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ការសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
ប្រធានរទ :

• មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
• ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
• ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

• ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

• រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាកនាុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោនា ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអនាករានរញ្្ជ ទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទឯកសារែែលរានសរងកទាងំអេ់ រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

2. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ ចុច Start #menucascade-separator  Power#menucascade-separator Shut down។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលឯកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អនាកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់សចញពីប្ពីស្្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាងំសនាះ។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ ៍និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: សែងមីីផិ្ច់ែែសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែែសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកេិន រួចសហងយែកឌុយែែសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ប្រេិនសរងអាច។

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនររេ់អនាក។ ែំសនាងរការនីមួយៗែែលមានកនាុងឯកសារសនះ េន្មត់ថ្អនាករានអានព័ត៌មានេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាករួចសហងយ សលងកសលងងែតមានកំនាត់េមា្គ ល់អវេីែែល
និយ៉យសិសេងពីសនះ។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ចូរអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាព ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ តាមរយៈ www.dell.com/

regulatory_compliance ។

ការប្ពមាន: ផិ្ច់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីប្រ្ពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងកផ្ទា ំង ឬរប្មរកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីរញចារ់ការង្រសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ និងផ្ទា ំងរនទាះទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកចូលប្ពីស្្លងង។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាេប្មារ់សធវេងការរជាមានលក្ខនាៈោរសេ្មង និងសាអា ត។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតេមាេភារ និងកាត េូមកាន់ពួកវាសខាប្តង់ែរមររេ់វា និងសជវេវាងការរាះម្ជុល និងសេវភរវេីកុងតាក់។

ប្រយ័តនា: អនាករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាំសោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការែូចខាតសោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសេងយ។ េូមសមងលសេចកដាីែនានាំ
អំពីេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់មកនមួយិលិតិល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័តនា: មុននឹងរាះែិនាកខាងកនាុងររេ់កុំព្យូទ័រ អនាកប្តូភអនុភត ិសោយការរាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌ែូចនែិនាកសោហៈសខាសប្កាយកុំព្យូទ័រ។ សខាសពលែែលអនាកសធវេងការ ចូររាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌នសរយយៗសែងមីីរំសោះចរនិអរ្គីេនីសិាទិកែែលអាចរាះពាល់ែល់េមាេភារ
ខាងកនាុង។

1

ការសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 5
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ប្រយ័តនា: សខាសពលអនាកផ្ដា ច់ែែសេ ប្តូភទាញសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វា ឬរនទាះេប្មារ់ទាញររេ់វា មិនែមនទាញែែសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ។ ែែសេមួយចំនួនមានឧរករនា៍នរ់រន្លឹះ ឬស្ចចា មូលសោយៃែែែលអនាកប្តូភែតសោះសចញមុនសពលផិ្ច់ែែសេ។ សខាសពលផ្ដា ច់ែែសេ ប្តូភោក់តប្មឹមពួកវាឲ្យប្តូភោនា  និងសេ្មងោនា
សែងមីីសជវេវាងការសកាងម្ជុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។ សខាសពលភា្ជ រ់ែែសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធនិងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្តូភរានោក់ចំទីតាំង និងប្តូភោនា ។

ប្រយ័តនា: ចុច សហងយប្ចានសចញកាតែែលរានែំសេងងណាមួយពីកម្ម ភិធីអានកាតសមសឌវ។

ប្រយ័តនា: ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលោក់ថ្មលីចូម-អុីយាុងសខាកនាុងកុំព្យូទ័រយូរៃែ។ ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានរិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចែុេែរ្លកពីអវេីែែលរានរង្ហា ញសខាកនាុងឯកសារសនះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកងវេល់ែ៏ធំមួយសខាសពលអនាកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអេិចប្តូនិចនពិសេេេមាេធាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ែួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធវេងកា្យែូចខាតសេវរវេីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ែូចខាតសកងតសេងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលែ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសេងង ការការពារ ESD រជាសធវេងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសេងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសេងងៃនឧរករនា៍សអេិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សខាកនាុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពែូចខាតឥេូភសនះមានែ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិនាកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រស្ទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការែូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។
● ែូចខាត –ការែូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការែូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុែង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការែូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសងតងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No

POST/No Video" នមួយកូែេំសេងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។
● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាែ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសខាសពលការែូចខាតសកងតសេងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា

ខាងសប្ៅទាក់ទងនឹងការែូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែែសែងមីីរោយរាត់សហងយកនាុងសពលតំណាលោនា អាចរណិាលកា្យែូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការែូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការែូចខាត ESD៖
● សប្រងែែសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែែសេមិនឆ្លងចរនិឥតែែសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិនាកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិនាកែែលសនាះនឹងរសងតងនេមា្ព ធែល់ការែូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ កនាុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធវេងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសបង។
● សពលសោះេមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេធាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអនាកសប្តមមរួចោល់កនាុងការែំសេងងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភធានាថ្អនាកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីែ្លួន

ររេ់អនាក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះកនាុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា ។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ
េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖
● កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាណា មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសខាសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សខាសពលសប្រងកប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អនាករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែែសេចងភា្ជ រ់ោនា រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ

សោហៈមិនមានសប្សារសខាសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធវេងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សខាសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងែូច រជាមានេុភត្ថិភាពសខាកនាុងៃែររេ់អនាក
សខាសលងកប្មាល ESD សខាកនាុងប្រព័ន្ធ ឬសខាកនាុងការូរ។

● ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា  – ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អនាក និងសោហមិនមានសប្សារសខាសលងែិនាករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិនាករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេននាសខាសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា  រវាងែេីកររេ់អនាក កប្មាល ESD និងែិនាករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោនា ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា ។ ដម
សប្រងែែសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែែសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែែសេស្្លងងខាងកនាុងៃនែែសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងែូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធវេងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតែិនាករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធវេងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនិងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា យ៉ា ងសដចណាេ់មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធវេងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែែសេស្្លងងសខាខាងកនាុងែែសេ ESD ង្យនឹងែូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សខាសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធវេងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធវេងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធវេងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធវេងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអនាកមិនមានឧរករនា៍សធវេងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អនាកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អនាកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធវេងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែែសេភា្ជ រ់នឹងកែែសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ែនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អនាកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ ស្្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធវេងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា ស្្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសេងសោទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធវេងសតេិសនះរោជ័យ។

● សារធាតុអុីេូេង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់កនាុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងែូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងកនាុងែែលនអុីេូេង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោ្ឋ នសធវេងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសខាទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោ្ឋ ន មាា េុីនរសប្មងរជាែុេោនា ពីមជ្ឈោ្ឋ ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសេងងន

ធម្មតាសខាកនាុងទូសរេកមួយសខាកនាុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិននាន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសខាសលងតុការិយ៉ល័យ ឬកនាុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការោយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ កនាុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ
ESDសោយមានកែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រស្ទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូេង់ែែលអាចរងតកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សខាសលងកែន្លងសធវេងការ អុីេូេង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងៗរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុី
ងឬ 30 េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធវេងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិនាករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – ោល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលកនាុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាឲំ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអនាករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលែូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចែចារ់ែិនាកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចែចារ់ហវេូមែូចោនា ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសខាកនាុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យែូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចែចារ់

6 ការសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក



ែតសពលសខាសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាណា ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សខាែិនាកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិនាកខាងកនាុងៃនការូររាុសណាណា ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសខាកនាុងៃែររេ់អនាកននិចចាសខាសលងកប្មាល ESD សខាកនាុង
ប្រព័ន្ធ ឬសខាកនាុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច – សខាសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងែូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសខាកនាុងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអនាករសចចាកសទេសេវាកម្មទាំងអេ់សប្រងែែសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាងំអេ់សខាសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរយងែែលេំខាន់រជាអនាករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិនាកែែលង្យែូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូេង់ទាំងអេ់ សខាសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យែូចខាត។

រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាចសធវេងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សេងងភិញ សហងយប្តូភធានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសខាេល់សខាកនាុងកុំព្យូទ័ររេ់អនាក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ៅ សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែែសេែែលអនាករានសោះមុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររេ់អនាក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិនាកែៃទសទវតែែលអនាករានសោះមុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីស្្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 7



ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាកនាុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោនា ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអនាករានរញ្្ជ ទិញ។

ប្រធានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• រញ្ជីស្ចចា
• េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក
• រប្មររាត
• ថ្ម
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• កង្ហា រ
• កែន្លងទទួលកំសៅ
• ឧរករនា៍រំពងេំសេង
• ផ្ទា ងំ I/O

• សប្រងងែំសេងងសអប្កង់
• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• កែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសេងងកិារចុច

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ែំសនាងរការកនាុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖

● ទួនាជាភីេ Philips #0

● ទួនាជាភីេ Philips #1

● ទួនាជាភីេ ផ្ត យ #5 (T5)

● ប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក—ប្តូភរានែនានាេំប្មារ់អនាករសចចាកសទេសពលរំសពញការង្រ។

រញ្ជីស្ចចា
ចំណា:ំ សខាសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ ចូរកត់ចំណាបំ្រស្ទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហងយោក់វាកនាុងប្រអរ់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះរជាសែងមីីប្រាកែថ្ ចំនួនស្ចចា  និងប្រស្ទស្ចចា  រជាប្តឹមប្តូភ និងប្ររ់ចំនួនសខាសពលចារ់រញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រែ្លះមានៃិទាមាា សញទិក។ ប្តូភប្រាកែថ្ ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសចាលសលងៃិទាសនះ សខាសពលសធវេងការោក់េមាេភារ។

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចែុេោនា សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា  

េមាេភារ ភា្ជ រ់សៅ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មររាត សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 8

ថ្ម សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 4

2

8 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា  (រានរនិ)

េមាេភារ ភា្ជ រ់សៅ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

ថ្ម សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x4 4

កង្ហា រខាងសំិា ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ
និងកិារចុច

M2x4 2

េនទាះផ្ទា ងំ I/O ផ្ទា ងំ I/O M2x4 2

កង្ហា រខាងសឆវេង ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ
និងកិារចុច

M2x4 1

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x2 1

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x2 1

ឧរាល័រ សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x2 4

រប្មរេនទាះរនទាះទរ់កំសៅអង្គែំសនាងរការកាតប្កាហវេិក ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x2 2

សជងងទប្មប្រស្ទ C សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x4 2

សជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x2 3

ឧរករនា៍ទរ់ែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M1.6x3 2

ប្តសចវកសឆវេង ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ
និងកិារចុច

M2.5x5.5 4

ប្តសចវកខាងសំិា ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ
និងកិារចុច

M2.5x5.5 4

សជងងទប្មកាតឥតែែសេ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M1.6x3 1

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x4 2

រនទាះរាះ សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M1.6x2.5 4

រនទាះរាះ សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x2 4

េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក
រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីេមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 9



1. រប្មររាត
2. ថ្ម
3. កែន្លងទទួលកំសៅ
4. មាូឌុលអង្គចងចាំ
5. កង្ហា រខាងសំិា
6. សជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C
7. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
8. សជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅអង្គែំសនាងរការកាតប្កាហវេិក
9. ឧរាល័រ
10. សប្រងងែំសេងងសអប្កង់
11. សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច
12. សជងងទប្មកាតឥតែែសេ
13. េនទាះផ្ទា ំង I/O
14. ផ្ទា ំង I/O
15. សជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C
16. ែែសេផ្ទា ំង I/O
17. កង្ហា រខាងសឆវេង
18. សជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់
19. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2
20. សជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2
21. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1
22. សជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1

ចំណា:ំ Dell ិិល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលែសប្រងងរនា្ល េ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែងមែែលរានទិញ។ សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការធានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែិនាកលក់ Dell ររេ់អនាកេប្មារ់ជសប្មងេៃនការទិញ។

10 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 11



12 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ប្រយ័តនា: េូមកុំទាញ ឬោេ់រប្មររាតពីចំសហវងែែលនទីតាំងប្តសចវក។ ការសធវេងែររសនះអាចែូចខាតែល់រប្មររាត។

ប្រយ័តនា: រប្មររាតប្តូភរានិ្គុំនមុននមួយផ្ទា ំងអូឌីយាូ-daughter ។ ស្នាមរសខាខាងសប្កាមរប្មររាតង្យែរក។ ពួកវាភា្ជ រ់អង់ែតន និងផ្ទា ំងអូឌីយាូ-daughter ។ ោក់រប្មររាតសខាសលងៃិទាសាអា តសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតែល់ម្ជុល។

2. សោយចារ់សិិងមពីប្ជុងខាងសប្កាមែិនាកខាងសឆវេង សប្រងឧរករនា៍ោេ់រា្ល េទាិចសែងមីីោេ់រប្មររាតតាមទិេសៅៃនេញ្ញា ប្ពួញសែងមីីសោះរប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ែិនាកខាងសឆវេង និងែិនាកខាងសំិាៃនរប្មររាត សហងយសោះរប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ ជំដនខាងសប្កាមអនុភតិេប្មារ់ែតសខាសពលអនាកសោះេមាេភារសិសេងៗសទវតសចញពីកុំព្យូទ័ររាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ ការផិ្ច់ែែសេថ្ម ការសោះថ្ម ឬការរសញចាញថ្មពលែែលសខាេល់ េមាអា ត CMOS សហងយកំនាត់សេងងភិញនូភការកំនាត់ BIOS សខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 13



ចំណា:ំ រនាទា រ់ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានិ្គុំសេងងភិញ សហងយរានសរងក សនាះវានឹងរសញចាញសារឲ្យកំនាត់ Real Time Clock (RTC) សេងងភិញ។ សខាសពលភែិកំនាត់ RTC សេងងភិញសកងតសេងង សនាះកុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនសប្ចងនែង សហងយរនាទា រ់មកសារកំហុេប្តូភ
រានរង្ហា ញ - "សពលសភោៃនៃថ្ងមិនប្តូភរានកំនាត់សទ" ។ រញចាូល BIOS សខាសពលកំហុេសនះសលចសេងង សហងយកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសែងមីីរនិែំសនាងរការមុែង្រធម្មតាសេងងភិញ។

4. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ប្តេរ់កុំព្យូទ័រ សហងយចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់កនាុងរយៈសពល 15 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។

ការែំសេងងរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសេងង។

14 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មររាតនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សោយចារ់សិិងមពីប្ជុងខាងសប្កាមែិនាកខាងសឆវេង ផ្ទា ត់រប្មររាតសចញ។ សធវេងការង្រសនាះរហូតែល់ពាក់កណិាលរប្មររាត សហងយរនាទា រ់មកសៅប្ជុងខាងសប្កាមែិនាកខាងសឆវេង និងផ្ទា ត់រប្មររាតកា្យចូលកែន្លង។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ប្រារំីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ចំណា:ំ រនាទា រ់ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានិ្គុំសេងងភិញ សហងយរានសរងក សនាះវានឹងរសញចាញសារឲ្យកំនាត់ Real Time Clock (RTC) សេងងភិញ។ សខាសពលភែិកំនាត់ RTC សេងងភិញសកងតសេងង សនាះកុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនសប្ចងនែង សហងយរនាទា រ់មកសារកំហុេប្តូភរានរង្ហា ញ
- "សពលសភោៃនៃថ្ងមិនប្តូភរានកំនាត់សទ" ។ រញចាូល BIOS សខាសពលកំហុេសនះសលចសេងង សហងយកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសែងមីីរនិែំសនាងរការមុែង្រធម្មតាសេងង ភិញ។

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ថ្ម

ការសោះថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។

ចំណា:ំ ការផិ្ច់ែែសេថ្ម ការសោះថ្ម ឬការរសញចាញថ្មពលែែលសខាេល់ េមាអា ត CMOS សហងយកំនាត់សេងងភិញនូភការកំនាត់ BIOS សខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 15



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំថ្ម សហងយិិល់ រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងវាមិនប្តូភរានផិ្ច់នមុន។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) រួនប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅថ្ម។
4. សលងកថ្មសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេងងថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្ម សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេងង។

16 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងថ្ម នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. រិតភា្ជ រ់រង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅថ្ម។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) រួនប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 17



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោេ់ស្នាមរសខាខាងចុងនីមួយៗៃនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់អង្គចងចាំសោតសេងង។
2. រុញ និងសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ចំណា:ំ អនុភតិសារសេងងភិញនូភជំដនទី 1 និងជំដនទី 2 សែងមីីសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសិសេងៗសទវតែែលមានសខាកនាុងកំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការែំសេងងអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសេងង។

18 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសខាសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាសំោយប្រុងប្រយ័តនាសខាប្ជុងមួយចូលសៅកនាុងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
3. េងតត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចនរ់សខានឹងកែន្លង។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនសេំសេងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសម្លងងវាសារសេងងភិញ។

ចំណា:ំ អនុភតិសារសេងងភិញនូភជំដនទី 1 និងជំដនទី 3 សែងមីីសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសិសេងៗសទវតែែលមានសខាកនាុងកំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័តនាសពលកាន់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

ប្រយ័តនា: សែងមីីការពារការរាត់រង់ទិននាន័យ េូមកុំសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងសរងក ឬកនាុងសា្ថ នភាពសែក។

2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់រង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ែែលភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរសង្្គ លតប្មង់ សហងយសលងកវាសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ទាញ សហងយសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 សចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

ការែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

ប្រយ័តនា: ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័តនាសពលកាន់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសេងង។

20 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 នមួយសថរសខាសលងរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 ថ្មមៗសៅកនាុងរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
3. រុញសជងងទប្មរនទាះកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងចូលសៅកនាុងរសង្្គ លតប្មង់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ែែលភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: ប្ោយប្ោយសា្ថ នភាពរឹងង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័តនាសពលកាន់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការរាត់រង់ទិននាន័យ េូមកុំសោះប្ោយែែលមានេភាពរឹងែនាៈកុំព្យូទ័រកំពុងសែក ឬមិនមានែំសនាងរការ។

2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ែែលភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរសង្្គ លតប្មង់ សហងយសលងកវាសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ទាញ សហងយសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 សចញពីរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

ការែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

ប្រយ័តនា: ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័តនាសពលកាន់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រររេ់អនាកោបំ្ទរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 ។ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 រជានរន្ធរឋម សហងយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 រជានរន្ធរនាទា រ់រនសេំ។ ប្រេិនសរងអនាកកំពុងែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយរត់ េូមែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅរន្ធសោតចមីង។ ប្រេិនសរងមាន ែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាព
រឹងទីពីរសៅរន្ធប្សាយសា្ថ នភាពរឹង 2។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសេងង។

22 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 នមួយសថរសខាសលងរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 ថ្មមៗសៅកនាុងរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
3. រុញសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សៅរសង្្គ លតប្មង់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ែែលភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

កុំព្យូទ័រសនះោបំ្ទទប្មង់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងពីរ។
● M.2 2230

● M.2 2280
ប្រេិនសរងអនាកកំពុងោក់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 នមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សនាះរូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរសរវរែំសេងងសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 មុនសពលែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 សៅកុំព្យូទ័រ។

1. សោយោក់ចំសហវងែែលមានេញ្ញា េមា្គ ល់ៃនប្ោយថ្េរឹងែររមុែសេងងសលង េូមតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង M.2 ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 23



2. ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅសជងងទប្មនមួយស្ចចា  M2x2 ។

3. សែងមីីែំសេងងកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅកនាុងរន្ធកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 េូមសមងល ការែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 ។ សែងមីីែំសេងងកាតប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅរន្ធប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 េូមសមងល ការែំសេងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 ។

កង្ហា រ

ការសោះកង្ហា រខាងសំិា

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាងំកង្ហា រខាងសំិា សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

24 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងការិចុច។
3. រុញកង្ហា រសចញពីកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយរនាទា រ់មកសលងកវាសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសេងងកង្ហា រខាងសំិា

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំកង្ហា រខាងសំិា សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសេងង។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
2. រុញកង្ហា រខាងសប្កាមកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះកង្ហា រខាងសឆវេង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាងំកង្ហា រខាងសឆវេង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

26 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះផ្ទា ំង I/O សៅកង្ហា រ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងការិចុច។
2. សលងកេនទាះផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. រុញែែសេកង្ហា រសចញពីកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយសលងកកង្ហា រសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសេងងកង្ហា រខាងសឆវេង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រខាងសឆវេង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសេងង។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកង្ហា រខាងសប្កាមកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងេនទាះផ្ទា ំង I/O នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រ និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះផ្ទា ងំ I/O សៅកង្ហា រ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: សែងមីីកា្យអង្គែំសនាងររការប្តនក់នអតិររមា េូមកុំរាះកែន្លងសិទារកំសៅសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ នតិខា្ល ញ់សខាកនាុងែេីកររេ់អនាកអាចកាត់រន្ថយេមត្ថភាពចម្លងកំសៅររេ់ខា្ល ញ់កំសៅ។

ចំណា:ំ កែន្លងទទួលកំសៅអាចនឹងសៅិសពលប្រតិរតិិការធម្មតា។ ទុកសពលសភោប្ររ់ប្ោន់សែងមីីកា្យកំសៅចុះប្តនក់មុនសពលអនាករាះវា។

2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាំងកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរែំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

28 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់លំសោយរ្គញ្ចា េ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ។
2. សលងក សហងយសោះកែន្លងទទួលកស៉ៅដា សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសេងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

ប្រយ័តនា: ការតសប្មមរកែន្លងទទួលកំសៅមិនប្តឹមប្តូភអាចសធវេងឲ្យែូចែល់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធនិងអង្គែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងក ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬកែន្លងទទួលកំសៅ េូមសប្រងរនទាះទរ់កំសៅ ឬកាភែែលរានិិល់កនាុងប្រអរ់េមា្ភ រសែងមីីធានាថ្ការចម្លងកំសៅៃនរនទាះទរ់កំសៅប្តូភរានសធវេងសោយសនរជ័យ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាំងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរែំណាងពី ភិធីសា្គេិសោះ។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងឧរករនា៍ទទួលកស៉ិៅ នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ), មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ឧរករនា៍រំពងេំសេង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍រំពងេសម្លង និងភិធីកនាុងការសោះវា។

30 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិត សហងយផិ្ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅថ្ម។
3. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. កត់ចំណារំន្លងែែសេ និងសោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងែែសេសខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. សលងកឧរាល័រនមួយែែសេសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងៃនឧរករនា៍រំពងេសម្លង និងភិធីកនាុងការតំសេងងវា។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងរសង្្គ លតប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ ូេូមោក់ឧរាល័រសៅកនាុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ោក់ែែសេឧរាល័រតាមរន្លងែែសេសខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. រិតភា្ជ រ់រង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅថ្ម។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. ភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ កង្ហា រខាងសំិា។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំង I/O និងភិធីកនាុងការសោះវា។

32 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងផ្ទា ំង I/O ។
2. សលងកែែសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រស្ទ C សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយសលងកសជងងទប្មសចញពីផ្ទា ំង I/O ។
4. សលងកផ្ទា ងំ I/O សចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសេងងផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំង I/O និងភិធីកនាុងការតំសេងងវា។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 33



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មរន្ធ USB ប្រស្ទ C នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រស្ទ C សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ធានាថ្ភា្ជ រ់ចំសហវងែែលមានេមា្គ ល់ IO ៃនែែសេផ្ទា ងំ I/O សៅផ្ទា ំង I/O daughter និងែិនាកមា្ខ ងសទវតែែលមានេមា្គ ល ់MB សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

4. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំង I/O សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងផ្ទា ងំ I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង កង្ហា រខាងសំិា។
2. ែំសេងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសេងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសេងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ និងប្តសចវកសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

34 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 35



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះស្ចចា  (M1.6x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទរ់ែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ផិ្ច់ែែសេសអប្កង់រាះ និងែែសេកាសមាោ។
5. សោះស្ចចា  (M2.5x5.5) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សឆវេង និងសំិាសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
6. រុញសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសចញពីសប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
7. រនាទា រ់ពីអនុភតិជំដនទាងំអេ់រួចសហងយ អនាកសខាេល់ែតសប្រងងែំសេងងសអប្កង់។

ការែំសេងងសប្រងងែំសេងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ និងប្តសចវកសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ សហងយិិល់តំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសេងង។

36 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសខាពីសប្កាមប្តសចវកសប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែនមួយរន្ធស្ចចា សខាប្តសចវកសប្រងងែំសេងងសអប្កង់ខាងសិាំ និងខាងសឆវេង។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5.5) និង (M2.5x5.5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆវេងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងឧរករនា៍ទរ់ែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់រាះ និងែែសេកាសមាោសៅែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
6. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទរ់ែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ សប្រងកមា្ល ងំរងវេិលស្ចចា  (M1.6x3) ពីរប្ោរ់ថ្មមៗសែងមីីសចវេវាងកុំកា្យែូចសធ្មញស្ចចា ។

7. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

38 ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ



ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ មុននឹងផ្ដា ច់ែែសេសចញពីប្រព័ន្ធ េូមកត់ចំណាអំំពីទីតាំងររេ់ឧរករនា៍តភា្ជ រ់ែូសចនាះអនាកអាចតភា្ជ រ់ែែសេសេងង ភិញរានប្តឹមប្តូភរនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធរួច។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានរក្សាទុកសខាកនាុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ អនាកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS រនាទា រ់ពីអនាកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអនាករានសធវេងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS ។ ប្តូភសធវេងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ រនាទា រ់ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានិ្គុំសេងងភិញ សហងយរានសរងក សនាះវានឹងរសញចាញសារឲ្យកំនាត់ Real Time Clock (RTC) សេងងភិញ។ សខាសពលភែិកំនាត់ RTC សេងងភិញសកងតសេងង សនាះកុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនសប្ចងនែង សហងយរនាទា រ់មកសារកំហុេប្តូភ
រានរង្ហា ញ - "សពលសភោៃនៃថ្ងមិនប្តូភរានកំនាត់សទ" ។ រញចាូល BIOS សខាសពលកំហុេសនះសលចសេងង សហងយកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសែងមីីរនិែំសនាងរការមុែង្រធម្មតាសេងងភិញ។

2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ ឧរាល័រ។
5. សោះ អង្គចងចាំ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1។
7. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2។
8. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសចញ ឬែំសេងងនមួយោនា នឹងកែន្លងទទួលកំសៅែែលរានភា្ជ រ់។ សនះរជាសែងមីីសធវេងឲ្យង្យប្េួលែល់ែំសនាងរការ សហងយសជវេវាងការែរករាក់រនទាះទរ់កំសៅរវាងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងកែន្លងទទួលកស៉ិៅ។

9. សោះ កង្ហា រខាងសឆវេង។
10. សោះ កង្ហា រខាងសំិា។
11. សោះ ផ្ទា ងំ I/O។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

រូរ 1. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

1. ែែសេផ្ទា ំងឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ
2. ែែសេអង់ែតន
3. ែែសេផ្ទា ំងប្ររ់ប្រងកិារចុច

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះស្ចចា  (M1.6x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទរ់ែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ផិ្ច់ែែសេសអប្កង់រាះ និងែែសេកាសមោេ ។
5. សោះស្ចចា  (M1.6x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតឥែែសេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក េូមផិ្ច់ែែសេអង់ែតនសចញពីកាតឥតែែសេ។
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7. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C សៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
9. សលងកសជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C សចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
10. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែែសេផ្ទា ងំប្ររ់ប្រងកិារចុចសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
11. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងកិារចុច។
12. សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ សខាសពលកាន់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ េូមកាន់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធកា្យែនានសខាែិនាកខាងសលង និងខាងសប្កាម។ មិនប្តូភកាន់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសខាតំរន់សេិងងសខាែិនាកខាងសឆវេង និងខាងសំិាសនាះសេងយ។

ការែំសេងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានរក្សាទុកសខាកនាុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ អនាកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS រនាទា រ់ពីអនាកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអនាករានសធវេងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS ។ ប្តូភសធវេងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ រនាទា រ់ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានិ្គុំសេងងភិញ សហងយរានសរងក សនាះវានឹងរសញចាញសារឲ្យ
កំនាត់ Real Time Clock (RTC) សេងងភិញ។ សខាសពលភែិកំនាត់ RTC សេងង ភិញសកងតសេងង សនាះកុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនសប្ចងនែង សហងយរនាទា រ់មកសារកំហុេប្តូភរានរង្ហា ញ - "សពលសភោៃនៃថ្ងមិនប្តូភរានកំនាត់សទ" ។ រញចាូល BIOS សខាសពលកំហុេសនះ
សលចសេងង សហងយកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសែងមីីរនិែំសនាងរការមុែង្រធម្មតាសេងង ភិញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

រូរ 2. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

1. ែែសេផ្ទា ំងឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ
2. ែែសេអង់ែតន
3. ែែសេផ្ទា ំងប្ររ់ប្រងកិារចុច

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសេងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កាន់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធកា្យែនានសខាែិនាកខាងសលង និងខាងសប្កាមៃនផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ប្រយ័តនា: មិនប្តូភកាន់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសខាែិនាកខាងសឆវេង និងខាងសំិាសនាះសទសប្ពាះវានឹងសធវេងកា្យែូចែល់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2. តប្មង់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
5. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំងប្ររ់ប្រងកិារចុចសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ។
6. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មប្រស្ទ C នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច ។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មប្រស្ទ C សៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
8. ភា្ជ រ់ែែសេផ្ទា ំងឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ។
9. ភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រខាងសំិាសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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10. ភា្ជ រ់ែែសេកិារចុចសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែែសេ។
11. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតនសៅនឹងកាតឥតែែសេ ។
12. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មកាតឥតែែសេនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
13. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតឥតែែសេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
14. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់រាះ និងែែសេកាសមាោសៅែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
15. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទរ់ែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សៅសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
16. ភា្ជ រ់ែែសេសអប្កង់រាះ និងែែសេកាសមាោសៅែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
17. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
18. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែែសេសប្រងងែំសេងងសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង ផ្ទា ំង I/O ។
2. ែំសេងង កង្ហា រខាងសំិា។
3. ែំសេងង កង្ហា រខាងសឆវេង។
4. ែំសេងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
5. ែំសេងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 ។
6. ែំសេងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 ។
7. ែំសេងង អង្គចងចា។ំ
8. ែំសេងង ថ្ម។
9. ែំសេងង ឧរាល័រ។
10. ែំសេងង រប្មររាត។
11. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសេងងកិារចុច

ការសោះសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ ឧរាល័រ។
5. សោះ អង្គចងចា។ំ
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1។
7. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2។
8. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសចញ ឬែំសេងងនមួយោនា នឹងកែន្លងទទួលកំសៅែែលរានភា្ជ រ់។ សនះរជាសែងមីីសធវេងឲ្យង្យប្េួលែល់ែំសនាងរការ សហងយសជវេវាងការែរករាក់រនទាះទរ់កំសៅរវាងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងកែន្លងទទួលកស៉ិៅ។

9. សោះ កង្ហា រខាងសឆវេង។
10. សោះ កង្ហា រខាងសំិា។
11. សោះផ្ទា ងំ I/O។
12. សោះ សប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
13. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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រនាទា រ់ពីអនុភតិតាមជំដនែែលប្តូភរានកំនាត់នមុនមក សយងងសខាេល់ែតសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចរាុសណាណា ះ។

ការែំសេងងសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសេងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ោក់សប្រងងែំសេងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលងៃិទាោរសេ្មង។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសេងង សប្រងងែំសេងងសអប្កង់។
3. ែំសេងង ផ្ទា ំង I/O ។
4. ែំសេងង កង្ហា រខាងសឆវេង។
5. ែំសេងង កង្ហា រខាងសំិា។
6. ែំសេងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
7. ែំសេងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2 ។
8. ែំសេងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 1 ។
9. ែំសេងង អង្គចងចា។ំ
10. ែំសេងង ថ្ម។
11. ែំសេងង ឧរាល័រ។
12. ែំសេងង រប្មររាត។
13. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះ និងែំសេងងេមាេភារ 47



ប្ោយភឺ និងការទាញយក
សខាសពលសោះប្សាយរញ្ហា  ទាញយក ឬក៏ែំសេងងប្ោយភឺ សយងងេូមែនានាកំា្យអនាកអានអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន FAQ ប្ោយភឺ និងការទាញយក 000123347 ររេ់ Dell ។

3

48 ប្ោយភឺ និងការទាញយក

https://www.dell.com/support/kbdoc/000123347/drivers-and-downloads-faqs


ការែំសេងង BIOS

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនែមននអនាកជំនាញកនាុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរដាូរការកំនាត់កនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធវេងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអនាកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសេងងររេ់វា ធាតុែែលោយសខាកនាុងែិនាកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសេងងសទ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអនាករដាូរការកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS សោកអនាករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សខាសពលអនារត។

សប្រងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS កនាុងសោលរំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖
● ទទួលព័ត៌មានពីការែំសេងងដែែភរសខាសលងមាា េុីនកំព្យូទ័រររេ់សោកអនាក ែូចនចំនួនៃនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំៃនដែប្ោយ។
● ែកែប្រព័ត៌មានររេ់ការកំនាត់ររេ់ប្រព័ន្ធ។
● កំនាត់ ឬែកែប្រជសប្មងេែែលអាចសប្ជងេសរីេសោយអនាកសប្រងប្រាេ់ ែែលមានែូចន ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់, ប្រស្ទៃនប្ោយថ្េរឹងែែលរានែំសេងង និងសរងកឬរិទឧរករនា៍ចមីង។

ប្រធានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS

• ប្ោរ់ចុចរុករក
• មុជានុយរ៊ូត One time

• ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ
• ការអារ់សែត BIOS

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង
• ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្ររ់ប្រងលំហូរទិននាន័យរវាងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលភា្ជ រ់មកែូចន ប្ោយថ្េរឹង អាោរ់ទ័រ ភីសែអូ កិារចុច កូនកនុិារ និងមាា េុីនប្ពីន។

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសេងង BIOS

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. ចុច F2 ភា្ល មសែងមីីចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសេងង BIOS ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាករង់ចាំយូរសហងយេូសដ្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសលចសេងង េូមរនិរង់ចាំរហូតែល់អនាកស្ងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសហងយពយាយ៉មមិងសទវត។

ប្ោរ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសេងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល េ់រដាូរែែលអនាកសធវេងប្តូភរានថតទុក រាុែនិមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអនាកចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសេងងភិញ។

តាោង 2. ប្ោរ់ចុចរុករក 

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសេងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។
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តាោង 2. ប្ោរ់ចុចរុករក (រានរនិ)

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេយកតៃម្លសខាកនាុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសខាកនាុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

Tab (សថរ) ផ្្ល េ់ទីសៅៃិទាសផិ្តរនាទា រ់។
ចំណា:ំ េប្មារ់ែតកម្ម ភិធីរុករកប្កាហវេិកេដាង់ោររាុសណាណា ះ។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សខាកនាុងសអប្កង់េំខាន់ ់រង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសេងងភិញ។

មុជានុយរ៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង ប្តូភសរងកកុំព្យូទ័ររេ់អនាក សហងយរនាទា រ់មកចុច F12 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ េូមែនានាឲំ្យរិទកុំព្យូទ័រ ប្រេិនសរងវាសរងក។

មុជានុយរ៊ូតែតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអនាកអាចរ៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថ្េរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យ

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ែំសេងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសេងងររេ់វា ធាតុែែលោយសខាកនាុងែិនាកសនះអាច ឬមិនអាចរង្ហា ញសេងងសទ។

តាោង 3. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន 

ទិែ្ឋភាពទូសៅ

កំែនា BIOS រង្ហា ញសលែកំែនា BIOS។

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអនាក។

សា្ល កប្ទព្យ រសងតងតសា្ល កសេវាកម្មប្រព័ន្ធ។

កាលររិសច្ឆទិលិត រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទិលិតររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលែកូែសេវាកម្មរហ័េ រង្ហា ញសលែកូែសេវាកម្មរហ័េកុំព្យូទ័រ។

សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញសា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

អារ់សែតកម្ម ភិធីរងតរ់ែែលរានចុះហត្ថសលខា រង្ហា ញ ថ្សតងការអារ់សែតកម្ម ភិធីរងតរ់ែែលរានចុះហត្ថសលខាប្តូភរានសរងក ឬសទ។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក

ថ្ម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីេុែភាពថ្ម។

រឋម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីថ្មរឋម។

កប្មិតថ្ម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីកប្មិតថ្ម។

សា្ថ នភាពថ្ម រង្ហា ញអំពីសា្ថ នភាពថ្ម។
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តាោង 3. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន (រានរនិ)

ទិែ្ឋភាពទូសៅ

េុែភាព រង្ហា ញេុែភាពថ្ម។

អាោរ់ទ័រ AC រង្ហា ញ ថ្សតងអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់ឬសទ។ ប្រេិនសរងរានភា្ជ រ់ ប្រស្ទអាោរ់ទ័រ AC ។

អង្គែំសនាងរការ

ប្រស្ទអង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញប្រស្ទអង្គែំសនាងរការ។

សលីងននាេិកាអតិររមា រង្ហា ញសលីងននាេិកាអង្គែំសនាងរការអតិររមា។

សលីងននាេិកាអរីរមា រង្ហា ញសលីងននាេិកាអង្គែំសនាងរការអរីរមា។

សលីងននាេិការចចាុរីននា រង្ហា ញសលីងននាេិកាអង្គែំសនាងរការរចចាុរីននា។

ចំនួនេនាូល រង្ហា ញចំនួនេនាូលសខាសលងអង្គែំសនាងរការ

សលែេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញកូែកំនាត់អង្គែំសនាងរការ។

ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញទំហំឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញទំហំឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

កំែនាមីប្កូកូែ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីកំែនាមីប្កូកូែ។

េមត្ថភាព Intel Hyper-Threading រង្ហា ញថ្សតង អង្គែំសនាងរការមានេមត្ថភាព Hyper-Threading (HT) ឬសទ។

រសចចាកភិទយា 64 រ៊ីត រង្ហា ញថ្សតងរសចចាកភិទយា 64 រ៊ីតប្តូភរានសប្រងប្រាេ់ឬអត់។

អង្គចងចាំ

អង្គចងចាែំែលរានែំសេងង រង្ហា ញចំនួនអង្គចងចាំប្តូភរានែំសេងងេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាែំែលមាន រង្ហា ញអង្គចងចាំែែលមានេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលីងនអង្គចងចាំ រង្ហា ញសលីងនអង្គចងចា។ំ

មាូតឆ្ែនាលអង្គចងចាំ រង្ហា ញមាូតឆ្ែនាល មួយឬសទវេ។

រសចចាកភិទយាអង្គចងចាំ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីរសចចាកភិទយាែែលអង្គចងចារំានសប្រង។

រន្ធ DIMM 1 រង្ហា ញកាតអង្គចងចាំែែលរានែំសេងងសខាកនាុងរន្ធ 1

រន្ធ DIMM 2 រង្ហា ញកាតអង្គចងចាំែែលរានែំសេងងសខាកនាុងរន្ធ 2

ឧរករនា៍

ប្រស្ទផ្ទា ំង រង្ហា ញអំពីប្រស្ទផ្ទា ងំររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហវេិកនរ់ររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំភីសែអូ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍ Wi-Fi រង្ហា ញឧរករនា៍ Wi-Fi ែែលរានែំសេងងសខាកនាុងកុំព្យូទ័រ។

រុនាភាពរង្ហា ញសែងម រង្ហា ញអំពីរុនាភាពរង្ហា ញសែងមររេ់កុំព្យូទ័រ។

កំែនា BIOS ភីសែអូ រង្ហា ញកំែនា BIOS ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ េំសេង រង្ហា ញអំពីឧរករនា៍រញ្្ជ េំសេងររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេ រង្ហា ញ ថ្សតងឧរករនា៍រ៊្លូធូេប្តូភរានែំសេងងសខាកនាុងកុំព្យូទ័រែែរឬសទ។

Pass Through MAC Address រង្ហា ញអាេយោ្ឋ ន MAC ៃនភីសែអូឆ្លងកាត់។

តាោង 4. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ — មុជានុយជសប្មងេការរ៊ូត 

ជសប្មងេរ៊ូត

មាូែរ៊ូត

មាូតរ៊ូត៖ UEFI ែតរាុសណាណា ះ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីមាូតរ៊ូតររេ់កុំព្យូទ័រសនះ។

សរងក ឧរករនា៍រ៊ូត សរងក ឬរិទ Windows Boot Manager និងប្ោយថ្េរឹង UEFI ។

តាមលំនាំសែងម Windows Boot Manager ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

តាមលំនាំសែងម ប្ោយថ្េរឹង UEFI ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។
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តាោង 4. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ — មុជានុយជសប្មងេការរ៊ូត (រានរន)ិ

ជសប្មងេរ៊ូត

លំោរ់រ៊ូត រង្ហា ញលំោរ់រ៊ូត

ជសប្មងេរ៊ូតកប្មិតែ្ពេ់

សរងក UEFI Network Stack សរងក ឬរិទ UEFI Network Stack ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

េនដាិេុែប្ចករ៊ូត UEFI សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធសែងមីីសេនាងេុំឲ្យអនាកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសខាសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។

លំនាសំែងម៖ ននិចចាកាលសលងកែលងែត HDD ខាងកនាុង

តាោង 5. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភោ

កាលររិសច្ឆទ កំនាត់កាលររិសច្ឆទកុំព្យូទ័រនទប្មង់ MM/DD/YYYY ។ ការផ្្ល េ់រិូរកាលររិសច្ឆទ មានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

សពលសភោ កំនាត់សពលសភោកុំព្យូទ័រសខាកនាុងទប្មង់ 24 សមាា ង HH/MM/SS ។ អនាកអាចរិូររវាងទប្មង ់12 សមាា ងនិង 24 សមាា ង។ ការផ្្ល េ់រិូរសពលសភោ មានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

អុីនធជាសហវេេអង្គិទាុកទិននាន័យ

រន្ធែែលរានសរងក សរងកប្ោយសលងផ្ទា ំងែែលប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

ប្រតិរតិិការ SATA កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតិិការររេ់ឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយថ្េរឹង SATA ែែលរួមរញចាូល។

លំនាសំែងម៖ RAID On ។ SATA ប្តូភរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសែងមីីោបំ្ទ RAID (Intel Rapid Restore Technology) ។

ព័ត៌មានអំពីប្ោយ រង្ហា ញពត៌មានៃនឧរករនា៍សិសេងៗែែលសខាសលងផ្ទា ងំ។

សរងកការោយការនា៍ SMART សរងក ឬរិទរសចចាកភិទយាោយការនា៍ ភិភារ និងេវេ័យប្តួតពិនិត្យ (SMART) ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

សរងកអូឌីយាូ មុែង្រសនះសរងក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរួមរញចាូល

លំនាសំែងម៖ សរងក

សរងកៃមាប្កូហវេូន សរងក ឬរិទមីប្កូហវេូន។

តាមលំនាសំែងម មាា យប្កូហវេូនែែលសរងក ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

សរងកឧរាល័រខាងកនាុង សរងក ឬរិទឧរាល័រខាងកនាុង។

តាមលំនាសំែងម ឧរាល័រខាងកនាុងែែលសរងក ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB សរងក ឬរិទការរ៊ូតតាមឧរករនា៍ិទាុក USB ែូចនប្ោយថ្េរឹងខាងសប្ៅ ប្ោយអុរទិក និងប្ោយ USB ។

តាមលំនាសំែងម ការោបំ្ទរ៊ូត USB ែែលសរងក ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

តាមលំនាសំែងម រន្ធ USB ខាងសប្ៅែែលសរងក ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធអាោរ់ទ័រ Thunderbolt

សរងកការោំប្ទរសចចាកភិទយា Thunderbolt សរងក ឬរិទការោបំ្ទរសចចាកភិទយា Thunderbolt ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម Thunderbolt សរងក ឬរិទការោបំ្ទរ៊ូតតាម Thunderbolt ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

សរងកមាូឌុលមុនរ៊ូត Thunderbolt (និង PCIe សខាសប្កាយ TBT) សរងក ឬរិទសែងមីីអនុញ្ញា ត ឬមិនអនុញ្ញា តឧរករនា៍ PCIe ប្តូភរានភា្ជ រ់តាមរយៈអាោរ់ទ័រ Thunderbolt អំេុងសពលមុនរ៊ូត។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ឧរករនា៍សិសេងៗសទវត សរងក ឬរិទឧរករនា៍សិសេងៗែែលសខាសលងផ្ទា ំង។

សរងកកាសមោេ សរងក ឬរិទកាសមោេ ។

តាមលំនាសំែងម កាសមោេ ែែលសរងក ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។
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តាោង 5. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរន)ិ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

សអប្កង់រាះ សរងក ឬរិទសអប្កង់រាះ។

តាមលំនាំសែងម សអប្កង់រាះ ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

សរងកឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ សរងក ឬរិទឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែ។

តាមលំនាំសែងម ឧរករនា៍អានសានា មប្មាមៃែែែលសរងក ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

សរងក MediaCard សរងកសែងមីីរិូរ សរងក/រិទ កាតសមសឌវ ឬកំនាត់កាតសមសឌវសៅសា្ថ នភាពអានែតរាុសណាណា ះ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ សរងកកាតSecture Digital (SD) ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ពន្លជាសប្កាយកិារចុច កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតិិការៃនលក្ខនាៈពិសេេររេ់ររេ់ពន្លជាកិារចុច។

លំនាសំែងម៖ ្្លជា សរងកមុែង្រកប្មិតពន្លជាកិារចុចប្តឹមកប្មិតពន្លជា 100% ។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសលង AC កំនាត់តៃម្លអេ់សពលេប្មារ់កិារចុចសខាសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ។ រយៈសពលៃនការរិទពន្លជាកិារចុចមានប្រេិទ្ធភាពែតសពលពន្លជាកិារចុចសរងករាុសណាណា ះ។

លំនាសំែងម៖ 10 ភិនាទី

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសលងថ្ម កំនាត់តៃម្លអេ់សពលេប្មារ់កិារចុចសខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការសខាសលងថ្ម។ រយៈសពលៃនការរិទពន្លជាកិារចុចមានប្រេិទ្ធភាពែតសពលពន្លជាកិារចុចសរងករាុសណាណា ះ។

លំនាសំែងម៖ 10 ភិនាទី

តាោង 6. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយភីសែអូ 

ភីសែអូ

កប្មិតពន្លជា LCD

ពន្លជាសខាសលងថ្មពលថ្ម កំនាត់ពន្លជាសអប្កង់សខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការសោយសប្រងថ្មពលថ្ម។

លំនាសំែងម៖ 50

ពន្លជាសលងថ្មពល AC កំនាត់ពន្លជាសអប្កង់សខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការសោយសប្រងថ្មពល AC។

លំនាសំែងម៖ 100

តាោង 7. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុែ 

េនិិេុែ

ចាក់សសាការកំនាត់អនាកប្ររ់ប្រង សរងកឬរិទ អនាកសប្រងពីការែំសេងង BIOS សខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

លំនាសំែងម៖ រិទ

រំលងពាក្យេំង្ត់ រំលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងពាក្យេមា្ង ត់សលងប្ោយថ្េរឹងខាងកនាុង ែែលេួរភា្ល មៗអំេុងសពលចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសេងង ភិញ។

លំនាសំែងម៖ រានរិទ

សរងកការែកែប្រពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអនាកប្ររ់ប្រង សរងក ឬរិទជសប្មងេអនាកសប្រងសែងមីីរិូរប្រព័ន្ធនិងពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹងសោយមិនប្តូភការពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង។

លំនាសំែងម៖ សរងក

ផ្្ល េ់រិូរការែំសេងងែែលមិនែមនអនាកប្ររ់ប្រង

អារ់សែតហវេជាមែភរការ់េ៊ុល UEFI សរងកឬរិទការអារ់ែែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែតការ់េ៊ុល UEFI ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

Absolute សរងក ឬរិទអុីនធជាសហវេេមាូឌុល BIOS នអចិៃ្គនិយ៍ៃនសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute
Software ។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក

េនិិេុែ TPM 2.0 សរងក សប្ជងេសរីេ ថ្សតងមាូែឌលសភទិកាែែលទុកចិតិ (TPM) អាចសមងលស្ងញសោយ OS ឬសទ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ សរងក សរងក ឬរិទ OS សែងមីីរំលងសារ BIOS Interface Presence Interface (PPI) សពលសចញ TPM PPI ែែលរានសរងក និងសរងក
ែំសនាងរការពាក្យរញ្្ជ ។
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តាោង 7. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុែ (រានរនិ)

េនិិេុែ

លំនាសំែងម៖ រិទ

PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ រិទ សរងក ឬរិទ OS សែងមីីរំលងសារ BIOS Interface Presence Interface (PPI) សពលសចញ TPM PPI និងរិទពាក្យរញ្្ជ ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ ជប្មះ សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសែងមីីរំលង BIOS Interface Presence Interface (PPI) សពលសចញពាក្យរញ្្ជ  Clear ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

សរងកការរញ្្ជ ក់ សរងក សែងមីីរញ្្ជ ថ្សតង TPM Endorsement Hierarchy មានេប្មារ់ OS ឬសទ។ ការរិទការកំនាត់សនះោក់កប្មិតេមត្ថភាពកនាុងការសប្រងប្រាេ់
TPM េប្មារ់ប្រតិរតិិការហត្ថសលខា។

លំនាសំែងម៖ សរងក

សរងកទំហំិទាុកេំខាន់ សរងក សែងមីីរញ្្ជ ថ្សតង TPM Endorsement Hierarchy មានេប្មារ់ OS ឬសទ។ ការរិទការកំនាត់សនះោក់កប្មិតេមត្ថភាពកនាុងការសប្រង TPM
េប្មារ់ការិទាុកទិននាន័យររេ់មាចា េ់កម្មេិទ្ធិ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

SHA-256 សរងក ឬរិទ BIOS និង TPM សែងមីីសប្រងកីួនសោះប្សាយដេ SHA-256 សែងមីីពប្ងីកការវាេ់េទាង់សៅន TPM PCRs អំេុងសពលរ៊ូត BIOS ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

េមាអា ត សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីជប្មះព័ត៌មានអំពីមាចា េ់ PTT សហងយប្តេរ់ PTT សៅលក្ខនាៈសែងមភិញ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

TPM State សរងក ឬរិទ TPM ។ សនះរជានសា្ថ នភាពប្រតិរតិិការធម្មតាេប្មារ់ TPM សខាសពលែែលអនាកចង់សប្រងអាសរេមត្ថភាពសពញសលញររេ់វា។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក

SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ
SMM)

សរងកឬរិទការការពារ UEFI SMM Security Mitigation រែន្ថម។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេសនះអាចរណិាលឲ្យមានរញ្ហា ភាពប្តូភោនា  ឬការរាត់រង់មុែង្រនមួយនឹងឧរករនា៍ និងកម្ម ភិធីចាេ់ៗមួយចំនួន។

Intel SGX សរងកឬរិទ Intel Software Guard Extensions (SGX) សែងមីីិិល់នូភររិសា្ថ នមានេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាងរការកូែ/ិទាុកព័ត៌មានរសេងរ។

លំនាសំែងម៖ ប្ររ់ប្រងសោយេូហវេែភរ

តាោង 8. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយពាក្យេមា្ង ត ់

ពាក្យេមា្ង ត់

សរងកពាក្យេមា្ង ត់ែែលខា្ល ំង សរងក ឬរិទពាក្យេមា្ង ត់ពិរាកខា្ល ងំ

លំនាសំែងម៖ រិទ

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់

ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងអរីរមា រញ្្ជ ក់ចំនួនតួអកសេរអរីររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង។

លំនាសំែងម៖ 4

ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងអតិររមា រញ្្ជ ក់ចំនួនតួអកសេរអតិររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង។

លំនាសំែងម៖ 32

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធអរីរមា រញ្្ជ ក់ចំនួនតួអកសេរអរីររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

លំនាសំែងម៖ 4

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ អតិររមា រញ្្ជ ក់ចំនួនតួអកសេរអតិររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

លំនាសំែងម៖ 32

ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង កំនាត់ ផ្្ល េ់រិូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង (admin) (សពលែ្លះសៅថ្ពាក្យេមា្ង ត់ "setup (ែំសេងង)") ។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ កំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។
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តាោង 8. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយពាក្យេមា្ង ត ់(រានរន)ិ

ពាក្យេមា្ង ត់

សរងកការរិទពាក្យេមា្ង ត់សម (Enable Master Password
Lockout)

សរងក ឬរិទការោបំ្ទពាក្យេមា្ង ត់សម។

លំនាសំែងម៖ រិទ

តាោង 9. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព 

រ៊ូត េុភត្ថិភាព

សរងករ៊ូតេុភត្ថិភាព សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីសប្រង boos ែតេូហវេែភរែែលមានេុពលភាពរាុសណាណា ះ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

ចំណា:ំ សែងមីីសរងករ៊ូតមានេុភត្ថិភាព កុំព្យូទ័រប្តូភេ្ថិតសខាកនាុងមាូតរ៊ូត UEFI និង Enable Legacy Option ROMs (ជសប្មងេសរងក ROMs
ចាេ់ៗ) ចារំាច់ប្តូភរិទ។

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព សប្ជងេមាូតប្រតិរតិិការរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

លំនាសំែងម៖ មាូតោក់ឲ្យសប្រង

ចំណា:ំ មាូតោក់ឲ្យសប្រងប្តូភរានសប្ជងេសរីេេប្មារ់ែំសនាងរការធម្មតាៃនរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

តាោង 10. ជសប្មងេតំសេងងប្រព័ន្ធ—មីនុយការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ 

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

សរងកមាូែផ្ទា ល់ែ្លួន (Custom) សរងកឬរិទកូនសសាសខាកនាុងមូលោ្ឋ នទិននាន័យេុភត្ថិភាព PK, KEK, db និង dbx សែងមីីែកែប្រ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចមាូែតាមតប្មូភការ សប្ជងេយកតៃម្លតាមតប្មូភការេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

លំនាសំែងម៖ PK

តាោង 11. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្រតិរតិិ 

ការអនុភតិ

ការោបំ្ទពហុេនាូល

េនាូលេកម្ម ផ្្ល េ់រិូរចំនួនេនាូល CPU ែែលមានេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ តៃម្លលំនាសំែងមប្តូភរានកំនាត់សៅនចំនួនអតិររមាៃនេនាូល។

លំនាសំែងម៖ ប្ររ់េនាូល

Intel SpeedStep

សរងករសចចាកភិន្ជ  Intel SpeedStep សរងកឬរិទរសចចាកភិទយា Intel SpeedStep សែងមីីែកតប្មូភចំនួនភេុល និងសប្រកង់េនាូលររេ់អង្គែំសនាងរការនថ្មភនិសោយកាត់រន្ថយការសប្រងថ្មពលនមធ្យម និងការិលិតកស៉ៅដា ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

សរងក C-States Control សរងក ឬរិទេមត្ថភាព CPU សែងមីីចូល និងសចញពីលក្ខនាៈមានថ្មពលទារ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

រសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost

សរងករសចចាកភិទយា Intel Turbo Boost សរងក ឬរិទមាូត Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។ ប្រេិនសរងសរងក សនាះប្ោយភឺ Intel TurboBoost រសងតងនែំសនាងរការៃន CPU ឬប្កាហវេិកអង្គ
ែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

រសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading

សរងករសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading សរងក ឬរិទមាូត Intel Hyper-Threading ររេ់អង្គែំសនាងរការ។ ប្រេិនសរងរានសរងក សនាះ Intel Hyper-Threading រសងតងនប្រេិទ្ធភាពៃន
ធនធានររេ់អង្គែំសនាងរការសខាសពលែែលសប្េែនសប្ចងនែំសនាងរការសលងេនាូលនីមួយៗ។

លំនាសំែងម៖ សរងក
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តាោង 12. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល

ភាញា ក់សខាសលង AC អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសរងក សហងយចារ់សិដាងមែំសនាងរការសខាសពលថ្មពល AC ប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅកុំព្យូទ័រ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ភាញា ក់សពលសោត Dell USB-C Dock សរងកការភា្ជ រ់ែុំរំែរក Dell USB-C សែងមីីោេ់កុំព្យួទ័រពីរង់ចាំ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសរងកសោយេវេ័យប្រភតិិេប្មារ់ៃថ្ង និងសពលសភោែែលរានកំនាត់។

លំនាសំែងម៖ រានរិទ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនសរងកសោយេវេ័យប្រភតិិសទ។

រិទ Sleep (ការសែក) ោោងំកុំព្យូទ័រពីការចូលសៅកាន់មាូតសែក (S3) សខាកនាុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសរងក កុំព្យួទ័រនឹងមិនសែកសទ Intel Rapid Start នឹងប្តូភរានរិទសោយេវេ័យប្រភតិិ សហងយជសប្មងេថ្មពលប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការនឹងប្តូភរានចំហ
សចាលប្រេិនសរងវាប្តូភរានកំនាត់សៅសែក។

រចនាេម្ព័ន្ធសាកថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រែំសនាងរការសខាសលងថ្មកនាុងអំេុងសពលសប្រងថ្មពល។ សប្រងជសប្មងេខាងសប្កាមសែងមីីការពារការសប្រងប្រាេ់ថ្មពល AC សខាចសនា្ល ះសពលនក់ោក់ណាមួយ។

លំនាសំែងម៖ Adaptive ។ ការកំនាត់ថ្មប្តូភរានសធវេងឲ្យប្រសេងរតាមតប្មូភការសោយែិអាកសលងលំនាំសប្រងប្រាេ់ថ្មធម្មតាររេ់អនាក។

សរងក Advanced Battery Charge
Configuration

អនុញ្ញា តការកំនាត់សាកថ្មនន់ែ្ពេ់ចារ់ពីៃថ្ងសធវេងការែំរូងរហូតែល់សពលសធវេងការនក់ោក់មួយ។ ការសាកថ្មនន់ែ្ពេ់រសងតងនេុែភាពថ្មនអតិររមា ប្េរសពលែែលសខាែតោំប្ទែល់ការសប្រងប្រាេ់
សប្ចងនកនាុងកំេុងសពលៃថ្ងសធវេងការ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រែំសនាងរការសខាសលងថ្មកនាុងអំេុងសពលសប្រងថ្មពលខា្ល ំង។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុឥតែែសេ

ការប្តួតពិនិត្យភិទ្យុ WLAN សរងកសែងមីីសធវេងការភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រសៅរណិាញមានែែសេ សហងយរនាទា រ់មករិទរណិាញភិទ្យុឥតែែសេែែលរានសប្ជងេសរីេ (WLAN និង/ឬ WWAN)។ រនាទា រ់ពីផិ្ច់ពីរណិាញមានែែសេ
រណិាញភិទ្យុឥតែែសេនឹងប្តូភសរងកភិញ។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ភាញា ក់សខាសលង LAN សរងក ឬរិទកុំព្យួទ័រសែងមីីសរងកសោយេញ្ញា  LAN ពិសេេ។

លំនាសំែងម៖ រានរិទ

Intel Speed Shift Technology សរងក ឬរិទការោបំ្ទ Intel Speed Shift ។ ការកំនាត់យកសរងកែំសនាងរការជសប្មងេសនះ នឹងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសប្ជងេសរីេការប្រប្ពឹតិររេ់អង្គែំសនាងរការ
េមប្េរសោយេវេ័យប្រភតិិ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

កុងតាក់រប្មរ

សរងកកុំព្យូទ័រសខាសពលរប្មរសរងក សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាកឲ្យែំសនាងរការពីសា្ថ នភាពរិទសខាសពលែែលរប្មរប្តូភរានសរងក។

លំនាសំែងម៖ សរងក

តាោង 13. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥតែែសេ 

ឥតែែសេ

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍ឥតែែសេ) សរងក ឬរិទឧរករនា៍ WLAN/រ៊្លូធួេ ខាងកនាុង។

តាមលំនាំសែងម WLAN ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

តាមលំនាំសែងម រ៊្លូធូេ ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

តាោង 14. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥរិយ៉រថ POST 

ឥរិយ៉រទ POST

សសារ៊ូតុងសលែសរងកែំសនាងរការ

សរងក Numlock សរងក ឬរិទប្ោរ់ចុចចាក់សសាសលែសខាសពលកុំព្យូទ័ររ៊ូត។
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តាោង 14. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥរិយ៉រថ POST (រានរន)ិ

ឥរិយ៉រទ POST

លំនាសំែងម៖ សរងក

Fn Lock (ចាក់សសា Fn) សរងក ឬរិទមាូតចាក់សសារ Fn។

លំនាសំែងម៖ សរងក

មាូតចាក់សសា លំនាសំែងម៖ មាូតចាក់សសាទីពីរ។ មាូតចាក់សសាទីពីរ = ប្រេិនសរងជសប្មងេសនះប្តូភរានសប្ជងេសរីេ សនាះប្ោរ់ចុច F1-F12 នឹងសេតនកូែមុែង្រលក្ខនាៈទីពីរររេ់វា។

ការប្ពមាន និងកំហុេ សប្ជងេសរីេេកម្មភាពសខាសពលជួរប្រទះការប្ពមាន ឬកំហុេកំេុងសពលរ៊ូត។

លំនាសំែងម៖ ិិល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ រញ្ឈរ ់ជូនែំនាឹង សហងយរង់ចាំការរញចាូលពីអនាកសប្រងសខាសពលមានការប្ពមាន ឬកំហុេប្តូភរានរកស្ងញ។

ចំណា:ំ កំហុេែែលចាត់ទុកថ្េំខាន់ចំសពាះប្រតិរតិិការដែែភរកុំព្យូទ័រនឹងែតងែតរញ្ឈរ់កុំព្យូទ័រ។

សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីរង្ហា ញសារប្ពមានអាោរ់ទ័រសខាសពលអាោរ់ទ័រែែលមានថ្មពលតិចតួចប្តូភរានរកស្ងញ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

សរងកសារប្ពមានែុំរំែរក ជសប្មងេសនះសរងក ឬរិទសារប្ពមានែុំរំែរក។

លំនាសំែងម៖ សរងក

រ៊ូតរហ័េ កំនាត់សលីងនែំសនាងរការរ៊ូត UEFI ។

លំនាសំែងម៖ ទាងំប្េុង។ ែំសនាងរការដែែភរសពញសលញ និងកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធកនាុងកំេុងសពលរ៊ូត។

ពប្ងីកសពលសភោ BIOS POST កំនាត់សពលសភោិទាុកររេ់ BIOS POST (Power-On Self-Test) ។

លំនាសំែងម៖ 0 ភិនាទី

េូសដ្គ សពញសអប្កង់ សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីរង្ហា ញេូសដ្គ សពញសអប្កង់ ប្រេិនសរងរុនាភាពរង្ហា ញសអប្កង់ប្តូភនឹងរូរភាព។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ស៉ៅា េ៍/រនទាះរាះ កំនាត់ថ្សតងកុំព្យូទ័រប្ររ់ប្រងធាតុចូលៃនស៉ៅា េ៍ និងរនទាះរាះែូចសមិច។

លំនាសំែងម៖ រនទាះរាះ និងស៉ៅា េ៍ PS/2 ។ ទុកកា្យរនទាះរាះែែលរានរួមរញចាូលសរងកសខាសពលែែលមានស៉ៅា េ៍ PS/2 ។

េញ្ញា ជី ភិត

សអប្កង់េូសដ្គ មុន រង្ហា ញេញ្ញា េូសដ្គ ជី ភិត

លំនាសំែងម៖ សរងក

ពន្លជាសប្កាយកិារចុចមុន េញ្ញា ជី ភិតៃនពន្លជាសប្កាយកិារចុច

លំនាសំែងម៖ សរងក

MAC Address Pass-Through ោក់អាេយោ្ឋ ន NIC MAC ខាងសប្ៅ (សខាកនាុងែុំរំែរក ឬែុំឧរករនា៍តូចៗែែលរានោំប្ទ) នមួយអាេយោ្ឋ ន MAC ែែលប្តូភរានសប្ជងេសរីេមកពីប្រព័ន្ធ។

លំនាសំែងម៖ អាេយោ្ឋ នប្រព័ន្ធ MAC ពិសេេ។

តាោង 15. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយនិម្មិតកម្ម 

និម្មិតកម្ម

រសចចាកភិទយានិម្មិតររេ់ Intel សរងកកុំព្យូទ័រសែងមីីែំសនាងរការមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

Enable VT for Direct I/O (VT េប្មារ ់I/O ផ្ទា ល់) សរងកកុំព្យូទ័រសែងមីីអនុភតិរសចចាកភិន្ជ និម្មិតេប្មារ់ I/O សោយផ្ទា ល់ (VT-d) ។ VT-d រជានភិធីសាប្េ្តររេ់ Intel ែែលិិល់ការនិម្មិតេប្មារ់ែិនទីអង្គចងចា ំI/O ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

តាោង 16. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទាំ 

ការែថទាំ

សា្ល កប្ទព្យ
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តាោង 16. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទាំ (រានរនិ)

ការែថទាំ

សា្ល កប្ទព្យ រសងតងតសា្ល កប្ទព្យេកម្មប្រព័ន្ធែែលអាចប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សោយអនាកប្ររ់ប្រងែិនាកព័ត៌មានភិទយាសែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាប្រព័ន្ធនក់ោក់។ សខាសពលមានការកំនាត់សខាកនាុង BIOS សនាះ
សា្ល កប្ទព្យេកម្មមិនអាចប្តូភរានផ្្ល េ់រិូរសទ។

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអនាក។

ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសែងមីីេស្គង្្គ ះពីរូរភាព BIOS អាប្កក់ ែោរណាែិនាករ្លុករ៊ូតរជាសខាែែែល និងកំពុងែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ សរងក

ចំណា:ំ ការេស្គង្្គ ះ BIOS ប្តូភរានរចនាសេងងសែងមីីជួេជុលរ្លុក BIOS សម សហងយមិនអាចែំសនាងរការរានសទ ប្រេិនសរងរ្លុករ៊ូតប្តូភរានែូច។ សលងេពីសនះសទវត
លក្ខនាៈពិសេេសនះមិនអាចែំសនាងរការរានកនាុងករនាីែូច EC, ែូច ME ឬរញ្ហា ដែែភរសទ។ រូរភាពេស្គង្្គ ះប្តូភែតមានសខាសលងប្ោយថ្េរឹងែែលរានអុីនប្រីរ។

សិារ BIOS សោយេវេ័យប្រភតិិ អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រ េស្គង្្គ ះ BIOS សោយេវេ័យប្រភតិិសោយមិនប្តូភការេកម្មភាពអនាកសប្រង។ លក្ខនាៈពិសេេសនះតប្មូភឲ្យកំនាត់ BIOS Recovery from
Hard Drive (ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង) សរងក។

លំនាសំែងម៖ រិទ

ចារ់សិដាងមលុរទិននាន័យ ប្រយ័តនា: ប្រតិរតិិការលុរេុភត្ថិភាពសនះនឹងលុរព័ត៌មានតាមភិធីមួយែែលវាមិនអាចប្តូភរានទាញយកមកភិញរានសទ។

ប្រេិនសរងសរងក សនាះ BIOS នឹងតំសេងងភែិការលុរទិននាន័យេប្មារ់ឧរករនា៍ិទាុកែែលប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹង motherboard សខាសពលរ៊ូតរនាទា រ់។

លំនាសំែងម៖ រិទ

អនុញ្ញា តិសអាយ BIOS ទមា្ល ក់ជំនាន់ ប្ររ់ប្រងការជប្មះកម្ម ភិធីរងតរ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាពីមុន។

លំនាសំែងម៖ សរងក

តាោង 17. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ 

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ថ្មពល

លុរសចាលកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល សប្ជងេសរីេ រក្សាទុក ឬេមាអា តប្ពឹតិិការនា ៍ថ្មពល។

លំនាសំែងម៖ រក្សាទុក

កំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ BIOS

កំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ BIOS សប្ជងេសរីេ រក្សាទុក ឬេមាអា តប្ពឹតិិការនា ៍BIOS ។

លំនាសំែងម៖ រក្សាទុក

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ

លុរសចាលកំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ សប្ជងេសរីេ រក្សាទុក ឬេមាអា តប្ពឹតិិការនា៍ កំសៅ ។

លំនាសំែងម៖ រក្សាទុក

តាោង 18. ជសប្មងេែំសេងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយ SupportAssist 

SupportAssist

ការសាដា រសេងងភិញៃន OS សោយេវេ័យប្រភតិិររេ់ Dell ប្ររ់ប្រងលំហូររ៊ូតសោយេវេ័យប្រភតិិេប្មារ់កុងេូលរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist និងេប្មារ់ឧរករនា៍សិារសេងង ភិញររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។

លំនាសំែងម៖ 2 ។

ការសាដា រសេងងភិញៃន OS SupportAssist សរងក ឬរិទលំហូររ៊ូតេប្មារ់ឧរករនា៍សាដា រសេងងភិញៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ SupportAssist កនាុងករនាីមានកំហុេមួយចំនួនសកងតសេងង។

លំនាសំែងម៖ សរងក

BIOSConnect សរងកែំសនាងរការ ឬរិទែំសនាងរការការសិារសេងងភិញៃន cloud Service OS ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសមរោជ័យកនាុងការរ៊ូតនមួយចំនួនៃនការរោជ័យសេ្មងនឹង ឬធំនងតៃម្ល
ែែលរានរញ្្ជ ក់សោយជសប្មងេែំសេងង Auto OS Recovery Threshold ។

លំនាសំែងម៖ សរងក
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ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសេងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសេងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសេងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសេងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសេងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសេងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ សខាកនាុងប្រអរ់ Search support វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អនាក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ សរងេិនអនាកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយេវេ័យប្រភតិិ។ អនាកក៏អាចសប្រងសលែេមា្គ ល់ិលិតិល ឬែេវេងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយែ្លួនឯងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសេងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. សខាកនាុងរញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទវេែងសលងរូរតំណាងឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សខា www.dell.com/support ។

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS សខាសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសេងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សខា www.dell.com/support ។

សធវេងរចចាុរីននាភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សខាកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសេងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសេងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសេងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសេងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសេងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសេងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សខាកនាុង "ការសធវេងរចចាុរីននាភាព BIOS សខាកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសេងង BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសងតងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសេងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធវេងរចចាុរីននាភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសេងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសេងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility រង្ហា ញសេងង។
8. សធវេងតាមការែនានាែំែលរង្ហា ញសខាសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធវេងរចចាុរីននាភាព BIOS ។

ការអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

ការអារ់សែត BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយសប្រងឯកសារ update.exe BIOS ែែលរានចម្លងសៅប្ោយ FAT32 USB សហងយរ៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។
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អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសេងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសេងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសេងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសេងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសេងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសេងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធវេងរចចាុរីននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការឯកសារអារ់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្រងប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សខាសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានរសងតងតសេងងរនាទា រ់ពីឆ្នា  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចរញ្្ជ ក់រានសោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អនាកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រ
ររេ់អនាក។ ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងេសធវេងរចចាុរីននាភាព BIOS សនះ។

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

ការអារ់សែតពីមុជានុយរ៊ូត One-Time

សែងមីីអារ់ែែត BIOS ររេ់អនាកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖

● ប្ោយ USB ប្តូភរានេំអាតសៅនប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧរករនា៍មិនចាំរាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្រតិរតិិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័រររេ់ Dell Support សហងយចម្លងសៅថតែំរូងៃនប្ោយ USB ។
● អាោរ់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្រព័ន្ធមុែង្រសែងមីីអារ់សែត BIOS

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័តនា: ដមរិទប្រព័ន្ធកនាុងកំេុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ពីសា្ថ នភាពរិទថ្មពល រញចាូលប្ោយ USB ែែលអនាកចម្លងចូលសៅកនាុងរន្ធ USB ររេ់កុំព្យូទ័រ។
2. សរងកកុំព្យូទ័រ សហងយចុចសលងប្ោរ់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់មុជានុយរ៊ូត One-Time, សប្ជងេសរីេ BIOS Update សោយប្រីស៉ៅា េ៍ ឬប្ោរ់ចុចេញ្ញា ប្ពួញ រួចចុច Enter ។

មុជានុយដវេា េ BIOS ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. េូមចុចសលង Flash from file ។
4. សប្ជងេសរីេយក external USB device

5. សប្ជងេសរីេឯកសារ រួចចុចពីរែងសៅសលងឯកសារសោល សហងយរនាទា រ់មក Submit។
6. េូមចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមសេងង ភិញសែងមីីអារ់សែត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រសនះនឹងចារ់សិិងមសេងងភិញរនាទា រ់ពីការអារ់សែត BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង
តាោង 19. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង 

ប្រស្ទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធវេងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អនាកអាចរសងតងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិននាន័យសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសខាសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសេងងប្តូភរានរិទ។
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ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអនាកប្ររ់ប្រង សខាសពលេ្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាណា ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសេងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសេងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

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

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាករានរញចាូលមុនសខាកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផ្្ល េ់រិូរែូចែែលរានេួរសោយ សារែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភធានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សខាកនាុងការែំសេងងប្រព័ន្ធ) មុនពយាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងែែលមានប្សារ់។ អនាកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសេងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសេងងភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

2. សខាកនាុងសអប្កង់ System Security (េនិិេុែប្រព័ន្ធ) សិទាមងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងេយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជងេយក Setup Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងងែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសេងង ភិញសខាសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអនាកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសេងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសខាសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសេនាងេុំអនាកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។
6. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសេងងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីជប្មះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ BIOS េូមសធវេងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អនាករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។
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ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានឯកសារែែលភា្ជ រ់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អនាក។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រធានរទ :

• ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
• កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

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

• ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសេងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

• រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសេងងភិញ)

ការប្ររ់ប្រងថ្មលីចូមអុីយាុងែែលសរាា ង
ែូចនកុំព្យូទ័រយួរៃែភារសប្ចងនែែរ កុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់ Dell សប្រងថ្មលីចូមអុីយាុង។ ប្រស្ទមួយៃនថ្មលីចូមអុីយាុង រជាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ។ ថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរ មានការសកងនសេងងនូភប្រនប្រិយភាពនារាុនា្ម នឆ្នា ថំ្មីៗសនះ សហងយរានកា្ល យសៅនេិង់ោរសខាកនាុងឧេ្សាហកម្មសអេិចប្តូនិក សោយសារែតចំនាង់
ចំនូាលចិតិររេ់អតិថិជនេប្មារ់ទប្មង់សេដាងង (នពិសេេនមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែសេដាងងនងមុន) និងអាយុកាលថ្ម។ រសចចាក ភិទយាថ្មលីចូមអុីយាុងរាូលីែមរែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយ រជានកតិាេកិានុពលែែលរណិាលឲ្យប្ោរ់ថ្មសរាា ង

ថ្មែែលសរាា ងអាចរាះពាល់ែល់ែំសនាងរការៃនកុំព្យូទ័រយួរៃែ។ សែងមីីទរ់សាត ត់ការែូចខាតរែន្ថមសទវតចំសពាះឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ ់ឬេមាេភារិទាុកខាងកនាុងែែលនាឲំ្យែំសនាងរការមិនប្រប្កតី េូមរញ្ឈរ់ការសប្រងកុំព្យូទ័រយួរៃែ និងសធវេងឲ្យវាអេ់ថ្មពលសោយផិ្ច់អាោរ់ទ័រ AC និងទុកថ្មឲ្យសប្រងអេ់។

ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានែូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។ សយងងេូមិិល់អនុសាេន៍ឲ្យទាក់ទងសៅែិនាកជំនួយិលិតិល Dell េប្មារ់ជសប្មងេសែងមីីែូរថ្មែែលសរាា ងសខាសប្កាមលក្ខែនា្ឌ ៃនកិចចាេនយាធានាឬកិចចាេនយាសេវាកម្ម សោយរួមរញចាូលទាំងជសប្មងេេប្មារ់ែូរសោយ
អនាករសចចាកសទេសេវាកម្មែែលរានអនុញ្ញា តររេ ់Dell ិងែែរ។

ការែនានាំេប្មារ់ការប្ររ់ប្រង និងការរិូរថ្មលីចូមអុីយាុងមានែូចខាងសប្កាម៖
● ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
● សធវេងឲ្យថ្មអេ់ថ្មពលមុនសពលសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។ សែងមីីសធវេងឲ្យថ្មអេ់ថ្មពល េូមែកអាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធ សហងយប្រតិរតិិប្រព័ន្ធែតសលងថ្មពលថ្មរាុសណាណា ះ។ សខាសពលែែលប្រព័ន្ធនឹងែលងមានែំសនាងរការសខាសពលែែលរ៊ូតុងថ្មពលប្តូភរានចុច សនាះថ្មអេ់ថ្មពលទាងំប្េុងសហងយ។
● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធវេងឲ្យែូចខាត ឬោក់ថ្មចូលកនាុងភត្ថុែៃទ ។
● កុំទុកថ្មកនាុងេីតុនាហា ភាពែ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងកនាុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។
● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។
● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
● កុំសប្រងឧរករនា៍ប្ររ់ប្រស្ទសែងមីីទល់ ឬោេ់ថ្ម។
● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភនរ់សខាកនាុងឧរករនា៍សោយសារែតវាសរាា ង កុំពយាយ៉មសោះវាសោយចាក់ទម្លុះ ពត ់ឬកសមទាចវា សប្ពាះថ្វាអាចរងតឲ្យមានសប្ោះថ្នា ក់។
● មិនប្តូភរាុនរាងែំសេងងថ្មែែលែូច ឬសរាា ងសៅកនាុងកុំព្យូទ័រយួរៃែសេងង ភិញសទ។
● ថ្មសរាា ងែែលប្តូភរានប្ររែនិារ់សខាសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានប្ររល់សៅកា្យ Dell ភិញសខាកនាុងកុងតជាន័រែឹកជញ្ជូនែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត (ិិល់សោយ Dell) - សនះរជាប្តូភសោរពតាមរទរញ្្ជ ែឹកជញ្ជូន។ ថ្មសរាា ងែែលមិនប្តូភរានប្ររែនិារ់សខាសប្កាមការធានារួរែតប្តូភរានសរសរាះសចាល

សខាឯមជ្ឈមនា្ឌ លែកៃឆនាែែលរានអនុញ្ញា ត។ ទាក់ទងជំនួយិលិតិល Dell តាមរយៈ https://www.dell.com/support េប្មារ់ជំនួយ និងការែនានារំែន្ថម។
● ការសប្រងថ្មែែលមិនែមននររេ់ Dell ឬមិនប្តូភោនា អាចរសងតងនដនិ្័យៃនការសឆះ ឬិទាុះ។ េូមែូរថ្មែតនមួយថ្មប្តូភោនា ែែលរានទិញពី Dell ែែលប្តូភរានរចនាសេងងសែងមីីសធវេងការនមួយកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ កុំសប្រងថ្មពីកុំព្យូទ័រសិសេងសទវតនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ ប្តូភទិញអារុយពិតប្រាកែពី

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

ថ្មលីចូមអុីយាុង អាចសរាា ងសប្កាមសហតុិលនសប្ចងនែូចន អាយុកាល ចំនួនៃនភែិែែលរានសាក ឬការរាះពាល់សៅនឹងកំសៅែ្ពេ់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែកលមអាែំសនាងរការ និងអាយុកាលៃនថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ ប្ពមទាងំសែងមីីកាត់រន្ថយលទ្ធភាពកសកងតសេងងៃនរញ្ហា  េូមចូលសមងល Dell Laptop
Battery - Frequently Asked Questions (ថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell - េំនួារែែលេួរនញឹកបរ់) ។

កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសា្គ ល់ថ្នកម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ ePSA)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អនាក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  SupportAssist រជារានភា្ជ រ់សខាកនាុង BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយសោយែ្លួនឯងខាងកនាុង។ កម្មភិធី
ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  SupportAssist ិដាល់នូភជសប្មងេមួយចំនួនេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់ ឬប្កុមឧរករនា៍។ វាអនុញ្ញា តកា្យអនាក៖
● ែំសនាងរការការសធវេងសតេិសោយេវេ័យប្រភតិិ ឬកនាុងមាូែអនិរេកម្ម។
● សធវេងសតេិមដាងសទវត
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● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធវេងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានរោជ័យ
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលរង្ហា ញ ថ្សតងការសធវេងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសាររញ្ហា ែែលរង្ហា ញថ្សតងមានរញ្ហា ឬសទអំេុងសពលសធវេងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាែ្លះរជាេប្មារ់ែតឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនសនាះសទ សហងយតប្មូភឲ្យមានអនិរកម្មពីអនាកសប្រងប្រាេ់។ ចូរប្រាកែននិចចាថ្អនាកមានភតិមានសខាមុែកុំព្យូទ័រសពលសតេិ ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា រានសធវេងសេងង។

េប្មារ់ពរែន្ថម េូមសមងល ការប្តួតពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូត SupportAssist ។

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

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) រជានឧរករនា៍ភិនិច្ឆ័យេវេ័យសតេិែែលមានប្សារ់ររេ់ប្រព័ន្ធែែលសធវេងឲ្យការ ភិនិច្ឆ័យសលងឧរករនា៍រញ្្ជ ែែលរានភា្ជ រ់សខាសលងប្រព័ន្ធ (EC) មានភាពប្រសេងរសេងងសខាសពលវាែូច។

ចំណា:ំ M-BIST អាចប្តូភរានចារ់សិិងមែំសនាងរការតាមធម្មតាមុនសពល POST (េវេ័យសតេិសលងថ្មពល)។

រសរវរែំសនាងរការ M-BIST

ចំណា:ំ M-BIST ប្តូភែតប្តូភរានចារ់សិិងមសលងប្រព័ន្ធពីសា្ថ នភាពថ្មពលរិទ មិនថ្រានភា្ជ រ់សៅនឹងថ្មពល AC ឬមានែតថ្មរាុសណាណា ះ។

1. ចុច និងទរ់ឲ្យនរ់នូភប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពល សខាសលងកិារចុច សែងមីីចារ់សិិងមកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. សខាសពលែែលប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពល ចុចនរ់ែររសនះ ពន្លជាថ្ម LED រង្ហា ញសា្ថ នភាពពីរយ៉ា ង៖

a. រិទ៖ មិនមានរញ្ហា ប្តូភរានរកស្ងញនមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនាះសេងយ
b. សលយងទុំ៖ រង្ហា ញថ្មានរញ្ហា នមួយនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3. ប្រេិនសរងមានការរោជ័យមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សា្ថ នភាពថ្ម LED នឹងរសញចាញកូែកំហុេមួយកនាុងចំសណាមកូែកំហុេខាងសប្កាមចំនួន 30 ភិនាទី៖

តាោង 20. កូែកំហុេ LED 

លំនាសំ្្លងងសោត្្លឹរែ្្លត រញ្ហា ែែលអាចសកងតមាន

ពនា៌សលយងទុំ ពនា៌េ

2 1 រោជ័យ CPU

2 8 រោជ័យិ្លូភថ្មពល LCD

1 1 រោជ័យកនាុងការរកស្ងញ TPM

2 4 រោជ័យការសធវេងរចចាុរីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

4. ប្រេិនសរងមិនមានការរោជ័យនមួយនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសទ LCD នឹងរនិែំសនាងរការតាមរយៈសអប្កង់ពនា៌ែិតែែលរានពិពនា៌នាសខាកនាុងែិនាក LCD-BIST រយៈសពល 30 ភិនាទី សហងយរនាទា រ់មករិទថ្មពល។

ការសធវេងសតេិិ្លូភថ្មពល LCD (L-BIST)

L-BIST រជានការិិល់រែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេវេ័យប្រភតិិសខាសពល POST ។ L-BIST នឹងពិនិត្យសលងិ្លូភថ្មពល LCD ។ ប្រេិនសរងមិនមានថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅ LCD (ឧ. សេវរវេី L-BIST
ែូច) សនាះស្្លងង LED ៃនសា្ថ នភាពថ្មនឹងសោតកូែកំហុេ [2,8] ឬកូែកំហុេ [2,7]។

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

រសរវរសធវេងសតេិ L-BIST

1. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលសែងមីីសរងកែំសនាងរការប្រព័ន្ធ។
2. ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធមិនសរងកែំសនាងរការែូចធម្មតាសនាះសទ េូមសមងលពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED ៖

● ប្រេិនសរងសា្ថ នភាពថ្ម LED រង្ហា ញកូែកំហុេ [2,7] ែែសេសអប្កង់អាចមិនប្តូភរានភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូភសទ។
● ប្រេិនសរងពន្លជាសា្ថ នភាពថ្ម LED សោតស្្លងងកូែរញ្ហា  [2,8] សនាះមានន័យថ្មានរញ្ហា សខាសលងរណិាញថ្មពល LCD ៃនផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ែូចសនះោ្ម នថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅ LCD សនាះសទ។

3. ចំសពាះករនាីសនះ សខាសពលកូែកំហុេ [2,7] ប្តូភរានរង្ហា ញ េូមពិនិត្យសមងលថ្សតងែែសេសអប្កង់ប្តូភរានភា្ជ រ់ប្តឹមប្តូភែែរឬសទ។
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4. កនាុងករនាីែែលកូែកំហុេ [2,8] ប្តូភរានរង្ហា ញ េូមរិូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ។

កម្មភិធីេវេ័យសតេិភា្ជ រ់មកប្សារ់ LCD (BIST)

កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell រានភា្ជ រ់មកនមួយកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ែែលមានមកប្សារ់ ែែលជួយអនាកសែងមីីកំនាត់ឲ្យរានថ្ សតងភាពមិនប្រប្កតីៃនសអប្កង់ែែលអនាកកំពុងជួរប្រទះ រជានរញ្ហា ទាក់ទងនមួយ LCD (សអប្កង់) ររេ់កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ឬនមួយកាតភីសែអូ (GPU) និងការកំនាត់
PC ។

សខាសពលអនាកកត់េមា្គ ល់ភាពមិនប្រប្កតីៃនសអប្កង់ ែូចនបក់ៗ ែូចប្ទង់ប្ទាយ មិនច់េ់ឬរូរភាពប្ពិល មានរនាទា ត់កាត់សិិកឬរញ្ឈរ ពនា៌ប្េអារ់ នសែងម វានែំសណាះប្សាយលអា សោយប្តូភោក់ LCD (សអប្កង់) ឲ្យសខាោច់ពីសរសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធីេវេ័យសតេិែែលភា្ជ រ់មកប្សារ់ (BIST)។

រសរវរសធវេងសតេិ LCD BIST

1. រិទថ្មពលកុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell ។
2. ផិ្ច់ឧរករនា៍ទាំងឡាយែែលរានភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អនាក។ ភា្ជ រ់ែតអាោរ់ទ័រ AC (ឆ្នា ំងសាក) សៅកុំព្យូទ័រយួរៃែ។
3. ចូរប្រាកែថ្ LCD (សអប្កង់) សាអា ត (ោ្ម នធូលីែីសខាសលងៃិទាររេ់សអប្កង់)។
4. ចុច និងទរ់កា្យនរ់នូភប្ោរ់ចុច D និងសរងក កុំព្យូទ័រយួរៃែសែងមីីចូលសៅមាូតេវេ័យសតេិែែលមានភា្ជ រ់មកប្សារ់េប្មារ់ LCD (BIST) ។ រនិចុចប្ោរ់ចុច D ឲ្យនរ់ រហូតែល់ប្រព័ន្ធរានរ៊ូត។
5. សអប្កង់នឹងរង្ហា ញពនា៌ែិត និងផ្្ល េ់រិូរពនា៌សខាសលងសអប្កង់ទាងំមូលសៅេ ស្ច្ម  ប្កហម ៃរតង និងសែវភពីរែង។
6. រនាទា រ់មកវានឹងរង្ហា ញពនា៌េ ស្ច្ម  ប្កហម។
7. ពិនិត្យសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័តនាចំសពាះភាពមិនប្រប្កតីណាមួយ (រនាទា ត់ ពនា៌ប្ពាល ឬែរកពនា៌សខាសលងសអប្កង់)។
8. សខាចុងរញចារ់ៃនពនា៌ែិតចុងសប្កាយ (ប្កហម) ប្រព័ន្ធនឹងរិទ។

ចំណា:ំ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរ៊ូតនមុន Dell SupportAssist សខាសពលចារ់សិិងម នឹងែំសនាងរការ LCD BIST មុនសរ សោយរំពឹងថ្ មានការអនិោរមន៍ររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់ែែលរញ្្ជ ក់ពីមុែង្រររេ់ LCD ។

ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សខាសពលសខាសថរ ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងសា្ថ នភាពសាកថ្មរង្ហា ញពីមាូតថ្មពលែែលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកេ្ថិតសខា។ សខាសពលែែលពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងសា្ថ នភាពសាកថ្មសោតកនាុងលំនាសំិសេង សនាះវារង្ហា ញពីរញ្ហា សរវងៗែ្លួនែែលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកកំពុងជួរប្រទះ។

ថ្មពលសិាទីក និងពន្លជាស្្លងងសា្ថ នភាពសាកថ្ម

តាោងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីសា្ថ នភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែិអាកសលងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងសា្ថ នភាពសាកថ្ម។

តាោង 21. ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងសា្ថ នភាពសាកថ្ម 

ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងសា្ថ នភាពសាកថ្ម សា្ថ នភាពកុំព្យូទ័រ

ពនា៌េប្កាេ់ ● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មរានសាកថ្មសពញ។
● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពីប្រាំ

ភាររយ។

ពនា៌សលយងទុំ កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនងប្រាភំាររយ។

រិទ កុំព្យុទ័រេ្ថិតសខាកនាុងសា្ថ នភាពសែក េំង ំឬរានរិទ។

ពន្លជាស្្លងងថ្មពល្្លឹរែ្្លតៗ និងសា្ថ នភាពសាកថ្ម

ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងសា្ថ នភាពថ្មសោត្្លឹរែ្្លតៗឆ្្ល េ់ោនា រវាង សលយងទុ ំនិងរិទសែងមីីរង្ហា ញរញ្ហា ែែលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកកំពុងជួរប្រទះ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលយងទុំ ពីរែង សហងយបរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយបរ់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងរនិ រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនសា្គ ល់អង្គចងចា ំឬ RAM។

តាោងខាងសប្កាមរង្ហា ញលំនាំស្្លងងថ្មពល និង ស្្លងងរញ្្ជ ក់ពីសា្ថ នភាពថ្មែុេោនា  ប្ពមទាំងរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ។

តាោង 22. សលែកូែ LED 

សលែកូែស្្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,1 រោជ័យអង្គែំសនាងការ

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

2,3 មិនសា្គ ល់អង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)

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

2,5 អង្គចងចាំតំសេងងមិនប្តឹមប្តូភ
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តាោង 22. សលែកូែ LED (រានរនិ)

សលែកូែស្្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំបីរ

2,7 រោជ័យែិនាកសអប្កង់

2,8 ការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល LCD រោជ័យ។

3,1 រោជ័យថ្ម CMOS

3,2 រោជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/បីរ

3,3 រកមិនស្ងញរូរភាពសិារសេងងភិញ

3,4 រកស្ងញរូរភាពសិារសេងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 រោជ័យថ្មពល

3,6 ការដវេា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សខាសពលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកចូលសៅ Dell SupportAssist OS Recovery សោយេវេ័យប្រភតិិ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែេកែែលប្តូភរានែំសេងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសេងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាចសកងតសេងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ ់Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសខាសពលែែលវារោជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរឋម សោយសារការរោជ័យែិនាកេូហវេែភរ ឬដែែភរ។

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

សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសេងងភិញ
េូមែនានាំឲ្យរសងតងតប្ោយសាដា រសេងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសេងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសាដា រសេងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយសារ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែិថ្មពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែរររទខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតិភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អនាកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោនា ៃន មាូែឹម/សោេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសោេ ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចាំ 30 ភិនាទី។
5. សរងកសោេ ទ័រឥតែែសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសេងង ភិញ)

អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសខាេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីេុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងមីីការពារឧរករនា៍សអេិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសខាកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក សយងងេូមសេនាងកា្យអនាករំសោះថ្មពលសេេេល់មុនសធវេងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការរំសោះថ្មពលសេេេល់ ឬមយាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសេងង ភិញ" ក៏នជំដនកនាុងការសោះប្សាយរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសេងងភិញ)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។
6. ែំសេងងថ្ម។
7. ែំសេងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតិការកំនាត់ដែែភរសេងងភិញ េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000130881 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
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ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន
អនាកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រងធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួនទាំងសនះ៖

តាោង 23. ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន 

ធនធានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន ទីតាងំធនធាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្មភិធី My Dell

រន្លឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សខាកនាុង Windows Search េូមវាយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយសលងរណិាញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ចូលសប្រងែំសណាះប្សាយកំពូលៗ ការភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  ប្ោយសភី និងការទាញយក និងែេវេងយល់រែន្ថមអំពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកតាមរយៈភីសែអូ សេវភសណៃែ
និងឯកសារ។

កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាកប្តូភរានកំនាត់អតិេញ្ញា នាយ៉ា ងពិសេេសោយសា្ល កសេវាកម្ម ឬសលែកូែសេវាកម្មរហ័េ។ សែងមីីសមងលធនធានោំប្ទ
ែែលពាក់ព័ន្ធេប្មារ់កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក រញចាូលសា្ល កសេវាកម្ម ឬកូែសេវាកម្មរហ័េសខា www.dell.com/support
។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែេវេងរកសា្ល កសេវាកម្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក េូមសមងល រកទីតាងំសា្ល កសេវាកម្មសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សិសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. សខាសលងររារមុជានុយខាងសលងៃនទំព័រោំប្ទ េូមសប្ជងេសរីេ Support > Knowledge Base ។
3. សខាកនាុងប្រអរ់ែេវេងរកសខាសលងទំព័រចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន វាយពាក្យរន្លឹះ ប្រធានរទ ឬសលែមាូែឌល សហងយរនាទា រ់មកចុច ឬរាះរូរតំណាងែេវេងរក

សែងមីីសមងលអត្ថរទែែលទាក់ទង។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell េប្មារ់ការលក ់ការោំប្ទែិនាករសចចាកសទេ ឬរញ្ហា សេវាកម្មររេ់អតិថិជន េូមចូលសមងល www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ ភាពែែលអាចរករានមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និងិលិតិល សហងយសេវាកម្មែ្លះពុំមានសខាកនាុងប្រសទេររេ់អនាកសទ ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកពុំមានអុីនធជានាិត អនាកែេវេងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក័យរប្តទិញ រ័នាណា សភចែចារ ់ភិក័យរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាេុកិលិតិល Dell ។
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