
Dell Precision 5530 2-in-1
Service Manual

Regulatory Model: P73F
Regulatory Type: P73F001



កំណត់ចំណា ំការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការប្រមានប្រារ់

ចំណា ំកំណត់ចំណារំង្ហា ញរីរ័តមានសំខាន់ៗដែលអាចជួយែល់លោកអ្នក លៅក្នុងការលប្រប្ប្រាស់លលិតលលររស់អ្នកកាន់ដតប្រលសប្រលេប្ង ។

ប្រយ័ត្ន ការប្រុងប្រយ័ត្នរង្ហា ញរីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរលៅលលប្ហាែដែរឬការរាត់រង់ទិន្នន័យ និងប្រារ់ែល់លោកអ្នកអំរីរលប្របរលជសសងងនូែរញ្ហា ទាំងអស់លនះ ។

ការប្រមាន ការប្រមាន ការប្រមានរង្ហា ញរីសកាតា នុរលដែលនាំឱ្យមានការខូចខាតែល់ប្ទរ្យសម្បតតា ិររួសលលប្ែងខួនន ឬក៏លសចកតាីសួ្រ ់។

© 2019 Dell Inc. ឬប្កុមហ៊ុនរុប្តសម្ព័ន្ធររស់ខួនន។ រក្សាសិទ្ធប្ររ់ដររយ៉ា ង។ Dell, EMC និងនិម្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជកម្មលលសេងលទសតរជាននិម្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជកម្មររស់ប្កុមហ៊ុន Dell Inc. ឬប្កុមហ៊ុនរុប្តសម្ព័ន្ធររស់ខួូន។ និម្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជកម្មលលសេងលទសតអាចននិម្មិតសញ្ញា
ពាណិជ្ជកម្មននមាចា ស់កម្មសិទ្ធិលរសងខួនន។

2019 - 05

Rev. A02



1 ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក................................................................................................................................5
ការដណនាំអំរីសុែត្ថិភារ...............................................................................................................................................................................5
ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក - ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10........................................................................................................................................5
មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក................................................................................................................................................................. 5
លប្កាយរីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក................................................................................................................................................................ 6

2 រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ.................................................................................................................................. 7
HDMI 1.4..................................................................................................................................................................................7
USB features.......................................................................................................................................................................... 7
USB ប្រលេទ C...............................................................................................................................................................................9

3 ការលោះ និងែំលេប្ងសមាសភារនានា............................................................................................................................11
ឧរករណ៍ដែលរានដណនាំ............................................................................................................................................................................ 11
រញ្ជីល្ម្ម ះល្ចចា ..................................................................................................................................................................................... 11
រប្មររាត........................................................................................................................................................................................12

ការលោះរប្មររាត........................................................................................................................................................................... 12
ការែំលេប្ងរប្មររាត..........................................................................................................................................................................15

ប្ោយស្្ថ នភាររឹង................................................................................................................................................................................. 17
ការលោះប្ោយស្្ថ នភាររឹង..................................................................................................................................................................... 17
ការែំលេប្ងប្ោយដែលមានភាររឹង................................................................................................................................................................18

Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O..............................................................................................................................................................19
ការលោះ Interposer លលប្ផ្ទា ងំ IO.................................................................................................................................................... 19
ការែំលេប្ង Interposer លលប្ផ្ទា ំង IO..................................................................................................................................................20

កដនួងទទួលកំលៅ................................................................................................................................................................................. 22
ការលោះកដនួងទទួលកំលៅ.....................................................................................................................................................................22
ការែំលេប្ងកដនួងទទួលកំលៅ................................................................................................................................................................... 23

កង្ហា រប្ររ័ន្ធ...................................................................................................................................................................................... 25
ការែំលេប្ងកង្ហា រប្ររ័ន្ធ........................................................................................................................................................................ 25
ការលោះកង្ហា រប្ររ័ន្ធ..........................................................................................................................................................................26

ថ្ម.............................................................................................................................................................................................. 27
ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនសតាីរី ថ្មលីចូម-អុីយាុង........................................................................................................................................................27
ការលោះថ្ម..................................................................................................................................................................................27
ការែំលេប្ងថ្ម................................................................................................................................................................................28

ផ្ទា ងំ IO.......................................................................................................................................................................................29
ការលោះផ្ទា ំង IO.......................................................................................................................................................................... 29
ការែំលេប្ងផ្ទា ងំ IO..........................................................................................................................................................................31

ឧរករណ៍រំរងសំលេង............................................................................................................................................................................. 33
ការលោះឧរករណ៍រំរងសំលេង................................................................................................................................................................. 33
ការែំលេប្ងឧរករណ៍រំរងសំលេង............................................................................................................................................................... 34

ថ្មប្រារ់សំដរាត.................................................................................................................................................................................... 35
ការលោះថ្មប្រារ់សំដរាត........................................................................................................................................................................35
ការែំលេប្ងថ្មប្រារ់សំដរាត...................................................................................................................................................................... 36

រ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ....................................................................................................................................................... 37
ការលោះរ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ...........................................................................................................................................37

Contents

Contents 3



ការែំលេប្ងរ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ......................................................................................................................................... 37
លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់............................................................................................................................................................................... 38

ការលោះលប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់................................................................................................................................................................... 38
ការែំលេប្ងលប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់................................................................................................................................................................. 40

ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ.......................................................................................................................................................................................42
ការលោះផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ...........................................................................................................................................................................42
ការែំលេប្ងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ.........................................................................................................................................................................44

កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច..............................................................................................................................................................46
ការលោះកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច................................................................................................................................................. 46
ការែំលេប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច................................................................................................................................................ 47

4 ការលោះប្ស្យរញ្ហា .....................................................................................................................................49
ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតនមុនដែលរានដកលម្អ — ការែិនិច្ឆ័យ ePSA..................................................................................................................................49

ការែំលណប្រការែិនិច្ឆ័យ ePSA..............................................................................................................................................................49
រនួជា ែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ..................................................................................................................................................................................49
ស្រកំហុសរីការែិនិច្ឆ័យ............................................................................................................................................................................ 50
ស្រកំហុសប្ររ័ន្ធ................................................................................................................................................................................. 52
ការកំណត់ Real Time Clock លេប្ង ែិញ..................................................................................................................................................52
ការលរប្កផួ្ស BIOS...........................................................................................................................................................................53
ការលរប្ក BIOS រីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time........................................................................................................................................... 53
ការជប្មះ BIOS (ប្រារ់ចុច USB)......................................................................................................................................................... 56
ែែតាថាមរល Wi-Fi............................................................................................................................................................................56
ការរលញចាញថាមរល Flea.......................................................................................................................................................................56

5 ការទទួលយកជំនួយ.....................................................................................................................................57
ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell.................................................................................................................................................................. 57

4 Contents



ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក

ការដណនាអំំរីសុែត្ថិភារ
លប្រប្ការដណនាំសុែត្ថិភារែូចខាងលប្កាមលែប្ម្បកីារពារកុំរ្យូទ័រររស់អ្នករីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងលែប្ម្បីនានានូែសុែត្ថិភារផ្ទា ល់ខួននររស់អ្នក។ លលប្កដលងដតមានករណីលលសេង ែិធីនីមួយៗដែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងលប្កាម៖

• អ្នករានអានរ័ត៌មានអំរីសុែត្ថិភារដែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
• សមាសភារមួយអាចប្តូែរានលោះែូរ ឬលរប្សិនរានទិញោច់លោយដេករីរា្ន  ប្តូែរានែំលេប្ងលោយអនុែតតាតាមែំលណប្រការលោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា ស់។

ចំណា ំផ្តា ច់ប្រេរថាមរលទាងំអស់មុននឹងលរប្ករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំរ្យូទ័រ។ រនាទារ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រ សូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំល្ចចា ទាងំអស់ចូលែិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្រីលេួប្ង។

ការប្រមាន មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកចូរអានលសចកតាីដណនាអំំរីសុែត្ថិភារតាមឯកស្រ ែូចដែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា សុីនកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ សប្មារ់រ័តមានរដន្ថម សតាីរីការអនុែតតាប្រករលោយសុែត្ថិភាររំលុត សូមលមប្ល Regulatory Compliance 

Homepage (ការអនុែតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័ត្ន ការជួសជុលនលប្ចប្នលទសតអាចប្តូែរានជួសជុលលោយអ្នករលចចាកលទសខាងលសងកម្មដតរាុលណាោ ះ។ អ្នករួរដតអនុែតតាការលោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួសជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររស់អ្នកឬ តាមការដណនាលំោយលសងកម្មតាមអុីធជាណិត ឬទូរស័រទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតលោយស្រ
ការលតាល់លសងកម្មដែលមិនប្តូែរានអនុញ្ញា តលោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានារីប្កុមហ៊ុនលេប្យ។ អាន និងអនុែតតាតាមការដណនាសំុែតតាិភារដែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីលជសសងងការរលញចាញថាមរលអរសីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្កាយកុំរ្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន កាន់ឧរករណ៍និងកាតលោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករណ៍លៅលលប្កាតលោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងដែក កាន់ឧរករណ៍ែូចនអងសែំលណប្រការខាងរល់ មិនប្តូែកាន់ខាងេីនលទ។

ប្រយ័ត្ន លៅលរលអ្នកផ្ដា ច់ដខសេប្តូែទាញលៅលលប្ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររស់ង មិនដមនទាញដខសេលោយផ្ទា ល់លនាះលទ ដខសេខួះមានឧរករណ៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់លស្រែូលច្នះប្រសិនលរប្អ្នកកំរុងផ្តា ច់ដខសេលនះ ប្តូែចុចលៅលលប្ផ្ទា ងំចាក់លស្រមុនលរលអ្នកផ្តា ច់ដខសេ។ លៅលរលអ្នកទាញឧរករណ៍លចញ, ប្តូែោក់
តលប្មបរឲ្យលស្មប្លែប្ម្បីលជសសងង ការលទារលៅរកេីនររស់ឧរករណភ៍ា្ជ រ់លលសេងលទសត។ ែូចរា្ន លនះលងដែរ មុនលរលអ្នកភា្ជ រ់ដខសេប្តូែប្រាកែថាឧរករណ៍ភា្ជ រទ់ាំងរីរប្តូែរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូែ។

ចំណា ំរណ៌ននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងលប្រងងមាា សុីនមួយចំនួនអាចខុសដរួករីអ្វីដែលរានរង្ហា ញលៅក្នុងឯកស្រលនះ។

ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក - ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10
ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីលជសសងងការរាត់រង់ទិន្នន័យ សូមរក្សាទុក និងរិទឯកស្រដែលលរប្កទាំងអស់ និងរិទកម្ម ែិធីដែលលរប្កទាំងអស់មុននឹងរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

1. សូមចុច ឬរាះលលប្  ។

2. សូមចុច ឬរាះលលប្  រួចលហប្យចុច ឬរាះលលប្ រិទ ។
ចំណា ំប្តូែប្រាកែថាកុំរ្យូទ័រ និងឧរករណ៍ដែលរានភា្ជ រទ់ាងំអស់ប្តូែរានរិទ។ លរប្កុំរ្យូទ័រ និងឧរករណដ៍ែលរានភា្ជ រ់ររស់អ្នកមិនរានរិទលោយស្វ័យប្រែតតាិលៅលរលអ្នករិទប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការររស់អ្នកលទ សូមចុចរ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈលរលប្រដហល 6 ែិនាទីលែប្ម្បីរិទឧរករណ៍
ទាងំលនាះ។

មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
លែប្ម្បីលជសសងងខូចខាតកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក ប្តូែអនុែតតាតាមជំហានែូចខាងលប្កាមលនះមុននឹងអ្នកចារ់លលដាប្មលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រ។

1. ប្តូែប្រាកែថាអ្នកលធ្វប្តាម លសចកតាីដណនាំសតាីរីសុែត្ថិភារ។
2. ប្តូែប្រាកែថានលទាកដនួងលធ្វប្ការររស់អ្នករជាមានភារបរលស្មប្ និងស្្អ តលែប្ម្បីការពាររប្មរកុំរ្យូទ័ររីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
4. ផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញទាងំអស់រីកុំរ្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីផ្តា ច់ដខសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូែែកឌុយដខសេលចញរីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកសិន រួចលហប្យែកឌុយដខសេលចញរីឧរករណ៍រណាតា ញ។

5. ផ្តា ច់ឧរករណ៍កុំរ្យូទ័រ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ទាំងអស់រីប្រីលេួប្ងររស់រួកង។
6. ចុចរ៊ូតុងថាមរលលអាយនរ់ ខណៈលរលកុំរ្យូទ័រមិនស្កថ្ម លែប្ម្បីរដលោះថាមលរលដែលលៅលសសសល់រីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ចំណា ំលែប្ម្បីលជសសងងការរលញចាញថាមរលអរសីសនីស្តា ទិក ប្តូែឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីលោយលប្រប្ប្រាស់ដខសេកនែ ឬលោយយូរៗមតាងរាះនលទាលោហៈដែលរុំមានោរថា្ន ែំូចនឧរករណ៍ភា្ជ រ់ខាងលប្កាយកុំរ្យូទ័រ។

1
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លប្កាយរីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
រនាទា រ់រីអ្នករញចារែ់ំលណប្រការលោះែូរណាមួយ ប្តូែនានាថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករណ៍ខាងលប្ៅលលសេងៗ កាត និងដខសេ មុននឹងលរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

1. ភា្ជ រ់ដខសេទូរស័រទា ឬដខសេរណាដា ញណាមួយលៅនឹងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន លែប្ម្បីភា្ជ រ់ដខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូែលោតដខសេចូលលៅក្នុងឧរករណ៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកលោតងលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក និងឧរករណ៍ដែលរានភា្ជ រ់ទាងំអស់លៅនឹងប្រីលេួប្ងររស់ឧរករណ៍ទាំងលនាះ។
3. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
4. ប្រសិនលរប្ចាំរាច់ សូមលលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំរ្យូទ័រែំលណប្រការប្តឹមប្តូែលោយែំលណប្រការ ការែិនិច្ឆ័យ ePSA ។

6 ការលធ្វប្ការលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក



រលចចាកែិទ្យា និងសមាសភារ
ចំណា ំលសចកតាីដណនាដំែលមានលៅក្នុងដល្នកលនះ រជាអាចអនុែតតារានលៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរានភា្ជ រ់មកននមួយប្ររ័នទាប្រតិរតតាិការ Windows 10។ Windows 10 ប្តូែរានែំលេប្ងលចញរីលបងចប្កនមួយកុំរ្យូទ័រលនះ។

ប្រនានរទ :

• HDMI 1.4
• USB features
• USB ប្រលេទ C

HDMI 1.4
ប្រនានរទលនះរន្យល់រី HDMI 1.4 និងលក្ខណៈរិលសសប្រមទាងំរុណសម្បតតាិររស់ងលងដែរ។

HDMI (ចំណុចប្រទាក់រហុលមលឌសរុណភារខ្ពស់) រជានចំណុចប្រទាក់ដែលរាំប្ទលោយឧស្សាហកម្ម មិនរប្ងនម អូឌីយាូ/ែីលែអូទាងំអស់។ HDMI លតាល់នូែអនតារកម្មរងងប្រេរឌីជីថល អូឌីយាូ/ែីលែអូ ដែលអាចលលងរាន ែូចនមាា សុីនចាក់ DVD ឬឧរករណ៍ទទួលសំលេងែីលែអូ A/V 
និងមាូនីទ័រ ែីលែអូ/អូឌីយូ ឌីជីថល ែូចនទូរទសសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ លរាលរំណងកម្ម ែិធីលនះរលង្កប្តសប្មារ់ HDMI TVs មាា សុីនចាក់ DVD ។ រុណសម្បតតាិចម្បងរជាការកាត់រន្ថយដខសេ និងការការពារខួឹមស្រ។ HDMI រាបំ្ទសដាង់ោរ រប្ងឹង ែីលែអូមានរុណភារខ្ពស់ រួមទាងំអូឌី
យូឌីជីថលរហុឆាដនលលៅលលប្ដខសេដតមួយ។

ចំណា ំHDMI 1.4 នឹងលតាល់ការរាបំ្ទអូឌីយាូឆាដនល 5.1។

លក្ខណៈរិលសសររស់ HDMI 1.4
• ឆាដនលអុីសជាណិត HDMI - រដន្ថមរណាតា ញលល្បងនលលទនលៅលលប្តំណ HDMI លោយអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលប្រប្ទទួលរានអត្ថប្រលយ៉ជន៍លរញលលញរីឧរករណ៍ដែលមាន IP លោយមិនរាច់មានដខសេអុីសជាណិតោច់លោយដេកលេប្យ
• ឆាដនលអូឌីយាូប្តេរ់ - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទសសេន៍ដែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករណ៍ចារ់សញ្ញា ដែលមានប្ស្រ់លែប្ម្បីលលទប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អារ់ប្ស្ទីម» លៅប្ររ័ន្ធអូឌីយាូជុំ ែិញ រំរាត់ភារចាំរាច់សប្មារ់ដខសេអូឌីយាូោច់លោយដេក។
• 3D - កំណត់ប្រូតូកូល ចូល/លចញ សប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយែីលែអូ 3D សំខាន់ៗ ដែលជួយប្តនសប្តាយលួូែសប្មារ់ឲ្យមានការលលងលហសម 3D និងប្ររ័ន្ធកម្សានតាតាមលរហោឋា នដររ 3D រិតៗ
• ប្រលេទខួឹមស្រ - ការរញ្ជូនសញ្ញា ក្នុងលរលលែោភួាមៗននប្រលេទខួឹមស្ររងងឧរករណ៍រង្ហា ញ និងប្រេរ ដែលអនុញ្ញា តឲ្យទូរទសសេន៍រលង្កប្នប្រសិទ្ធភារការកំណត់រូរភារលោយដល្អកលលប្ប្រលេទខួឹមស្រ
• លំហរណ៌រដន្ថម - រដន្ថមការរាំប្ទសប្មារ់មាូដែលរណ៌រដន្ថមដែលប្តូែរានលប្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំរ្យូទ័រ
• ការរាំប្ទ 4K - អនុញ្ញា តរុណភាររង្ហា ញែីលែអូហួសរី 1080p រាំប្ទការរង្ហា ញជំនាន់លប្កាយដែលនឹងប្រកួតប្រដជងនមួយប្ររ័ន្ធឌីជីថលដែលលប្រប្លៅក្នុងលបងកុនពាណិជ្ជកម្មនលប្ចប្ន
• ឧរករណ៍ភា្ជ រ់ HDMI មីប្កូ - ឧរករណ៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយ សប្មារ់ទូរស័រទា និងឧរករណ៍ចល័តលលសេងលទសតដែលរាបំ្ទរុណភាររង្ហា ញែីលែអូែល់លៅ 1080p
• ប្ររ័ន្ធភា្ជ រ់នមួយរថយនតា - ដខសេ និងប្ររ័ន្ធ ែីលែអូថ្មីខាងរថយនតាដែលរចនាលេប្ងលែប្ម្បីរំលរញតាមតប្មូែការនក់ោក់ននររិយ៉កាសមាា សុីនខណៈដែលលតាល់នូែរុណភារ HD រិតប្រាកែ

រុណសម្បតតាិររស់ HDMI
• រុណភារ HDMI លលទារសំលេងឌីជីថលនិងែីលែអូដែលមិនរប្ងនមសប្មារ់រុណភាររូរភារច្បាស់មាត់រំលុត។
• HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូែរុណភារនិងមុខង្រននចំណុចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការរាបំ្ទប្ទង់ប្ទាយែីលែអូដែលមិនរានរប្ងនមតាមដររធម្មតានិងមានប្រសិទ្ធិភារលលប្ការចំណាយ។HDMI ចំណាយតិចលដាល់នូែរុណភារ និងមុខង្រអុីនធជាលហ្វសឌីជីថលប្សរលរលដែលកំរុងែំលណប្រការនែីលែអូ

ោច់រា្ន ក្នុងលក្ខណៈស្មញ តនមួសមរម្យ
• អូឌីយាូ HDMI រាបំ្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូនលប្ចប្នរីលសតាលរអអូសតាង់ោរែល់សំលេងរហុឆាដនលលៅជុំ ែិញHDMI អូឌីយូែំលណប្រការនអូឌីយូចប្មុះរីលសតា រីអូសដាង់ោរលៅនសំលេងជុំ ែិញរហុឆាដនល
• HDMI រួមរញចាូលែីលែអូ និងអូឌីយាូលប្ចប្នឆាដនលលៅក្នុងដខសេដតមួយ លោយកាត់រន្ថយការចំណាយ ភារស្មុរស្្ម ញ និងការប្ចលំចំលពាះដខសេលប្ចប្នដែលកំរុងប្តូែរានលប្រប្លៅក្នុងប្ររ័ន្ធ A/V
• HDMI រាបំ្ទការទំនាក់ទំនងរងងប្រេរែីលែង ូ(ែូចនមាា សុីនចាក់ DVD) និង DTV លោយអនុញ្ញា តឲ្យមានមុខង្រថ្មី

USB features
Universal Serial Bus, or USB, was introduced in 1996. It dramatically simplified the connection between host computers and peripheral 
devices like mice, keyboards, external drivers, and printers.

Let's take a quick look on the USB evolution referencing to the table below.

Table 1. USB evolution

Type Data Transfer Rate Category Introduction Year

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 5 Gbps Super Speed 2010

2
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Type Data Transfer Rate Category Introduction Year

USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)
For years, the USB 2.0 has been firmly entrenched as the de facto interface standard in the PC world with about 6 billion devices sold, and 
yet the need for more speed grows by ever faster computing hardware and ever greater bandwidth demands. The USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 
finally has the answer to the consumers' demands with a theoretically 10 times faster than its predecessor. In a nutshell, USB 3.1 Gen 1 
features are as follows:

• Higher transfer rates (up to 5 Gbps)
• Increased maximum bus power and increased device current draw to better accommodate power-hungry devices
• New power management features
• Full-duplex data transfers and support for new transfer types
• Backward USB 2.0 compatibility
• New connectors and cable

The topics below cover some of the most commonly asked questions regarding USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

Speed
Currently, there are 3 speed modes defined by the latest USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specification. They are Super-Speed, Hi-Speed and Full-
Speed. The new SuperSpeed mode has a transfer rate of 4.8Gbps. While the specification retains Hi-Speed, and Full-Speed USB mode, 
commonly known as USB 2.0 and 1.1 respectively, the slower modes still operate at 480Mbps and 12Mbps respectively and are kept to 
maintain backward compatibility.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 achieves the much higher performance by the technical changes below:

• An additional physical bus that is added in parallel with the existing USB 2.0 bus (refer to the picture below).
• USB 2.0 previously had four wires (power, ground, and a pair for differential data); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adds four more for two 

pairs of differential signals (receive and transmit) for a combined total of eight connections in the connectors and cabling.
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 utilizes the bidirectional data interface, rather than USB 2.0's half-duplex arrangement. This gives a 10-fold 

increase in theoretical bandwidth.

With today's ever increasing demands placed on data transfers with high-definition video content, terabyte storage devices, high 
megapixel count digital cameras etc., USB 2.0 may not be fast enough. Furthermore, no USB 2.0 connection could ever come close to the 
480Mbps theoretical maximum throughput, making data transfer at around 320Mbps (40MB/s) — the actual real-world maximum. 
Similarly, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 connections will never achieve 4.8Gbps. We will likely see a real-world maximum rate of 400MB/s with 
overheads. At this speed, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 is a 10x improvement over USB 2.0.
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Applications
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 opens up the laneways and provides more headroom for devices to deliver a better overall experience. Where USB 
video was barely tolerable previously (both from a maximum resolution, latency, and video compression perspective), it's easy to imagine 
that with 5-10 times the bandwidth available, USB video solutions should work that much better. Single-link DVI requires almost 2Gbps 
throughput. Where 480Mbps was limiting, 5Gbps is more than promising. With its promised 4.8Gbps speed, the standard will find its way 
into some products that previously weren't USB territory, like external RAID storage systems.

Listed below are some of the available SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 products:

• External Desktop USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Hard Drives
• Portable USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Hard Drives
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Drive Docks & Adapters
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Flash Drives & Readers
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Solid-state Drives
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAIDs
• Optical Media Drives
• Multimedia Devices
• Networking
• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 Adapter Cards & Hubs

Compatibility
The good news is that USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 has been carefully planned from the start to peacefully co-exist with USB 2.0. First of all, 
while USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifies new physical connections and thus new cables to take advantage of the higher speed capability of 
the new protocol, the connector itself remains the same rectangular shape with the four USB 2.0 contacts in the exact same location as 
before. Five new connections to carry receive and transmitted data independently are present on USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 cables and only 
come into contact when connected to a proper SuperSpeed USB connection.

Windows 10 will be bringing native support for USB 3.1 Gen 1 controllers. This is in contrast to previous versions of Windows, which 
continue to require separate drivers for USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 controllers.

USB ប្រលេទ C
USB ប្រលេទ C រជានតំណភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំណភា្ជ រ់លនះអាចរាបំ្ទសតាង់ោរ USB ថ្មីៗនលប្ចប្នែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថាមរលតាម USB (USB PD)។

រលរសរជំនួស
USB ប្រលេទ C រជានសតាង់ោរតំណភា្ជ រ់ថ្មីដែលតូចណាស់។ ងមានទំហំប្រដហលមួយភាររីននឌុយ USB ប្រលេទចាស់។ លនះរជានសតាង់ោរតំណភា្ជ រ់ដតមួយរត់ដែលប្ររ់ឧរករណ៍ទាំងអស់អាចលប្រប្រាន។ រន្ធ USB ប្រលេទ C អាចប្តូែរា្ន នឹងឧរករណ៍លអេិចប្តូនិចលលសេងៗ លោយលប្រប្ 
«រលរសរជំនួស» ដែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រដែលអាចរលញចាញលៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រលេទននការភា្ជ រ់លលសេងៗរីរន្ធ USB ដតមួយ។

ការរញ្ជូនថាមរលតាម USB
លក្ខណៈលម្អិតដល្នករលចចាកលទសនន USB PD រជាប្រទាក់រា្ន យ៉ា ងជិតស្និទ្ធនមួយនឹង USB ប្រលេទ C។ រចចាុរ្បន្នលនះ ស្្ម តហ្វូន លថរួិត និងឧរករណ៍ចល័តែនទលទសតដតងដតលប្រប្ការភា្ជ រ់ USB លែប្ម្បីស្កថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 លតាល់ថាមរលរហូតែល់ 2.5 ងអ ត់ លពាលរជាង
រានប្តឹមដតរញចាូលថ្មទូរស័រទាររស់អ្នកដតរាុលណាោ ះ ។ ឧទាហរណ ៍កុំរ្យូទ័រយួរនែអាចប្តូែការរហូតែល់ 60 ងអ ត់។ លក្ខណៈលម្អិតដល្នករលចចាកលទសរីការរញ្ជូនថាមរលតាម USB រលង្កប្នការរញ្ជូនថាមរលលនះែល់ 100 ងអ ត់។ ងមានទិសលៅរីរ ែូលច្នះឧរករណ៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថាមរល។ 
លហប្យថាមរលលនះអាចប្តូែរានលលទារក្នុងលរលដតមួយ អំេុងលរលដែលឧរករណ៍លនះកំរុងរញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

លនះអាចរញចារ់ដខសេស្កកុំរ្យូទ័រយួរនែទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិរញ្ញា នមួយអ្វីៗប្ររ់យ៉ា ងដែលស្កថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB សតាង់ោរ។ អ្នកអាចស្កថ្មកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នករីថ្មស្កចល័តមួយដែលអ្នកស្កថ្ម និងស្្ម តហ្វូនលលសេងលទសតរីលរលលនះ។ អ្នកអាចលោតកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកចូលលៅ
ក្នុងលអប្កង់ខាងលប្ៅដែលភា្ជ រ់លៅនឹងដខសេថាមរល លហប្យលអប្កង់នឹងស្កថ្មកុំរ្យូទ័រយួរនែររស់អ្នកលៅលរលដែលអ្នកលប្រប្ងនលអប្កង់ លពាលរជាទាំងអស់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C តូចមួយលនះ។ លែប្ម្បីលប្រប្តាមែិធីលនះ ឧរករណ ៍និងដខសេប្តូែដតលប្រប្រាននមួយនឹងការរញ្ជូនថាមរល USB ។ 
ប្រាន់ដតមានការភា្ជ រ់ប្រលេទ C មិនមានន័យថាែំលណប្រការលនះលធ្វប្រានលទ។

USB ប្រលេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 រជានសតាង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូនទិន្នន័យររស់ USB 3 រជា 5 Gbps រីឯ USB 3.1 រជា 10 Gbps ។ លនាះរជានការរញ្ជូនទិន្នន័យលទ្វែង លលទនែូចតំណភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទី 1 ។ USB ប្រលេទ C មិនដមននលរទងែូច 
USB 3.1 លទ។ USB Type-C រជាប្រាន់ដតនរូរសណាឋា នតំណភា្ជ រ់ លហប្យរលចចាក ែិទ្យារង្ករ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ដសតាង លថរួិតលអនប្ែយ Nokia N1 លប្រប្តំណភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C រាុដនតាលៅរីលប្កាមងរជា USB 2.0 ទាំងប្សុង 
លោយមិនមាន USB 3.0 លទ។ លទាះនយ៉ា ងណាក៏លោយ រលចចាកែិទ្យាទាងំលនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតស្និទ្ធ។
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Thunderbolt តាម USB ប្រលេទ C
Thunderbolt រជានចំណុចប្រទាក់ដល្នករឹងដែលរញចាូលទិន្នន័យ ែីលែអូ អូឌីយា ូនិងថាមរលក្នុងការតភា្ជ រ់ដតមួយ។ Thunderbolt រញចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) លៅនសញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ លហប្យរដន្ថមថាមរល 
DC លៅទាំងអស់ក្នុងដខសេដតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 លប្រប្តំណភា្ជ រ់ែូចលៅនឹង miniDP (DisplayPort) លែប្ម្បីតភា្ជ រ់លៅឧរករណ៍លអេិចប្តូនិចចំដណកឯ Thunderbolt 3 លប្រប្តំណភា្ជ រ់ USB ប្រលេទ C ។

រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 2 (លប្រប្តំណភា្ជ រ ់miniDP)
2. Thunderbolt 3 (លប្រប្តំណភា្ជ រ់USB ប្រលេទC)

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រលេទ C
Thunderbolt 3 នាយំក Thunderbolt លៅ USB ប្រលេទ C ដែលមានលល្បងនរហូតែល់លៅ 40 Gbps លោយរលង្កប្តរាននប្ចកតូចមួយ ដែលលតាល់ការតភា្ជ រ់លលទន និងង្យប្សនលរំលុតលៅនឹងឧរករណ៍ភា្ជ រ់ឧរករណ៍រង្ហា ញ ឬទិន្នន័យែូចនប្ោយថាសរឹង
ខាងលប្ៅនលែប្ម។ Thunderbolt 3 លប្រប្តំណភា្ជ រ ់/ រន្ធររស់ USB ប្រលេទ C លែប្ម្បីតភា្ជ រ់លៅឧរករណ៍ដែលរានរាបំ្ទ។

1. Thunderbolt 3 លប្រប្ដខសេ និងឧរករណ៍ភា្ជ រ ់USB ប្រលេទ C - ងនការរប្ងនមនិងអាចប្តេរ់រាន
2. Thunderbolt 3 តប្មូែនឹងលល្បងនរហូតែល់លៅ 40 Gbps
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូែរា្ន នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ដែលមានប្ស្រ់ ឧរករណ ៍និងដខសេ
4. ការរញ្ជូនថាមរលតាម USB មានរហូតែល់លៅ 130W លៅលលប្កុំរ្យូទ័រដែលរាំប្ទ

លក្ខណៈរិលសសសំខាន់ៗនន Thunderbolt 3 លលប្ USB ប្រលេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថាមរលលៅលលប្ USB ប្រលេទ C លៅលលប្ដខសេដតមួយ (លក្ខណៈរិលសសខុសរា្ន រងងលលិតលលលលសេងៗរា្ន )
2. តំណភា្ជ រ ់និងដខសេ USB ប្រលេទ C រជាតូចចលង្អបត និងអាចប្តេរ់រាន
3. រាំប្ទរណាតា ញ Thunderbolt (*ខុសរា្ន រងងលលិតលលលលសេងៗរា្ន )
4. រាំប្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4K
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា ំលល្បងនលលទារទិន្នន័យអាចខុសរា្ន រងងឧរករណ៍លលសេងៗ។

រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំដររំរួលរូរររស់ Thunderbolt
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ការលោះ និងែំលេប្ងសមាសភារនានា

ឧរករណ៍ដែលរានដណនាំ
ែំលណប្រការក្នុងឯកស្រលនះតប្មូែឲ្យមានឧរករណ៍ែូចខាងលប្កាម៖

• តួណជាែុីស Phillips #00 និង #01
• តួណជាែុីស Torx #5 (T5)
• ប្រោរ់រាស់រួាសទាិក

រញ្ជីល្ម្ម ះល្ចចា
តាបងខាងលប្កាមលដាល់នូែរញ្ជីល្ម្ម ះល្ចចា ដែលប្តូែរានលប្រប្លែប្ម្បីភា្ជ រស់មាសភារលលសេងៗ។

តាបង 2. រញ្ជីល្ម្ម ះល្ចចា

សមាសភារ រានភា្ជ រ់លៅ ប្រលេទល្ចចា ររិមាណ រូរភារល្ចចា

រប្មររាត កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច ក្បាលល្ចចា ផ្្ក យប្រារំី M2x3 8

ថ្ម កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2x5 8

លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់ កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2.5x4 6

លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ M1.6x1.8 2

កង្ហា រ កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2x3 4

កម្មែិធីអានស្្ន មប្កល៉ៅា នែ កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M1.6x1.8 1

កដនួងទទួលកំលៅ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ M2x3 5

ផ្ទា ងំ I/O កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2x3 1

ផ្ទា ងំចរន្ធ I/O កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M1.6x5.5 4

រ៊ូតុងថាមរល កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2x1.7 1

ឧរករណ៍រំរងសំលេង កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2x1.7 2

ប្ោយ SSD ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ M2x3 1

ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាដា រចុច M2x3 2

លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ-C ផ្ទា ងំ I/O M2x4 3

3
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សមាសភារ រានភា្ជ រ់លៅ ប្រលេទល្ចចា ររិមាណ រូរភារល្ចចា

លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ C ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ M2x4 3

លជប្ងទប្មកាតឥតដខសេ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ M2x4 2

រប្មររាត

ការលោះរប្មររាត
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
2. លែប្ម្បីលោះរប្មររាត៖

a) លោះល្ចចា ក្បាលផ្្ក យប្រាមំួយប្ជុងចំនួនប្រាំរី (M2x3) ដែលភា្ជ រ់រប្មររាតលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។

b) លោយលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសិទាក រាស់រប្មររាតលចញរីប្ជុងខាងស្តា ំននកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។

ចំណា ំកុំចារ់លលតាប្មរាស់រប្មររាតលចញរីដរមខាងលលប្ (នរ់នឹងប្តលចសក) លប្ពាះងអាចលធ្វប្ឲ្យកូចលញ្នបររួាសទាិក និងលធ្វប្ឲ្យខូចរូរបង។

c) រាស់រប្មររាតលោយចារ់លលតាប្មរីខាងស្តា ំននកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។
d) រាស់រប្មររាតលចញរីប្ជុងខាងលឆ្វងខាងលប្កាមននកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។
e) រាស់រប្មររាតលចញរីខាងលឆ្វងននកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។
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f) ផួ្ស់ទីរប្មររាតរីលឆ្វងលៅស្តា ំ រួចលលប្ករប្មររាតលចញរីកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។
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g) រិទកុងតាក់ថ្ម។
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ចំណា ំរិទកុងតាក់ថ្ម មុននឹងអ្នករនតាលោះដល្នកណាមួយលចញរីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការែំលេប្ងរប្មររាត
1. លរប្កកុងតាក់ថ្ម លប្ពាះងប្តូែរានរិទរីែំរូង។

2. តប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្រប្មររាតនមួយប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច។
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[

3. សង្កត់រប្មររាតចូលលៅក្នុងផ្ទា ំងលៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1, 2]។
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4. រតាូរល្ចចា ក្បាលផ្្ក យប្រាំមួយប្ជុងចំនួនប្រាំរ ី(M2x3) ដែលភា្ជ រ់រប្មររាតលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច។

5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាររឹង

ការលោះប្ោយស្្ថ នភាររឹង
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. ការលោះប្ោយដែលមានភាររឹង (SSD) ៖

a) រក និងយកសនទាះកំលៅលចញរីប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
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b) លោះល្ចចា  (M2x3) ដែលភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភាររឹងលៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
c) លលប្កប្ោយស្្ថ នភាររឹងតាមមុំមួយ រួចរដកិល និងលោះប្ោយស្្ថ នភាររឹងលចញរីរន្ធររស់ង [2]។

ការែំលេប្ងប្ោយដែលមានភាររឹង
1. តប្មង់ដល្នកលយលៅលលប្ប្ោយស្្ថ នភាររឹងនមួយផ្ទា ំងលៅលលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាររឹង [1]។
2. លៅក្នុងមុំមួយ ចូររដកិលប្ោយស្្ថ នភាររឹងចូលលៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាររឹង [2]។
3. រតាូរល្ចចា  (M2x3) ដែលភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភាររឹងលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [3]។
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4. ភា្ជ រ់រនទាះកំលៅលៅប្ោយស្្ថ នភាររឹង។

5. ែំលេប្ង រប្មររាត។
6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O

ការលោះ Interposer លលប្ផ្ទា ងំ IO
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លែប្ម្បីលោះ Interposer លលប្ផ្ទា ងំ IO ៖

a) លោះល្ចចា ចំនួនរួន (M1.6x5.5) ដែលភា្ជ រ់ដខសេផ្ទា ងំ I/O លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
b) រក និងលោះដខសេផ្ទា ងំ I/O លចញរីកង្ហា រ [2]។
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c) លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O ទាំងរីរលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [3]។
ចំណា ំលោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O ភួាមៗ រនាទា រ់រីលោះដខសេផ្ទា ំង I/O លែប្ម្បីរង្្ក រកុំឲ្យ Interposers នួាក់លចញរីកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។ ម្ជុលលលប្ផ្ទា ំង Interposer ង្យខូចខួាំងណាស់។ លចសសងងការរាះលលប្ក្បាលម្ជុល ឬ
រាតននផ្ទា ំង ចូរចារ់កាន់ផ្ទា ងំ លោយលលប្ក និងកាន់រីដរម ឬខាងររស់ងជំនួសែិញ។ រនាទា រ់រីលោះផ្ទា ងំ Interposer លចញរីប្ររ័ន្ធ ោក់ងលលប្ប្ទនារ់ ESD លៅកដនួងដែលលចសសងងការរាះ ឬចលនា។ កុំ រុញ ឬោក់សមា្ព ធលលប្ម្ជុលលៅលលប្ផ្ទា ងំ 
Interposer និង កុំ លធ្វប្ចលនាណាមួយដែលអាចលធ្វប្ឲ្យឆ្កូតម្ជុល ែូចនការរង្វិល/ដប្រផ្ទា ងំ ខណៈដែលងកំរុងរាះនមួយនលទាណាមួយ។

ការែំលេប្ង Interposer លលប្ផ្ទា ំង IO
1. លោយលប្រប្ទីតាំងដែលរានតប្មង់ ចូរោក ់Interposers លលប្ផ្ទា ងំ I/O ទាងំរីរលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
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2. តប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្ដខសេផ្ទា ងំ I/O តាមប្រលហាងល្ចចា លលប្ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O និងភា្ជ រ់ដខសេផ្ទា ំង I/O លៅកង្ហា រ [1]។

ចំណា ំលៅលរលែំលេប្ងដខសេផ្ទា ងំ I/O ចូរតប្មង់ និងភា្ជ រ់ចុងផ្ទា ំង I/O លៅចំលហសងននផ្ទា ងំ I/O និងចុងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធលៅចំលហសងននផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។

ប្រយ័ត្ន ការតប្មង់ដខសេខុសអាចលធ្វប្ឲ្យខូចឧរករណ៍ភា្ជ រ់។

3. រតាូរល្ចចា ចំនួនរួន (M1.6x5.5) ដែលភា្ជ រ់ដខសេផ្ទា ងំ I/O លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [2]។
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4. ែំលេប្ង រប្មររាត។
5. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កដនួងទទួលកំលៅ

ការលោះកដនួងទទួលកំលៅ
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះកដនួងទទួលកំលៅ។

a) រករង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់សនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅលៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។

ចំណា ំរង់ស្អិតលៅលលប្សនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅមានស្រៈសំខាន់ណាស់ លែប្ម្បីកាត់រន្ថយសំលេងរដខានសប្មារ់ប្ររ័ន្ធ។ រង់ស្អិតអាចប្តូែរានលប្រប្លេប្ង ែិញ និងប្តូែដតរិទ លៅលរលែំលេប្ងសនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅ។

b) លោយលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាិក ចូរលោះសនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅលចញរីរន្ធលៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [2]។
c) លលប្កសនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [3]។
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d) តាមលំោរ់រញ្ញ្ចា ស (ែូចរង្ហា ញលៅលលប្កដនួងទទួលកំលៅ) លោះល្ចចា ចំនួនរួន (M2x3) ដែលភា្ជ រ់កដនួងទទួលកំលៅលៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [4]។
e) លោះល្ចចា  (M2x3) ដែលភា្ជ រ់កដនួងទទួលកំលៅលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [5]។
f) លលប្កកដនួងទទួលកំលៅលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [6]។

ការែំលេប្ងកដនួងទទួលកំលៅ
1. ោក់កដនួងទទួលកំលៅលៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ និងតប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្កដនួងទទួលកំលៅឲ្យប្តូែនឹងប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[1]។
2. តាមលំោរ់ (ែូចរង្ហា ញលៅលលប្កដនួងទទួលកំលៅ) រតាូរល្ចចា ទាងំប្រា ំ(M2x3) ដែលភា្ជ រ់កដនួងទទួលកំលៅលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[2]។
3. រតាូរល្ចចា  (M2x3) ដែលភា្ជ រ់កដនួងទទួលកំលៅលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [3]។
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4. ោក់សនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅលលប្រន្ធលៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [1] និងសង្កត់សនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅឲ្យចូលកដនួងររស់ង[2]។
5. រិទរង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់សនទាះការពារកដនួងទទួលកំលៅលៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [3]។
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6. ែំលេប្ង រប្មររាត។
7. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កង្ហា រប្ររ័ន្ធ

ការែំលេប្ងកង្ហា រប្ររ័ន្ធ
1. តប្មងប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្កង្ហា រប្ររ័ន្ធនមួយប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
2. រតាូរល្ចចា ចំនួនរួន (M2x3) ដែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្ររ័ន្ធលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
3. ភា្ជ រ់ដខសេកង្ហា រប្ររ័ន្ធលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [3]។
4. អូសដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតកាត់តាមសញ្ញា ដណនាលំួូែលៅលលប្កង្ហា រប្ររ័ន្ធ [4]។
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5. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
6. ែំលេប្ង រប្មររាត។
7. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការលោះកង្ហា រប្ររ័ន្ធ
1. អនុែតតាតាមែិធលីៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ងំ I/O។
4. លែប្ម្បីលោះកង្ហា រប្ររ័ន្ធ៖

a) ផ្ដា ច់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតរីសញ្ញា ដណនាលំួូែលៅលលប្កង្ហា រប្ររ័ន្ធ[1]។
b) ផ្ដា ច់ដខសេកង្ហា រប្ររ័ន្ធលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[2]។
c) លោះល្ចចា ចំនួនរួន (M2x3) ដែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្ររ័ន្ធលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [3]។
d) លលប្កកង្ហា រប្ររ័ន្ធប្រមទាំងដខសេររស់ង លចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [4]។
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ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនសតាីរី ថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន 

• ប្តូែប្រុងប្រយ័ត្នលៅលរលលប្រប្ប្រាស់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• លធ្វប្ឲ្យថ្មអស់ឲ្យរានលប្ចប្នរំលុតតាមដតអាចលធ្វប្រានមុននឹងលោះងលចញរីប្ររ័ន្ធ ។ ងអាចប្រប្រឹតតាលៅរានលោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC លចញរីប្ររ័ន្ធលែប្ម្បីលប្រប្ប្រាស់ថ្ម។
• ហាមរំដរក ទមួាក់ លធ្វប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងែត្ថុែនទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងសីតុណហា ភារខ្ពស់ ឬលោះលប្រងងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមរដន្ថមសមា្ព ធលៅលលប្នលទាថ្ម។
• មិនប្តូែរត់ថ្មលទ។
• ហាមលប្រប្ប្រាស់ែត្ថុលលសេងៗលែប្ម្បីរាស់ថ្មលចញ។
• ប្តូែប្រាកែថាល្ចចា ណាមួយលៅលរលលធ្វប្ការលលប្លលិតលលលនះ រជាមិនប្តូែរានរាត់រង់ ឬោក់ខុសកដនួងលែប្ម្បីរង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតលៅលលប្ថ្ម និងសមភាសភារប្ររ័ន្ធលលសេងៗលទសត។
• ប្រសិនលរប្ថ្មប្តូែរាននរ់ក្នុងឧរករណ៍លោយស្រលរាា ង ហាមយកថ្មលនាះលចញលោយការកាត់ រត ់ឬកំលទចថ្មលីចូមអុីយាុង លប្ពាះថាងអាចមានលប្រាះថា្ន ក់។ ចំលពាះរញ្ហា លនះ សូមទាក់ទងជំនួយរលចចាកលទសររស់ Dell សប្មារ់ជំនួយ។ សូមលមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ប្តូែដតទិញថ្មសុទ្ធរិតប្រាកែរី www.dell.com ឬនែរូដចកចាយ និងអ្នកលក់រនតាររស់ Dell ដែលរានអនុញ្ញា ត។

ការលោះថ្ម
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O ។
4. លែប្ម្បីលោះថ្ម៖
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a) លោយលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាិក ចូររុញផ្ទា ងំ និងផ្តា ច់ដខសេថ្មលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
b) លោះល្ចចា ចំនួនប្រាំរី (M2x5) ដែលភា្ជ រ់ថ្មលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
c) លលប្កថ្មលចញរីកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [3]។

5. ប្តេរ់កុំរ្យូទ័រ លរប្កលអប្កង់ និងចុចរ៊ូតុងថាមរលរយៈលរល 5 ែិនាទីលែប្ម្បីភា្ជ រ់កុំរ្យូទ័រ។

ការែំលេប្ងថ្ម
1. ោក់ថ្មលលប្កដនួងប្ទរាតនែ និងរណតាុ ះកាតា រចុច និងទប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្ថ្មឲ្យប្តូែតាមប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្កដនួងប្ទរាតនែ និងរណតាុ ះកាតា រចុច[1]។
2. រតាូរល្ចចា ចំនួនប្រាំរ ី(M2x5) ដែលភា្ជ រ់ថ្មលៅនឹងកដនួងប្ទរាតនែ និងរណតាុ ះកាតា រចុច[2]។
3. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មលៅកាន់ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [3]។
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4. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
5. ែំលេប្ង រប្មររាត។
6. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ផ្ទា ងំ IO

ការលោះផ្ទា ងំ IO
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
4. លោះថ្ម។
5. លែប្ម្បីលោះផ្ទា ំង I/O៖

a) លោះល្ចចា ចំនួនរីរ (M2x4) ដែលភា្ជ រ់ែលង្កបរអង់ដតនឥតដខសេលៅនឹងផ្ទា ងំ I/O [1]។
b) លោយលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាិក ផ្ចា ច់ដខសេអង់ដតនលចញរីផ្ទា ងំ I/O [2]។
c) លោះល្ចចា ចំនួនរី (M2x4) ដែលភា្ជ រ់ែលង្កបរ USB ប្រលេទ C លៅនឹង I/O [3]។
d) លោយលប្រប្ប្រោរ់រាស់រួាសទាិក ផ្ចា ច់ដខសេឧរករណ៍រំរងសំលេងលចញរីផ្ទា ងំ I/O [4]។
e) ផ្តា ច់ដខសេ LED និងដខសេមីប្កូហ្វូនលចញរីផ្ទា ំង I/O [5]។
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f) លោះល្ចចា  (M2x3) ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O លៅនឹងកដនួងប្ទរាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
g) លលប្កផ្ទា ងំ I/O លចញរីកដនួងប្ទរាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
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ការែំលេប្ងផ្ទា ងំ IO
1. លោយលប្រប្ទីតាងំដែលរានតប្មង់ ចូរតប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្ផ្ទា ំង I/O នមួយប្រលៅល្ចចា លៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
2. រដាូរល្ចចា  (M2x3) ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O លៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [2]។

ការលោះ និងែំលេប្ងសមាសភារនានា 31



3. ភា្ជ រ់ដខសេអង់ដតនលៅនឹងផ្ទា ងំ I/O [1] ។
4. ោក់លជប្ងទប្មអង់ដតនឥតដខសេលលប្ផ្ទា ំង I/O និងរតាូរល្ចចា ចំនួនរីរ (M2x4) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មអង់ដតនឥតដខសេលៅនឹងផ្ទា ងំ I/O [2]។
5. ោក់លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ C លលប្ផ្ទា ំង I/O និងរតាូរល្ចចា ចំនួនរី (M2x4) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ C លៅនឹងផ្ទា ងំ [3]។
6. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍រំរងសំលេងលៅនឹងផ្ទា ំង I/O [4]។
7. ភា្ជ រ់ដខសេ LED និងមីប្កូហ្វូនលៅនឹងផ្ទា ំង I/O [5]។
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8. ែំលេប្ង ថ្ម។
9. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
10. ែំលេប្ង រប្មររាត។
11. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ឧរករណ៍រំរងសំលេង

ការលោះឧរករណ៍រំរងសំលេង
1. អនុែតតាតាមែិធលីៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ងំ I/O ។
4. លោះ ថ្ម។
5. លែប្ម្បីលោះឧរករណ៍រំរងសំលេង៖

a) ផ្ដា ច់ដខសេឧរករណ៍រំរងសំលេងលចញរីផ្ទា ំង I/O [1]។
b) លោះល្ចចា ចំនួនរីរ (M2x1.7) ដែលភា្ជ រ់ឧរករណ៍រំរងសំលេងខាងលឆ្វង និងខាងស្តា ំលៅកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
c) ែកដខសេឧរករណ៍រំរងសំលេង និងលោះដខសេលចញរីសញ្ញា ដណនាលំួូែលៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [3]។
d) លលប្កឧរករណ៍រំរងសំលេងខាងលឆ្វង និងខាងស្តា ំ នមួយនឹងដខសេររស់ង លចញរីកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [4]។
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ការែំលេប្ងឧរករណ៍រំរងសំលេង
1. លោយលប្រប្ទីតាងំដែលរានតប្មង់ សូមោក់ឧរករណ៍រំរងសំលេងខាងលឆ្វង និងខាងស្តា ំលៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
2. លោយលប្រប្សញ្ញា អូសដខសេ សូមអូសដខសេឧរករណ៍រំរងសំលេងលៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
3. រតាូរល្ចចា ចំនួនរីរ (M2x1.7) ដែលភា្ជ រ់ឧរករណ៍រំរងសំលេងខាងលឆ្វង និងខាងស្តា ំលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [3]។
4. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍រំរងសំលេងលៅនឹងផ្ទា ងំ I/O [4]។
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5. ែំលេប្ង ថ្ម។
6. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
7. ែំលេប្ង រប្មររាត។
8. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ថ្មប្រារ់សំដរាត

ការលោះថ្មប្រារ់សំដរាត
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O ។
4. លោះ ថ្ម។
5. លែប្ម្បីលោះថ្មប្រារ់សំដរាត៖

a) ផ្តា ច់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ និងយកដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលចញរីរនួងដណនាលំួូែលៅលលប្កង្ហា រ [1]។
b) ចូរចំណាទំីតាងំររស់ថ្មប្រារ់សំដរាត និងរាស់ងលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [2]។
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ការែំលេប្ងថ្មប្រារ់សំដរាត
1. ភា្ជ រ់ថ្មប្រារ់សំដរាតលៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
2. លោយលប្រប្ការដណនាំរនួងលួូែ ចូរអូសដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលៅលលប្កង្ហា រប្ររ័ន្ធ [2]។
3. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [3]។

4. ែំលេប្ង ថ្ម។
5. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
6. ែំលេប្ង រប្មររាត។
7. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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រ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ

ការលោះរ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ងំ I/O ។
4. លោះ ថ្ម។
5. លោះ ផ្ទា ំង I/O។
6. លែប្ម្បីលោះរ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ (នជលប្មប្ស)៖

ចំណា ំជំហានទី 1, 2 និងទី 4 អាចអនុែតតារានសប្មារ់កុំរ្យូទ័រដែលប្តូែរានលក់លចញនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែរាុលណាោ ះ។

a) លរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ និងរកដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលចញរីកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
b) ែកដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែតាមរនួងដខសេ [2]។
c) រករង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់ដខសេរ៊ូតុងថាមរលលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [3]។
d) លោះល្ចចា  (M1.6x1.8) ដែលភា្ជ រ់ឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [4]។
e) លោះល្ចចា  (M2x1.7) ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមរលលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [5]។
f) លរប្ក និងលលប្ករ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ (នជលប្មប្ស) ប្រមទាំងដខសេររស់ង លចញរីកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [6]។

ការែំលេប្ងរ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
ចំណា ំជំហានទី 3, 4, និងទី 5 អាចអនុែតតារានសប្មារ់ដតកុំរ្យូទ័រដែលប្តូែរានភា្ជ រ់មកនមួយឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែដតរាុលណាោ ះ។
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1. ោក់រ៊ូតុងដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ (នជលប្មប្ស) លៅក្នុងរន្ធររស់ងលៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
2. រតាូរល្ចចា  (M2x1.7) ដែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមរលលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
3. រតាូរល្ចចា  (M1.6x1.8) ដែលភា្ជ រ់ឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [3]។
4. រិទរង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់ដខសេរ៊ូតុងថាមរលលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច [4]។
5. អូសដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅកាន់កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុចតាមរនួងររស់ង[5]។
6. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលៅផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ និងរិទរនួឹះ [6]។

7. ែំលេប្ង ផ្ទា ំង I/O។
8. ែំលេប្ង ថ្ម។
9. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
10. ែំលេប្ង រប្មររាត។
11. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់

ការលោះលប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O ។
4. លោះ កដនួងទទួលកំលៅ។
5. លែប្ម្បីលោះលប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់៖

a) លរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ដខសេកាលមបអ រីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [1]។
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b) រកដខសេកាលមបអ លចញរីកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតំលេប្ងកាតា រចុច។ [2]។
c) រករង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មប្ទដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [3]។
d) លោះល្ចចា ចំនួនរីរ (M1.6x1.8) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ រួចលលប្កលជប្ងទប្មលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [4]។
e) លោយលលប្កលថរដែលអាចទាញរាន សូមផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់លចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [5]។
f) លោះល្ចចា ចំនួនរីរ (M2x4) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មអង់ដតនឥតដខសេលៅនឹងផ្ទា ំង I/O រួចលលប្កលជប្ងទប្មលចញរីផ្ទា ំង I/O [6]។
g) ផ្ដា ច់ដខសេអង់ដតនលចញរីផ្ទា ំង I/O [7]។

h) លរប្កកុំរ្យូទ័រក្នុងមុំ 180 ែជាលប្ក និងោក់ងលៅលលប្នលទាស្្អ តបរលស្មប្ លោយផ្្ក រ់លអប្កង់ចុះលប្កាម។
i) លោះល្ចចា ចំនួនប្រាំមួយ (M2.5x4) ដែលភា្ជ រ់លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់ លៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
j) លលប្កលប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់លចញរីលប្រងងែំលេប្ងកដនួងោក់រាតនែ [2]។
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ការែំលេប្ងលប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់
1. លៅលរលលអប្កង់ផ្្ក រ់ចុះលប្កាម តប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់នមួយប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [1]។
2. រតាូរល្ចចា ចំនួនប្រាមំួយ (M2.5x4) ដែលភា្ជ រ់លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់លៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [2]។
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3. រិទលអប្កង់។
4. ភា្ជ រ់ដខសេអង់ដតនលៅនឹងផ្ទា ងំ I/O [1] ។
5. តប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្លជប្ងទប្មអង់ដតនឥតដខសេនមួយប្រលហាងរន្ធលៅលលប្ផ្ទា ងំ I/O និងរតាូរល្ចចា ចំនួនរីរ (M2x4) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលៅនឹងផ្ទា ំង I/O [2]។
6. ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ និងរិទរនួឹះ [3]។
7. តប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់នមួយប្រលហាងល្ចចា លលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ និងរតាូរល្ចចា ចំនួនរីរ (M1.6x1.8) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [4]។
8. រដាូរល្ចចា ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។
9. ភា្ជ រ់ដខសេកាលមបអ លៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច [6]។
10. ភា្ជ រ់ដខសេកាលមបអ លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ រួចរិទរនួឹះ [7]។
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11. ែំលេប្ង កដនួងទទួលកំលៅ។
12. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
13. ែំលេប្ង រប្មររាត។
14. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ

ការលោះផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
4. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ងំ I/O ។
5. លោះ ថ្ម។
6. លោះ កដនួងទទួលកំលៅ។
7. លោះ កង្ហា រប្ររ័ន្ធ។
8. លែប្ម្បីលោះផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ៖

a) លលប្ករនួឹះ រួចផ្តា ច់ដខសេកាលមបអ លចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
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b) រករង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[2]។
c) លោះល្ចចា ទាំងរីរ (M1.6x1.8) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លហប្យលលប្កលជប្ងទប្មលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[3]។
d) លោយលប្រប្ប្រាស់ផ្ទា ំងសប្មារ់ទាញលចញ ផ្តា ច់ដខសេលអប្កង់រីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ [4]។
e) លលប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេរនួជាកាតា រចុចលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[5]។
f) លលប្ករនួឹះ លហប្យផ្តា ច់ដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែលចញរីផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[6]។

ចំណា ំការលោះថ្មប្រារ់សំដរាតនឹងកំណត់លេប្ងែិញនូែការកំណត់កម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS លៅលំនាលំែប្ម។ ងនការប្រលសប្រ លរប្អ្នកលធ្វប្ការកត់សមាស ល់ការកំណត់កម្ម ែីធីែំលេប្ង BIOS មុនលរលលោះថ្មប្រារ់សំដរាតលចញ។

g) ផ្ដា ច់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [7]។

h) លោះល្ចចា ទាំងរី (M2x4) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ C លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លហប្យលលប្កលជប្ងទប្មលចញរីផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[1]។
i) លោះល្ចចា ទាំងរីរ (M2x3) ដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាតា រ [2]។
j) លលប្កផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលចញរីលប្រងងតលមួប្ងកដនួងោក់រាតនែ[3]។
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ការែំលេប្ងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ
1. លោយលប្រប្ទីតាំងដែលរានតប្មង់ ោក់ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធលៅលលប្កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាតា រចុច រួចតប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធនមួយនឹងប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្លប្រងងតលមួប្ងកដនួងោក់រាតនែ [1]។
2. រដាូរល្ចចា  (M2x3) រីរដែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធលៅនឹងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងតលមួប្ងកាតា រចុច[2]។
3. តប្មង់ប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ C នមួយនឹងប្រលហាងល្ចចា លៅលលប្ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លហប្យរតាូរល្ចចា ចំនួនរ ី(M2x4) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្ម USB ប្រលេទ C លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[3]។
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4. ភា្ជ រ់ដខសេថ្មប្រារ់សំដរាតលៅកាន់ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [1]។
5. ភា្ជ រ់ដខសេឧរករណ៍អានស្្ន មរាតនែលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ លហប្យរនាទា រ់មករិទរនួឹះ [2]។
6. ភា្ជ រ់ដខសេរនួជាកាតា រចុចលៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ រួចរិទរនួជាះ[3]។
7. ភា្ជ រ់ដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ [4]។
8. ោក់លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់លៅលលប្ផ្ទា បំ្ររ័ន្ធ រួចរតាូរល្ចចា ចំនួនរីរ (M1.6x1.8) ដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មលៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ[5]។
9. រិតរង់ស្អិតដែលភា្ជ រ់លជប្ងទប្មដខសេលអប្កង់លៅនឹងផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ[6]។
10. ភា្ជ រ់ដខសេកាលមបអ លៅនឹងផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ លហប្យរនាទា រ់មករិទរនួឹះ[7]។
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11. ែំលេប្ង ប្ររ័ន្ធកង្ហា រ។
12. ែំលេប្ង កដនួងទទួលកំលៅ។
13. ែំលេប្ង ថ្ម។
14. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
15. ែំលេប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
16. ែំលេប្ង រប្មររាត។
17. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច

ការលោះកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច
1. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង មុននឹងលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. លោះ ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
4. លោះ Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
5. លោះ ថ្ម។
6. លោះ កដនួងទទួលកំលៅ។
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7. លោះ កង្ហា រប្ររ័ន្ធ។
8. លោះ ឧរករណ៍រំរងសំលេង។
9. លោះ ថ្មប្រារ់សំដរាត។
10. លោះ លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់។
11. លោះ ផ្ទា ងំ I/O។
12. លោះ រ៊ូតុងថាមរលដែលមានឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
13. លោះ ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
14. សមាសភារដែលអ្នកលៅសល់រជាកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច

ការែំលេប្ងកដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុច
1. ោក់កដនួងោក់រាតនែ និងលប្រងងែំលេប្ងកាតា រចុចផ្្ក រ់ចុះលប្កាមលលប្នលទាស្្អ តបរលស្មប្។
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2. ការែំលេប្ង ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ។
3. ែំលេប្ង រ៊ូតុងថាមរលដែលមាឧរករណ៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
4. ែំលេប្ង ផ្ទា ំង I/O។
5. ែំលេប្ង លប្រងងែំលេប្ងលអប្កង់។
6. ែំលេប្ង ថ្មប្រារ់សំដរាត។
7. ែំលេប្ង ឧរករណ៍រំរងសំលេង។
8. ែំលេប្ង កង្ហា រប្ររ័ន្ធ។
9. ែំលេប្ង កដនួងទទួលកំលៅ។
10. ែំលេប្ង ថ្ម។
11. ែំលេប្ង Interposers លលប្ផ្ទា ំង I/O។
12. ែំលេប្ង ប្ោយស្្ថ នភាររឹង។
13. ែំលេប្ង រប្មររាត។
14. អនុែតតាតាមែិធីលៅក្នុង រនាទា រ់រីលធ្វប្ការលៅខាងក្នុងកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ការលោះប្ស្យរញ្ហា

ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតនមុនដែលរានដកលម្អ — ការែិនិច្ឆ័យ ePSA
ការែិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូលៅស្ស ល់ថាការែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ)អនុែតតាការប្តនតរិនិត្យលរញលលញននដល្នករឹងររសអ់្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS លហប្យែំលណប្រការលោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្ររ័ន្ធដែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូែជលប្មប្សសប្មារ់ឧរករណ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករណ៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំលណប្រការលធ្វប្លតសតាលោយស្វ័យប្រែតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារសកម្ម
• លធ្វប្លតសតាមដាងលទសត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលលតសតា
• ែំលណប្រការការលធ្វប្លតសតាហ្មត់ចត់លែប្ម្បីរង្ហា ញរីជលប្មប្សលតសតារដន្ថមលែប្ម្បីលតាល់រ័ត៌មានរដន្ថមអំរីឧរករណ៍ដែលរានខូច
• លមប្លស្រស្្ថ នភារដែលប្រារ់អ្នកប្រសិនលរប្ការលធ្វប្លតសតាប្តូែរានរញចារ់លោយលនរជ័យ
• លមប្លស្រកំហុសដែលប្រារ់អ្នកអំរីរញ្ហា ដែលជួរប្រទះអំេុងលរលលធ្វប្លតសតា

ចំណា ំលតសដាសប្មារ់ឧរករណ៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូែឲ្យមានការអនតារកម្មរីអ្នកលប្រប្ប្រាស់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានែតតាមានលៅស្្ថ នីយ៍កុំរ្យូទ័រលរលការែិនិច្ឆ័យរានលធ្វប្លេប្ង។

ការែំលណប្រការែិនិច្ឆ័យ ePSA
លរប្កការរ៊ូតែិនិច្ឆ័យតាមែិធីស្ញ្សតាដែលរានលស្នប្ណាមួយខាងលប្កាម៖

1. លរប្កកុំរ្យូទ័រ
2. លរលដែលកុំរ្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង <F12> ខណៈលរលដែលនិមិតតាសញ្ញា  Dell រង្ហា ញលេប្ង។
3. លៅក្នុងលអប្កង់មុជានុយរ៊ូត សូមលប្រប្ប្រារ់ចុចសញ្ញា ប្រនញ លេប្ងលលប្/ចុះលប្កាម លែប្ម្បីលប្ជប្សលរីសជលប្មប្ស ែិនិច្ឆ័យ លហប្យរនាទា រ់មកចុច Enter (រញចាូល)។

ចំណា ំផ្ទា ំង ការងយតនមួប្ររ័ន្ធរ៊ូតនមុនដែលរានដកលម្អ បយឧរករណ៍ទាំងអស់ដែលរានរកលញប្ញលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ។ ការែិនិច្ឆ័យចារ់លលដាប្មលធ្វប្លតសតាលលប្ឧរករណ៍ប្តនតរិនិត្យ។

4. ចុចលលប្សញ្ញា ប្រនញ លៅប្ជុងខាងស្តា ំ លែប្ម្បីចូលលៅទំរ័រដែលរានបយល្ម្ម ះឧរករណ៍។
ឧរករណ៍ដែលរានរកលញប្ញ ប្តូែរានបយល្ម្ម ះ និងលធ្វប្លតសតា។

5. លែប្ម្បីែំលណប្រការលធ្វប្លតសតាែិនិច្ឆ័យលៅលលប្ឧរករណ៍នក់ ោក់ សូមចុចលលប្ <Esc> រួចចុចYes (រាទ/ចាស) លែប្ម្បីរញ្ឈរក់ារលធ្វប្លតសដា ែិនិច្ឆ័យ។
6. លប្ជប្សលរីសឧរករណ៍រីផ្ទា ងំខាងលឆ្វង រួចចុចលលប្ Run Tests(ែំលណប្រការលធ្វប្លតសដា)។
7. ប្រសិនលរប្មានរញ្ហាណាមួយ លលខកូែកំហុសនឹងរង្ហា ញលេប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុស លហប្យទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell។

ឬ
8. រិទកុំរ្យូទ័រ។
9. ចុចលហប្យសង្កត់ប្រារ់ចុច <Fn> លៅលរលចុចលលប្រ៊ូតុងថាមរល លហប្យរនាទា រ់មកប្រដលងរួកងែិញ។
10. លធ្វប្តាមជំហាន 3–7 ខាងលលប្។

រនួជា ែិនិច្ឆ័យប្ររ័ន្ធ
រនួជារញ្្ជ ក់ស្្ថ នភារថាមរល និងថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភារស្កថាមរល និងថ្ម។

រណ៌សប្កាស់— អាោរ់ទ័រថាមរលប្តូែរានភា្ជ រ់ លហប្យថ្មស្ករានលលប្សរី 5 ភាររយ។

រណ៌លលទងទុំ— កុំរ្យូទ័រកំរុងែំលណប្រការនមួយថ្ម លហប្យថ្មមានតិចនង 5 ភាររយ។

រិទ

• អាោរ់ទ័រថាមរលប្តូែរានតភា្ជ រ់ លហប្យរានស្កថ្មលរញ។
• កុំរ្យុទ័រកំរុងស្កថ្ម លហប្យថ្មស្ករានលលប្សរី 5% ។
• កុំរ្យុទ័រស្ថិតលៅក្នុងស្្ថ នភារលែក សំងំ ឬរានរិទ។

ថាមរល និងរនួជាររស់ថ្មរលញចាញរនួជាលលទងទុំេួឹរដេួតៗនមួយនឹងរនួជាសំលេងរនតាិចដែលរង្ហា ញរីការមិនស្កថ្ម។

ឧទាហរណ៏ ថាមរល និងរនួជាររស់ថ្មេួឹរដេួតៗរីរែងរួចផ្្អ កលហប្យរនាទា រ់មកេួឹរដេួតរណ៌សរីែងរួចផ្្អ ក។ រនួជាេួឹរដេួត 2 3 ែងលនះនឹងរនដារហូតែល់កុំរ្យូទ័រប្តូែរានរិទ លោយរកមិនលញប្ញអងសចងចា ំឬ RAM ។

តាបងខាងលប្កាមរង្ហា ញរីរំរូរនួជាររស់ថ្ម និងថាមរលថ្មខុសៗរា្ន  និងរញ្ហា ដែលមាន។

4
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តាបង 3. ការែិនិច្ឆ័យ

រំរូរនួជា ការរិរណ៌នាអំរីរញ្ហា

2,1 ការរបជ័យ CPU

2,2 ផ្ទា ងំប្ររ័ន្ធ៖ ការរបជ័យ BIOS និង ROM

2,3 រកមិនលញប្ញអងសចងចា ំឬ RAM

2,4 ការរបជ័យអងសចងចាំ ឬ RAM

2,5 រានែំលេប្ងអងសចងចាំមិនប្តឹមប្តូែ

2,6 កំហុសផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ ឬសំណុំឈីរ

2,7 ការរបជ័យ LCD

3,1 ការរបជ័យថ្ម CMOS

3,2 ការរបជ័យកាតែីលែអូ ឬឈីរ ឬ PCI

3,3 រកមិនលញប្ញ Recovery image (រូរភារស្ដា រលេប្ងែិញ)

3,4 រកលញប្ញរូរភារស្ដា រលេប្ងែិញរាុដនតាមិនប្តឹមប្តូែ

រនួជាររស់កាលមបអ ៖ រង្ហា ញថាកាលមបអ កំរុងដតប្តូែរានលប្រប្ ឬអត់។

• រណ៌សប្កាស់ — កាលមាបកំរុងលប្រប្។
• រិទ — កាលមបអ មិនប្តូែរានលប្រប្ប្រាស់។

រនួជាររស ់Caps Lock ៖ រង្ហា ញថា Caps Lock ប្តូែរានលរប្ក ឬរិទ។

• រណ៌សប្កាស់ — លស្រអកសេរធំប្តូែរានលរប្ក។
• រិទ — លស្រអកសេរធំប្តូែរានរិទ។

ស្រកំហុសរីការែិនិច្ឆ័យ
តាបង 4. ស្រកំហុសរីការែិនិច្ឆ័យ

ស្ររង្ហា ញរីកំហុស ររិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE រនទាះរាះ ឬលមាា ស៍ខាងលប្ៅ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ។ សប្មារ់លមាា ស៍ខាងលប្ៅ សូមរិនិត្យការតភា្ជ រ់ដខសេ ។ លរប្កជលប្មប្ស Pointing 
Device(ឧរករណ៍ចង្អុល) លៅក្នុងកម្ម ែិធីែំលេប្ងប្ររ័ន្ធ ។

BAD COMMAND OR FILE NAME ប្តូែប្រាកែថាអ្នកប្រករពាក្យរញ្្ជ ប្តឹមប្តូែ ោក់រមួាតឱ្យស្ថិតក្នុងកដនួងសមប្សរ និងលប្រប្ល្ម្ម ះប្តឹមប្តូែ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ចាចលហ ែ៏សំខាន់លៅខាងក្នុងមីប្កូឧរករណ៍ែំលណប្រការ ខូច ។ សួមទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ប្ោយអុរទិកមិនលឆួប្យតរលៅនឹងពាក្យរញ្្ជ រីកុំរ្យូទ័រ ។

DATA ERROR ហាែប្ោយែ៍ មិនអាចអានទិន្នន័យរាន ។

DECREASING AVAILABLE MEMORY មាូឌុលមួយ ឬក៏លប្ចប្ន អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ឬតំលរសរមិនប្តឹមប្តូែ ។ សូមែំលេប្ងមាូឌុលអងសចងចាទំាងំលនាះលេប្ង ែិញ និងប្រសិនលរប្ចាំរាច់រតាូរមាូឌុល
ទាងំលនាះលចញ ។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ហាែប្ោយែ៍រានរបជ័យលៅលរលចារ់លលតាប្មែំលណប្រការែំរូង ។ សូមចារ់លលតាប្មែំលណប្រការការលតសតា “Dell Diagnostics”

DRIVE NOT READY ប្រតិរតតាិការ តប្មូែឱ្យមានការោក់ហាែប្ោយែ៍លៅក្នុងថតទំលនរណាមួយ មុននឹងប្រតិរតតាិការលនាះអាចរនតាលៅលទសតរាន ។ សូម តលមួប្ងហាែប្ោយែ៍
លៅក្នុងថតដែលទំលនរលនាះ ។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំរ្យូទ័រមិនអាចរកលញប្ញ ដខលរលសសនរែ រានលទ។ សូមរញចាូលកាតលេប្ងែិញ ឬក៏រ្យាយ៉មកាតមួយលលសេងលទសត ។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ចំនួនអងសចងចាំ ដែលរានកត់ប្តាលៅក្នុងអងសចងចាឋំិតលថរ (NVRAM) មិនមានភារែូចរា្ន នឹងអងសចងចា ំដែលរានែំលេប្ងលៅក្នុងកុំរ្យូទ័រ ។ 
ចារ់លលដាប្មកុំរ្យូទ័រលេប្ងែិញ។ លរប្សិននមានស្រមិនកំហុសលកប្តលេប្ង សូមទាក់ទង Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE 
DESTINATION DRIVE

ឯកស្រដែលអ្នកកំរុងរ្យាយ៉មចមួង មានភារធំលរកមិនអាចោក់លៅលលប្ឌីសរាន ឬក៏ឌីសលនាះលទាុកលរញរួចលហប្យ ។ រ្យាយ៉ម ចមួងឯកស្រលៅ
កាន់ឌីសលលសេងលទសត ឬលប្រប្ឌីសដែលមានសមត្ថភារ (លទាុក)ធំនងលនះ ។

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING 
CHARACTERS: \ / : * ? " < > | - 

ហាមលប្រប្តួអកសេរទាំងលនះលៅក្នុងល្ម្ម ះឯកស្រ ។

GATE A20 FAILURE មាូឌុលអងសចងចាំ អាចមានភាររលុង ។ សូមែំលេប្ងមាូឌុលអងសចងចាទំាងំលនាះលេប្ងែិញ និងប្រសិន លរប្ចាំរាច់រតាូរងលចញ ។

GENERAL FAILURE ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ មិនអាចអនុែតតារញ្្ជ រានលទ ។ ស្រលនះរង្ហា ញលេប្ងដល្អកលលប្រ័ត៌មានលម្អិត។ ឧទាហរណ៍ Printer out 
of paper. Take the appropriate action.

50 ការលោះប្ស្យរញ្ហា



ស្ររង្ហា ញរីកំហុស ររិយ៉យ

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំរ្យូទ័រ មិនអាចរកលញប្ញប្រលេទប្ោយែ៍រានលទ ។ សូមរិទកុំរ្យទូ័រលហប្យលោះប្ោយថាសរឹង និងរ៊ូតកុំរ្យទ័រលោយលប្រប្ប្ោយអុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទ
កុំរ្យូទ័រ សូមតលមួប្ងហាែប្ោយែ៍លេប្ងែិញ រួចលហប្យលរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង។ ចារ់លលតាប្មឱ្យែំលណប្រការការស្កល្បងប្ោយ Hard Disk 
Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ហាែប្ោយែ៍ មិនលឆួប្យតរលៅនឹងពាក្យរញ្្ជ រីកុំរ្យូទ័រលទ ។ សូមរិទកុំរ្យទូ័រលហប្យលោះប្ោយថាសរឹង និងរ៊ូតកុំរ្យទ័រលោយលប្រប្ប្ោយអុរទិក។ 
រនាទា រ់មក រិទកុំរ្យូទ័រ សូមតលមួប្ងហាែប្ោយែ៍លេប្ងែិញ រួចលហប្យលរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង។ ប្រសិនលរប្រញ្ហា លៅដតរនតា សូមរ្យាយ៉ម ប្ោយែ៍មួយលទសត ។ 
ចារ់លលតាប្មឱ្យែំលណប្រការការស្កល្បងប្ោយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ហាែប្ោយែ៍ មិនលឆួប្យតរលៅនឹងពាក្យរញ្្ជ រីកុំរ្យូទ័រលទ ។ សូមរិទកុំរ្យទូ័រលហប្យលោះប្ោយថាសរឹង និងរ៊ូតកុំរ្យទ័រលោយលប្រប្ប្ោយអុរទិក។ 
រនាទា រ់មក រិទកុំរ្យូទ័រ សូមតលមួប្ងហាែប្ោយែ៍លេប្ងែិញ រួចលហប្យលរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង។ ប្រសិនលរប្រញ្ហា លៅដតរនតា សូមរ្យាយ៉ម ប្ោយែ៍មួយលទសត ។ 
ចារ់លលតាប្មឱ្យែំលណប្រការការស្កល្បងប្ោយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ហាែប្ោយែ៍ អាចមានលក្ខណៈមិនលរញលលញ ។ សូមរិទកុំរ្យទូ័រលហប្យលោះប្ោយថាសរឹង និងរ៊ូតកុំរ្យទ័រលោយលប្រប្ប្ោយអុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទ
កុំរ្យូទ័រ សូមតលមួប្ងហាែប្ោយែ៍លេប្ងែិញ រួចលហប្យលរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង។ ប្រសិនលរប្រញ្ហា លៅដតរនតា សូមរ្យាយ៉ម ប្ោយែ៍មួយលទសត ។ ចារ់លលតាប្មឱ្យ
ែំលណប្រការការស្កល្បងប្ោយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

INSERT BOOTABLE MEDIA ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការកំរុងរ្យាយ៉មរ៊ូតចំលពាះលមលឌសមិនអាចរ៊ូតរានែូចប្នយអុរទិក។ សូមរញចាូលលមលឌស ដែលអាចែំលណប្រការរាន ។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN 
SYSTEM SETUP PROGRAM 

រ័តមានកំណត់ប្ររ័ន្ធ មិនប្តូែរា្ន លៅនឹងការកំណត់ដប្រលងទមាា សុីនលទ ។ ស្រទំនងនលកប្តលេប្ង រនាទា រ់រីមាូឌុលអងសចងចារំានតលមួប្ង ។ ដកតប្មូែ
ជលប្មប្សសមប្សរលៅក្នុងកម្ម ែិធីលរសរចំប្ររ័ន្ធ ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE សប្មារ់កាតា រចុចខាងលប្ៅ សូមរិនិត្យការតភា្ជ រ់ដខសេការ ។ សូមចារ់លលតាប្មែំលណប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller 
ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE សប្មារ់កាតា រចុចខាងលប្ៅ សូមរិនិត្យការតភា្ជ រ់ដខសេការ ។ ចារ់លលតាប្មលរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង ែិញ លហប្យលចសសងងរាះកាតា រចុច និង លមាា ស៍ក្នុងលរលចារ់លលតាប្ម
លរប្កលេប្ងែិញលនះ ។ សូមចារ់លលតាប្មែំលណប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller ក្នុង Dell 
Diagnostics ។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE សប្មារ់កាតា រចុចខាងលប្ៅ សូមរិនិត្យការតភា្ជ រ់ដខសេការ ។ សូមចារ់លលតាប្មែំលណប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller 
ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE សប្មារ់កាតា រចុចខាងលប្ៅ ឬរនទាះរាះ សូមរិនិត្យការតភា្ជ រ់ដខសេការ ។ លរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង ែិញ រួចលហប្យលចសសងង រាះកាតា ររចុច ឬប្រារ់ចុចក្នុងលរល
ចារ់លលតាប្មលរប្កលេប្ងែិញលនះ ។ សូមចារ់លលតាប្មែំលណប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller ក្នុង Dell 
Diagnostics ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN 
MEDIADIRECT 

Dell MediaDirect មិនអាចរញ្្ជ ក់រីកំហិតននការប្ររ់ប្រងសិទ្ធិឌីជីថល (DRM) លៅ លលប្ឯកស្ររានលទ ែូលច្នះឯកស្រ មិន
អាចចាក់រានលទ។

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

មាូឌុលអងសចងចាំ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ឬតំលរសរមិនប្តឹមប្តូែ ។ សូមែំលេប្ងមាូឌុលអងសចងចាំទាំងលនាះលេប្ងែិញ និងប្រសិន លរប្ចារំាច់រតាូរងលចញ ។

MEMORY ALLOCATION ERROR កម្មែិធីដែលអ្នកមានរំណងលធ្វប្ឱ្យលែប្រ កំរុងដតមានភារមិនសុីសង្្វ ក់រា្ន នមួយប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ ដែលនកម្ម ែិធី ឬឧរករណ៍ លប្រប្ប្រាស់មួយលលសេងលទសត 
។ សូមរិទកុំរ្យូទ័រ ។ រង់ចាំរយៈលរល ៣០ ែិនាទី លហប្យរនាទា រ់មកចារ់លលតាប្មលរប្កកុំរ្យូទ័រលេប្ង ែិញ។ សូមលរប្កកម្ម ែិធីមតាងលទសត។ ប្រសិនលរប្ស្រកំហុស 
លៅដតលលចលេប្ង សូមលមប្លឯកស្រកម្ម ែិធីលនាះ ។

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, 
READ VALUE EXPECTING VALUE 

មាូឌុលអងសចងចាំ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ឬតំលរសរមិនប្តឹមប្តូែ ។ សូមែំលេប្ងមាូឌុលអងសចងចាំទាំងលនាះលេប្ងែិញ និងប្រសិន លរប្ចារំាច់រតាូរងលចញ ។

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

មាូឌុលអងសចងចាំ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ឬតំលរសរមិនប្តឹមប្តូែ ។ សូមែំលេប្ងមាូឌុលអងសចងចាំទាំងលនាះលេប្ងែិញ និងប្រសិន លរប្ចារំាច់រតាូរងលចញ ។

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

មាូឌុលអងសចងចាំ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ឬតំលរសរមិនប្តឹមប្តូែ ។ សូមែំលេប្ងមាូឌុលអងសចងចាំទាំងលនាះលេប្ងែិញ និងប្រសិន លរប្ចារំាច់រតាូរងលចញ ។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំរ្យូទ័រ មិនអាចរកលញប្ញហាែប្ោយែ៍ ។ ប្រសិនលរប្ហាែប្ោយែ៍ រជានឧរករណ៍សប្មារ់ចារ់លលតាប្មលរសរចំឱ្យែំលណប្រការលេប្ង ែូលច្នះប្តូែ ប្រាកែថាប្ោយែ៍ 
រិតនរានតលមួប្ងរួចលហប្យ តំលរសររានប្តឹមប្តូែ លហប្យមានមុខង្រនឧរករណ៍ ចារ់លលតាប្មលរសរចំឱ្យែំលណប្រការ លេប្ង។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ អាចខូច, សូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell ។

NO TIMER TICK INTERRUPT រនទាះលសសរ្វីតូចមួយលៅលលប្រនទាះកាតា រប្ររ័ន្ធ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ។ សូមលរប្កែំលណប្រការស្កល្បង System Set លៅក្នុង Dell 
Diagnostics ។

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME 
PROGRAMS AND TRY AGAIN 

អ្នករានលរប្កកម្ម ែិធីលប្ចប្នលរក ។ សូមរិទផ្ទា ងំទាងំអស់ រួចលហប្យលរប្កដតកម្ម ែិធីណាដែលអ្នកចង់លប្រប្ ។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ែំលេប្ងប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការររស់អ្នកលេប្ងែិញ។ ប្រសិនលរប្រញ្ហា លៅដតមាន សូមទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM លលទតិលនសោ ប្ ល ទ  ំរានខូច ។ សូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell ។

SECTOR NOT FOUND ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការ មិនអាចរកទីតាំងចំដណកលៅលលប្ហាែប្ោយែ៍លញប្ញលទ ។ អ្នកប្រដហលនមានចំដណកមិនលរញលលញ ឬក៏ខូចឯកស្រ (FAT) 
លៅលលប្ហាែប្ោយថាសរឹង ។ សូមចារ់លលតាប្មែំលណប្រការនូែឧរករណ៍លប្រប្ប្រាស់ប្តនតរិនិត្យកំហុស ជានិលែសសឹ លែប្ម្បីប្តនត រិនិត្យរចនាសម័ន្ធឯកស្រលៅ
លលប្ហាែប្ោយែ៍ ។ សូមលមប្ល Windows Help and Support (រាំប្ទ និងជំនួយ Windows) 
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ស្ររង្ហា ញរីកំហុស ររិយ៉យ

សប្មារ់ការដណនា ំ(ចុច Start(ចារ់លលដាប្ម) > Help and Support(រាំប្ទ និងជំនួយ))។ ប្រសិនលរប្ចំដណក
នលប្ចប្ន មានលក្ខណៈមិនលរញលលញ ែូលច្នះសូមរប្មុងឯកស្រ (ប្រសិនលរប្អាចលធ្វប្រាន) រួចលហប្យរនាទា រ់មកលុរប្ោយថាសរឹងលេប្ង ែិញ ។

SEEK ERROR ប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាកតាិប រជាមិនអាចដស្វងរកោននក់ោក់ណាមួយលៅលលប្ហាែប្ោយែ៍រានលទ ។

SHUTDOWN FAILURE រនទាះលសសរ្វីតូចមួយលៅលលប្រនទាះកាតា រប្ររ័ន្ធ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ។ សូមលរប្កែំលណប្រការស្កល្បង System Set លៅក្នុង Dell 
Diagnostics ។ ប្រសិនលរប្ស្រលលចលេប្ងនថ្មី សូមទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំណត់នូែកំណត់រចនាសម័ន្ធប្ររ័ន្ធ ខូច ។ សូមភា្ជ រ់ កុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលៅកាន់ប្រីលេួប្ងលែប្ម្បីរញចាូលថ្ម ។ ប្រសិនលរប្រញ្ហា លៅរនតាមាន សូមរ្យាយ៉រក្សា
ទិន្នន័យលេប្ងែិញ លោយការចូលលៅក្នុងកម្ម ែិធីលរសរចំប្ររ័ន្ធ System Setup រនាទា រ់មកលចញរីកម្ម ែិធីលនាះភួាមៗ។ ប្រសិនលរប្ស្រ
លលចលេប្ងនថ្មី សូមទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មរប្មុង ដែលរាបំ្ទការកំណត់នូែកំណត់រចនាសម័ន្ធប្ររ័ន្ធ ប្រដហលនអាចតប្មូែឱ្យមានការរញចាូលលេប្ង ែិញ ។ សូមភា្ជ រ់ កុំរ្យូទ័រររស់អ្នកលៅកាន់ប្រី
លេួប្ងលែប្ម្បីរញចាូលថ្ម ។ ប្រសិនលរប្រញ្ហា លៅដតមាន សូមទាក់ទងលៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP 
PROGRAM 

លរលលែោ ឬកាលររិលច្ឆទ ដែលរានលទាុកលៅក្នុងកម្ម ែិធីលរសរចំប្ររ័ន្ធ មិនមានភារប្សររា្ន នមួយនឹងនាេិការររស់ប្ររ័ន្ធ។ សូមដកតប្មូែការកំណត់
ជលប្មប្ស Date and Time (កាលររិលច្ឆទ និងលមាា ង)

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED រនទាះលសសរ្វីតូចមួយលៅលលប្រនទាះកាតា រប្ររ័ន្ធ អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ។ សូមលរប្កែំលណប្រការស្កល្បង System Set លៅក្នុង Dell 
Diagnostics ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE ឧរករណ៍រញ្្ជ កាតា រចុច អាចលធ្វប្ការមិនប្រប្កតី ឬមាូឌុលអងសចងចាំ អាចមានភាររលុង ។ សូមលរប្កែំលណប្រការស្កល្បង System 
Memory និង the Keyboard Controller លៅក្នុង Dell Diagnostics ឬ ទាក់ទង
ប្កុមហ៊ុន Dell ។

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY រញចាូលឌីស លៅក្នុងប្ោយែ៍ លហប្យរ្យាយ៉មមតាងលទសត ។

ស្រកំហុសប្ររ័ន្ធ
តាបង 5. ស្រកំហុសប្ររ័ន្ធ

ស្រប្ររ័ន្ធ ររិយ៉យ

Alert! Previous attempts at booting this system 
have failed at checkpoint [nnnn]. For help in 
resolving this problem, please note this 
checkpoint and contact Dell Technical Support

កំរ្យូទ័រមិនរានរញចារ់ការរ៊ូតរីែងភួាមៗចំលពាះកំហុសែូចរា្ន ។

CMOS checksum error RTC ប្តូែរានកំណត់លេប្ងែិញ, ែំលេប្ង BIOS លំនាំលែប្មប្តូែរានែំលណប្រការ។

CPU fan failure កង្ហា  CPU មិនែំលណប្រការ។

System fan failure កង្ហា ប្ររ័ន្ធិមិនែំលណប្រការ។

Hard-disk drive failure អាចមិនែំលណប្រការប្ោយថាសរឹងលៅលរលកំរុង POST។

Keyboard failure កាដា រចុចមិនែំលណប្រការ ឬដខសេរលុង ប្រសិនលរប្ោក់ដខសេលេប្ង ែិញលហប្យលៅមិនអាចលោះប្ស្យរញ្ហា រានលទសត ប្តូែរដាូរកាដា រចុច។

No boot device available រា្ម នដល្នកដែលអាចរ៊ូតលៅលលប្ប្ោយថាសរឹង ឬនខសេប្ោយថាសរឹងមានភាររលុង ឬក៏រា្ម នឧរករណ៍ដែលអាចរ៊ូតរាន។

• ប្រសិនលរប្ហាែប្ោយែ៍ រជានឧរករណ៍សប្មារ់ចារ់លលតាប្មលរសរចំែំលណប្រការ ែូលច្នះប្តូែប្រាកែថាដខសេរាន តភា្ជ រ់ លហប្យប្ោយែ៍ រានតលមួប្ងរាន
ប្តឹមប្តូែ និងមានមុខង្រនឧរករណ៍ចារ់លលតាប្មលរសរចំែំលណប្រការ ។

• រញចាូលការែំលេប្ងប្ររ័ន្ធលហប្យប្តូែប្រាកែថារ័ត៌មានលំោរ់រ៊ូតប្តឹមប្តូែ។

No timer tick interrupt ឈីរលៅលលប្ផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធអាចលធ្វប្ការមិនែំលណប្រការ ឬ motherboard រាងំ ។

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has 
reported that a parameter has exceeded its 
normal operating range. Dell recommends that 
you back up your data regularly. A parameter 
out of range may or may not indicate a 
potential hard drive problem

កំហុស S.M.A.R.T ប្ោយថាសរឹងអាចមិនែំលណប្រការ។

ការកំណត់ Real Time Clock លេប្ងែិញ
មុខង្រការកំណត់ Real Time Clock (RTC) លេប្ងែិញ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកស្តា រប្ររ័ន្ធ Dell ររស់អ្នករីស្្ថ នភារ រា្ម ន POST/មិនរ៊ូត/រា្ម នថាមរល ។ លែប្ម្បីចារ់លលតាប្មការកំណត់ RTC លេប្ងែិញលលប្ប្ររ័ន្ធ សូមលធ្វប្ឲ្យប្រាកែថាងរានរិទ និងរានភា្ជ រ់លៅប្រេរ
ថាមរល។ ចុចលលប្រ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈលរល 25 ែិនាទី រួចដលងរ៊ូតុងថាមរល។ ចូលលៅកាន់ ែិធីលែប្ម្បីកំណត់ Real Time Clock លេប្ងែិញ។
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ចំណា ំប្រសិនលរប្ថាមរល AC ប្តូែរានលុរលចញរីប្ររ័ន្ធក្នុងលរលែំលណប្រការ ឬរ៊ូតុងថាមរលប្តូែរានសង្កត់លលប្សរី 40 ែិនាទី លនាះែំលណប្រការកំណត់ RTC លេប្ងែិញ រជាប្តូែរានលរាះរង់។

ការកំណត់ RTC លេប្ងែិញ នឹងកំណត ់BIOS លេប្ងែិញលៅរកលំនាំលែប្ម មិនលតាល ់Intel vPro និងកំណត់កាលររិលច្ឆទ និងលរលលែោប្ររ័ន្ធលេប្ង ែិញ។ នាតុខាងលប្កាមទាំងលនះនឹងមិនរងការរាះពាល់រីការកំណត់ RTC លេប្ងែិញលទ៖

• Service Tag
• Asset Tag
• សួ្កមាចា ស់កម្មសិទ្ធិ
• Admin Password
• System Password
• HDD Password
• TPM លរប្ក និងសកម្ម
• មូលោឋា នទិន្នន័យសំខាន់
• កំណត់លហតុរណាដា ញ

នាតុទាងំលនះ អាចឬមិនអាច កំណត់លេប្ងែិញ លោយអាប្ស័យលលប្ជលប្មប្សការកំណត់ BIOS តាមតប្មូែការររស់អ្នក៖

• រញ្ជីរ៊ូត
• លរប្ក Intel OROMs
• Secure Boot Enable
• អនុញ្ញា តិលអាយ BIOS ទមួាក់ជំនាន់

ការលរប្កផួ្ស BIOS
អ្នកអាចនឹងប្តូែការលរប្កផួ្ស (អារ់លែត) BIOS លៅលរលមានការអារ់លែត ឬលៅលរលអ្នករដាូរផ្ទា ំងប្ររ័ន្ធ។ លែប្ម្បីលរប្កផួ្ស BIOS៖

អនុែតតាតាមជំហានទាងំលនះលែប្ម្បីជប្មះ BIOS ៖

1. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. ចូលលមប្លលរហទំរ័រ www.dell.com/support។
3. ចុចលលប្ Product support (ការរាបំ្ទលលិតលល)ងយញចាូលសួ្កលសងកម្មននកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក រនាទា រ់មកចុចលលប្ Submit (រញ្ជូន)។

ចំណា ំលរប្សិនអ្នកមិនមានសួ្កលសងកម្ម សូមលប្រប្លក្ខណៈរិលសសរកលមប្លលោយស្វ័យប្រែតតាិ ឬរកលមប្លលោយនែសប្មារ់មាូដែលកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

4. ចុចលលប្ Drivers & downloads (ប្ោយែឺ & ទាញយក) > Find it myself (ដស្វងរកលោយខួននខទុំ)។
5. លប្ជប្សយកប្ររ័ន្ធប្រតិរតតាិការដែលរានែំលេប្ងលៅលលប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
6. អូសទំរ័រចុះលប្កាម លហប្យរប្ងីក BIOS។
7. ចុចលលប្ Download (ទាញយក) លែប្ម្បីទាញយកកំដណចុងលប្កាយរំលុតនន BIOS សប្មារ់កុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
8. រនាទា រ់រីរញចារ់ការទាញយក ប្តូែរុករកលៅកាន់ថតដែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រអារ់លែត BIOS។
9. ចុចលទ្វរែងលលប្រូរតំណាងឯកស្រអារ់លែត BIOS និងអនុែតតាតាមការដណនាលំៅលលប្លអប្កង់។

ការលរប្ក BIOS រីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time
អារ់ដែតប្ររ័ន្ធ BIOS ររស់អ្នកលោយលប្រប្ការអារ់ដែត BIOS ឯកស្រ.exe ចមួងលៅប្រារ់ចុច USB FAT32 លហប្យចារ់លលដាប្មរ៊ូតរីមុជានុយចារ់លលដាប្ម F12 One-Time

ការអារ់ដែត BIOS

អ្នកអាចែំលណប្រការឯកស្រអារ់ដែត BIOS រីែី Windows លោយលប្រប្ប្រារ់ចុច USB ដែលអាចរ៊ូតរាន ឬអ្នកក៏អាចលធ្វប្រចចាុរ្បន្នភារ BIOS រីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time លៅលលប្ប្ររ័ន្ធ។

ប្ររ័ន្ធ Dell ភារលប្ចប្នប្តូែរានរលង្កប្តលេប្ងរនាទា រ់រីឆា្ន  ំ2012 មានសមត្ថភារលនះលហប្យអ្នកអាចរញ្្ជ ក់លោយរ៊ូតប្ររ័ន្ធររស់អ្នកលៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time លែប្ម្បីលមប្លថាលតប្ BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជលប្មប្សរ៊ូតសប្មារ់ប្ររ័ន្ធររស់អ្នក។ 
ប្រសិនលរប្ជលប្មប្សប្តូែរានរង្ហា ញលនាះ BIOS រាបំ្ទជលប្មប្សអារ់ដែត BIOS លនះ។

ចំណា ំមានដតប្ររ័ន្ធដែលមានជលប្មប្សអារ់ដែត BIOS Flash Update លៅក្នុងមុជានុយ F12 One-Time Boot អាចលប្រប្មុខង្រលនះរាន។

ការអារ់ដែតរីមុជានុយរ៊ូតដតមួយ One-Time Boot Menu

លែប្ម្បីអារ់ដែត BIOS ររស់អ្នករីមុជានុយចារ់លលដាប្ម F12 One-Time អ្នកប្តូែ៖

• ប្រារ់ចុច USB ប្តូែរានលធ្វប្នទប្មង់លៅប្ររ័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ប្រារ់ចុចមិនចារំាច់អាចរ៊ូតរានលទ)
• ឯកស្រដែលអាចប្រតិរតតាិការ BIOS ដែលអ្នករានទាញយករី ែិរស្យររស់ Dell Support លហប្យចមួងលៅ USB
• អាោរ់ទ័រថាមរល AC ភា្ជ រ់លៅប្ររ័ន្ធ
• ថ្មប្ររ័ន្ធមុខង្រលែប្ម្បីលរប្កផួ្ស់ BIOS

អនុែតតាជំហានែូចខាងលប្កាមលែប្ម្បីប្រតិរតតាិែំលណប្រការលរប្ការអារ់ដែត BIOS រីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័ត្ន ហាមរិទប្ររ័ន្ធក្នុងកំេុងលរលលធ្វប្ការអារ់ដែត BIOS ។ ការរិទប្ររ័ន្ធអាចលធ្វប្ឱ្យប្ររ័ន្ធមិនែំលណប្រការក្នុងការរ៊ូត។
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1. រីការរិទថាមរល លោត USB ដែលអ្នកចមួងចូលលៅក្នុងរន្ធ USB ររស់ប្ររ័ន្ធ។
2. លរប្កនូែប្ររ័ន្ធ លហប្យចុចលលប្ប្រារ់ចុច F12 លែប្ម្បីចូលលៅកាន់ មុជានុយ One-Time Boot, រនួិចរណ ៌BIOS Update លោយប្រី mouse ឬប្រារ់ចុច រួចងយលៅលលប្ប្រារ់ចុច Enter.

3. មុជានុយ Bios ផួ្ស់នឹងលរប្ក រួចចុចលៅលលប្Flash from file (ផួ្ស់រីឯកស្រ)។

4. លប្ជប្សលរីសយកឧរករណ៍ USB ខាងលប្ៅ
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5. លៅលរលដែលឯកស្រប្តូែរានលប្ជប្សលរីសរួច, ចុចរីរែងលៅលលប្ឯកស្រលរាលលៅផួ្ស់ រួចចុចរញ្ជូន។

6. ចុចលៅលលប្ Update BIOS (អារ់លែត BIOS) រនាទា រ់មកប្ររ័ន្ធនឹងរ៊ូតលេប្ង ែិញលែប្ម្បីផួ្ស ់BIOS ។
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7. លៅលរលរញចារ់ប្ររ័ន្ធនឹងរ៊ូតលេប្ងែិញលហប្យែំលណប្រការអារ់ដែត BIOS ប្តូែរានរញចារ់។

ការជប្មះ BIOS (ប្រារ់ចុច USB)
1. អនុែតតាតាមែំលណប្រការរីជំហានទី 1 លៅជំហានទី 7 ក្នុង «ការជប្មះ BIOS» លែប្ម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម ែិធីតំលេប្ង BIOS ថ្មីរំលុត។
2. រលង្កប្តប្ោយ USB ដែលអាចរ៊ូតរាន។ សប្មារ់រ័ត៌មានរដន្ថម សូមលមប្លអត្ថរទមូលោឋា នចំលណះែឹងSLN143196 តាមរយៈ www.dell.com/support។
3. ថតចមួងឯកស្រកម្ម ែិធីែំលេប្ង BIOS លៅោក់លៅប្ោយ USB ដែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ប្ោយ USB ដែលអាចរ៊ូតរានលៅកុំរ្យូទ័រររស់អ្នកដែលប្តូែការអារ់ដែត BIOS ។
5. ចារ់លលដាប្មកុំរ្យូទ័រលេប្ងែិញ និងចុច F12 លៅលរលេូហសូ Dell រានរង្ហា ញលៅលលប្លអប្កង់។
6. រ៊ូតប្ោយ USB រី One Time Boot Menu (មុជានុយរ៊ូតដតមួយែង)។
7. ងយរញចាូលល្ម្ម ះឯកស្រកម្មែិធីែំលេប្ង BIOS និងចុច រញចាូល (Enter)។
8. លអប្កង់ BIOS Update Utility (អារ់ដែត BIOS) រង្ហា ញលេប្ង។ លធ្វប្តាមការដណនាដំែលរង្ហា ញលៅលលប្លអប្កង់លែប្ម្បីរញចារ់ការអារ់ដែត BIOS ។

ែែតាថាមរល Wi-Fi
ប្រសិនលរប្កុំរ្យូទ័រររស់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាណិតរាន លោយស្រដតរញ្ហា ភា្ជ រ់ Wi-Fi លនាះែំលណប្រការែែតាថាមរល Wi-Fi អាចប្តូែរានអនុែតតា។ ែំលណប្រការខាងលប្កាមលនះ លតាល់ការដណនាអំំរីរលរសរលប្រប្ែែតាថាមរល Wi-Fi ៖

ចំណា ំISP មួយចំនួន (អ្នកលតាល់លសងអុិនធជាណិត) លតាល់នូែឧរករណ៍មាូែឹម/លបអ តទ័រ ដែលរួមរញចាូលរា្ន ។

1. ការរិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទលបអ តទ័រឥតដខសេ។
4. រង់ចាំរយៈលរល 30 ែិនាទី។
5. លរប្កលបអ តទ័រឥតដខសេ។
6. លរប្កមាូឌឹម។
7. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។

ការរលញចាញថាមរល Flea
ថាមរល Flea រជានអរសិសនីស្តា ទិកសំណល់ ដែលស្ថិតលៅលលប្កុំរ្យូទ័រ លទាះរីរនាទា រ់រីងប្តូែរានរិទថាមរល លហប្យថ្មប្តូែរានលោះលចញលហប្យក៏លោយ។ ែំលណប្រការខាងលប្កាមលនះ លតាល់ការដណនាសំតាីរីរលរសររលញចាញថាមរល Flea៖

1. រិទកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
2. លោះ រប្មររាត។
3. ចុចរ៊ូតុងថាមរលឲ្យនរ់រយៈ 15 ែិនាទី លែប្ម្បីរលញចាញថាមរល Flea ឲ្យអស់ ។
4. រដាូរ រប្មររាត។
5. លរប្កកុំរ្យូទ័រររស់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ចំណា ំប្រសិនលរប្អ្នករុំមានអុីនធជាណិត សូមដស្វងរករ័ត៌មានទំនាក់ទំនងលលប្ែិក្កយរប្តនែទំនិញ រ័ណោ លែចខចារ់ ែិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាេុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូែជលប្មប្សលសងរាំប្ទតាមទូរស័រទា និងអនឡាញ ។ ជលប្មប្សទាំងលនះអាចដប្រប្រនលលៅតាមប្រលទស និងលលិតលល លហប្យនិងលសងកម្មមួយចំនួនប្រដហលនមិនអាចមានលៅក្នុងតំរន់ររស់អ្នក។ លែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំលពាះរញ្ហា អំរីការលក់ ការរាបំ្ទដល្នករលចចាកលទស ឬ
ការរលប្មប្លសងអតិថិជន៖

1. ចូលលមប្លលរហទំរ័រ Dell.com/support។
2. លប្ជប្សយកប្រលេទរាបំ្ទររស់អ្នក។
3. លលទាបងផ្ទា តប់្រលទស ឬតំរន់លៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(លប្ជប្សយកប្រលទស/តំរន់ លៅខាងលប្កាមននទំរ័រលនះ។
4. លប្ជប្សយកតំណលសងកម្ម ឬរាបំ្ទដែលសមប្សរដល្អកលៅតាមតប្មូែការររស់អ្នក។
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