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ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

សប្រប្ការែនានាេំុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននររេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកពាមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរប្េិនរានទិញោច់សោយែេកពីរា្ន  ប្តូភរានែំសេប្ងសោយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា ំផ្តា ច់ប្រភពថាមពលទាងំអេ់មុននឹងសរប្ករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសភួប្ង។

ការប្ពមាន មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកពាមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance 

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័ត្ន ការជួេជុលពាសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតតាការសោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការលតាល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសេប្យ។ អាន និងអនុភតតាតាមការែនានាេំុភតតាិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកពាមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកដែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះដលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចពាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចពាអង្គែំសនាប្រការខាងរល់ មិនប្តូភកាន់ខាងភីនសទ។

ប្រយ័ត្ន សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់ពាមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសច្នះប្រេិនសរប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភោក់
តសប្មបរឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកភីនររេ់ឧរករនាភ៍ា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រទ់ាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា ំពនា៌ដនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអិីែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សលដាប្មសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថាអ្នកសធិប្តាម សេចកតាីែនានាំេតាីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថាដលទាកែនួងសធិប្ការររេ់អ្នករជាមានភាពរារសេ្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
4. ផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញ ពាែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណាតា ញ។

5. ផ្តា ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីសភួប្ងររេ់ពួកវា។
6. ចុចរ៊ូតុងថាមពលសអាយពារ់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនស្កថ្ម សែប្ម្បីរដសោះថាមសពលែែលសៅសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា ំសែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែី សោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកដែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះដលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ែំូចពាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

មុនសពលអ្នកចារ់សលតាប្ម
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. Save and close all open files and exit all open applications.

1

6 ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance


2. រិទកុំព្យូទ័រ។ ចុច ចារ់សលដាប្ម #menucascade-separator  ថាមពល#menucascade-separator រិទ។
ចំណា ំIf you are using a different operating system, see the documentation of your operating system for shut-down 

instructions.

3. ផ្តា ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីសភួប្ងររេ់ពួកវា។
4. Disconnect all attached network devices and peripherals, such as keyboard, mouse, and monitor from your computer.

5. Remove any media card and optical disc from your computer, if applicable.

ការផ្ដា ច់ចរនតាអរ្គិេនីស្តា ទិក—ការការពារ ESD
ESD រជាពាកងិល់ែ៏ធំមួយសៅសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអេិចប្តូនិចពាពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចពាកាត expansion ខួអង្គែំសនាប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការស្កតិចសពកអាចសធិប្ឱ្យខូចខាតសេវរិីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចពារញ្ហា ខូចខាតសកប្តសេប្ង ឬអាយុកាល
លលិតលលមានរយៈសពលខួី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានេប្មារ់តប្មូភការថាមពលទារ និងែង់េុីសតសកប្នសេប្ង ការការពារ ESD រជាសធិប្ឱ្យ ការប្ពនយរារម្ភសកប្នសេប្ង។

សោយស្រែតែង់េុីសតសកប្នសេប្ងដនឧរករនា៍សអេិចប្តូនិចែែលសប្រប្ប្រាេ់សៅក្នុងលលិតលលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥេូភសនះមានខ្ពេ់ពាងលលិតលល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុលលសនះភិធីស្ប្េ្តមួយចំនួនដនែល្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតតាសទ។

ប្រសភទែែលប្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរដនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលពា 20 ភាររយ ដនការមិនែំសនាប្រការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណាតា លឱ្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភួាមៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ដនការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនតាសថ សហប្យរសង្កប្តរានភួាមនូភេញ្ញា  "No 
POST/No Video" ពាមួយកូែេំសេងរ៊ីរ ឬការរាត់រង់ ឬអង្គចងចាមំិនែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ដនការរអាក់រអួលមានន័យថាភារសប្ចប្នដនសពលសភោសៅសពលការខូចខាតសកប្តសេប្ងវាមិនប្តូភរានែឹងភួាមៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនតាសថររាុែនតាការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះសហប្យមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួាមៗសនាះសទ។ ការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលពាសប្ចប្នេរាតា ហ ៍ឬសប្ចប្នែខសែប្ម្បីរោយរាត់សហប្យក្នុងសពលតំណាលរា្ន អាចរណាតា លឱ្យខូចរុនាភាពដនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលពាសែប្ម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចប្នពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្ស្យរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថាភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែប្សលប្ររួេ") ។

អនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះសែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• សប្រប្ែខសេដែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រប្ែខសេមិនឆួងចរនតាឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនលតាល់ការការពាររានប្ររ់ប្រាន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែល្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្រាន់សលប្ែល្នកែែលសនាះនឹងរសង្កប្នេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ក្នុងកែនួងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆួងចរនតា។ សរប្អាចសធិប្េូមសប្រប្កប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈប្។
• សពលសោះេមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ពីកាតុងែែលសល្ញប្មក ហាមែកេមាេនាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆួងចរនតាសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចរាល់ក្នុងការែំសេប្ងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថាអ្នកប្តូភសោះររេ់ឆួងចរនតាអរ្គិេនីសចញពីខួនន

ររេ់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆួងចរនតា ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារពាមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD
ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាមិនរាច់តាមោនរជាពាឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលប្តូភរានសប្រប្ប្រាេ់សប្ចប្នរំលុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតារួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកដែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។

េមាេភារដនឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា

េមាេភារដនឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD រជា៖

• កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច – កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនួាេ់នានាអាចោក់សលប្វាសៅសពលែំសនាប្រការសេវាកម្ម។ សៅសពលសប្រប្កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកដែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េនល សហប្យែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្ស្រសៅសលប្ប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាប្រការ។ សៅសពលែែលប្តូភរានោក់ឱ្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភសធិប្សេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សៅសលប្កប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសៅក្នុងដែររេ់អ្នក 
សៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរ។

• ែខសេពាក់នឹងកដែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  – ែខសេពាក់នឹងកដែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកដែររេ់អ្នក និងសោហៈមិនមានសប្ស្រសៅសលប្ែល្នករឹងប្រេិនសរប្កប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច សែប្ម្បីការពារែល្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ពា
រសណាតា ះអាេន្នសៅសលប្កប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់ដនែខសេពាក់នឹងកដែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  រវាងែេ្បកររេ់អ្នក, កប្មាល ESD, និងែល្នករឹងប្តូភរានសរសៅថាពាការចងភា្ជ រ់រា្ន ។ េូមសប្រប្ែតឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលមាន កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកដែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។ 
ហាមសប្រប្ែខសេពាក់នឹងកដែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងពានិចចាថាែខសេសភួប្ងខាងក្នុងដនែខសេពាក់នឹងកដែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហប្យប្តូភែតប្តូភរានប្តនតពិនិត្យពាសទវងទាត់ពាមួយនឹងឧរករនា៍សធិប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកដែសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតែល្នករឹងររេ់ ESD សោយដចែន្យ។ 
សយប្ងេូមលដាល់អនុស្េន៍ឱ្យសធិប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកដែនិងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន យ៉ា ងសហាចណាេ់មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។

• ឧរករនា៍សធិប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកដែ ESD – ែខសេសភួប្ងសៅខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រប្កាន់ែតយូរ។ សៅសពលសប្រប្ឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធិប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកដែពាសទវងទាត់មុននឹងសធិប្ការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំលុតក៏មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។ ឧរករនា៍
សធិប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកដែរជាពាភិធីស្្គេតាែ៏លអាសែប្ម្បីសធិប្សតេតារសរវនសនះ។ ប្រេិនសរប្អ្នកមិនមានឧរករនា៍សធិប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកដែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យពាមួយការិយ៉ល័យប្រចាតំំរន់ររេ់អ្នកសែប្ម្បីរកសមប្លថាសតប្ពួកសរមានមួយឬសទ។ សែប្ម្បីអនុភតតាការសធិប្សតេតា េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេដែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេតា ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកដែររេ់អ្នកសហប្យចុចរ៊ូតុងសែប្ម្បីសតេតា។ សភួប្ងពនា៌ដរតង រញ្្ជ ក់ថាការសធិប្សតេតាសនះសពារជ័យ។ េញ្ញា សភួប្ងពនា៌ប្កហមសហប្យមានេំសេងសរាទ រញ្្ជ ក់ថាការសធិប្សតេតាសនះររាជ័យ។

• ស្រនាតុអុីេូេង់– វាមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចពា កែនួងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនួាេ់ខាងក្នុងែែលពាអុីេូេង់សហប្យពាញឹកបរ់រជាមានចរនតាឆួងកាត់។
• មជ្ឈោឋា នសធិប្ការ – មុនសពលោក់ឱ្យសប្រប្ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD េូមវាយតដមួស្្ថ នភាពសៅទីតាងំអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មប្រជាខុេរា្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលប្តុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មប្ប្តូភរានែំសេប្ងពាធម្មតា

សៅក្នុងទូសរេកមួយសៅក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលប្តុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់ពាទូសៅសៅសលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ពានិចចាកាលរកសមប្លតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលរា្ម នការរាយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្រាន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆួងចរនតា ESD សោយមាន
កែនួងទំសនររែន្ថមសែប្ម្បីរំសពញនូភប្រសភទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែនួងសនាះក៏រួរែតរា្ម នអុីេូេង់ែែលអាចរង្កឱ្យសកប្តមានការឆួងចរនតា ESD ។ សៅសលប្កែនួងសធិប្ការ អុីេូេង់ែូចពា Styrofoam និងរួាេទាិចសលសេងៗរួរែតប្តូភរានផួ្េ់ទីយ៉ា ងសហាចណាេ់ 12 អុីងឬ 30 
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនួាេ់ែែលង្យឆួងចរនតាមុនសពលសធិប្ការពាក់ែេតាងសលប្េមាេភារែល្នករឹងណាមួយ។

• កញចារ់ ESD – រាល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆួងចរនតាទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនតាស្តា ទិច។ ការូរការពារចរនតាស្តា ទិចសធិប្ពីសោហៈ ប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រប្។ សទាះពាយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសល្ញប្ប្តលរ់នូភសប្រងងរនួាេ់ែែលខូចខាតមកភិញ
សោយសប្រប្ការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែល្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហប្យេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហិូមែូចរា្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រប្សៅក្នុងប្រអរ់សែប្មែែលសប្រងងរនួាេ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការ
សភចខចារ់ែតសពលសៅសលប្ដលទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហប្យសប្រងងរនួាេ់នានាមិនរួរោក់សៅែល្នកខាងសលប្ដនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែល្នកខាងក្នុងដនការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនួាេ់នានាសៅក្នុងដែររេ់អ្នកពានិចចាសៅសលប្កប្មាល ESD 
សៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សៅសពលផួ្េ់រតាូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចពាសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភរតាូរ ឬសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភប្ររល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំលុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនួាេ់ទាងំសនះសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព 7



សេចកតាីេសង្ខរ េតាីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានលតាល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រប្ែខសេែីពាក់នឹងកដែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សៅសពលលតាល់សេវាកម្មសលប្លលិតលល Dell ។ សលប្េពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែល្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនតាពី
សប្រងងអុីេូេង់ទាងំអេ់ សៅសពលកំពុងែំសនាប្រការសេវាសហប្យពួកសរប្តូភសប្រប្ការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សៅសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចពាសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភរតាូរ ឬសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភប្ររល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំលុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនួាេ់ទាងំសនះសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសលប្កឧរករនា៍

េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសៅសពលសលប្កឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័ត្ន កុំសលប្កទម្ងន់សលប្េពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រប្ធននានរែន្ថមឬសប្រប្ឧរករនា៍សលប្កសមកានិច។

1. សរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជប្ងររេ់អ្នកឱ្យសចញពីកែនួងែែលមានសេ្ថរភាពសហប្យតប្មង់ប្មាមសជប្ងររេ់អ្នកសចញសប្ៅ។
2. ពប្ងឹងស្ច់ែុំក់លសពាះ។ ស្ច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នកសៅសពលអ្នកសលប្កភត្ថុសេប្ង។
3. សលប្កសោយសប្រប្សជប្ងររេ់អ្នក មិនែមនខ្នងររេ់អ្នកសេប្ងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យសៅជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នក សនាះអ្នកសប្រប្កមួាងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាឱ្យខ្នងររេ់អ្នកឈរប្តង់ មិនថាសពសលប្កសេប្ង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថមទម្ងន់ដនរាងកាយររេ់អ្នកសៅកាន់រនទាុកែែលប្តូភសលប្ក។ សជវេវាងការរងិិលរាងកាយនិងខ្នងររេ់អ្នក។
6. អនុភតតាតាមរសចចាកសទេែូចរា្ន សនះែែរ ែតតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េសៅសពលោក់ចុះរនទាុកែែលប្តូភសលប្ក។

សប្កាយពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអ្នករានរញចារ់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភប្រាកែថា អ្នករានភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងសប្ៅ កាត និងែខសេខាងសប្ៅមុននឹងសរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសភួប្ងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ប្រេិនសរប្ចាំរាច់ សលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភឬអត់ សោយែំសនាប្រការការភិនិច្ឆ័យ ePSA។

8 ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព



ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ែំសនាប្រការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖

• ទួនាជាភីេ Phillips #1
• ទួណាភីេក់លេំែរាត
• ប្រោរ់រាេ់ផួ្េទាិក

តារាងស្ចចា
ចំណា ំសៅសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ សយប្ងេូមែនានាឲំ្យសធិប្ការកត់ចំណាបំ្រសភទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហប្យោក់វាសៅក្នុងប្រអរ់រក្សាស្ចចា ។ សធិប្ែររសនះសែប្ម្បីែឹងប្រាកែពីចំនួនស្ចចា  និងប្រសភទស្ចចា  សហប្យអាចរកភិញរានសៅសពលែែលេមាេភារប្តូភរានោក់ភិញ។

ចំណា ំកុំព្យូទ័រខួះមានដលទាឆក់។ ចូរប្រាកែថា ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសៅកែនួងែររសនះសទ សពលសធិប្ការសោះែូរេមាេភារ។

ចំណា ំពនា៌ស្ចចា អាចខុេរា្ន ពាមួយការកំនាត់ែែលរានរញ្្ជ ទិញ។

តារាង 1. រញ្ជីស្ចចា

េមាេភារ ែែលភា្ជ រ់សៅនឹង ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មររាត សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x5 5

ថ្ម 6 ប្រារ់ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 7

ថ្ម 3 ប្រារ់ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 4

ប្ោយថាេរឹង
ចំណា ំប្ោយថាេរឹងមានែតសៅក្នុងកុំព្យូទ័រែែល
មានភា្ជ រ់ពាមួយ ថ្ម 3 ប្រារ់រាុសណាោ ះ។

សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 3

សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង ប្ោយថាេរឹង M3x3 4

ប្តសចវកសអប្កង់ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2.5x5 6

សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 6

ផ្ទា ងំ I/O សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x3 3

កង្ហា រ CPU សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 2

រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M1.2x2 1

រ៊ូតុងថាមពលពាមួយនឹងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលពា
ជសប្មប្េ

សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M1.6x2 2

2

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 9



េមាេភារ ែែលភា្ជ រ់សៅនឹង ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

កង្ហា រ GPU សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 2

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x4 2

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 1

សជប្ងទប្ម USB ប្រសភទ C ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x4 2

សជប្ងទប្មរនទាះរាះ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x3 3

រនទាះរាះ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M1.6x2 2

សជប្ងទប្មកាត WLAN កាត WLAN M2x4 1

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច M2x4 6

សជប្ងទប្មកាតា រចុច កែនួងោក់រាតដែ M1.2x2 39

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងរប្មររាត សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

10 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x5) ប្រាំប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. រាេ់សែប្ម្បីសរប្ករប្មររាតចារ់សលតាប្មពីែរមែល្នកកណាដា លខាងសលប្ដនសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច រួចសធិប្តាម "សេចកតាីែនានា"ំ ែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងរូរភាពសែប្ម្បីសោះរប្មររាត។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 11



4. សលប្ករប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ការែំសេប្ងរប្មររាត
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហប្យលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មររាតសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច សហប្យខាទា េ់រប្មររាតឲ្យចូលេ៊រ់។
2. មួលរនតាឹងស្ចចា រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ប្រាបំ្រារ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

12 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្នពាមុនេតាីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន 

• ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសៅសពលសប្រប្ប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• សធិប្ឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចប្នរំលុតតាមែតអាចសធិប្រានមុននឹងសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ ។ វាអាចប្រប្ពឹតតាសៅរានសោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធសែប្ម្បីសប្រប្ប្រាេ់ថ្ម។
• ហាមរំែរក ទមួាក់ សធិប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែដទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលប្ដលទាថ្ម។
• មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
• ហាមសប្រប្ប្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែប្ម្បីរាេ់ថ្មសចញ។
• ប្តូភប្រាកែថាស្ចចា ណាមួយសៅសពលសធិប្ការសលប្លលិតលលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ខុេកែនួងសែប្ម្បីរង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតសៅសលប្ថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសលសេងៗសទវត។
• ប្រេិនសរប្ថ្មប្តូភរានពារ់ក្នុងឧរករនា៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថា្ន ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬដែរូែចកចាយ និងអ្នកលក់រនតាររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

ការសោះថ្ម 3 ប្រារ់
ចំណា ំប្រសភទថ្មសៅក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែប្រប្រនលសៅតាមការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលរញ្្ជ ទិញ។

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំររេ់ថ្ម និងរូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 13
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. សលប្កថ្មសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងថ្ម 3 ប្រារ់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំររេ់ថ្ម និងរូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

14 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្មពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ែំសេប្ងស្ចចា  (M2x4) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ ប្ពមទាងំកាតា រចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង រប្មររាត។
2. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះថ្ម 6 ប្រារ់
ចំណា ំប្រសភទថ្មសៅក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករជាែប្រប្រនលអាប្េ័យសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលរញ្្ជ ទិញ។

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្ម សហប្យលតាល់ រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាំពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3. សលប្កថ្មសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត 6 ប្រារ់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងថ្ម សហប្យ លតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

16 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្ម ពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កាតា រចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាពំីរប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ ប្ពមទាងំកាតា រចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង រប្មររាត។
2. អនុភតតាតាមភិធសីៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ សហប្យលតាល់នូភរូរភាពពីែំសនាប្រការសោះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 17



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្កេនទាះការពារចមួងកំសៅ សហប្យសប្រប្ប្មាមដែររេ់អ្នកសោយប្រុងប្រយ័ត្នចំសពាះសឃ្នបរសៅខាងចុងដនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់អង្គចងចាំសោតសេប្ង។
2. រុញ សហប្យសោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាសំៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចាំ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

18 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនទាះសោហៈ សហប្យតប្មង់រនួាក់សៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចាពំាមួយសថរសៅសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ។
3. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចពារ់សៅនឹងកែនួង។

ចំណា ំប្រេិនសរប្អ្នកមិនលជាេសមួងចូលេ៊រ់សទ ចូរែកមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យែំសេប្ងស្រពាថ្មី។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំដនកាត WLAN និងលតាល់នូភរូរភាពពីែំសនាប្រការែកសចញ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅកាត WLAN ។
2. សោះសជប្ងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
3. ផ្តា ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ និងសោះកាត WLAN សចញពីរន្ធកាត WLAN ។

ការែំសេប្ងកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាត WLAN សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

20 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្កាត WLAN ពាមួយសថរសៅសលប្រន្ធកាត WLAN សហប្យរញចាូលកាត WLAN ពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាត WLAN ។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
3. តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅសលប្កាត WLAN ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅនឹងកាត WLAN ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

ចំណា ំកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ រ់មកពាមួយេនទាះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង ែតក្នុងករនាីទំហំប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសលប្េពី 512 GB រាុសណាោ ះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ សហប្យសោះេនទាះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3. រុញ សហប្យសោះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។

ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំដនសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យលតាល ់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរតប្មង់សជប្ងទប្ម ឲ្យប្តូភប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។

ចំណា ំកុំព្យូទ័រមានភា្ជ រ់មកពាមួយនឹងេនទាះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង លុះប្តាែតប្ោយស្្ថ នភាពរឹងមានទំហំសលប្េពី 512 GB។

22 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេប្ង៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្រេិនសរប្តចាំរាច់ េូមតប្មង់សជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យប្តូភនឹងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
2. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងពាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3. រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យរានពារ់លអាសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅប្ជុងមួយ។
4. តប្មង់ផ្ទា ំងសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងពាមួយសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅ សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងដនប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សហប្យលតាល់នូភរូរភាពពីែំសនាប្រការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំដនទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង និងលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការតប្មង់សជប្ងទប្មសែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។

24 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងដនប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 និងលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្រេិនសរប្ចាំរាច់ ប្តូភតប្មង់ទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសែប្ម្បីភា្ជ រ់សៅប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
2. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងពាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
3. រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យពារ់សៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងតាមមុំ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ ់ែខសេថ្ម។
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2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញទីតាំងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe និងរូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងសោះមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe សហប្យលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេប្ង៖

26 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងពាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
2. រុញមាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹងឲ្យរានពារ់លអាសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅប្ជុងមួយ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់មាូឌុលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធសីៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង

ការសោះប្ោយថាេរឹង
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញទីតាំងររេ់ប្ោយថាេរឹង និងរូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាប្រការសោះ។

ចំណា ំប្ោយថាេរឹងមានែតសៅក្នុងកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់ពាមួយ ថ្ម 3 ប្រារ់រាុសណាោ ះ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេប្ោយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3. សលប្កសប្រងងែំសេប្ងប្ោយថាេរឹងពាមួយែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
4. ផ្តា ច់អុីនធជាលូេជាសចញពីសប្រងងែំសេប្ងប្ោយថាេរឹង។
5. សោះស្ចចា  (M3x3) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង។
6. សលប្កប្ោយថាេរឹងសចញពីសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។

ការែំសេប្ងប្ោយថាេរឹង
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

28 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំដនប្ោយថាេរឹង និងលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

ចំណា ំប្ោយថាេរឹងមានែតសៅក្នុងកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់ពាមួយ ថ្ម 3 ប្រារ់រាុសណាោ ះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងពាមួយ រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹង សហប្យរនាទា រ់មកចារ់ស្ចចា  (M3x3) រួនប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅ ប្ោយថាេរឹង។
3. ភា្ជ រ់អុីនធជាលូេជាសៅសប្រងងែំសេប្ងប្ោយថាេរឹង។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងប្ោយថាេរឹងពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសេប្ងប្ោយថាេរឹងសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
6. ភា្ជ រ់ែខសេប្ោយថាេរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 29



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍រំពងេំសេង

ការសោះឧរាល័រ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំដនឧរាល័រ សហប្យលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

30 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. កត់េមា្គ ល់ការោក់ែខសេឧរាល័រ និងសោះែខសេឧរាល័រសចញពីរនួងែខសេសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ចំណា ំកត់េមា្គ ល់ទីតាងំទប្មសៅេ៊ូមុនសពលសលប្កឧរាល័រសចញ។

3. សលប្កឧរាល័រពាមួយែខសេសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងឧរាល័រ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងដនឧរាល័រ សហប្យលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 31



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រអង្គែំសនាប្រការប្កាហិិក (GPU)

ការសោះកង្ហា រ GPU

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងររេ់កង្ហា រ GPU និងលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រ GPU សៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រ GPU សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. រុញ និងសលប្កកង្ហា រ GPU សចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ការែំសេប្ងកង្ហា រ GPU

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

32 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកង្ហា រ GPU សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញ សហប្យោក់កង្ហា រ GPU សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រ GPU ពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់កង្ហា រ GPU សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ GPU សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រ CPU

ការសោះកង្ហា រ CPU

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកង្ហា រ CPU សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រ CPU សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រ CPU សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. រុញ សហប្យសលប្កកង្ហា រ CPU សចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កាតា រចុច។

ការែំសេប្ងកង្ហា រ CPU

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកង្ហា រ CPU សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញ សហប្យោក់កង្ហា រ CPU សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កាតា រចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រ CPU ពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រ CPU សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ CPU សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ - UMA
ចំណា ំប្រសភទកែនួងទទួលកំសៅសៅក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករជាែប្រប្រនលអាប្េ័យសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលរញ្្ជ ទិញ។

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ កង្ហា រ GPU ។
5. សោះ កង្ហា រ CPU ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងដនកែនួងទទួលកំសៅ និងលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលរនតាឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
2. សលប្ក និងសោះកែនួងទទួលកំសៅសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ការែំសេប្ងកែនួងទទួលកំសៅ—UMA

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅពាមួយ រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ), មួលរនតាឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង កង្ហា រ CPU ។
2. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
3. ែំសេប្ង ថ្ម។
4. ែំសេប្ង រប្មររាត។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ - ោច់
ចំណា ំប្រសភទកែនួងទទួលកំសៅសៅក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករជាែប្រប្រនលអាប្េ័យសលប្ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសៅសពលរញ្្ជ ទិញ។

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ កង្ហា រ GPU ។
5. សោះ កង្ហា រ CPU ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកែនួងទទួលកំសៅ សហប្យលតាល់ រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រំាពីរែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សលប្ក សហប្យសោះកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសេប្ងកែនួងទទួលកំសៅ - ោច់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងដនកែនួងទទួលកំសៅ និងលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា ឲ្យប្តូភសៅសលប្កនួងទទួលកំសៅពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលរនតាឹងស្ចចា ក់លមួកប្រំាពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង កង្ហា រ CPU ។
2. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
3. ែំសេប្ង ថ្ម។
4. ែំសេប្ង រប្មររាត។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

ចំណា ំការសោះថ្មប្រារ់េំែរាតកំនាត់កម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS ស្រពាថ្មីសៅលំនាំសែប្ម។ សយប្ងេូមែនានាំឲ្យអ្នកកត់េំរាល់ ការកំនាត់កម្ម ភិធីររេ់ BIOS មុនសពលសោះថ្មប្រារ់េំែរាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្រារ់េំែរាត និងលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
2. រកថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ការែំសេប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងថ្មប្រារ់េំែរាត សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិតភា្ជ រ់ថ្មប្រារ់េំែរាតសៅនឹងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ោក់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតែូចមានរង្ហា ញ សហប្យភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ងំ I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ំង I/O

សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ កង្ហា រ GPU ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំដនផ្ទា ំង I/O សហប្យលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
2. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
3. ផ្តា ច់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
4. សោះស្ចចា  (M2x3) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
5. សលប្កផ្ទា ងំ I/O សចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ការែំសេប្ងផ្ទា ំង IO
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងដនផ្ទា ងំ I/O សហប្យលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំង I/O ពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O សៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសៅនឹងផ្ទា ងំ I/O ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅនឹងផ្ទា ំង I/O សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
2. ែំសេប្ង ថ្ម។
3. ែំសេប្ង រប្មររាត។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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រ៊ូតុងថាមពលពាមួយកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្មាមដែែែលពាជសប្មប្េអាចមានឬអត់

ការសោះរ៊ូតុងថាមពលពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលពាជសប្មប្េ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ កង្ហា រ GPU ។
6. សោះផ្ទា ំង I/O។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងរ៊ូតុងថាមពលពាមួយនឹងឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M1.2x2) ពីរប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមពលពាមូយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែពាជសប្មប្េ សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. សលប្ករ៊ូតុងថាមពលពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលពាជសប្មប្េ ពាមួយែខសេររេ់វា សចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងរ៊ូតុងថាមពលពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរ៊ូតុងថាមពល ពាមួយនឹងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មង់ ចូរោក់រ៊ូតុងថាមពលពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលពាជសប្មប្េ សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.2x2) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមពលពាមួយនឹងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែែែលពាជសប្មប្េ សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ផ្ទា ំង I/O ។
2. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
3. ែំសេប្ង កាត WLAN។
4. ែំសេប្ង ថ្ម។
5. ែំសេប្ង រប្មររាត។
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងដនរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល និងលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែកសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆិងសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. សរប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅកប្មិតមុំ 90 ែជាសប្ក។
3. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពលសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
4. ផ្តា ច់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សលប្ករន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល រួមពាមួយែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងដនរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល និងលតាល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពលសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម រិទប្តសចវកសអប្កង់។
4. ោក់ស្ចចា  (M2.5x5) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆិងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ថ្ម។
2. ែំសេប្ង រប្មររាត។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 47



រនទាះរាះ

ការសោះរនទាះរាះ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ ឧរាល័រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញតាងំរនទាះរាះ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. សលប្កសជប្ងទប្មរនទាះរាះសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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4. សោះស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និង កាតា រចុច។
5. សលប្ករនទាះរាះ រួមនឹងែខសេសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។

ការែំសេប្ងរនទាះរាះ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងររេ់េមាេភារ សហប្យលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់រនទាះរាះចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោករ់ាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
3. រុញែខសេរនទាះរាះចូលសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។
4. តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មរនទាះរាះពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ឧរាល័រ ។
2. ែំសេប្ង ថ្ម។
3. ែំសេប្ង រប្មររាត។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់ សហប្យលតាល់រូរភាពតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងែខសេសអប្កង់ និង ប្តសចវកសអប្កង់សៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆិង សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងស្តា ំ សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. សរប្កប្តសចវកសអប្កង់សៅ មុំ 90 ែជាសប្ក។
7. សោះសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុចសចញពីសប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
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ការែំសេប្ងសប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងេមាេភារ និងលតាល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសេប្ង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់សលប្ដលទារារសេ្មប្ សហប្យស្អា ត។
2. តប្មង់ និងោក់សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុចសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
3. រិទប្តសចវកសអប្កង់ សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆិងសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) រីប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្តា ំសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរង់េអាិតសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ងកាត WLAN ។
2. ែំសេប្ង ថ្ម។
3. ែំសេប្ង រប្មររាត។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសប្ៅររេ់សអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្រាងសអប្កង់ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាេ់ែរមសប្រាងសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័ត្នសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសេប្ងអង់ែតន។
2. សោះសប្រាងសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសេប្ងអង់ែតន។

54 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា



ការែំសេប្ងេ៊ុមសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្រាងសអប្កង់ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

តប្មង់សប្រាងសអប្កង់ពាមួយរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសេប្ងអង់ែតន សហប្យរនាទា រ់មករុញសប្រាងសអប្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកែនួងេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
2. ែំសេប្ង កាត WLAN។
3. ែំសេប្ង ថ្ម។
4. ែំសេប្ង រប្មររាត។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
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 សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ផ្តា ច់ែខសេអាោរ់ទ័រថាមពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ផ្តា ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេពនួជាសប្កាយកាតា រចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះេ្កុតមីឡាសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាតា រចុចសចញ។
7. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេកាតា រចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. សោះស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម USB ប្រសភទ C សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
11. សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាំមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
12. សោះរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធថ្នមៗសចញពីរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច សហប្យសលប្កផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

ការែំសេប្ងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា 59



60 ការសោះ និងែំសេប្ងេមាេភារនានា
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅក្នុងរន្ធសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាមំួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ភា្ជ រ់រង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម USB ប្រសភទ C សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេកាតា រចុចសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។
7. ោក់េ្កុតមីឡាសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាតា រចុច។
8. ភា្ជ រ់ែខសេពនួជាសប្កាយកាតា រចុចសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។
9. ភា្ជ រ់ែខសេរនទាះរាះ សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។
10. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
11. ភា្ជ រ់ែខសេអាោរ់ទ័រថាមពលសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
2. ែំសេប្ង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
3. ែំសេប្ង កែនួងទទួលកំសៅ។
4. ែំសេប្ង កង្ហា រខាងសឆិង។
5. ែំសេប្ង កង្ហា រខាងស្តា ំ។
6. ែំសេប្ង កាត WLAN។
7. ែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
8. ែំសេប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ។
9. ែំសេប្ង ថ្ម។
10. ែំសេប្ង រប្មររាត។
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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សជប្ងទប្មកាតា រចុច

ការសោះសជប្ងទប្មកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ កង្ហា រ GPU ។
6. សោះ កង្ហា រ CPU ។
7. សោះ សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
8. សោះផ្ទា ងំ I/O។
9. សោះ រ៊ូតុងថាមពល ពាមួយឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
10. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល។
11. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា ំផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះពាមួយនឹងកែនួងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសជប្ងទប្មកាតា រចុច សហប្យ លតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M1.2x2) 39 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាតា រចុចសៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. សលប្កសជប្ងទប្មកាតា រចុចសចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
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ការែំសេប្ងសជប្ងទប្មកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសជប្ងទប្មកាតា រចុច សហប្យ លតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សជប្ងទប្មកាតា រចុចពាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.2x2) 39 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាតា រចុចសៅនឹងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសេប្ង រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល។
3. ែំសេប្ង រ៊ូតុងថាមពល ពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
4. ែំសេប្ង ផ្ទា ំង I/O ។
5. ែំសេប្ង សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
6. ែំសេប្ង កង្ហា រ CPU ។
7. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
8. ែំសេប្ង កាត WLAN។
9. ែំសេប្ង ថ្ម។
10. ែំសេប្ង រប្មររាត។
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ ប្ោយរឹង។
6. សោះ កង្ហា រ GPU ។
7. សោះ កង្ហា រ CPU ។
8. សោះ សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
9. សោះផ្ទា ំង I/O។
10. សោះ រ៊ូតុងថាមពល ពាមួយឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
11. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល។
12. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា ំផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះពាមួយនឹងកែនួងទទួលកំសៅ។

13. សោះសជប្ងទប្មកាតា រចុច។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកាតា រចុច សហប្យ លតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រនាទា រ់ពីអនុភតតាតាមជំហានែែលប្តូភរានកំនាត់ពាមុនមក េូមសលប្កកាតា រចុចរួមពាមួយែខសេ សចញពីសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ។
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ការែំសេប្ងកាដា រចុច
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាតា រចុច សហប្យ លតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

តប្មឹមកាតា រចុចសៅសលប្កែនួងោក់រាតដែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ងសជប្ងទប្មកាតា រចុច។
2. ែំសេប្ង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ែំសេប្ង រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល។
4. ែំសេប្ង រ៊ូតុងថាមពល ពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
5. ែំសេប្ង ផ្ទា ំង I/O ។
6. ែំសេប្ង សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
7. ែំសេប្ង កង្ហា រ CPU ។
8. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
9. ែំសេប្ង ប្ោយថាេរឹង។
10. ែំសេប្ង កាត WLAN។
11. ែំសេប្ង ថ្ម។
12. ែំសេប្ង រប្មររាត។
13. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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កែនួងោក់រាតដែ

ការសោះកែនួងោក់រាតដែ
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះកាត WLAN ។
5. សោះ ប្ោយរឹង។
6. សោះ កង្ហា រ GPU ។
7. សោះ កង្ហា រ CPU ។
8. សោះ ឧរាល័រ។
9. សោះ សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
10. សោះផ្ទា ំង I/O។
11. សោះ រ៊ូតុងថាមពល ពាមួយឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
12. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល។
13. សោះ រនទាះរាះ។
14. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា ំផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះពាមួយនឹងកែនួងទទួលកំសៅ។

15. សោះសជប្ងទប្មកាតា រចុច។
16. សោះ កាដា រចុច។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកែនួងោក់រាតដែ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការែំសេប្ង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រនាទា រ់ពីអនុភតតាតាមជំហានែែលប្តូភរានកំនាត់ពាមុនមក សយប្ងសៅេល់កែនួងោក់រាតដែ។
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ការែំសេប្ងសប្រងងែំសេប្ងកែនួងោក់រាតដែ និងកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភពាមុន

ប្រេិនសរប្អ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្ស្រ់សចញមុនសធិប្ការអនុភតតា ភិធីស្ប្េ្តក្នុងការែំសេប្ង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកែនួងោក់រាតដែ សហប្យលតាល់រូរតំណាងពីែំសនាប្រការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ោក់កែនួងោក់រាតដែសលប្ដលទារារសេ្មប្។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសេប្ង កាតា រចុច។
2. ែំសេប្ងសជប្ងទប្មកាតា រចុច។
3. ែំសេប្ង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ែំសេប្ង រនទាះរាះ។
5. ែំសេប្ង រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល។
6. ែំសេប្ង រ៊ូតុងថាមពល ពាមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមដែ។
7. ែំសេប្ង ផ្ទា ំង I/O ។
8. ែំសេប្ង សប្រងងែំសេប្ងសអប្កង់។
9. ែំសេប្ង ឧរាល័រ។
10. ែំសេប្ង កង្ហា រ CPU ។
11. ែំសេប្ង កង្ហា រ GPU ។
12. ែំសេប្ង ប្ោយថាេរឹង។
13. ែំសេប្ង កាត WLAN។
14. ែំសេប្ង ថ្ម។
15. ែំសេប្ង រប្មររាត។
16. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធិប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ប្ោយភឺឧរករនា៍

កម្មភិធីតសមួប្ងេំនុាំឈីរ Intel
ក្នុង Device Manager ចូរពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺេំនុាំឈីរប្តូភរានតសមួប្ង សហប្យឬសៅ។

តសមួប្ងការអារ់សែតេំនុាំឈីរ Intel ពី www.dell.com/support ។

ប្ោយភឺ ភីសែអូ
ក្នុង Device Manager េូមពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺភីសែអូរានតសមួប្ងរួចសហប្យឬសៅ។

តសមួប្ងការអារ់សែតប្ោយភឺ ភីសែអូពី www.dell.com/support ។

ប្ោយភឺ Intel Serial IO
ក្នុង Device Manager ចូរពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺ Intel Serial IO រានប្តូភតសមួប្ងសហប្យឬសៅ។

តសមួប្ងការអារ់សែតប្ោយភឺពី www.dell.com/support ។

ចំនុាចប្រទាក់មាា េុីនប្រតិរតតាិការែែលទុកចិតតារានររេ់ Intel
ក្នុង Device Manager ចូរពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺ Intel Trusted Execution Engine Interface រានតសមួប្ងរួចសហប្យឬសៅ។

ែំសេប្ងការអារ់សែតប្ោយភឺពី www.dell.com/support ។

ប្ោយភឺរ៊ូតុងនិម្មិតររេ់ Intel
ក្នុង Device Manager េូមពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺរ៊ូតុងនិម្មិតររេ ់Intel ប្តូភរានប្តូភតសមួប្ងសហប្យឬសៅ

តសមួប្ងការអារ់សែតប្ោយភឺពី www.dell.com/support ។

ប្ោយភឺឥតែខសេ និងរ៊ួូធូេ
ក្នុង Device Manager េូមពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺកាតរណាតា ញប្តូភរានតសមួប្ងសហប្យឬសៅ។

តសមួប្ងការអារ់សែតប្ោយភឺពី www.dell.com/support ។

ក្នុង Device Manager េូមពិនិត្យសមប្ល ថាសតប្ប្ោយភឺរ៊ួូធូេ ប្តូភរានតសមួប្ងសហប្យឬសៅ។

តសមួប្ងការអារ់សែតប្ោយភឺពី www.dell.com/support ។
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ការសរវរចំប្រព័ន្ធ

ចំណា ំអាប្េ័យសៅសលប្កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសេប្ងររេ់វា នាតុែែលរាយសៅក្នុងែល្នកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសេប្ងសទ។

ការែំសេប្ងប្រព័ន្ធ
ប្រយ័ត្ន ប្រេិនសរប្អ្នកមិនែមនពាអ្នកជំនាញសប្រប្កុំព្យនទ័រសទ េូមកុំរតាូរការកំនាត់សៅក្នុងកម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS ។ ការផួ្េ់រតាូរខួះអាចសធិប្ឱ្យកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែំសនាប្រការមិនប្តឹមប្តូភ។

ចំណា ំមុនសពលអ្នករតាូរកម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS សយប្ងេូមែនានាំឱ្យអ្នកេរសេរព័ត៌មានសអប្កង់កម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS េប្មារ់ពាឯកស្រសយ៉ងសៅដថ្ងសប្កាយ។

សប្រប្កម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS េប្មារ់សរាលរំនាងមួយចំនួនែូចខាងសប្កាម៖

• ទទួលរានព័ត៌មានអំពីហាែែភរែែលរានែំសេប្ងសៅក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែូចពាចំនួន RAM និងទំហំដនប្ោយថាេរឹងលងែែរ។
• ផួ្េ់រតាូរព័ត៌មានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធររេ់ប្រព័ន្ធ។
• ែំសេប្ង ឬផួ្េ់រតាូរជសប្មប្េែែលអាចសប្ជប្េសរីេសោយអ្នកសប្រប្ ែូចពាពាក្យេមា្ង ត់អ្នកសប្រប្ ប្រសភទប្ោយថាេរឹងែែលរានែំសេប្ង និងការសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍មូលោឋា នណាមួយ។

ការចូលក្នុងកម្ម ភិធីសរវរចំ BIOS

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ក (ចារ់សលតាប្មសរប្កសេប្ងភិញ)កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ។
2. ក្នុងអំេុងសពល POST សៅសពលសួ្កេញ្ញា  DELL ប្តូភរានរង្ហា ញ ប្តូភរង់ចាំសមប្លការសេ្នប្ F2 ែែលសលចសេប្ង រនាទា រ់មកប្តូភចុច F2 ភួាមៗ។

ចំណា ំការសេ្នប្ F2 រង្ហា ញថាកាតា រចុចប្តូភរានចារ់សលតាប្ម។ ការសេ្នប្សនះអាចសលចសេប្ងយ៉ា ងរហ័េ ែូសច្នះអ្នកប្តូភែតរង់ចាំសមប្លវា រួចចុច F2។ សរប្េិនពាអ្នកចុច F2 មុនសពលសចញការសេ្នប្ F2 សនាះការចុចសនះប្តូភរានរាត់រង់។ ប្រេិនសរប្អ្នករង់ចាយំូរសពក សហប្យនិមិតតាេញ្ញា ប្រព័ន្ធ
ប្រតិរតតាិការរង្ហា ញសេប្ង េូមរនតារង់ចាំរហូតែលអ់្នកសឃប្ញរូរកុំព្យូទ័រសលប្ដលទាតុ។ រនាទា រ់មករិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រួចព្យាយ៉មមតាងសទវត។

ប្រារ់ចុចរុករក
ចំណា ំចំសពាះជសប្មប្េ System Setup (ែំសេប្ងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចប្ន ការផួ្េ់រដាូរែែលអ្នកសធិប្ប្តូភរានថតទុក រាុែនតាមិនទានម់ានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអ្នកចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធសេប្ងភិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
ចុះសប្កាម)

ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជប្េយកតដមួសៅក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជប្េសរីេ (ប្រេិនសរប្មាន) ឬអនុភតតាតាមតំនាសៅក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬរប្ងនមរញ្ជីទមួាក់ ប្រេិនសរប្មាន។

Tab (សថរ) ផួ្េ់ទីសៅដលទាសផ្តា តរនាទា រ់។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមប្លសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សៅក្នុងសអប្កង់េំខាន់់ រង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផួ្េ់រដាូរណាមួយភួាមៗ និងចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធសេប្ងភិញ។

លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករដលងការែំសេប្ងប្រព័ន្ធែែលកំនាត់ការតសមួប្ងប្រព័ន្ធ និងរ៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧរករនា៍ពាក់ោក ់(ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុរទិក ឬប្ោយរឹង)។ អំេុងសពលសតេដាសោយខួននឯងសលប្ថាមពល (POST), សៅសពលនិមិតតាេញ្ញា  Dell សចញសេប្ង អ្នកអាច៖

• ចូលសៅកាន់ការែំសេប្ងប្រព័ន្ធ សោយចុចប្រារ់ចុច F2
• ទាញយកមុជានុយរ៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្រារ់ចុច F12

មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអ្នកអាចរ៊ូតពីរួមទាងំជសប្មប្េភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មប្េមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មប្េមុជានុយរ៊ូតរជា៖

• ប្ោយចល័ត (សរប្មាន)
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• ប្ោយ STXXXX

ចំណា ំXXX េមា្គ ល់សលខប្ោយ SATA។

• ប្ោយអុរទិក (សរប្មាន)
• ប្ោយថាេរឹង SATA (សរប្មាន)
• ការភិនិច្ឆ័យ

ចំណា ំការសប្ជប្េសរីេDiagnostics (ភិនិច្ឆ័យ) នឹងរង្ហា ញនូភសអប្កង់ ភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មប្េចូលសប្រប្សអប្កង់ (System Setup) ែំសេប្ងប្រព័ន្ធលងែែរ។

ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ
ចំណា ំអាប្េ័យសៅសលប្កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសេប្ងររេ់វា នាតុែែលរាយសៅក្នុងែល្នកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសេប្ងសទ។

តារាង 2. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន

ព័ត៌មានទូសៅអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

BIOS Version រង្ហា ញសលខកំែនា BIOS។

Service Tag រង្ហា ញសួ្កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

Asset Tag រង្ហា ញសួ្កកម្មេិទ្ធររេ់កុំព្យូទ័រ។

សួ្កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញសួ្កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទលលិត រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទលលិតររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទពាមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទពាមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលខកូែសេវាកម្មរហ័េ រង្ហា ញសលខកូែសេវាកម្មរហ័េកុំព្យូទ័រ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ

អង្គចងចាំែែលរានែំសេប្ង រង្ហា ញចំនួនអង្គចងចាំប្តូភរានែំសេប្ងេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំែែលមាន រង្ហា ញអង្គចងចាំែែលមានេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

Memory Speed រង្ហា ញសល្បងនអង្គចងចា។ំ

មាូតឆាែនាលអង្គចងចាំ រង្ហា ញមាូតឆាែនាល មួយឬសទិ។

រសចចាកភិទ្យាអង្គចងចាំ រង្ហា ញរសចចាកភិទ្យាែែលរានសប្រប្េប្មារ់អង្គចងចាំ។

ទំហំ DIMM A រង្ហា ញទំហំអង្គចងចាំ DIMM A ។

ទំហំ DIMM B រង្ហា ញទំហំ DIMM B ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ

ប្រសភទអង្គែំសនាប្រការ រង្ហា ញប្រសភទ CPU។

ចំនួនេ្នូល រង្ហា ញចំនួនេ្នូលសៅសលប្អង្គែំសនាប្រការ

សលខេមា្គ ល់អង្គែំសនាប្រការ រង្ហា ញកូែកំនាត់អង្គែំសនាប្រការ។

សល្បងននាេិការចចាុរ្បន្ន រង្ហា ញសល្បងននាេិកាអង្គែំសនាប្រការរចចាុរ្បន្ន។

សល្បងននាេិកាអរ្បរមា រង្ហា ញសល្បងននាេិកាអង្គែំសនាប្រការអរ្បរមា។

សល្បងននាេិកាអតិររមា រង្ហា ញសល្បងននាេិកាអង្គែំសនាប្រការអតិររមា។

ឃំួ្ងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាប្រការ រង្ហា ញទំហំឃំួ្ងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

ឃំួ្ងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាប្រការ រង្ហា ញទំហំឃំួ្ងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

េមត្ថភាព HT រង្ហា ញថាសតប្អង្គែំសនាប្រការមានេមត្ថភាព (HT) ឬអត់។

រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីត រង្ហា ញថាសតប្រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីតប្តូភរានសប្រប្ប្រាេ់ឬអត់។
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ព័ត៌មានទូសៅអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។

M.2 SATA រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ M.2 SATA SSD ររេ់កុំព្យូទ័រ។

M.2 PCI-e SSD-0 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពី M.2 PCIe SSD ររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ រង្ហា ញប្រសភទឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ dGPU រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហិិកោច់ររេ់កុំព្យូទ័រ។

កំែនា BIOS ភីសែអូ រង្ហា ញកំែនា BIOS ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំភីសែអូ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ប្រសភទផ្ទា ំង រង្ហា ញអំពីប្រសភទផ្ទា ងំររេ់កុំព្យូទ័រ។

រុនាភាពរង្ហា ញសែប្ម រង្ហា ញអំពីរុនាភាពរង្ហា ញសែប្មររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ េំសេង រង្ហា ញអំពីឧរករនា៍រញ្្ជ េំសេងររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍ Wi-Fi រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ឥតែខសេររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រួ៊ូធូេ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍រួ៊ូធូេររេ់កុំព្យូទ័រ។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីស្្ថ នភាពថ្ម។

លំោរ់រ៊ូត

លំោរ់រ៊ូត រង្ហា ញលំោរ់រ៊ូត

Boot List Option រង្ហា ញជសប្មប្េរ៊ូតែែលមាន។

ជសប្មប្េរ៊ូតកប្មិតខ្ពេ់

សរប្កជសប្មប្េ ROMs ចាេ់ សរប្ក ឬរិទជសប្មប្េ ROMs ចាេ់។

សរប្កស្កល្បងរ៊ូតចាេ់ សរប្ក ឬរិទរ៊ូតចាេ់

េនដាិេុខប្ចកចូលរ៊ូត UEFI សរប្ក ឬរិទប្រព័ន្ធសែប្ម្បីសេ្នប្េុំឲ្យអ្នកសប្រប្ប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងសៅសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។

Date/Time រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទរចចាុរ្បន្នក្នុងទប្មង់ MM/DD/YY និងសមាា ងរចចាុរ្បន្នក្នុងទប្មង ់HH:MM:SS AM/PM ។
តារាង 3. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

SATA Operation កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតតាិការររេ់ឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយថាេរឹង SATA ែែលរួមរញចាូលរា្ន ។

Drives សរប្ក ឬរិទប្ោយសលសេងៗសៅសលប្ផ្ទា ងំ។

SMART Reporting សរប្ក ឬរិទការរាយការនា៍ SMART អំេុងសពលចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB

សរប្កការរាំប្ទរ៊ូតតាម USB សរប្ក ឬរិទការរ៊ូតតាមឧរករនា៍លទាុក USB ែូចពាប្ោយថាេរឹងខាងសប្ៅ ប្ោយអុរទិក និងប្ោយ USB ។

សរប្ករន្ធ USB ខាងសប្ៅ សរប្ក ឬរិទការរ៊ូតពីឧរករនា៍លទាុក USB ែែលរានភា្ជ រ់សៅរន្ធ USB ខាងសប្ៅ។

អូឌីយាូ មុខង្រសនះសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយូែែលរួមរញចាូលរា្ន

Keyboard Illumination មុខង្រសនះអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកសប្ជប្េសរីេមាូតប្រតិរតតាិការដនលក្ខនាៈពិសេេររេ់ពនួជាកាតា រចុច។

ពនួជាកាដា រចុចពាមួយថាមពល AC សៅសពលពនួជាកាតា រចុចប្តូភរានសរប្ក ប្រេិនសរប្ប្រារ់ចុច Fn+F10 ប្តូភរានចុចសែប្ម្បីរិទពនួជាកាតា រចុច សនាះពនួជាកាតា រចុចនឹងរិទសោយមិនខិល់ពីស្្ថ នភាពសភួប្ង AC សេប្យ។

Miscellaneous Devices សរប្ក ឬរិទឧរករនា៍សៅសលប្ផ្ទា ងំសលសេងៗ

សរប្កកាសមរាេ សរប្ក ឬរិទកាសមរាេ ។
តារាង 4. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយភីសែអូ

ភីសែអូ

កប្មិតពនួជា LCD កំនាត់កប្មិតផ្ទា ំងពនួជាសោយឯកឯងេប្មារ់ថ្ម និងថាមពល AC ។
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តារាង 5. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុខ

េនតាិេុខ

Admin Password កំនាត់ ផួ្េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

System Password កំនាត់ ផួ្េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

Strong Password សរប្ក ឬរិទពាក្យេមា្ង ត់ែែលខួាំង

Password Configuration ប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរ្បរមា និងអតិររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងអ្នកប្ររ់ប្រង។

Password Bypass រដលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងសប្ៅភួាមៗអំេុងសពលចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធសេប្ង ភិញ។

Password Change សរប្ក ឬរិទការផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងហាែឌីេសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

Non-Admin Setup Changes កំនាត់ថាសតប្ការផួ្េ់រតាូរសៅសលប្ជសប្មប្េែំសេប្ងប្តូភរានអនុញ្ញា តសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តភូរានកំនាត់។

UEFI Capsule Firmware Updates សរប្ក ឬរិទការអារ់ែែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែត UEFI capsule ។

េនដាិេុខ PTT សរប្ក ឬរិទ ភាពសមប្លសឃប្ញដនរសចចាកភិទ្យាសជងពាក់សៅសលប្រចនាេម្ព័ន្ធ (PTT) ចំសពាះប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ។

Computrace(R) សរប្ក ឬរិទអនតារមុខមូឌុល BIOS ដនសេវាកម្ម Computrace(R) ែែលពាជសប្មប្េរែន្ថមពី Absolute Software ។

CPU XD Support សរប្ក ឬរិទមាូែ Execute Disable (មាូតប្រតិរិតតាិការ) ររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យរារាងំអ្នកសប្រប្ប្រាេ់ពីការចូលរសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់សៅសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម រិទការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់ហាែឌីេប្តូភែតជប្មះសចញមុនសពលរដាូរការកំនាត់។
តារាង 6. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព

រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព

Secure Boot Enable សរប្ក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេររេ់រ៊ូតេុភត្ថិភាព

Expert Key Management

Expert Key Management សរប្ក ឬរិទ Expert Key Management (ការប្ររ់ប្រង ប្រារ់ចុចជំនាញ)

ការប្ររ់ប្រងប្រារ់ចុចមាូែតាមតប្មូភការ សប្ជប្េយកតដមួតាមតប្មូភការេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងប្រារ់ចុចជំនាញ
តារាង 7. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយ Intel Software Guard Extensions

Intel Software Guard Extensions

ការសរប្ក Intel SGX សរប្ក ឬរិទ Intel Software Guard Extensions ។

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម កំនាត់ទំហំអង្គចងចាំរប្មុងរែន្ថមររេ់ Intel Software Guard Extensions ។

ការអនុភតតា

រាបំ្ទពហុេ្នូល សរប្កពហុេ្នូល។

លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក។

Intel SpeedStep សរប្ក ឬរិទរសចចាកភិទ្យា Intel Speedstep ។

លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក។

ចំណា ំប្រេិនរានសរប្ក សល្បងននាេិកាអង្គែំសនាប្រការ និងភេុលេ្នូលប្តូភរានែកេប្មនលភួាមសោយែលអាកសលប្ការលទាុកររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

C-States Control សរប្ក ឬរិទ ស្្ថ នភាពសែកររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក។

Intel TurboBoost សរប្ក ឬរិទមាូត Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក។

ការប្ររ់ប្រង HT សរប្ក ឬរិទ HT សៅក្នុងអង្គែំសនាប្រការ។

លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក។

ការប្ររ់ប្រងថាមពល

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យប្រព័ន្ធសរប្កសោយេិ័យប្រភតតាិ សៅសពលថាមពល AC រានល្គត់ល្គង់។
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Intel Software Guard Extensions

សរប្ក Intel Speed Shift Technology (រសចចាក ភិទ្យារដាូរ
សល្បងន Intel)

សរប្ក ឬរិទ រសចចាកភិទ្យារដាូរសល្បងន Intel ។

Auto On Time សរប្កសែប្ម្បីកំនាត់កុំព្យូទ័រឲ្យសរប្កសោយេិ័យប្រភតតាិរាល់ដថ្ង ឬចំសពាះការសប្ជប្េសរីេកាលររិសច្ឆទ ឬសមាា ង ពាមុន។ ជសប្មប្េសនះអាចកំនាត់រានែតករនាី Auto On Time ប្តូភរាន
កំនាត់សៅពា រាល់ដថ្ង ដថ្ងសធិប្ការ និងដថ្ងែែលរានសប្ជប្េសរីេ។

លំនាសំែប្ម៖ រានរិទ។

USB Wake Support សរប្កឧរករនា៍ USB សែប្ម្បីោេ់កុំព្យូទ័រពីការេម្ងំ។

Peak Shift សរប្ក ឬរិទការសប្រប្ប្រាេ់ថាមពល AC តិចសៅសពលមានតប្មូភការខ្ពេ់។

រចនាេម្ព័ន្ធស្កថ្មចម្បង កំនាត់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធស្កថ្មចម្បងសោយចារ់សលតាប្មនិងរញ្ឈរ់ការស្កថ្មែែលរានសប្ជប្េសរីេពាមុន។

លំនាសំែប្ម៖ Adaptive ។

ឥរិយ៉រទ POST

Adapter Warnings សរប្កការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ។

លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក។

Fn Lock Options សរប្ក ឬរិទមាូែចាក់សស្រ Fn។

Fastboot សរប្កសែប្ម្បីកំនាត់សល្បងនែំសនាប្រការរ៊ូត។

លំនាសំែប្ម៖ ទាងំប្េុង។

ពប្ងីកសពលសភោ BIOS POST កំនាត់ការពន្យាររ៊ូតពាមុនរែន្ថម។

េូសហា្គ សពញសអប្កង់ សរប្ក ឬរិទសែប្ម្បីរង្ហា ញេូសហា្គ សពញសអប្កង់

ការប្ពមាន និងកំហុេ កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធជសប្មប្េប្ពមាន និងកំហុេែែលរណាតា លឲ្យែំសនាប្រការរ៊ូតផ្អា កសៅសពលការប្ពមាន ឬកំហុេប្តូភរានរកសឃប្ញពាពាងការរញ្ឈរ់ សេប្្នេុំ និងរង់ចាកំាររញចាូលពីអ្នកសប្រប្។

លតាល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ សរប្ក ឬរិទការលតាល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ

រនតាសពលមានការប្ពមាន សរប្ក ឬរិទ ែំសនាប្រការរនតាសពលមានការប្ពមាន

រនតាសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ សរប្ក ឬរិទរនតាសពលមានប្ពមាន និងកំហុេ
តារាង 8. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ — មុជានុយ Virtualization Support (ជំនួយែល្នកនិម្មិតកម្ម)

ការរាបំ្ទនិម្មិតកម្ម

Virtualization រញ្្ជ ក់ថាសតប្ Virtual Machine Monitor (មាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត, VMM) អាចសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលលដាល់សោយ Intel 
Virtualization Technology (រសចចាកភិទ្យានិម្មិត Intel) ។

VT េប្មារ ់I/O ផ្ទា ល់ រញ្្ជ ក់ថាសតប្មាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលលដាល់សោយរសចចាកភិទ្យានិម្មិត Intel® េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។
តារាង 9. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥតែខសេ

ឥតែខសេ

កុងតាក់រា្ម នែខសេ កំនាត់ថាសតប្ឧរករនា៍ឥតែខសេមួយណាែែលអាចរញ្្ជ សោយកុងតាក់ឥតែខសេ។

Wireless Device Enable(សរប្កឧរករនា៍ឥតែខសេ) សរប្ក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។
តារាង 10. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទាំ

ការែថទាំ

Service Tag រង្ហា ញសួ្កសេវាកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ

Asset Tag រសង្កប្តសួ្កកម្មេិទ្ធិប្រព័ន្ធ។

BIOS Downgrade ប្ររ់ប្រងការជប្មះកម្ម ភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាពីមុន។

BIOS Recovery អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រប្ប្រាេ់ស្តា រពីស្្ថ នភាព BIOS ខូចមួយចំនួនសៅសលប្ប្ោយថាេរឹងចម្បងររេអ់្នកសប្រប្ ឬប្រារ់ចុច USB ខាងសប្ៅ។
តារាង 11. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ

កំនាត់សហតុរណាដា ញ

ប្ពឹតតាិការនា៍ BIOS រង្ហា ញប្ពឹតតាិការនា៍ BIOS ។

ប្ពឹតតាិការនា៍កំសៅ រង្ហា ញប្ពឹតតាិការនា៍កំសៅ
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កំនាត់សហតុរណាដា ញ

ប្ពឹតតាិការនា៍ថាមពល រង្ហា ញប្ពឹតតាិការនា៍ថាមពល
តារាង 12. ជសប្មប្េែំសេប្ងប្រព័ន្ធ— SupportAssist System Resolution (មុជានុយរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist)

រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist

កប្មិតដនការស្ដា រសេប្ងភិញដន OS សោយេិ័យប្រភតតាិ ប្ររ់ប្រងលំហូររ៊ូតសោយេិ័យប្រភតតាិេប្មារ់កុងេូលរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist និងេប្មារ់ឧរករនា៍ស្តា រសេប្ង ភិញររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។

ការស្ដា រសេប្ង ភិញដន OS SupportAssist សរប្ក ឬរិទលំហូររ៊ូតេប្មារ់ឧរករនា៍ស្ដា រសេប្ងភិញដន OS SupportAssist ក្នុងករនាីមានកំហុេមួយចំនួនសកប្តសេប្ង។

ការេមាអា តការកំនាត ់CMOS

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន ការជប្មះការកំនាត់ CMOS នឹងកំនាត់ BIOS ពាថ្មីសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះ រប្មររាត។
2. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សោះ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
4. រង់ចាំមួយនាទី។
5. ោក់ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
6. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ោក់ រប្មររាត។

ការេមាអា ត BIOS (តសមួប្ងប្រព័ន្ធ) និង សលខេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីជប្មះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ BIOS េូមសធិប្ការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អ្នករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា ំេប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows ស្រពាថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានឯកស្រែែលភា្ជ រ់មកពាមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អ្នក។
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ការសោះប្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតដមួប្រព័ន្ធរ៊ូតពាមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (ពាទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតតាការប្តនតពិនិត្យសពញសលញដនែល្នករឹងររេអ់្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់ពាម ួBIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធិប្សតេតាសោយេិ័យប្រភតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារេកម្ម
• សធិប្សតេតាមដាងសទវត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេតា
• ែំសនាប្រការការសធិប្សតេតាហ្មត់ចត់សែប្ម្បីរង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេតារែន្ថមសែប្ម្បីលតាល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នកប្រេិនសរប្ការសធិប្សតេតាប្តូភរានរញចារ់សោយសពារជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំេុងសពលសធិប្សតេតា

ចំណា ំសតេដាេប្មារ់ឧរករនា៍ពាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនតារកម្មពីអ្នកសប្រប្ប្រាេ់។ ពានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធិប្សេប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ទំព័រខាងមុខដនការភិនិច្ឆ័យរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានរង្ហា ញ។

នាតុែែលរានរកសឃប្ញប្តូភរានរង្ហា ញ។
6. សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធិប្សតេតាភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧរករនា៍ពាក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បរីញ្ឈរក់ារសធិប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជប្េសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆិង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធិប្សតេដា)។
8. ប្រេិនសរប្មានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសេប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត់ សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការពាមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចពាង 5% ។

រិទ

• អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហប្យរានស្កថ្មសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការពាមួយថ្ម សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5% ។
• កុំព្យូទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពាមួយេសមួងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហប្យឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហប្យឈរ់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងរនតា រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។

តារាងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗដន ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖
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តារាង 13. សលខកូែ LED

សលខកូែសភួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,1 ររាជ័យអង្គែំសនាប្ការ

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

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

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

2,5 អង្គចងចាំតំសេប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 ររាជ័យែល្នកសអប្កង់

3,1 ថ្មប្រារ់េំែរាត

3,2 ររាជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសឃប្ញរូរភាពស្តា រសេប្ងភិញ

3,4 រកសឃប្ញរូរភាពស្តា រសេប្ងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ររាជ័យថាមពល

3,6 ការហិាា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមរាេ ៖ រង្ហា ញថាសតប្កាសមរាេ កំពុងសប្រប្ រឺអត់។

• ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមរាេ កំពុងសប្រប្។
• រិទ — កាសមរាេ មិនរានសប្រប្។

ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្រតាូរពារ់៖ រង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្រតាូរពារ់ រិទ ឬសរប្ក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្រតាូរពារ់សរប្ក។
• រិទ — ចាក់សស្រតាូរពារ់រិទ។

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ
សៅសពលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរប្កពាសប្ចប្នែងក៏សោយ សនាះវាសរប្កែំសនាប្រការ Dell SupportAssist OS Recovery ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជាពាកម្ម ភិធីោច់សោយែេកែែលប្តូភរានែំសេប្ងពាមុនសៅសលប្កុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសេប្ងសៅសលប្ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10 ។ វាមានលទាុកកម្ម ភិធីសែប្ម្បី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្ស្យរញ្ហា ែែលអាច
សកប្តសេប្ងមុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ហាែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មុងទុកឯកស្រររេ់អ្នក ឬស្តា រកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់ស្្ថ នភាពសែប្ម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័ររាំប្ទររេ់ Dell សែប្ម្បីសោះប្ស្យរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅសពលែែលវាររាជ័យសែប្ម្បីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការរមម សោយស្រការររាជ័យែល្នកេូហិែភរ ឬហាែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមចូលសមប្ល សេវភសណែនានាំអ្នកសប្រប្ប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការសរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សៅសលប្ taskbar (ររារកិចចាការ) េូមចុចប្រអរ់ែេិងរក សហប្យវាយពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។
2. ចុចសលប្ពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។

ផ្ទា ងំ Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. សៅសលប្ផ្ទា ងំ Status (ស្្ថ នភាព) ចុចសលប្ Enable (សរប្ក) សែប្ម្បីសរប្កែំសនាប្រការអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. សៅសលប្សអប្កង់ការប្ពមាន េូមសប្ជប្េសរីេប្ោយរហ័េែែលប្តូភរា្ន  សហប្យរនាទា រ់មកចុចពាក្យ Yes (រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីរនតាសរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5. ចុចពាក្យ Intel Optane memory (អង្គចងចាំ Intel Optane)#menucascade-separatorReboot (រីរ៊ូត) សែប្ម្បីរញចារ់ការសរប្កអង្គចងចាំ Intel Optane ។

ចំណា ំការអនុភតតាន៍សនះអាចមានចំណារ់សលតាប្មែល់សៅ រីសលប្ករនាទា រ់ពីការសរប្កែំសនាប្រការ សែប្ម្បីសឃប្ញនូភអត្ថប្រសយ៉ជន៍មុខង្រសពញសលញ។

ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane
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អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន រនាទា រ់ពីរិទអង្គចងចាំ Intel Optane េូមកុំលុរប្ោយភឺេប្មារ់ Intel Rapid Storage Technology សចញឲ្យសស្ះ សប្ពាះវានឹងសធិប្ឲ្យសអប្កង់សលចសចញកំហុេពនា៌សខវភ។ ចំនុាចប្រទាក់អ្នកសប្រប្ Intel Rapid 

Storage Technology អាចែកសចញរានសោយមិនចាំរាច់លុរប្ោយភឺ។

ចំណា ំការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane រជាតប្មូភឲ្យសធិប្មុនការសោះសចញនូភឧរករនា៍លទាុក SATA ែែលរសង្កប្នេមត្ថភាពសោយមាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ពីកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅសលប្ taskbar (ររារកិចចាការ) េូមចុចប្រអរ់ែេិងរក សហប្យវាយពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។
2. ចុចសលប្ពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។

ផ្ទា ំង Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. សៅសលប្សថរ អង្គចងចាំ Intel Optane ចុច Disable (រិទ) សែប្ម្បីរិទអង្គចងចា ំIntel Optane។

ចំណា ំចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលសប្រប្ប្រាេ់អង្គចងចាំ Intel Optane ពាទំហំលទាុករមម េូមកុំរិទែំសនាប្រការអង្គចងចា ំIntel Optane ។ ជសប្មប្េ Disable (រិទ) នឹងែប្រពាពនា៌ប្រសលះ។

4. ចុច Yes (រាទ/ចាេ) ប្រេិនសរប្អ្នកទទួលយកសេចកតាីរប្មាម។
ែំសនាប្រការដនការរិទរានរង្ហា ញសចញ។

5. ចុច Reboot (រីរ៊ូត) សែប្ម្បីរញចារ់ការរិទអង្គចងចាំ Intel Optane ររេ់អ្នក រួចសរប្កកុំព្យូទ័រស្រពាថ្មី។

ការជប្មះ BIOS (ប្រារ់ចុច USB)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការពីជំហានទី 1 សៅជំហានទី 7 ក្នុង «ការជប្មះ BIOS» សែប្ម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម ភិធីតំសេប្ង BIOS ថ្មីរំលុត។
2. រសង្កប្តប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមប្លអត្ថរទមូលោឋា នចំសនាះែឹងSLN143196 តាមរយៈ www.dell.com/support។
3. ថតចមួងឯកស្រកម្ម ភិធីែំសេប្ង BIOS សៅោក់សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែែលប្តូភការអារ់ែែត BIOS ។
5. ចារ់សលដាប្មកុំព្យូទ័រសេប្ងភិញ និងចុច F12 សៅសពលេូហ្គូ Dell រានរង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់។
6. រ៊ូតប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu (មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង)។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកស្រកម្មភិធីែំសេប្ង BIOS និងចុច រញចាូល (Enter)។
8. សអប្កង់ BIOS Update Utility (អារ់ែែត BIOS) រង្ហា ញសេប្ង។ សធិប្តាមការែនានាែំែលរង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់សែប្ម្បីរញចារ់ការអារ់ែែត BIOS ។

ការសរប្កផួ្េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកអាចនឹងប្តូភការសរប្កផួ្េ (អារ់សែត) BIOS សៅសពលមានការអារ់សែត ឬសៅសពលអ្នករដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ សែប្ម្បីសរប្កផួ្េ BIOS៖

អនុភតតាតាមជំហានទាងំសនះសែប្ម្បីជប្មះ BIOS ៖

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចូលសមប្លសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. ចុចសលប្ Product support (ការរាបំ្ទលលិតលល)វាយញចាូលសួ្កសេវាកម្មដនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលប្ Submit (រញ្ជូន)។

ចំណា ំសរប្េិនអ្នកមិនមានសួ្កសេវាកម្ម េូមសប្រប្លក្ខនាៈពិសេេរកសមប្លសោយេិ័យប្រភតតាិ ឬរកសមប្លសោយដែេប្មារ់មាូែែលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលប្ Drivers & downloads (ប្ោយភឺ & ទាញយក)#menucascade-separator Find it myself (ែេិងរកសោយខួននខ្ញុំ)។
5. សប្ជប្េយកប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការែែលរានែំសេប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហប្យពប្ងីក BIOS។
7. ចុចសលប្ Download (ទាញយក) សែប្ម្បីទាញយកកំែនាចុងសប្កាយរំលុតដន BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រអារ់សែត BIOS។
9. ចុចសទិរែងសលប្រូរតំណាងឯកស្រអារ់សែត BIOS និងអនុភតតាតាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។
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ការរសញចាញថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទ
អំពីកិចចាការសនះ

ថាមពលសេេេល់ពាចរនតាអរ្គីេនីស្តា ទិចែែលសៅេល់សលប្កុំព្យូទ័រសរប្សទាះពាវាប្តូភរានរិទ សហប្យថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។ ែំសនាប្រការខាងសប្កាមសនះ លតាល់ការែនានាំអំពីការរដសោះថាមពលសេេេល់៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. ចុចរ៊ូតុងថាមពលឲ្យពារ់ក្នុងរយៈសពល 15 ភិនាទីសែប្ម្បីរដសោះថាមពលសេេេល់។
5. ោក់ ថ្ម។
6. ោក់ រប្មររាត។
7. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ភែតាថាមពល Wi-Fi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជានាិតរាន សោយស្រែតរញ្ហា ភា្ជ រ់ Wi-Fi សនាះែំសនាប្រការភែតាថាមពល Wi-Fi អាចប្តូភរានអនុភតតា។ ែំសនាប្រការខាងសប្កាមសនះ លតាល់ការែនានាំអំពីរសរវរសប្រប្ភែតាថាមពល Wi-Fi ៖

ចំណា ំISP មួយចំនួន (អ្នកលតាល់សេវាអុិនធជានាិត) លតាល់នូភឧរករនា៍មាូែឹម/សរាេ តទ័រ ែែលរួមរញចាូលរា្ន ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរាេ តទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចាំរយៈសពល 30 ភិនាទី។
5. សរប្កសរាេ តទ័រឥតែខសេ។
6. សរប្កមាូឌឹម។
7. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខួនន

អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីលលិតលល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រប្ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខួននទាំងសនះ៖
តារាង 14. ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខួនន

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខួនន ទីតាងំធននាន

ព័ត៌មានអំពីលលិតលល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell ររេ់ខ្ញុំ)

រនួឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សៅក្នុង Windows search វាយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយសលប្រណាតា ញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ព័ត៌មានអំពីការសោះប្ស្យរញ្ហា  សេវភសណែនានាំអ្នកសប្រប្ប្រាេ ់ការែនានាអំំពីការែំសេប្ង ការរញ្្ជ ក់អំពីលលិតលល រួក់ជំនួយែល្នករសចចាកសទេ ប្ោយភឺ 
ការអារ់សែតេូហិែភរពាសែប្ម។

www.dell.com/support

អត្ថរទមូលោឋា នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សលសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1. ចូលសមប្លសរហទំព័រ www.dell.com/support។
2. វាយរញចាូលអិីែែលចង់រកឬពាក្យរនួឹះសៅក្នុងប្រអរ់ ែេិងរក ។
3. ចុច ែេិងរក សែប្ម្បីរង្ហា ញអត្ថរទែែលទាក់ទង។

ែេិងយល់ និងែឹងព័ត៌មានែូចខាងសប្កាមអំពីលលិតលលររេ់អ្នក៖

• លក្ខនាៈរសចចាកសទេដនលលិតលល
• ប្រព័ន្ធែំសនាប្រការ
• ការតសមួប្ង និងសប្រប្ប្រាេ់លលិតលលររេ់អ្នក
• ការរប្មុងទុកទិន្នន័យ
• ការសោះប្ស្យរញ្ហា  និងការភិភារ
• ការស្តា រពីសរាងចប្ក និងប្រព័ន្ធ
• ព័ត៌មាន BIOS

េូមចូលសមប្ល Me and My Dell តាមរយៈសរហទំព័រ www.dell.com/support/manuals។

សែប្ម្បីែេិងរក Me and My Dell ែែលទាក់ទងនឹងលលិតលលររេ់អ្នក េូមកំនាត់អតតាេញ្ញា នាលលិតលលររេ់អ្នកតាមរយៈភិធីមួយ
ក្នុងចំសណាមភិធីខាងសប្កាម៖

• សប្ជប្េសរីេ កំនាត់លលិតលល។
• រកទីតាងំលលិតលលររេ់អ្នកតាមរយៈមុជានុយែែលនួាក់ចុះសប្កាម សមប្លលលិតលល។
• វាយរញចាូល សលខសួ្កសេវាកម្ម ឬ សលខេមា្គ ល់លលិតលល សៅក្នុងប្រអរ់ែេិងរក។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell េប្មារ់ការលក់ ការរាំប្ទែល្នករសចចាកសទេ ឬរញ្ហា សេវាកម្មររេ់អតិថិជន េូមចូលសមប្ល www.dell.com/contactdell។

ចំណា ំភាពែែលអាចរករានមានការែប្រប្រនលតាមប្រសទេ និងលលិតលល សហប្យសេវាកម្មខួះពុំមានសៅក្នុងប្រសទេររេ់អ្នកសទ ។

ចំណា ំប្រេិនសរប្អ្នកពុំមានសេវាអុីនធជាសនាតសទ អ្នកអាចែេិងរក េូមែេិងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយរប្តពាភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ ់ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុកលលិតលល Dell ។
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