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សប្បប្សេចក្តីែនានាំអំពីេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននរបេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
• េមាេនាតុមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសបប្េិនរានទិញោច់សោយែងក ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភត្តតាមនិតិ ភិធីសោះតាមលំោប់ប្គញ្ចា េ។

អំពីកិចចាការសនះ

ការប្ពមាន: Disconnect all power sources before opening the computer cover or panels. After you finish working inside the computer, 
replace all covers, panels, and screws before connecting to the power source.

ការប្ពមាន: មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកចូរអានសេចក្តីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ ប់មកជាមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។ េប្មាប់ព័តមានបែន្ថម េ្តីពីការអនុភត្តប្បកបសោយេុភត្ថិភាពបំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance 
Homepage (ការអនុភត្តតាមបទបញ្ញត្តិ) ។

ប្បយ័ត្ន: ការជួេជុលជាសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នកបសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតបាុសណាោ ះ។ អ្នកគួរែតអនុភត្តការសោះប្ស្យបញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញ្ញៗតាមឯកស្រលលិតលលរបេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធឺនាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការល្តល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្្ញ តសោយប្កុមហ៊ុន Dell គឺមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងប្យ។ អាន និងអនុភត្តតាមការែនានាេំុភត្តិភាពែែលរានភា្ជ ប ់មកជាមួយលលិតលល។

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអគ្គិេនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ែខសេពាក់នឹងកដែ ឬយូរៗម្តងបាះដលទាសោហៈែែលពុំមានោបថា្ន ែំូចជាតំនាភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: កាន់ឧបករនា៍និងកាតសោយយកចិត្តទុកោក់។ កុំបាះឧបករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងគល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧបករនា៍ែូចជាអង្គែំសនាប្រការខាងគល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្បយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ឬ ផ្ទា ងំទាញរបេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧបករនា៍ភា្ជ ប់ជាមួយផ្ទា ំងចាក់សស្រែូសច្នះប្បេិនសបប្អ្នកកំពុងផ្្ត ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ំងចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្្ត ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧបករនា៍សចញ, ប្តូភោក់
តសប្មបបឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនរបេ់ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ ប់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ដនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងសប្គងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែបួកពីអិីែែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ
សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ប្តូភអនុភត្តតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចាប់សលដាប្មសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 ប្តូភប្រាកែថាអ្នកសធិប្តាម សេចក្តីែនានាំេ្តីពីេុភត្ថិភាព។
2 ប្តូភប្រាកែថាដលទាកែនួងសធិប្ការរបេ់អ្នកគឺមានភាពបបសេ្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពារគប្មបកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3 ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
4 ផ្្ត ច់ែខសេបណា្ត ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីផ្្ត ច់ែខសេបណា្ត ញ ជាែំបូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយែខសេសចញពីឧបករនា៍បណា្ត ញ។
5 ផ្្ត ច់ឧបករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអេ់ពីប្ពីសេួប្ងរបេ់ពួកវា។
6 ចុចប៊ូតុងថាមពលសអាយជាប់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនស្កថ្ម សែប្ម្បីរដសោះថាមសពលែែលសៅសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអគ្គីេនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ែខសេកដែ ឬសោយយូរៗម្តងបាះដលទាសោហៈែែលពុំមានោបថា្ន ំែូចជាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

បប្មុងប្បយ័ត្នេុភត្ថិភាព
ជំពូកបប្មុងប្បយ័ត្នេុភត្ថិភាពសរវបបប់លមអាិតអំពីជំហានបមមែែលប្តូភសធិប្មុនសពលអនុភត្តតាមការែនានាំសោះសប្គងងបនួាេ់ណាមួយ។

1

6 ការសធិប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

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


េសង្កតសមប្លបំរុងបប្មុងប្បយ័ត្នេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអ្នកសធិប្ការតសមួប្ង ឬែំសនាប្រការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្គងង ឬតសមួប្ងសប្គងង៖

• បិទប្បព័ន្ធ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាងំអេ់។
• ផ្្ត ច់ប្បព័ន្ធ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាងំអេ់ែែលតភា្ជ ប់ពីថាមពលអគ្គិេនី AC។
• ផ្ដា ច់ែខសេបណា្ត ញ ទូរេ័ពទា និងែខសេទូរគមនាគមន៍ទាងំអេ់សចញពីប្បព័ន្ធ។
• សប្បប្ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្ត ESD សៅសពលសធិប្ការសៅខាងក្នុង កុំព្យូទ័រយួរដែ ណាមួយសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតបណា្ត លមកពីសអងិចប្តូស្្ត ទិច (ESD) ។
• បនាទា ប់ពីសោះេមាេភាគប្បព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភាគសនាះសោយប្បុងប្បយ័ត្នសលប្កប្មាលែែលប្បឆាំងនឹងស្្ត ទិច។
• ពាក់ែេ្បកសជប្ងសៅេ៊ូមិនចមួងអគ្គិេនីសែប្ម្បីកាត់បន្ថយឱកាេដនការឆក់ចរន្ត។

ថាមពលរង់ចាំ
លលិតលល Dell ែែលមានថាមពលរង់ចាបំ្តូភែតែកសចញមុនសពលអ្នកសបប្កគប្មប។ ប្បព័ន្ធែែលភា្ជ ប់ថាមពលរង់ចាំប្តូភការថាមពលជាចាំរាច់សៅសពលបិទ។ ថាមពលសៅខាងក្នុងអនុញ្្ញ តឱ្យប្បព័ន្ធប្តូភរានសបប្កពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សៅសលប្បណា្ត ញមូលោឋា ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
ក្នុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលប្ការប្គប់ប្គងថាមពលកប្មិតខ្ពេ់សលសេងសទវត។

ែកឌុយសចញ ចុច ប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពល 15 ភិនាទីគួរែតបសញចាញថាមពលែែលសៅេល់សៅក្នុងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។ សោះថ្មពី កុំព្យូទ័រយួរដែ។

ចងភា្ជ ប់រា្ន
ចងភា្ជ ប់រា្ន គឺជាភិធីស្្គេ្តេប្មាប់ការតភា្ជ ប់ឧបករនា៍ពីរឬសប្ចប្នសៅក្នុងកែនួងអគ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធិប្តាមរយៈការសប្បប្ប្រាេ់ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្ត (ESD) ។ សៅសពលភា្ជ ប់ែខសេសេួប្ងចូលរា្ន  េូមប្រាកែថាវាប្តូភរានភា្ជ ប់សៅសោហៈនាតុមិនមានសប្ស្បសហប្យមិនមានដលទាោបពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែខសេពាក់នឹងកដែគួរែតមានេុភត្ថិភាព និងបាះទាំងប្េុងជាមួយនឹងែេ្បករបេ់អ្នក សហប្យប្តូភប្រាកែថាអ្នកសោះសប្គងងអលង្្ក រទាំងអេ់ែូចជា នាងិកាដែ ែខសេដែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ ប់ខួននអ្នកសៅនឹងសប្គងងបរិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរន្តអគ្គិេនីស្្ត ទិក—ការការពារ ESD
ESD គឺជាកងិល់ែ៏ធំមួយសៅសពលអ្នកប្គប់ប្គងសប្គងងសអងិចប្តូនិចជាពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចជាកាត expansion ខួអង្គែំសនាប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។ ការស្កតិចសពកអាចសធិប្ឱ្យខូចខាតសេវគិីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចជាបញ្ហា ខូចខាតសកប្តសងប្ង ឬអាយុកាល
លលិតលលមានរយៈសពលខួី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានេប្មាប់តប្មូភការថាមពលទាប និងែង់េុីសតសកប្នសងប្ង ការការពារ ESD គឺសធិប្ឱ្យ ការប្ពនយរារម្ភសកប្នសងប្ង។

សោយស្រែតែង់េុីសតសកប្នសងប្ងដនឧបករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្បប្ប្រាេ់សៅក្នុងលលិតលលថ្មីៗរបេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់ជាងលលិតលល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មាប់សហតុលលសនះភិធីស្ប្េ្តមួយចំនួនដនែល្នកប្គប់ប្គងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភត្តសទ។
ប្បសេទែែលប្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរដនការខូចខាត ESD គឺមិនែំសនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្បែហលជា 20 ភាគរយ ដនការមិនែំសនាប្រការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតបណា្ត លឱ្យរាត់បង់នូភមុខង្រឧបករនា៍ភួាមៗនិងទាងំប្េុង។ ឧទាហរនា៍ដនការខូចខាតគឺអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរន្តសថ សហប្យបសង្កប្តរានភួាមនូភេញ្្ញ  "No 
POST/No Video" ជាមួយកូែេំសងងប៊ីប ឬការរាត់បង ់ឬអង្គចងចាមំិនែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – បញ្ហា រអាក់រអួលមានប្បែហល 80 ភាគរយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ដនការរអាក់រអួលមានន័យថាភាគសប្ចប្នដនសពលសភោសៅសពលការខូចខាតសកប្តសងប្ងវាមិនប្តូភរានែឹងភួាមៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរន្តសថរបាុែន្តការឱ្យេញ្្ញ នួាក់ចុះសហប្យមិនមានេញ្្ញ
ខាងសប្ៅទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួាមៗសនាះសទ។ ការឱ្យេញ្្ញ នួាក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលជាសប្ចប្នេរា្ត ហ ៍ឬសប្ចប្នែខសែប្ម្បីរោយរាត់សហប្យក្នុងសពលតំណាលរា្ន អាចបណា្ត លឱ្យខូចគុនាភាពដនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលជាសែប្ម។ ល។

ការខូចខាតែបបធ្ងន់ធ្ងរសប្ចប្នពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្ស្យបញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថាភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែប្សលប្របួេ") ។

អនុភត្តតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះសែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• សប្បប្ែខសេដែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្បប្ែខសេមិនឆួងចរន្តឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្្ញ តសទ។ វាមិនល្តល់ការការពាររានប្គប់ប្រាន់សទ។ ការបាះតួមុនសពលកាន់ែល្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្គប់ប្រាន់សលប្ែល្នកែែលសនាះនឹងបសង្កប្នេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែលឆួងចរន្ត ក្នុងកែនួងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆួងចរន្ត។ សបប្អាចសធិប្េូមសប្បប្កប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈប្។
• សពលសោះេមាេនាតុែែលឆួងចរន្ត ពីកាតុងែែលសលញាប្មក ហាមែកេមាេនាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចាប់េមា្ភ រកញចាប់ការពារឆួងចរន្តសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចបល់ក្នុងការែំសងប្ងេមាេភាគទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះកញចាប់ការពារសប្គងង ប្តូភនានាថាអ្នកប្តូភសោះរបេ់ឆួងចរន្តអគ្គិេនីសចញពីខួនន

របេ់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភាគែែលឆួងចរន្ត ប្តូភោក់េមាេភាគទាំងសនាះក្នុងប្បអប ់ឬកញចាប់ការពារជាមុនេិន ។

ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្ត ESD
ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្តមិនរាច់តាមោនគឺជាឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្តែែលប្តូភរានសប្បប្ប្រាេ់សប្ចប្នបំលុត។ ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្តរួមមានេមាេភាគធំៗបី៖ កប្មាលប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិច ែខសេពាក់នឹងកដែ, និងែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន ។

េមាេភាគដនឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្ត
េមាេភាគដនឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្ត ESD គឺ៖

ការសធិប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក 7



• កប្មាលប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិច – កប្មាលប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្គងងបនួាេ់នានាអាចោក់សលប្វាសៅសពលែំសនាប្រការសេវាកម្ម។ សៅសពលសប្បប្កប្មាលប្បឆាំងនឹងស្្ត ទិច ែខសេពាក់នឹងកដែរបេ់អ្នកគួរែតមានភាពង្យប្េនល សហប្យែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន គួរែតភា្ជ ប់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្ស្បសៅសលប្ប្បព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាប្រការ។ សៅសពលែែលប្តូភរានោក់ឱ្យរានប្តឹមប្តូភ សប្គងងបនួាេ់ែែលប្តូភសធិប្សេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីកាបូប ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សៅសលប្កប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច គឺមានេុភត្ថិភាពសៅក្នុងដែរបេ់អ្នក 
សៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុងប្បព័ន្ធ ឬសៅក្នុងកាបូប។

• ែខសេពាក់នឹងកដែ និងែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន  – ែខសេពាក់នឹងកដែ និងែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន អាចភា្ជ ប់សោយផ្ទា ល់រវាងកដែរបេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្ស្បសៅសលប្ែល្នករឹងប្បេិនសបប្កប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ ប់សៅនឹងកប្មាលប្បឆាំងនឹងស្្ត ទិច សែប្ម្បីការពារែល្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ជា
បសណា្ត ះអាេន្នសៅសលប្កប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ ប់រូបីដនពាក់នឹងកដែ និងែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន  រវាងែេ្បករបេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែល្នករឹងប្តូភរានសគសៅថាជាការចងភា្ជ ប់រា្ន ។ េូមសប្បប្ែតឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្តែែលមាន កប្មាលប្បឆាំងនឹងស្្ត ទិច ែខសេពាក់នឹងកដែ, និងែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន ។ ហាម
សប្បប្ែខសេពាក់នឹងកដែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងជានិចចាថាែខសេសេួប្ងខាងក្នុងដនែខសេពាក់នឹងកដែគឺង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហប្យប្តូភែតប្តូភរានប្តនតពិនិត្យជាសទវងទាត់ជាមួយនឹងឧបករនា៍សធិប្សតេ្តែខសេពាក់នឹងកដែសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតែល្នករឹងរបេ់ ESD សោយដចែន្យ។ សយប្ង
េូមលដាល់អនុស្េន៍ឱ្យសធិប្សតេ្តែខសេពាក់នឹងកដែនិងែខសេចងភា្ជ ប់រា្ន យ៉ា ងសហាចណាេ់ម្តងក្នុងមួយេរា្ត ហ៍។

• ឧបករនា៍សធិប្សតេ្តែខសេពាក់នឹងកដែ ESD – ែខសេសេួប្ងសៅខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្បប្កាន់ែតយូរ។ សៅសពលសប្បប្ឧបករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអាគឺសធិប្សតេ្តែខសេពាក់នឹងកដែជាសទវងទាត់មុននឹងសធិប្ការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចបំលុតក៏ម្តងក្នុងមួយេរា្ត ហ៍។ ឧបករនា៍
សធិប្សតេ្តែខសេពាក់នឹងកដែគឺជាភិធីស្្គេ្តែ៏លអាសែប្ម្បីសធិប្សតេ្តរសបវនសនះ។ ប្បេិនសបប្អ្នកមិនមានឧបករនា៍សធិប្សតេ្តែខសេពាក់នឹងកដែរបេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យជាមួយការិយ៉ល័យប្បចាំតំបន់របេ់អ្នកសែប្ម្បីរកសមប្លថាសតប្ពួកសគមានមួយឬសទ។ សែប្ម្បីអនុភត្តការសធិប្សតេ្ត េូមភា្ជ ប់ែខសេភា្ជ ប់នឹងកែខសេដែសៅនឹង
ឧបករនា៍សតេ្ត ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ ប់សៅនឹងកដែរបេ់អ្នកសហប្យចុចប៊ូតុងសែប្ម្បីសតេ្ត។ សេួប្ងពនា៌ដបតង បញ្្ជ ក់ថាការសធិប្សតេ្តសនះសជាគជ័យ។ េញ្្ញ សេួប្ងពនា៌ប្កហមសហប្យមានេំសងងសបទ បញ្្ជ ក់ថាការសធិប្សតេ្តសនះបបជ័យ។

• ស្រនាតុអុីេូងង់ – វាមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧបករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចជា កែនួងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្គងងបនួាេ់ខាងក្នុងែែលជាអុីេូងង់សហប្យជាញឹកបប់គឺមានចរន្តឆួងកាត់។
• មជ្ឈោឋា នសធិប្ការ – មុនសពលោក់ឱ្យសប្បប្ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្ត ESD េូមវាយតដមួស្្ថ នភាពសៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរន្តេប្មាប់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនបសប្មប្គឺខុេរា្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលប្តុ ឬឧបករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនបសប្មប្ប្តូភរានែំសងប្ងជាធម្មតា

សៅក្នុងទូសរេកមួយសៅក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលប្តុឬឧបករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់ជាទូសៅសៅសលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងបនទាប់។ ជានិចចាកាលរកសមប្លតំបន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលរា្ម នការបយរាា យ និងធំល្មមប្គប់ប្រាន់ ក្នុងការោក់ឧបករនា៍ការពារឆួងចរន្ត ESDសោយមាន
កែនួងទំសនរបែន្ថមសែប្ម្បីបំសពញនូភប្បសេទប្បព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែនួងសនាះក៏គួរែតរា្ម នអុីេូងង់ែែលអាចបង្កឱ្យសកប្តមានការឆួងចរន្ត ESD ។ សៅសលប្កែនួងសធិប្ការ អុីេូងង់ែូចជា Styrofoam និងរួាេទាិចសលសេងៗគួរែតប្តូភរានផួ្េ់ទីយ៉ា ងសហាចណាេ់ 12 អុីងឬ 30 
េង់ទីែមាប្តពីសប្គងងបនួាេ់ែែលង្យឆួងចរន្តមុនសពលសធិប្ការជាក់ែេ្តងសលប្េមាេភាគែល្នករឹងណាមួយ។

• កញចាប់ ESD – បល់ឧបករនា៍ ESD ែែលង្យឆួងចរន្តទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចាប់ការពារេុភត្ថិភាពចរន្តស្្ត ទិច។ សោហៈ កាបូបការពារចរន្តស្្ត ទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្បប្។ សទាះជាយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នកគួរែតសលញាប្ប្តលប់នូភសប្គងងបនួាេ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្បប្កាបូប ESD ែតមួយនិងសភចខចាប់ែល្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ កាបូប ESD គួរែតប្តូភបត់ចូលនិងបិទជិតសហប្យេមា្ភ រៈសភចខចាប់ហិូមែូចរា្ន ទាំងអេ់គួរែតប្តូភរានសប្បប្សៅក្នុងប្បអប់សែប្មែែលសប្គងងបនួាេ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧបករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតគួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចាប់
ែតសពលសៅសលប្ដលទាការង្រែែលការពារសោយ ESD បាុសណាោ ះ សហប្យសប្គងងបនួាេ់នានាមិនគួរោក់សៅែល្នកខាងសលប្ដនកាបូប ESD សទពីសប្ពាះមានែតែល្នកខាងក្នុងដនកាបូបបាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្គងងបនួាេ់នានាសៅក្នុងដែរបេ់អ្នកជានិចចាសៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុង
ប្បព័ន្ធ ឬសៅក្នុងកាបូបប្បឆាំងនឹងស្្ត ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភាគែែលង្យនឹងខូច – សៅសពលផួ្េ់ប្តូរេមាេភាគែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចជាសប្គងងបនួាេ់ែែលប្តូភប្តូរ ឬសប្គងងបនួាេ់ែែលប្តូភប្បគល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់បំលុតគឺប្តូភោក់សប្គងងបនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងកាបូបប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិចសែប្ម្បីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចក្តីេសង្ខប េ្តីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានល្តល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នកបសចចាកសទេសេវាកម្មទាំងអេ់សប្បប្ែខសេែីពាក់នឹងកដែ ESD បែន្ថម និងកប្មាលការពារប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិចប្គប់សពលទាំងអេ់សៅសពលល្តល់សេវាកម្មសលប្លលិតលល Dell ។ សលប្េពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់គឺអ្នកបសចចាកសទេប្តូភរក្សាែល្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរន្តពី
សប្គងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ សៅសពលកំពុងែំសនាប្រការសេវាសហប្យពួកសគប្តូភសប្បប្កាបូបប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិចេប្មាប់ែឹកជញ្ជូនេមាេភាគែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភាគែែលង្យនឹងខូច
សៅសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភាគែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចជាសប្គងងបនួាេ់ែែលប្តូភប្តូរ ឬសប្គងងបនួាេ់ែែលប្តូភប្បគល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់បំលុតគឺប្តូភោក់សប្គងងបនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងកាបូបប្បឆាងំនឹងស្្ត ទិចសែប្ម្បីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសលប្កឧបករនា៍
េូមប្បកាន់ខា្ជ ប់សៅនឹងការែនានាំែូចខាងសប្កាមសៅសពលសលប្កឧបករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្បយ័ត្ន: កុំសលប្កទម្ងន់សលប្េពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្បប្ធននានបែន្ថមឬសប្បប្ឧបករនា៍សលប្កសមកានិច។

1 សរវបចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជប្ងរបេ់អ្នកឱ្យសចញពីកែនួងែែលមានសេ្ថរភាពសហប្យតប្មង់ប្មាមសជប្ងរបេ់អ្នកសចញសប្ៅ។
2 ពប្ងឹងស្ច់ែុំក់លសពាះ។ ស្ច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងរបេ់អ្នកសៅសពលអ្នកសលប្កភត្ថុសងប្ង។
3 សលប្កសោយសប្បប្សជប្ងរបេ់អ្នក មិនែមនខ្នងរបេ់អ្នកសងប្ងយ។
4 រក្សាបនទាុកឲ្យសៅជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងខ្នងរបេ់អ្នក សនាះអ្នកសប្បប្កមួាងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5 រក្សាឱ្យខ្នងរបេ់អ្នកឈរប្តង់ មិនថាសពសលប្កសងប្ង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំបែន្ថមទម្ងន់ដនបងកាយរបេ់អ្នកសៅកាន់បនទាុកែែលប្តូភសលប្ក។ សជវេវាងការបងិិលបងកាយនិងខ្នងរបេ់អ្នក។
6 អនុភត្តតាមបសចចាកសទេែូចរា្ន សនះែែរ ែតតាមលំោប់ប្គញ្ចា េសៅសពលោក់ចុះបនទាុកែែលប្តូភសលប្ក។

សប្កាយពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ
បនាទា ប់ពីអ្នករានបញចាប់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភប្រាកែថា អ្នករានភា្ជ ប់ឧបករនា៍ខាងសប្ៅ កាត និងែខសេខាងសប្ៅមុននឹងសបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 ភា្ជ ប់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

8 ការសធិប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក



ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេបណាដា ញ ែំបូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧបករនា៍បណាដា ញ បនាទា ប់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។
2 ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេួប្ងរបេ់ឧបករនា៍ទាងំសនាះ។
3 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4 ប្បេិនសបប្ចាំរាច់ សលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភឬអត់ សោយែំសនាប្រការការភិនិច្ឆ័យ ePSA។

ការសធិប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក 9



ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ
ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧបករនា៍ែូចខាងសប្កាម

• ទួរនាឺភីេមាា ក Phillips #0

• ទួរនាឺភីេមាា ក Phillips #1

• ប្បោប់រាេ់រួាេទាិក

ចំណា:ំ ទួរនាឺភីេ #0 សប្បប្េប្មាប់ស្ចចា  0-1 សហប្យទួរនាឺភីេ #1 សប្បប្េប្មាប់ស្ចចា  2-4

បញ្ជីស្ចចា
ចំណា:ំ សៅសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភាគ ចូរកត់ចំណាបំ្បសេទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហប្យោក់វាក្នុងប្បអប់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះគឺសែប្ម្បីប្រាកែថា ចំនួនស្ចចា  និងប្បសេទស្ចចា  គឺប្តឹមប្តូភ និងប្គប់ចំនួនសៅសពលចាប់បញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រខួះមានដលទាមាា សញទិក។ ចូរប្រាកែថាស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសចាលសលប្ដលទាសនះ សៅសពលសធិប្ការោក់េមាេភាគ។

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេរា្ន សៅតាមការកំនាត់សពលបញ្្ជ ទិញ។

តាបង 1. បញ្ជីស្ចចា

េមាេភាគ ែែលភា្ជ ប់សៅនឹង ប្បសេទស្ចចា បរិមានា រូបភាពស្ចចា

គប្មបរាត សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x5 5

គប្មបរាត សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x5 3

ថ្ម 6 ប្រាប់ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 7

ថ្ម 3 ប្រាប់ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 4

សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង

ចំណា:ំ ប្ោយថាេរឹងមានែតកុំព្យូទ័រែែល
មានភា្ជ ប់ជាមួយ ថ្ម 3 ប្រាប់។

សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 3

ប្ោយថាេរឹង សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង M3x3 4

សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2.5x5 6

កែនួងទទួលកំសៅ- UMA ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M2x4 4

កែនួងទទួលកំសៅ- ោច់ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M2x4 7

ផ្ទា ងំ I/O សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x3 3

2

10 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



េមាេភាគ ែែលភា្ជ ប់សៅនឹង ប្បសេទស្ចចា បរិមានា រូបភាពស្ចចា

កង្ហា រ CPU សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 2

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 1

ប៊ូតុងថាមពលជាមួយនឹងឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលជា
ជសប្មប្េ

សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M1.2x2 2

កង្ហា រ GPU សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 2

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M2x4 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 2

សជប្ងទប្ម USB ប្បសេទ C ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M2x5 2

សជប្ងទប្មបនទាះបាះ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x3 3

បនទាះបាះ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M1.6x2 2

សជប្ងទប្មកាតឥតែខសេ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M2x4 1

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច M2x4 6

គប្មបរាត

ការសោះគប្មបរាត
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងគប្មបរាត សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 11



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x5) ប្រាបំ្រាប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅនឹងសប្គងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 មួលបន្ធូរស្ចចា ក់លមួកបីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

12 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



3 រាេ់សែប្ម្បីសបប្កគប្មបរាតចាប់សល្តប្មពីែគមែល្នកកណាដា លខាងសលប្ដនសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច រួចសធិប្តាម "សេចក្តីែនានា"ំ ែែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងរូបភាពសែប្ម្បីសោះគប្មបរាត។
4 សលប្កគប្មបរាតសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងគប្មបរាត
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំគប្មបរាត សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសងប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់គប្មបរាតសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច សហប្យខាទា េ់គប្មបរាតឲ្យចូលេ៊ប់។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x5) ប្រាំប្រាប់ែែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ជំហានបនាទា ប់

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 13



ថ្ម

ការប្បុងប្បយ័ត្នជាមុនេ្តីពីថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្បយ័ត្ន: 

• ប្តូភប្បុងប្បយ័ត្នសៅសពលសប្បប្ប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• សធិប្ឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចប្នបំលុតតាមែតអាចសធិប្រានមុននឹងសោះវាសចញពីប្បព័ន្ធ ។ វាអាចប្បប្ពឹត្តសៅរានសោយផ្្ត ច់អាោប់ទ័រ AC សចញពីប្បព័ន្ធសែប្ម្បីសប្បប្ប្រាេ់ថ្ម។
• ហាមបំែបក ទមួាក់ សធិប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែដទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្គងងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមបែន្ថមេមា្ព ធសៅសលប្ដលទាថ្ម។
• មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
• ហាមសប្បប្ប្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែប្ម្បីរាេ់ថ្មសចញ។
• ប្តូភប្រាកែថាស្ចចា ណាមួយសៅសពលសធិប្ការសលប្លលិតលលសនះ គឺមិនប្តូភរានរាត់បង់ ឬោក់ខុេកែនួងសែប្ម្បីបង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតសៅសលប្ថ្ម និងេមភាេភាគប្បព័ន្ធសលសេងៗសទវត។
• ប្បេិនសបប្ថ្មប្តូភរានជាប់ក្នុងឧបករនា៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ បត ់ឬកសមទាចថ្មលីចូម-អុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថា្ន ក់។ ក្នុងករនាីែបបសនះ េូមទាក់ទងរកជំនួយ និងសេចក្តីែនានាបំែន្ថម។
• ប្បេិនសបប្ថ្មប្តូភរានជាប់ក្នុងឧបករនា៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ បត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថា្ន ក់។ ចំសពាះបញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយបសចចាកសទេរបេ់ Dell េប្មាប់ជំនួយ។ េូមសមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬដែគូែចកចាយ និងអ្នកលក់បន្តរបេ ់Dell ែែលរានអនុញ្្ញ ត។

ការសោះថ្ម 6 ប្រាប់
ចំណា:ំ ប្បសេទថ្មសៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកគឺែប្បប្បនលអាប្េ័យសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលបញ្្ជ ទិញ។

លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងថ្ម សហប្យល្តល់ រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

14 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com


តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
2 សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាពំីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3 សលប្កថ្មសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងប្ងថ្មប្រាប់េំែបាត 6 ប្រាប់
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំថ្ម សហប្យ ល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ថ្មសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្ម ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាំពីរប្រាប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ ប្ពមទាំងកា្ត រចុច។
3 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
2 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះថ្ម 3 ប្រាប់
ចំណា:ំ ប្បសេទថ្មសៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកែប្បប្បនលសៅតាមការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលបញ្្ជ ទិញ។

លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំរបេ់ថ្ម និងរូបតំណាងបង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

16 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
2 សោះស្ចចា  (M2x4) បួនប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 សលប្កថ្មសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងប្ងថ្ម 3 ប្រាប់
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងរបេ់ថ្ម និងរូបតំណាងបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 17



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ថ្មសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្មជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ែំសងប្ងស្ចចា  (M2x4) បួនប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ ប្ពមទាងំកា្ត រចុច។
3 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
2 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំដនកាត WLAN និងល្តល់នូភរូបភាពពីែំសនាប្រការែកសចញ។

18 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅកាត WLAN ។
2 សោះសជប្ងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
3 ផ្្ត ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WLAN ។
4 រុញ និងសោះកាត WLAN សចញពីរន្ធកាត WLAN ។

ការែំសងប្ងកាត WLAN
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងកាត WLAN សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្កាត WLAN ជាមួយសថបសៅសលប្រន្ធកាត WLAN សហប្យបញចាូលកាត WLAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
2 ភា្ជ ប់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
3 តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅសលប្កាត WLAN ។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) សែប្ម្បីភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅនឹងកាត WLAN ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 ផ្្ត ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យល្តល់នូភរូបភាពពីែំសនាប្រការសោះ។

20 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សលប្កេនទាះការពារចមួងកំសៅ សហប្យសប្បប្ប្មាមដែរបេ់អ្នកសោយប្បុងប្បយ័ត្នចំសពាះស្្នបបសៅខាងចុងដនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់អង្គចងចាំសោតសងប្ង។
2 រុញ សហប្យសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាសំៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សលប្កបនទាះសោហៈ សហប្យតប្មង់គនួាក់សៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចាជំាមួយសថបសៅសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2 រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ។
3 េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចជាប់សៅនឹងកែនួង។

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្អ្នកមិនលឺេសមួងចូលេ៊ប់សទ ចូរែកមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យែំសងប្ងស្រជាថ្មី។

ជំហានបនាទា ប់

1 ភា្ជ ប់ ែខសេថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 ផ្្ត ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ ប់មកជាមួយេនទាះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង ែតក្នុងករនាីទំហំប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសលប្េព ី512 GB បាុសណាោ ះ។

22 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់េនទាះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
2 រុញ សហប្យសោះេនទាះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3 រុញ សហប្យសោះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំដនសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់ រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបតប្មង់សជប្ងទប្ម ឲ្យប្តូភប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រមានភា្ជ ប់មកជាមួយនឹងេនទាះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង លុះប្តាែតប្ោយស្្ថ នភាពរឹងមានទំហំសលប្េព ី512 GB។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 23



រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសងប្ង៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ប្បេិនសបប្តចាំរាច់ េូមតប្មង់សជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យប្តូភនឹងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
2 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងជាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3 រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យរានជាប់លអាសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅប្ជុងមួយ។
4 តប្មង់ផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងជាមួយសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
5 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់េនទាះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅ សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

24 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



ជំហានបនាទា ប់

1 ភា្ជ ប់ ែខសេថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 ផ្្ត ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងដនប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សហប្យល្តល់នូភរូបភាពពីែំសនាប្រការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
2 រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំដនទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង និងល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការតប្មង់សជប្ងទប្មសែប្ម្បីភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 25



រូបភាពសនះ បង្ហា ញពីទីតាំងដនប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 និងល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ប្បេិនសបប្ចាំរាច់ ប្តូភតប្មង់ទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសែប្ម្បីភា្ជ ប់សៅប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
2 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងជាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3 រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យជាប់សៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងតាមមុំ។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

26 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



ជំហានបនាទា ប់

1 ភា្ជ ប់ ែខសេថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 ផ្្ត ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe និងរូបតំណាងបង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2 រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសងប្ង៖

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងជាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
2 រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យរានជាប់លអាសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅប្ជុងមួយ។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ភា្ជ ប ់ែខសេថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង

ការសោះប្ោយថាេរឹង
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 ផ្្ត ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញទីតាងំរបេ់ប្ោយថាេរឹង និងរូបតំណាងបង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

ចំណា:ំ ប្ោយថាេរឹងមានែតសៅក្នុងកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ ប់ជាមួយ ថ្ម 3 ប្រាប់បាុសណាោ ះ។

28 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេប្ោយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2 សោះស្ចចា  (M2x4) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3 សលប្កសប្គងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងជាមួយែខសេរបេ់វាសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
4 ផ្្ត ច់អុីនធឺលូេឺសចញពីសប្គងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។
5 សោះស្ចចា  (M3x3) បួនប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង។
6 សលប្កប្ោយថាេរឹងសចញពីសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 29



ការែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញពីទីតាងំដនប្ោយថាេរឹង និងល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ចំណា:ំ ប្ោយថាេរឹងមានែតសៅក្នុងកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ ប់ជាមួយ ថ្ម 3 ប្រាប់បាុសណាោ ះ។

30 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។
2 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងជាមួយ រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹង សហប្យបនាទា ប់មកចាប់ស្ចចា  (M3x3) បួនប្រាប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅ ប្ោយថាេរឹង។
3 ភា្ជ ប់អុីនធឺលូេឺសៅសប្គងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។
4 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
5 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សប្គងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
6 ភា្ជ ប់ែខសេប្ោយថាេរឹងសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ភា្ជ ប ់ែខសេថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ឧបករនា៍បំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះ បង្ហា ញពីទីតាំងដនឧរាល័រ សហប្យល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
2 កត់េមា្គ ល់ការោក់ែខសេឧរាល័រ និងសោះែខសេឧរាល័រសចញពីគនួងែខសេសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ចំណា:ំ កត់េមា្គ ល់ទីតាំងទប្មសៅេ៊ូមុនសពលសលប្កឧរាល័រសចញ។
3 សលប្កឧរាល័រជាមួយែខសេសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងប្ងឧរាល័រ
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះ បង្ហា ញពីទីតាងំដនឧរាល័រ សហប្យល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

32 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ោក់ែខសេឧរាល័រតាមគនួងែខសេសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 ភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កង្ហា រអង្គែំសនាប្រការប្កាហិិក (GPU)

ការសោះកង្ហា រ GPU
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងរបេ់កង្ហា រ GPU និងល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រ GPU សៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រ GPU សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
3 រុញ និងសលប្កកង្ហា រ GPU សចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងកង្ហា រ GPU
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងកង្ហា រ GPU សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

34 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 រុញ សហប្យោក់កង្ហា រ GPU សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រ GPU ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រាប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់កង្ហា រ GPU សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
4 ភា្ជ ប់ែខសេកង្ហា រ GPU សៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កង្ហា រ CPU

ការសោះកង្ហា រ CPU
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងកង្ហា រ CPU សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 35



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រ CPU សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រ CPU សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
3 រុញ សហប្យសលប្កកង្ហា រ CPU សចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងកង្ហា រ CPU
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងកង្ហា រ CPU សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

36 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 រុញ សហប្យោក់កង្ហា រ CPU សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កា្ត រចុច។
2 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រ CPU ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រ CPU សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
4 ភា្ជ ប់ែខសេកង្ហា រ CPU សៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ - UMA
ចំណា:ំ ប្បសេទកែនួងទទួលកំសៅសៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកគឺែប្បប្បនលអាប្េ័យសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលបញ្្ជ ទិញ។

សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ កង្ហា រ GPU ។
5 សោះ កង្ហា រ CPU ។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះ បង្ហា ញពីទីតាំងដនកែនួងទទួលកំសៅ និងល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តាមលំោប់លំសោយ (ែូចមានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលបន្តឹងស្ចចា ក់លមួកបួនប្រាប់ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ ។
2 សលប្ក និងសោះកែនួងទទួលកំសៅសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ—UMA
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសងប្ង។

38 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅជាមួយ រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
2 តាមលំោប់លំសោយ (ែូចមានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ), មួលបន្តឹងស្ចចា ក់លមួកបួនប្រាប់ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង កង្ហា រ CPU ។
2 ែំសងប្ង កង្ហា រ GPU ។
3 ែំសងប្ង ថ្ម។
4 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ - ោច់
ចំណា:ំ ប្បសេទកែនួងទទួលកំសៅសៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកគឺែប្បប្បនលអាប្េ័យសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលបញ្្ជ ទិញ។

សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ កង្ហា រ GPU ។
5 សោះ កង្ហា រ CPU ។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យល្តល ់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបសោះ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 39



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តាមលំោប់លំសោយ (ែូចមានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ មួលបន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រំាពីរែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2 សលប្ក សហប្យសោះកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ - ោច់
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំដនកែនួងទទួលកំសៅ និងល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

40 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា ឲ្យប្តូភសៅសលប្កនួងទទួលកំសៅជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2 តាមលំោប់លំសោយ (ែូចមានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលបន្តឹងស្ចចា ក់លមួកប្រំាពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង កង្ហា រ CPU ។
2 ែំសងប្ង កង្ហា រ GPU ។
3 ែំសងប្ង ថ្ម។
4 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថ្មប្រាប់េំែបាត

ការសោះថ្មប្រាប់េំែបាត
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

ចំណា:ំ ការសោះថ្មប្រាប់េំែបាតកំនាត់កម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS ស្រជាថ្មីសៅលំនាសំែប្ម។ សយប្ងេូមែនានាឲំ្យអ្នកកត់េំរាល់ ការកំនាត់កម្ម ភិធីរបេ់ BIOS មុនសពលសោះថ្មប្រាប់េំែបាត។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្រាប់េំែបាត និងល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 41



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មប្រាប់េំែបាតសចញពីផ្ទា ំង I/O ។
2 បកថ្មប្រាប់េំែបាតសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងថ្មប្រាប់េំែបាត
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំថ្មប្រាប់េំែបាត សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

42 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 បិតភា្ជ ប់ថ្មប្រាប់េំែបាតសៅនឹងរន្ធសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ោក់ែខសេថ្មប្រាប់េំែបាតែូចមានបង្ហា ញ សហប្យភា្ជ ប់វាសៅនឹងផ្ទា ងំ I/O ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ងំ I/O
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ កង្ហា រ GPU ។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំដនផ្ទា ំង I/O សហប្យល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 43



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សបប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ំង I/O ។
2 សបប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ែខសេឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
3 ផ្្ត ច់ែខសេថ្មប្រាប់េំែបាតសចញពីផ្ទា ំង I/O ។
4 សោះស្ចចា  (M2x3) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំង I/O សៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
5 សលប្កផ្ទា ំង I/O សចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងផ្ទា ំង IO
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះ បង្ហា ញពីទីតាងំដនផ្ទា ំង I/O សហប្យល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

44 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំង I/O ជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំ I/O សៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
4 ភា្ជ ប់ែខសេថ្មប្រាប់េំែបាតសៅនឹងផ្ទា ំង I/O ។
5 ភា្ជ ប់ែខសេឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
6 ភា្ជ ប់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សៅនឹងផ្ទា ំង I/O សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង កង្ហា រ GPU ។
2 ែំសងប្ង ថ្ម។
3 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្មាមដែែែលជាជសប្មប្េអាចមានឬអត់

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 45



ការសោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលជាជសប្មប្េ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ កង្ហា រ GPU ។
6 សោះផ្ទា ំង I/O។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងប៊ូតុងថាមពលជាមួយនឹងឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M1.2x2) ពីរប្រាប ់ែែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលជាមូយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែជាជសប្មប្េ សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 សលប្កប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលជាជសប្មប្េ ជាមួយែខសេរបេ់វា សចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងប្ងប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំប៊ូតុងថាមពល ជាមួយនឹងឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

46 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មង់ ចូរោក់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលជាជសប្មប្េ សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M1.2x2) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយនឹងឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលជាជសប្មប្េ សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ផ្ទា ំង I/O ។
2 ែំសងប្ង កង្ហា រ GPU ។
3 ែំសងប្ង កាត WLAN។
4 ែំសងប្ង ថ្ម។
5 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាំងដនរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល និងល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 47



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2.5x5) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆិងសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 សបប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅកប្មិតមុំ 90 ែឺសប្ក។
3 សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
4 ផ្្ត ច់ែខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5 សលប្ករន្ធអាោប់ទ័រថាមពល រួមជាមួយែខសេរបេ់វាសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងប្ងរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះ បង្ហា ញពីទីតាងំដនរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល និងល្តល់នូភរូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

48 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ភា្ជ ប់ែខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម បិទប្តសចវកសអប្កង់។
4 ោក់ស្ចចា  (M2.5x5) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆិងសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ថ្ម។
2 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 49



បនទាះបាះ

ការសោះបនទាះបាះ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ ឧរាល័រ។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញតាងំបនទាះបាះ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

50 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x3) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 សលប្កសជប្ងទប្មបនទាះបាះសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេបនទាះបាះសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
4 សោះស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កា្ត រចុច។
5 សលប្កបនទាះបាះ រួមនឹងែខសេសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងប្ងបនទាះបាះ
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំរបេ់េមាេភាគ សហប្យល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 51



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តប្មង់ និងោក់បនទាះបាះចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
3 រុញែខសេបនទាះបាះចូលសៅក្នុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
4 តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មបនទាះបាះជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
5 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ឧរាល័រ ។
2 ែំសងប្ង ថ្ម។
3 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងសប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបភាពតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

52 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 53



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 កំនាត់ទីតាងំែខសេសអប្កង់ និង ប្តសចវកសអប្កង់សៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 បកបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
3 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4 សោះស្ចចា  (M2.5x5) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកខាងសឆិង សៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5 សោះស្ចចា  (M2.5x5) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកខាងស្្ត ំ សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
6 សបប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅ មុំ 90 ែឺសប្ក។

54 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



7 សោះសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុចសចញពីសប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។

ការែំសងប្ងសប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពសនះបង្ហា ញពីទីតាងំេមាេភាគ និងល្តល់រូបភាពបង្ហា ញពីរសបវបែំសងប្ង។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 55



56 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់សលប្ដលទាបបសេ្មប្ សហប្យស្អា ត។
2 តប្មង់ និងោក់សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុចសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។
3 បិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x5) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆិងសៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
5 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x5) បីប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្្ត ំសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
6 ភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទបង់េអាិតសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ងកាត WLAN ។
2 ែំសងប្ង ថ្ម។
3 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 57



េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសប្ៅរបេ់សអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងសប្រាងសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 រាេ់ែគមសប្រាងសអប្កង់សោយប្បុងប្បយ័ត្នសចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្គងងែំសងប្ងអង់ែតន។
2 សោះសប្រាងសអប្កង់សចញពីគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្គងងែំសងប្ងអង់ែតន។

58 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



ការែំសងប្ងេ៊ុមសអប្កង់
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងសប្រាងសអប្កង់ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ជំហាន
តប្មង់សប្រាងសអប្កង់ជាមួយគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្គងងែំសងប្ងអង់ែតន សហប្យបនាទា ប់មករុញសប្រាងសអប្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកែនួងេ៊ប់។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។
2 ែំសងប្ង កាត WLAN។
3 ែំសងប្ង ថ្ម។
4 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 59



ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
5 សោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
6 សោះកាត WLAN ។
7 សោះ កង្ហា រ GPU ។
8 សោះ កង្ហា រ CPU ។
9 សោះ កែនួងទទួលកំសៅ។
10 សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
11 សោះ សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

60 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 61



62 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
2 ផ្្ត ច់ែខសេអាោប់ទ័រថាមពលសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
3 ផ្្ត ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេបនទាះបាះសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេពនួឺសប្កាយកា្ត រចុចសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
6 បកបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
7 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
8 សោះស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្ម USB ប្បសេទ C សៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
9 សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាមំួយប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
10 សោះរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធថ្នមៗសចញពីរន្ធសៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច សហប្យសលប្កផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសចញពីសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 រុញរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅក្នុងរន្ធសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាំមួយប្រាប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សៅនឹងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3 ភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
4 ភា្ជ ប់បង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
5 ចាប់ស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រាប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្ម USB ប្បសេទ C សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
6 ភា្ជ ប់ែខសេពនួឺសប្កាយកា្ត រចុចសៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
7 ភា្ជ ប់ែខសេបនទាះបាះ សៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។
8 ភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
9 ភា្ជ ប់ែខសេអាោប់ទ័រថាមពលសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
10 ភា្ជ ប់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។
2 ែំសងប្ង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
3 ែំសងប្ង កែនួងទទួលកំសៅ។
4 ែំសងប្ង កង្ហា រខាងសឆិង។
5 ែំសងប្ង កង្ហា រខាងស្្ត ំ។
6 ែំសងប្ង កាត WLAN។
7 ែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
8 ែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
9 ែំសងប្ង ថ្ម។
10 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
11 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ

ការសោះសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។
3 សោះ ថ្ម។
4 សោះកាត WLAN ។
5 សោះ ប្ោយរឹង។
6 សោះ កង្ហា រ GPU ។
7 សោះ កង្ហា រ CPU ។
8 សោះ ឧរាល័រ។
9 សោះ សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។
10 សោះផ្ទា ងំ I/O។
11 សោះ ប៊ូតុងថាមពល ជាមួយឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
12 សោះ រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល។
13 សោះ បនទាះបាះ។
14 សោះ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះជាមួយនឹងកែនួងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។
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ជំហាន
បនាទា ប់ពីអនុភត្តតាមជំហានែែលប្តូភរានកំនាត់ជាមុនមក សយប្ងសៅេល់ែតសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុចបាុសណាោ ះ។

ការែំសងប្ងសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្បេិនសបប្អ្នកោក់េមាេភាគចូល សោះេមាេភាគែែលមានប្ស្ប់សចញមុនសធិប្ការអនុភត្ត ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសងប្ង។
អំពីកិចចាការសនះ
រូបភាពបង្ហា ញទីតាងំសប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច សហប្យល្តល់រូបតំណាងពីែំសនាប្រការែំសងប្ង។

ជំហាន
ោក់សប្គងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុចសលប្ដលទាបបសេ្មប្។

ជំហានបនាទា ប់

1 ែំសងប្ង ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
2 ែំសងប្ង បនទាះបាះ។
3 ែំសងប្ង រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល។
4 ែំសងប្ង ប៊ូតុងថាមពល ជាមួយឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
5 ែំសងប្ង ផ្ទា ំង I/O ។
6 ែំសងប្ង សប្គងងែំសងប្ងសអប្កង់។
7 ែំសងប្ង ឧរាល័រ។
8 ែំសងប្ង កង្ហា រ CPU ។
9 ែំសងប្ង កង្ហា រ GPU ។
10 ែំសងប្ង ប្ោយថាេរឹង។
11 ែំសងប្ង កាត WLAN។
12 ែំសងប្ង ថ្ម។
13 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
14 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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េូហិែភរ
ជំពូកសនះល្តល់ព័ត៌មានលមអាិតដនប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការែែលរានរាបំ្ទជាមួយនឹងការែនានាំពី ភិធីែំសងប្ងប្ោយភឺ។

ការទាញយកប្ោយភឺ 
1 សបប្ក កុំព្យូទ័រយួរដែ។
2 ចូលសមប្លសគហទំព័រ Dell.com/support។
3 ចុចសលប្ Product Support (ការរាំប្ទលលិតលល)វាយបញចាូល Service Tag (សួ្កសេវាកម្ម) ដនកុំព្យូទ័រយួរដែបនាទា ប់មកចុចសលប្ Submit (បញ្ជូន)។

ចំណា:ំ សបប្េិនអ្នកមិនមាន Service Tag (សួ្កសេវាកម្ម) េូមសប្បប្មុខង្ររកសមប្លេិ័យប្បភត្តិ ឬរកសមប្លសោយដែេប្មាប់មាូែែលដន កុំព្យូទ័រយួរដែ ។
4 ចុចសលប្ Drivers and Downloads(ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5 សប្ជប្េយកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័រយួរដែ។
6 អូេទំព័រចុះសប្កាម សហប្យសប្ជប្េយកប្ោយភឺប្កាហិិកសែប្ម្បីែំសងប្ង។
7 ចុចសលប្ Download File (ទាញយកឯកស្រ) សែប្ម្បីទាញយកប្ោយភឺដន កុំព្យូទ័រយួរដែ។
8 បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រប្ោយភី។
9 ចុចសទិែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រប្ោយភឺ និងអនុភត្តតាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់។
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ការសរវបចំប្បព័ន្ធ
ប្បយ័ត្ន: ប្បេិនសបប្សោកអ្នកមិនែមនជាអ្នកជំនាញក្នុងការសប្បប្កំព្យូរទ័រ មិនប្តូភបដាូរការកំនាត់ក្នុងកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS សនាះសទ។ ការផួ្េ់ប្តូរជាក់ោក់អាចសធិប្ឲ្យប្បតិបត្តិកំព្យូរទ័ររបេ់សោកអ្នកមិនែំសនាប្រការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអ្នកបដាូរការកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS សោកអ្នកគួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានដនកម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS េប្មាប់ការសប្បប្ប្រាេ់សៅសពលអនាគត។

សប្បប្កម្ម ភិធីែំសងប្ង BIOS ក្នុងសរាលបំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖

• ទទួលព័ត៌មានពីការែំសងប្ងហាែែភរសៅសលប្មាា េុីនកំព្យូទ័ររបេ់សោកអ្នក ែូចជាចំនួនដនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំដនហាែប្ោយ។
• ែកែប្បព័ត៌មានរបេ់ការកំនាត់របេ់ប្បព័ន្ធ។
• កំនាត់ ឬែកែប្បជសប្មប្េែែលអាចសប្ជប្េសរីេសោយអ្នកសប្បប្ប្រាេ់ ែែលមានែូចជា ពាក្យេមា្ង ត់របេ់អ្នកសប្បប្ប្រាេ់, ប្បសេទដនប្ោយថាេរឹងែែលរានែំសងប្ង និងសបប្កឬបិទឧបករនា៍ចម្បង។

ប្បនានបទ :

• មុឺនុយប៊ូត
• ប្រាប់ចុចរុករក
• លំោប់ប៊ូត
• ជសប្មប្េែំសងប្ងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់សែត BIOS ក្នុង Windows

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង

មុឺនុយប៊ូត
ចុច <F12> សៅសពលែែលងូសហា្គ  Dell ចាប់សល្តប្មែំសនាប្រការមុឺនុយចាប់សលដាប្មែតមួយជាមួយឧបករនា៍ប៊ូតប្តឹមប្តូភេប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជសប្មប្េដនការភិនិច្ឆ័យ និងែំសងប្ង BIOS ក៏ប្តូភរានបញចាូលក្នុងមុឺនុយសនះលងែែរ។ ឧបករនា៍ែែលរានបយសៅសលប្មុឺនុយប៊ូតអាប្េ័យសលប្ឧបករនា៍ែែលអាចប៊ូត
រានសៅក្នុងប្បព័ន្ធ។ មុឺនុយសនះមានប្បសយ៉ជន៍សៅសពលអ្នកចង់ប៊ូតចំសពាះឧបករនា៍ជាក់ោក់ណាមួយ ឬសែប្ម្បីបង្ហា ញនូភការភិនិច្ឆ័យេប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការសប្បប្មុឺនុយប៊ូតមិនសធិប្ផួ្េ់ប្តូរនូភលំោប់ប៊ូតែែលប្តូភរានលទាុកសៅក្នុង BIOS សទ។
ជសប្មប្េទាងំសនះគឺ៖

• ប៊ូត UEFI៖
– អ្នកប្គប់ប្គង Windows

• ជសប្មប្េែដទសទវត៖
– ែំសងប្ង BIOS

– ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធឧបករនា៍
– ការអាប់ែែតហិាា េ់ BIOS

– ការភិនិច្ឆ័យ
– ការស្ដា រសងប្ងភិញដន OS SupportAssist

– ចាកសចញពីមុឺនុយប៊ូត និងបន្ត

ប្រាប់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មប្េ System Setup (ែំសងប្ងប្បព័ន្ធ) ភាគសប្ចប្ន ការផួ្េ់បដាូរែែលអ្នកសធិប្ប្តូភរានថតទុក បាុែន្តមិនទាន់មានប្បេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអ្នកចាប់សលដាប្មប្បព័ន្ធសងប្ងភិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
ចុះសប្កាម)

ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលបនាទា ប់។

Enter (បញចាូល) អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្ជប្េយកតដមួសៅក្នុងប្បអប់ែែលរានសប្ជប្េសរីេ (ប្បេិនសបប្មាន) ឬអនុភត្តតាមតំនាសៅក្នុងប្បអប់។
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ប្រាប់ចុច Navigation (រុករក)
Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជីទមួាក់ ប្បេិនសបប្មាន។

Tab (សថប) ផួ្េ់ទីសៅដលទាសផ្្ត តបនាទា ប់។

Esc បនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមប្លសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សៅក្នុងសអប្កង់េំខាន់ ់បង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផួ្េ់បដាូរណាមួយភួាមៗ និងចាប់សលដាប្មប្បព័ន្ធសងប្ងភិញ។

លំោប់ប៊ូត
លំោប់ប៊ូតអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នករដលងលំោប់ប៊ូតែែលកំនាត់ការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ និងប៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧបករនា៍ជាក់ោក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុបទិច ឬប្ោយថាេរឹង)។ អំងុងសពលសតេដាសោយខួននឯងសលប្ថាមពល (POST), សៅសពលនិមិត្តេញ្្ញ  Dell សចញសងប្ង អ្នកអាច៖

• Access System Setup (ចូលែំសនាប្រការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ) សោយចុចប្រាប់ចុច F2

• នាំយកមុឺនុយប៊ូតមួយែងសងប្ងមកសោយចុចប្រាប់ចុច F12

មុឺនុយប៊ូតមួយែងបង្ហា ញឧបករនា៍ែែលអ្នកអាចប៊ូតពីរួមទាងំជសប្មប្េភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មប្េមុឺនុយប៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មប្េមឺនុយប៊ូតមានែូចជា៖

• ប្ោយចល័ត (សបប្មាន)
• ប្ោយ STXXXX

ចំណា:ំ XXX េមា្គ ល់សលខប្ោយ SATA។
• ប្ោយអុបទិច (សបប្មាន)
• ប្ោយថាេរឹង SATA (សបប្មាន)
• ការភិនិច្ឆ័យ

ចំណា:ំ ការសប្ជប្េយក Diagnostics(ការភិនិច្ឆ័យ)នឹងបង្ហា ញសអប្កង ់ePSA diagnostics(ការភិនិច្ឆ័យ ePSA) ។

សអប្កង់លំោប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជសប្មប្េចូលសប្បប្សអប្កង់ (System Setup) ែំសងប្ងប្បព័ន្ធលងែែរ។

ជសប្មប្េែំសងប្ងប្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសលប្កុំព្យូទ័រយួរដែ សហប្យនិងឧបករនា៍ែែលរានតសមួប្ងរបេ់វា ឧបករនា៍ែែលរានបយក្នុងែល្នកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជសប្មប្េទូសៅ

តាបង 2. ជសប្មប្េទូសៅ

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា េុីន ែល្នកសនះបង្ហា ញពីលក្ខនាៈពិសេេរបេ់ហាែែភរេំខាន់របេ់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា េុីន
• ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធអង្គចងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីឧបករនា៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្្ថ នភាពថ្ម និងប្បសេទអាោប់ទ័រ AC ែែលរានភា្ជ ប់សៅកុំព្យូទ័រ។

លំោប់ប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកផួ្េ់ប្តូរលំោប់ែែលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉មែេិងរកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• Windows Boot Manager (កម្មភិធីប្គប់ប្គងប៊ូត Windows)—សបប្ក ឬបិទជសប្មប្េ 
Windows Boot Manager ។

• Boot List Option (ជសប្មប្េបញ្ជីប៊ូត)—អ្នកអាចបែន្ថម លុប និងសមប្លជសប្មប្េប៊ូត។
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ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

ជសប្មប្េប៊ូតកប្មិតខ្ពេ់ សបប្ក ឬបិទជសប្មប្េ UEFI Network Stack ។

េនដាិេុខប្ចកចូលប៊ូត UEFI អនុញ្្ញ តឱ្យសោកអ្នកប្តនតពិនិត្យសមប្លថាសតប្ប្បព័ន្ធរដលឹកឱ្យអ្នកសប្បប្បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គងសៅសពលែែលចាប់សលដាប្មសៅកាន់លួូភប៊ូត UEFI ។

ចុចសលប្ជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• ែតងែត សលប្កែលង HDD ខាងក្នុង—លំនាំសែប្ម
• ជានិចចា
• មិនែែល

Date/Time អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកផួ្េ់បដាូរកាលបរិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ ការផួ្េ់ប្តូរកាលបរិសច្ឆទ និងសពលសភោប្បព័ន្ធមានប្បេិទ្ធភាពភួាមៗ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

តាបង 3. ជសប្មប្េកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្បតិបត្តិការដនឧបករនា៍បញ្្ជ ហាែប្ោយ SATA ែែលរានរួមបញចាូល។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• រានបិទ
• AHCI

• RAID On—តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ RAID On ប្តូភរានសបប្ក។

ចំណា:ំ SATA ប្តូភរានកំនាត់សែប្ម្បីរាបំ្ទមាូែ RAID ។

Drives អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្ក ឬបិទប្ោយសលសេងៗសៅសលប្ប្បព័ន្ធ។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• SATA-0

• SATA–1

• M.2 PCI-e SSD-0

• M.2 PCIe SSD-1

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសបប្ក។

SMART Reporting ែល្នកសនះប្គប់ប្គងទាំងបញ្ហា ប្ោយថាេរឹងេប្មាប់ប្ោយរួមែែលប្តូភរានបង្ហា ញសៅសពលកំពុងចាប់សលដាប្មប្បព័ន្ធ។ បសចចាក ភិទ្យាសនះជាែល្នកដនលក្ខនាៈពិសេេរបេ់
ស្្ម ត (បសចចាកភិទ្យាបយការនា៍ និងភិភាគតាមោនខួននឯង) ។ តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ Enable Smart Reporting (សបប្កការ
បយការនា៍ស្្ម ត) ប្តូភរានបិទ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍ USB ខាងក្នុង ឬរានរួមបញចាូល។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• សបប្កការរាំប្ទប៊ូតតាម USB

• សបប្ករន្ធ USB ខាងសប្ៅ

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសបប្ក។

ចំណា:ំ កា្ត រចុច USB និងកនាដាុ រ ែតងែតែំសនាប្រការសៅក្នុងការែំសងប្ង BIOS សោយមិនគិតពីការកំនាត់ទាងំសនះ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធអាោប់ទ័រ Thunderbolt អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធដនការកំនាត់េុភត្ថិភាពអាោប់ទ័រ Thunderbolt សៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។
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ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• Thunderbolt— ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• សបប្កការរាំប្ទ Thunderbolt

• សបប្កមាូឌុលមុនប៊ូត Thunderbolt (និង PCIe សប្ៅពី TBT)

• រា្ម នេន្តិេុខ
• User Authorization (ការអនុញ្្ញ តអ្នកសប្បប្ប្រាេ់)—ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• ភា្ជ ប់េុភត្ថិភាព
• រន្ធសអប្កង់ និង USB បាុសណាោ ះ

កុងតាក់ Thunderbolt េិ័យប្បភត្តិ ជសប្មប្េសនះកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ ភិធីស្្គេ្តសប្បប្សោយឧបករនា៍បញ្្ជ  Thunderbolt សែប្ម្បីអនុភត្តការបយស ្ម ះឧបករនា ៍PCIe ។ តាម
លំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ Auto switch ប្តូភរានសបប្ក។
ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• ការបប់សលខសែប្ម
• ការបប់សលខជំនួយ BIOS

អូឌីយាូ អនុញ្្ញ តឲ្យសបប្កឬបិទឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានរួមបញចាូលេប្មាប់៖ តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសបប្កអូឌីយ ូប្តូភរានសប្ជប្េសរីេ។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• សបប្កដមាប្កូហិូន
• សបប្កឧរាល័រខាងក្នុង

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសបប្ក។

កម្ម ភិធីអានស្្ន មប្មាមដែ សបប្ក ឬបិទឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។ ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• សបប្ក Fingerprint Reader Device (ឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ)
• សបប្ក Finger Reader Single Sign On (កម្មភិធីងកចូលតាមឧបករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ)

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េទាំងពីរប្តូភរានសបប្ក។

ឧបករនា៍សលសេងៗ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍មួយចំនួនខាងសប្កាម៖

• សបប្កកាសមបេ
• សបប្ក Hard Drive Free Fall Protection (ការពារប្ោយថាេរឹងពីការនួាក់)
• WiFi Radio

• សបប្កកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសបប្ក។

ជសប្មប្េសអប្កង់ ភីសែអូ

តាបង 4. ភីសែអូ

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

កប្មិតពនួឺ LCD អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកកំនាត់កប្មិតពនួឺសអប្កង់សោយែលអាកសៅសលប្ប្បេពថាមពល។ តាមលំនាំសែប្ម ពនួឺសៅសលប្ថ្មគឺ 50% សហប្យពនួឺសៅសលប្ AC 
គឺ 100% ។
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េន្តិេុខ

តាបង 5. េន្តិេុខ
ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់បដាូរ ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គង (admin)។

ការបញចាូលទិន្នន័យសែប្ម្បីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់មាន៖

• បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
• បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច OK (យល់ប្ពម) សៅសពលអ្នកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់។

ចំណា:ំ តាមលំនាំសែប្ម សៅក្នុងប្បអប់ Enter the old password (បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់) ប្តូភរានកំនាត់ថា Not set (មិនទាន់រានកំនាត)់។ ែូសច្នះពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់
សៅសពលែំបូងែែលសោកអ្នកងកចូល សហប្យបនាទា ប់មកសោកអ្នកអាចផួ្េ់ប្តូរ ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់។

System Password អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់បដាូរ ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចាូលទិន្នន័យសែប្ម្បីកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់មាន៖

• បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់៖
• បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី៖

ចុច OK (យល់ប្ពម) សៅសពលអ្នកកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់។

ចំណា:ំ តាមលំនាំសែប្ម សៅក្នុងប្បអប់ Enter the old password (បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ចាេ់) ប្តូភរានកំនាត់ថា Not set (មិនទាន់រានកំនាត)់។ ែូសច្នះពាក្យេមា្ង ត់ប្តូភែតកំនាត់
សៅសពលែំបូងែែលសោកអ្នកងកចូល សហប្យបនាទា ប់មកសោកអ្នកអាចផួ្េ់ប្តូរ ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់។

Strong Password អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបង្ខំជសប្មប្េសៅជាកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ រឹងមាំជានិចចា។

• សបប្កពាក្យេមា្ង ត់ រឹងមាំ

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។

Password Configuration សោកអ្នកអាចកំនាត់ចំនួនតួដនពាក្យេមា្ង ត់របេ់អ្នក។ អប្ប = 4, អតិ = 32

Password Bypass អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នករដលងពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុង សៅសពលវាប្តូភរានកំនាត់កំងុងសពលចាប់សល្តប្មប្បព័ន្ធសងប្ង ភិញ។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• រានបិទ—ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• រដលងការចាប់សលដាប្មសងប្ងភិញ

Password Change អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកផួ្េ់ប្តូរពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្គប់ប្គងប្តូភរានកំនាត់។

• អនុញ្្ញ តការែកែប្បពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកប្គប់ប្គង

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្ក។

Non-Admin Setup Changes អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ ថាសតប្ការផួ្េ់ប្តូរជសប្មប្េែំសងប្ងប្តូភរានអនុញ្្ញ តសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់របេ់អ្នកប្គប់ប្គងប្តូភរានកំនាត់។ ប្បេិនសបប្បិទជសប្មប្េែំសងប្ងប្តូភរានចាក់សស្រសោយពាក្យេមា្ង ត់របេ់អ្នកប្គប់ប្គង។

• អនុញ្្ញ តឲ្យបដាូរការបិទប្បតិបត្តិសលប្បណាដា ញឥតែខសេ

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។

UEFI Capsule Firmware 
Updates

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសធិប្ការអប់ែែតប្បព័ន្ធ BIOS តាមរយៈកញចាប់អាប់ែែត UEFI។

• សបប្កការអាប់ែែត UEFI Capsule Firmware
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តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្ក។

េន្តិេុខ TPM 2.0 អនុញ្្ញ តឲ្យ អ្នកសបប្ក ឬបិទមាូឌុលកម្មភិធីទុកិត្ត (TPM) អំងុងសពល POST ។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• TPM On—ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• លុប
• PPI Bypass េប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ សបប្ក
• PPI Bypass េប្មាប់ Enable Command

• PPI Bypass េប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្មះ
• Attestation Enable—ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• Key Storage Enable—ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• SHA-256—ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។

Absolute® ែល្នកសនះអនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្កបិទ ឬបិទអុីនធឺសហិេមូឌុល BIOS ជាអនិដ្គន្តយ៍ដនសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលជាជសប្មប្េបែន្ថមពី Absolute® 
Software ។

Admin Setup Lockout អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកបបងំអ្នកសប្បប្ប្រាេ់ពីការចូលបសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់សៅសពលពាក្យេមា្ង ត់េប្មាប់អ្នកប្គប់ប្គងប្តូភរានកំនាត់។

• សបប្កការចាក់សស្រការកំនាត់អ្នកប្គប់ប្គង

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។

ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកបិទការរាំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សម។

• ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។

ចំណា:ំ ពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថាេរឹងគួរែតប្តូភរានជប្មះមុននឹងការកំនាត់អាចប្តូភរានផួ្េ់ប្តូរ។

ការកាត់បន្ថយេន្តិេុខ SMM អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្ក ឬបិទការកាត់បន្ថយេន្តិេុខ UEFI SMM បែន្ថម។

• ការកាត់បន្ថយេន្តិេុខ SMM

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្ក។

ប៊ូតមានេុភត្ថិភាព

តាបង 6. ប៊ូតមានេុភត្ថិភាព

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្ក ឬបិទែំសនាប្រការប៊ូតេុភត្ថិភាព។

• Secure Boot Enable (សបប្កប៊ូតេុភត្ថិភាព)—តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។

មាូែប៊ូតេុភត្ថិភាព ប្តូរសៅមាូតប្បតិបត្តិការប៊ូតេុភត្ថិភាព ែកែប្បលក្ខនាៈរបេ់ប៊ូតេុភត្ថិភាពសែប្ម្បីអនុញ្្ញ តការវាយតដមួសលប្េញ្្ញ ប្ោយភឺ UEFI ។

ជសប្មប្េទាំងសនះមាន៖

• Deployed Mode (មាូែោក់ពប្ង្យ)—តាមលំនាំសែប្មជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។
• មាូែស្ភនកម្ម

Expert Key Management អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍ប្គប់ប្គង្ីជំនាញ។

• Enable Custom Mode (សបប្កមាូតផ្ទា ល់ខួនន)—តាមលំនាសំែប្មជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។
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ជសប្មប្េដនការកំនាត់ឧបករនា៏ប្គប់ប្គង្ីជំនាញ៖

• PK—តាមលំនាសំែប្មជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។
• KEK

• db

• dbx

ជសប្មប្េសអប្កង់បែន្ថមេប្មាប់ការពារេូហិែភរ Intel

តាបង 7. Intel Software Guard Extensions

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

ការសបប្ក Intel SGX ែល្នកសនះកំនាត់ឲ្យអ្នកលដាល់នូភបរិស្្ថ នែែលមានេុភត្ថិភាពេប្មាប់ែំសនាប្រការកូែ/រក្សាទុកព័ត៌មានរសេប្បសៅក្នុងបរិបទ OS េំខាន់។ ជសប្មប្េ
ទាងំសនះរួមមាន៖

សប្ជប្េយកជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• រានបិទ
• រានសបប្ក
• Software controlled (ប្គប់ប្គងសោយេូហិែភរ)—លំនាំសែប្ម

ទំហំអង្គចងចាំបែន្ថម ជសប្មប្េសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចាំរក្សាទុកបែន្ថមរបេ់ 
SGX) ។ ជសប្មប្េទាងំសនះគឺ៖

សប្ជប្េយកជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB—លំនាសំែប្ម

ការអនុភត្ត

តាបង 8. ការអនុភត្ត

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រសនះបញ្្ជ ក់ ថាសតប្ែំសនាប្រការនឹងសបប្កេ្នូលមួយ ឬេ្នូលទាងំអេ់។ ការអនុភត្តដនកម្ម ភិធីមួយចំនួននឹងប្តូភប្បសេប្រសងប្ងជាមួយេ្នូលបែន្ថម។

• ទាងំអេ់—លំនាសំែប្ម
• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទមាូែ Intel SpeedStep របេ់អង្គែំសនាប្រការ។

• សបប្ក Intel SpeedStep

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

C-States Control អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទស្្ថ នភាពសែករបេ់អង្គែំសនាប្រការបែន្ថម។

• ស្្ថ នភាព C
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ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

Intel® TurboBoost™ ជសប្មប្េសនះសបប្ក ឬបិទមាូែ Intel® TurboBoost™ របេ់អង្គែំសនាប្រការ

Hyper-Thread Control អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របេ់អង្គែំសនាប្រការ។

• រានបិទ
• រានសបប្ក—លំនាំសែប្ម

ការប្គប់ប្គងថាមពល

តាបង 9. ការប្គប់ប្គងថាមពល

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

កុងតាក់ Lid Switch អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបិទកុងតាក់ Lid Switch ។
ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• Enable Lid Switch—រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម
• Power On Lid Open—រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម

AC Behavior អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសបប្កសោយេិ័យប្បភត្តិសៅសពលអាោប់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ ប់។

• ភាញា ក់សៅសលប្ AC

តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានបិទ។

សបប្ក Intel Speed Shift 
Technology (បសចចាកភិទ្យាបដាូរសល្បងន Intel)

អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទជសប្មប្េ Intel Speed Shift Technology (បសចចាក ភិទ្យាប្តូរសល្បងន Intel) ។ តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្ក។

Auto On Time អនុញ្្ញ តឲ្យ អ្នកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសបប្កសោយេិ័យប្បភត្តិ។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• បិទ——រានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម
• សរវងបល់ដថ្ង
• បល់ដថ្ងសធិប្ការ
• សប្ជប្េដថ្ង

USB Wake Support អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកសបប្កឧបករនា៍ USB សែប្ម្បីែំសនាប្រការប្បព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។ តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េ Enable USB Wake Support (សបប្កការរាំប្ទការោេ់ USB) ប្តូភរានបិទ។

បិទ Sleep (ការសែក) ជសប្មប្េសនះ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបងំខទាប់ការចូលសែកសៅក្នុងបរិស្្ថ នប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ ។ តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េ Block Sleep ប្តូភរានបិទ។

Advanced Battery Charge 
Configuration

ជសប្មប្េសនះឲ្យអ្នកបសង្កប្នអាយុកាលថ្មរាន។ សៅសពលអ្នកសបប្កជសប្មប្េសនះ ប្បព័ន្ធរបេ់អ្នកសប្បប្ ភិធីស្កថ្មែបបេ្តង់ោរ និងបសចចាកសទេសលសេងៗសទវតក្នុងសពលសប្ៅសមាា ងសធិប្ការសែប្ម្បីបសង្កប្នអាយុកាលថ្ម។ តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ 
Enable Advanced Battery Charge Mode (សបប្កមាូែស្កថ្មកប្មិតខ្ពេ់) ប្តូភរានបិទ។

រចនាេម្ព័ន្ធស្កថ្មចម្បង អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្ជប្េមាូែស្កថ្ម។ ជសប្មប្េទាងំសនះគឺ៖

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• េប្មបេប្មនល—ប្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម
• េ្តង់ោរ
• ExpressCharge

• ការសប្បប្ប្រាេ់ AC ជាចម្បង
• ផ្ទា ល់ខួនន
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ប្បេិនសបប្រានសប្ជប្េសរីេមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ អ្នកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចាប់សល្តប្មមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ និងបញ្ឈប់មុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ។

ចំណា:ំ មាូែស្កថ្មទាំងអេ់មិនអាចសប្បប្េប្មាប់ថ្មប្គប់ប្បសេទរានសទ។

ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថាមពលប្បសេទ C អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកកំនាត់ថាមពលអតិបរមាែែលអាចទាញសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់ប្បសេទ C ។ ជសប្មប្េទាងំសនះគឺ៖

• 7.5 វាេ ត់ —រានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម
• 15 វាេ ត់

ឥរិយ៉បទ POST

តាបង 10. ឥរិយ៉បទ POST

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទស្រប្ពមាន (BIOS) ដនការែំសងប្ងប្បព័ន្ធសៅសពលអ្នកសប្បប្អាោប់ទ័រថាមពលជាក់ោក់។

• សបប្កែំសនាប្រការការប្ពមានដនអាោប់ទ័រ—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម

កា្ត រចុចសលខ (ប្តូភរានភា្ជ ប់មក) អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្ជប្េយកភិធីស្្គេ្តមួយក្នុងចំសណាមភិធីស្្គេ្តពីរសែប្ម្បីសបប្កែំសនាប្រការកា្ត រចុចសលខែែលប្តូភរានភា្ជ ប់មកសៅក្នុងកាដា រចុចខាងក្នុង។ ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• ប្រាប់ចុច Fn ែតបាុសណាោ ះ—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាសំែប្ម
• By Numlock

Numlock Enable អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទមុខង្រចាក់សស្ប្រាប់ចុចសលខ សៅសពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

• សបប្កសស្រប្រាប់ចុចសលខ—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម

Fn Lock Options អនុញ្្ញ តឲ្យមានការបញចាូលរា្ន រវាងប្រាប់ចុចទាងំពីរ <Fn> +<Esc> បិទសបប្កលក្ខនាៈេំខាន់របេ ់F1–F12 រវាងមុខង្រេដាង់ោរ និងមុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បេិនសបប្អ្នកបិទជសប្មប្េសនះ សនាះអ្នកមិនអាចបិទសបប្ក
លក្ខនាៈេំខាន់ដនប្រាប់ចុចទាងំសនះរានសទ។ តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េប្រាប់ចុចសស្រ Fn ប្តូភរានសបប្កែំសនាប្រការ។

សប្ជប្េសរីេជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• មាូែចាក់សស្ បិទ/េដាង់ោរ
• សបប្កមាូតចាក់សស្/បនាទា ប់បនសេំ—រានសបប្កែំសនាប្ការតាមលំនាំសែប្ម

Fastboot អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបសង្កប្នសល្បងនែំសនាប្រការប៊ូតសោយរដលងជំហានឆបរា្ន មួយចំនួន។

សប្ជប្េសរីេជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• តិចតួច—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម
• លមអាិត
• េិ័យប្បភត្តិ

Extended BIOS POST Time អនុញ្្ញ តឲ្យសោកអ្នកបសង្កប្តការពន្យារសពលមុនប៊ូតបែន្ថម។

សប្ជប្េសរីេជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• 0 ភិនាទី—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី

ងូសហា្គ សពញសអប្កង់ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបង្ហា ញងូសហា្គ សពញសអប្កង់ សៅសពលែែលរូបភាពប្តូភនឹងគុនាភាពបង្ហា ញរបេ់សអប្កង់។ តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ សបប្កងូសហា្គ សពញសអប្កង់ ប្តូភរានបិទែំសនាប្រការ។

ការប្ពមាន និងកំហុេ អនុញ្្ញ តឱ្យសោកអ្នកសប្ជប្េសរីេជសប្មប្េសលសេងៗសែប្ម្បីឈប់ បញចាូល និងរង់ចាំការបញចាូលរបេ់អ្នកសប្បប្ បន្តសៅសពលការប្ពមានប្តូភរានរកស្ប្ញបាុែន្តផ្អា កសៅប្តង់កំហុេ ឬបន្តទាងំសៅសពល កំហុេប្តូភរានរកស្ប្ញកំងុងសពលែំសនាប្រការ 
POST ។
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សប្ជប្េសរីេជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុេភួាម—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាសំែប្ម
• បន្តសពលមានការប្ពមាន
• បន្តសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ

ការរាបំ្ទនិម្មិតកម្ម

តាបង 11. ការរាបំ្ទនិម្មិតកម្ម

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

Virtualization ជសប្មប្េសនះបញ្្ជ ក់ថាសតប្មាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្បប្េមត្ថភាពែល្នកហាែែភរបែន្ថមែែលល្តល់សោយបសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intel ឬសទ។ តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ Enable Intel 
Virtualization Technology ប្តូភរានសបប្ក។

VT េប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ សបប្ក ឬបិទមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្បប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភរបែន្ថមែែលលដាល់សោយបសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intelេប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។ តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េ Enable VT for 
Direct I/O ប្តូភរានសបប្ក។

ជសប្មប្េឥតែខសេ

តាបង 12. ឥតែខសេ

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

កុងតាក់រា្ម នែខសេ អនុញ្្ញ តឲ្យកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែខសេែែលអាចប្តូភរានប្គប់ប្គងសោយកុងតាក់ឥតែខសេ។ ជសប្មប្េទាំងសនះរួមមាន៖

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• WLAN

• Bluetooth®

ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

Wireless Device Enable(សបប្កឧបករនា៍ឥតែខសេ) អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។

ជសប្មប្េទាំងសនះគឺ៖

• WLAN

• Bluetooth®

ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ការែថទាំ

តាបង 13. ការែថទាំ

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កសេវាកម្មរបេ់កុំព្យូទ័រសោកអ្នក។

Asset Tag អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកបសង្កប្តសួ្កប្ទព្យេកម្មរបេ់ប្បព័ន្ធ ប្បេិនសបប្សួ្កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មប្េសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្មសទ។
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ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

BIOS Downgrade អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកហិាា េកម្មភិធីបង្កប់របេ់ប្បព័ន្ធពីមុន។

• អនុញ្្ញ តិសអាយ BIOS ទមួាក់ជំនាន់

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

ការលុបទិន្នន័យ អនុញ្្ញ តឲ្យការលុបសចាលទិន្នន័យសចញពីឧបករនា៍លទាុកខាងក្នុងប្បកបសោយេុភត្ថិភាព។

• លុបសៅសលប្ការចាប់សលដាប្មបនាទា ប់

ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

ការស្្ត រ BIOS សងប្ងភិញ ការស្្ត រ BIOS សងប្ងភិញពីប្ោយថាេរឹង—តាមលំនាំសែប្ម ជសប្មប្េមួយសនះប្តូភរានសបប្កែំសនាប្រការ។ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកស្្ត រ BIOS ែែលខូចសចញពីេស្គង្្គ ះសៅសលប្ HDD ឬ USB ខាងសប្ៅ។

ស្្ត រ BIOS សោយេិ័យប្បភត្តិ- អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកស្ដា រ BIOS សោយេិ័យប្បភត្តិ។

កំនាត់សហតុប្បព័ន្ធ

តាបង 14. កំនាត់សហតុបណាដា ញ

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

ប្ពឹត្តិការនា៍ BIOS អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុបប្ពឹត្តិការនា៍ POST ដនការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការនា៍កំសៅ អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុបប្ពឹត្តិការនា៍(កំសៅ) ដនការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការនា៍ថាមពល អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុបប្ពឹត្តិការនា៍(ថាមពល) ដនការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

គុនាភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

តាបង 15. គុនាភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជសប្មប្េ បរិយ៉យ

កប្មិតដនការស្ដា រសងប្ងភិញដន OS សោយេិ័យប្បភត្តិ ជសប្មប្េែំសងប្ង Auto OS Recovery Threshold ប្គប់ប្គងលំហូរប៊ូតសោយេិ័យប្បភត្តិេប្មាប ់Support Assist System Resolution Console 
(កុងេ៊ុលគុនាភាពបង្ហា ញជំនួយការរាំប្ទប្បព័ន្ធ) និងឧបករនា៍ Dell OS Recovery (ស្្ត រ OS សងប្ង ភិញរបេ់ Dell)។

ចុចសលប្ជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• បិទ
• 1

• 2——រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម
• 3

ការស្ដា រសងប្ងភិញដន OS SupportAssist អនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកស្្ត រការរាំប្ទប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ SupportAssist (ប្តូភរានបិទតាមលំនាំសែប្ម) ។ តាមលំនាសំែប្ម ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសបប្ក។

ការអាប់សែត BIOS ក្នុង Windows
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
េូមែនានាំឲ្យអាប់ែែត BIOS (ការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ) សៅសពលអ្នកសោះែូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បេិនសបប្មានការអាប់ែែត។ ចំសពាះកុំព្យូទ័រយួរដែ ប្តូភប្រាកែថា ថ្មកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកប្តូភរានស្កសពញ សហប្យរានភា្ជ ប់សៅប្ពីសេួប្ង។

80 ការសរវបចំប្បព័ន្ធ



អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្ BitLocker ប្តូភរានសបប្ក សនាះវាប្តូភែតផ្អា កមុនសពលអាប់ែែត BIOS ប្បព័ន្ធ សហប្យបនាទា ប់មកប្តូភរានសបប្កសងប្ង ភិញបនាទា ប់ពីការអាប់ែែត BIOS ប្តូភរានបញចាប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ចាប់សលដាប្មកុំព្យូទ័រសងប្ងភិញ។
2 ចូលសមប្លសគហទំព័រ Dell.com/support។

• បញចាូល Service Tag(សួ្កសេវាកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែសេវាកម្មរហ័េ) រួចចុចសលប្ Submit(បញ្ជូន)។
• ចុច Detect Product (ែេិងរកលលិតលល) សហប្យអនុភត្តតាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។

3 ប្បេិនសបប្អ្នកមិនអាចរកស្ប្ញ ឬែេិងរកសួ្កសេវាកម្មសទ េូមចុចChoose from all products (សប្ជប្េសរីេពីប្គប់លលិតលល)។
4 សប្ជប្េយក ប្បសេទលលិតលល ពីបញ្ជី។

ចំណា:ំ សប្ជប្េយកប្បសេទែែលប្តឹមប្តូភសែប្ម្បីសៅែល់ទំព័រលលិតលល
5 សប្ជប្េយកមាូែែលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងទំព័រ Product Support(រាំប្ទលលិតលល) ដនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកែែលរានបង្ហា ញសងប្ង។
6 ចុចសលប្ Get drivers (ទទួលយកប្ោយភឺ) រួចចុចសលប្ Drivers and Downloads (ប្ោយភឺនិងទាញយក)។

ែល្នកប្ោយភឺ និងែល្នកទាញយករានសបប្ក។
7 ចុច Find it myself (ែេិងរកសោយខួននឯង)។
8 ចុច BIOS សែប្ម្បីសមប្លកំែនា BIOS។
9 កំនាត់សមប្លឯកស្រ BIOS ចុងសប្កាយបំលុត និងចុច ទាញយក។
10 សប្ជប្េយកភិធីស្្គេ្តទាញយកែែលសពញចិត្តសៅក្នុងបងអានច េូមសប្ជប្េយកភិធីស្្គេ្តទាញយករបេ់អ្នកសៅខាងសប្កាមសនះ ចុចសលប្ Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បងអានច File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញសងប្ង។
11 ចុចសលប្ Save(រក្សាទុក) សែប្ម្បីរក្សាទុកឯកស្រសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
12 ចុចសលប្ Run(ែំសនាប្រការ) សែប្ម្បីែំសងប្ងការកំនាត់ BIOS ែែលរានអាប់សែតសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

អនុភត្តតាមការែនានាំសៅសលប្សអប្កង់

ការអាប់សែត BIOS សៅសលប្ប្បព័ន្ធជាមួយនឹង BitLocker ែែលរានសបប្ក
ប្បយ័ត្ន: ប្បេិនសបប្ BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអាប់សែត BIOS សទសនាះសៅសពលសប្កាយែែលសោកអ្នកប៊ូតប្បព័ន្ធសងប្ង ភិញ វានឹងមិនស្្គ ល់កូនសស្ BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភួាមៗឲ្យបញចាូលកូនសស្ស្្ត រសងប្ងភិញ សហប្យប្បព័ន្ធនឹងេួររសបវប
សនះសៅសពលប៊ូតសងប្ងភិញម្តងៗ។ ប្បេិនសបប្ កូនសស្ស្្ត រសងប្ងភិញមិនស្្គ ល ់សនាះវាអាចបណា្ត លឲ្យរាត់បង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងប្ងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការសងប្ង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មាប់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីប្បនានបទសនះ េូមសមប្លអត្ថបទចំសនាះែឹង៖ https://
www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់សែតប្បព័ន្ធ BIOS របេ់សោកអ្នក សោយសប្បប្ USB ហួាា េប្ោយ
អំពីកិចចាការសនះ
ប្បេិនសបប្ប្បព័ន្ធមិនអាចចូលសៅក្នុង Windows បាុែន្តប្តូភការអាប់សែត BIOS សនាះេូមទាញយកឯកស្រ BIOS សោយសប្បប្ប្បព័ន្ធសលសេង សហប្យរក្សាទុកវាចូលសៅក្នុងប្ោយហិាា េ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។

ចំណា:ំ សោកអ្នកប្តូភការសប្បប្ប្ោយហិាា េ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។ េូមសមប្លអត្ថបទែូចខាងសប្កាមចំសពាះព័ត៌មានលមអាិតបែន្ថម៖ https://www.dell.com/support/article/sln143196/

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ទាញយកឯកស្រអាប់សែត BIOS ក្នុងទប្មង់ .EXE សៅក្នុងប្បព័ន្ធមួយសទវត។
2 ចមួងឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE សៅក្នុងប្ោយហិាា េ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។
3 បញចាូលប្ោយហិាា េ USB ែែលអាចប៊ូតរានសៅក្នុងប្បព័ន្ធែែលប្តូភការអាប់សែត BIOS ។
4 ចាប់សល្តប្មប្បព័ន្ធម្តងសទវត សហប្យចុច F12 សៅសពលរូបងូសហា្គ  Dell សលចសងប្ងសែប្ម្បីបង្ហា ញមុឺនុយប៊ូតែតមួយែង។
5 សោយសប្បប្ប្រាប់ចុចេញ្្ញ ប្ពនញ េូមសប្ជប្េសរីេ USB Storage Device សហប្យចុច Return (ប្តងប់)។
6 ប្បព័ន្ធនឹងប៊ូតសៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C:\> ភួាម។
7 ែំសនាប្រការឯកស្រសោយវាយស ្ម ះឯកស្រសពញ ឧ. O9010A12.exe សហប្យចុច Return (ប្តងប់)
8 កម្មភិធីអាប់សែត BIOS នឹងែំសនាប្រការ សហប្យេូមសធិប្តាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។
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រូប 1. សអប្កង់អាប់សែត DOS Bios

ការអាប់សែត Dell BIOS សៅក្នុង Linux និង Ubuntu
ប្បេិនសបប្អ្នកចង់អាប់សែតប្បព័ន្ធ BIOS ក្នុងបរិស្្ថ ន Linux ែូចជា Ubuntu, ចូរសមប្លhttps://www.dell.com/support/article/sln171755/។

ការសបប្ក BIOS ពីមុឺនុយប៊ូត F12 One-Time
អាប់ែែតប្បព័ន្ធ BIOS របេ់អ្នកសោយសប្បប្ការអាប់ែែត BIOS ឯកស្រ.exe ចមួងសៅប្រាប់ចុច USB FAT32 សហប្យចាប់សលដាប្មប៊ូតពីមុឺនុយចាប់សលដាប្ម F12 One-Time

អំពីកិចចាការសនះ
ការអាប់ែែត BIOS

អ្នកអាចែំសនាប្រការឯកស្រអាប់ែែត BIOS ពី ភី Windows សោយសប្បប្ប្រាប់ចុច USB ែែលអាចប៊ូតរាន ឬអ្នកក៏អាចសធិប្បចចាុប្បន្នភាព BIOS ពីមុឺនុយប៊ូត F12 One-Time សៅសលប្ប្បព័ន្ធ។

ប្បព័ន្ធ Dell ភាគសប្ចប្នប្តូភរានបសង្កប្តសងប្ងបនាទា ប់ពីឆា្ន  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះសហប្យអ្នកអាចបញ្្ជ ក់សោយប៊ូតប្បព័ន្ធរបេ់អ្នកសៅមុឺនុយប៊ូត F12 One-Time សែប្ម្បីសមប្លថាសតប្ BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហា ញជាជសប្មប្េប៊ូតេប្មាប់ប្បព័ន្ធរបេ់អ្នក។ 
ប្បេិនសបប្ជសប្មប្េប្តូភរានបង្ហា ញសនាះ BIOS រាបំ្ទជសប្មប្េអាប់ែែត BIOS សនះ។

ចំណា:ំ មានែតប្បព័ន្ធែែលមានជសប្មប្េអាប់ែែត BIOS Flash Update សៅក្នុងមុឺនុយ F12 One-Time Boot អាចសប្បប្មុខង្រសនះរាន។

ការអាប់ែែតពីមុឺនុយប៊ូតែតមួយ One-Time Boot Menu

សែប្ម្បីអាប់ែែត BIOS របេ់អ្នកពីមុឺនុយចាប់សលដាប្ម F12 One-Time អ្នកប្តូភ៖

• ប្រាប់ចុច USB ប្តូភរានសធិប្ជាទប្មង់សៅប្បព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ប្រាប់ចុចមិនចារំាច់អាចប៊ូតរានសទ)
• ឯកស្រែែលអាចប្បតិបត្តិការ BIOS ែែលអ្នករានទាញយកពី ភិបស្យរបេ់ Dell Support សហប្យចមួងសៅ USB

• អាោប់ទ័រថាមពល AC ភា្ជ ប់សៅប្បព័ន្ធ
• ថ្មប្បព័ន្ធមុខង្រសែប្ម្បីសបប្កផួ្េ់ BIOS

អនុភត្តជំហានែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីប្បតិបត្តិែំសនាប្រការសបប្ការអាប់ែែត BIOS ពីមុឺនុយ F12 ៖

ប្បយ័ត្ន: ហាមបិទប្បព័ន្ធក្នុងកំងុងសពលសធិប្ការអាប់ែែត BIOS ។ ការបិទប្បព័ន្ធអាចសធិប្ឱ្យប្បព័ន្ធមិនែំសនាប្រការក្នុងការប៊ូត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ពីការបិទថាមពល សោត USB ែែលអ្នកចមួងចូលសៅក្នុងរន្ធ USB របេ់ប្បព័ន្ធ។
2 សបប្កនូភប្បព័ន្ធ សហប្យចុចសលប្ប្រាប់ចុច F12 សែប្ម្បីចូលសៅកាន់ មុឺនុយ One-Time Boot, បនួិចពនា៌ BIOS Update សោយប្បី mouse ឬប្រាប់ចុច រួចវាយសៅសលប្ប្រាប់ចុច Enter.
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3 មុឺនុយ Bios ផួ្េ់នឹងសបប្ក រួចចុចសៅសលប្Flash from file (ផួ្េ់ពីឯកស្រ)។

4 សប្ជប្េសរីេយកឧបករនា៍ USB ខាងសប្ៅ

ការសរវបចំប្បព័ន្ធ 83



5 សៅសពលែែលឯកស្រប្តូភរានសប្ជប្េសរីេរួច, ចុចពីរែងសៅសលប្ឯកស្រសរាលសៅផួ្េ ់រួចចុចបញ្ជូន។

6 ចុចសៅសលប្ Update BIOS (អាប់សែត BIOS) បនាទា ប់មកប្បព័ន្ធនឹងប៊ូតសងប្ង ភិញសែប្ម្បីផួ្េ ់BIOS ។
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7 សៅសពលបញចាប់ប្បព័ន្ធនឹងប៊ូតសងប្ងភិញសហប្យែំសនាប្រការអាប់ែែត BIOS ប្តូភរានបញចាប់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង
តាបង 16. ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវបចំ

ប្បសេទពាក្យេមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយបញចាូលសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ប្បព័ន្ធរបេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយបញចាូលសែប្ម្បីចូលសប្បប្និងសធិប្ការផួ្េ់បដាូរការកំនាត់ BIOS ដនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

អ្នកអាចបសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងសែប្ម្បីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់លដាល់ជូននូភេន្តិេុខកប្មិតមូលោឋា នេប្មាប់ទិន្នន័យសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មនុេសេប្គប់រូបអាចចូលសប្បប្ទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ប្បេិនសបប្វាមិនរានចាក់សស្ ឬទុកសចាលសោយរា្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេដនពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំសងប្ងប្តូភរានបិទ។

ការោក់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងប្បព័ន្ធ
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
អ្នកអាចោក់ System or Admin Password (ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអ្នកប្គប់ប្គង) ថ្មីរានែតសពលែែល មិនទាន់ែំសងប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ
សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្បព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលសបប្ក ឬចាប់សលដាប្មសងប្ង ភិញ។
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សៅសលប្សអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំសងប្ងប្បព័ន្ធ) សប្ជប្េយកSystem Security (េន្តិេុខប្បព័ន្ធ) សហប្យចុច Enter (បញចាូល)។

សអប្កង់ System Security (េន្តិេុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញសងប្ង។
2 សប្ជប្េសរីេ System/Admin Password (ពាក្យេមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អ្នកប្គប់ប្គង) និងបសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់សៅក្នុងកែនួងបញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី ។

សប្បប្ការែនានាំែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីលដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
• ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
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• ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
• តួអកសេរតូចែតពីរគត់អាចសប្បប្រាន តួអកសេរតូចធំមិនប្តូភរានអនុញ្្ញ ត។
• មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្្ញ ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3 វាយពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធែែលអ្នករានបញចាូលមុនសៅក្នុងែល្នក បញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីរួចចុច OK (យល់ប្ពម)។
4 ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ។
5 ចុចសលប្ Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់សលដាប្មសងប្ងភិញ។

ការលុប ឬផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងប្បព័ន្ធែែលមានប្ស្ប់
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន
ប្តូភនានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានសោះសស្រ (សៅក្នុងការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្ប់។ អ្នកមិនអាចលុប ឬផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្ប់សទ ប្បេិនសបប្ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរាន
ចាក់សស្រ។
អំពីកិចចាការសនះ
សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្បព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលសបប្ក ឬចាប់សលដាប្មសងប្ង ភិញ។
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សៅក្នុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំសងប្ងប្បព័ន្ធ) សប្ជប្េយកSystem Security(េន្តិេុខប្បព័ន្ធ)សហប្យចុច Enter (បញចាូល)។

សអប្កង់ System Security (េន្តិេុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញសងប្ង។
2 សៅក្នុងសអប្កង់ System Security (េន្តិេុខប្បព័ន្ធ) សលទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) គឺ រានសោះសស្។
3 សប្ជប្េយក System Password (ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធែក ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធែែលមានប្ស្ប ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab (បញចាូល ឬសថប)។
4 សប្ជប្េយក Setup Password (ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែក ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្ប ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab (បញចាូល ឬសថប)។

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្អ្នក ផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង េូមចុចបញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងប្ង ភិញសៅសពលមានការែកែប្ប។ ប្បេិនសបប្អ្នកលុប ពាក្យេមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ប្តូភបញ្្ជ ក់ការលុប សៅសពលមានការែកែប្ប។
5 ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ។
6 ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ សហប្យចាកសចញពីការែំសងប្ងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់សលដាប្មសងប្ងភិញ។
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ការសោះប្ស្យបញ្ហា
ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតដមួប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (ជាទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ)អនុភត្តការប្តនតពិនិត្យសពញសលញដនែល្នករឹងរបេ់អ្នក។ ePSA គឺរានភា្ជ ប់ជាម ួBIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហា ប្បព័ន្ធែែលរានភា្ជ ប់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មាប់ឧបករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧបករនា៍អនុញ្្ញ តិអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធិប្សតេ្តសោយេិ័យប្បភត្តិ ឬក្នុងមាូែអន្តរេកម្ម
• សធិប្សតេ្តមដាងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេ្ត
• ែំសនាប្រការការសធិប្សតេ្តហ្មត់ចត់សែប្ម្បីបង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេ្តបែន្ថមសែប្ម្បីល្តល់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីឧបករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលប្រាប់អ្នកប្បេិនសបប្ការសធិប្សតេ្តប្តូភរានបញចាប់សោយសជាគជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហា ែែលជួបប្បទះអំងុងសពលសធិប្សតេ្ត

ចំណា:ំ សតេដាេប្មាប់ឧបករនា៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកសប្បប្ប្រាេ់។ ជានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភត្តមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធិប្សងប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA
1 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សពលែែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ខនាៈសពលនិមិត្តេញ្្ញ  Dell បង្ហា ញសងប្ង។
3 សៅសលប្សអប្កង់មុឺនុយប៊ូត េូមសប្ជប្េយកជសប្មប្េ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញសៅប្ជុងខាងសប្កាមែល្នកខាងសឆិង។

ទំព័រខាងមុខដនការភិនិច្ឆ័យរានបង្ហា ញ។
5 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានបង្ហា ញ។

នាតុែែលរានរកស្ប្ញប្តូភរានបង្ហា ញ។
6 សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធិប្សតេ្តភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧបករនា៍ជាក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីបញ្ឈប់ការសធិប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7 សប្ជប្េសរីេឧបករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆិង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធិប្សតេដា)។
8 ប្បេិនសបប្មានបញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងបង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត ់សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួឺ ភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ
ពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម

បង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោប់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ ប ់សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការជាមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចជាង 5% ។

បិទ

• អាោប់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ ប់ សហប្យរានស្កថ្មសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការជាមួយថ្ម សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5% ។
• កុំព្យូទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានបិទ។

ពនួឺសេួប្ងថាមពល និងពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ជាមួយេសមួងប៊ីបែែលបញ្្ជ ក់ពីបញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពនួឺសេួប្ងថាមពល និងពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហប្យឈប់, បនាទា ប់មកសោតពនា៌េ បីែងសហប្យឈប់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងបន្ត រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានបិទ សនះវាបញ្្ជ ក់សអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។

5
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តាបងខាងសប្កាមសនះបង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗដន ពនួឺសេួប្ងថាមពល និងពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំបញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

តាបង 17. សលខកូែ LED

សលខកូែសេួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការបរិយ៉យពីបញ្ហា

2,1 បបជ័យអង្គែំសនាប្ការ

2,2 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖ បបជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

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

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

2,5 អង្គចងចាំតំសងប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីប

2,7 បបជ័យែល្នកសអប្កង់

3,1 ថ្មប្រាប់េំែបាត

3,2 បបជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីប

3,3 រកមិនស្ប្ញរូបភាពស្្ត រសងប្ងភិញ

3,4 រកស្ប្ញរូបភាពស្្ត រសងប្ងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 បបជ័យថាមពល

3,6 ការហិាា េប្បព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្គប់ប្គងមាា េុីន (ME)

ពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមបេ ៖ បង្ហា ញថាសតប្កាសមបេ កំពុងសប្បប្ រឺអត់។

• ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមបេ កំពុងសប្បប្។
• បិទ — កាសមបេ មិនរានសប្បប្។

ពនួឺសេួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្ប្តូរជាប់៖ បង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្ប្តូរជាប់ បិទ ឬសបប្ក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្ប្តូរជាប់សបប្ក។
• បិទ — ចាក់សស្ប្តូរជាប់បិទ។

ការេស្គង្្គ ះប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ
សៅសពលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកមិនអាចប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការរាន បនាទា ប់ពីរានសបប្កជាសប្ចប្នែងក៏សោយ សនាះវាសបប្កែំសនាប្រការ Dell SupportAssist OS Recovery ។

Dell SupportAssist OS Recovery គឺជាកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងប្ងជាមុនសៅសលប្កុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10 ។ វាមានលទាុកកម្ម ភិធីសែប្ម្បី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្ស្យបញ្ហា ែែលអាច
សកប្តសងប្ងមុននឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ វាអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នក ភិនិច្ឆ័យបញ្ហា ហាែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក បប្មុងទុកឯកស្ររបេ់អ្នក ឬស្្ត រកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសៅកាន់ស្្ថ នភាពសែប្ម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសគហទំព័ររាំប្ទរបេ ់Dell សែប្ម្បីសោះប្ស្យបញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសៅសពលែែលវាបបជ័យសែប្ម្បីប៊ូតសៅកាន់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការបមម សោយស្រការបបជ័យែល្នកេូហិែភរ ឬហាែែភរ។

េប្មាប់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមចូលសមប្ល សេវភសណែនានាំអ្នកសប្បប្ប្រាេ់របេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ភែ្តថាមពល WiFi
អំពីកិចចាការសនះ
ប្បេិនសបប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ ប់អុីនធឺសនាត សោយស្រ បញ្ហា ការតភា្ជ ប់តាមរយៈ WiFi សនាះែបបបទភែ្តថាមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភត្ត។ ែបបបទខាងសប្កាមល្តល់នូភការែនានាពំីរសបវបអនុភត្តភែ្តថាមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកល្តល់សេវាអុីនធឺសនាត) ល្តល់នូភឧបករនា៍បនសេំរា្ន ដន មាូែឹម/សបេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 បិទមាូែឹម។
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3 បិទសបេ ទ័រឥតែខសេ។
4 រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5 សបប្កសបេ ទ័រឥតែខសេ។
6 សបប្កមាូែឹម។
7 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
លក្ខខនា្ឌ តប្មូភទុកជាមុន

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្អ្នកពុំមានអុីនធឺនាិត េូមែេិងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយបប្តជាភទំនិញ ប័នាោ សភចខចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ
ប្កុមហ៊ុន Dell ល្តល់នូភជសប្មប្េសេវារាំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចែប្បប្បនលសៅតាមប្បសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្បែហលជាមិនអាចមានសៅក្នុងតំបន់របេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទែល្នកបសចចាកសទេ ឬ
ការបសប្មប្សេវាអតិថិជន៖
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ចូលសមប្លសគហទំព័រ Dell.com/support។
2 សប្ជប្េយកប្បសេទរាបំ្ទរបេ់អ្នក។
3 សលទាបងផ្ទា ត់ប្បសទេ ឬតំបន់សៅក្នុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្បសទេ/តំបន់ សៅខាងសប្កាមដនទំព័រសនះ។
4 សប្ជប្េយកតំនាសេវាកម្ម ឬរាបំ្ទែែលេមប្េបែលអាកសៅតាមតប្មូភការរបេ់អ្នក។
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