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ការសធវេងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខ្លួនររេ់អ្នក។ ែំសនាងរការនីមួយដែែលមានក្នុងកកសារសនះ េន្មតថ្អ្នករានអានព័ត៌មានេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករួចសហងយ សលងកសលងងែតមានកំនាត់េមា្គ ល់អវេីែែល
និយ៉យសិសេងពីសនះ។

ចំណា:ំ មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ចូរអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាព ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិតាមរទរ្ញាតិិ តាមរយៈ www.dell.com/

regulatory_compliance ។

ចំណា:ំ ផិ្ច់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីប្រេពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងកផ្ទា ងំ ឬរប្មរកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីរ្ចារ់ការង្រសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ និងផ្ទា ងំរនទាះទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូលប្ពីសេ្លងង។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាេប្មារ់សធវេងការរជាមានលក្ខនាៈោរសេ្មង និងសាអា ត។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតេមាេភារ និងកាត េូមកាន់ពួកវាសលប្តង់ែរមររេ់វា និងសជវេវាងការរាះម្ជុល និងសេវភរវេីកុងតាក់។

ប្រយ័ត្ន: អ្នករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាំសោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការខូចខាតសោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ េូមសមងលសេចកដាីែនានាំ
អំពីេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់មកនមួយិលិតិល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័ត្ន: មុននឹងរាះែិ្នកខាងក្នុងររេ់កុំព្យូទ័រ អ្នកប្តូភអនុភតិ សោយការរាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌ែូចនែិ្នកសោហៈសលសប្កាយកុំព្យូទ័រ។ សលសពលែែលអ្នកសធវេងការ ចូររាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌នសរយយដសែងមីីរោសោះចរនិអរ្គីេនីសិាទិកែែលអាចរាះពាល់ែល់េមាេភារ
ខាងក្នុង។

ប្រយ័ត្ន: សលសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភទាញសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វា ឬរនទាះេប្មារ់ទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ។ ែខសេមួយចំនួនមានឧរករនា៍នរ់រន្លឹះ ឬស្ចចា មូលសោយៃែែែលអ្នកប្តូភែតសោះសចញមុនសពលផិ្ច់ែខសេ។ សលសពលផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភោក់តប្មឹមពួកវាឲ្យប្តូភោ្ន  និងសេ្មងោ្ន
សែងមីីសជវេវាងការសកាងម្ជុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។ សលសពលភា្ជ រ់ែខសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធនិងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្តូភរានោក់ចំទីតាំង និងប្តូភោ្ន ។

ប្រយ័ត្ន: ចុច សហងយប្ចានសចញកាតែែលរានែំសងងងណាមួយពីកម្ម ភិធីអានកាតសមសឌវ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរ្លកពីអវេីែែលរានរង្ហា ញសលក្នុងកកសារសនះ។

ការសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ រូរភាពសលក្នុងកកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទកកសារែែលរានសរងកទាងំអេ់ រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលកកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អ្នកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ពីប្ពីសេ្លងងររេ់ពួកវា។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីផិ្ច់ែខសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហងយែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងអាច។

1

ការសធវេងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 5
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ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD
ESD រជានកងវេល់ែ៏ធំមួយសលសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ដធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធវេងកា្យខូចខាតសេវរវេីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលខ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធវេងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សលក្នុងិលិតិលថ្មីដររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសេទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភា្ល មដនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសងតងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាមំិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសលសពលការខូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មដសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភា្ល មដសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែខសែងមីីរោយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យខូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការខូចខាត ESD៖

• សប្រងែខសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែខសេមិន្្លងចរនិឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសងតងនេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែល្្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិន្្លងចរនិ។ សរងអាចសធវេងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
• សពលសោះេមាេនាតុែែល្្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិងមក ដមែកេមាេនាតុទាំងសនាះ សចញពីក្ចារ់េមា្ភ រក្ចារ់ការពារ្្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តមមរួចោល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះក្ចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់្្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីខ្លួន

ររេ់អ្នក។
• មុនែឹកជ្្ជូនេមាេភារែែល្្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬក្ចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិ ESD
ឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំដរី៖ កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិ
េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិ ESD រជា៖

• កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាណា មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសលសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សលសពលសប្រងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្សារសលសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សលសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធវេងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សលសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសលក្នុងៃែររេ់អ្នក
សលសលងកប្មាល ESD សលក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរ។

• ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្សារសលសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសលសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ ដម
សប្រងែខសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែខសេសេ្លងងខាងក្នុងៃនែខសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធវេងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធវេងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនិងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

• ឧរករនា៍សធវេងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែខសេសេ្លងងសលខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សលសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធវេងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធវេងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធវេងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធវេងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធវេងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធវេងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សេ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធវេងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សេ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសោទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធវេងសតេិសនះរោជ័យ។

• សារនាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិ្្លងកាត់។
• មជ្ឈោឋា នសធវេងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសលទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការ្្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មងរជាខុេោ្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងនធម្មតា

សលក្នុងទូសរេកមួយសលក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសលសលងតុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការោយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារ្្លងចរនិ ESDសោយមាន
កែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រសេទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរងតកា្យសកងតមានការ្្លងចរនិ ESD ។ សលសលងកែន្លងសធវេងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងដរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យ្្លងចរនិមុនសពលសធវេងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិ្នករឹងណាមួយ។

• ក្ចារ់ ESD – ោល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យ្្លងចរនិទាងំអេ់ប្តូភែតែឹកជ្្ជូននិងរានទទួលក្នុងក្ចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហវេូមែូចោ្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសលក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសលសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាណា ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សលែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាណា ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសលក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសលសលងកប្មាល ESD សលក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិច។

• ការែឹកជ្្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សលសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសលក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជ្្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រងែខសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សលសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរយងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ សលសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជ្្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជ្្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សលសពលែឹកជ្្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសលក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជ្្ជូន។

ការសលងកឧរករនា៍
េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសលសពលសលងកឧរករនា៍ធ្ងន់ដ៖

6 ការសធវេងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



ប្រយ័ត្ន: កុំសលងកទម្ងន់សលងេពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រងធននានរែន្ថមឬសប្រងឧរករនា៍សលងកសមកានិច។

1. សរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជងងររេ់អ្នកកា្យសចញពីកែន្លងែែលមានសេ្ថរភាពសហងយតប្មង់ប្មាមសជងងររេ់អ្នកសចញសប្ៅ។
2. ពប្ងឹងសាច់ែុំក់លសពាះ។ សាច់ែុំសពាះជួយែល់្អាឹងខ្នងររេ់អ្នកសលសពលអ្នកសលងកភត្ថុសងងង។
3. សលងកសោយសប្រងសជងងររេ់អ្នក មិនែមនខ្នងររេ់អ្នកសងងងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យសលជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅ្អាឹងខ្នងររេ់អ្នក សនាះអ្នកសប្រងកមា្ល ងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាកា្យខ្នងររេ់អ្នកឈរប្តង់ មិនថ្សពសលងកសងងង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថមទម្ងន់ៃនោងកាយររេ់អ្នកសៅកាន់រនទាុកែែលប្តូភសលងក។ សជវេវាងការរងវេិលោងកាយនិងខ្នងររេ់អ្នក។
6. អនុភតិតាមរសចចាកសទេែូចោ្ន សនះែែរ ែតតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េសលសពលោក់ចុះរនទាុកែែលប្តូភសលងក។

រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចសធវេងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សងងងភិញ សហងយប្តូភនានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសលេល់សលក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ៅ សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែខសេែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិ្នកែៃទសទវតែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសធវេងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវរោរ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសលក្នុងប្រព័ន្ធ។

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសងតងតសងងងសលឆា្ន  ំ1996 ។ វារានជួយេប្មួលយ៉ា ងខា្ល ំងែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ៅ ែូចន ស៉ៅា េ៍ កិារចុច ប្ោយភឺខាងសប្ៅ និងមាា េុីនប្ពីន។

តាោង 1. ការភិភឌ្ឍៃន USB

ប្រសេទ អប្តារ្្ជូនទិន្នន័យ ប្រសេទ ឆា្ន ំិ លិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

រន្ធ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី
1

5 Gbps SuperSpeed 2010

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អេ់រយៈសពលនសប្ចងនឆា្ន ំ USB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ខ្លួនថ្នេិង់ោរសលក្នុងពិេពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា៍ រាុែនិមានការទាមទារសលីងនកាន់ែតសប្ចងននងមុនសោយដែែភរកុំព្យូទ័រែែលរហ័េនងមុន ប្ពមទាំងកប្មិតរ្្ជូនកាន់ែតសប្ចងន។ USB
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 នចុងសប្កាយអាចស្្លងយតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងងងសលីងនតាមប្ទឹេិីរជា 10 ែង សលយននងជំនាន់មុនររេ់ខ្លួន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេៃន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

• អប្តារ្្ជូនទិន្នន័យខ្ពេ់នងមុន (រហូតែល ់5 Gbps)
• រសងតងនកំោំងរណិាញភា្ជ រ់នអតិររមា និងរសងតងននូភថ្មពលេប្មារ់កា្យឧរករនា៍ែែលប្តូភការថ្មពលខា្ល ំង
• មុខង្រប្ររ់ប្រងថ្មពលថ្មី
• ការសិទារទិន្នន័យ Full-duplex និងោំប្ទប្រសេទរ្្ជូនថ្មី
• អាចសប្រងនមួយនឹង USB 2.0 ែែលប្តូភោ្ន
• ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រនានរទខាងសប្កាមស្្លងយតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកបរ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

សលីងន
រចចាុរីន្ន មានមាូតសលីងន 3 ែែលកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ចុងសប្កាយរំិុត។ សនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត SuperSpeed ថ្មីមានសលីងនរ្្ជូនទិន្នន័យ 4.8
Gbps ។ ខនាៈែែលលក្ខនាៈរសចចាកសទេសលរក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលប្តូភរានសា្គ ល់នទូសៅថ្ USB 2.0 និង 1.1 មាូតែែលយជាតក៏សលែំសនាងរការក្នុងសលីងនចំនួន 480 Mbps និង 12 Mbps និងប្តូភរក្សាសែងមីីអាចឲ្យ
សប្រងរាននមួយនឹងឧរករនា៍ជំនាន់មុនែែលប្តូភោ្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធវេងការរានខ្ពេ់នង អាប្េ័យសោយការផ្្ល េ់រិូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

• រណិាញភា្ជ រ់ រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានប្សារ ់(េូមសមងលរូរភាពខាងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានែខសេរួន (ែខសេចរនិ, ែខសេែី, និងែខសេទិន្នន័យ មួយរូ េប្មារ់រ្ចាូនទិន្នន័យសិសេងោ្ន ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថមែខសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំោរ់ែខសេរ្ចាូនចរនិ រំសពញោ្ន ពីររូ (ចរនិទទួល និងចរនិរ្្ជូន) េប្មារ់ការរួមរ្ចាូលោ្ន

េរុរៃនការតភា្ជ រ់ ែខសេប្រារំីសលក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែខសេ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រងអនិរមុខៃនទិន្នន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណិាលេទាួនែែលសប្រងសលង USB 2.0 ។ ការសធវេងែររសនះរសងតងនកប្មិតរ្្ជូនតាមប្ទឹេិី 10 ែង។
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សោយសាររចចាុរីន្នសនះ កំសនាងនតប្មូភការការរ្ចាូនទិន្នន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍ិទាុកែែលមានទំហំនសប្ចងន សតោេ ៃរ កាសមោេ ឌីជីថលែែលមានសមដ្គ េីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលយនប្ររ់ប្ោន់េំោរ់រ្ចាូនទិន្នន័យសទ។ សលងេពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0
ែែលអាចចូលសៅែល់សលីងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480 Mbps សទ ែែលសធវេងឲ្យការសិទារទិន្នន័យប្រប្ពឹតិសៅរានក្នុងសលីងនប្រែហល 320 Mbps (40 MB/ភិនាទី) -សលីងនសិទារទិន្នន័យអតិររមានក់ែេិងក្នុងសពលរចចាុរីន្ន ។ ែូចោ្ន សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយងងទំនងននឹងសញងញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រងប្រាេ់ក្នុងពិេពនក់ែេិង ។ សលសលីងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10 ែង សលង USB 2.0។

ការអនុភតិ
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សរងកិ្លូភ និងិិល់នូភកែន្លងនសប្ចងនរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែងមីីែចកចាយនូភរទពិសសាធែែលលអាប្រសេងររួមមួយ។ ែែលភីសែអូ USB កំររានិទាុក ពីមុន (តាំងពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងួមភីសែអូ) វាង្យប្េួលប្េៃមថ្
នមួយ 5 សៅ 10 ែងៃនកប្មិតរ្្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូ USB រួរែតែំសនាងរការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសលីងនរហូតែល់សៅ 2Gbps។ ែែល 480Mbps សលមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសលសពលអនារត ។ នមួយនឹងសលីងន
4.8Gbps, េិង់ោរសនះ នឹងែេវេងរកភិធីចូលសៅក្នុងិលិតិលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រងប្រាេ់ USB ែូចនប្រព័ន្ធិទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងសប្ៅ។

រ្្ជីខាងសប្កាមសនះរជា ិលិតិល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 SuperSpeed ែែលអាចរករាន៖

• ប្ោយថ្េរឹងសែេថរខាងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយថ្េរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយែុំរំែរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ដវេា េប្ោយ និងឧរករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយសមសឌវអុរទិក
• ឧរករនា៍ពហុសមសឌវ
• ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
• កាតអាោរ់ទ័រ និងដរ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែែលអាចសធវេងការរួមោ្ន រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថ្ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្ោងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នចារ់ពីសពលចារ់សិិងមរហូតអាចរួមរ្ចាូលោ្ន នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សលសពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ រ់ថ្ម ីែូសច្នះែខសេថ្មីសែងមីី
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសលីងនៃនែំសនាងរការថ្មីែែលែំសនាងរការសលយននងមុនសនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សលែតរក្សារូរោងចតុសកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនរួនសលទីតាំងែូចោ្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាំសែងមីីទទួល និងរ្្ជូនទិន្នន័យ សោយកកោជ្យ មានភតិមានសល
សលងែខសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង សលសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់ SuperSpeed USB ប្តឹមប្តូភ។

USB ប្រសេទ C
USB ប្រសេទ C រជានតំនាភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំនាភា្ជ រ់សនះអាចោំប្ទេិង់ោរ USB ថ្មីដនសប្ចងនែូចន USB 3.1 និងការរ្្ជូនថ្មពលតាម USB (USB PD)។

រសរវរជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេិង់ោរតំនាភា្ជ រ់ថ្មីែែលតូចណាេ់។ វាមានទំហំប្រែហលមួយភាររីៃនឌុយ USB ប្រសេទចាេ់។ សនះរជានេិង់ោរតំនាភា្ជ រ់ែតមួយរត់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍ទាងំអេ់អាចសប្រងរាន។ រន្ធ USB ប្រសេទ C អាចប្តូភោ្ន នឹងឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចសិសេងដ សោយសប្រង
«រសរវរជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរស្ចាញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទៃនការភា្ជ រ់សិសេងដពីរន្ធ USB ែតមួយ។
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ការរ្្ជូនថ្មពលតាម USB
លក្ខនាៈលមអាិតែិ្នករសចចាកសទេៃន USB PD រជាប្រទាក់ោ្ន យ៉ា ងជិតេ្និទ្ធនមួយនឹង USB ប្រសេទ C។ រចចាុរីន្នសនះ សា្ម តហវេូន សថរ្លិត និងឧរករនា៍ចល័តែៃទសទវតែតងែតសប្រងការភា្ជ រ់ USB សែងមីីសាកថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 ិិល់ថ្មពលរហូតែល់ 2.5 វាេ ត់ សពាលរជាវា
រានប្តឹមែតរ្ចាូលថ្មទូរេ័ពទាររេ់អ្នកែតរាុសណាណា ះ ។ ឧទាហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរៃែអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាេ ត់។ លក្ខនាៈលមអាិតែិ្នករសចចាកសទេពីការរ្្ជូនថ្មពលតាម USB រសងតងនការរ្្ជូនថ្មពលសនះែល់ 100 វាេ ត់។ វាមានទិេសៅពីរ ែូសច្នះឧរករនា៍អាចរ្្ជូន ឬទទួលរានថ្មពល។
សហងយថ្មពលសនះអាចប្តូភរានសិទារក្នុងសពលែតមួយ អំងុងសពលែែលឧរករនា៍សនះកំពុងរ្្ជូនទិន្នន័យ្្លងកាត់ការតភា្ជ រ់។

សនះអាចរ្ចារ់ែខសេសាកកុំព្យូទ័រយួរៃែទាងំអេ់ែែលមានលក្ខនាៈកម្មេិទ្ធិរញ្ញា នមួយអវេីដប្ររ់យ៉ា ងែែលសាកថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB េិង់ោរ។ អ្នកអាចសាកថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នកពីថ្មសាកចល័តមួយែែលអ្នកសាកថ្ម និងសា្ម តហវេូនសិសេងសទវតពីសពលសនះ។ អ្នកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នកចូលសៅ
ក្នុងសអប្កង់ខាងសប្ៅែែលភា្ជ រ់សៅនឹងែខសេថ្មពល សហងយសអប្កង់នឹងសាកថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នកសលសពលែែលអ្នកសប្រងវានសអប្កង់ សពាលរជាទាងំអេ់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C តូចមួយសនះ។ សែងមីីសប្រងតាមភិធីសនះ ឧរករនា៍ និងែខសេប្តូភែតសប្រងរាននមួយនឹងការរ្្ជូនថ្មពល USB ។
ប្ោន់ែតមានការភា្ជ រ់ប្រសេទ C មិនមានន័យថ្ែំសនាងរការសនះសធវេងរានសទ។

USB ប្រសេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 រជានេិង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរ្្ជូនទិន្នន័យររេ់ USB 3 រជា 5 Gbps រីក USB 3.1 រជា 10 Gbps ។ សនាះរជានការរ្្ជូនទិន្នន័យសទវេែង សលយនែូចតំនាភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទី 1 ។ USB ប្រសេទ C មិនែមននសរយងែូច
USB 3.1 សទ។ USB Type-C រជាប្ោន់ែតនរូរេណាឋា នតំនាភា្ជ រ់ សហងយរសចចាក ភិទ្យារងតរ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ែេិង សថរ្លិតសអនប្ែយ Nokia N1 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C រាុែនិសលពីសប្កាមវារជា USB 2.0 ទាំងប្េុង
សោយមិនមាន USB 3.0 សទ។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយ រសចចាកភិទ្យាទាំងសនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតេ្និទ្ធ។

Thunderbolt តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt រជានចំនុាចប្រទាក់ែិ្នករឹងែែលរ្ចាូលទិន្នន័យ ភីសែអូ អូឌីយា ូនិងថ្មពលក្នុងការតភា្ជ រ់ែតមួយ។ Thunderbolt រ្ចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) សៅនេញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ សហងយរែន្ថមថ្មពល
DC សៅទាំងអេ់ក្នុងែខសេែតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ែូចសៅនឹង miniDP (DisplayPort) សែងមីីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចំែនាកក Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C ។

រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 2 (សប្រងតំនាភា្ជ រ ់miniDP)
2. Thunderbolt 3 (សប្រងតំនាភា្ជ រ់USB ប្រសេទC)

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt 3 នាយំក Thunderbolt សៅ USB ប្រសេទ C ែែលមានសលីងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps សោយរសងតងតរាននប្ចកតូចមួយ ែែលិិល់ការតភា្ជ រ់សលយន និងង្យប្េួលរំិុតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរករនា៍រង្ហា ញ ឬទិន្នន័យែូចនប្ោយថ្េរឹង
ខាងសប្ៅនសែងម។ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ / រន្ធររេ់ USB ប្រសេទ C សែងមីីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ែែលរានោបំ្ទ។

1. Thunderbolt 3 សប្រងែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C - វានការរប្ងួមនិងអាចប្តងរ់រាន
2. Thunderbolt 3 តប្មូភនឹងសលីងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូភោ្ន នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ែែលមានប្សារ់ ឧរករនា ៍និងែខសេ
4. ការរ្្ជូនថ្មពលតាម USB មានរហូតែល់សៅ 130W សលសលងកុំព្យូទ័រែែលោំប្ទ

លក្ខនាៈពិសេេេំខាន់ដៃន Thunderbolt 3 សលង USB ប្រសេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថ្មពលសលសលង USB ប្រសេទ C សលសលងែខសេែតមួយ (លក្ខនាៈពិសេេខុេោ្ន រវាងិលិតិលសិសេងដោ្ន )
2. តំនាភា្ជ រ់ និងែខសេ USB ប្រសេទ C រជាតូចចសងអាមត និងអាចប្តងរ់រាន
3. ោំប្ទរណិាញ Thunderbolt (*ខុេោ្ន រវាងិលិតិលសិសេងដោ្ន )
4. ោំប្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4K
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា:ំ សលីងនសិទារទិន្នន័យអាចខុេោ្ន រវាងឧរករនា៍សិសេងដ។

10 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំែររំរួលរូរររេ់ Thunderbolt

HDMI 1.4a
ប្រនានរទសនះពន្យល់អំពី HDMI 1.4a និងលក្ខនាៈពិសេេររេ់វានមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចប្រទាក់ៃនអូឌីយាូ / ភីសែអ ូសោយឌីជីថលទាងំអេ់ ែែលោំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម សោយមិនមានការរប្ងួម។ HDMI ិិល់នូភចំនុាចប្រទាក់រវាងប្រេពអូឌីយា ូ/ ភីសែអូឌី ជីថលែែលអាចសប្រង
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូឌីជីថលែែលអាចសប្រងរាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចមីងរជាកាត់រន្ថយែខសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ HDMI ោបំ្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេិង់ោរខ្ពេ់ ឬមានរុនាភាពខ្ពេ់
រូករួមនឹងអូឌីយាូឌីជីថលចំរុះតាមែខសេែតមួយ។

លក្ខនាៈពិសេេ HDMI 1.4a
• HDMI Ethernet Channel- រែន្ថមរណិាញែែលមានសលីងនសលយនសៅតំនា HDMI ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រងទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលរានសរងក IP ររេ់ពួកវាសោយោ្ម នែខសេ អុីេជានាិតោច់សោយែងក។
• Audio Return Channel - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្សារ់សែងមីីរ្្ជូនទិន្នន័យអូឌីយាូ "អារ់្គេទាីម" សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការែខសេអូឌីយាូោច់សោយែងកពីោ្ន ។
• 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រ្ចាូល/រស្ចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ដែែលប្តួេប្តាយិ្លូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងកម្ម ភិធី 3D សលិទាះ។
• Content Type - ការចារ់េញ្ញា ភា្ល មដៃនប្រសេទមាតិការវាងសអប្កង់ និង ប្រេពសអប្កង់ ការសរងកទូរទេសេន៍សែងមីីរសងតងនប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពែែលែិអាកសលងប្រសេទខុនថិន ។
• Additional Color Spaces - រែន្ថមការោំប្ទេប្មារ់មាូែឌលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រងក្នុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហវេិកកុំព្យូទ័រ។
• 4K Support - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p ោបំ្ទសអប្កង់ជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធេុីសនមាា ឌីជីថលែែលសប្រងសលក្នុងសោងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចងន។
• HDMI Micro Connector - ឧរករនា៍ភា្ជ រ់តូច ថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសិសេងសទវត ែែលោបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p ។
• Automotive Connection System - ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីេប្មារ់ប្រព័ន្ធ ភីសែអូរថយនិែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីរំសពញនូភការទាមទារែតមួយរត់ៃនការតាមោនររិសា្ថ  ខនាៈសពលែែលិិល់រុនាភាពពិត HD ។

រុនាេមីតិិ HDMI
• រុនាភាព HDMI សិទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងួមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់មាត់រំិុត។
• HDMI តៃម្លទារិិល់ជូននូភរុនាភាព និងមុខង្រៃនអុីនធជាសហវេេឌីជីថលក៏ែូចនការោំប្ទប្រសេទភីសែអូែែលមិនរានរប្ងួមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធភាពសលងការចំណាយ។
• អូឌីយាូ HDMI ោំប្ទប្ទង់ប្រសេទអូឌីយាូនសប្ចងនពីសេិសរេអូេិង់ោរែល់េំសងងពហុឆាែនលសលជុំ ភិញ។
• រន្ធ HDMI រួមរ្ចាូលោ្ន នូភ ភីសែអូ និងពហុឆាែនលអូឌីយាូ សៅក្នុងែខសេែត មួយ កាត់រន្ថយៃថ្លចំណាយ ភាពេ្មុរសា្ម ញ និងការភាន់ប្ចងំៃនែខសេនសប្ចងនែែលរចចាុរីន្នកំពុងសប្រងសលក្នុងប្រព័ន្ធ A/V ។
• HDMI ោំប្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រេពភីសែអូ (ែូចនមាា េុីនចាក់ឌី ភីឌី) និង DTV ែែលសរងកនូភមុខង្រថ្មី។

សរងកថ្មពល សហងយឥរិយ៉រថ LED នមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សរងកថ្មពល សហងយឥរិយ៉រថ LED នមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
• ការចុចរ៊ូតុងថ្មពលក្នុងរយៈសពលចសនា្ល ះពី 50 មីលីភិនាទី សៅ 2 ភិនាទី នឹងសរងកឧរករនា៍។
• រ៊ូងតុងថ្មពលមិនស្្លងយតរសៅនឹងការចុចរែន្ថមសទវតសនាះសទ រហូតែល់ SOL (Sign-Of-Life, េញ្ញា ៃនជី ភិត) ប្តូភរានិិល់ែល់អ្នកសប្រងប្រាេ់។
• ការរស្ចាញពន្លជាៃនប្រព័ន្ធ LED អាប្េ័យសលងការចុចរ៊ូតុងថ្មពល។
• ប្ររ់ការរស្ចាញពន្លជា LED ែែលមានទាំងអេ់ (ពន្លជាកិារចុច/ LED ពន្លជាប្ោរ់ចុចរិូរនរ់/ LED សាកថ្ម) និង ឥរិយ៉រថនក់ោក់ែែលរានរង្ហា ញ។
• កប្មិតេសម្លងរានរិទតាមលំនាសំែងម។ វាអាចប្តូភរានសរងកឲ្យែំសនាងរការសលក្នុងការែំសងងង BIOS។
• ការការពារមិនរានរ្្ឈរ់សនាះសទ ប្រេិនសរងឧរករនា៍មិនមានការស្្លងយតរក្នុងកំងុងសពលែំសនាងរការសរងកចូលសប្រងប្រាេ់ ។
• និមិតិេញ្ញា  Dell ៖ សលចសចញក្នុងរយៈសពល 2 ភិនាទី រនាទា រ់ពីចុចរ៊ូតុងថ្មពល។
• រ៊ូតសពញសលញ៖ ក្នុងរយៈ 22 ភិនាទី រនាទា រ់ពីចុចរ៊ូតុងថ្មពល។
• ខាងសប្កាមរជានរនាទា ត់សពលសភោែែលនឧទាហរនា៍៖

រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ 11



រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែមិនមាន LED សទ សហងយនឹងសប្រងប្រាេ់ែំសនាងរការ LED ែែលមានប្សារ់ក្នុងប្រព័ន្ធសែងមីីិិល់េញ្ញា រង្ហា ញពីសា្ថ នភាពប្រព័ន្ធ

• អាោរ់ទ័រថ្មពល LED ៖

○ LED សលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពល រស្ចាញពន្លជាពនា៌ េ សលសពលែែលថ្មពលប្តូភរានិិត់ិ្គង់សចញពីប្ពីសេ្លងង។
• ឧរករនា៍រង្ហា ញថ្ម LED ៖

○ ប្រេិនកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងប្ពីសេ្លងង សនាះពន្លជាថ្មមានប្រតិរតិិការែូចតសៅ៖

1. ពនា៌េប្កាេ់ -ថ្មកំពុងែតសាក។ សលសពលែែលការសាករានសពញ LED រានរលត់។
○ ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រ កំពុងែតែំសនាងរការសោយសប្រងប្រាេ់ថ្មពលថ្ម ពន្លជាថ្មមានប្រតិរតិិការែូចតសៅ៖

1. រិទ -ថ្មសាករានប្ររ់ប្ោន់ (ឬកុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ)។
2. ពនា៌សលយងទុំប្កាេ់ - កប្មិតថ្មេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពទារខា្ល ំង សា្ថ នភាពថ្មកប្មិតទារ រជាអាយុកាលថ្មអាចមានរយៈសពលប្រែហល 30 នាទី ឬក៏តិចនងសនះ ។

• LED កាសមោេ

○ LED ពនា៌ េ រស្ចាញសលសពលែែលកាសមោេ សរងក។
• LED រិទេសម្លង មីប្កូហវេូន៖

○ សលសពលែំសនាងរការ (រិទេសម្លង) LED រិទេសម្លង មីប្កូហវេូន សលងប្ោរ់ចុច F4 រួរែតរស្ចាញពន្លជាពនា៌ េ។
• LEDs RJ45៖

○ តាោង 2. LED សលចំសហវងណាមួយៃន រន្ធ RJ45

ឧរករនា៍រង្ហា ញសលីងនភា្ជ រ់ (LHS) ឧរករនា៍រង្ហា ញេកម្មភាព (RHS)

ៃរតង ពនា៌សលយងទុំ

12 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

3

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 13



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x4) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. សោយសប្រងឧរករនា៍ោេ់ផ្្ល េទាិច េូមោេ់រប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ប្រយ័ត្ន: េូមកុំទាញ ឬោេ់រប្មររាតពីចំសហវងែែលនទីតាំងប្តសចវក។ ការសធវេងែររសនះអាចខូចខាតែល់រប្មររាត។

14 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



ចំណា:ំ ម្ជុលសលខាងសប្កាមរប្មររាតេប្មារ់សធវេងនែខសេែីៃនផ្ទា ងំអូឌីយាូរជាង្យនឹងែរករាក់។ ោក់រប្មររាតសលសលងៃិទាសាអា តសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែល់ម្ជុល។

ចំណា:ំ ជំដនខាងសប្កាមអនុភតិេប្មារ់ែតសលសពលអ្នកសោះេមាេភារសិសេងដសទវតសចញពីកុំព្យូទ័ររាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ ការផិ្ច់ែខសេថ្ម ឬការសោះថ្ម ការកំនាត់ BIOS សងងងភិញសលសលងកុំព្យូ័ទ័រររេ់អ្នក។

3. ផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងរប្មររាត
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងមាន។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងរប្មររាតនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយរុញរប្មររាតកា្យចូលទីតាងំ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x4) ប្រារំីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការសោះថ្ម
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

ចំណា:ំ ការសោះថ្ម េមាអា ត CMOS និងកំនាត់ BIOS សារនថ្មីសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំថ្ម សហងយិិល់ រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

16 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងវាមិនប្តូភរានផិ្ច់នមុន។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងថ្ម សៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងកិារចុច។

ចំណា:ំ ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មែិ្នកខាងសលង ក៏ភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធិងែែរ។

3. សលងកថ្មសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងថ្ម
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្ម សហងយ ិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 17



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង នមួយរន្ធស្ចចា ែែលប្តូភោ្ន សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងថ្ម នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនិងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំកិារចុច។

ចំណា:ំ ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មែិ្នកខាងសលង ក៏ភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធិងែែរ។ ប្តូភប្រាកែថ្ សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងប្តូភរានែំសងងងសលចសនា្ល ះថ្ម និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មែិ្នកខាងសលង និងសជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាបំ្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មែិ្នកខាងសប្កាមសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

18 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងកេនទាះែែលប្ររមាូឌុលអង្គចងចាសំចញ។
2. សប្រងប្មាមៃែររេ់អ្នកសោយប្រុងប្រយ័ត្នសែងមីីោេ់សញ្នមរសលខាងចុងៃនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់អង្គចងចាសំោតសងងង។
3. រុញ សហងយសោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

ចំណា:ំ អនុភតិជំដនទី 1 និងទី 2 សងងងភិញ ប្រេិនសរងមានមាូឌុលអង្គចងចាសំិសេងសទវតប្តូភសោះ។

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងកេនទាះែែលប្រររន្ធមាូឌុលអង្គចងចាសំចញ។
2. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសលសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
3. រុញមាូឌុលអង្គចងចាសំោយប្រុងប្រយ័ត្នសលប្ជុងមួយចូលសៅក្នុងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
4. េងតត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចនរ់សលនឹងកែន្លង។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចារំួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

ចំណា:ំ អនុភតិជំដនទី 1 និងទី 4 សងងងភិញ ប្រេិនសរងមានមាូឌុលអង្គចងចាសំិសេងសទវតប្តូភែំសងងង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

20 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលក្នុងរន្ធ SSD1

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សចញពីរន្ធ SSD1

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 រាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD1 ។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងករនទាះទរ់កំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញ និងសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធ SSD1 ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សលក្នុងរន្ធ SSD1

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 21



អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 រាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD1 ។

ចំណា:ំ ែំសងងងសជងងទប្មសមាា នប្ោយសា្ថ នភាពរឹង ប្រេិនសរងមិនរានែំសងងងសទ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលប្តូភរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយេនទាះសលសលងរន្ធកាត SSD1 ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធ SSD1 ។
3. សោយសប្រងប្រាេ់រសង្្គ លតប្មង់ ោក់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង ថ្ម
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ SSD1

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 រាុសណាណា ះ។

22 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD1 ។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងករនទាះទរ់កំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញ និងសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធ SSD1 ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD1

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 រាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD1 ។

ចំណា:ំ ែំសងងងសជងងទប្មសមាា នប្ោយសា្ថ នភាពរឹង ប្រេិនសរងមិនរានែំសងងងសទ។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលប្តូភរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD1 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 23



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយេនទាះសលសលងរន្ធកាត SSD1 ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធ SSD1 ។
3. សោយសប្រងប្រាេ់រសង្្គ លតប្មង់ ោក់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង ថ្ម
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលក្នុងរន្ធ SSD2

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សចញពីរន្ធ SSD2

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 រាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD2 ។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

24 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងពីរន្ធកាត SSD2 សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សលក្នុងរន្ធ SSD2

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 រាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD2 ។

ចំណា:ំ ែំសងងងសជងងទប្មសមាា នប្ោយសា្ថ នភាពរឹង ប្រេិនសរងមិនរានែំសងងងសទ។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលប្តូភរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងចូលក្នុងរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច ប្រេិនសរងមិនរានែំសងងង។
2. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយេនទាះសលក្នុងរន្ធ SSD2 សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងចូលសៅក្នុងរន្ធ SSD2 សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ SSD2

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 រាុសណាណា ះ។

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

26 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងករនទាះទរ់កំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធ SSD2 ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD2

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធវេងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 រាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ ែំសងងងសជងងទប្មសមាា នប្ោយសា្ថ នភាពរឹង ប្រេិនសរងមិនរានែំសងងងសទ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលប្តូភរានែំសងងងសលក្នុងរន្ធ SSD2 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយេនទាះសលសលងរន្ធ SSD2 ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធ SSD2 ។
3. សោយសប្រងប្រាេ់រសង្្គ លតប្មង់ ោក់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មរនទាះទរ់កំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង និងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. រិតភា្ជ រ់រង់េអាិតែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកំសៅប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រ

ការសោះកង្ហា រ 1
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រសំិា 1 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ចំណា:ំ កង្ហា រែែលរានរង្ហា ញរជាេប្មារ់ប្រព័ន្ធែែលមានប្កាហវេិចោច់ កង្ហា រ UMA អាចសលចសងងងខុេោ្ន រាុែនិែំសងងងតាមរសរវរែូចោ្ន ។

28 ការសោះ និងការែំសងងងសងងង ភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ និង (M1.6x4) មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រខាងសំិា (FAN1) សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំការិចុច។
2. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រខាងសំិាសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សលងកកង្ហា រខាងសំិា (FAN1) សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងកង្ហា រខាងសំិា
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រ 1 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រខាងសំិា (កង្ហា រ 1) សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងកង្ហា រ 1 នមួយរន្ធស្ចចា សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M1.6x4) មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កង្ហា រខាងសំិា (កង្ហា រ 1) សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះកង្ហា រ 2
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំៃនកង្ហា រ 2 សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

30 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M1.6x4) មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រខាងស្វេង (កង្ហា រ 2) សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាងំការិចុច។
2. ផិ្ច់ែខសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សលងកកង្ហា រខាងស្វេង (កង្ហា រ 2) សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងកង្ហា រខាងស្វេង
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំកង្ហា រ 2 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងកង្ហា រខាងស្វេង (កង្ហា រ 2) នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M1.6x4) មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រខាងស្វេង (កង្ហា រ 2) សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ ប្ពមទាំងកិារចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រស្វេង (កង្ហា រ 2) សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ (េប្មារ់កុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកាតប្កាហវេិកនរ់)
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីកា្យអង្គែំសនាងរការប្តនក់នអតិររមា េូមកុំរាះកែន្លងសិទារកំសៅសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ នតិខា្ល ញ់សលក្នុងែេីកររេ់អ្នកអាចកាត់រន្ថយេមត្ថភាពចម្លងកំសៅររេ់ខា្ល ញ់កំសៅ។

ចំណា:ំ កែន្លងទទួលកំសៅអាចនឹងសៅិសពលប្រតិរតិិការធម្មតា។ ទុកសពលសភោប្ររ់ប្ោន់សែងមីីកា្យកំសៅចុះប្តនក់មុនសពលអ្នករាះវា។

2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាំងកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរែំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

32 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ (ែូចមានរង្ហា ញសលសលងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ) សោះស្ចចា  (M2x6.5) រួនប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងក សហងយសោះកែន្លងទទួលកស៉ៅដា សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ (េប្មារ់កុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជរ់កាតប្កាហវេិកនរ)់
សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័ត្ន: ការតប្មង់ឧរករនា៍ទទួលកំសៅមិនប្តឹមប្តូភអាចសធវេងឲ្យខូចែល់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងអង្គែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬឧរករនា៍ទទួលកំសៅប្តូភសោះែូរ េូមសប្រងរនទាះទរ់កំសៅ ឬកាភែែលរានិិល់ក្នុងប្រអរ់េមា្ភ រសែងមីីនានារាននូភការចម្លងកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាំងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសា្គេិសោះ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 33



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងឧរករនា៍ទទួលកស៉ិៅ នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសោយសលខសលសលងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ) ចារ់ស្ចចា  (M2x6.5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីកា្យអង្គែំសនាងរការប្តនក់នអតិររមា េូមកុំរាះកែន្លងសិទារកំសៅសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ នតិខា្ល ញ់សលក្នុងែេីកររេ់អ្នកអាចកាត់រន្ថយេមត្ថភាពចម្លងកំសៅររេ់ខា្ល ញ់កំសៅ។

ចំណា:ំ កែន្លងទទួលកំសៅអាចនឹងសៅិសពលប្រតិរតិិការធម្មតា។ ទុកសពលសភោប្ររ់ប្ោន់សែងមីីកា្យកំសៅចុះប្តនក់មុនសពលអ្នករាះវា។

2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាំងកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរែំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

34 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ (ែូចមានរង្ហា ញសលសលងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ) សោះស្ចចា ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

• កែន្លងទទួលកំសៅេប្មារ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយកាតប្កាហវេិកនរ់៖ ស្ចចា  (M2.5x6) រួនប្ោរ់
• កែន្លងទទួលកំសៅេប្មារ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយកាតប្កាហវេិកោច់៖ ស្ចចា  (M2.5x6) ប្រាមំួយប្ោរ់

2. សលងក សហងយសោះកែន្លងទទួលកស៉ៅដា សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ
សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័ត្ន: ការតប្មង់ឧរករនា៍ទទួលកំសៅមិនប្តឹមប្តូភអាចសធវេងឲ្យខូចែល់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងអង្គែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬឧរករនា៍ទទួលកំសៅប្តូភសោះែូរ េូមសប្រងរនទាះទរ់កំសៅ ឬកាភែែលរានិិល់ក្នុងប្រអរ់េមា្ភ រសែងមីីនានារាននូភការចម្លងកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញទីតាំងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីសា្គេិសោះ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 35



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងឧរករនា៍ទទួលកស៉ិៅ នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសោយសលខសលសលងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ) ចារ់ស្ចចា ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

• កែន្លងទទួលកំសៅេប្មារ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយកាតប្កាហវេិកនរ់៖ ស្ចចា  (M2.5x6) រួនប្ោរ់
• កែន្លងទទួលកំសៅេប្មារ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយកាតប្កាហវេិកោច់៖ ស្ចចា  (M2.5x6) ប្រាមំួយប្ោរ់

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ងំ I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់ ភិធីសា្គេិសែងមីីសោះសចញ។

36 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងផ្ទា ំង I/O ។
2. សលងកែខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះស្ចចា  (M2x4) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. សលងកផ្ទា ងំ I/O សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំង I/O នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងផ្ទា ងំ I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងែខសេសអប្កង់ និងប្តសចវកសអប្កង់ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

38 ការសោះ និងការែំសងងងសងងង ភិញ



ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 39



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសជងងទប្មែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាសមោេ  និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសែងមីីផិ្ច់វាសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្វេងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសំិាសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
6. សលងកប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្វេង និងខាងសំិាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. រុញសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
8. រនាទា រ់ពីអនុភតិជំដនខាងសលងទាំងអេ់រួចសហងយ អ្នកសលេល់ែតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់រាុសណាណា ះ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងែខសេសអប្កង់ និងប្តសចវកសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលពីសប្កាមប្តសចវកសអប្កង់។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែនមួយរន្ធស្ចចា សលប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំ និងខាងស្វេង។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងស្វេងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសំិាសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកាសមោេ សៅែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ សប្រងកមា្ល ងំរងវេិលស្ចចា ថ្មមដ សលសពលមួលរនិឹងស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សែងមីីសចវេវាងកុំកា្យខូចសធ្មញស្ចចា ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានរក្សាទុកសលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ អ្នកប្តូភែតរ្ចាូលសា្ល កសេវាកម្មសលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអ្នកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអ្នករានសធវេងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ ប្តូភសធវេងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ មុននឹងផ្ដា ច់ែខសេសចញពីប្រព័ន្ធ េូមកត់ចំណាអំំពីទីតាំងររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ែូសច្នះអ្នកអាចភា្ជ រ់ែខសេសងងង ភិញរានប្តឹមប្តូភ រនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធរួច។

2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
5. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD1 ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD2 ។
7. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

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

8. សោះ កង្ហា រខាងសំិា។
9. សោះ កង្ហា រខាងស្វេង។
10. សោះផ្ទា ងំ I/O។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

រូរ 3. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

1. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពល 2. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រខាងស្វេង
3. ែខសេអង់ែតនខាងស្វេង (មានែតចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយអង់ែតនេកម្មរាុសណាណា ះ) 4. ែខសេឧរាល័រខាងស្វេង
5. ែខសេកាដា រចុច 6. ែខសេឧរាល័រខាងសំិា
7. ែខសេអង់ែតន 8. ែខសេអង់ែតនខាងសិាំ (មានែតចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ រ់មកនមួយអង់ែតនេកម្មរាុសណាណា ះ)
9. ែខសេកង្ហា រខាងសំិា 10. ែខសេសអប្កង់
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រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសជងងទប្មែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ែខសេកាសមោេ  និងែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសេទ C សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. រករង់េអាិតមីឡាែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័ររាេ និងែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេឧរាល័ររាេសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
8. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. ផិ្ច់ែខសេកិារចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
10. សោះស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសេទ C សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
11. រករង់េអាិតមីឡាែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័ររាេ និងែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតឥតែខសេសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
13. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេឧរាល័ររាេសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
14. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាតឥតែខសេ។
15. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
16. សោះស្ចចា  (M2x4) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
17. សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានរក្សាទុកសលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ អ្នកប្តូភែតរ្ចាូលសា្ល កសេវាកម្មសលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអ្នកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអ្នករានសធវេងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ ប្តូភសធវេងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

រូរ 4. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

1. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពល 2. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រខាងស្វេង
3. ែខសេអង់ែតនខាងស្វេង (មានែតចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយអង់ែតនេកម្មរាុសណាណា ះ) 4. ែខសេឧរាល័រខាងស្វេង
5. ែខសេកាដា រចុច 6. ែខសេឧរាល័រខាងសំិា
7. ែខសេអង់ែតន 8. ែខសេអង់ែតនខាងសិាំ (មានែតចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលភា្ជ រ់មកនមួយអង់ែតនេកម្មរាុសណាណា ះ)
9. ែខសេកង្ហា រខាងសំិា 10. ែខសេសអប្កង់

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងរង្គុំោក់ៃែ និងរង្គុំកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័ររាេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័ររាេសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាតឥតែខសេ ។

តាោងខាងសប្កាមសនះ ិិល់នូភរូរោងពនា៌ែខសេអង់ែតនេប្មារ់កាតឥតែខសេែែលោបំ្ទសោយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តាោង 3. រនុិាំពនា៌ែខសេអង់ែតន

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងកាតឥតែខសេ ពនា៌ែខសេអង់ែតន

េំខាន់ (ប្តីសកានាពនា៌េ) ពនា៌េ

រនាទា រ់រនសេំ (ប្តីសកានាពនា៌ស្ច្ម ) ពនា៌ស្ច្ម

5. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសេទ C សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. រិតភា្ជ រ់រង់េអាិតមីឡាែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរាល័ររាេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
8. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតឥតែខសេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័ររាេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័ររាេសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
11. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរន្ធ USB ប្រសេទ C សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
13. រិតភា្ជ រ់រង់េអាិតមីឡាែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរាល័ររាេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
14. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកាសមោេ សៅែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
15. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងសជងងទប្មែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
16. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ចារ់ែខសេសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ សប្រងកមា្ល ងំរងវេិលស្ចចា ថ្មមដ សលសពលមួលរនិឹងស្ចចា  (M2x4) ពីរប្ោរ់សែងមីីសចវេវាងកុំកា្យខូចសធ្មញស្ចចា ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
3. ែំសងងង កង្ហា រខាងសំិា។
4. ែំសងងង កង្ហា រខាងស្វេង។
5. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
6. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD2 ។
7. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សលក្នុងរន្ធ SSD1 ។
8. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
9. ែំសងងង ថ្ម។
10. ែំសងងង រប្មររាត។
11. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អង់ែតន

ការសោះអង់ែតន
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានរក្សាទុកសលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ អ្នកប្តូភែតរ្ចាូលសា្ល កសេវាកម្មសលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអ្នកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអ្នករានសធវេងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ ប្តូភសធវេងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ មុននឹងផ្ដា ច់ែខសេសចញពីប្រព័ន្ធ េូមកត់ចំណាអំំពីទីតាំងររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ែូសច្នះអ្នកអាចភា្ជ រ់ែខសេសងងង ភិញរានប្តឹមប្តូភ រនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធរួច។

2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
5. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD1 ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD2 ។
7. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

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

8. សោះ កង្ហា រ 1។
9. សោះ កង្ហា រ 2។
10. សោះផ្ទា ងំ I/O។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
12. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំអង់ែតន សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង់ែតនខាងសំិាសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. សោះស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង់ែតនខាងស្វេងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
3. កត់ចំណាពំីការរត់ែខសេអង់ែតនតាមរន្លងរត់ែខសេសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. សោះែខសេអង់ែតនពីរន្លងរត់ែខសេសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
6. សលងកអង់ែតនខាងស្វេង និងខាងសំិានមួយែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងអង់ែតន
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំអង់ែតន សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីភិធីែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់អង់ែតនសៅក្នុងរន្ធសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ោក់ែខសេអង់ែតនតាមរន្លងរត់ែខសេសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងអង់ែតនខាងសំិា នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង់ែតនខាងសំិាសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
6. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងអង់ែតនខាងស្វេង នមួយរន្ធស្ចចា សលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង់ែតនខាងស្វេងសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
4. ែំសងងង កង្ហា រ 2។
5. ែំសងងង កង្ហា រ 1។
6. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។

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

7. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD2 ។
8. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD1 ។
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9. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
10. ែំសងងង ថ្ម។
11. ែំសងងង រប្មររាត។
12. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច
សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលក្នុង មុននឹងសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានរក្សាទុកសលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ អ្នកប្តូភែតរ្ចាូលសា្ល កសេវាកម្មសលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអ្នកោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអ្នករានសធវេងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ ប្តូភសធវេងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ មុននឹងផ្ដា ច់ែខសេសចញពីប្រព័ន្ធ េូមកត់ចំណាអំំពីទីតាំងររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ែូសច្នះអ្នកអាចភា្ជ រ់ែខសេសងងង ភិញរានប្តឹមប្តូភ រនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធរួច។

2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម។
4. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
5. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD1 ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD2 ។
7. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

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

8. សោះ កង្ហា រ 1។
9. សោះ កង្ហា រ 2។
10. សោះផ្ទា ងំ I/O។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
12. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
13. សោះ អង់ែតន។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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រនាទា រ់ពីអនុភតិតាមជំដនែែលប្តូភរានកំនាត់នមុនមក សយងងសលេល់ែតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចរាុសណាណា ះ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច
សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញទីតាំងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលងៃិទាោរសេ្មង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង អង់ែតន។
2. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
5. ែំសងងង កង្ហា រ 2។
6. ែំសងងង កង្ហា រ 1។
7. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។

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

8. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD2 ។
9. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ពីរន្ធ SSD1 ។
10. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
11. ែំសងងង ថ្ម។
12. ែំសងងង រប្មររាត។
13. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវេងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

54 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



ការសោះប្សាយរញ្ហា

កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសា្គ ល់ថ្នកម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ ePSA)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  SupportAssist រជារានភា្ជ រ់សលក្នុង BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយសោយខ្លួនកងខាងក្នុង។ កម្មភិធី
ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  SupportAssist ិដាល់នូភជសប្មងេមួយចំនួនេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់ ឬប្កុមឧរករនា៍។ វាអនុញ្ញា តកា្យអ្នក៖

• ែំសនាងរការការសធវេងសតេិសោយេវេ័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូែអនិរេកម្ម។
• សធវេងសតេិមដាងសទវត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
• ែំសនាងរការការសធវេងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានរោជ័យ
• សមងលសារសា្ថ នភាពែែលរង្ហា ញ ថ្សតងការសធវេងសតេិប្តូភរានរ្ចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
• សមងលសាររញ្ហា ែែលរង្ហា ញថ្សតងមានរញ្ហា ឬសទអំងុងសពលសធវេងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាខ្លះរជាេប្មារ់ែតឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនសនាះសទ សហងយតប្មូភឲ្យមានអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ចូរប្រាកែននិចចាថ្អ្នកមានភតិមានសលមុខកុំព្យូទ័រសពលសតេិ ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា រានសធវេងសងងង។

េប្មារ់ពរែន្ថម េូមសមងល ការប្តួតពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូត SupportAssist ។

ពន្លជាសេ្លងងភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សេ្លងងសា្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញសា្ថ នភាពថ្មពល និងសាកថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់—អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

ពនា៌សលយងទុំ—កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ

• អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5 ភាររយ។
• កុំព្យុទ័រេ្ថិតសលក្នុងសា្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលយងទុំ នមួយេសម្លងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា រោជ័យ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលយងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនិ រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនសា្គ ល់អង្គចងចា ំឬ RAM។

តាោងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសិសេងដៃន ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

តាោង 4. សលខកូែ LED

សលខកូែសេ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

1,1 រោជ័យក្នុងការរកសញងញ TPM

1,2 រោជ័យដវេា េ SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

1,5 រោជ័យ i-Fuse

1,6 រោជ័យ EC ខាងក្នុង

2,1 រោជ័យអង្គែំសនាងការ

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

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

2,4 រោជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)
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តាោង 4. សលខកូែ LED(រានរនិ)

សលខកូែសេ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,5 អង្គចងចាំែំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 រោជ័យសអប្កង់ - សារ SBIOS

2,8 រោជ័យសអប្កង់ - ការរកសញងញ EC ៃនការរោជ័យិ្លូភថ្មពល

3,1 ថ្មប្ោរ់េំែរាត

3,2 រោជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,4 រកសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 រោជ័យថ្មពល

3,6 ការដវេា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

4,1 DIMM អង្គចងចាំ៖ ការរោជ័យថ្មពល

4,2 ែខសេថ្មពលអង្គែំសនាងរការ៖ ការរោជ័យសលងការតភា្ជ រ់

ពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពកាសមោេ ៖ រង្ហា ញ ថ្សតងកាសមោេ កំពុងសប្រង រឺអត់។

• ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមោេ កំពុងប្តូភរានសប្រងប្រាេ់។
• រិទ — កាសមោេ មិនេ្ថិតក្នុងការសប្រងប្រាេ់។

ពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពចាក់សសារិូរនរ់៖ រង្ហា ញថ្សតងការចាក់សសារិូរនរ់ រិទ ឬសរងក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — Caps Lock សរងកែំសនាងរការ។
• Off — ចាក់សសា Cap Lock រិទ។

កម្មភិធីេវេ័យសតេិភា្ជ រ់មកសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ (M-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

M-BIST រជានកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យេវេ័យសតេិែែលមានប្សារ់ែែលសធវេងឲ្យមានភាពប្តឹមប្តូភៃនការ ភិនិច្ឆ័យសលងការរោជ័យៃនឧរករនា៍រញ្្ជ ែែលរានរងតរ់ (EC) សលក្នុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ M-BIST ប្តូភែតសរងកែំសនាងរតាមធម្មតាមុន POST និងអាចែំសនាងរការសលសលងប្រព័ន្ធែែលមិន
ែំសនាងរការរានែែរ។

សែងមីីអនុភតិឧរករនា៍ភិនិច្ឆ័យេវេ័យសតេិ (M-BIST) េូមអនុភតិតាមែំណាក់កាលែូចខាងសប្កាម៖

1. ចុច និងេងតត់ប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុងថ្មពលែំណាលោ្ន សែងមីីែំសនាងរការកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មរំេ្លជានពនា៌សលយងទុំសលសពលមានការរោជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ោក់រនទាះប្រព័ន្ធសែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា សនះ។

ចំណា:ំ LED សា្ថ នភាពថ្មមិនរានរំេ្លជាសទ ប្រេិនសរងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនះកំពុងែំសនាងរការប្រប្កតី។

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

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសលសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10 ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាច
សកងតសងងងមុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មុងទុកកកសារររេ់អ្នក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ់ Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសលសពលែែលវារោជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការរោជ័យែិ្នកេូហវេែភរ ឬដែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery េូមសមងល https://www.dell.com/support/article/sln317666/។
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ការដវេា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកប្រែហលនប្តូភដវេា េ (អារ់សែត) BIOS សលសពលមានការអារ់សែត ឬសលសពលអ្នករិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

េូមអនុភតិតាមជំដនទាងំសនះសែងមីីអារ់សែត BIOS ៖

ការប្ពមាន: BitLocker រួរប្តូភរានរិទមុនសពលសធវេងការអារ់សែត BIOS ឬប្តូភការកូនសសារសិារ BitLocker សងងង ភិញ រនាទា រ់ពីសធវេងការអារ់សែតរួច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចូលសៅ www.dell.com/support ។
3. ចុចសលងពាក្យ Product Support វាយរ្ចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុខង្ររកសមងលេវេ័យប្រភតិិ ឬរកសមងលសោយខ្លួនកងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលងពាក្យ Drivers & downloads#menucascade-separator Find it myself (រកវាសោយខ្លួនកង)។
5. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហងយពប្ងីកពាក្យ BIOS ។
7. េូមចុច Download សែងមីីទាញយកកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរងអាេ់េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរ្ចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតកកសារអារ់សែត BIOS ែែលរានរក្សាទុក។
9. ចុចសទវេែងសលងរូរតំណាងកកសារអារ់សែត BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីការសរងក BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One Time េូមសមងល https://www.dell.com/support/article/sln305230។

.

ការដវេា េ BIOS (ឧរករនា៍ USB)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 7 សលក្នុង "ការសធវេងរចចាុរីន្នភាព BIOS" សែងមីីទាញយកកកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ែែលរានចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសងតងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោឋា ន SLN143196 at www.dell.com/support។
3. ចម្លងកកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធវេងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រសហងយចុច F12 សលសពលែែលសា្ល កេញ្ញា ងូសដ្គ  Dell ប្តូភរានរង្ហា ញសលសលងសអប្កង់។
6. រ៊ូតសៅកាន់ប្ោយ USB ពីមុជានុយ One Time Boot Menu ។
7. វាយរ្ចាូលស្ម្ម ះកកសារកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។
8. BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។ អនុភតិតាមការែនានាសំលសលងសអប្កង់សែងមីីរ្ចារ់ការសធវេងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។

សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
េូមែនានាឲំ្យរសងតងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជានាិតរាន សោយសារែតរញ្ហា ភា្ជ រ ់WiFi សនាះែំសនាងរការភែិ WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែំសនាងរការខាងសប្កាមសនះ ិិល់ការែនានាអំំពីរសរវរសប្រងភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISP មួយចំនួន (អ្នកិិល់សេវាអុិនធជានាិត) ិិល់នូភឧរករនា៍មាូែឹម/សោេ តទ័រ ែែលរួមរ្ចាូលោ្ន ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសោេ តទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចាំរយៈសពល 30 ភិនាទី។
5. សរងកសោេ តទ័រឥតែខសេ។
6. សរងកមាូឌឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការរស្ចាញថ្មពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទ
អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសលេល់សលងកុំព្យូទ័រ សរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធក៏សោយ។ ែំសនាងរការខាងសប្កាមសនះ ិិល់ការែនានាំអំពីរសរវររស្ចាញថ្មពលសេេេល់៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ រប្មររាត។

ចំណា:ំ ថ្មប្តូភែតផិ្ច់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ (េូមសមងលជំដនទី 3 សលក្នុង ការសោះរប្មររាត

3. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់ក្នុងរយៈសពល 15 ភិនាទីសែងមីីរោសោះថ្មពលសេេេល់។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេវេងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិកតយរប្តនភទំនិញ រ័នាណា សភចខចារ់ ភិកតយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell ិិល់នូភជសប្មងេសេវាោំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មងេទាំងសនះអាចែប្រប្រួលសៅតាមប្រសទេ និងិលិតិល សហងយនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រែហលនមិនអាចមានសលក្នុងតំរន់ររេ់អ្នក។ សែងមីីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការោបំ្ទែិ្នករសចចាកសទេ ឬ
ការរសប្មងសេវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្រសេទោបំ្ទររេ់អ្នក។
3. សិទាមងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សលក្នុងរ្្ជីទមា្ល ក់ Choose a Country/Region(សប្ជងេយកប្រសទេ/តំរន់ សលខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬោបំ្ទែែលេមប្េរែិអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អ្នក។
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