a. សោះស្ចចា  M2x3 ពីរប្ោប់ [1] ែែលភា្ជ ប់ SSD សៅកាន់ ។

b. កាត SSD សចញពី [3]។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់មាូែឌលែែលភា្ជ ប់មកនមួយ NVMe SSDs សូមសោះបនទាះកស្ិតែែលោក់សលសលង SSD ។
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ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 -SSD

1. ោក់ស្នាងប SSD សលសលង ។
2. រឹតស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ ប់ស្នាងប SSD សៅ ។
3. ោក់ SSD សៅកនាុងរន្ធសោតសលសលង។
4. រឹតស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់ SSD សៅកាន ់។
5. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្ោយថ្សរឹង

ការសោះសប្រងងតសម្លងងប្ោយថ្សរឹង
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែងមីីសោះសចញបំែនាកប្ោយថ្សរឹង៖
a. ផ្ដា ច់ែែសេប្ោយថ្សរឹងពីតំនាភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
b. សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់សប្រងងតសម្លងងប្ោយថ្សរឹងសៅនឹងកុំព្យូទ័រ [2]។
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c. សលងកសប្រងងតសម្លងងប្ោយថ្សរឹងសចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។

ចំណា:ំ រូបភាពែែលរានបង្ហា ញខាងសលងរជាសប្ម្ប់នឯកសារសយ៉ងបាុសណាោ ះ។ ទីរាងំសម្សភារមួយចំនួនអាចែប្បប្បួល។

ការតសម្លងងបំែនាក ប្ោយថ្សរឹង

ចំណា:ំ ប្ោយ SATA 7mm ប្តូភការថ្ម 68Whr មួយ។

1. សោតប្ោយថ្សរឹងចូលកនាុងរន្ធកុំព្យូទ័រ។
2. មូលមូលបនិឹងស្ចចា សែងមីីឲ្យម្នសុភត្ថិភាពប្ោយថ្សរឹងសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេប្ោយថ្សរឹងសៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងប្ោយថ្សរឹង និងសលសលងបនទាះប្បព័ន្ធ។
4. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលកនាុងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ថ្មប្ោប់សំែបាត

ការសោះថ្មប្ោប់សំែបាត
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. ស៊ុមតួ

3. សែងមីីសោះថ្មប្ោប់សំែបាត៖
a. ផិ្ច់ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។
b. សលងកថ្មប្ោប់សំែបាតសចញ សែងមីីសោះសចញពីបង់សអាិត និងសលងកបសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងងងថ្មប្ោប់សំែបាត
1. ោក់ថ្មប្ោប់សំែបាតសលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
2. ភា្ជ ប់ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតសៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ោក់ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតសោយប្បុងប្បយ័តនាកុំឲ្យម្នការែូចខាតែល់ែែសេ។

3. ែំសងងង៖
a. តួស៊ុម
b. ថ្ម
c. រប្មបរាត

4. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែងមីីសោះកាត WLAN៖
a. សោះស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ ប់កាត WLAN សៅនឹង [1]។
b. ែែលភា្ជ ប់ែែសេ WLAN សៅនឹងកាត WLAN [2]។
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c. ផ្ដា ច់ែែសេ WLAN ពីឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN [3].

ចំណា:ំ កាត WLAN card ប្តូភរានោក់សោយសប្បងកាភសអាិត។ សពលសោះកាតឥតែែសេសចញពីប្បព័ន្ធ សូមប្រាកែថ្បង់សអាិតសលនប់សលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ/តួស៊ុមកនាុងអំងុងសពលែំសនាងរការោស់។ ប្បសិនសបងបង់សអាិតប្តូភរានសោះសចញពីប្បព័ន្ធរួមនមួយនឹងកាតឥតែែសេ សូមភា្ជ ប់ប
សៅនឹងប្បព័ន្ធ ភិញ។

d. កាត WLAN សែងមីីសោះបសចញពី [4]។

ការែំសងងងកាត WLAN

1. បញចាូលកាត WLAN សៅកនាុងរន្ធសលសលង ។
2. ោក់ែែសេ ឧបករនា៍បំពងសំសងង រាមិ្លូភបណិាញ។

ចំណា:ំ សលសពលែំសងងងសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់ ឬតួស៊ុមសលសលងប្បព័ន្ធ សនាះអង់ែតនឥតែែសេ និង WLAN ប្តូភែតប្តូភរានបញ្ជូលសៅកនាុង បណិាញបញ្ជូនសលសលងតួស៊ុមឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។

3. ភា្ជ ប់ែែសេ អង់ែតន WLAN សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN។
4. ោក់សជងងទប្មសោហៈ និងរឹតបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់កាត WLAN សៅនឹង។
5. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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2. សោះ៖
a. រប្មបរាត។
b. ថ្ម។

3. សែងមីីសោះកាត WWAN ៖
a. ផ្ដា ច់ែែសេ WWAN សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់ [1]។
b. សោះស្ចចា  M2.0 x 3.0 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មសោហៈសៅកាត WWAN [1]។

ចំណា:ំ កាត WWAN សោតសចញកនាុងមុំ 15°។

c. សលងកសជងងទប្មសោហៈែែលភា្ជ ប់កាត WWAN [2]។

ការែំសងងងកាត WWAN

1. បញចាូលកាត WWAN សៅកនាុងរន្ធសលសលង ។
2. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

3. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖
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a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែងមីីសោះមាូឌុលអង្គចងចា៖ំ
a. ស្នាងបមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់អង្គចងចាំសោតសងងង[1]។
b. មាូឌុលអង្គចងចាំ [2]។

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ
1. បញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាំសៅកនាុងរន្ធមាូឌុលសហងយសង្កត់ចុះសប្កាមរហូតទាល់ែតស្នាងបភា្ជ ប់សៅមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

3. អនុភតិរាមនិតិ ភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់សោកអនាក។

បនទាះកិារចុច និងកិារចុច

ការសោះភ័នកិារចុច
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. ោស់ភ័នកិារចុចពីែរម[1] សហងយសលងកបកា្យឆ្្ង យពីកុំព្យូទ័រ[2] ។
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ចំណា:ំ អនាកប្បែហលនប្តូភការប្បោប់ោស់រា្ល សទាិចសែងមីីោស់ភ័នកិារចុចសចញពីែរម។

ការសោះកាដា រចុច
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. បនទាះតប្មឹម កិារចុច

3. សលងករន្លឹះ និងផិ្ច់ែែសេកិារចុច [1], ែែសេបនទាះបាះ [2], ែែសេ trackstick [3] និងែែសេពន្លជាកិារចុច (នជសប្មងស) [4] ពីតំនា។
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4. សែងមីីសោះកាដា រចុច៖
a. សោះស្ចចា  M2x2 ែែលភា្ជ ប់កាដា រចុចសៅនឹងកុំព្យូទ័រ [1]។
b. ោស់កិារចុចែរមកុំព្យូទ័រ [2]។
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5. រុញ សហងយសោះកិារចុចសចញឲ្យឆ្្ង យពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងងងកាដា រចុច
1. តប្មង់កាដា រចុចនមួយប្បោប់មួលស្ចចា សលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.0x2.5 សែងមីីភា្ជ ប់កាដា រចុចសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេកិារចុច ែែសេបនទាះបាះ ែែសេ, ែែសេ trackstick និងែែសេពន្លជាកិារចុច (នជសប្មងស) សៅកាន់តំនាសលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. ែំសងងង៖

a. បនទាះតប្មឹម កិារចុច
b. ថ្ម
c. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ការែំសងងងសំបកកិារចុច
1. តប្មឹមរនាំងកិារចុចនមួយផ្ទា ងំសលសលងកុំព្យូទ័រ សហងយសង្កត់កិារចុចរហូតទាល់ែតកិារចុចចូលនឹងកែន្លង។
2. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

សប្រងងែំសងងង

ការសោះ សប្រងងែំសងងង
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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2. សោះ៖
a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែងមីីសោះកែន្លងទទួលកស្ិត - សប្រងងែំសងងង៖
a. ផិ្ច់ែែសេសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកស្ិត សហងយសោះស្ចចា  (2) ែែលភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1, 2]។ សប្រងងែំសងងង ។

ចំណា:ំ សោះស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ សប្រងងែំសងងង កែន្លងទទួលកស្ិត សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធរាមលំោប់រំនូសិិល់ព័ត៌ម្នែែលបង្ហា ញសលសលងកស្ិត [1, 2, 3, 4], 5, 6។

b. សលងក សប្រងងែំសងងង កែន្លងទទួលកស្ិតសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ។
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ការែំសងងង សប្រងងែំសងងង កែន្លងទទួលកស្ិត
1. ោក់ សប្រងងែំសងងង កែន្លងទទួលកស្ិតសលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងតប្មឹមកែន្លងទទួលកស្ិតនមួយឧបករនា៍ទប់ស្ចចា ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x3 ប្ោប ់សែងមីីភា្ជ ប ់សប្រងងែំសងងង កែន្លងទទួលកស្ិតសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

3. ភា្ជ ប់ សប្រងងែំសងងងឧបករនា៍ទទួលកស្ិត សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

រន្ធតំនាចរនិស្្លងង

ការសោះរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម

3. សែងមីីសោះឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល៖
a. ផិ្ច់ែែសេរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។

b. សោះស្ចចា  M2x3 សែងមីីសោះសជងងទប្មសោហៈែែលភា្ជ ប់រន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល [2]។
c. សោះសជងងទប្មសោហៈែែលរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល [3]។
d. សលងករន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលសចញសៅឆ្្ង យព ី[4]។
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ការែំសងងងរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
1. បញចាូលរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលចូលសៅរន្ធសលសលង។
2. ោក់សជងងទប្មសោហៈសលសលងប្ចកឧបករនា៍ថ្មពល។
3. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់សជងងទប្មសោហៈសៅនឹងប្ចកឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពលសលសលង។
4. ភា្ជ ប់ែែសេរន្ធឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ែំសងងង៖

a. ថ្ម
b. រប្មបរាត

6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ស៊ុមតួ

ការសោះស៊ុមតួ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. មាូឌុលសុីមកាត
b. រប្មបរាត
c. ថ្ម
d. កាត WLAN
e. កាត SSD

3. សែងមីីសោះស៊ុមតួ៖
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a. សោះែែសេ WLAN និង WWAN សចញពីបណិាញរត់ែែសេ [1]។
b. ផិ្ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]។
c. សលងករន្លឹះ សែងមីីផិ្ច់ែែសេពន្លជាសប្កាយ (នជសប្មងស) [3] ែែសេបនទាះបាះ [4] ែែសេចងអាុល [5] និងែែសេកិារចុច [6] ពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

4. សែងមីីសោះស៊ុមតួ៖
a. សោះស្ចចា  M2x3 (5), M2x5 (2) ែែលភា្ជ ប់ស៊ុមតួសៅនឹង [1]។
b. សលងកស៊ុមតួសចញពី [2]។
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ការែំសងងងស៊ុមតួ
1. ោក់ស៊ុមតួសលសលងកុំព្យួទ័រ សហងយរឹតស្ចចា  M2x5 (2), M2x3 (5)។

ចំណា:ំ សលសពលែំសងងងស៊ុមតួសងងងភិញ សូមប្រាកែថ្ែែសេកិារចុចមិនស្ថិតសលសប្កាមស៊ុមសទ បាុែនិរត់រាមរយៈប្បសដងសលកនាុងស៊ុម។

2. ភា្ជ ប់ឧរាល័រ, ែែសេកិារចុច, ែែសេបនទាះបាះ, ែែសេចងអាុល និងែែសេពន្លជាខាងសប្កាយ (នជសប្មងស) ។
3. រត់ែែសេ WLAN និង WWAN ។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ែែសេថ្មប្ោប់សំែបាតប្តូភរានរត់រានប្តឹមប្តូភសលចសនា្ល ះស៊ុមតួ និងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សែងមីីសជវសបងការែូចខាតែល់ែែសេ។

4. ែំសងងង៖
a. កាត SSD
b. ថ្ម
c. រប្មបរាត
d. មាូឌុលសុីមកាត

5. អនុភតិរាមនីតិ ភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. មាូឌុលសុីមកាត
b. រប្មបរាត
c. ថ្ម
d. កាត WLAN
e. កាត SSD
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f. មាូឌុលអង្គចងចាំ
g. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកស្ិត
h. ស៊ុមតួ

3. សែងមីីសោះផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖
a. សោះស្ចចា  M2x5 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មសោហៈសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។
b. សលងកសជងងទប្មសោហៈែែលភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
c. ផិ្ច់ែែសេសអប្កង់សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [3]។
d.

4. សែងមីីសោះផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖
a. សលងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំ LED ផ្ទា ងំសម និងែែសេបនទាះបាះ សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
b. សោះស្ចចា  M2x5 ែែលភា្ជ ប់សជងងទប្មរន្ធ USB-C សោហៈសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សហងយសលងកសជងងទប្មសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2,3]។
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5. សោះស្ចចា  M2x3 ប្ោប់សចញ និងសលងកផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ [1, 2]។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1. តប្មឹមផ្ទា ងំប្បព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សលង។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅ។
3. ោក់សជងងទប្ម USB-C សោហៈសហងយរឹតស្ចចា  M2x5 សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4. ភា្ជ ប់ែែសេ LED ផ្ទា ងំសម និងបនទាះបាះសៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5. ភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
6. ោក់ែែសេ eDP និងសជងងទប្មសោហៈ សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សហងយរឹតស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
7. ែំសងងង៖

a. ស៊ុមតួ
b. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកស្ិត
c. មាូឌុលអង្គចងចាំ
d. កាត SSD
e. ថ្ម
f. រប្មបរាត
g. មាូឌុលសុីមកាត

8. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

មាូឌុលសា្ម តកាត

ការសោះឧបករនា៍អានសា្ម តកាត
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WLAN
d. កាត SSD
e. ស៊ុមតួ

3. សែងមីីសោះឧបករនា៍អាន SmartCard ៖
a. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំឧបករនា៍អាន SmartCard សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
b. បកែែសេសចញ សែងមីីបសញចាញពីបង់សអាិត [2]។
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4. សែងមីីសោះឧបករនា៍អាន SmartCard ៖
a. សោះស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំឧបករនា៍អាន SmartCard សៅកែន្លងោក់រាតៃែ [1]។
b. ទាញផ្ទា ំងឧបករនា៍អាន SmartCard សែងមីីសោះសលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងងងឧបករនា៍អានសា្ម តកាត
1. ោក់ឧបករនា៍អាន SmartCard សលសលង ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់ឧបករនា៍អាន SmartCard សៅកាន់ ។
3. បិតភា្ជ ប់ែែសេឧបករនា៍អាន SmartCard សហងយភា្ជ ប់ែែសេសៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4. ែំសងងង៖

a. ស៊ុមតួ
b. កាត SSD
c. ថ្ម
d. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

បនទាះ LED

ការសោះផ្ទា ងំ LED

1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WLAN
d. កាត SSD
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e. តួស៊ុម
3. សែងមីីសោះផ្ទា ំង LED៖

a. សលងករន្លឹះ និងផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំង LED ពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងLED[1]។
b. សោះស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំ LED សៅនឹងតួ [2]។
c. សលងកផ្ទា ងំ LED សចញពី [3]។

ការែំសងងងផ្ទា ងំ LED

1. ោក់ផ្ទា ងំ LED សៅសលង ។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់មាូឌុល LED សៅនឹង ។
3. ភា្ជ ប់ែែសេ LED សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំ LED។
4. ែំសងងង៖

a. តួស៊ុម
b. កាត SSD
c. កាត WLAN
d. ថ្ម
e. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ឧរាល័រ

ការសោះឧរាល័រ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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2. សោះ៖
a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WLAN
d. កាត SSD
e. ស៊ុមតួ

3. សែងមីីផិ្ច់ែែសេ៖
a. សលងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំ LED [1]។
b. ែកែែសេឧរាល័រ [2]។
c. សោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងែែសេរត់ [3]។

4. ឧរាល័រសចញពី ។
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ការែំសងងងឧរាល័រ
1. ោក់ឧរាល័រសៅកនាុងរន្ធសលង ។
2. រត់ែែសេឧរាល័ររាមស្នាងបរឹតរាមរយៈបណិាញរត់ែែសេ។
3. ភា្ជ ប់ឧរាល័រ និងែែសេផ្ទា ំង LED សៅកាន់ ។
4. ែំសងងង៖

a. ស៊ុមតួ
b. កាត SSD
c. កាត WLAN
d. ថ្ម
e. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

រប្មបប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះរប្មបប្តសចវកសអប្កង់
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សែងមីីសោះរប្មបប្តសចវក៖

a. សោះស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ ប់រប្មបប្តសចវកសៅនឹង [1]។
b. សោះរប្មបប្តសចវកសចញពី [2]។
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ការែំសងងងរប្មបប្តសចវក
1. ោក់សជងងទប្មប្តសចវក សែងមីីតប្មឹមនមួយឧបករនា៍ទប់ស្ចចា សលសលង។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅនឹង។
3. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. រប្មបប្តសចវក

3. សែងមីីសោះស្ចចា ប្តសចវក៖
a. សោះស្ចចា  M2x5 ែែលភា្ជ ប់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
b. សោះែែសេអង់ែតន និងែែសេសអប្កង់ពីបណិាញរត់ែែសេ [2, 3]។
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4. ប្តលប ់។
5. សែងមីីសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់៖

a. សោះស្ចចា  M2x5 ែែលភា្ជ ប់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅ [1]។
b. សបងកសអប្កង់ [2]។
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6. រុញ នូភសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សចញពី ។
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ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. ោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សែងមីីតប្មឹមនមួយឧបករនា៍ទប់ស្ចចា សលសលង។

ចំណា:ំ បិទ LCD មុនសពលបញចាូលស្ចចា  ឬប្តលប់កុំព្យូទ័រយួរៃែ។

ប្បយ័តនា: រត់ែែសេសអប្កង់ និងអង់ែតនរាមរយៈរន្ធចាប់ប្តសចវក LCD សលសពលែែលសប្រងងែំសងងង LCD ប្តូភរានបញចាូលសៅកនាុងរាត សែងមីីការពារការែូចខាតែែសេែែលអាចសកងតម្ន។

2. ចាប់ស្ចចា  M2x5 សែងមីីភា្ជ ប់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅ។
3. ប្តលប ់។
4. ភា្ជ ប់ែែសេអង់ែតន និងែែសេសអប្កង់សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់។
5. ោក់សជងងទប្មែែសេសអប្កង់សលងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ សហងយរឹតស្ចចា  M2x5 សែងមីីភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់សៅនឹង។
6. ែំសងងង៖

a. រប្មបប្តសចវក
b. កាត WLAN
c. ថ្ម
d. រប្មបរាត

7. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ស៊ុមសអប្កង់

ការសោះសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WWAN
d. កាត WLAN
e. រប្មបប្តសចវក
f. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

3. ោស់ែរម [1,2,3,4] សែងមីីសោះស៊ុមសអប្កង់ពីសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់។
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ប្បយ័តនា: ម្នកាភែ៏រឹងម្ខំា្ល ងំសលែិនាកខាងសប្កាយៃនស៊ុមែែលបិទភា្ជ ប់បសៅ LCD សនះអាចសប្បងកម្្ល ំងែ្លះៗសែងមីីោស់ឲ្យសចញពី LCD ែែលតប្មូភកា្យយកចិតិទុកោក់សលសពលសោះស៊ុមសចញ សែងមីីកុំឲ្យ LCD

ែូច

ការែំសងងងស៊ុមសប្ររបស់សអប្កង់
1. ោក់ស៊ុមសប្ររបស់សអប្កង់សលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចាប់សិិងមពីប្ជុងខាងសលង ចុចសលងស៊ុមសប្ររបស់សអប្កង់ និង សធិងការជុំ ភិញស៊ុមសប្រទាងំមូលរហូតែល់បលជាសំែលងក្លីកសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ែំសងងង៖

a. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
b. រប្មបប្តសចវក
c. កាត WWAN
d. កាត WLAN
e. ថ្ម
f. រប្មបរាត

4. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WLAN
d. រប្មបប្តសចវក
e. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
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f.

3. សែងមីីសោះប្តសចវកសអប្កង់៖
a. សោះស្ចចា  M2.5x3.5 ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ [1]។
b. សលងកប្តសចវសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ [2]។
c. សធិង សែងមីីសោះប្តសចវកសអប្កង់សិសេងសទវត។

ការែំសងងងប្តសចវកសអប្កង់
1. ោក់រប្មបប្តសចវកសអប្កង់សៅសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. មួលបនិឹងស្ចចា  M2.5x3.5 ែែលភា្ជ ប់រប្មបប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. សធិងរាមជំដន 1-2 ែូចោនា សែងមីីតសម្លងងរប្មបប្តសចវកសអប្កង់សិសេងសទវត។
4. ែំសងងង៖

a.
b. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
c. រប្មបប្តសចវក
d. កាត WLAN
e. ថ្ម
f. រប្មបរាត

5. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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ផ្ទា ងំសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WLAN
d. រប្មបប្តសចវក
e. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
f.

3. សោះស្ចចា  M2x3 ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់ [1] សហងយសលងកប្តលប់ផ្ទា ងំសអប្កង់សងងងសែងមីីចូលសៅែល់ែែសេ eDP [2]។

4. សែងមីីសោះសប្រងងែំសងងងបនទាះសអប្កង់៖
a. បកបង់សអាិតសចញ [1]។
b. បកបង់សអាិតពនា៌សែវភែែលភា្ជ ប់ែែសេសអប្កង់ [2]។
c. សលងករន្លឹះសែងមីីផិ្ច់ែែសេសអប្កង់ពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលងផ្ទា ងំសអប្កង់[3, 4]។
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ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
1. ភា្ជ ប់ែែសេ eDP សៅនឹងតំនារភា្ជ ប់ និងបិទបង់សអាិត។
2. បិទបង់សអាិតសែងមីីសុភត្ថិភាពែែសេ eDP។
3. បដាូរផ្ទា ងំសអប្កង់សែងមីីោក់បញចាូលរន្ធស្ចចា ឲ្យប្តូភនមួយនឹងសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់។
4. រឹតបនិឹងស្ចចា  M2x3 សែងមីីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់ ។
5. ែំសងងង៖

a.
b. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
c. រប្មបប្តសចវក
d. កាត WLAN
e. ថ្ម
f. រប្មបរាត

6. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ែែសេ សអប្កង់ (eDP)

ការសោះែែសេ eDP

1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
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b. ថ្ម
c. កាត WLAN
d. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
e. ផ្ទា ំងសអប្កង់
f.

3. បកែែសេ eDP សចញពីបង់សអាិត សែងមីីយកបសចញពីសអប្កង់។

ការតំសងងងែែសេ eDP

1. ភា្ជ ប់ែែសេ eDP សៅសលងសប្រងងតសម្លងងសអប្កង់ ។
2. ែំសងងង៖

a. ផ្ទា ងំសអប្កង់
b.
c. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
d. ប្តសចវកសអប្កង់
e. កាត WLAN
f. ថ្ម
g. រប្មបរាត

3. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
1. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c. កាត WLAN
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d. កាត WWAN
e. ប្តសចវកសអប្កង់
f. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
g. ស៊ុមសប្ររបស់សអប្កង់
h. ផ្ទា ំងសអប្កង់

3. សែងមីីសោះកាសមរ៉ា ៖
a. ែកែែសេប្ោយថ្សរឹងពីតំនារភា្ជ ប់សលងបនទាះប្បព័នទា[1]។
b. សលងកកាសមរ៉ា សចញពីសអប្កង់ [2]។

ការែំសងងងកាសមរ៉ា
1. ោក់កាសមរ៉ា សលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ភា្ជ ប់ែែសេកាសមរ៉ា សៅនឹងឧបករនា៍តភា្ជ ប់សលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
3. ែំសងងង៖

a. ផ្ទា ំងសអប្កង់
b. ស៊ុមសប្ររបស់សអប្កង់
c. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
d. ប្តសចវកសអប្កង់
e. កាត WWAN
f. កាត WLAN
g. ថ្ម
h. រប្មបរាត

4. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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កែន្លងសប្ម្ករាតៃែ

ការោក់កែន្លងោក់រាតៃែ
1. អនុភតិរាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. សោះ៖

a. រប្មបរាត
b. ថ្ម
c.
d. កាត WLAN
e. កាត WWAN
f. កាត SSD
g. មាូឌុលអង្គចងចាំ
h. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកស្ិត
i. ថ្មប្ោប់សំែបាត
j. ស៊ុមតួ
k. ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
l. រប្មបប្តសចវក
m. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ចំណា:ំ សម្សភារែែលសលសល់រជាកែន្លងោក់រាតៃែ

3. ែំសងងងសម្សធាតុែូចខាងសប្កាមសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែថ្មី។
a. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
b. រប្មបប្តសចវក
c. ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
d. ស៊ុមតួ
e. ថ្មប្ោប់សំែបាត
f. សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកស្ិត
g. មាូឌុលអង្គចងចាំ
h. កាត SSD
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i. កាត WWAN
j. កាត WLAN
k.
l. ថ្ម
m. រប្មបរាត

4. អនុភតិរាមភិធីសលកនាុង បនាទា ប់ពីសធិងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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បសចចាកភិទ្យា និងសម្សភារ
ប្បធានបទ :

• អាោប់ទ័រថ្មពល
• អង្គែំសនាងរការ
• សំនុាំឈីប
• ជសប្មងសប្កាហិិក
• ជសប្មងសសអប្កង់
• ឧបករនា៍បញ្្ជ  Realtek ALC3246 Waves MaxxAudio Pro

• កាត WLAN

• ជសប្មងសប្ោយថ្សរឹង
• លក្ខនាៈពិសសសៃនកាសមរ៉ា
• លក្ខនាៈពិសសសៃនអង្គចងចាំ
• ប្ោយភឺសំសងង Realtek HD

អាោប់ទ័រថ្មពល
កុំព្យូទ័រយូរៃែសនះម្នមកនមួយអាោប់ទ័រថ្មពលទំហំ 7.4 មម សលសលង 130 W ។

ការប្ពម្ន: សលសពលអនាកផិ្ច់ែែសេអាោប់ទ័រសចញពីកុំព្យូទ័រយួរៃែ សូមចាប់ឧបករនា៍ភា្ជ ប ់សូមកុំទាញែែសេ សហងយទាញសោយប្បុងប្បយ័តនា និងថនាមៗសែងមីីសចវសបងការែូចែែសេ។

ការប្ពម្ន: អាោប់ធ័រថ្មពលែំសនាងរការនមួយប្ពីស្្លងងរានទូទាំងពិ្ពសោក។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មពល និងរាូងូស្្លងងម្នភាពែុសោនា សៅរាមប្បសទស។ ការសប្បងែែសេមិនប្តូភោនា  ឬការភា្ជ ប់ែែសេមិនប្តឹមប្តូភសៅែែសេថ្មពល ឬប្ពីស្្លងងអាចបណិាលកា្យសឆះ ឬែូចឧបករនា៍រាន។

អង្គែំសនាងរការ
កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះប្តូភរានភា្ជ ប់មកនមួយអង្គែំសនាងរការែូចខាងសប្កាម៖

● Intel Xeon E3-1505MV6 (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ 8M, 4.0GHz), vPro, Quad Core, 35W

● Intel Core i5-7300HQ (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ 6M, 3.5GHz), Quad Core, 35W

● Intel Core i5-7440HQ (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ 6M, 3.8GHz), vPro, Quad Core, 35W

● Intel Core i7-7700HQ (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ 6M, 3.8GHz), Quad Core, 35W

● Intel Core i7-7820HQ (ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ 8M, រហូតសៅែល់ 3.9 GHz), vPro, Quad Core, 35W

ចំណា:ំ សលីងននាងិកា និងសមត្ថភាពែប្បប្បួលអាប្ស័យសលងបនទាុកការង្រ និងអសថរសិសេងសទវត។

ការសិទាងងផ្ទា ត់ការសប្បងប្រាស់អង្គែំសនាងរការសលកនាុង Task Manager

1. ចុចស្តា ស៍ខាងសំិាសលសលងថ្សរារ។
2. សប្ជងសសរីស Start Task Manager ។

ផ្ទា ំង Windows Task Manager ប្តូភរានបង្ហា ញ។
3. ចុចសថប Performance សលកនាុងផ្ទា ងំ Windows Task Manager ។
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ព័ត៌ម្នលមអាិតៃនែំសនាងរការរបស់អង្គែំសនាងរការប្តូភរានបង្ហា ញ។

ពិនិត្យសមងលការសប្បងប្រាស់របស់អង្គែំសនាងរការសលកនាុង Resource Monitor

1. ចុចស្តា ស៍ខាងសំិាសលសលងថ្សរារ។
2. សប្ជងសសរីស Start Task Manager ។

ផ្ទា ំង Windows Task Manager ប្តូភរានបង្ហា ញ។
3. ចុចសថប Performance សលកនាុងផ្ទា ំង Windows Task Manager ។

ព័ត៌ម្នលមអាិតៃនែំសនាងរការរបស់អង្គែំសនាងរការប្តូភរានបង្ហា ញ។
4. ចុច Open Resource Monitor ។

សំនុាំឈីប
ប្រប់កុំព្យូទ័រយួរៃែ ឬនូាតប៊ុកសធិងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ CPU រាមរយៈសំនុាំឈីប។ កុំព្យូទ័រយូរៃែសនះម្នមកនមួយ Intel Mobile CM238 ។
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ការទាញយកប្ោយភឺសំនុាំឈីប
1. សបងកកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចសលង Product Support(ការោបំ្ទិលិតិល) បយបញចាូល Service Tag (សា្ល កសសបកម្ម) ៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក បនាទា ប់មកចុចសលងSubmit(បញ្ជូន)។

ចំណា:ំ សបងសិនអនាកមិនម្ន Service Tag (សា្ល កសសបកម្ម) សូមសប្បងមុែង្ររកសមងលសិ័យប្បភតិិ ឬរកសមងលសោយៃែសប្ម្ប់មាូែែលកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។

4. ចុចសលង Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។
6. អូសទំព័រចុះសប្កាម ពប្ងីក Chipset(សំនុាំឈីប)សហងយសប្ជងសយកប្ោយភឺសំនុាំឈីប។
7. ចុចសលង Download File(ទាញយកឯកសារ) សែងមីីទាញយកកំែនាចុងសប្កាយបំិុតរបស់ប្ោយភឺសំនុាំឈីបសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។
8. បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសារប្ោយភី។
9. ចុចសទិរែងសលងរូបតំណាងឯកសារប្ោយភឺសំនុាំឈីប និងអនុភតិរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

ជសប្មងសប្កាហិិក
កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះប្តូភរានភា្ជ ប់មកនមួយជសប្មងសប្កាហិិកបនទាះឈីបខាងសប្កាម៖

● Intel HD Graphics 630

● Intel HD ប្កាហិិក P630

● NVIDIA Quadro M620 128 Bit

ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD

សិទាងងផ្ទា ត់ថ្សតងប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD ប្តូភរានែំសងងងសលកនាុងកំព្យូទ័រយួរៃែឬសល។

រារ៉ង 1. ប្ោយភឺប្កាហិិក Intel HD 

មុនការែំសងងង សប្កាយការែំសងងង

ការទាញយកប្ោយភឺ
1. សបងកកុំព្យូទ័រ។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចសលង Product Support បយបញចាូលសា្ល កសសបកម្មរបស់កុំព្យូទ័រអនាក បនាទា ប់មកចុចសលងពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សបងសិនអនាកមិនម្នសា្ល កសសបកម្ម សូមសប្បងមុែង្ររកសមងលសិ័យប្បភតិិ ឬរកសមងលសោយែ្លួនឯងសប្ម្ប់មាូែឌលកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

4. ចុចសលង Drivers and Downloads (ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។
6. អូសទំព័រចុះសប្កាម សហងយសប្ជងសយកប្ោយភឺប្កាហិិកសែងមីីែំសងងង។
7. ចុចសលង Download File សែងមីីទាញយកប្ោយភឺសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។
8. បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសារប្ោយភី។
9. ចុចសទិែងសលងរូបតំណាងឯកសារប្ោយភឺ និងអនុភតិរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។
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ជសប្មងសសអប្កង់
កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះម្នជសប្មងសសអប្កង់ែូចខាងសប្កាម៖
● 15.6 x 1366 x 768

● 15.6" FHD WVA (1920 x 1080)

● 15.6" FHD WVA (បាះសអប្កង់) (1920 x 1080)

ការកំនាត់អាោប់ទ័រសអប្កង់
1. ចុចស្តា ស៍ខាងសាដា ំសលងមុជានុយ Start (ចាប់សិិងម)។
2. សប្ជងសសរីស Device Manager (កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍។
3. ពប្ងីកអាោប់ទ័រ សអប្កង់។

អាោប់ទ័រសអប្កង់នឹងបង្ហា ញ។ 

ការផ្្ល ស់បិូររុនាភាពបង្ហា ញសអប្កង់
1. ចុចស្តា ស៍រខាងសាដា ំសលងៃិទាតុ សហងយសប្ជងសDisplay Settings (ការកំនាត់សអប្កង់)។
2. បាះ ឬចុច Display settings។

ផ្ទា ងំការកំនាត់ប្តូភរានបង្ហា ញ។
3. អូសចុះសប្កាម រួចសប្ជងសសរីសAdvanced Display Settings (ការកំនាត់សអប្កង់កប្មិតែ្ពស់)។

Advanced Display Settings នឹងបង្ហា ញ។
4. សប្ជងសសរីសរុនាភាពរាមការតប្មូភពីបញ្ជីទំោក់ចុះនិងបាះApply (អនុភត)ិ។

ការប្តងប់សអប្កង់
1. ចុចស្តា ស៍ខាងសំិាសលសលងសែសថប។

មុជានុយរងនឹងបង្ហា ញ។
2. សប្ជងសសរីស Graphic Options#menucascade-separator Rotation និងសប្ជងសសរីសជំស រីសខាងសប្កាម៖

● ប្តងប់សៅធម្មរា
● ប្តងប់ 90 ែជាសប្ក
● ប្តងប់ 180 ែជាសប្ក
● ប្តងប់ 270 ែជាសប្ក

ចំណា:ំ សអប្កង់ក៏អាចប្តងប់រានិងែែលសោយប្ោន់ែតចុចប្រប់ចុចរួមោនា ែូចខាងសប្កាម៖

● Ctrl + Alt + ប្ោប់ចុចប្ពួញសងងងសលង (ប្តងប់សៅធម្មរា)
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● ប្ោប់ចុចប្ពួញសៅសំិា (ប្តងប់ 90 ែជាសប្ក)

● ប្ោប់ចុចប្ពួញចុះសប្កាម (ប្តងប់ 180 ែជាសប្ក)

● ប្ោប់ចុចប្ពួញខាងសឆិង (ប្តងប់ 270 ែជាសប្ក)

ការសសសរាកប្មិតពន្លជាសលកនាុង Windows 10

សែងមីីសបងក ឬបិទការសសសរាកប្មិតពន្លជាសអប្កង់សិ័យប្បភតិិ៖
1. អូសចូលកនាុងសចញពីែរមខាងសាដា ំៃនសអប្កង់សែងមីីចូលសប្បង Action Center(មជ្ឈមនា្ឌ លសកម្មភាព)។

2. បាះរឺក៏ចុច All Settings (ការកំនាត់ទាងំអស់) #menucascade-separator System (ប្បព័ន្ធ) #menucascade-separatorDisplay(សអប្កង់)។
3. សប្បងប្ោប់រំកិល សសសរាកប្មិតពន្លជាសអប្កង់របស់ែ្ញុំសោយសិ័យប្បភតិ ិសែងមីីសបងក ឬបិទការសសសរាកប្មិតពន្លជាសិ័យប្បភតិិ។

ចំណា:ំ អនាកក៏អាចសប្បងប្ោប់រំកិល Brightness level (កប្មិតពន្លជា) សែងមីីសសសរាកប្មិតពន្លជាសោយៃែិងែែរ។

ការសម្អា តសអប្កង់
1. ពិនិត្យរកសមងលការប្បកក់ ឬែិនាកណាែែលប្តូភការសម្អា ត។
2. សប្បងប្កណាត់កូនកែនសេងទន់ សែងមីីសម្អា តធូលី និងសរាសសចញនូភកមទាិចកមទាីសិសេងៗ។
3. ឧបករនា៍សម្អា តប្តឹមប្តូភរួរែតសប្បងសែងមីីសម្អា ត និងរក្សាសអប្កង់របស់អនាកឲ្យស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាពលអា និងសាអា ត។

ចំណា:ំ កុំរាញ់ទឹកសម្អា តផ្ទា ល់សៅសលងសអប្កង់ សូមរាញ់ោក់កូនកែនសេងទន់សប្ម្ប់សម្អា ត។

4. សម្អា តសអប្កង់ថ្មមៗនរងិង់។ កុំសង្កត់ខា្ល ងំសពក។

ចំណា:ំ កុំសង្កត់ ឬបាះសអប្កង់នមួយប្ម្មៃែរបស់អនាក សនាះបនឹងម្នសា្ម មប្ម្មៃែនប់សលងប។

ចំណា:ំ កុំបនសេល់ទុកនតិសំសនាងមសលងសអប្កង់ឲ្យសសាះ។

5. សូមសម្អា តឲ្យអស់សំសនាងម សប្ពាះបអាចបាះពាល់ែល់សអប្កង់របស់អនាក។
6. ទុកឲ្យសអប្កង់ស្ងួតទាំងប្សុងមុនសពលសបងកបសងងង។
7. សប្ម្ប់សានា មប្បកក់ណាែែលពិរាកកនាុងការសម្អា ត សូមសធិងរាមភិធីសនះសងងង ភិញរហូតែល់សអប្កង់សាអា ត។

ការសប្បងសអប្កង់បាះសលកនាុង Windows 10

អនុភតិរាមជំដនទាំងសនះសែងមីីសបងក ឬបិទសអប្កង់បាះ៖
1. ចុចស្តា ស៍ខាងសាដា ំសលងមុជានុយចាប់សិដាងម។
2. សប្ជងសសរីសControl Panel។
3. បាះPen និង Input Devices សលកនាុង Control Panel។
4. បាះTouch ។
5. សប្ជងសសរីស Use your finger as an input device (សប្បងប្ម្មៃែរបស់អនាកនឧបករនា៍ចូល) សែងមីីសបងកសអប្កង់បាះ។ ជប្មះកនាុងប្បអប់សែងមីីបិទសអប្កង់បាះ។

ការភា្ជ ប់សៅឧបករនា៍បញ្ចា ំងខាងសប្រ
អនុភតិរាមជំដនទាងំសនះសែងមីីភា្ជ ប់កុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាកសៅឧបករនា៍បញ្ចា ំងខាងសប្រ៖
1. ប្តូភប្រាកែថ្ឧបករនា៍បញ្ចា ំងខាងសប្ររានសបងក និងសោតែែសេឧបករនា៍បញ្ចា ំងខាងសប្រសៅកនាុងប្ចកភីសែអូសលសលងកុំព្យូទ័រយូរៃែរបស់អនាក។
2. ចុចប្ោប់ចុច Windows logo+P។
3. សប្ជងសយកមាូែណាមួយខាងសប្កាម៖

● ែតសអប្កង់កុំព្យូទ័របាុសណាោ ះ
● សទាួន
● ពប្ងីក
● ែតសអប្កង់ទីពីរបាុសណាោ ះ
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ចំណា:ំ ចំសពាះព័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមងលឯកសារែែលភា្ជ ប់មកនមួយឧបករនា៍បញ្ចា ំងរបស់អនាក។

ឧបករនា៍បញ្្ជ  Realtek ALC3246 Waves MaxxAudio Pro

កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះប្តូភរានភា្ជ ប់មកនមួយឧបករនា៍បញ្្ជ  Realtek ALC3246-CG Controller Waves MaxxAudio Pro ែែលរានរួមបញចាូល ។ បរជានកូែិកអូឌីយាូ High Definition ែែលរចនាសងងងសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រសលងតុ និងកុំព្យូទ័រ
យួរៃែ Windows ។

ការទាញយកប្ោយភឺសំសងង
1. សបងកកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.Dell.com/support។
3. ចុចសលង Product Support(ការោំប្ទិលិតិល) បយបញចាូល Service Tag (សា្ល កសសបកម្ម) ៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក សហងយចុចសលងSubmit(បញ្ជូន)។

ចំណា:ំ សបងសិនអនាកមិនម្ន Service Tag (សា្ល កសសបកម្ម) សូមសប្បងមុែង្ររកសមងលសិ័យប្បភតិិ ឬរកសមងលសោយៃែសប្ម្ប់មាូែែលកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។

4. ចុចសលង Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។
6. អូសទំព័រចុះសប្កាម សហងយពប្ងីក Audio(សំសងង)។
7. សប្ជងសយកប្ោយភឺសំសងង។
8. ចុចសលង Download File(ទាញយកឯកសារ) សែងមីីទាញយកកំែនាចុងសប្កាយបំិុតរបស់ប្ោយភឺសំសងងសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។
9. បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសារប្ោយភីសំសងង។
10. ចុចសទិរែងសលងរូបតំណាងឯកសារប្ោយភឺសំសងង និងអនុភតិរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

ការកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយាូសលកនាុង Windows 10

1. អូសពីែរមខាងសាដា ំសែងមីីចូលសៅ Action center (មជ្ឈមនា្ឌ លសកម្មភាព) និងសប្ជងសសរីសAll Settings (ការកំនាត់ទាងំអស់) ។

2. បយបញចាូលពាក្យសលកនាុង Device Manager (កម្ម ភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា៍) សលកនាុងប្បអប់ែសិងរក និងសប្ជងសសរីស Device Manager ពីផ្ទា ងំខាងសឆិង។
3. ពប្ងីក Sound, video and game controllers (សំសងង, ភីសែអ ូនិងឧបករនា៍បញ្្ជ សហ្គម)។

ឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយាូប្តូភរានបង្ហា ញ។

រារ៉ង 2. ការកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយាូសលកនាុង Windows 10 

មុនការែំសងងង បនាទា ប់ពីការែំសងងង

ការផ្្ល ស់បដាូរការកំនាត់សំសងង

1. ចុច ឬបាះ Search the web and Windows (ែសិងរកសលងែភប និង Windows) និងបយ Dell Audio។
2. ចាប់សិដាងមឧបករនា៍ Dell Audio (សំសងង Dell) ពីផ្ទា ំងខាងសឆិង។

កាត WLAN

កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះោបំ្ទ Intel 8265 សោយោ្ម នប៊្លូធូសឬក ៏Qualcomm QCA61 ែែលម្នកាតប៊្លូធូស។

ចំណា:ំ Qualcomm xxxxxx (ឧទាហរនា៍៖ QCA61x4A) រជានិលិតិលរបស់ប្កុមហ៊ុន Qualcomm Technologies, Inc
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ជសប្មងសប្ោយថ្សរឹង
កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះោំប្ទ HDD, M.2 SATA SSD, និង M.2 PCIe NVMe ។

ការកំនាត់ប្ោយថ្សរឹងសលកនាុង Windows 10

1. ចុចស្តា ស៍ខាងសាដា ំសលសលងមុជានុយ Start (ចាប់សិិងម)
2. សប្ជងសសរីស Device Manager (កម្មភិធីប្រប់ប្រងឧបករនា)៍ និងពប្ងីក Disk drives (ប្ោយឌីស)។

ប្ោយថ្សរឹងម្នសលខាងសប្កាមDisk drives។ 

ការបញ្្ជ ក់ពីប្ោយថ្សរឹងសលកនាុង BIOS

1. សបងក ឬចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធរបស់អនាកសងងងភិញ។
2. សលសពលនិមិតិសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងងង សូមអនុភតិសកម្មភាពមួយែូចខាងសប្កាមសែងមីីចូលសៅកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS៖

● នមួយកិារចុច — សូមចុច F2 រហូតែល់ផ្ទា ំងសារសរវបចំបញចាូល BIOS សលចសងងង។ សែងមីីចូលសៅមុជានុយការសប្ជងសសរីស Boot (ចាប់សិិងមសងងង), សូមចុច F12 ។
ប្ោយថ្សរឹងប្តូភរានរ៉យសលខាងសប្កាម System Information (ព័ត៌ម្នប្បព័ន្ធ) សប្កាមប្កុម General (ទូសៅ) ។

លក្ខនាៈពិសសសៃនកាសមរ៉ា
កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះបំពាក់មកនមួយកាសមរ៉ា ខាងមុែែែលម្នរុនាភាពបង្ហា ញរូបភាពទំហ ំ1280 x 720 (អតិបរម្)។

ចំណា:ំ កាសមរ៉ា ស្ថិតសលប្តង់ចំនុាចកណិាលែិនាកខាងសលងៃនសអប្កង់។

ការកំនាត់កាសមរ៉ា សលកនាុង Device Manager សលសលង Windows 10

1. សលកនាុងប្បអប់ ែសិងរក សូមបយបញចាូល device manager បនាទា ប់មកចុចចាប់សិិងម។
2. សលសប្កាម Device Manager ពប្ងីក ឧបករនា៍រូបភាព។

ការសបងកកាសមរ៉ា
សែងមីីសបងកកាសមរ៉ា  សូមសបងកកម្ម ភិធីណាែែលសប្បងកាសមរ៉ា ។ ឧទាហរនា៍ សបងអនាកសបងកសូហិែភរ Skype ែែលម្នប្សាប់កនាុងកុំព្យូទ័រយួរៃែ សនាះកាសមរ៉ា នឹងសបងក។ ែូចោនា ែែរសបងអនាកកំពុងែតឆ្តសលសលងអុីនសធងសនាត និងកម្ម ភិធីសនាះសសនាងសុំការសប្បងប្រាស់កាសមរ៉ា  សនាះកាសមរ៉ា សបងក។
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ចាប់សិិងមកម្ម ភិធីកាសមរ៉ា
1. បាះ ឬចុចសលងប៊ូតុង Windows សហងយសប្ជងសយក All apps(កម្ម ភិធីទាំងអស)់។

2. សប្ជងសយក Camera(កាសមរ៉ា ) ពីបញ្ជីកម្ម ភិធី។

3. ប្បសិនសបងកម្ម ភិធី Camera(កាសមរ៉ា ) មិនម្នសលកនាុងបញ្ជីកម្ម ភិធីសទ សូមែសិងរកកម្ម ភិធីសនះ។

លក្ខនាៈពិសសសៃនអង្គចងចាំ
កុំព្យូទ័រយួរៃែសនះោបំ្ទអង្គចងចាអំបីបរម្ចំនួន 4 GB និងអង្គចងចាំអតិបរម្ 32 GB DDR4 រហូតែល់ 2400 MHz (សនាូលបួន)។
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ការសិទាងងផ្ទា ត់អង្គចងចាំសលកនាុង Windows 10

1. ចុចមុជានុយចាប់សិិងម និងសប្ជងសសរីសSettings (ការកំនាត់) #menucascade-separator System (ប្បព័ន្ធ)។
2. សលសប្កាម System, បាះAbout (អំពី)។

សិទាងងផិ្តអង្គចងចាំប្បព័ន្ធសលកនាុងការែំសងងងប្បព័ន្ធ BIOS

1. សបងក ឬចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធរបស់អនាកសងងងភិញ។
2. អនុភតិសកម្មភាពខាងសប្កាមណាមួយបនាទា ប់ពីងូសដ្គ  Dell បង្ហា ញ៖

● នមួយកិារចុច — សូមចុច F2 រហូតែល់ផ្ទា ំងសារសរវបចំបញចាូល BIOS សលចសងងង។ សែងមីីចូលសៅមុជានុយការសប្ជងសសរីស Boot (ចាប់សិិងមសងងង), សូមចុច F12 ។
3. សលសលងែិនាកខាងសឆិង សប្ជងសសរីស Settings#menucascade-separator General#menucascade-separator System Information

ព័ត៌ម្នអង្គចងចាំម្នបង្ហា ញសលែិនាកខាងសិាំ។

ការសធិងសតសិអង្គចងចាំសោយសប្បង ePSA

1. សបងក ឬចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធរបស់អនាកសងងងភិញ។
2. អនុភតិសកម្មភាពខាងសប្កាមណាមួយបនាទា ប់ពីងូសដ្គ  Dell បង្ហា ញ៖

● នមួយកិារចុច—ចុច F12។
● ប្បព័ន្ធបង្ហា ញមជានុយប៊ូតមួយែង សហងយសប្បងប្ោប់ចុចប្ពួញសងងងសលង និងចុះសប្កាម សែងមីីចូលសៅសធិងកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យបញ្ហា  សហងយចុចបញចាូល សែងមីីចាប់សិិងម ePSA ។
ការបយតៃម្លប្បព័ន្ធមុនប៊ូត (Pre Boot System Assessment, PSA) ចាប់សិិងមសលសលងប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាករង់ចាំយូរសពក សហងយងូសដ្គ ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសលចសងងង សូមបនិរង់ចារំហូតែល់អនាកស្ងញផ្ទា ងំែឌសថប់។ បិទកុំព្យូទ័រយួរៃែ សហងយសាកលីងមិងសទវត។

ចំណា:ំ ePSA អាចប្តូភរានសបងកែំសនាងរការមួយរសបវបសទវតសោយការចុចកា្យនប់ប៊ូតុងFn+ ប៊ូតុងថ្មពល។

DDR4

អង្គចងចា ំDDR4 (double data rate fourth generation, អប្រាបញចាូនទិននាន័យសទិរែង) រជានអនាកសនាងតំែនាងសលីងនសលជាននងមុនសបងសប្បងបសធវបសៅនឹងបសចចាកភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងអនុញ្ញា តកា្យិទាុកែល់សៅ 512 GB សបងសធវបនឹង
DDR3 ែែលអាចិទាុករានអតិបរម្ 128 GB កនាុងមួយ DIMM ។ អង្គចងចាសំមកាលកម្មថ្មភនិែែលអាចអាននិងសរសសរ DDR4 ប្តូភរានសធិងែុសពី SDRAM និង DDR សែងមីីការពារអនាកសប្បងពីការែំសងងងប្បស្ទៃនអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភសៅកនាុងប្បព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការ 20 ភាររយតិចនងឬប្តឹមែត 1.2 ភាុល សបងសប្បងបសធវបសៅនឹង DDR3 ែែលប្តូភការថ្មពលអរ្គិសនី 1.5 ភាុលសែងមីីែំសនាងរការ។ DDR4 ក៏ោបំ្ទមាូតបិទកុំព្យូទ័រសុីជសប្្តថ្មីមួយ ែែលអនុញ្ញា តកា្យឧបករនា៍ចូលសៅកនាុងមាូតរង់ចាសំោយមិនចាំរាច់សធិងកា្យអង្គចងចាំរបស់ែ្លួន
រីស្គហិស។ មាូតបិទកុំព្យូទ័រសុីជសប្្តរជាប្តូភរានរំពឹងថ្កាត់បន្ថយថ្មពលកនាុងមាូតរង់ចាពំី 40 សៅ 50 ភាររយ។

ព័ត៌ម្នលមអាិតៃន DDR4

ម្នភាពែុសោនា តិចតួចរបងមាូឌុលអង្គចងចាំ DDR3 និង DDR4 ែូចរានរ៉យខាងសប្កាម។

រន្លឹះសោះែុសោនា

រន្លឹះសោះសលសលងមាូឌុល DDR4 ស្ថិតសលទីរាងំសិសេងរន្លឹះសោះសលសលងមាូឌុល DDR3 ។ រនា្ល ក់ទាំងពីរសលសលងែរមបញចាូលបាុែនិទីរាងំរនា្ល ក់សលសលង DDR4 ម្នភាពែុសោនា បនិិចបនិួចសែងមីីការពារមាូឌុលពីការែំសងងងសៅកនាុងផ្ទា ំងឬសភទិកាែែលមិនសុីោនា ។

រូប 1. រនា្ល ក់ែុសោនា

កប្ម្ស់សកងនសងងង

មាូឌុល DDR4 ម្នកប្ម្ស់ប្កាស់នង DDR3 បនិិចបនិួចសែងមីីបែន្ថមប្សទាប់សញ្ញា បែន្ថម។
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រូប 2. កប្ម្ស់ែុសោនា

ែរមសកាង

មាូឌុល DDR4 ម្នែរមសកាងសែងមីីជួយ នមួយការបញចាូលនិងបន្ធូរបន្ថយភាពរានតឹងសលង PCB កំងុងសពលែំសងងងអង្គចងចា។ំ

រូប 3. ែរមសកាង

កំហុសអង្គចងចាំ

កំហុសអង្គចងចាសំលសលងប្បព័ន្ធ បង្ហា ញនូភសលែកូែបរ៉ជ័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្បសិនសបងអង្គចងចាទំាំងអស់មិនែំសនាងរការសទ សនាះ LCD នឹងមិនសបងកសងងយ។ សោះប្សាយបញ្ហា បរ៉ជ័យអង្គចងចាសំោយសាកលីងមាូឌុលអង្គចងចាំ
ែែលសា្គ ល់ថ្លអាសលកនាុងតំនាភា្ជ ប់អង្គចងចាំសលខាងសប្កាមប្បព័ន្ធឬសលសប្កាមកិារចុចែូចសលកនាុងប្បព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ប្ោយភឺសំសងង Realtek HD

សិទាងងផ្ទា ត់ប្បសិនសបងប្ោយភឺសំសងង Realtek ប្តូភរានែំសងងងរួចសហងយសលសលងកុំព្យូទ័រយួរៃែ។

រារ៉ង 3. ប្ោយភឺសំសងង Realtek HD 

មុនសពលែំសងងង សប្កាយសពលែំសងងង
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ជសប្មងសែំសងងងប្បព័ន្ធ

ចំណា:ំ អាប្ស័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានែំសងងងរបស់ប ធាតុែែលរ៉យសលកនាុងែិនាកសនះអាចនិងមិនបង្ហា ញសងងងសទ។

ប្បធានបទ :

• លំោប់ប៊ូត
• ប្ោប់ចុចរុករក
• ទិែ្ឋភាពទូសៅៃនការសរវបចំប្បព័ន្ធ
• ការចូលសប្បង System Setup (ការសរវបចំប្បព័ន្ធ)
• ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
• ជសប្មងសសអប្កង់ ភីសែអូ
• ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាព
• ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតសុភត្ថិភាព
• Intel Software Guard Extensions

• ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបតិិការ
• ជសប្មងសសអប្កង់ប្រប់ប្រងថ្មពល
• ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

• ជសប្មងសសអប្កង់ោំប្ទនិម្មិតកម្ម
• ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែែសេ
• ជសប្មងសតំែហទាំសអប្កង់
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់សហតុប្បព័ន្ធ
• ការអាប់សែត BIOS សលកនាុង Windows

• ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់សរវបចំ

លំោប់ប៊ូត
លំោប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងការែំសងងងប្បព័ន្ធែែលកំនាត់ការែំសងងងប្បព័ន្ធ លំោប់ឧបករនា៍ប៊ូតែែលរានកំនាត ់និងប៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧបករនា៍នក់ោក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុបទិក ឬប្ោយថ្សរឹង)។ អំងុងសពលសតសដាសោយែ្លួនឯងសលងថ្មពល (POST) សលសពលនិមិតិសញ្ញា  Dell
សចញសងងង អនាកអាច៖
● ចូលសៅកាន់ការែំសងងងប្បព័ន្ធ សោយចុចប្ោប់ចុច F2

● ទាញយកមុជានុយប៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្ោប់ចុច F12 ។

មុជានុយប៊ូតមួយែងបង្ហា ញឧបករនា៍ែែលអនាកអាចប៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងសភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមម្ន៖ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សបងម្ន)
● ប្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXX បង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុបទិក (សបងម្ន)
● ប្ោយថ្សរឹង SATA (សបងម្ន)
● ការភិនិច្ឆ័យសរ៉រ

ចំណា:ំ ការសប្ជងសសរីស Diagnostics បង្ហា ញសអប្កង់ កម្មភិធីសរ៉រភិនិច្ឆ័យ SupportAssist ។

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មងសចូលសប្បងសអប្កង់ (System Setup) ែំសងងងប្បព័ន្ធិងែែរ។
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ប្ោប់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងស System Setup (ែំសងងងប្បព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល ស់បដាូរែែលអនាកសធិងប្តូភរានថតទុក បាុែនិមិនទាន់ម្នប្បសិទ្ធភាពសទលុះប្រាែតអនាកចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធសងងងភិញ។

ប្ោប់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់បលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញ
ចុះសប្កាម)

ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់បលបនាទា ប់។

Enter (បញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសយកតៃម្លសលកនាុងប្បអប់ែែលរានសប្ជងសសរីស (ប្បសិនសបងម្ន) ឬអនុភតិរាមតំនាសលកនាុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬបប្ងួមបញ្ជីទម្្ល ក់ ប្បសិនសបងម្ន។

Tab (សថប) ផ្្ល ស់ទីសៅៃិទាសផិ្តបនាទា ប់។

Esc បនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់សំខាន់។ ចុច Esc សលកនាុងសអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល ស់បដាូរណាមួយភា្ល មៗ និងចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធសងងងភិញ។

ទិែ្ឋភាពទូសៅៃនការសរវបចំប្បព័ន្ធ
ការសរវបចំប្បព័ន្ធអនុញ្ញា តឲ្យអនាក៖
● ផ្្ល ស់បិូរព័ត៌ម្នកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធបនាទា ប់ពីអនាកបែន្ថម ផ្្ល ស់បិូរ ឬសោះែិនាករឹងសចញពីកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
● កំនាត់ ឬផ្្ល ស់បិូរជសប្មងសែែលសប្ជងសរានសោយអនាកសប្បង ែូចនពាក្យសម្្ង ត់អនាកសប្បង។
● អានទំហំបចចាុបីននាៃនអង្គចងចាំ ឬកំនាត់ប្បស្ទប្ោយថ្សរឹងែែលរានែំសងងង។
មុនសពលអនាកសប្បង System Setup (ការសរវបចំប្បព័ន្ធ) នការប្បសសងរែែលអនាកកត់ទុកព័ត៌ម្នសអប្កង់ៃនការសរវបចំប្បព័ន្ធសប្ម្ប់សប្បងប្រាស់នាសពលខាងមុែ។

ប្បយ័តនា: លុះប្រាែតអនាកនអនាកសប្បងកុំព្យូទ័រជំនាញ សូមកុំផ្្ល ស់បិូរការកំនាត់សប្ម្ប់កម្ម ភិធីសនះឲ្យសសាះ។ ការផ្្ល ស់បិូរមួយចំនួនអាចបណិាលឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់អនាកែំសនាងរការមិនប្បប្កតី។

ការចូលសប្បង System Setup (ការសរវបចំប្បព័ន្ធ)
1. សបងក (ចាប់សិិងមសបងកសងងងភិញ)កុំព្យូទ័ររបស់អនាក ។
2. សលសពលែែលនិមិតិិសញ្ញា  Dell សលចសងងង សូមចុច F2 ភា្ល ម។

ទំព័រតសម្លងងប្បព័ន្ធប្តូភរានបង្ហា ញ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងសោកអនាកចាយំូរសហងយនិមិតិិសញ្ញា របស់ប្បព័ន្ធែំសនាងរការប្តូភរានបង្ហា ញ ចារំហូតែល់សោកអនាកស្ងញ Desktop។ បនាទា ប់មកបិទរឺក៏សបងកកុំព្យូទ័រសងងង ភិញសហងយសាកលីងមិងសទវត។

ចំណា:ំ បនាទា ប់ពីនិមិតិិសញ្ញា  របស Dell សោតមក, សោកអនាកអាចចុច F12 សហងយសប្ជងសសរីស BIOS setup (ការតសម្លងងBIOS)។

ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
ែិនាកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសសសរបស់ដែែភរសំខាន់របស់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ព័ត៌ម្នអំពីប្បព័ន្ធម្ា សុីន ែិនាកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសសសរបស់ដែែភរសំខាន់របស់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

● ព័ត៌ម្នអំពីប្បព័ន្ធ៖ កំែនាសអប្កង់ BIOS, សា្ល កសសបកម្ម, សា្ល កប្ទព្យសកម្ម, សា្ល កកាន់កាប់, កាលបរិសច្ឆទកាន់កាប,់ កាលបរិសច្ឆទិលិត និងសលែកូែសសបកម្មរហ័ស។
● ព័ត៌ម្នអំពីអង្គចងចាំ៖ បង្ហា ញអង្គចងចាំរានែំសងងង, អង្គចងចាអំាចសប្បងរាន, សលីងន, មាូែឆ្ែនលអង្គចងចា,ំ បសចចាកភិទ្យាអង្គចងចា,ំ ទំហំ DIMM ASize, ទំហំ DIMM B Size

● ព័ត៌ម្នអំពីអង្គែំសនាងរការ៖ ប្បស្ទអង្គែំសនាងរការរបស់សអប្កង់, ចំនួនសនាូល, សលែសម្្គ ល់អង្គែំសនាងរការ, សលីងននាងិកាបចចាុបីននា, សលីងននាងិកាអបីបរម្, សលីងននាងិកាអតិបរម្, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់អង្គែំសនាងរការ L2, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់
អង្គែំសនាងរការ L3, សមត្ថភាព HT និងបសចចាកភិទ្យា 64 ប៊ីត។ សមត្ថភាព HT, និងបសចចាកភិទ្យា 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌ម្នអំពីឧបករនា៍៖ បង្ហា ញថ្សរឹងចមីង, M.2 SATA2, M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, អាសយោ្ឋ ន MAC LOM, ឧបករនា៍បញ្្ជ ភិសែអូ, កំែនាភីសែអូ BIOS, អង្គចងចាំ
របស់ ភីសែអូ, ប្បស្ទផ្ទា ងំ, រុនាភាពបង្ហា ញសែងម, ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងង, ឧបករនា៍ WiFi, ឧបករនា ៍WiGig, ឧបករនា៍ចល័ត, ឧបករនា៍ប៊្លូធូស។

Battery
Information

បង្ហា ញអំពីសា្ថ នភាពថ្ម និងប្បស្ទអាោប់ទ័រ AC ែែលរានភា្ជ ប់សៅកុំព្យូទ័រ។
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
លំោប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល ស់បិូរលំោប់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែសិងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។

● ប្ោយថ្សតូច
● HDD កនាុង
● ឧបករនា៍ិទាុកUSB

● ប្ោយ CD/DVD/CD-RW

● NIC នប់សលងបនទាះ

ជសប្មងសប៊ូតលំោប់ែ្ពស់ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកនូភជសប្មងស ROMs ចាស់សែងមីីែំសនាងរការ។ រាមលំនាំសែងម, សបងកជសប្មងស ROMs ចាស់ ប្តូភរានបិទ។

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល ស់បដាូរកាលបរិសច្ឆទ និងសពលសភោ។

ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
NIC រានរួមបញចាូល អនុញ្ញា តិអនាកសែងមីីកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រប់ប្រងបណាដា ញបញចាូលោនា ។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● រានបិទ
● រានសបងក
● សបងក w/PXE៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

រន្ធរាា រ៉ា ែងល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធរាា រ៉ា ែងលសលសលងឧបករនា៍តភា្ជ ប់។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● AT៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● PS2

● ECP

រន្ធសសវសរវល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធសសវសរវលែែលរានរួមបញចាូល។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● COM1៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● COM2

● COM3

● COM4

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ ប្ោយថ្សរឹង SATA ខាងកនាុង។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● AHCI

● RAID សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ោយ SATA សលងផ្ទា ងំ។ ប្ោយទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● SATA-0

● SATA-2

● SATA-4

● M.2 PCI-e SSD-0

SMART Reporting ែិនាកសនះប្រប់ប្រងថ្សតងម្នកំហុសប្ោយថ្សរឹង សប្ម្ប់ប្ោយរួមបញចាូលោនា ប្តូភរានរ៉យការនា៍កនាុងអំងុងសពលចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធែែរឬសទ។ បសចចាកភិទ្យាសនះរជានែិនាកមួយៃនលក្ខនាៈបសចចាកសទស SMART (Self Monitoring
Analysis and Reporting Technology, ការភិភារប្តួតពិនិត្យែ្លួនឯងនិងបសចចាក ភិទ្យារ៉យការនា៍)។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទរាមលំនាសំែងម។
● សបងកការរ៉យការនា៍សា្ម ត

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB សនះរជានលក្ខនាៈពិសសសនជសប្មងស។

ែិនាកសនះកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ  USB ែែលរានរួមបញចាូលោនា ។ ប្បសិនសបងការោបំ្ទប៊ូតរានសបងក, ប្បព័ន្ធប្តូភរានអនុញ្ញា តឲ្យែំសនាងរការប្រប់ប្បស្ទៃនឧបករនា៍ិទាុក USB (HDD, កូនសសាអង្គចងចា,ំ ថ្សទន់)។

សបងសិនប្ចក USB ប្តូភរានសបងក ឧបករនា៍ែែលភា្ជ ប់សៅប្ចកសនះនឹងប្តូភរានសបងក និងអាចសប្បងរានសប្ម្ប់ OS។

ប្បសិនសបងប្ចក USB ប្តូភរានបិទ ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការមិនអាចសមងលស្ងញឧបករនា៍ណាមួយែែលភា្ជ ប់សៅនឹងប្ចកសនះសទ។

62 ជសប្មងសែំសងងងប្បព័ន្ធ



ជសប្មងស បរិយ៉យ

ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● សបងកការោបំ្ទប៊ូត USB (សបងករាមលំនាសំែងម)
● សបងកប្ចក USB ខាងសប្រ (សបងករាមលំនាំសែងម)
● សបងកប្ចក Thunderbolt (សបងករាមលំនាសំែងម)។
● សបងកការប៊ូត Thunderbolt

● ប្តូភែតអនុញ្ញា ត Dell Docks (សបងកសោយលំនាំសែងម)
● សបងកប៊ូត Thunderbolt នមុន (ans PCIe ពីសប្កាយ TBT)

● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — ោ្ម នសុភត្ថិភាព
● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — កំនាត់សោយអនាកសប្បង (សបងកសោយលំនាំសែងម)
● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — ការភា្ជ ប់សុភត្ថិភាព
● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — សំរ៉ប់ែតរន្ធសអប្កង់

ចំណា:ំ កិារចុច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាងរការសលកនាុងការែំសងងង BIOS សោយមិនរិតពីការកំនាត់ទាំងសនះ។

USB PowerShare ែិនាកសនះកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធលក្ខនាៈពិសសសៃនអាកបីកិ រិយ៉ USB PowerShare ។ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តកា្យអនាកសែងមីីសាកឧបករនា៍ខាងសប្រសោយការសប្បងថ្មពលថ្មប្បព័ន្ធរក្សាទុករាមរយៈប្ចក USB
PowerShare។

Audio ែិនាកសនះប្តូភរានសបងករឺបិទសោយឧបករនា៍សំសលងរួមបញចាូល រាមលំនាំសែងម សបងកសំសលង ជសប្មងសប្តូភរានសប្ជងសសរីស។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● សបងកមីប្កូហិូន (រានសបងករាមលំនាំសែងម)
● សបងកឧបករនា៍បំពងសំសងងខាងកនាុង (រានសបងករាមលំនាសំែងម)

Keyboard
Illumination

ប្តង់សនះអាចសអាយសោកអនាកែំសនាងរការរសបវបមុែង្រស្្លងងកិារចុច កំរិតពន្លជាៃនកិារចុចអាចកំនត់រានព0ី% ែល់ 100%។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● ប្សអាប់
● ្្លជា (រានសបងករាមលំនាំសែងម)

Keyboard
Backlight Timeout
on AC

សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលងអាចបន្ថយនមួយជសប្មងស AC លក្ខនាៈពិសសសៃនស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចរជាមិនប្តូភរានបាះពាល់។ ស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចបនិោំប្ទកប្មិតស្្លងងបំ្្លជាសិសេងៗោនា ។ ែិនាកសនះម្នឥទ្ធិពលសលសពលពន្លជាខាងសប្កាយប្តូភរានសបងក។
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី (សបងករាមលំនាំសែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលង AC សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលងអាចបន្ថយនមួយជសប្មងសថ្ម លក្ខនាៈពិសសសៃនស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចរជាមិនប្តូភរានបាះពាល់។ ស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចបនិោំប្ទកប្មិតស្្លងងបំ្្លជាសិសេងៗោនា ។ ែិនាកសនះម្នឥទ្ធិពលសលសពលពន្លជាខាងសប្កាយប្តូភរានសបងក។
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី (សបងករាមលំនាំសែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចនមួយ AC សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលងអាចបន្ថយនមួយជសប្មងស ACមិនបាះពាល់សៅសលងមុែង្រពន្លជាកិារចុចសងងយ ស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចបនិោំប្ទកប្មិតស្្លងងបំ្្លជាសិសេងៗោនា ។ ែិនាកសនះម្នឥទ្ធិពលសលសពលពន្លជាខាងសប្កាយប្តូភរានសបងក។

Touchscreen កែន្លងសនះសំរ៉ប់ប្រប់ប្រងការសបងកបិទសអប្កង់បាះ
● សអប្កង់ចុចរាន(រានសបងករាមលំនាំសែងម)

Unobtrusive Mode ជំស រីសសនះសបងកសលសពលចុច Fn+F7 បិទអំពូលនិងប្បព័ន្ធបសញចាញសំសលងទាំងអស់សលកនាុងប្បព័ន្ធ។ សែងមីីបនិប្បតិបតិិការធម្មរា សូមចុច Fn+F7 មិងសទវត។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទរាមលំនាំសែងម។
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Miscellaneous
Devices

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ទាងំសនះ៖
● សបងកកាសមរ៉ា  —រានសបងករាមលំនាំសែងម
● សបងកការពារធា្ល ក់ ប្ោយថ្សរឹង (សបងករាមលំនាសំែងម)
● សបងកកាតសុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) (សបងករាមលំនាសំែងម)
● បនទាះប៊ូត Secure Digital (SD) (សុភត្ថិភាពឌីជីថល)

● អានកាតឌីជីថលសុភត្ថិភាព(SD) - ែតទប្មង់បាុសណាោ ះ

ជសប្មងសសអប្កង់ ភីសែអូ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់កប្មិតពន្លជាសអប្កង់សោយែិអាកសៅសលងប្ប្ពថ្មពល (On Battery and On AC) (សលសលងថ្មពល និងសលសលង AC)។

ចំណា:ំ ការកំនាត់ ភីសែអូនឹងអាចសមងលស្ងញែតសលសពលកាតភីសែអូប្តូភរានែំសងងងសៅកនាុងប្បព័ន្ធបាុសណាោ ះ។

ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាព
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង (admin)។

ចំណា:ំ អនាកប្តូភែតកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងមុននឹងកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹង។ ការលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធសោយសិ័យប្បភតិិនឹងលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹង។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

ពាក្យសម្្ង ត ់M.2 SATA
SSD

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត ់M.2 SATA SSD។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបង្ខំជសប្មងសសៅនកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ំងននិចចា។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ ការសបងកពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ងំមិនប្តូភរានសប្ជងសសរីស។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ំងប្តូភរានសបងក ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងអនាកប្រប់ប្រងប្តូភែតម្នយ៉ា ងសដចណាស់អកសេរតូចសលងមួយ អកសេរតូចសប្កាមមួយ និងយ៉ា ងសដចណាស់អកសេរ 8 តួ។

Password
Configuration

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ប្បែភងពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង និងប្បព័ន្ធនអបីបរម្ និងអតិបរម្។

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការអនុញ្ញា តសែងមីីរំលងពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ HDD ខាងកនាុងសលសពលបរានកំនាត់។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● រំលងការចាប់សិដាងមសងងងភិញ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការអនុញ្ញា តសប្ម្ប់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹងសលសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ Allow Non-Admin Password Changes(អនុញ្ញា តការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ែែលមិនែមននអនាកប្រប់ប្រង) ប្តូភរានសប្ជងសសរីស។
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Non-Admin Setup
Changes

អនុញ្ញា តិឲ្យអនាកសសប្មចចិតិថ្សតងប្តូភបដាូរសៅជសប្មងសែំសងងងប្តូភរានអនុញ្ញា តិសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ប្បសិនសបងបិទជសប្មងសែំសងងងប្តូភរានបិទសោយពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង។

UEFI Capsule
Firmware Updates

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្រប់ប្រងថ្សតងប្បព័ន្ធសនះអនុញ្ញា តឲ្យម្នការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS រាមរយៈកញចាប់កសន្សាមអាប់សែត UEFI ។
● ការសបងកែំសនាងរការប្ោប់កម្ម ភិធីបង្កប់ UEFI សអាយទាន់សម័យ (សបងករាមលំនាំសែងម)

សុភត្ថិភាព TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកមាូឌុលសភទិកាែែលទុកចិតិ (TPM) កនាុងអំងុងសពល POST។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● TPM សបងក (សបងករាមលំនាំសែងម)
● សម្អា ត
● ការបង PPI សោយសប្បងពាក្យបញ្្ជ ៖ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តសោយទំរង់សែងម
● Attestation សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
● Key Storage សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
● ការរំលង PPI សប្ម្ប់ពាក្យបញ្្ជ ែែលរានបិទ
● SHA-256 (សបងករាមលំនាសំែងម)
● រានបិទ
● រានសបងក

ចំណា:ំ សែងមីីែំសងងងជំនាន់ ឬទម្្ល ក់ជំនាន់ TPM1.2/2.0 ប្តូភទាញយក(សួហិែភរ) TPM wrapper tool (ឧបករនា៍ភត្ថុតប្មឹម TPM)។

Computrace អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកែំសនាងរការ ឬបិទសូហិែភរ Computrace (រាមោនកុំព្យូទ័រ) នជសប្មងស។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● បិទែំសនាងរការ
● បិទ
● សបងកែំសនាងរការ

ចំណា:ំ ជសប្មងសសបងកែំសនាងរការ និងបិទនឹងសបងកែំសនាងរការ ឬបិទមុែង្រសនះនអចិៃ្គនិយ៍ សហងយនឹងមិនម្នការផ្្ល ស់បដាូរប្តូភរានអនុញ្ញា តសទវតសទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ បិទែំសនាងរការ

CPU XD Support អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកមាូែ Execute Disable (បិទការប្បតិបតិិការ) ៃនអង្គែំសនាងរការ។

សបងកការោំប្ទ CPU XD (លំនាសំែងម)

OROM Keyboard
Access

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ជសប្មងសសែងមីីចូលសៅកាន់សអប្កង់ជសប្មងសការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ ROM សោយសប្បង Hotkeys (ប្ោប់ចុចចង) សពលសិដាងមែំសនាងរការ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● សបងក
● សបងកមួយែង
● បិទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានសបងក

Admin Setup
Lockout

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉រ៉ងំអនាកសប្បងពីការចូលបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

ពាក្យសម្្ង ត់សមមិនឲ្យចូល អនុញ្ញា តិឲ្យអនាកបិទការោំប្ទពាក្យសម្្ង ត់សមមិនឲ្យចូល ពាក្យសម្្ង ត់ថ្សរឹងប្តូភការសែងមីីសម្អា តមុនសពលការកំនាត់អាចប្តូភរានបដាូរ។
● អនុញ្ញា តចាក់សសាសលែសម្្ង ត់សម (រានបិទ)

ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតសុភត្ថិភាព
ជសប្មងស បរិយ៉យ
សបងកប៊ូតសុភត្ថិភាព ជសប្មងសសនះសបងក ឬបិទមុែង្រប៊ូតម្នសុភត្ថិភាព។

● រានបិទ
● រានសបងកែំសនាងរការ

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានសបងក។

មាូតប៊ូតសុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តសអាយអនាកផ្្ល ស់បិូរសៅកនាុងមាូតប្បតិបតិិការប៊ូតសុភត្ថិភាព ែកែប្បអាកបីកិ រិយ៉របស់ប៊ូតសុភត្ថិភាព សែងមីីអនុញ្ញា តកា្យម្នការបយតៃម្លសលងហត្ថសលខាប្ោយភឺ UEFI ។ ជសប្មងសម្ន៖
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● Deployed Mode - ពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភៃនប្ោយភឺ UEFI និងកម្ម ភិធីទាញប៊ូត មុនអនុញ្ញា តកា្យម្នប្បតិបតិិការ។
● Audit Mode - អនុភតិការពិនិត្យហត្ថសលខា បាុែនិមិនសធិងការរ៉រ៉ងំសលងប្បតិបតិិការៃនប្ោយភឺ UEFI ទាងំអស់ និងកម្ម ភិធីទាញប៊ូតសនាះសងងយ។

លំនាំសែងម៖ មាូែោក់ែំសនាងរការ

ការប្រប់ប្រងកូនសសាជំនាញ ឲ្យអនាកសរវបចំមូលោ្ឋ នទិននាន័យសោយប្ោប់ចុចសុភត្ថិភាព ករនាីប្បព័ន្ធសលកនាុង Custom Mode (មាូែរាមតប្មូភការ) ។ សបងកជសប្មងស Custom Mode ប្តូភរានបិទរាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងសម្ន៖
● PK

● KEK

● db

● dbx
ប្បសិនសបងអនាកសបងក Custom Mode ជសប្មងសពាក់ព័ន្ធសប្ម្ប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសងងង។ ជសប្មងសម្ន៖
● រក្សាទុកកនាុងឯកសារ—រក្សាទុកប្ោប់ចុចសៅកនាុងឯកសារែែលរានសប្ជងសសរីសរបស់អនាកសប្បង។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសប្ោប់ចុចបចចាុបីននានមួយប្ោប់ចុចមួយពីឯកសារែែលរានសប្ជងសសរីសសោយអនាកសប្បង។
● បែន្ថមពីឯកសារ—បែន្ថមប្ោប់ចុចមួយសៅមូលោ្ឋ នទិននាន័យបចចាុបីននាពីឯកសារែែលរានសប្ជងសសរីសសោយអនាកសប្បង
● លុប—លុបប្ោប់ចុចែែលរានសប្ជងសសរីស
● កំនាត់ប្ោប់ចុចទាំងអស់សងងងភិញ—កំនាត់សងងងភិញសៅនលំនាសំែងម
● លុបប្ោប់ចុចទាំងអស់—លុបប្ោប់ចុចទាងំអស់

ចំណា:ំ សបងអនាកបិទ Custom Mode សនាះរ៉ល់ការផ្្ល ស់បដាូរទាងំអស់ែែលរានសធិងសងងងនឹងប្តូភរានលុបសចាល សហងយប្ោប់ចុចនឹងសាដា រសៅនការកំនាត់លំនាំសែងម។

Intel Software Guard Extensions

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ការសបងក Intel SGX ែិនាកសនះកំនាត់ឲ្យអនាកិដាល់នូភសុភត្ថិភាពសប្ម្ប់ែំសនាងរការកូែ/រក្សាទុកព័ត៌ម្នរសសងបសលកនាុងបរិបទ OS សំខាន់។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● រានបិទ
● រានសបងក
● កម្មភិធីប្តូភរានប្រប់ប្រង៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

ទំហំអង្គចងចាបំែន្ថម ជសប្មងសសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចារំក្សាទុកបែន្ថមរបស ់SGX)។ ជសប្មងសម្ន៖
● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB

ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបតិិការ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Multi Core
Support

ែិនាកសនះកំនាត់ថ្សតងែំសនាងរការម្នសនាូលមួយឬទាំងអស់រានសបងក ការអនុភតិៃនកម្ម ភិធីែ្លះរានសកងនសងងងសលសពលសប្បងនមួយសនាូលបែន្ថមសទវត
● ទាំងអស់(សបងករាមលំនាំសែងម)
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមុែង្រ Intel SpeedStep ។
● សបងក Intel SpeedStep

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទសា្ថ នភាពមិនែំសនាងរការរបស់អង្គចងចាបំែន្ថម។
● សា្ថ នភាព C
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ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំសនាងរការ។
● សបងក Intel TurboBoost

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

ជសប្មងសសអប្កង់ប្រប់ប្រងថ្មពល
ជសប្មងស បរិយ៉យ
លក្ខនាៈ AC អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសបងកសោយសិ័យប្បភតិិសលសពលអាោប់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ ប់។

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ មុែង្រភា្ញ ក់សលសលង AC មិនប្តូភរានសប្ជងសសរីស។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសបងកសោយសិ័យប្បភតិិ។ ជសប្មងសម្ន៖
● រានបិទ
● សរវងរ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងសធិងការ
● ៃថ្ងែែលសប្ជងសសរីស

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានបិទ

ោំប្ទការោស់រាម USB អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកឧបករនា៍ USB សែងមីីែំសនាងរការប្បព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។
ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសសសសនះម្នមុែង្រែតសលសពលភា្ជ ប់អាោប់ទ័រ AC បាុសណាោ ះ។ ប្បសិនសបងអាោប់ទ័រថ្មពល AC ប្តូភរានែកសចញកនាុងអំងុងសពលសំងំ សនាះការែំសងងងប្បព័ន្ធផិ្ច់ថ្មពលសចញពីរន្ធ USB ទាងំអស់សែងមីីរក្សា
ថ្មពលថ្ម។

● សបងកោំប្ទការោស់រាម USB

● ភា្ញ ក់សលងែុំបំែបក Dell USB-C (សបងកែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុឥតែែសេ ឲ្យអនាកសបងក ឬបិទលក្ខនាៈពិសសសែែលបដាូរពីបណាដា ញម្នែែសេសៅបណាដា ញឥតែែសេសិ័យប្បភតិិសោយែិអាកសលងការតភា្ជ ប់រូបភនដា។
● ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WLAN

● ការបញ្្ជ ភិទ្យុ WWAN

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានបិទ។

ោបំ្ទការោស់រាម LAN/
WLAN

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទលក្ខនាៈពិសសសែែលសបងកកុំព្យូទ័រពីសា្ថ នភាពបិទសលសពលែែលជំរុញសងងងសោយ សញ្ញា  LAN។
● រានបិទ
● ែត LAN បាុសណាោ ះ
● ែត WLAN បាុសណាោ ះ
● LAN ឬ WLAN

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

ប្លុកការសែក ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉ងំែទាប់ការចូលសែក (សា្ថ នភាព S3) សលកនាុងបរិយ៉កាសប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការកំពុងែំសនាងរការ។

រ៉ងំែទាប់ការសែក (សា្ថ នភាព S3)

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានបិទ

Peak Shift ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកបន្ថយការសប្បងប្រាស់ថ្មពល AC អំងុងសពលថ្មពលសកងនសងងងែ្ពស់សលសពលៃថ្ង។ បនាទា ប់ពីអនាកសបងកជសប្មងសសនះប្បព័ន្ធរបស់អនាកែំសនាងរការរានែតសលសលងថ្មបាុសណាោ ះ សទាះបីន AC ប្តូភរានភា្ជ ប់ក៏សោយ។

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មកប្មិតែ្ពស់ ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកបសង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសបងកជសប្មងសសនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនាកសប្បង ភិធីសាកសិង់ោរ និងបសចចាកសទសសិសេងសទវត និងកនាុងអំងុងសពលសប្រសម្ា ងសធិងការសែងមីីបសង្កងនអាយុថ្ម។

រានបិទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មចមីង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសមាូែសាកថ្ម។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖ ជសប្មងសម្ន៖
● សប្មប
● Standard — សាកថ្មសពញកនាុងអប្រាសិង់ោរ។
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● ExpressCharge — ថ្មសាកកនាុងរយៈសពលែ្លីសោយសប្បងប្រាស់បសចចាកភិទ្យាសាកថ្មឆ្ប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
● ការសប្បងប្រាស់ AC នចមីង
● ផ្ទា ល់ែ្លួន
ប្បសិនសបងរានសប្ជងសសរីសមុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ អនាកអាចកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់សិិងមមុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ និងបញ្ឈប់មុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែសាកថ្មទាងំអស់មិនអាចសប្បងសប្ម្ប់ថ្មប្រប់ប្បស្ទរានសទ។ សែងមីីសបងកជសប្មងសសនះ សូមបិទជសប្មងស ការកំនាត់ការសាកថ្មកប្មិតែ្ពស់ ។

រសបវបសប្ម្ក ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្បង សែងមីីសប្ជងសសរីសមាូនសែកនាមួយែែលនឹងប្តូភសប្បងសោយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។
● ការសប្ជងសសរីសសិ័យប្បភតិិៃន OS

● Force S3 (សបងកែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)

ថ្មពលឧបករនា៍ភា្ជ ប់ប្បស្ទ C ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តកា្យអនាកកំនាត់ថ្មពលអតិបរម្ែែលអាចប្តូភរានែកសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប ់USB ប្បស្ទ C រាន។
● 7.5 Watts (សបងកែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)
● 15 បា ត

ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

ជសប្មងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទសារប្ពម្ន (BIOS) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធសលសពលអនាកសប្បងអាោប់ទ័រថ្មពលនក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ សបងកការប្ពម្នអំពីអាោប់ទ័រ

Keypad
(Embedded)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសយកភិធីសា្គសិមួយកនាុងចំសណាមភិធីសា្គសិពីរសែងមីីសបងកបនទាះប្ោប់ចុចែែលប្តូភរានបង្កប់សលកនាុងកាដា រចុចខាងកនាុង។
● Fn Key Only (ែតប្ោប់ចុច Fn)៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
● By Numlock

ចំណា:ំ សពលការតំសងងងកំពុងតំសនាងរការ ជសប្មងសសនះោ្ម នប្បសិទ្ធិភាពសទ។ ការតំសងងងរជាតំសនាងរការែតទប្មង់ប្ោប់ចុច Fn ែតបាុសណាោ ះ។

កនាដាុ រ/បនទាះបាះ អនុញ្ញា តិឲ្យអនាកកំនាត់ពីរសបវបែែលប្បព័ន្ធទទួលយកកនាដាុ រ និងបនទាះបាះ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● កនាដាុ រសសវសរវល
● កនាដាុ រ PS2

● បនទាះបាះ/កនាដាុ រ PS-2៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកជសប្មងសប្ោប់ចុច Numlock សលសពលកុំព្យូទ័រប៊ូត។

សបងកបណាដា ញ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្ជងសរាមលំនាំសែងម។

Fn Key Emulation អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ជសប្មងសែែល Scroll Lock key (ប្ោប់ចុច Scroll Lock ) ប្តូភរានសប្បងសែងមីីប្រាប់រាមមុែង្ររបស់ប្ោប់ចុច Fn។

សបងកការប្រាប់រាមប្ោប់ចុច Fn (លំនាសំែងម)

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្បងប្ោប់ចុចបញចាូលោនា  Fn + Esc បិទសបងកែំសនាងរកការចមីងៃន F1–F12, របងមុែង្រសិង់ោរនិងបនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនសបងអនាកបិទជសប្មងសសនះ អនាកមិនអាចបិទសបងកែំសនាងរការចមីងៃនប្ោប់ចុចទាងំសនះរានសទ។ ជសប្មងស
ែែលអាចសធិងរានរជា៖
● Fn ចាក់សសារ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្ជងសរាមលំនាំសែងម។
● Lock Mode Disable/Standard (មាូែចាក់សសា បិទ/សដាង់ោរ)
● Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់សសា សបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងនសលីងនែំសនាងរការសោយរំលងជំដនមួយចំនួន។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● បប្ងួមនអបីរម្
● សពញសលញ (លំនាសំែងម)
● សិ័យប្បភតិិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងតការពន្យារសពលែំសនាងរការនមុនបែន្ថម។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● 0 ភិនាទី។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្ជងសរាមលំនាសំែងម។
● 5 ភិនាទី
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ជសប្មងស បរិយ៉យ

● 10 ភិនាទី

និមិតិសញ្ញា សពញសអប្កង់ ជសប្មងសសនះនឹងបង្ហា ញនិមិតិសញ្ញា សពញសអប្កង់ប្បសិនសបងរូបរបស់អនាកប្តូភោនា និងរុនាភាពបង្ហា ញសអប្កង់
● សបងកនិមិតិសញ្ញា សពញសអប្កង់

ប្ពម្ន និងកំហុស ជសប្មងសសនះ នឹងបាះពាល់ែល់ែំសនាងរការប៊ូតសែងមីីផ្អា កែតសពលែែលប្ពម្ន ឬកំហុសប្តូភរានរកស្ងញ។
● ផ្ទា ំងប្ពម្ននិងកំហុសជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងកសោយរាមលំនាំសែងម។
● បនិប្ពម្ន
● បនិប្ពម្ន និងកំហុស

ចំណា:ំ កំហុសចាត់ទុកថ្ធ្ងន់ធ្ងរែល់ែិនាករឹងៃនប្បព័ន្ធែំសនាងរការនឹងនទូសៅបញ្ជប់ែល់ប្បព័ន្ធ។

ជសប្មងសសអប្កង់ោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Virtualization អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមុែង្របសចចាកភិទ្យានិម្មិតកម្មរបស់ Intel។

សបងកបសចចាកភិទ្យានិម្មិត Intel ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ សបងក ឬបិទមាូនីទ័រម្ា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្បងប្រាស់សមត្ថភាពដែែភរបែន្ថមែែលិដាល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់។

សបងក VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ការប្បតិបតិិការែែលទុកចិតិ ជសប្មងសសនះបញ្្ជ ក់ថ្សតង Measured Virtual Machine Monitor (MVMM, ការបស់ែភងរាមោនម្ា សុីននិម្មិតកម្ម) អាចសប្បងបែន្ថមសមត្ថភាពែិនាករឹងសិសេងៗែែលិដាល់សោយ Intel Trusted
Execution Technology (បសចចាកភិទ្យាប្បតិបតិិសជជានក់សោយ Intel)។ TPM Virtualization Technology (បសចចាកភិទ្យានិម្មិតកម្ម), និងបសចចាកភិទ្យា Virtualization សប្ម្ប់
ចូល/សចញប្តូភែតសបងកសែងមីីសប្បងលក្ខនាៈសនះ។

ប្បតិបតិិការែែលរានទុកចិតិ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែែសេ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កុងរាក់ោ្ម នែែសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែែសេែែលអាចប្តូភរានប្រប់ប្រងសោយកុងរាក់ឥតែែសេ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖

● WWAN

● GPS (សលសលងមាូឌុល WWAN )

● WLAN/WiGig

● ប៊្លូធូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ការបញ្្ជ សបងក ឬបិទ WLAN និង WiGig ប្តូភរានចងភា្ជ ប់ោនា  សហងយពួកបមិនអាចសបងក ឬបិទសោយែ្លួនឯងរានសទ។

Wireless Device
Enable(សបងកឧបករនា៍ឥតែែសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែែសេខាងកនាុង។
● WWAN/GPS

● WLAN/WiGig

● ប៊្លូធូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
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ជសប្មងសតំែហទាសំអប្កង់
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសា្ល កសសបកម្មរបស់កុំព្យូទ័រអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងត Asset Tag (សា្ល កប្ទព្យសកម្ម) របស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនសបងសា្ល កប្ទព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងសសនះមិនប្តូភរានកំនាត់រាមលំនាសំែងមសទ។

BIOS Downgrade សនះប្រប់ប្រងការហូរចូលកម្មភិធីបង្កប់ប្បព័ន្ធសៅកាន់កំែនាមុន។
● អនុញ្ញា តិឲ្យបន្ថយជំនាន់ BIOS (រានសបងកសោយលំនាំសែងម)

Data Wipe ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្បងលុបទិននាន័យសោយសុភត្ថិភាពពីឧបករនា៍ិទាុកខាងកនាុងទាងំអស់។ ខាងសប្កាមសនះរជានបញ្ជីឧបករនា៍ែែលរងបាះពាល់៖
● SATA HDD/SSD ខាងកនាុង
● M.2 SDD ខាងកនាុង
● M.2 PCIe ខាងកនាុង
● eMMC ខាងកនាុង

BIOS Recovery ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសស្គង្្គ ះពីលក្ខែនា្ឌ  BIOS ែូចមួយចំនួនសលសលងប្ោយថ្សរឹងចមីងរបស់អនាកសប្បង ឬប្ោប់ចុច USB ខាងសប្រ។
● ការសស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្សរឹង (រានសបងករាមលំនាសំែងម)
● BIOS សាដា រសងងងភិញសិ័យប្បភតិិ
● ែតងែតអនុភតិពិនិត្យការរួមបញចាូលោនា  (Integrity)

ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់សហតុប្បព័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍ POST ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍(កំសៅ) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍(ថ្មពល) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការអាប់សែត BIOS សលកនាុង Windows

សយងងសូមែនានាឲំ្យសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS របស់អនាក (ការែំសងងងប្បព័ន្ធ) សលសពលអនាកោក់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនសបងការសធិងបចចាុបីននាភាពអាចសធិងសៅរាន។ ចំសពាះកុំព្យូទ័រយួរៃែ ប្តូភប្រាកែថ្ ថ្មកុំព្យូទ័ររបស់អនាកប្តូភរានសាកសពញសលញ សហងយរានភា្ជ ប់សៅថ្មពលស្្លងងមុនសធិងការចាប់សិិងមការសធិងបចចាុបីននាភាព
BIOS

ចំណា:ំ សបងសិនន BitLocker ប្តូភរានសបងកែំសនាងរការ បប្តូភែតផ្អា កសិនមុននឹងសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS ប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មកសបងកែំសនាងរការបសងងង ភិញសប្កាយពីការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS ប្តូភរានបញចាប់។

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងhttps://

www.dell.com/support/kbdoc/000134415/។

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

● បញចាូល Service Tag(សា្ល កសសបកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែសសបកម្មរហ័ស) រួចចុចសលង Submit(បញ្ជូន)។
● ចុចសលង រកិលិតិល និងសធិងរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

3. សបងសិននអនាកមិនអាចរកសា្ល កសសបកម្ម ចូរចុចសលង សប្ជងសយកពីិលិតិលទាំងអស់។
4. សប្ជងសយក ប្បស្ទិលិតិល ពីបញ្ជី។

ចំណា:ំ សប្ជងសយកប្បស្ទែែលប្តឹមប្តូភសែងមីីសៅែល់ទំព័រិលិតិល។

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

ែិនាកប្ោយភឺ និងែិនាកទាញយករានសបងក។
7. ចុច Find it myself (ែសិងរកសោយែ្លួនឯង)។
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8. ចុច BIOS សែងមីីសមងលកំែនា BIOS។
9. កំនាត់សមងលឯកសារ BIOS ចុងសប្កាយបំិុត និងចុច ទាញយក។
10. សប្ជងសយកភិធីសា្គសិទាញយកែែលសពញចិតិសលកនាុងបងអាួច សូមសប្ជងសយកភិធីសា្គសិទាញយករបស់អនាកសលខាងសប្កាមសនះ ចុចសលង Download File(ទាញយកឯកសារ)។

បងអាួច File Download(ទាញយកឯកសារ) បង្ហា ញសងងង។
11. ចុចសលង Save(រក្សាទុក) សែងមីីរក្សាទុកឯកសារសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
12. ចុចសលង Run(ែំសនាងរការ) សែងមីីែំសងងងការកំនាត់ BIOS ែែលរានអាប់សែតសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

អនុភតិរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់

ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់សរវបចំ
រារ៉ង 4. ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់សរវបចំ 

ប្បស្ទពាក្យសម្្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាកប្តូភបយបញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាកប្តូភបយបញចាូលសែងមីីចូលសប្បងនិងសធិងការផ្្ល ស់បដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

អនាកអាចបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារសុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មុែង្រពាក្យសម្្ង ត់ិដាល់ជូននូភសនិិសុែកប្មិតមូលោ្ឋ នសប្ម្ប់ទិននាន័យសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មនុសសេប្រប់រូបអាចចូលសប្បងទិននាន័យែែលរក្សាទុកសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក ប្បសិនសបងបមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នការប្បុងប្បយ័តនា។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសសសៃនពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានបិទ។

ការកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់សរវបចំប្បព័ន្ធ
អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនាកប្រប់ប្រង សលសពលស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត ់ែតបាុសណាោ ះ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្បព័ន្ធ សូមចុច F2 ភា្ល មៗបនាទា ប់ពីថ្មពលសបងក ឬប៊ូតសងងង ភិញ។
1. សលកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងសយក System Securityសហងយចុច Enter។

សអប្កង់ Security បង្ហា ញសងងង។
2. សប្ជងសយក System/Admin Password សហងយបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ បញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ថ្មី ។

សប្បងការែនានាំែូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសម្្ង ត់អាចម្នតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យសម្្ង ត់មិនអាចម្នសលែចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
● តួអកសេរតូចែតពីររត់អាចសប្បងរាន តួអកសេរតូចធំមិនប្តូភរានអនុញ្ញា ត។
● ម្នែតតួអកសេរពិសសសែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. បយបញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាករានបញចាូលមុនសលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសម្្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់សិដាងមសងងងភិញ។

ការលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធែែលម្នប្សាប់
ប្តូភធានាថ្ សា្ថ នភាពពាក្យសម្្ង ត់ ប្តូភរានសោះសសារ (សលកនាុងការែំសងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប់។ អនាកមិនអាចលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប់សទ ប្បសិនសបងសា្ថ នភាពពាក្យសម្្ង ត់ ប្តូភរាន
ចាក់សសារ។

សែងមីីចូលសៅ System Setup សូមចុច F2 ភា្ល មៗបនាទា ប់ពីថ្មពលសបងក ឬប៊ូតសងងង ភិញ។
1. សលកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងសយកSystem Securityសហងយចុច Enter។

សអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញសងងង។
2. សលកនាុងសអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្បព័ន្ធ) សិទាងងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យសម្្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងសយក System Password ែក ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធែែលម្នប្សាប ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
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4. សប្ជងសយក Setup Password ែក ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាកផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ចូរបញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសលសពលម្នការទាមទារ។ ប្បសិនសបងអនាកលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ប្តូភបញ្្ជ ក់ការលុបសលសពលម្នការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
6. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមនថ្មី។
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លក្ខនាៈលមអាិតែិនាកបសចចាកសទស
ប្បធានបទ :

• លក្ខនាៈបសចចាកសទសប្បព័ន្ធ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសអង្គចងចាំ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអង្គចងចាំ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំហំិទាុក
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតអូឌីយាូ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកភីសែអូ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកកាសមរ៉ា
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំនាក់ទំនង
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកឧបករនា៍ភា្ជ ប់ និងរន្ធ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបនទាះឆ្្ល តសោយមិនរាច់ទំនាក់ទំនង
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបញ្ជីទំនាក់ទំនងសា្ម តកាត
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសអប្កង់
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតកិារចុច
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតៃនបនទាះបាះ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកថ្ម
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអាោប់ទ័រ AC

• លក្ខនាៈបសចចាកសទសរូបរ៉ងខាងសប្រ
• លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបរិយ៉កាស

លក្ខនាៈបសចចាកសទសប្បព័ន្ធ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
សំនុាំឈីប

ទទឹងែែសេប៊ឺសភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

Flash EPROM SPI 128 Mbits

លក្ខនាៈបសចចាកសទសអង្គចងចាំ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ ● Xeon

ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់ L3

i5 H-សស៊រី ● 6 MB

i7 H-សស៊រី ● មិនែមន vPro — 6 MB

● vPro — 8 MB

Xeon 8 MB

5
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអង្គចងចាំ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
តំនាអង្គចងចាំ រន្ធ SODIMM ចំនួនពីរ

សមត្ថភាពអង្គចងចាំ 4 GB, 8 GB, និង

ប្បស្ទអង្គចងចាំ DDR4 SDRAM

សលីងន 2400 MHz

អង្គចងចាអំបីបរម្ 4 GB

កប្មិតអង្គចងចាអំតិបរម្ 32 GB
ចំណា:ំ អង្គែំសនាងរការ Intel Xeon ោំប្ទទាំងអង្គចងចាំម្ន Error Correcting Code (ECC) និងមិនែមន ECC ែូចែែលអនាកអាចបសង្កងតប្បព័ន្ធសលសលងសរហទំព័រ Dell.com សោយសប្បង
ប្បព័ន្ធែំសនាងរការណាមួយៃនប្បព័ន្ធទាងំពីរ អង្គែំសនាងរការ Intel Core ោបំ្ទែតអង្គចងចាំែែលមិនែមនន ECC បាុសណាោ ះ សប្ពាះអនាកអាចបសង្កងតប្បព័ន្ធែែលម្នអង្គចងចាមំិនែមន ECC បាុសណាោ ះ។

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំហំិទាុក
រារ៉ង 5. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំហំិទាុក 

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

HDD

លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតអូឌីយាូ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ Audio រុនាភាពែ្ពស់

ឧបករនា៍បញ្្ជ Realtek ALC3246

ការបែម្លងសសដាសរាអូ អូឌីយាូឌីជីថលសចញរាមរយៈរន្ធ HDMI - រហូតែល់ អូឌីយាូ បង្ហា ប់ និងមិនបង្ហា ប់រហូតែល ់7.1

អុីនធជាសហិសខាងកនាុង កូែិកអនិរមុែអូឌីយាូរុនាភាពែ្ពស់

អុីនធជាសហិសខាងសប្រ កាសសសិរីអូ/មីប្កូហិូន រួមបញចាូលោនា

ឧរាល័រ 2

អំ្្លីឧរាល័រខាងកនាុង 2 W (RMS) កនាុងមួយឆ្ែនល

ឧបករនា៍បញ្្ជ កប្មិតសំសងង ប្ោប់ចុចិ្លូភកាត់

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកភីសែអូ
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ រួមបញចាូលសលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ ដែែភរែែលរានបសង្កងនសលីងន

កាតប្កាហិិក Nvidia QuadroM620

Intel HD ប្កាហិិក P630 (Xeon)

ែែសេបញ្ជូនទិននាន័យ ភីសែអូរួមបញចាូលោនា

ការោំប្ទសអប្កង់ខាងសប្រ ● ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ HDMI ម្ជុល-19

● ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ VGA ម្ជុល-15
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មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

● ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ DisplayPort សលង USB ប្បស្ទ C

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកកាសមរ៉ា
រារ៉ង 6. លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកកាសមរ៉ា  

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

រុនាភាពកាសមរ៉ា

រុនាភាពបង្ហា ញ HD 1280 x 720 ្ិចែសល

រុនាភាពបង្ហា ញ FHD 1280 x 720 ្ិចែសល

រុនាភាពបង្ហា ញភីសែអូ HD (អតិបរិម្) 1280 x 720 ្ិចែសល

រុនាភាពបង្ហា ញភីសែអូ FHD (អតិបរិម្) 1280 x 720 ្ិចែសល

មុំសមងលរាមអង្កត់ប្ទូង 74°

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកទំនាក់ទំនង
លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
អាោប់ធ័របណិាញ 10/100/1000 Mb/s Ethernet (អុីសជារនាិត) (RJ-45)

ឥតែែសេ ● បណាដា ញកនាុងតំបន់មូលោ្ឋ នឥតែែសេខាងកនាុង (WLAN)

● បណិាញឥតែែសេខាងកនាុង (WWAN)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកឧបករនា៍ភា្ជ ប់ និងរន្ធ
រារ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ 

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

អូឌីយូ កាសសសិរីអូ / មីប្កូហិូន រួមបញចាូលោនា

ភីសែអូ ● ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ VGA ម្ជុល 15

● ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ HDMI ម្ជុល-19 ចំនួនមួយ
● ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ VGA ម្ជុល 15

អាោប់ទ័របណិាញ រន្ធភា្ជ ប់ RJ-45 មួយ

USB រន្ធ USB 3.0 មួយ នមួយ PowerShare ចំនួនបី

កម្ម ភិធីអានកាតអង្គចងចាំ រហូតែល់សៅ SD4.0

កាត Micro SIM (uSIM) external មួយ (ជសប្មងសសប្សចចិតិ)

រន្ធ USB ប្បស្ទ C ● រន្ធ DisplayPort ចំនួនមួយរាមរយៈ USB ប្បស្ទ C, រន្ធែុំបំែបកែែសេ Thunderbolt 3 ែែលនជសប្មងស
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លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបនទាះឆ្្ល តសោយមិនរាច់ទំនាក់ទំនង
លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
រានោបំ្ទបនទាះឆ្្ល ត/បសចចាកភិទ្យា BTO នមួយ USH

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបញ្ជីទំនាក់ទំនងសា្ម តកាត
លក្ខនាៈពិសសស លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ោំប្ទសា្ម តកាត/បសចចាកភិទ្យា ចំនុចសទិ, ពន្លជាស្្លងងខាងសប្កាយ /ោ្ម នពន្លជាស្្លងងខាងសប្កាយ, រន្ធបង្ហា ញសលងប្បស្ទ C, នជសប្មងស Thunderbolt 3

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកសអប្កង់
រារ៉ង 8. លក្ខនាៈបសចចាកសទសសអប្កង់ 

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

កម្ពស់ 360 មម (14.17 អុីញ)

ទទឹង 224.3 មម (8.83 អុីញ)

អង្កត់ប្ទូង 396.24 មម (15.6 អុីញ)

ទំហំសអប្កង់នក់ែសិង 15.6 អុីញ

ប្បឆ្ងំពន្លជាចាំង HD មិនបាះ

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 1920 x 1080

កប្មិតពន្លជាអតិបរម្ 200 nits

អប្រារីស្គហិស 60 Hz

មុំសមងលអតិបរម្ (សិិក) 40/40

មុំសមងលអតិបរម្ (បញ្ឈរ) + 10/ - 30

កប្មិត្ិចែសល 0.252 មម (0.01 អុីញ)

មិនបាះ FHD ប្បឆ្ំងពន្លជាចាំង

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 1920 x 1080

កប្មិតពន្លជាអតិបរម្ 220 nits

អប្រារីស្គហិស 60 Hz

មុំសមងលអតិបរម្ (សិិក) + 80/ - 80

មុំសមងលអតិបរម្ (បញ្ឈរ) + 80/ - 80

កប្មិត្ិចែសល 0.179 មម (0.007 អុីញ)

ប្បឆ្ងំពន្លជាចាំង FHD បាះ

រុនាភាពបង្ហា ញអតិបរម្ 1920 x 1080
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រារ៉ង 8. លក្ខនាៈបសចចាកសទសសអប្កង់ (រានបនិ)

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

កប្មិតពន្លជាអតិបរម្ 220 nits

អប្រារីស្គហិស 60 Hz

មុំសមងលអតិបរម្ (សិិក) + 80/ - 80

មុំសមងលអតិបរម្ (បញ្ឈរ) + 80/ - 80

កប្មិត្ិចែសល 0.179 មម (0.007 អុីញ)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតកិារចុច
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ចំនួនប្ោប់ចុច ● សហរែ្ឋអាសមរិក៖ ប្ោប់ចុច

● ចប្ក្ពអង់សរ្លស៖ ប្ោប់ចុច
● ជបាុន៖ ប្ោប់ចុច
● សប្បសុីល៖ ប្ោប់ចុច

និយមន័យកិារចុចប្ោប់ចុចពិសសស

ប្ោប់ចុចមួយចំនួនសលសលងកិារចុចរបស់អនាកម្នរូបសញ្ញា ចំនួនពីរសលពីសលងប។ ប្ោប់ចុចទាងំសនះអាចប្តូភរានសប្បងសែងមីីបយបញចាូលតួអកសេរសិសេងសទវត ឬសែងមីីបំសពញមុែង្រទីពីរ។ សែងមីីបយតួអកសេរបែន្ថម សូមចុច Shift និងប្ោប់ចុចែែលប្តូភចុច។ សែងមីីអនុភតិមុែង្រទីពីរ សូមចុច Fn និងប្ោប់ចុចែែល
ចង់សប្បងប្រាស់។

រារ៉ងខាងសប្កាមបង្ហា ញលក្ខនាៈពិសសសពីការសប្បងរួមបញចាូលោនា ៃនប្ោប់ចុច៖

ចំណា:ំ អនាកអាចកំនាត់លក្ខនាៈចមីងៃនប្ោប់ចុចកាត់សោយចុច Fn+Esc ឬសោយបិូរលក្ខនាៈប្ោប់ចុចមុែង្រសលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។

រារ៉ង 9. ការបញចាូលោនា ៃន Hot Key 

លក្ខនាៈពិសសស មុែង្រ

Fn+F1 បិទអូឌីយាូ

Fn+F2 បន្ថយកប្មិតសំសងង

Fn+F3 បសង្កងនកប្មិតសំសងង

Fn+F4 បិទៃមាប្កូហិូន

Fn+F5 ប្ោប់ចុចចាក់សសាសលែ

Fn+F6 ចាក់សសាអូសររារ

Fn+F8 បិូរសៅសអប្កង់ខាងសប្រ

Fn+F9 ែសិងរក

Fn+F10 (ែែលនជសប្មងស) ែំសងងងកប្មិតពន្លជាសប្កាយកិារចុច

Fn+F10 (ែែលនជសប្មងស) ែំសងងងកប្មិតពន្លជាសប្កាយកិារចុច

Fn+F11 បន្ថយកប្មិតពន្លជា

Fn+F12 បសង្កងនកប្មិតពន្លជា

Fn+Esc បិទសបងកការចាក់សសាប្ោប់ចុច Fn

Fn+PrntScr បិទ/សបងកឥតែែសេ

Fn+Insert សែក

Fn+ប្ោប់ប្ពួញសៅសំិា ទំព័របញចាប់
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រារ៉ង 9. ការបញចាូលោនា ៃន Hot Key (រានបនិ)

លក្ខនាៈពិសសស មុែង្រ

Fn + ប្ពួញសៅសឆិង ទំព័រសែងម

លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតៃនបនទាះបាះ

រារ៉ង 10. លក្ខនាៈបសចចាកសទសលមអាិតៃនបនទាះបាះ 

តំបន់សកម្ម លក្ខនាៈបសចចាកសទស

អ័កសេ X

អ័កសេ Y

រារ៉ង 11. កាយភិការែែលរានោំប្ទ 

កាយភិការែែលរានោបំ្ទ Windows 10

ការផ្្ល ស់ទីទសសេន៍ប្ទនិច រានោបំ្ទ

ការចុច/ ការបាះ រានោបំ្ទ

ចុច និងអូស រានោបំ្ទ

ការអូសសោយប្ម្ម 2 រានោបំ្ទ

ពប្ងីក/បប្ងួមសោយប្ម្ម 2 រានោបំ្ទ

បាះសោយប្ម្ម 2 (ចុចស្តា ស៍ខាងសំិា) រានោបំ្ទ

បាះសោយប្ម្ម 3 (សៅ Cortana) រានោបំ្ទ

បាះសោយប្ម្ម 3 (សមងល windows ែែលសបងកទាំងអស)់ រានោបំ្ទ

អូសចុះសប្កាមសោយប្ម្ម 3 (បង្ហា ញសែសថប) រានោបំ្ទ

អូសសៅសំិា ឬសឆិងសោយប្ម្មៃែ 3 (បដាូររបង windows ែែលសបងក) រានោបំ្ទ

បាះសោយប្ម្មៃែ 4 (សៅ Action Center) រានោបំ្ទ

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកថ្ម
មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ ●

●
●
●
● 92Whr

លក្ខនាៈបសចចាកសទសថ្ម៖ 42 Whr

ជសប្្ត 181 ម.ម (7.126 អុីញ)

កម្ពស់ 7.05 ម.ម (0.28 អុីញ)

ទទឹង 95.9 ម.ម (3.78 អុីញ)
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មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ទំងន់ 210 ប្ក. (0.46 សផ្ន)

តង់ស្យុង 11.4 DC

លក្ខនាៈបសចចាកសទសថ្ម ៖ 51 Whr

ជសប្្ត 181 ម.ម (7.126 អុីញ)

កម្ពស់ 7.05 ម.ម (0.28 អុីញ)

ទទឹង 95.9 ម.ម (3.78 អុីញ)

ទំងន់ 250 ប្ក (0.55 សផ្ន)

តង់ស្យុង 11.4 DC

លក្ខនាៈបសចចាកសទសថ្ម ៖ 68 WHr

ជសប្្ត 233.00 ម.ម (9.17 អុីញ)

កម្ពស់ 7.5 ម.ម (0.28 អុីញ)

ទទឹង 95.90 ម.ម (3.78 អុីញ)

ទំងន់ 340 ប្ក. (0.74 សផ្ន)

តង់ស្យុង 7.6 V DC

92Whr ៖

ជសប្្ត 332.00 ម.ម (13.07 អុីញ)

កម្ពស់ 7.7 ម.ម (0.303 អុីញ)

ទទឹង 96.0 ម.ម (3.78 អុីញ)

ទំងន់ 450.00 ប្ក. (0.99 សផ្ន)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសថ្ម ៖ 68 WHr/ថ្ម 4 ប្ោប់ភែិជី ភិតែភង

ជសប្្ត 233.00 ម.ម (9.17 អុីញ)

កម្ពស់ 7.5 ម.ម (0.28 អុីញ)

ទទឹង 95.90 ម.ម (3.78 អុីញ)

ទំងន់ 340 ប្ក. (0.74 សផ្ន)

តង់ស្យុង 7.6 V DC

ការាា សុីសតអំែពសម្ា ងធម្មរា 8.947Ahr

កប្មិតសីតុនាហា ភាព
កំពុងែំសនាងរការ

● សាក៖ 0°C ែល់ 50°C (32°F សៅែល់ 158°F)

● បសញចាញបនទាុក៖ 0°C សៅែល់ 70°C (32°F សៅែល់ 122°F)

● ប្បតិបតិិការ៖ 0°C សៅែល់ 35°C (32°F សៅែល់ 95°F)

ោ្ម នប្បតិបតិិការ -20°C សៅ 65°C (-4°F សៅ 149°F)

ថ្មប្ោប់សំែបាត ថ្មប្ោប់សំែបាត 3 V CR2032

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកអាោប់ទ័រ AC

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ប្បស្ទ ● 130 W

● 65 W/90 W

កម្្ល ំងតង់ស្យុងស្្លងងចូល 100 V AC សៅ 240 V AC

ចរនិស្្លងងចូល (អតិបរម្) ● 2.5 A

● 1.7 A / 1.6 A
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មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស
ស្គហិកង់ចូល 50 Hz សៅែល់ 60 Hz

ចរនិស្្លងងសចញ ● 6.7 A

● 3.34 A (នប់) និង 4.62 A (នប់)

កប្មិតតង់ស្យុងស្្លងងសចញ 19.5 +/– 1.0 V DC

កប្មិតសីតុនាហា ភាព (កំពុងែំសនាងរការ) 0°C សៅ 40°C (32°F សៅ 104°F)

កប្មិតសីតុនាហា ភាព (មិនកំពុងែំសនាងរការ) -40°C សៅ 70°C (-40°F សៅ 158°F)

ទំហំរាែរាល 7.4 ម.ម

លក្ខនាៈបសចចាកសទសរូបរ៉ងខាងសប្រ
រារ៉ង 12. ភិម្ប្ត និងទម្ងន់ 

មុែង្រ លក្ខនាៈបសចចាកសទស

កំពស់ខាងមុែ ● 24.3 ម.ម (0.95 អុីញ) (សនាូលបួន)

កម្ពស់ខាងសប្កាយ ● 24.3 ម.ម (0.95 អុីញ) (សនាូលបួន)

ទទឹង ● 376.0 ម.ម (14.8 អុីញ) (សនាូលបួន)

ជសប្្ត ● 250.65 ម.ម (9.86 អុីញ) (សនាូលបួន)

ទំងន់ចាប់សិិងម ● 4.81 សផ្ន (2.18 រ.ក)

លក្ខនាៈបសចចាកសទសែិនាកបរិយ៉កាស
សីតុនាហា ភាព លក្ខនាៈបសចចាកសទស
កំពុងែំសនាងរការ 0°C សៅ 35°C (32°F សៅ 95°F)

អង្គិទាុក –40°C សៅ 65°C (–40°F សៅ 149°F)

បែប្មបប្មួលសំសនាងម (អតិបរម្) លក្ខនាៈបសចចាកសទស
កំពុងែំសនាងរការ 10 % សៅ 90 % (មិនម្នកំនាក)

អង្គិទាុក 5 % សៅ 95 % (មិនម្នកំនាក)

នីភាូ (អតិបរម្) លក្ខនាៈបសចចាកសទស
កំពុងែំសនាងរការ 0 ម សៅ 3048 ម (0 ហិីតសៅ 10,000 ហិីត)

ោ្ម នប្បតិបតិិការ 0 ម 10,668 ហិីត (0 ហិីតសៅ 35,000 ហិីត)

កប្មិតបាះពាល់ម្នកនាុងែ្យល់ G1 ែូចកំនាត់សោយ ISA-71.04-1985
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ការែំសងងង BIOS

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបងសោកអនាកមិនែមននអនាកជំនាញកនាុងការសប្បងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភបដាូរការកំនាត់កនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល ស់បិូរនក់ោក់អាចសធិងឲ្យប្បតិបតិិកំព្យូរទ័ររបស់សោកអនាកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ អាប្ស័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលរានែំសងងងរបស់ប ធាតុែែលរ៉យសលកនាុងែិនាកសនះអាចនិងមិនបង្ហា ញសងងងសទ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអនាកបដាូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអនាករួរសរសសរទុកអំពីព័ត៌ម្នៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សប្ម្ប់ការសប្បងប្រាស់សលសពលអនារត។

សប្បងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS កនាុងសោលបំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖
● ទទួលព័ត៌ម្នពីការែំសងងងដែែភរសលសលងម្ា សុីនកំព្យូទ័ររបស់សោកអនាក ែូចនចំនួនៃនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំៃនដែប្ោយ។
● ែកែប្បព័ត៌ម្នរបស់ការកំនាត់របស់ប្បព័ន្ធ។
● កំនាត់ ឬែកែប្បជសប្មងសែែលអាចសប្ជងសសរីសសោយអនាកសប្បងប្រាស់ ែែលម្នែូចន ពាក្យសម្្ង ត់របស់អនាកសប្បងប្រាស់, ប្បស្ទៃនប្ោយថ្សរឹងែែលរានែំសងងង និងសបងកឬបិទឧបករនា៍ចមីង។

ប្បធានបទ :

• លំោប់ប៊ូត
• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

• ប្ោប់ចុចរុករក
• មុជានុយប៊ូត One time

• មុជានុយប៊ូត
• ទិែ្ឋភាពទូសៅៃនការសរវបចំប្បព័ន្ធ
• ការចូលសប្បង System Setup (ការសរវបចំប្បព័ន្ធ)
• ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
• ជសប្មងសសអប្កង់ ភីសែអូ
• ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាព
• ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតសុភត្ថិភាព
• Intel Software Guard Extensions

• ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបតិិការ
• ជសប្មងសសអប្កង់ប្រប់ប្រងថ្មពល
• ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

• ជសប្មងសសអប្កង់ោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
• ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែែសេ
• ជសប្មងសតំែហទាសំអប្កង់
• ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់សហតុប្បព័ន្ធ
• ការអាប់សែត BIOS

• ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង
• ការសម្អា តការកំនាត់ CMOS

• ការសម្អា ត BIOS (តសម្លងងប្បព័ន្ធ) និង សលែសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ

លំោប់ប៊ូត
លំោប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងការែំសងងងប្បព័ន្ធែែលកំនាត់ការែំសងងងប្បព័ន្ធ លំោប់ឧបករនា៍ប៊ូតែែលរានកំនាត់ និងប៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧបករនា៍នក់ោក ់(ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុបទិក ឬប្ោយថ្សរឹង)។ អំងុងសពលសតសដាសោយែ្លួនឯងសលងថ្មពល (POST) សលសពលនិមិតិសញ្ញា  Dell
សចញសងងង អនាកអាច៖

6

ការែំសងងង BIOS 81



● ចូលសៅកាន់ការែំសងងងប្បព័ន្ធ សោយចុចប្ោប់ចុច F2

● ទាញយកមុជានុយប៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្ោប់ចុច F12 ។

មុជានុយប៊ូតមួយែងបង្ហា ញឧបករនា៍ែែលអនាកអាចប៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងសភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមម្ន៖ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សបងម្ន)
● ប្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXX បង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុបទិក (សបងម្ន)
● ប្ោយថ្សរឹង SATA (សបងម្ន)
● ការភិនិច្ឆ័យសរ៉រ

ចំណា:ំ ការសប្ជងសសរីស Diagnostics បង្ហា ញសអប្កង់ កម្មភិធីសរ៉រភិនិច្ឆ័យ SupportAssist ។

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មងសចូលសប្បងសអប្កង់ (System Setup) ែំសងងងប្បព័ន្ធិងែែរ។

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្រប់ប្រងលំហូរទិននាន័យរបងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែែលភា្ជ ប់មកែូចន ប្ោយថ្សរឹង អាោប់ទ័រ ភីសែអូ កិារចុច កូនកនុិារ និងម្ា សុីនប្ពីន។

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

1. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. ចុច F2 ភា្ល មសែងមីីចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាករង់ចាំយូរសហងយងូសដ្គ ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសលចសងងង សូមបនិរង់ចាំរហូតែល់អនាកស្ងញផ្ទា ងំែឌសថប់។ បនាទា ប់មក បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសហងយព្យាយ៉មមិងសទវត។

ប្ោប់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងស System Setup (ែំសងងងប្បព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល ស់បដាូរែែលអនាកសធិងប្តូភរានថតទុក បាុែនិមិនទាន់ម្នប្បសិទ្ធភាពសទលុះប្រាែតអនាកចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធសងងងភិញ។

រារ៉ង 13. ប្ោប់ចុចរុករក 

ប្ោប់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់បលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល ស់ទីសៅកាន់បលបនាទា ប់។

Enter (បញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសយកតៃម្លសលកនាុងប្បអប់ែែលរានសប្ជងសសរីស (ប្បសិនសបងម្ន) ឬអនុភតិរាមតំនាសលកនាុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬបប្ងួមបញ្ជីទម្្ល ក់ ប្បសិនសបងម្ន។

Tab (សថប) ផ្្ល ស់ទីសៅៃិទាសផិ្តបនាទា ប់។
ចំណា:ំ សប្ម្ប់ែតកម្ម ភិធីរុករកប្កាហិិកសដាង់ោរបាុសណាោ ះ។

Esc បនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់សំខាន់។ ចុច Esc សលកនាុងសអប្កង់សំខាន់ ់បង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល ស់បដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធសងងងភិញ។

មុជានុយប៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយប៊ូតែតមួយែង ប្តូភសបងកកុំព្យូទ័របស់អនាក សហងយបនាទា ប់មកចុច F12 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ សូមែនានាឲំ្យបិទកុំព្យូទ័រ ប្បសិនសបងបសបងក។

មុជានុយប៊ូតែតមួយែងបង្ហា ញឧបករនា៍ែែលអនាកអាចប៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងសភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖
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● ប្ោយចល័ត (សបងម្ន)
● ប្ោយ STXXXX (សបងម្ន)

ចំណា:ំ XXX បង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុបទិក (សបងម្ន)
● ប្ោយថ្សរឹង SATA (សបងម្ន)
● ការភិនិច្ឆ័យ

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មងសចូលសប្បងសអប្កង់ែំសងងងប្បព័ន្ធិងែែរ។

មុជានុយប៊ូត

ចុច <F12> សលសពលែែលងូសដ្គ  Dell™ សលចសងងងសែងមីីចាប់សិិងមមុជានុយប៊ូតែតមួយសពលនមួយនឹងបញ្ជីឧបករនា៍ប៊ូតែែលប្តឹមប្តូភសប្ម្ប់ប្បព័ន្ធ។ ជសប្មងសៃនការភិនិច្ឆ័យនិងតសម្លងង BIOS ក៏ប្តូភរានបញចាូលកនាុងមុជានុយសនះិងែែរ។ ឧបករនា៍ែែលរានរ៉យសលសលងមុជានុយប៊ូតអាប្ស័យសលង
ឧបករនា៍ែែលអាចប៊ូតរានសលកនាុងប្បព័ន្ធ។ មុជានុយសនះម្នប្បសយ៉ជន៍សលសពលអនាកម្នបំនាងសែងមីីប៊ូតឧបករនា៍នក់ោក់ណាមួយ ឬសែងមីីបង្ហា ញនូភការភិនិច្ឆ័យសប្ម្ប់ប្បព័ន្ធ។ ការសប្បងមុជានុយប៊ូតមិនសធិងឲ្យម្នការផ្្ល ស់បិូរនូភលំោប់របស់ប៊ូតែែលិទាុកសលកនាុង BIOS សងងយ។

ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● ប៊ូត Legacy ៖

○ HDD ខាងកនាុង
○ សលងផ្ទា ងំ NIC

● ប៊ូត UEFI ៖
○ Windows Boot Manager

● ជសប្មងសសិសេងៗសទវត៖
○ ការតសម្លងង BIOS

○ ការអាប់សែតពន្លជា BIOS

○ ការភិនិច្ឆ័យ
○ បដាូរការកំនាត់មាូែប៊ូត

ទិែ្ឋភាពទូសៅៃនការសរវបចំប្បព័ន្ធ
ការសរវបចំប្បព័ន្ធអនុញ្ញា តឲ្យអនាក៖
● ផ្្ល ស់បិូរព័ត៌ម្នកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធបនាទា ប់ពីអនាកបែន្ថម ផ្្ល ស់បិូរ ឬសោះែិនាករឹងសចញពីកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
● កំនាត់ ឬផ្្ល ស់បិូរជសប្មងសែែលសប្ជងសរានសោយអនាកសប្បង ែូចនពាក្យសម្្ង ត់អនាកសប្បង។
● អានទំហំបចចាុបីននាៃនអង្គចងចាំ ឬកំនាត់ប្បស្ទប្ោយថ្សរឹងែែលរានែំសងងង។
មុនសពលអនាកសប្បង System Setup (ការសរវបចំប្បព័ន្ធ) នការប្បសសងរែែលអនាកកត់ទុកព័ត៌ម្នសអប្កង់ៃនការសរវបចំប្បព័ន្ធសប្ម្ប់សប្បងប្រាស់នាសពលខាងមុែ។

ប្បយ័តនា: លុះប្រាែតអនាកនអនាកសប្បងកុំព្យូទ័រជំនាញ សូមកុំផ្្ល ស់បិូរការកំនាត់សប្ម្ប់កម្ម ភិធីសនះឲ្យសសាះ។ ការផ្្ល ស់បិូរមួយចំនួនអាចបណិាលឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់អនាកែំសនាងរការមិនប្បប្កតី។

ការចូលសប្បង System Setup (ការសរវបចំប្បព័ន្ធ)
1. សបងក (ចាប់សិិងមសបងកសងងងភិញ)កុំព្យូទ័ររបស់អនាក ។
2. សលសពលែែលនិមិតិិសញ្ញា  Dell សលចសងងង សូមចុច F2 ភា្ល ម។

ទំព័រតសម្លងងប្បព័ន្ធប្តូភរានបង្ហា ញ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងសោកអនាកចាយំូរសហងយនិមិតិិសញ្ញា របស់ប្បព័ន្ធែំសនាងរការប្តូភរានបង្ហា ញ ចារំហូតែល់សោកអនាកស្ងញ Desktop។ បនាទា ប់មកបិទរឺក៏សបងកកុំព្យូទ័រសងងង ភិញសហងយសាកលីងមិងសទវត។

ចំណា:ំ បនាទា ប់ពីនិមិតិិសញ្ញា  របស Dell សោតមក, សោកអនាកអាចចុច F12 សហងយសប្ជងសសរីស BIOS setup (ការតសម្លងងBIOS)។
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ជសប្មងសសអប្កង់ទូសៅ
ែិនាកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសសសរបស់ដែែភរសំខាន់របស់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ព័ត៌ម្នអំពីប្បព័ន្ធម្ា សុីន ែិនាកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសសសរបស់ដែែភរសំខាន់របស់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

● ព័ត៌ម្នអំពីប្បព័ន្ធ៖ កំែនាសអប្កង់ BIOS, សា្ល កសសបកម្ម, សា្ល កប្ទព្យសកម្ម, សា្ល កកាន់កាប់, កាលបរិសច្ឆទកាន់កាប,់ កាលបរិសច្ឆទិលិត និងសលែកូែសសបកម្មរហ័ស។
● ព័ត៌ម្នអំពីអង្គចងចាំ៖ បង្ហា ញអង្គចងចាំរានែំសងងង, អង្គចងចាអំាចសប្បងរាន, សលីងន, មាូែឆ្ែនលអង្គចងចា,ំ បសចចាកភិទ្យាអង្គចងចា,ំ ទំហំ DIMM ASize, ទំហំ DIMM B Size

● ព័ត៌ម្នអំពីអង្គែំសនាងរការ៖ ប្បស្ទអង្គែំសនាងរការរបស់សអប្កង់, ចំនួនសនាូល, សលែសម្្គ ល់អង្គែំសនាងរការ, សលីងននាងិកាបចចាុបីននា, សលីងននាងិកាអបីបរម្, សលីងននាងិកាអតិបរម្, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់អង្គែំសនាងរការ L2, ឃ្្ល ំងសម្្ង ត់របស់
អង្គែំសនាងរការ L3, សមត្ថភាព HT និងបសចចាកភិទ្យា 64 ប៊ីត។ សមត្ថភាព HT, និងបសចចាកភិទ្យា 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌ម្នអំពីឧបករនា៍៖ បង្ហា ញថ្សរឹងចមីង, M.2 SATA2, M.2 SATA, M.2 PCIe SSD-0, អាសយោ្ឋ ន MAC LOM, ឧបករនា៍បញ្្ជ ភិសែអូ, កំែនាភីសែអូ BIOS, អង្គចងចាំ
របស់ ភីសែអូ, ប្បស្ទផ្ទា ងំ, រុនាភាពបង្ហា ញសែងម, ឧបករនា៍បញ្្ជ សំសងង, ឧបករនា៍ WiFi, ឧបករនា ៍WiGig, ឧបករនា៍ចល័ត, ឧបករនា៍ប៊្លូធូស។

Battery
Information

បង្ហា ញអំពីសា្ថ នភាពថ្ម និងប្បស្ទអាោប់ទ័រ AC ែែលរានភា្ជ ប់សៅកុំព្យូទ័រ។

លំោប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល ស់បិូរលំោប់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែសិងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។
● ប្ោយថ្សតូច
● HDD កនាុង
● ឧបករនា៍ិទាុកUSB

● ប្ោយ CD/DVD/CD-RW

● NIC នប់សលងបនទាះ

ជសប្មងសប៊ូតលំោប់ែ្ពស់ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកនូភជសប្មងស ROMs ចាស់សែងមីីែំសនាងរការ។ រាមលំនាសំែងម, សបងកជសប្មងស ROMs ចាស់ ប្តូភរានបិទ។

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផ្្ល ស់បដាូរកាលបរិសច្ឆទ និងសពលសភោ។

ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
NIC រានរួមបញចាូល អនុញ្ញា តិអនាកសែងមីីកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រប់ប្រងបណាដា ញបញចាូលោនា ។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● រានបិទ
● រានសបងក
● សបងក w/PXE៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

រន្ធរាា រ៉ា ែងល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធរាា រ៉ា ែងលសលសលងឧបករនា៍តភា្ជ ប់។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● AT៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● PS2

● ECP

រន្ធសសវសរវល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធរន្ធសសវសរវលែែលរានរួមបញចាូល។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● COM1៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● COM2

● COM3

● COM4

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ ប្ោយថ្សរឹង SATA ខាងកនាុង។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● រានបិទ
● AHCI

● RAID សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធប្ោយ SATA សលងផ្ទា ងំ។ ប្ោយទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
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ជសប្មងស បរិយ៉យ

● SATA-0

● SATA-2

● SATA-4

● M.2 PCI-e SSD-0

SMART Reporting ែិនាកសនះប្រប់ប្រងថ្សតងម្នកំហុសប្ោយថ្សរឹង សប្ម្ប់ប្ោយរួមបញចាូលោនា ប្តូភរានរ៉យការនា៍កនាុងអំងុងសពលចាប់សិដាងមប្បព័ន្ធែែរឬសទ។ បសចចាកភិទ្យាសនះរជានែិនាកមួយៃនលក្ខនាៈបសចចាកសទស SMART (Self Monitoring
Analysis and Reporting Technology, ការភិភារប្តួតពិនិត្យែ្លួនឯងនិងបសចចាក ភិទ្យារ៉យការនា៍)។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទរាមលំនាសំែងម។
● សបងកការរ៉យការនា៍សា្ម ត

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB សនះរជានលក្ខនាៈពិសសសនជសប្មងស។

ែិនាកសនះកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករនា៍បញ្្ជ  USB ែែលរានរួមបញចាូលោនា ។ ប្បសិនសបងការោបំ្ទប៊ូតរានសបងក, ប្បព័ន្ធប្តូភរានអនុញ្ញា តឲ្យែំសនាងរការប្រប់ប្បស្ទៃនឧបករនា៍ិទាុក USB (HDD, កូនសសាអង្គចងចាំ, ថ្សទន់)។

សបងសិនប្ចក USB ប្តូភរានសបងក ឧបករនា៍ែែលភា្ជ ប់សៅប្ចកសនះនឹងប្តូភរានសបងក និងអាចសប្បងរានសប្ម្ប់ OS។

ប្បសិនសបងប្ចក USB ប្តូភរានបិទ ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការមិនអាចសមងលស្ងញឧបករនា៍ណាមួយែែលភា្ជ ប់សៅនឹងប្ចកសនះសទ។

ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● សបងកការោបំ្ទប៊ូត USB (សបងករាមលំនាសំែងម)
● សបងកប្ចក USB ខាងសប្រ (សបងករាមលំនាំសែងម)
● សបងកប្ចក Thunderbolt (សបងករាមលំនាសំែងម)។
● សបងកការប៊ូត Thunderbolt

● ប្តូភែតអនុញ្ញា ត Dell Docks (សបងកសោយលំនាំសែងម)
● សបងកប៊ូត Thunderbolt នមុន (ans PCIe ពីសប្កាយ TBT)

● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — ោ្ម នសុភត្ថិភាព
● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — កំនាត់សោយអនាកសប្បង (សបងកសោយលំនាំសែងម)
● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — ការភា្ជ ប់សុភត្ថិភាព
● ថ្នា ក់សុភត្ថិភាព — សំរ៉ប់ែតរន្ធសអប្កង់

ចំណា:ំ កិារចុច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាងរការសលកនាុងការែំសងងង BIOS សោយមិនរិតពីការកំនាត់ទាំងសនះ។

USB PowerShare ែិនាកសនះកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធលក្ខនាៈពិសសសៃនអាកបីកិ រិយ៉ USB PowerShare ។ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តកា្យអនាកសែងមីីសាកឧបករនា៍ខាងសប្រសោយការសប្បងថ្មពលថ្មប្បព័ន្ធរក្សាទុករាមរយៈប្ចក USB
PowerShare។

Audio ែិនាកសនះប្តូភរានសបងករឺបិទសោយឧបករនា៍សំសលងរួមបញចាូល រាមលំនាំសែងម សបងកសំសលង ជសប្មងសប្តូភរានសប្ជងសសរីស។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● សបងកមីប្កូហិូន (រានសបងករាមលំនាំសែងម)
● សបងកឧបករនា៍បំពងសំសងងខាងកនាុង (រានសបងករាមលំនាសំែងម)

Keyboard
Illumination

ប្តង់សនះអាចសអាយសោកអនាកែំសនាងរការរសបវបមុែង្រស្្លងងកិារចុច កំរិតពន្លជាៃនកិារចុចអាចកំនត់រានព0ី% ែល់ 100%។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● ប្សអាប់
● ្្លជា (រានសបងករាមលំនាំសែងម)

Keyboard
Backlight Timeout
on AC

សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលងអាចបន្ថយនមួយជសប្មងស AC លក្ខនាៈពិសសសៃនស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចរជាមិនប្តូភរានបាះពាល់។ ស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចបនិោំប្ទកប្មិតស្្លងងបំ្្លជាសិសេងៗោនា ។ ែិនាកសនះម្នឥទ្ធិពលសលសពលពន្លជាខាងសប្កាយប្តូភរានសបងក។
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី (សបងករាមលំនាំសែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលង AC សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលងអាចបន្ថយនមួយជសប្មងសថ្ម លក្ខនាៈពិសសសៃនស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចរជាមិនប្តូភរានបាះពាល់។ ស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចបនិោំប្ទកប្មិតស្្លងងបំ្្លជាសិសេងៗោនា ។ ែិនាកសនះម្នឥទ្ធិពលសលសពលពន្លជាខាងសប្កាយប្តូភរានសបងក។
● 5 ភិនាទី
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● 10 ភិនាទី (សបងករាមលំនាសំែងម)
● 15 ភិនាទី
● 30 ភិនាទី
● 1 នាទី
● 5 នាទី
● 15 នាទី
● មិនែែល

សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចនមួយ AC សម្ា ងៃនពន្លជាកិារចុចសលសលងអាចបន្ថយនមួយជសប្មងស ACមិនបាះពាល់សៅសលងមុែង្រពន្លជាកិារចុចសងងយ ស្្លងងបំ្្លជាកាដា រចុចបនិោបំ្ទកប្មិតស្្លងងបំ្្លជាសិសេងៗោនា ។ ែិនាកសនះម្នឥទ្ធិពលសលសពលពន្លជាខាងសប្កាយប្តូភរានសបងក។

Touchscreen កែន្លងសនះសំរ៉ប់ប្រប់ប្រងការសបងកបិទសអប្កង់បាះ
● សអប្កង់ចុចរាន(រានសបងករាមលំនាសំែងម)

Unobtrusive Mode ជំសរីសសនះសបងកសលសពលចុច Fn+F7 បិទអំពូលនិងប្បព័ន្ធបសញចាញសំសលងទាងំអស់សលកនាុងប្បព័ន្ធ។ សែងមីីបនិប្បតិបតិិការធម្មរា សូមចុច Fn+F7 មិងសទវត។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានបិទរាមលំនាសំែងម។

Miscellaneous
Devices

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ទាងំសនះ៖
● សបងកកាសមរ៉ា  —រានសបងករាមលំនាំសែងម
● សបងកការពារធា្ល ក់ ប្ោយថ្សរឹង (សបងករាមលំនាសំែងម)
● សបងកកាតសុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) (សបងករាមលំនាសំែងម)
● បនទាះប៊ូត Secure Digital (SD) (សុភត្ថិភាពឌីជីថល)

● អានកាតឌីជីថលសុភត្ថិភាព(SD) - ែតទប្មង់បាុសណាោ ះ

ជសប្មងសសអប្កង់ ភីសែអូ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់កប្មិតពន្លជាសអប្កង់សោយែិអាកសៅសលងប្ប្ពថ្មពល (On Battery and On AC) (សលសលងថ្មពល និងសលសលង AC)។

ចំណា:ំ ការកំនាត់ ភីសែអូនឹងអាចសមងលស្ងញែតសលសពលកាតភីសែអូប្តូភរានែំសងងងសៅកនាុងប្បព័ន្ធបាុសណាោ ះ។

ជសប្មងសសអប្កង់សុភត្ថិភាព
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង (admin)។

ចំណា:ំ អនាកប្តូភែតកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងមុននឹងកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹង។ ការលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធសោយសិ័យប្បភតិិនឹងលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹង។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

ពាក្យសម្្ង ត ់M.2 SATA
SSD

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសម្្ង ត ់M.2 SATA SSD។

ចំណា:ំ ការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់សនរជ័យម្នប្បសិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ មិនរានកំនាត់

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបង្ខំជសប្មងសសៅនកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ំងននិចចា។

ការកំនាត់រាមលំនាំសែងម៖ ការសបងកពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ងំមិនប្តូភរានសប្ជងសសរីស។
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ចំណា:ំ ប្បសិនសបងពាក្យសម្្ង ត់ខា្ល ំងប្តូភរានសបងក ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងអនាកប្រប់ប្រងប្តូភែតម្នយ៉ា ងសដចណាស់អកសេរតូចសលងមួយ អកសេរតូចសប្កាមមួយ និងយ៉ា ងសដចណាស់អកសេរ 8 តួ។

Password
Configuration

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ប្បែភងពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង និងប្បព័ន្ធនអបីបរម្ និងអតិបរម្។

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការអនុញ្ញា តសែងមីីរំលងពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ HDD ខាងកនាុងសលសពលបរានកំនាត់។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● រានបិទ
● រំលងការចាប់សិដាងមសងងងភិញ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទការអនុញ្ញា តសប្ម្ប់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ប្ោយថ្សរឹងសលសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ Allow Non-Admin Password Changes(អនុញ្ញា តការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ែែលមិនែមននអនាកប្រប់ប្រង) ប្តូភរានសប្ជងសសរីស។

Non-Admin Setup
Changes

អនុញ្ញា តិឲ្យអនាកសសប្មចចិតិថ្សតងប្តូភបដាូរសៅជសប្មងសែំសងងងប្តូភរានអនុញ្ញា តិសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ប្បសិនសបងបិទជសប្មងសែំសងងងប្តូភរានបិទសោយពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង។

UEFI Capsule
Firmware Updates

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្រប់ប្រងថ្សតងប្បព័ន្ធសនះអនុញ្ញា តឲ្យម្នការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS រាមរយៈកញចាប់កសន្សាមអាប់សែត UEFI ។
● ការសបងកែំសនាងរការប្ោប់កម្ម ភិធីបង្កប់ UEFI សអាយទាន់សម័យ (សបងករាមលំនាសំែងម)

សុភត្ថិភាព TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកមាូឌុលសភទិកាែែលទុកចិតិ (TPM) កនាុងអំងុងសពល POST។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● TPM សបងក (សបងករាមលំនាសំែងម)
● សម្អា ត
● ការបង PPI សោយសប្បងពាក្យបញ្្ជ ៖ ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តសោយទំរង់សែងម
● Attestation សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● Key Storage សបងក៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។
● ការរំលង PPI សប្ម្ប់ពាក្យបញ្្ជ ែែលរានបិទ
● SHA-256 (សបងករាមលំនាំសែងម)
● រានបិទ
● រានសបងក

ចំណា:ំ សែងមីីែំសងងងជំនាន់ ឬទម្្ល ក់ជំនាន់ TPM1.2/2.0 ប្តូភទាញយក(សួហិែភរ) TPM wrapper tool (ឧបករនា៍ភត្ថុតប្មឹម TPM)។

Computrace អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកែំសនាងរការ ឬបិទសូហិែភរ Computrace (រាមោនកុំព្យូទ័រ) នជសប្មងស។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● បិទែំសនាងរការ
● បិទ
● សបងកែំសនាងរការ

ចំណា:ំ ជសប្មងសសបងកែំសនាងរការ និងបិទនឹងសបងកែំសនាងរការ ឬបិទមុែង្រសនះនអចិៃ្គនិយ៍ សហងយនឹងមិនម្នការផ្្ល ស់បដាូរប្តូភរានអនុញ្ញា តសទវតសទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ បិទែំសនាងរការ

CPU XD Support អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកមាូែ Execute Disable (បិទការប្បតិបតិិការ) ៃនអង្គែំសនាងរការ។

សបងកការោំប្ទ CPU XD (លំនាសំែងម)

OROM Keyboard
Access

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ជសប្មងសសែងមីីចូលសៅកាន់សអប្កង់ជសប្មងសការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធ ROM សោយសប្បង Hotkeys (ប្ោប់ចុចចង) សពលសិដាងមែំសនាងរការ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● សបងក
● សបងកមួយែង
● បិទ

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានសបងក

Admin Setup
Lockout

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉រ៉ងំអនាកសប្បងពីការចូលបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលសពលពាក្យសម្្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

ពាក្យសម្្ង ត់សមមិនឲ្យចូល អនុញ្ញា តិឲ្យអនាកបិទការោំប្ទពាក្យសម្្ង ត់សមមិនឲ្យចូល ពាក្យសម្្ង ត់ថ្សរឹងប្តូភការសែងមីីសម្អា តមុនសពលការកំនាត់អាចប្តូភរានបដាូរ។
● អនុញ្ញា តចាក់សសាសលែសម្្ង ត់សម (រានបិទ)
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ជសប្មងសសអប្កង់ប៊ូតសុភត្ថិភាព
ជសប្មងស បរិយ៉យ
សបងកប៊ូតសុភត្ថិភាព ជសប្មងសសនះសបងក ឬបិទមុែង្រប៊ូតម្នសុភត្ថិភាព។

● រានបិទ
● រានសបងកែំសនាងរការ

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានសបងក។

មាូតប៊ូតសុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តសអាយអនាកផ្្ល ស់បិូរសៅកនាុងមាូតប្បតិបតិិការប៊ូតសុភត្ថិភាព ែកែប្បអាកបីកិ រិយ៉របស់ប៊ូតសុភត្ថិភាព សែងមីីអនុញ្ញា តកា្យម្នការបយតៃម្លសលងហត្ថសលខាប្ោយភឺ UEFI ។ ជសប្មងសម្ន៖
● Deployed Mode - ពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភៃនប្ោយភឺ UEFI និងកម្ម ភិធីទាញប៊ូត មុនអនុញ្ញា តកា្យម្នប្បតិបតិិការ។
● Audit Mode - អនុភតិការពិនិត្យហត្ថសលខា បាុែនិមិនសធិងការរ៉រ៉ងំសលងប្បតិបតិិការៃនប្ោយភឺ UEFI ទាងំអស់ និងកម្ម ភិធីទាញប៊ូតសនាះសងងយ។

លំនាំសែងម៖ មាូែោក់ែំសនាងរការ

ការប្រប់ប្រងកូនសសាជំនាញ ឲ្យអនាកសរវបចំមូលោ្ឋ នទិននាន័យសោយប្ោប់ចុចសុភត្ថិភាព ករនាីប្បព័ន្ធសលកនាុង Custom Mode (មាូែរាមតប្មូភការ) ។ សបងកជសប្មងស Custom Mode ប្តូភរានបិទរាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងសម្ន៖
● PK

● KEK

● db

● dbx
ប្បសិនសបងអនាកសបងក Custom Mode ជសប្មងសពាក់ព័ន្ធសប្ម្ប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសងងង។ ជសប្មងសម្ន៖
● រក្សាទុកកនាុងឯកសារ—រក្សាទុកប្ោប់ចុចសៅកនាុងឯកសារែែលរានសប្ជងសសរីសរបស់អនាកសប្បង។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសប្ោប់ចុចបចចាុបីននានមួយប្ោប់ចុចមួយពីឯកសារែែលរានសប្ជងសសរីសសោយអនាកសប្បង។
● បែន្ថមពីឯកសារ—បែន្ថមប្ោប់ចុចមួយសៅមូលោ្ឋ នទិននាន័យបចចាុបីននាពីឯកសារែែលរានសប្ជងសសរីសសោយអនាកសប្បង
● លុប—លុបប្ោប់ចុចែែលរានសប្ជងសសរីស
● កំនាត់ប្ោប់ចុចទាំងអស់សងងងភិញ—កំនាត់សងងងភិញសៅនលំនាសំែងម
● លុបប្ោប់ចុចទាំងអស់—លុបប្ោប់ចុចទាងំអស់

ចំណា:ំ សបងអនាកបិទ Custom Mode សនាះរ៉ល់ការផ្្ល ស់បដាូរទាងំអស់ែែលរានសធិងសងងងនឹងប្តូភរានលុបសចាល សហងយប្ោប់ចុចនឹងសាដា រសៅនការកំនាត់លំនាំសែងម។

Intel Software Guard Extensions

ជសប្មងស បរិយ៉យ
ការសបងក Intel SGX ែិនាកសនះកំនាត់ឲ្យអនាកិដាល់នូភសុភត្ថិភាពសប្ម្ប់ែំសនាងរការកូែ/រក្សាទុកព័ត៌ម្នរសសងបសលកនាុងបរិបទ OS សំខាន់។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● រានបិទ
● រានសបងក
● កម្មភិធីប្តូភរានប្រប់ប្រង៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

ទំហំអង្គចងចាបំែន្ថម ជសប្មងសសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចារំក្សាទុកបែន្ថមរបស ់SGX)។ ជសប្មងសម្ន៖
● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB

ជសប្មងសសអប្កង់ប្បតិបតិិការ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Multi Core
Support

ែិនាកសនះកំនាត់ថ្សតងែំសនាងរការម្នសនាូលមួយឬទាំងអស់រានសបងក ការអនុភតិៃនកម្ម ភិធីែ្លះរានសកងនសងងងសលសពលសប្បងនមួយសនាូលបែន្ថមសទវត
● ទាំងអស់(សបងករាមលំនាំសែងម)
● 1
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ជសប្មងស បរិយ៉យ

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមុែង្រ Intel SpeedStep ។
● សបងក Intel SpeedStep

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទសា្ថ នភាពមិនែំសនាងរការរបស់អង្គចងចាបំែន្ថម។
● សា្ថ នភាព C

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំសនាងរការ។
● សបងក Intel TurboBoost

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានសបងក។

ជសប្មងសសអប្កង់ប្រប់ប្រងថ្មពល
ជសប្មងស បរិយ៉យ
លក្ខនាៈ AC អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសបងកសោយសិ័យប្បភតិិសលសពលអាោប់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ ប់។

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ មុែង្រភា្ញ ក់សលសលង AC មិនប្តូភរានសប្ជងសសរីស។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសបងកសោយសិ័យប្បភតិិ។ ជសប្មងសម្ន៖
● រានបិទ
● សរវងរ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងសធិងការ
● ៃថ្ងែែលសប្ជងសសរីស

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានបិទ

ោំប្ទការោស់រាម USB អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកឧបករនា៍ USB សែងមីីែំសនាងរការប្បព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។
ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសសសសនះម្នមុែង្រែតសលសពលភា្ជ ប់អាោប់ទ័រ AC បាុសណាោ ះ។ ប្បសិនសបងអាោប់ទ័រថ្មពល AC ប្តូភរានែកសចញកនាុងអំងុងសពលសំងំ សនាះការែំសងងងប្បព័ន្ធផិ្ច់ថ្មពលសចញពីរន្ធ USB ទាងំអស់សែងមីីរក្សា
ថ្មពលថ្ម។

● សបងកោំប្ទការោស់រាម USB

● ភា្ញ ក់សលងែុំបំែបក Dell USB-C (សបងកែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុឥតែែសេ ឲ្យអនាកសបងក ឬបិទលក្ខនាៈពិសសសែែលបដាូរពីបណាដា ញម្នែែសេសៅបណាដា ញឥតែែសេសិ័យប្បភតិិសោយែិអាកសលងការតភា្ជ ប់រូបភនដា។
● ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WLAN

● ការបញ្្ជ ភិទ្យុ WWAN

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានបិទ។

ោបំ្ទការោស់រាម LAN/
WLAN

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទលក្ខនាៈពិសសសែែលសបងកកុំព្យូទ័រពីសា្ថ នភាពបិទសលសពលែែលជំរុញសងងងសោយ សញ្ញា  LAN។
● រានបិទ
● ែត LAN បាុសណាោ ះ
● ែត WLAN បាុសណាោ ះ
● LAN ឬ WLAN

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ រានបិទ

ប្លុកការសែក ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉ងំែទាប់ការចូលសែក (សា្ថ នភាព S3) សលកនាុងបរិយ៉កាសប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការកំពុងែំសនាងរការ។

រ៉ងំែទាប់ការសែក (សា្ថ នភាព S3)

ការកំនាត់លំនាំសែងម៖ ជសប្មងសប្តូភរានបិទ
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ជសប្មងស បរិយ៉យ
Peak Shift ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកបន្ថយការសប្បងប្រាស់ថ្មពល AC អំងុងសពលថ្មពលសកងនសងងងែ្ពស់សលសពលៃថ្ង។ បនាទា ប់ពីអនាកសបងកជសប្មងសសនះប្បព័ន្ធរបស់អនាកែំសនាងរការរានែតសលសលងថ្មបាុសណាោ ះ សទាះបីន AC ប្តូភរានភា្ជ ប់ក៏សោយ។

ការកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មកប្មិតែ្ពស់ ជសប្មងសសនះឲ្យអនាកបសង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសបងកជសប្មងសសនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនាកសប្បង ភិធីសាកសិង់ោរ និងបសចចាកសទសសិសេងសទវត និងកនាុងអំងុងសពលសប្រសម្ា ងសធិងការសែងមីីបសង្កងនអាយុថ្ម។

រានបិទ

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ រានបិទ

រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មចមីង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសមាូែសាកថ្ម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖ ជសប្មងសម្ន៖
● សប្មប
● Standard — សាកថ្មសពញកនាុងអប្រាសិង់ោរ។
● ExpressCharge — ថ្មសាកកនាុងរយៈសពលែ្លីសោយសប្បងប្រាស់បសចចាកភិទ្យាសាកថ្មឆ្ប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
● ការសប្បងប្រាស់ AC នចមីង
● ផ្ទា ល់ែ្លួន
ប្បសិនសបងរានសប្ជងសសរីសមុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ អនាកអាចកំនាត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់សិិងមមុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ និងបញ្ឈប់មុែង្រសាកថ្មរាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែសាកថ្មទាងំអស់មិនអាចសប្បងសប្ម្ប់ថ្មប្រប់ប្បស្ទរានសទ។ សែងមីីសបងកជសប្មងសសនះ សូមបិទជសប្មងស ការកំនាត់ការសាកថ្មកប្មិតែ្ពស់ ។

រសបវបសប្ម្ក ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្បង សែងមីីសប្ជងសសរីសមាូនសែកនាមួយែែលនឹងប្តូភសប្បងសោយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។
● ការសប្ជងសសរីសសិ័យប្បភតិិៃន OS

● Force S3 (សបងកែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)

ថ្មពលឧបករនា៍ភា្ជ ប់ប្បស្ទ C ជសប្មងសសនះអនុញ្ញា តកា្យអនាកកំនាត់ថ្មពលអតិបរម្ែែលអាចប្តូភរានែកសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប ់USB ប្បស្ទ C រាន។
● 7.5 Watts (សបងកែំសនាងរការរាមលំនាំសែងម)
● 15 បា ត

ជសប្មងសឥរិយ៉បថសអប្កង់ POST

ជសប្មងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទសារប្ពម្ន (BIOS) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធសលសពលអនាកសប្បងអាោប់ទ័រថ្មពលនក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាសំែងម៖ សបងកការប្ពម្នអំពីអាោប់ទ័រ

Keypad
(Embedded)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងសយកភិធីសា្គសិមួយកនាុងចំសណាមភិធីសា្គសិពីរសែងមីីសបងកបនទាះប្ោប់ចុចែែលប្តូភរានបង្កប់សលកនាុងកាដា រចុចខាងកនាុង។
● Fn Key Only (ែតប្ោប់ចុច Fn)៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។
● By Numlock

ចំណា:ំ សពលការតំសងងងកំពុងតំសនាងរការ ជសប្មងសសនះោ្ម នប្បសិទ្ធិភាពសទ។ ការតំសងងងរជាតំសនាងរការែតទប្មង់ប្ោប់ចុច Fn ែតបាុសណាោ ះ។

កនាដាុ រ/បនទាះបាះ អនុញ្ញា តិឲ្យអនាកកំនាត់ពីរសបវបែែលប្បព័ន្ធទទួលយកកនាដាុ រ និងបនទាះបាះ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖
● កនាដាុ រសសវសរវល
● កនាដាុ រ PS2

● បនទាះបាះ/កនាដាុ រ PS-2៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាសំែងម។

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងកជសប្មងសប្ោប់ចុច Numlock សលសពលកុំព្យូទ័រប៊ូត។

សបងកបណាដា ញ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្ជងសរាមលំនាំសែងម។

Fn Key Emulation អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ជសប្មងសែែល Scroll Lock key (ប្ោប់ចុច Scroll Lock ) ប្តូភរានសប្បងសែងមីីប្រាប់រាមមុែង្ររបស់ប្ោប់ចុច Fn។

សបងកការប្រាប់រាមប្ោប់ចុច Fn (លំនាសំែងម)

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្បងប្ោប់ចុចបញចាូលោនា  Fn + Esc បិទសបងកែំសនាងរកការចមីងៃន F1–F12, របងមុែង្រសិង់ោរនិងបនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនសបងអនាកបិទជសប្មងសសនះ អនាកមិនអាចបិទសបងកែំសនាងរការចមីងៃនប្ោប់ចុចទាងំសនះរានសទ។ ជសប្មងស
ែែលអាចសធិងរានរជា៖
● Fn ចាក់សសារ។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្ជងសរាមលំនាំសែងម។
● Lock Mode Disable/Standard (មាូែចាក់សសា បិទ/សដាង់ោរ)
● Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់សសា សបងក/បនាទា ប់បនសេំ)
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Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងនសលីងនែំសនាងរការសោយរំលងជំដនមួយចំនួន។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖

● បប្ងួមនអបីរម្
● សពញសលញ (លំនាំសែងម)
● សិ័យប្បភតិិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងតការពន្យារសពលែំសនាងរការនមុនបែន្ថម។ ជសប្មងសទាំងសនះរជា៖
● 0 ភិនាទី។ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសប្ជងសរាមលំនាំសែងម។
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី

និមិតិសញ្ញា សពញសអប្កង់ ជសប្មងសសនះនឹងបង្ហា ញនិមិតិសញ្ញា សពញសអប្កង់ប្បសិនសបងរូបរបស់អនាកប្តូភោនា និងរុនាភាពបង្ហា ញសអប្កង់
● សបងកនិមិតិសញ្ញា សពញសអប្កង់

ប្ពម្ន និងកំហុស ជសប្មងសសនះ នឹងបាះពាល់ែល់ែំសនាងរការប៊ូតសែងមីីផ្អា កែតសពលែែលប្ពម្ន ឬកំហុសប្តូភរានរកស្ងញ។
● ផ្ទា ំងប្ពម្ននិងកំហុសជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងកសោយរាមលំនាំសែងម។
● បនិប្ពម្ន
● បនិប្ពម្ន និងកំហុស

ចំណា:ំ កំហុសចាត់ទុកថ្ធ្ងន់ធ្ងរែល់ែិនាករឹងៃនប្បព័ន្ធែំសនាងរការនឹងនទូសៅបញ្ជប់ែល់ប្បព័ន្ធ។

ជសប្មងសសអប្កង់ោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Virtualization អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទមុែង្របសចចាកភិទ្យានិម្មិតកម្មរបស់ Intel។

សបងកបសចចាកភិទ្យានិម្មិត Intel ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ សបងក ឬបិទមាូនីទ័រម្ា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្បងប្រាស់សមត្ថភាពដែែភរបែន្ថមែែលិដាល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់។

សបងក VT សប្ម្ប់ I/O ផ្ទា ល់ ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ការប្បតិបតិិការែែលទុកចិតិ ជសប្មងសសនះបញ្្ជ ក់ថ្សតង Measured Virtual Machine Monitor (MVMM, ការបស់ែភងរាមោនម្ា សុីននិម្មិតកម្ម) អាចសប្បងបែន្ថមសមត្ថភាពែិនាករឹងសិសេងៗែែលិដាល់សោយ Intel Trusted
Execution Technology (បសចចាកភិទ្យាប្បតិបតិិសជជានក់សោយ Intel)។ TPM Virtualization Technology (បសចចាកភិទ្យានិម្មិតកម្ម), និងបសចចាកភិទ្យា Virtualization សប្ម្ប់
ចូល/សចញប្តូភែតសបងកសែងមីីសប្បងលក្ខនាៈសនះ។

ប្បតិបតិិការែែលរានទុកចិតិ៖ ជសប្មងសសនះប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ជសប្មងសសអប្កង់ឥតែែសេ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
កុងរាក់ោ្ម នែែសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែែសេែែលអាចប្តូភរានប្រប់ប្រងសោយកុងរាក់ឥតែែសេ។ ជសប្មងសទាងំសនះរជា៖

● WWAN

● GPS (សលសលងមាូឌុល WWAN )

● WLAN/WiGig

● ប៊្លូធូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ការបញ្្ជ សបងក ឬបិទ WLAN និង WiGig ប្តូភរានចងភា្ជ ប់ោនា  សហងយពួកបមិនអាចសបងក ឬបិទសោយែ្លួនឯងរានសទ។

Wireless Device
Enable(សបងកឧបករនា៍ឥតែែសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសបងក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែែសេខាងកនាុង។
● WWAN/GPS

● WLAN/WiGig
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● ប៊្លូធូស

ជសប្មងសទាំងអស់ប្តូភរានសបងករាមលំនាំសែងម។

ជសប្មងសតំែហទាសំអប្កង់
ជសប្មងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសា្ល កសសបកម្មរបស់កុំព្យូទ័រអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបសង្កងត Asset Tag (សា្ល កប្ទព្យសកម្ម) របស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនសបងសា្ល កប្ទព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងសសនះមិនប្តូភរានកំនាត់រាមលំនាសំែងមសទ។

BIOS Downgrade សនះប្រប់ប្រងការហូរចូលកម្មភិធីបង្កប់ប្បព័ន្ធសៅកាន់កំែនាមុន។
● អនុញ្ញា តិឲ្យបន្ថយជំនាន់ BIOS (រានសបងកសោយលំនាំសែងម)

Data Wipe ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្បងលុបទិននាន័យសោយសុភត្ថិភាពពីឧបករនា៍ិទាុកខាងកនាុងទាងំអស់។ ខាងសប្កាមសនះរជានបញ្ជីឧបករនា៍ែែលរងបាះពាល់៖
● SATA HDD/SSD ខាងកនាុង
● M.2 SDD ខាងកនាុង
● M.2 PCIe ខាងកនាុង
● eMMC ខាងកនាុង

BIOS Recovery ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសស្គង្្គ ះពីលក្ខែនា្ឌ  BIOS ែូចមួយចំនួនសលសលងប្ោយថ្សរឹងចមីងរបស់អនាកសប្បង ឬប្ោប់ចុច USB ខាងសប្រ។
● ការសស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្សរឹង (រានសបងករាមលំនាសំែងម)
● BIOS សាដា រសងងងភិញសិ័យប្បភតិិ
● ែតងែតអនុភតិពិនិត្យការរួមបញចាូលោនា  (Integrity)

ជសប្មងសសអប្កង់កំនាត់សហតុប្បព័ន្ធ
ជសប្មងស បរិយ៉យ
ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍ POST ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍(កំសៅ) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុបប្ពឹតិិការនា៍(ថ្មពល) ៃនការែំសងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការអាប់សែត BIOS

ការអាប់សែត BIOS សលកនាុង Windows

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ សលកនាុងប្បអប់ Search support បយបញចាូលសា្ល កសសបកម្មរបស់កុំព្យូទ័របស់អនាក បនាទា ប់មកចុចសលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ សបងសិនអនាកមិនម្នសា្ល កសសបកម្ម សូមសប្បងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិសញ្ញា នាកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសោយសិ័យប្បភតិិ។ អនាកក៏អាចសប្បងសលែសម្្គ ល់ិលិតិល ឬែសិងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសោយែ្លួនឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីបញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងសសរីសប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
5. សលកនាុងបញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category សូមសប្ជងសសរីស BIOS ។
6. សប្ជងសសរីសកំែនាចុងសប្កាយបំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS សប្ម្ប់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
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7. បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក សូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសារបចចាុបីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទិែងសលងរូបតំណាងឯកសារបចចាុបីននាភាព BIOS និងអនុភតិរាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សល www.dell.com/support ។

ការអាប់សែត BIOS សលកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអាប់សែតប្បព័ន្ធ BIOS សលសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សល www.dell.com/support ។

សធិងបចចាុបីននាភាព BIOS សោយសប្បងប្ោយ USB សលកនាុង Windows

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. អនុភតិរាមភិធីសា្គសិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សលកនាុង "ការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS សលកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយបំិុត។
2. បសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចប៊ូតរាន។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 រាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។
4. ភា្ជ ប់ USB ែែលអាចប៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS ។
5. ចាប់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងសសរីសប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. បយបញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility បង្ហា ញសងងង។
8. សធិងរាមការែនានាែំែលបង្ហា ញសលសលងសអប្កង់សែងមីីបញចាប់ការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS ។

ការអាប់សែត BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time

ការអាប់សែត BIOS ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសោយសប្បងឯកសារ update.exe BIOS ែែលរានចម្លងសៅប្ោយ FAT32 USB សហងយប៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។

ប្បយ័តនា: ប្បសិនសបង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធសងងង ភិញ បនឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រសបវបសនះសលសពលប៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្បសិនសបង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះបអាចបណិាលឲ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីប្បធានបទសនះ សូមសមងលអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការឯកសារអាប់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្បងប្ោយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអាប់សែត BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time សលសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានបសង្កងតសងងងបនាទា ប់ពីឆ្នា  ំ2012 ម្នសមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចបញ្្ជ ក់រានសោយប៊ូតប្បព័ន្ធរបស់អនាកសៅមុជានុយប៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE ម្នបង្ហា ញនជសប្មងសប៊ូតសប្ម្ប់កុំព្យូទ័រ
របស់អនាក។ ប្បសិនសបងជសប្មងសប្តូភរានបង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងសសធិងបចចាុបីននាភាព BIOS សនះ។

ចំណា:ំ ម្នែតកុំព្យូទ័រែែលម្នជសប្មងសអាប់ែែត BIOS Flash Update សលកនាុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ សទងបអាចសប្បងមុែង្រសនះរាន។

ការអាប់សែតពីមុជានុយប៊ូត One-Time

សែងមីីអាប់ែែត BIOS របស់អនាកពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖

● ប្ោយ USB ប្តូភរានសំអាតសៅនប្បព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧបករនា៍មិនចាំរាច់អាចប៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្បតិបតិិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័ររបស់ Dell Support សហងយចម្លងសៅថតែំបូងៃនប្ោយ USB ។
● អាោប់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ ប់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្បព័ន្ធមុែង្រសែងមីីអាប់សែត BIOS

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្បតិបតិិែំសនាងរការអាប់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្បយ័តនា: ដមបិទប្បព័ន្ធកនាុងកំងុងសពលែំសនាងរការអាប់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនប៊ូតសទ ប្បសិនសបងអនាកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. ពីសា្ថ នភាពបិទថ្មពល បញចាូលប្ោយ USB ែែលអនាកចម្លងចូលសៅកនាុងរន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រ។
2. សបងកកុំព្យូទ័រ សហងយចុចសលងប្ោប់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់មុជានុយប៊ូត One-Time, សប្ជងសសរីស BIOS Update សោយប្បីស្តា ស៍ ឬប្ោប់ចុចសញ្ញា ប្ពួញ រួចចុច Enter ។

មុជានុយដិា ស BIOS ប្តូភរានបង្ហា ញ។
3. សូមចុចសលង Flash from file ។
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4. សប្ជងសសរីសយក external USB device

5. សប្ជងសសរីសឯកសារ រួចចុចពីរែងសៅសលងឯកសារសោល សហងយបនាទា ប់មក Submit។
6. សូមចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមសងងង ភិញសែងមីីអាប់សែត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រសនះនឹងចាប់សិិងមសងងងភិញបនាទា ប់ពីការអាប់សែត BIOS ប្តូភរានបញចាប់។

ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង
រារ៉ង 14. ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង 

ប្បស្ទពាក្យសម្្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាកប្តូភបយបញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាកប្តូភបយបញចាូលសែងមីីចូលសប្បងនិងសធិងការផ្្ល ស់បដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

អនាកអាចបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារសុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មុែង្រពាក្យសម្្ង ត់ិដាល់ជូននូភសនិិសុែកប្មិតមូលោ្ឋ នសប្ម្ប់ទិននាន័យសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មនុសសេប្រប់រូបអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសលសលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាករាន ប្បសិនសបងបមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសលសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសសសៃនពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានបិទ។

ការកំនាត់ពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងប្បព័ន្ធ
អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនាកប្រប់ប្រង សលសពលស្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតបាុសណាោ ះ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្បព័ន្ធ សូមចុច F12 ភា្ល មបនាទា ប់ពីថ្មពលសបងក ឬប៊ូតសងងង ភិញ។
1. សលកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងសយក Security សហងយចុច Enter ។

សអប្កង់ Security បង្ហា ញសងងង។
2. សប្ជងសយក System/Admin Password សហងយបសង្កងតពាក្យសម្្ង ត់សលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ Enter the new password ។

សប្បងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសម្្ង ត់អាចម្នតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងសដចណាស់ប្តូភម្នតួអកសេរពិសសសមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

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

3. បយបញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ែែលអនាករានបញចាូលមុនសលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសម្្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផ្្ល ស់បិូរែូចែែលរានសួរសោយ សារែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមនថ្មី។

ការលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងប្បព័ន្ធែែលម្នប្សាប់
ប្តូភធានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សលកនាុងការែំសងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប់។ អនាកមិនអាចលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប់សទ ប្បសិនសបងសា្ថ នភាព
ពាក្យសម្្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្បព័ន្ធ សូមចុច F12 ភា្ល មបនាទា ប់ពីថ្មពលសបងក ឬប៊ូតសងងងភិញ។
1. សលកនាុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងសយក System Security សហងយចុច Enter ។

សអប្កង់ System Security បង្ហា ញសងងង។
2. សលកនាុងសអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្បព័ន្ធ) សិទាងងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យសម្្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងសយក System Password ែក ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធែែលម្នប្សាប ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជងសយក Setup Password ែក ឬលុបពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងងែែលម្នប្សាប ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
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ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាកផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ចូរបញចាូលពាក្យសម្្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសលសពលម្នការទាមទារ។ ប្បសិនសបងអនាកលុបពាក្យសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ែំសងងង ចូរបញ្្ជ ក់ការលុបសលសពលម្នការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
6. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល ស់បដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់សិិងមនថ្មី។

ការសម្អា តការកំនាត់ CMOS

ប្បយ័តនា: ការសម្អា តការកំនាត់ CMOS នឹងសធិងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS កនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. សោះ រប្មបរាត។
2. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
3. សោះ ថ្មប្ោប់សំែបាត។
4. រង់ចាំមួយនាទី។
5. ោក់ ថ្មប្ោប់សំែបាត។
6. ភា្ជ ប់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
7. ោក់ រប្មបរាត។

ការសម្អា ត BIOS (តសម្លងងប្បព័ន្ធ) និង សលែសម្្ង ត់ប្បព័ន្ធ
សែងមីីជប្មះប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសម្្ង ត់ BIOS សូមសធិងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អនាកបសចចាកសទសជំនួយរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell រាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នអំពីរសបវបកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យសម្្ង ត់កម្ម ភិធី សូមអានឯកសារែែលភា្ជ ប់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីរបស់អនាក។
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ការសោះប្សាយបញ្ហា
ប្បធានបទ :

• ការប្រប់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
• កម្មភិធីសិ័យសតសិភា្ជ ប់នសប្សច (Built-in self-test, BIST)

• ការកំនាត់ Real Time Clock សងងងភិញ
• ការសស្គង្្គ ះប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
• សមសឌវបប្មុងទុក និងជសប្មងសសាដា រសងងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

• រំសោះថ្មពលសសសសល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ)

ការប្រប់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
ែូចនកុំព្យូទ័រយួរៃែភារសប្ចងនែែរ កុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់ Dell សប្បងថ្មលីចូមអុីយាុង។ ប្បស្ទមួយៃនថ្មលីចូមអុីយាុង រជាថ្មលីចូមអុីយាុងបាូលីែមរ។ ថ្មលីចូមអុីយាុងបាូលីែមរ ម្នការសកងនសងងងនូភប្បនប្បិយភាពនាបាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មីៗសនះ សហងយរានកា្ល យសៅនសិង់ោរសលកនាុងឧស្សាហកម្មសអងិចប្តូនិក សោយសារែតចំនាង់
ចំនូាលចិតិរបស់អតិថិជនសប្ម្ប់ទប្មង់សសដាងង (នពិសសសនមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែសសដាងងនងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ បសចចាក ភិទ្យាថ្មលីចូមអុីយាុងបាូលីែមរែែលម្នភា្ជ ប់មកនមួយ រជានករិាសកិានុពលែែលបណិាលឲ្យប្ោប់ថ្មសរាា ង

ថ្មែែលសរាា ងអាចបាះពាល់ែល់ែំសនាងរការៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែ។ សែងមីីទប់សា្ក ត់ការែូចខាតបែន្ថមសទវតចំសពាះឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប ់ឬសម្សភារិទាុកខាងកនាុងែែលនាឲំ្យែំសនាងរការមិនប្បប្កតី សូមបញ្ឈប់ការសប្បងកុំព្យូទ័រយួរៃែ និងសធិងឲ្យបអស់ថ្មពលសោយផិ្ច់អាោប់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យសប្បងអស់។

ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្បងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានែូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សយងងសូមិិល់អនុសាសន៍ឲ្យទាក់ទងសៅែិនាកជំនួយិលិតិល Dell សប្ម្ប់ជសប្មងសសែងមីីែូរថ្មែែលសរាា ងសលសប្កាមលក្ខែនា្ឌ ៃនកិចចាសន្យាធានាឬកិចចាសន្យាសសបកម្ម សោយរួមបញចាូលទាំងជសប្មងសសប្ម្ប់ែូរសោយ
អនាកបសចចាកសទសសសបកម្មែែលរានអនុញ្ញា តរបស ់Dell ិងែែរ។

ការែនានាំសប្ម្ប់ការប្រប់ប្រង និងការបិូរថ្មលីចូមអុីយាុងម្នែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភប្បុងប្បយ័តនាសលសពលសប្បងប្រាស់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● សធិងឲ្យថ្មអស់ថ្មពលមុនសពលសោះបសចញពីប្បព័ន្ធ។ សែងមីីសធិងឲ្យថ្មអស់ថ្មពល សូមែកអាោប់ទ័រ AC សចញពីប្បព័ន្ធ សហងយប្បតិបតិិប្បព័ន្ធែតសលងថ្មពលថ្មបាុសណាោ ះ។ សលសពលែែលប្បព័ន្ធនឹងែលងម្នែំសនាងរការសលសពលែែលប៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច សនាះថ្មអស់ថ្មពលទាងំប្សុងសហងយ។
● ដមបំែបក ទម្្ល ក់ សធិងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មកនាុងសីតុនាហា ភាពែ្ពស់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ដមបែន្ថមសម្្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្បងឧបករនា៍ប្រប់ប្បស្ទសែងមីីទល់ ឬោស់ថ្ម។
● ប្បសិនសបងថ្មប្តូភនប់សលកនាុងឧបករនា៍សោយសារែតបសរាា ង កុំព្យាយ៉មសោះបសោយចាក់ទម្លុះ ពត ់ឬកសមទាចប សប្ពាះថ្បអាចបង្កឲ្យម្នសប្ោះថ្នា ក់។
● មិនប្តូភបាុនបាងែំសងងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រយួរៃែសងងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្របែនិាប់សលសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្បរល់សៅកា្យ Dell ភិញសលកនាុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (ិិល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសោរពរាមបទបញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្របែនិាប់សលសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សលឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកៃឆនាែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយិលិតិល Dell រាមរយៈ https://www.dell.com/support សប្ម្ប់ជំនួយ និងការែនានាបំែន្ថម។
● ការសប្បងថ្មែែលមិនែមននរបស់ Dell ឬមិនប្តូភោនា អាចបសង្កងនដនិ្័យៃនការសឆះ ឬិទាុះ។ សូមែូរថ្មែតនមួយថ្មប្តូភោនា ែែលរានទិញពី Dell ែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីសធិងការនមួយកុំព្យូទ័រ Dell របស់អនាក។ កុំសប្បងថ្មពីកុំព្យូទ័រសិសេងសទវតនមួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។ ប្តូភទិញអារុយពិតប្រាកែពី

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

ថ្មលីចូមអុីយាុង អាចសរាា ងសប្កាមសហតុិលនសប្ចងនែូចន អាយុកាល ចំនួនៃនភែិែែលរានសាក ឬការបាះពាល់សៅនឹងកំសៅែ្ពស់។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីរសបវបែកលមអាែំសនាងរការ និងអាយុកាលៃនថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ ប្ពមទាងំសែងមីីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពកសកងតសងងងៃនបញ្ហា  សូមចូលសមងល Dell Laptop
Battery - Frequently Asked Questions (ថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell - សំនួារែែលសួរនញឹកញាប់) ។

កម្មភិធីសិ័យសតសិភា្ជ ប់នសប្សច (Built-in self-test, BIST)

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) រជានឧបករនា៍ភិនិច្ឆ័យសិ័យសតសិែែលម្នប្សាប់របស់ប្បព័ន្ធែែលសធិងឲ្យការ ភិនិច្ឆ័យសលងឧបករនា៍បញ្្ជ ែែលរានភា្ជ ប់សលសលងប្បព័ន្ធ (EC) ម្នភាពប្បសសងរសងងងសលសពលបែូច។

ចំណា:ំ M-BIST អាចប្តូភរានចាប់សិិងមែំសនាងរការរាមធម្មរាមុនសពល POST (សិ័យសតសិសលងថ្មពល)។
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រសបវបែំសនាងរការ M-BIST

ចំណា:ំ M-BIST ប្តូភែតប្តូភរានចាប់សិិងមសលងប្បព័ន្ធពីសា្ថ នភាពថ្មពលបិទ មិនថ្រានភា្ជ ប់សៅនឹងថ្មពល AC ឬម្នែតថ្មបាុសណាោ ះ។

1. ចុច និងទប់ឲ្យនប់នូភប្ោប់ចុច M និងប៊ូតុងថ្មពល សលសលងកិារចុច សែងមីីចាប់សិិងមកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. សលសពលែែលប្ោប់ចុច M និងប៊ូតុងថ្មពល ចុចនប់ែបបសនះ ពន្លជាថ្ម LED បង្ហា ញសា្ថ នភាពពីរយ៉ា ង៖

a. បិទ៖ មិនម្នបញ្ហា ប្តូភរានរកស្ងញនមួយផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសនាះសងងយ
b. សលជាងទុំ៖ បង្ហា ញថ្ម្នបញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

3. ប្បសិនសបងម្នការបរ៉ជ័យមួយនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សា្ថ នភាពថ្ម LED នឹងបសញចាញកូែកំហុសមួយកនាុងចំសណាមកូែកំហុសខាងសប្កាមចំនួន 30 ភិនាទី៖

រារ៉ង 15. កូែកំហុស LED 

លំនាសំ្្លងងសោត្្លឹបែ្្លត បញ្ហា ែែលអាចសកងតម្ន

ពនា៌សលជាងទុំ ពនា៌ស

2 1 បរ៉ជ័យ CPU

2 8 បរ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល LCD

1 1 បរ៉ជ័យកនាុងការរកស្ងញ TPM

2 4 បរ៉ជ័យការសធិងបចចាុបីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

4. ប្បសិនសបងមិនម្នការបរ៉ជ័យនមួយនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសទ LCD នឹងបនិែំសនាងរការរាមរយៈសអប្កង់ពនា៌ែិតែែលរានពិពនា៌នាសលកនាុងែិនាក LCD-BIST រយៈសពល 30 ភិនាទី សហងយបនាទា ប់មកបិទថ្មពល។

ការសធិងសតសិិ្លូភថ្មពល LCD (L-BIST)

L-BIST រជានការិិល់បែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យកូែកំហុស LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសបងកែំសនាងរការសោយសិ័យប្បភតិិសលសពល POST ។ L-BIST នឹងពិនិត្យសលងិ្លូភថ្មពល LCD ។ ប្បសិនសបងមិនម្នថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅ LCD (ឧ. សសវរិី L-BIST
ែូច) សនាះស្្លងង LED ៃនសា្ថ នភាពថ្មនឹងសោតកូែកំហុស [2,8] ឬកូែកំហុស [2,7]។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបង L-BIST ែូច សនាះ LCD-BIST មិនអាចែំសនាងរការសោយសារោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង ់LCD ។

រសបវបសធិងសតសិ L-BIST

1. ចុចប៊ូតុងថ្មពលសែងមីីសបងកែំសនាងរការប្បព័ន្ធ។
2. ប្បសិនសបងប្បព័ន្ធមិនសបងកែំសនាងរការែូចធម្មរាសនាះសទ សូមសមងលពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED ៖

● ប្បសិនសបងសា្ថ នភាពថ្ម LED បង្ហា ញកូែកំហុស [2,7] ែែសេសអប្កង់អាចមិនប្តូភរានភា្ជ ប់ប្តឹមប្តូភសទ។
● ប្បសិនសបងពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED សោតស្្លងងកូែបញ្ហា  [2,8] សនាះម្នន័យថ្ម្នបញ្ហា សលសលងបណិាញថ្មពល LCD ៃនផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ែូចសនះោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅ LCD សនាះសទ។

3. ចំសពាះករនាីសនះ សលសពលកូែកំហុស [2,7] ប្តូភរានបង្ហា ញ សូមពិនិត្យសមងលថ្សតងែែសេសអប្កង់ប្តូភរានភា្ជ ប់ប្តឹមប្តូភែែរឬសទ។
4. កនាុងករនាីែែលកូែកំហុស [2,8] ប្តូភរានបង្ហា ញ សូមបិូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ។

កម្មភិធីសិ័យសតសិភា្ជ ប់មកប្សាប់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell រានភា្ជ ប់មកនមួយកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យបញ្ហា ែែលម្នមកប្សាប់ ែែលជួយអនាកសែងមីីកំនាត់ឲ្យរានថ្ សតងភាពមិនប្បប្កតីៃនសអប្កង់ែែលអនាកកំពុងជួបប្បទះ រជានបញ្ហា ទាក់ទងនមួយ LCD (សអប្កង់) របស់កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ឬនមួយកាតភីសែអូ (GPU) និងការកំនាត់
PC ។

សលសពលអនាកកត់សម្្គ ល់ភាពមិនប្បប្កតីៃនសអប្កង់ ែូចនញាក់ៗ ែូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច្បាស់ឬរូបភាពប្ពិល ម្នបនាទា ត់កាត់សិិកឬបញ្ឈរ ពនា៌ប្សអាប់ នសែងម បនែំសណាះប្សាយលអា សោយប្តូភោក់ LCD (សអប្កង់) ឲ្យសលោច់ពីសរសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធីសិ័យសតសិែែលភា្ជ ប់មកប្សាប់ (BIST)។

រសបវបសធិងសតសិ LCD BIST

1. បិទថ្មពលកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ។
2. ផិ្ច់ឧបករនា៍ទាងំកយែែលរានភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែរបស់អនាក។ ភា្ជ ប់ែតអាោប់ទ័រ AC (ឆ្នា ងំសាក) សៅកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
3. ចូរប្រាកែថ្ LCD (សអប្កង់) សាអា ត (ោ្ម នធូលីែីសលសលងៃិទារបស់សអប្កង់)។
4. ចុច និងទប់កា្យនប់នូភប្ោប់ចុច D និងសបងក កុំព្យូទ័រយួរៃែសែងមីីចូលសៅមាូតសិ័យសតសិែែលម្នភា្ជ ប់មកប្សាប់សប្ម្ប ់LCD (BIST) ។ បនិចុចប្ោប់ចុច D ឲ្យនប់ រហូតែល់ប្បព័ន្ធរានប៊ូត។
5. សអប្កង់នឹងបង្ហា ញពនា៌ែិត និងផ្្ល ស់បិូរពនា៌សលសលងសអប្កង់ទាំងមូលសៅស ស្ច្ម  ប្កហម ៃបតង និងសែវភពីរែង។
6. បនាទា ប់មកបនឹងបង្ហា ញពនា៌ស ស្ច្ម  ប្កហម។
7. ពិនិត្យសអប្កង់សោយប្បុងប្បយ័តនាចំសពាះភាពមិនប្បប្កតីណាមួយ (បនាទា ត់ ពនា៌ប្ពាល ឬែបកពនា៌សលសលងសអប្កង់)។
8. សលចុងបញចាប់ៃនពនា៌ែិតចុងសប្កាយ (ប្កហម) ប្បព័ន្ធនឹងបិទ។
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ចំណា:ំ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យប៊ូតនមុន Dell SupportAssist សលសពលចាប់សិិងម នឹងែំសនាងរការ LCD BIST មុនសរ សោយរំពឹងថ្ ម្នការអនិរ៉រមន៍របស់អនាកសប្បងប្រាស់ែែលបញ្្ជ ក់ពីមុែង្ររបស់ LCD ។

ការកំនាត់ Real Time Clock សងងងភិញ
មុែង្រការកំនាត់ Real Time Clock (RTC) សងងងភិញ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសិារប្បព័ន្ធ Dell របស់អនាកពីសា្ថ នភាព ោ្ម ន POST/មិនប៊ូត/ោ្ម នថ្មពល ។ សែងមីីចាប់សិិងមការកំនាត់ RTC សងងងភិញសលងប្បព័ន្ធ សូមសធិងឲ្យប្រាកែថ្បរានបិទ និងរានភា្ជ ប់សៅប្ប្ព
ថ្មពល។ ចុចសលងប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់រយៈសពល 25 ភិនាទី រួចែលងប៊ូតុងថ្មពល។ ចូលសៅកាន់ ភិធីសែងមីីកំនាត ់Real Time Clock សងងងភិញ។

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងថ្មពល AC ប្តូភរានលុបសចញពីប្បព័ន្ធកនាុងសពលែំសនាងរការ ឬប៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានសង្កត់សលងសពី 40 ភិនាទី សនាះែំសនាងរការកំនាត់ RTC សងងងភិញ រជាប្តូភរានសរាះបង់។

ការកំនាត់ RTC សងងងភិញ នឹងកំនាត ់BIOS សងងងភិញសៅរកលំនាំសែងម មិនិិល ់Intel vPro និងកំនាត់កាលបរិសច្ឆទ និងសពលសភោប្បព័ន្ធសងងងភិញ។ ធាតុខាងសប្កាមទាំងសនះនឹងមិនរងការបាះពាល់ពីការកំនាត់ RTC សងងងភិញសទ៖
● Service Tag

● Asset Tag

● សា្ល កម្ចា ស់កម្មសិទ្ធិ
● Admin Password

● System Password

● HDD Password

● TPM សបងក និងសកម្ម
● មូលោ្ឋ នទិននាន័យសំខាន់
● កំនាត់សហតុបណាដា ញ

ធាតុទាងំសនះ អាចឬមិនអាច កំនាត់សងងងភិញ សោយអាប្ស័យសលងជសប្មងសការកំនាត់ BIOS រាមតប្មូភការរបស់អនាក៖
● បញ្ជីប៊ូត
● សបងក Intel OROMs

● Secure Boot Enable

● អនុញ្ញា តិសអាយ BIOS ទម្្ល ក់ជំនាន់

ការសស្គង្្គ ះប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
សលសពលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកមិនអាចប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការរាន បនាទា ប់ពីរានសបងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះបសបងកចូលសៅ Dell SupportAssist OS Recovery សោយសិ័យប្បភតិិ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាងំអស់ែែលរានែំសងងងសលសលងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows ។ បម្និទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយបញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។ បអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យបញ្ហា ដែែភរ ជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អនាក បប្មុងទុកឯកសាររបស់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកបពីសរហទំព័រោបំ្ទរបស់ Dell សែងមីីសោះប្សាយបញ្ហា  និងជួសជុលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកសលសពលែែលបបរ៉ជ័យសែងមីីប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការបមម សោយសារការបរ៉ជ័យែិនាកសូហិែភរ ឬដែែភរ។

សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, សូមសមងល សសវភសណែនានាអំនាកសប្បងប្រាស់របស់ Dell SupportAssist OS Recovery រាមរយៈ www.dell.com/serviceabilitytools។
ចុចសលង SupportAssist សហងយបនាទា ប់មកចុចសលង SupportAssist OS Recovery ។

សមសឌវបប្មុងទុក និងជសប្មងសសាដា រសងងងភិញ
សូមែនានាឲំ្យបសង្កងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួសជុលបញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងសនសប្ចងនសប្ម្ប់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows សលសលងកុំព្យូទ័រ Dell របស់អនាក។ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថម។ សូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកមិនអាចភា្ជ ប់អុីនធជាសនាត សោយសារ បញ្ហា ការតភា្ជ ប់រាមរយៈ WiFi សនាះែបបបទភែិថ្មពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែបបបទខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាពំីរសបវបអនុភតិភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អនាកិិល់សសបអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧបករនា៍បនសេំោនា ៃន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

1. បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. បិទមាូែឹម។
3. បិទសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សបងកសរ៉ា ទ័រឥតែែសេ។
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6. សបងកមាូែឹម។
7. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

រំសោះថ្មពលសសសសល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

ថ្មពលសសសសល់នចរនិអរ្គីសនីសិាទិចែែលសលសល់សលងកុំព្យូទ័រសបងសទាះនបប្តូភរានបិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីសុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងមីីការពារឧបករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសលកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សយងងសូមសសនាងកា្យអនាករំសោះថ្មពលសសសសល់មុនសធិងការសោះ ឬោក់នូភឧបករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ការរំសោះថ្មពលសសសសល់ ឬម្យាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ" ក៏នជំដនកនាុងការសោះប្សាយបញ្ហា ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័ររបស់អនាកមិនសបងកែំសនាងរការ ឬ មិនប៊ូតចូលសៅកនាុងប្បព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសសសសល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

1. ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
2. ផិ្ច់អាោប់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
3. សោះ រប្មបរាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចប៊ូតុងថ្មពលឲ្យនប់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសសសសល់។
6. ែំសងងងថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មបរាត។
8. ភា្ជ ប់អាោប់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
9. សបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ចំណា:ំ សប្ម្ប់ព័ត៌ម្នបែន្ថមពីការអនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ សូមសមងលអត្ថបទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000130881 រាមរយៈ www.dell.com/support ។
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ការភិនិច្ឆ័យ
សបងអនាកជួបនឹងបញ្ហា នមួយនឹងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សូមែំសនាងរការការភិនិច្ឆ័យ ePSA មុននឹងទាក់ទងសៅកាន់ប្កុមហ៊ុន Dell សែងមីីសសនាងសុំជំនួយោំប្ទែិនាកបសចចាកសទស។ សោលបំនាងៃនការែំសនាងរការភិនិច្ឆ័យរជាសែងមីីសធិងសតសដាដែែភររបស់កុំព្យូទ័រអនាកសោយមិនប្តូភការបរិកា្ខ របែន្ថម ឬប្បឈមនឹងការរាត់បង់
ទិននាន័យ។ សបងអនាកមិនអាចជួសជុលបញ្ហា សោយែ្លួនអនាករាន បុរ្គលិកែិនាកិដាល់សសប និងោបំ្ទអាចសប្បងលទ្ធិលភិនិច្ឆ័យសែងមីីជួយអនាកសោះប្សាយបញ្ហា ។
ប្បធានបទ :

• ការភិនិច្ឆ័យសលងការបយតៃម្លប្បព័ន្ធប៊ូតនមុន (ePSA) ែែលរានែកលមអា
• ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពឧបករនា៍
• LED បញ្្ជ ក់សា្ថ នភាព LAN

• ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពឧបករនា៍

ការភិនិច្ឆ័យសលងការបយតៃម្លប្បព័ន្ធប៊ូតនមុន (ePSA) ែែលរានែកលមអា
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូសៅសា្គ ល់ថ្ការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនែិនាករឹងរបស់អនាក។ ePSA រជារានភា្ជ ប់នមួ BIOS សហងយែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងកនាុង។ បញ្ហា ប្បព័ន្ធែែលរានភា្ជ ប់ិដាល់នូភជសប្មងសសប្ម្ប់ឧបករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧបករនា៍អនុញ្ញា តិអនាក៖
● ែំសនាងរការសធិងសតសិសោយសិ័យប្បភតិិ ឬកនាុងមាូែអនិរសកម្ម
● សធិងសតសិមដាងសទវត
● បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតសិ
● ែំសនាងរការការសធិងសតសិហ្មត់ចត់សែងមីីបង្ហា ញពីជសប្មងសសតសិបែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌ម្នបែន្ថមអំពីឧបករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រាប់អនាកប្បសិនសបងការសធិងសតសិប្តូភរានបញចាប់សោយសនរជ័យ
● សមងលសារកំហុសែែលប្រាប់អនាកអំពីបញ្ហា ែែលជួបប្បទះអំងុងសពលសធិងសតសិ

ប្បយ័តនា: សប្បងការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធសែងមីីសតសដាកុំព្យូទ័រអនាកែតបាុសណាោ ះ។ សប្បងប្រាស់កម្ម ភិធីសនះនមួយកុំព្យូទ័រសិសេងអាចសចញលទ្ធិលមិនប្តឹមប្តូភ ឬសចញសារកំហុស។

ចំណា:ំ សតសដាសប្ម្ប់ឧបករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យម្នការអនិរកម្មពីអនាកសប្បងប្រាស់។ ននិចចាកាលប្រាកែថ្អនាកម្នភតិម្នសលសា្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធិងសងងង។

អនាកអាចសបងកែំសនាងរការភិនិច្ឆ័យ ePSA រាមពីររសបវប៖

1. សបងកថ្មពលកុំព្យូទ័រ។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង <F12> ែនាៈសពលនិមិតិសញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងងង។
3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយប៊ូត សូមសប្ជងសយកជសប្មងស Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។

ការបយតៃម្លប្បព័ន្ធប៊ូតនមុន (ePSA) ែែលរានែកលមអា រ៉យឧបករនា៍ទាំងអស់ែែលរានរកស្ងញសលកនាុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចាប់សិដាងមសធិងសតសិសលងឧបករនា៍ប្តួតពិនិត្យ។

4. សែងមីីែំសនាងរការសធិងសតសិភិនិច្ឆ័យសលសលងឧបករនា៍នក់ ោក់ ចុចសលង <Esc> រួចចុចYes(យល់ប្ពម) សែងមីីបញ្ឈប់ការសធិងសតសដា ភិនិច្ឆ័យ។
5. សប្ជងសសរីសឧបករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆិង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធិងសតសដា)។
6. ប្បសិនសបងម្នបញ្ហាណាមួយ សលែកូែកំហុសនឹងបង្ហា ញសងងង។

កត់ប្រាកូែកំហុស សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។

ឬ

1. បិទកុំព្យូទ័រ។
2. ចុច និងសង្កត់ប្ោប់ចុច fn ប្សបសពលែែលចុចប៊ូតុងថ្មពល និងបនាទា ប់មកឈប់ចុចទាងំពីរ។

ការបយតៃម្លប្បព័ន្ធប៊ូតនមុន (ePSA) ែែលរានែកលមអា រ៉យឧបករនា៍ទាំងអស់ែែលរានរកស្ងញសលកនាុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចាប់សិដាងមសធិងសតសិសលងឧបករនា៍ប្តួតពិនិត្យ។

3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយប៊ូត សូមសប្ជងសយកជសប្មងស Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។

ការបយតៃម្លប្បព័ន្ធប៊ូតនមុន (ePSA) ែែលរានែកលមអា រ៉យឧបករនា៍ទាំងអស់ែែលរានរកស្ងញសលកនាុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចាប់សិដាងមសធិងសតសិសលងឧបករនា៍ប្តួតពិនិត្យ។

4. សែងមីីែំសនាងរការសធិងសតសិភិនិច្ឆ័យសលសលងឧបករនា៍នក់ ោក់ ចុចសលង <Esc> រួចចុចYes(យល់ប្ពម) សែងមីីបញ្ឈប់ការសធិងសតសដា ភិនិច្ឆ័យ។
5. សប្ជងសសរីសឧបករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆិង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធិងសតសដា)។
6. ប្បសិនសបងម្នបញ្ហាណាមួយ សលែកូែកំហុសនឹងបង្ហា ញសងងង។

កត់ប្រាកូែកំហុស សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។
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ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពឧបករនា៍
រារ៉ង 16. ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពឧបករនា ៍

រូបតំណាង ស្ម្ម ះ បរិយ៉យ

ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម បនឹង្្លជាសពលែែលអនាកសបងកកុំព្យូទ័រ និងសោត្្លឹបែ្្លតសពលែែលកុំព្យូទ័រស្ថិតសលកនាុងមាូែប្រប់ប្រងថ្មពល។

សញ្ញា បង្ហា ញពីការសាកថ្ម ្្លជានប់ឬសោត្្លឹបែ្្លតបញ្្ជ ក់ពីសា្ថ នភាពសាកថ្ម។

LEDs ែែលបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពឧបករនា៍នទូសៅស្ថិតសលែិនាកខាងសលង ឬខាងសឆិងៃនកិារចុច។ បបង្ហា ញពីការិទាុក ថ្ម និងការភា្ជ ប់របស់ប្បព័ន្ធអត់ែែសេ និងសកម្មភាព។ សលងសពីសនះបម្នប្បសយ៉ជន៍នឧបករនា៍បង្ហា ញពីការម្នបញ្ហា កនាុងប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ទីរាំងៃនពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពលអាចនឹងែុសោនា សៅរាមប្បព័ន្ធ។

រារ៉ងខាងសប្កាមបង្ហា ញពីរសបវបសមងលកូែ LED សពលែែលម្នបញ្ហា សកងតសងងង។

រារ៉ង 17. សញ្ញា បង្ហា ញការសាកថ្ម LED 

រំរូសោតស្្លងងពនា៌សលជាងទុំ ការបរិយ៉យពីបញ្ហា រុនាភាពបង្ហា ញែែលសសនាងសុំ

2,1 CPU បរ៉ជ័យ CPU

2,2 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖ BIOS ROM ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ រប្មបែូច BIOS ឬកំហុស ROM

2,3 អង្គចងចាំ មិនម្នអង្គចងចាំ/មិនម្ន RAM ប្តូភរានរកស្ងញ

2,4 អង្គចងចាំ បរ៉ជ័យអង្គចងចាំ/RAM

2,5 អង្គចងចាំ អង្គចងចាំែំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖ សំនុាំឈីប កំហុសផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ/ សំនុាំឈីប

2,7 LCD ោក់ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

3,1 បរ៉ជ័យថ្មពល RTC បរ៉ជ័យថ្ម CMOS

3,2 PCI/ភីឌីអូ បរ៉ជ័យកាតភីឌីអូ/ឈីប ឬ PCI

3,3 ការសិារ BIOS 1 រកមិនស្ងញរូបភាពសិារសងងងភិញ

3,4 ការសិារ BIOS 2 រកស្ងញរូបភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

លំនាសំ្្លងងសោត្្លឹបែ្្លតម្នចំនួន 2 ប្កុមែែលតំណាងសោយ (ប្កុមទីមួយ៖ ្្លឹបែ្្លតសលជាងទុំ, ប្កុមទីពីរ៖ ្្លឹបែ្្លតស)

ចំណា:ំ

1. ប្កុមទីមួយ៖ ពន្លជាស្្លងង LED សោត្្លឹបែ្្លតពី 1 សៅ 9 ែងរួចផ្អា ក LED មួយែ្្លតចំនួន 1.5 ភិនាទី។ (សនះសលកនាុងពនា៌សលជាងទុំ)
2. ប្កុមទីពីរ៖ ពន្លជាស្្លងង LED សោត្្លឹបែ្្លត ពី 1 សៅ 9 ែងរួចផ្អា កយូរមុនសពលភែិបនាទា ប់ចាប់សិិងមមិងសទវតសលចសនា្ល ះសពល 1.5 ភិនាទី។ (សនះកនាុងពនា៌ស)

ឧទាហរនា៍៖ រកមិនស្ងញអង្គចងចា ំ(2,3) ពន្លជាស្្លងង LED សលជាងទុំសោត្្លឹបែ្្លត ពីរែងរួចផ្អា ក សហងយបនាទា ប់មកសោតស្្លងងពនា៌ស្្លឹបែ្្លតបីែង។ LED ថ្មនឹងផ្អា ករយៈសពល 3 ភិនាទីមុនសពលភែដាបនាទា ប់សកងតសងងងមិងសទវត

LED បញ្្ជ ក់សា្ថ នភាព LAN

តំនាភា្ជ ប់ RJ-45 រួបបញចាូល LEDs ពីរសលប្ជុងខាងសលង។ សលសពលការតភា្ជ ប់ប្តូភរានតប្មង់ែូចរានបង្ហា ញខាងសប្កាម LED សលប្ជុងសឆិងខាងសលងរជាន LED បង្ហា ញពីតំនាភា្ជ ប់ែែលរួមបញចាូល សហងយ LED សលប្ជុងសំិាខាងសលងរជាន LED សកម្មភាពៃនបណិាញ។

LED បង្ហា ញពីតំនាភា្ជ ប់ែែលរួមបញចាូល អាចបង្ហា ញបីពនា៌៖ ៃបតង ទឹកប្កូច និងសលជាង។ ពនា៌ទាំងសនះបង្ហា ញពីសលីងនៃនការតភា្ជ ប់បណិាញប ី៖ 10 Mbps, 100 Mbps, and 1000 Mbps, សរវងៗែ្លួន។ លក្ខនាៈៃន LED ទាងំសនះប្តូភរានបង្ហា ញសលកនាុង
រូបភាពខាងសប្កាម។ LED សកម្មភាពបណិាញ រជាែតងែតពនា៌សលជាងសហងយ្្លឹបស្្លតសែងមីីចងអាុលបង្ហា ញថ្ម្នចរ៉ចរបណិាញឆ្លងកាត់។

ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN ោបំ្ទសា្ថ នភាព LEDS ពីរ។ LED បង្ហា ញពីតំនាភា្ជ ប់ែែលរួមបញចាូល បង្ហា ញពីអប្រាបញ្ជូនបចចាុបីននា (10, 100, ឬ 1000Mbps), សលសពលែែល LED សកម្មភាពបង្ហា ញពីសពលែែលកាតកំពុងទទួល ឬកំពុងបញ្ជូនទិននាន័យ។ រារ៉ងខាងសប្កាម
បង្ហា ញអំពីប្បតិបតិិការរបស់ LEDs ។
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រារ៉ង 18. សា្ថ នភាព LEDs 

LED សា្ថ នភាព បរិយ៉យ

សកម្មភាព ពនា៌សលជាងទុំ ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN កំពុងទទួល ឬកំពុងបញ្ជូនទិននាន័យ

បិទ ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN មិនម្នសកម្មភាព

តំនា ៃបតង ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN កំពុងប្បតិបតិិការកនាុងទប្មង់ 10 Mbps

ទឹកប្កូច ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN កំពុងប្បតិបតិិការកនាុងទប្មង់ 100 Mbps

សលជាង ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN កំពុងប្បតិបតិិការកនាុងទប្មង់ 1000 Mbps (ជីកាប៊ីត)

ពន្លជាស្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពឧបករនា៍
ប្បសិនសបងកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ ប់សៅនឹងចរនិអរ្គិសនីខាងសប្រ ពន្លជាថ្មនឹងែំសនាងរការែូចខាងសប្កាម៖

ឆ្្ល ស់្្លជាចាំងពន្លជាពនា៌សលជាងចាស់្្លឹបែ្្លត និងព័
នាស

អាោប់ទ័រ AC ែែលមិនប្តូភរានសិទាងងផ្ទា ត់ឬមិនោបំ្ទែែលប្តូភរានភា្ជ ប់សៅកុំព្យូទ័រយួរៃែមិនែមនម្ា ក Dell របស់សោកអនាក។ សោតឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មសងងង ភិញ ជំនួសថ្មប្បសិនសបងបញ្ហា សកងតសងងងមិងសទវត។

ពន្លជាស្្លងងឆ្្ល ស់្្លជាឆ្្ល ស់ោនា ្្លឹបែ្្លតនមួយពន្លជា
ពនា៌សម្នសស្ថរភាព

ការបរ៉ជ័យថ្មបសណិាះអាសននានមួយភតិម្នអាោប់ទ័រ AC ។ សោតឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មសងងង ភិញ ជំនួសថ្មប្បសិនសបងបញ្ហា សកងតសងងងមិងសទវត។

ពន្លជា្្លជា្្លឹបែ្្លតៗ បរ៉ជ័យថ្មែលងែំសនាងរការនមួយភតិម្នឆ្នា ំងសាក AC ។ ថ្មែលងែំសនាងរការ បិូរថ្ម។

ស្្លងងបិទ ថ្មសាកសពញនមួយភតិម្នអាោប់ទ័រ AC ។

ពន្លជាពនា៌សសបងក ថ្មសាកសពញនមួយភតិម្នអាោប់ទ័រ AC ។
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ចំណា:ំ ប្បសិនសបងអនាកពុំម្នអុីនធជានាិត សូមែសិងរកព័ត៌ម្នទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយបប្តនភទំនិញ ប័នាោ សភចែចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ ការាងុកិលិតិល Dell ។

Dell ិិល់ជសប្មងសសសបកម្ម និងការជំនួយរាមទូរស័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ជសប្មងសសនះម្នការែប្បប្បួលរាមប្បសទស និង ិលិតិល សហងយសសបកម្មែ្លះ ពុំម្នសលកែន្លងរបស់អនាកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយបសចចាកសទស សសបកម្មអតិថិជន សូម ៖
1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងសយកប្បស្ទោបំ្ទរបស់អនាក។
3. សិទាងងផ្ទា ត់ប្បសទស ឬតំបន់សលកនាុងបញ្ជីទម្្ល ក់ Choose a Country/Region (សប្ជងសយកប្បសទស/តំបន)់ សលខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងសយកតំនាសសបកម្ម ឬោបំ្ទែែលសមប្សបែិអាកសៅរាមតប្មូភការរបស់អនាក។
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