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សប្រប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននររេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរប្េិនរានទិញោច់សោយែងកពីរា្ន  ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

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

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័ត្ន: ការជួេជុលនសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតតាការសោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការលតាល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងប្យ។ អាន និងអនុភតតាតាមការែនានាេំុភតតាិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាប្រការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងភីនសទ។

ប្រយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសច្នះប្រេិនសរប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកភីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអ្លីែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សលដាប្មសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថាអ្នកសធ្លប្តាម សេចកតាីែនានាេំតាីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថានលទាកែនួងសធ្លប្ការររេ់អ្នករជាមានភាពរ៉រសេ្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
4. ផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណាតា ញ។

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

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

1

6 ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


ការផ្ដា ច់ចរនតាអរ្គិេនីស្តា ទិក—ការការពារ ESD
ESD រជានកង្លល់ែ៏ធំមួយសៅសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ ការស្កតិចសពកអាចសធ្លប្ឱ្យខូចខាតសេវរ្លីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកប្តសងប្ង ឬអាយុកាល
លលិតលលមានរយៈសពលខួី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានេប្មារ់តប្មូភការថាមពលទារ និងែង់េុីសតសកប្នសងប្ង ការការពារ ESD រជាសធ្លប្ឱ្យ ការប្ពនយរារម្ភសកប្នសងប្ង។

សោយស្រែតែង់េុីសតសកប្នសងប្ងននឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រប្ប្រាេ់សៅក្នុងលលិតលលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងលលិតលល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុលលសនះភិធីស្ប្េ្តមួយចំនួនននែល្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតតាសទ។

ប្រសភទែែលប្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ននការមិនែំសនាប្រការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណាតា លឱ្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភួាមៗនិងទាងំប្េុង។ ឧទាហរនា៍ននការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនតាសថ សហប្យរសង្កប្តរានភួាមនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភារសប្ចប្នននសពលសភោសៅសពលការខូចខាតសកប្តសងប្ងវាមិនប្តូភរានែឹងភួាមៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនតាសថររាុែនតាការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះសហប្យមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួាមៗសនាះសទ។ ការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចប្នេរាតា ហ ៍ឬសប្ចប្នែខសែប្ម្បីរោយរាត់សហប្យក្នុងសពលតំណាលរា្ន អាចរណាតា លឱ្យខូចរុនាភាពននអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនសែប្ម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចប្នពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្ស្យរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត ់(សៅថាភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែប្សលប្ររួេ") ។

អនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះសែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• សប្រប្ែខសេនែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រប្ែខសេមិនឆួងចរនតាឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនលតាល់ការការពាររានប្ររ់ប្រាន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែល្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្រាន់សលប្ែល្នកែែលសនាះនឹងរសង្កប្នេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ក្នុងកែនួងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆួងចរនតា។ សរប្អាចសធ្លប្េូមសប្រប្កប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈប្។
• សពលសោះេមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ពីកាតុងែែលសលប្មក ហាមែកេមាេនាតុទាងំសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆួងចរនតាសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចរ៉ល់ក្នុងការែំសងប្ងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថាអ្នកប្តូភសោះររេ់ឆួងចរនតាអរ្គិេនីសចញពីខួនន

ររេ់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆួងចរនតា ប្តូភោក់េមាេភារទាំងសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD
ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលប្តូភរានសប្រប្ប្រាេ់សប្ចប្នរំលុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតារួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។

េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា
េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD រជា៖

• កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច – កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនួាេ់នានាអាចោក់សលប្វាសៅសពលែំសនាប្រការសេវាកម្ម។ សៅសពលសប្រប្កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េនល សហប្យែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្ស្រសៅសលប្ប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាប្រការ។ សៅសពលែែលប្តូភរានោក់ឱ្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភសធ្លប្សេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សៅសលប្កប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសៅក្នុងនែររេ់អ្នក
សៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរ។

• ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  – ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកនែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្ស្រសៅសលប្ែល្នករឹងប្រេិនសរប្កប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច សែប្ម្បីការពារែល្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណាតា ះអាេន្នសៅសលប្កប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីននពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  រវាងែេ្បកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែល្នករឹងប្តូភរានសរសៅថានការចងភា្ជ រ់រា្ន ។ េូមសប្រប្ែតឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។ ហាម
សប្រប្ែខសេពាក់នឹងកនែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថាែខសេសភួប្ងខាងក្នុងននែខសេពាក់នឹងកនែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហប្យប្តូភែតប្តូភរានប្តនតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតែល្នករឹងររេ់ ESD សោយនចែន្យ។ សយប្ង
េូមលដាល់អនុស្េន៍ឱ្យសធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែនិងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន យ៉ា ងសហាចណាេ់មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។

• ឧរករនា៍សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែ ESD – ែខសេសភួប្ងសៅខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រប្កាន់ែតយូរ។ សៅសពលសប្រប្ឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្លប្ការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំលុតក៏មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែរជានភិធីស្ញ្េតាែ៏លអាសែប្ម្បីសធ្លប្សតេតារសរវនសនះ។ ប្រេិនសរប្អ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែប្ម្បីរកសមប្លថាសតប្ពួកសរមានមួយឬសទ។ សែប្ម្បីអនុភតតាការសធ្លប្សតេតា េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេនែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេតា ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកនែររេ់អ្នកសហប្យចុចរ៊ូតុងសែប្ម្បីសតេតា។ សភួប្ងពនា៌នរតង រញ្្ជ ក់ថាការសធ្លប្សតេតាសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សភួប្ងពនា៌ប្កហមសហប្យមានេំសងងសរ៉ទ រញ្្ជ ក់ថាការសធ្លប្សតេតាសនះររ៉ជ័យ។

• ស្រនាតុអុីេូងង់ – វាមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែនួងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនួាេ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហប្យនញឹកបរ់រជាមានចរនតាឆួងកាត់។
• មជ្ឈោឋា នសធ្លប្ការ – មុនសពលោក់ឱ្យសប្រប្ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD េូមវាយតនមួស្្ថ នភាពសៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មប្រជាខុេរា្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលប្តុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មប្ប្តូភរានែំសងប្ងនធម្មតា

សៅក្នុងទូសរាកមួយសៅក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលប្តុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសៅសលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមប្លតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលរា្ម នការរ៉យរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្រាន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆួងចរនតា ESDសោយមាន
កែនួងទំសនររែន្ថមសែប្ម្បីរំសពញនូភប្រសភទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែនួងសនាះក៏រួរែតរា្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរង្កឱ្យសកប្តមានការឆួងចរនតា ESD ។ សៅសលប្កែនួងសធ្លប្ការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរួាេទាិចសលសេងៗរួរែតប្តូភរានផួ្េ់ទីយ៉ា ងសហាចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនួាេ់ែែលង្យឆួងចរនតាមុនសពលសធ្លប្ការនក់ែេតាងសលប្េមាេភារែល្នករឹងណាមួយ។

• កញចារ់ ESD – រ៉ល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆួងចរនតាទាងំអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនតាស្តា ទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនតាស្តា ទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រប្។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសលប្ប្តលរ់នូភសប្រងងរនួាេ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រប្ការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែល្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហប្យេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្លូមែូចរា្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រប្សៅក្នុងប្រអរ់សែប្មែែលសប្រងងរនួាេ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសៅសលប្នលទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហប្យសប្រងងរនួាេ់នានាមិនរួរោក់សៅែល្នកខាងសលប្ននការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែល្នកខាងក្នុងននការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនួាេ់នានាសៅក្នុងនែររេ់អ្នកននិចចាសៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សៅសពលផួ្េ់រតាូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភរតាូរ ឬសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភប្ររល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំលុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកតាីេសង្ខរ េតាីពីការការពារ ESD
វាប្តូភរានលតាល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រប្ែខសេែីពាក់នឹងកនែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សៅសពលលតាល់សេវាកម្មសលប្លលិតលល Dell ។ សលប្េពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែល្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនតាពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ ់សៅសពលកំពុងែំសនាប្រការសេវាសហប្យពួកសរប្តូភសប្រប្ការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សៅសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភរតាូរ ឬសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភប្ររល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំលុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



ការសលប្កឧរករនា៍
េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសៅសពលសលប្កឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័ត្ន: កុំសលប្កទម្ងន់សលប្េពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រប្ធននានរែន្ថមឬសប្រប្ឧរករនា៍សលប្កសមកានិច។

1. សរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជប្ងររេ់អ្នកឱ្យសចញពីកែនួងែែលមានសេ្ថរភាពសហប្យតប្មង់ប្មាមសជប្ងររេ់អ្នកសចញសប្ៅ។
2. ពប្ងឹងស្ច់ែុំក់លសពាះ។ ស្ច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នកសៅសពលអ្នកសលប្កភត្ថុសងប្ង។
3. សលប្កសោយសប្រប្សជប្ងររេ់អ្នក មិនែមនខ្នងររេ់អ្នកសងប្ងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យសៅជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នក សនាះអ្នកសប្រប្កមួាងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាឱ្យខ្នងររេ់អ្នកឈរប្តង់ មិនថាសពសលប្កសងប្ង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថមទម្ងន់ននរ៉ងកាយររេ់អ្នកសៅកាន់រនទាុកែែលប្តូភសលប្ក។ សជវេវាងការរង្លិលរ៉ងកាយនិងខ្នងររេ់អ្នក។
6. អនុភតតាតាមរសចចាកសទេែូចរា្ន សនះែែរ ែតតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េសៅសពលោក់ចុះរនទាុកែែលប្តូភសលប្ក។

សប្កាយពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអ្នករញចារ់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងសប្ៅសលសេងៗ កាត និងែខសេ មុននឹងសរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសភួប្ងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ប្រេិនសរប្ចាំរាច់ េូមសលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភសោយែំសនាប្រការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

8 ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម

• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #0
• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #1
• ឧរករនា៍រាេ់ផួ្េទាិក

ចំណា:ំ ទួនាជាភីេ #0 េប្មារ់ស្ចចា  0-1 និងទួនាជាភីេ #1 េប្មារ់ស្ចចា  2-4។

រញ្ជីស្ចចា
តារ៉ងខាងសប្កាមលតាល់នូភរញ្ជីស្ចចា ែែលប្តូភសប្រប្េប្មារ់ភា្ជ រ់េមាេភារសលសេងៗ។

តារ៉ង 1. រញ្ជីស្ចចា

េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មររាត M2.5x6 6

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេរា្ន សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

ថ្ម M2x3 4

ផ្ទា ងំសអប្កង់ M2x2 4

កង្ហា រប្រព័ន្ធ M2x5 2

សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង M2x3 4

សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង M3x3 4

កែនួងទទួលកំសៅ - ោច់ M2x3 3

ប្តសចវក M2.5x2.5 10

ផ្ទា ងំ I/O M2x4 2

រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល M2x2 1

ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល M2x3 1

2
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េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ (នជសប្មប្េ) M2x2 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x2 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x3 1

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x4 1

រនទាះរាះ M2x2 6

សជប្ងទប្មកាតឥតែខសេ M2x3 1

កាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព

ការសោះកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព សែប្ម្បីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
2. រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព សចញពីកុំព្យូទ័រ។

10 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



ការែំសងប្ងកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ទាញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ទាំងរី [1] ។
2. សោះស្ចចា  (M2.5x6) ប្រាមំួយែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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3. សោយសប្រប្ឧរករនា៍រាេ់ សោះរប្មររាតសចញពីប្រព័ន្ធ [3]។
4. សលប្ក រប្មររាតសហប្យយកវាសចញពីប្រព័ន្ធ [1]។

12 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



ការែំសងប្ងរប្មររាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មររាតសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
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2. េង្កត់ែរម និងចំសហវងននរប្មររាតរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។
3. មួលរនតាឹងស្ចចា ទាំងរីសហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.5x6) ប្រាំមួយែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1, 2]។

14 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
2. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេតាីពីថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន:

• ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសៅសពលសប្រប្ប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• សធ្លប្ឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចប្នរំលុតតាមែតអាចសធ្លប្រានមុននឹងសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ ។ វាអាចប្រប្ពឹតតាសៅរានសោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធសែប្ម្បីសប្រប្ប្រាេ់ថ្ម។
• ហាមរំែរក ទមួាក់ សធ្លប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែនទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលប្នលទាថ្ម។
• មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
• ហាមសប្រប្ប្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែប្ម្បីរាេ់ថ្មសចញ។
• ប្តូភប្រាកែថាស្ចចា ណាមួយសៅសពលសធ្លប្ការសលប្លលិតលលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ខុេកែនួងសែប្ម្បីរង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតសៅសលប្ថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសលសេងៗសទវត។
• ប្រេិនសរប្ថ្មប្តូភរាននរ់ក្នុងឧរករនា៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថា្ន ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬនែរូែចកចាយ និងអ្នកលក់រនតាររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។
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ការសោះថ្ម
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3. សលប្កថ្មសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។

ការតសមួប្ងថ្ម
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្មនមួយរន្ធស្ចចា សៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2] ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ រប្មររាត
2. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាេ់រនួឹះមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់មាូឌុលសោតសចញសងប្ង [1]។
2. សោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំ[2]។
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ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមរនួាក់សលប្មាូឌុលអង្គចងចាំនមួយសថរសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យរុញមាូឌុលអង្គចងចាំឲ្យែនានសៅក្នុងរន្ធពីចំសហវងរ៉ងរញ្ឆិត [1]។
2. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចូលេ៊រ់ [2]។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្សោកអ្នកមិនសេំសងងរួីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសមួប្ងវាស្រសងប្ងភិញ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. រុញ និងសោះសជប្ងទប្មកាត WLAN ែែលភា្ជ រ់ែខសេ WLAN[2]។
3. ផ្តា ច់ែខសេ WLAN ពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WLAN [3]។
4. សលប្កកាត WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ [4]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 19



ការែំសងប្ងកាត WLAN

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតចំសពាះកាត WLAN េូមកុំោក់ែខសេណាមួយសៅពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលកាត WLAN សៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេ WLAN សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WLAN [2]។
3. ោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ WLAN [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម WLAN សៅកាត WLAN [4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង/Intel Optane (នជសប្មប្េ)

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងកស្តតា សៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងកស្តតា សៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. រុញ សហប្យសោះរនទាះកំសៅសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង [3, 4]។
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4. ប្តងរ់រនទាះកំសៅ។
5. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅរនទាះកំសៅ [1]។
6. សលប្កប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីរនទាះកំសៅ [2]។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្កប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សចញពីរនទាះកំសៅ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយស្្ថ នភពរឹងសៅនឹងរនទាះកំសៅ [2]។
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3. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងនមួយផ្ទា ំងសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
4. រុញ សហប្យរញចាូលសថរប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង [1,2]។
5. មួលរនតាឹងស្ចចា ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅក្នុងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[3]។
6. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[4]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 23



ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - នជសប្មប្េ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំកស្តតា សៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំកស្តតា សៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. រុញ និងសោះផ្ទា ងំកំសៅសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង /Intel Optane [3]។
4. រុញ និងសលប្កប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - នជសប្មប្េ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញ សហប្យរញចាូលប្ោយស្្ថ នភាពរឹង /Intel Optane សៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង/Intel Optane [1, 2]។
2. តប្មង់រនទាះកំសៅសៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យមួលរនតាឹងស្ចចា ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
3. មួលស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។

24 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សប្រប្ប្រោរ់រាេ់ផួ្េទាិក រាេ់ថ្មប្រារ់េំែរាតថ្មមៗសចញពីរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. សោះថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយោក់មុខេញ្ញា រូកសងប្ងសលប្ រញចាូលថ្មប្រារ់េំែរាតសៅក្នុងរន្ធថ្មសៅសលប្ផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. េង្កត់ថ្មរហូតែល់វាចូលេ៊រ់ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេប្ោយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. សលប្កសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងនមួយែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3] ។
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4. ផ្តា ច់អុីនធជាលូេជា ពីសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។

5. សោះស្ចចា  (M3x3) រួនែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង [1]។
6. សលប្កសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសចញពីប្ោយថាេរឹង[2]។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹង [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x3) រួនែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅប្ោយថាេរឹង[2]។

3. ភា្ជ រ់អុីនធជាលូេជាសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។
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4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួន ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
6. ភា្ជ រ់ែខសេប្ោយថាេរឹងសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [3]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ថ្ម
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្តា ច់ ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1, 2]។

2. សោះស្ចចា  (M2x5) ចំនួនពីរប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងផ្ទា ំងកាតារចុច [1]។
3. សលប្កកង្ហា រសចញពីសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
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ការែំសងប្ងកង្ហា រប្រព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ពីរ ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។
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3. ោក់ែខសេតាមរនួងែខសេសៅសលប្កង្ហា រ[1]។
4. ភា្ជ រ់ ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកង្ហា រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2, 3] ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
2. ោក់ ថ្ម
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3. ោក់ រប្មររាត
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះកែនួងទទួលកំសៅ - UMA

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
6. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ មូលរន្ធូរស្ចចា តាមលំោរ់ [1, 2, 3, 4] ែូចរានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។

2. សលប្កកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។

ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ - UMA

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហប្យតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
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2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចរានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលរនតាឹងស្ចចា ទាំងរួនែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅ សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
3. ោក់ ថ្ម
4. ោក់ រប្មររាត
5. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះែនួងទទួលកំសៅ - ោច់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ មូលរន្ធូរស្ចចា តាមលំោរ់ [1, 2, 3, 4] ែូចរានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។

2. សោះស្ចចា  (M2x3) រីែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
3. សលប្កកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ - ោច់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហប្យតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រីែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
3. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចរានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលរនតាឹងស្ចចា ទាងំរួនែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ SSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្ដា ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. ែក និងសោះែខសេឧរាល័រសចញពីរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ និងកាដា រចុច[2]។
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3. សលប្កឧរាល័រ នមួយនឹងែខសេសចញ ពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
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ការែំសងប្ងឧរាល័រ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្ប្ទនារ់សៅេ៊ូប្តូភរានរុញសចញសៅសពលសោះឧរាល័រសចញ េូមរុញពួកវាឲ្យចូលភិញមុនសពលោក់វា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រប្រសង្្គ លតប្មង់ និងប្ទនារ់ជ័រ ោក់ឧរាល័រចូលសៅក្នុងរន្ធែែលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។

2. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ SSD
2. ោក់ ថ្ម
3. ោក់ រប្មររាត
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ IO

ការសោះផ្ទា ងំ IO
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ ឧរាល័រ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេប្ោយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
2. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។
3. ែកែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។
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4. សោះ ស្ចចា  (M2x4) ពីរ ែែលភា្ជ រ ់ផ្ទា ំង I/O សៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [1]។
5. សលប្កផ្ទា ងំ I/O នមួយែខសេសចញពី សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំ IO
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម ោក់ផ្ទា ំង I/O សៅសលប្កែនួងោក់សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ចារ់ ស្ចចា  (M2x4) ពីរប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់ ផ្ទា ំង I/O សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2] ។

3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
4. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [2]។
5. ភា្ជ រ់ែខសេប្ោយថាេរឹងសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ឧរាល័រ
2. ោក់ ថ្ម
3. ោក់ រប្មររាត
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រនទាះរាះ

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងរនទាះរាះ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. សលប្កសជប្ងទប្មរនទាះរាះសចញពីកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។
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3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
4. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។

5. សោះស្ចចា  (M2x2) រួនែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
6. សលប្ករនទាះរាះសចញពីសប្រងងសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងរនទាះរាះ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថារនទាះរាះប្តូភរានតប្មង់នមួយរនួងែខសេែែលមានសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច សហប្យរមួាតសៅសលប្ែល្នកណាមួយននរនទាះរាះរជាសេ្មប្រា្ន ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រនទាះរាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ោក់ស្ចចា  (M2x2) រួនែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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3. រិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [1]។
4. រុញែខសេរនទាះរាះចូលក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [2]។

5. ោក់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
6. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។

46 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ថ្ម
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់អង់ែតនឥតែខសេសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះែខសេសអប្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. ែកែខសេសអប្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រានត និងកាដា រចុច[3, 4]។
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4. សោះស្ចចា  (M2.5x6) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆ្លង និងខាងស្ដា ំសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច ។
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5. សលប្កប្តសចវក [1]។ សលប្កសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចពីខាងប្ជុង [2]។
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6. រុញសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។ សោះសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចសចញពីសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

7. រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភនានាថាប្តសចវកប្តូភរានសរប្កនអតិររមាមុនសពលោក់សអប្កង់សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹម និងោក់សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចសៅខាងសប្កាមសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. េង្កត់ប្តសចវកចុះសប្កាមសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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3. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x6) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងសឆ្លង និងខាងស្ដា ំសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ ប្ពមទាំងកាដា រចុច ។
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4. ោក់ែខសេសអប្កង់រនួងែខសេសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1, 2]។
5. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
6. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [4]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
2. ោក់ WLAN
3. ោក់ រប្មររាត
4. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញរប្មរប្តសចវកសអប្កង់ទាំងេងខាង និងសលប្កវាសចញពីសប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយ និងអង់ែតន។
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2. រាេ់សប្រាងសអប្កង់សែប្ម្បីសោះវាសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន[1]។
3. សលប្កេ៊ុមសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយ និងអង់ែតន [2]។

54 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



ការែំសងប្ងេ៊ុមសអប្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់សប្រាងសអប្កង់នមួយនឹងរប្មរសអប្កង់សប្កាយ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន សហប្យរនាទា រ់មករុញសប្រាងសអប្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកែនួង។ [1, 2]។
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2. រញចាូលសថរសៅសលប្រប្មរប្តសចវកសអប្កង់សៅក្នុងរន្ធសៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង ់និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន។
3. ខាទា េ់រប្មរប្តសចវកសអប្កង់ចូលកែនួងេ៊រ់។

56 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
3. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ោក់ រប្មររាត
5. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល

ការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពលសចញពីប្រព័ន្ធ[1]។
2. ែកែខសេរ៊ូតុងថាមពលសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2] ។
3. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[3]។
4. សលប្កផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពលនមួយែខសេសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [4] ។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសៅក្នុងរន្ធសោតសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពលសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថាមពលសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
4. រុញែខសេរ៊ូតុងថាមពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ[4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
3. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
4. ោក់ WLAN
5. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ោក់ រប្មររាត
7. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
8. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងថាមពល

ការសោះរ៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះ WLAN
6. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
9. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

សលប្ករ៊ូតុងថាមពលសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។

ការែំសងប្ងរ៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម តប្មង់ និងោក់រ៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
3. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
4. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
5. ោក់ WLAN
6. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ោក់ រប្មររាត
8. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
9. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN
6. សោះ SSD
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
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11. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេែូចខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a) ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល [1]។
b) ែខសេថាមពល [2]។
c) ែខសេផ្ទា ំង IO [3]។
d) ែខសេរនទាះរាះ [4]។
e) ែខសេកាតា រចុច [5]។
f) ែខសេឧរាល័រ [6]។

2. សោះស្ចចា  (M2x4) ែតមួយែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
3. សលប្កផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 63



3. ភា្ជ រ់ែខសេែូចខាងសប្កាមសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a) ែខសេឧរាល័រ [1]។
b) ែខសេកាតា រចុច [2]។
c) ែខសេរនទាះរាះ [3]។
d) ែខសេផ្ទា ំង IO [4]។
e) ែខសេថាមពល[5]។
f) ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល [6]។

64 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
3. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
4. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
5. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
6. ោក់ SSD
7. ោក់ WLAN
8. ោក់ ថ្ម
9. ោក់ រប្មររាត
10. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ អង្គចងចាំ
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6. សោះ WLAN
7. សោះ SSD
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
10. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
11. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
12. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
13. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. រករង់េអាិតសចញពីែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល[2]។
3. សលប្ករន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល នមួយនឹងែខសេររេ់វា សចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។

ការែំសងប្ងរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់រន្ធអាោរ់ទ័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3. ោក់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពលសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
2. ោក់ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
3. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
4. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
5. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
6. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
7. ោក់ SSD
8. ោក់ អង្គចងចាំ
9. ោក់ WLAN
10. ោក់ ថ្ម
11. ោក់ រប្មររាត
12. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
13. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN
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6. សោះ SSD
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
11. សោះ េ៊ុមសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រប្ប្រោរ់រាេ់រួាេទាិក េូមរាេ់កាសមរ៉ា ថ្មមៗសចញពីសប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន[1]។
2. ផ្តា ច់ែខសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា [2]។
3. សលប្កមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីសប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន[3]។

ការែំសងប្ងកាសមរ៉ា
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេកាសមរ៉ា សៅមាូឌុលកាសមរ៉ា  [1]។
2. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម ោក់ែខសេមាូឌុលកាសមរ៉ា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរប្មររាត និងអង់ែតន[2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
3. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
4. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
5. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
6. ោក់ SSD
7. ោក់ WLAN
8. ោក់ ថ្ម
9. ោក់ រប្មររាត
10. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ំងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 69



6. សោះ SSD
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
11. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
12. សោះ កាសមរ៉ា

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) រួនែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន [1]។
2. សលប្កផ្ទា ងំសអប្កង់ សហប្យរង្លិលវា [2]។

3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅខាងសប្កាយននផ្ទា ងំសអប្កង់ [1]។
4. សលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំសអប្កង់[2]។
5. សលប្កផ្ទា ងំសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន[3]។

70 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



ការែំសងប្ងផ្ទា ងំសអប្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅខាងសប្កាយផ្ទា ងំសអប្កង់ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [1]។
2. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងែល្នកខាងសប្កាយននផ្ទា ងំសអប្កង់ [2]។
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3. ប្តលរ់ផ្ទា ំងសអប្កង់ សហប្យោក់វាសៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [3]។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) រួនែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅនឹងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និង សប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ កាសមរ៉ា
2. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
3. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
4. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
5. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
6. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
7. ោក់ SSD
8. ោក់ WLAN
9. ោក់ ថ្ម
10. ោក់ រប្មររាត
11. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
12. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
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5. សោះ WLAN
6. សោះ SSD
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
11. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
12. សោះ កាសមរ៉ា
13. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះ ស្ចចា  (M2.5x2.5) ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅនឹងរប្មរសអប្កង់ខាងសប្កាយ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [1]។
2. សលប្កប្តសចវក និងសជប្ងទប្មសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2]។

ការែំសងប្ងប្តសចវកសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្តសចវក និងសជប្ងទប្មនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x2.5) 10 ប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
2. ោក់ កាសមរ៉ា
3. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
4. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
5. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
6. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
7. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
8. ោក់ SSD
9. ោក់ WLAN
10. ោក់ ថ្ម
11. ោក់ រប្មររាត
12. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
13. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេសអប្កង់

ការសោះែខសេសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
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4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN
6. សោះ SSD
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
11. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
12. សោះ កាសមរ៉ា
13. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
14. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែខសេកាសមរ៉ា  និងែខសេសអប្កង់ពីរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន [1]។
2. សលប្កែខសេកាសមរ៉ា  និងែខសេសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2]។

ការែំសងប្ងែខសេសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកាសមរ៉ា សៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន [1]។
2. ោក់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកាសមរ៉ា តាមរនួងែខសេសៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់
2. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
3. ោក់ កាសមរ៉ា
4. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
5. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
6. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
7. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
9. ោក់ SSD
10. ោក់ WLAN
11. ោក់ ថ្ម
12. ោក់ រប្មររាត
13. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
14. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងរប្មរសអប្កង់ខាងសប្កាយ និងអង់ែតន

ការសោះរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
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3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ WLAN
6. សោះ SSD
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
11. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
12. សោះ កាសមរ៉ា
13. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
14. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់
15. សោះ ែខសេសអប្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

ោក់រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់សៅសលប្នលទាស្អា ត និងរ៉រសេ្មប្។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ោក់ ែខសេសអប្កង់
2. ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់
3. ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
4. ោក់ កាសមរ៉ា
5. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
6. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
7. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
10. ោក់ SSD
11. ោក់ WLAN
12. ោក់ ថ្ម
13. ោក់ រប្មររាត
14. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
15. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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កែនួងោក់រាតនែ និងសប្រងងែំសងប្ងកាតា រចុច

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ រប្មររាត
4. សោះ ថ្ម
5. សោះ អង្គចងចាំ
6. សោះ WLAN
7. សោះ SSD
8. សោះ ឧរាល័រ
9. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
11. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
12. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
13. សោះ ផ្ទា ងំ IO
14. សោះរនទាះរាះ
15. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
16. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
17. សោះ រ៊ូតុងថាមពល
18. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់
19. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
20. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសចញ សហប្យរានែំសងប្ងនមួយរា្ន នឹងកែនួងទទួលកំសៅែែលសៅែតភា្ជ រ់សៅសងប្យ។
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ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ
ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធឲ្យអ្នកប្ររ់ប្រងហាែែភរ និងជសប្មប្េកប្មិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំនាត់ប្រព័ន្ធ អ្នកអាច៖

• ផួ្េ់រដាូរការកំនាត់ NVRAM រនាទា រ់ពីអ្នករែន្ថម ឬយកហាតែភរសចញ
• សមប្លការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធហាតែភរប្រព័ន្ធ
• សរប្ក ឬរិទឧរករនា៍រួមរញចាូលរា្ន
• កំនាត់កប្មិតប្ររ់ប្រងែំសនាប្រការ និងថាមពល
• ប្ររ់ប្រងេនតាិេុខកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ប្រនានរទ :

• មុជានុយរ៊ូត
• ប្រារ់ចុចរុករក
• ជសប្មប្េែំសងប្ងប្រព័ន្ធ
• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង

មុជានុយរ៊ូត
ចុច <F12> សៅសពលងូសហា្គ  Dell រានរង្ហា ញសែប្ម្បីចារ់សលតាប្មមុជានុយរ៊ូតែតមួយែងនមួយនឹងរញ្ជីឧរករនា៍រ៊ូតែែលប្តឹមប្តូភេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ជសប្មប្េភិនិច្ឆ័យ និងការែំសងប្ង BIOS ក៏មានសៅក្នុងមុជានុយសនះលងែែរ។ ឧរករនា៍ែែលមានរ៉យរញ្ជីសៅសលប្មុជានុយរ៊ូតអាប្េ័យសលប្ឧរករនា៍ែែលអា
ចរ៊ូតរានសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ មុជានុយរ៊ូតសនះមានប្រសយ៉ជន៍សៅសពលអ្នកព្យាយ៉មរ៊ូតសៅកាន់ឧរករនា៍ពិសេេណាមួយ ឬចង់ ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ។ ការសប្រប្មុជានុយរ៊ូតមិនមានែកែប្រ ណាមួយចំសពាះលំោរ់រ៊ូតែែលមានសៅក្នុង BIOS សទ។

ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• រ៊ូត UEFI៖

• អ្នកប្ររ់ប្រង Windows

• ជសប្មប្េសលសេងសទវត៖

• ការែំសងប្ង BIOS
• ការអារ់សែតហា្លា េ BIOS
• ការភិនិច្ឆ័យសរ៉រ
• ការកំនាត់មាូតផួ្េ់រតាូររ៊ូត

ប្រារ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មប្េ System Setup (ែំសងប្ងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចប្ន ការផួ្េ់រដាូរែែលអ្នកសធ្លប្ប្តូភរានថតទុក រាុែនតាមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអ្នកចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធសងប្ងភិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
ចុះសប្កាម)

ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជប្េយកតនមួសៅក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជប្េសរីេ (ប្រេិនសរប្មាន) ឬអនុភតតាតាមតំនាសៅក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬរប្ងនមរញ្ជីទមួាក់ ប្រេិនសរប្មាន។

Tab (សថរ) ផួ្េ់ទីសៅនលទាសផ្តា តរនាទា រ់។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមប្លសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សៅក្នុងសអប្កង់េំខាន់់ រង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផួ្េ់រដាូរណាមួយភួាមៗ និងចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធសងប្ងភិញ។

ជសប្មប្េែំសងប្ងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសលប្ សហប្យនិងឧរករនា៍ែែលរានតសមួប្ងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានរ៉យក្នុងែល្នកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

3

82 ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ



ជសប្មប្េទូសៅ
តារ៉ង 2. ទូសៅ

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន រង្ហា ញព័ត៌មានែូចតសៅសនះ៖

• ព័ត៌មានប្រព័ន្ធ៖ រង្ហា ញ ជំនាន់ BIOS, សួ្កសេវាកម្ម, សួ្កប្ទព្យ, សួ្កមាចា េ់កម្មេិទ្ធ,ិ កាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធ,ិ កាលររិសច្ឆទលលិត និង កូែសេវាកម្មអុិចែញ្េ្ពេ។
• ព័ត៌មានអង្គចងចា៖ំ រង្ហា ញ អង្គចងចាំរានតសមួប្ង អង្គចងចាំសៅេល់ សល្បងនអង្គចងចា ំមាូែឆាែនលអង្គចងចា ំរសចចាក ភិទ្យាអង្គចងចា ំទំហំ DIMM A និង ទំហំ DIMM B
• ព័ត៌មានអង្គែំសនាប្រការ៖ រង្ហា ញ ប្រសភទអង្គែំសនាប្រការ, ចំនូនេ្នូល, សលខេមា្គ ល់អង្គែំសនាប្រការ, សល្បបននាងិការចចាុរ្បន្ន, សល្បងននាងិកាអរ្បររមា, សល្បងននាងិកាអតិររមា, ឃំួ្ងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គ

ែំសនាប្រការ, ឃំួ្ងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាប្រការ, េមត្ថភាព HT និង រសចចាក ភិទ្យា 64-Bit ។
• ព័ត៌មានសអប្កង់៖ រង្ហា ញ HDD រឋម, ឧរករនា៍ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, អាេយោឋា ន LOM MAC, ឧរករនា៍រញ្្ជ

ភីសែអូ, កំែនា BIOS ភីសែអូ, អង្គចងចាំភីសែអូ, ប្រសភទផ្ទា ំង, រុនាភាពរង្ហា ញសែប្ម, ឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយា,ូ ឧរករនា ៍Wi-Fi, និងឧរករនា៍រ៊ួូធូេ។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម រង្ហា ញនូភស្្ថ នភាពេុខភាពថ្ម និង ថាសតប្អាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានតសមួប្ងឬអត់។

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់លំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែេ្លងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការពីឧរករនា៍ែែលរានកំនាត់ក្នុងតារ៉ងសនះ។

ជសប្មប្េរ៊ូតកប្មិតខ្ពេ់ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជប្េសរីេជសប្មប្េ Legacy Option ROMs សៅសពលសៅក្នុងមាូែរ៊ូត UEFI ។ តាមលំនាសំែប្ម មិនមានជសប្មប្េប្តូភរានសប្ជប្េសរីេសទ។

• សរប្កជសប្មប្េ ROMs ចាេ់
• សរប្កស្កល្បងរ៊ូតចាេ់

េនដាិេុខប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ជសប្មប្េសនះប្តនតពិនិត្យ ថាសតប្ប្រព័ន្ធនឹងទាមទារឲ្យអ្នកសប្រប្ប្រាេ់រញចាូល សលខេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងសៅសពលែែលកំពុងរ៊ូតពី UEFI តាមមុជានុយម៊ូត F12 ។

• ននិចចា សលប្កែលងែត HDD ខាងក្នុង—លំនាំសែប្ម
• ននិចចា
• មិនែែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ រតាូរកាលររិសច្ឆទប្រព័ន្ធ និងសពលសភោែែលមានប្រេិទ្ធិភាពភួាមៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន
តារ៉ង 3. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ែែលរួមរញចាូលសៅសលប្ផ្ទា ងំ។

• រានរិទ = LAN ខាងក្នុងរានរិទ សហប្យមិនអាចសមប្លសដប្ញសោយប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ។
• រានសរប្ក = LAN ខាងក្នុងប្តូភរានសរប្ក។
• រានសរប្ក w/PXE = LAN ខាងក្នុងប្តូភរានសរប្ក (នមួយរ៊ូត PXE) (សប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់មាូែប្រតិរតតាិការនា៍ននឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយរឹងែែលរានរួមរញចាូល។

• រានរិទ = ឧរករនា៍រញ្្ជ  SATA រានប្តូភោក់
• AHCI = SATA ប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់មាូែ AHCI
• RAID ON = SATA ប្តូភរានកំនាត់សែប្ម្បីរាបំ្ទមាូែ RAID (សប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទប្ោយខុេៗរា្ន សៅសលប្ផ្ទា ំង៖

• SATA-0 —(រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• SATA-1 —(រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• SATA-2 —(រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• M.2 PCIe SSD-0 (រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)

ការរ៉យការនា៍ Smart ែល្នកសនះប្ររ់ប្រងទាំងរញ្ហា ប្ោយថាេរឹងេប្មារ់ប្ោយរួមែែលប្តូភរានរង្ហា ញសៅសពលកំពុងចារ់សលដាប្មប្រព័ន្ធ។ សរប្កជសប្មប្េការរ៉យការនា៍ Smart ប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែប្ម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ  USB ែែលរានរញចាូលេប្មារ់៖

• សរប្កការរាំប្ទរ៊ូតតាម USB
• សរប្ករន្ធ USB ខាងសប្ៅ

ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ 83



ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានរញចាូល។ ជសប្មប្េ សរប្កអូឌីយាូ ប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។

• សរប្កនមាប្កូហ្លូន
• សរប្កឧរាល័រខាងក្នុង

ជសប្មប្េទាំងពីរប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍មួយចំនួនខាងសប្កាម៖

• សរប្កកាសមរ៉ា  (សរប្កតាមលំនាសំែប្ម)

ភីសែអូ
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
កប្មិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់កប្មិតពនួជាសអប្កង់សោយែលអាកសៅសលប្ប្រភពថាមពល—សៅសលប្ថាមពលថ្ម និងសៅសលប្ AC។ ពនួជា LCD រជាមិនអាប្េ័យសលប្ថាមពលថ្ម និងអាោរ់ទ័រ AC សងប្យ ។ វាអាចប្តូភរានកំនាត់សោយសប្រប្ឧរករនា៍រដកិល។

ចំណា:ំ ការកំនាត់ ភីសែអូនឹងអាចសមប្លសដប្ញែតសៅសពលកាតភីសែអូប្តូភរានតសមួប្ងសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

េនតាិេុខ
តារ៉ង 4. េនតាិេុខ

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

Strong Password ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទែំសនាប្រការសលខេមា្ង ត់ខួាងំេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរ្បររមា និង អតិររមាែែលអនុញ្ញា តេប្មារ់សលខេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង និងសលខេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។ ចំនូនតួអកសេរ ចសនួាះពី 4 និង 32 តួអកសេរ។

Password Bypass ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករដលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងែែលសោតសចញមកក្នុងសពលការចារ់សលតាប្មប្រព័ន្ធស្រនថ្មី។

• រានរិទ — ែតងែតសោតសចញទាមទារពាក្យេមា្ង ត់េប្មារ់ប្រព័ន្ធ និង HDD សៅសពលែែលវាប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• ការរដលងរ៊ូតនថ្មី — រដលងការទាមទាររំសពញពាក្យេមា្ង ត់សៅសពលចារ់សលតាប្មសងប្ង ភិញ (រ៊ូតសៅតា )។

ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធនឹងែតងែតសោតទាមទារការរំសពញពាក្យេមា្ង ត់េប្មារ់ ប្រព័ន្ធ និង HDD សៅសពលសរប្កសចញពីស្្ថ នភាពរិទ (រ៊ូតប្តនក)់។ ប្រព័ន្ធក៏នឹងទាមទារការរំសពញពាក្យេមា្ង ត់សៅសលប្មាូឌុល
HDDs ែែលអាចមានលងែែរ។

Password Change ជសប្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ថាសតប្ការរតាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងប្ោយថាេរឹង ប្តូភរានអនុញ្ញា តឬអត់ សៅសពលែែលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្េ់រតាូរពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកប្ររ់ប្រង - ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

Non-Admin Setup Changes កំនាត់ថាសតប្ការផួ្េ់រតាូរសៅសលប្ជសប្មប្េែំសងប្ងប្តូភរានអនុញ្ញា តសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជសប្មប្េសនះប្ររ់ប្រង ថាសតប្ប្រព័ន្ធសនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការអារ់សែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែតការ់េ៊ុល UEFI ឬអត់។ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។ រិទជសប្មប្េសនះ នឹងរិទការ អារ់សែត
BIOS ពីសេវាសលសេងៗែូចន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

េនតាិេុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នក ប្ររ់ប្រង ថាសតប្ Trusted Platform Module (TPM) រជាអាចសមប្លសដប្ញសោយប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការឬអត់។

• TPM សរប្ក (លំនាំសែប្ម)
• េមាអា ត
• រដលង PPI េប្មារ់ ពាក្យរញ្្ជ សរប្ក
• រដលង PPI េប្មារ់ ពាក្យរញ្្ជ រិទ
• រដលង PPI េប្មារ់ ពាក្យរញ្្ជ េមាអា ត
• សរប្កការរញ្្ជ ក់ (លំនាំសែប្ម)
• សរប្កទំហំលទាុកេំខាន់ (លំនាសំែប្ម)
• SHA-256 (លំនាសំែប្ម)

សប្ជប្េសរីេជសប្មប្េណាមួយ៖

• រានរិទ
• រានសរប្ក (លំនាំសែប្ម)
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Computrace(R) ែល្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក សរប្ក ឬរិទអនតារមុខមាូឌុល BIOS ននសេវាកម្ម Computrace(R) ែែលនជសប្មប្េពី Absolute Software ។ ការសរប្ក ឬរិទែំសនាប្រការសេវាកម្ម
Computrace ែែលនជសប្មប្េេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងប្ទព្យេកម្ម។

• រិទែំសនាប្រការ
• រិទ
• សរប្កែំសនាប្រការ - ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។

ការចូលសៅកាន់កាតា រចុច OROM ជសប្មប្េសនះ កំនាត់ថាសតប្អ្នកសប្រប្ប្រាេ់អាចរញចាូលការកំនាត់សអប្កង់ជសប្មប្េ ROM តាមរយៈប្រារ់ចុចលួូភកាត់ែែរឬអត់ សៅសពលរ៊ូត។

• រានសរប្ក (លំនាំសែប្ម)
• រានរិទ
• សរប្កែំសនាប្រការែតមួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករ៉រ៉ងំអ្នកសប្រប្ពីការចូលសៅកាន់ការែំសងប្ង សៅសពលែែលសលខេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងរានកំនាត់រួច។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករិទការរាំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សម ពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថាេរឹង ទាមទារឲ្យមានការេមាអា តនមុន មុនសពលការកំនាត់ប្តូភរានផួ្េ់រតាូរ។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

SSM Security Mitigation (ការរន្ធូររន្ថយ
េុភត្ថិភាព SSM)

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទការការពារ UEFI SSM Security Mitigation ។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

រ៊ូតេុភត្ថិភាព
តារ៉ង 5. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេននរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

• Secure Boot Enable

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសប្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។

មាូែែំសនាប្រការរ៊ូតេុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកែកែប្រេកម្មភាពននរ៊ូតេុភត្ថិភាព សែប្ម្បីអាចវាយតនមួ ឬអនុភតតាេញ្ញា ររេ់ប្ោយភឺ UEFI

• មាូែោក់ឲ្យសប្រប្ (លំនាសំែប្ម)
• មាូែេភនកម្ម

ការប្ររ់ប្រងប្រារ់ចុចជំនាញ ឲ្យអ្នកសរវរចំមូលោឋា នទិន្នន័យសោយប្រារ់ចុចេុភត្ថិភាព ករនាីប្រព័ន្ធសៅក្នុង Custom Mode (មាូែតាមតប្មូភការ) ។ សរប្កជសប្មប្េ Custom Mode ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែប្ម។
ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖

• PK (លំនាសំែប្ម)
• KEK
• db
• dbx

សរប្េិនអ្នកសរប្ក Custom Mode (មាូែតាមតប្មូភការ) ជសប្មប្េែែលពាក់ព័ន្ធេប្មារ់ PK, KEK, db និង dbx រង្ហា ញសងប្ង។ ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• Save to File (រក្សាទុកសៅឯកស្រ)—រក្សាទុកប្រារ់ចុចសៅឯកស្រែែលរានសប្ជប្េសរីេសោយអ្នកសប្រប្
• ជំនួេពីឯកស្រ—ជំនួេប្រារ់ចុចរចចាុរ្បន្ននមួយប្រារ់ចុចមួយពីឯកស្រែែលរានសប្ជប្េសោយអ្នកសប្រប្
• រែន្ថមពីឯកស្រ—រែន្ថមប្រារ់ចុចមួយសៅមូលោឋា នទិន្នន័យរចចាុរ្បន្នពីឯកស្រែែលរានសប្ជប្េសោយអ្នកសប្រប្
• លុរ—លុរប្រារ់ចុចែែលរានសប្ជប្េសរីេ
• កំនាត់ប្រារ់ចុចទាងំអេ់សងប្ងភិញ—កំនាត់សងប្ងភិញសៅនលំនាំសែប្ម
• លុរប្រារ់ចុចទាងំអេ់—លុរប្រារ់ចុចទាំងអេ់

ចំណា:ំ សរប្អ្នករិទ Custom Mode(មាូែតាមតប្មូភការ)រ៉ល់ការផួ្េ់រដាូរទាងំអេ់ែែលរានសធ្លប្សងប្ងនឹងប្តូភរានលុរសចាល សហប្យប្រារ់ចុចនឹងស្ដា រសៅនការកំនាត់លំនាំសែប្ម។

Intel Software Guard Extensions
តារ៉ង 6. Intel Software Guard Extensions

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

ការសរប្ក Intel SGX ែល្នកសនះកំនាត់ឲ្យអ្នកលតាល់នូភររិស្្ថ នេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាប្រការកូែែែលរក្សា ព័ត៌មានរសេប្រ ក្នុងររិរទនន OS សរាល។

ចុចយកជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ 85



ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

• រានរិទ
• រានសរប្ក
• ប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយេូហ្លែភរ—លំនាំសែប្ម

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម ជសប្មប្េសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គចងចាំរប្មុងទុកសោយែងក
SGX)

ចុចយកជសប្មប្េណាមួយខាងសប្កាម៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាសំែប្ម

ការអនុភតតា
តារ៉ង 7. ការអនុភតតា

ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

Multi Core Support ែល្នកសនះកំនាត់ ថាសតប្អង្គែំសនាប្រការសរប្កេ្នូលមួយ ឬេ្នូលទាំងអេ់។ ការប្រតិរតតាិននកម្ម ភិធីនឹងលអាប្រសេប្រនមួយចំនួនេ្នូលរែន្ថម។

• ទាងំអេ់—លំនាសំែប្ម
• 1

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទែំសនាប្រការមាូែ Intel SpeedStep ននអង្គែំសនាប្រការ។

• សរប្ក Intel SpeedStep

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទស្្ថ នភាពសែកននអង្គែំសនាប្រការរែន្ថម។

• ស្្ថ នភាព C

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាប្រការ។

• សរប្ក Intel TurboBoost

ជសប្មប្េសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទ HyperThreading ក្នុងអង្គែំសនាប្រការ។

• រានរិទ
• រានសរប្ក—លំនំាសែប្ម

ការប្ររ់ប្រងថាមពល
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសរប្កសោយេ្ល័យប្រភតតាិសៅសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់។

ការកំនាត់លំនាសំែប្ម៖ មុខង្រសរប្កសៅសលប្ AC មិនរានសប្ជប្េសរីេ។

សរប្ក Intel Speed
Shift Technology
(រសចចាកភិទ្យារដាូរសល្បងន Intel)

• សរប្ក Intel Speed Shift Technology (រសចចាកភិទ្យារដាូរសល្បងន Intel)

ការកំនាត់លំនាសំែប្ម៖ រានសរប្ក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រប្តូភសរប្កសោយេ្ល័យប្រភតតាិ។ ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• រានរិទ
• សរវងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងសធ្លប្ការ

86 ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ



ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

• សប្ជប្េនថ្ង

ការកំនាត់លំនាសំែប្ម៖ រានរិទ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្កឧរករនា៍ USB សែប្ម្បីែំសនាប្រការប្រព័ន្ធពីមាូែរង់ចាំ។
ចំណា:ំ មុខង្រសនះអាចែំសនាប្រការរានសៅសពលែែលអាោរ់ទ័រថាមពល AC ប្តូភរានតភា្ជ រ់។ ប្រេិនសរប្អាោរ់ទ័រថាមពល AC រានែកសចញសពល Standby សនាះប្រព័ន្ធតសមួប្ងនឹងែកយកថាមពលទាំងអេ់ពីរន្ធ USB

សែប្ម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ។

• Enable USB Wake Support

ភា្ជ ក់សៅសលប្ WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេែែលសរប្កកុំព្យូទ័រពីស្្ថ នភាពរិទសៅសពលែែលជំរុញសងប្ងសោយ េញ្ញា  LAN។

• រានរិទ
• WLAN

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានរិទ

Peak Shift ជសប្មប្េសនះឲ្យអ្នករន្ថយការសប្រប្ប្រាេ់ថាមពល AC អំងុងសពលថាមពលសកប្នសងប្ងខ្ពេ់សៅសពលនថ្ង។ រនាទា រ់ពីអ្នកសរប្កជសប្មប្េសនះ ប្រព័ន្ធររេ់អ្នកនឹងែំសនាប្រការែតសលប្ថ្មរាុសណាោ ះ សរប្សទាះនរានភា្ជ រ់នមួយ AC ក៏សោយ។

• សរប្ក peak shift —រានរិទ
• កំនាត់កប្មិតថ្ម (15% សៅ 100%) - 15 % (សរប្កតាមលំនាំសែប្ម)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជសប្មប្េសនះឲ្យអ្នករសង្កប្នអាយុកាលថ្មរាន។ សោយសរប្កជសប្មប្េសនះ ប្រព័ន្ធររេ់អ្នកសប្រប្ ភិធីស្កថ្មេតាង់ោរ និងរសចចាកសទេសលសេងសទវត ក្នុងអំងុងសពលសប្ៅសមាា ងសធ្លប្ការសែប្ម្បីរសង្កប្នអាយុថ្ម។

សរប្កមាូែស្កថ្មកប្មិតខ្ពេ់ - រានរិទែំសនាប្រការ

រចនាេម្ព័ន្ធស្កថ្មចម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជប្េមាូែស្កថ្ម។ ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖ ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖

• េប្មរ—រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម
• េដាង់ោរ — ស្កថ្មររេ់អ្នកសពញក្នុងអប្តាេតាង់ោរ។
• ExpressCharge — ស្កថ្មក្នុងរយៈសពលខួីសោយសប្រប្ប្រាេ់រសចចាកភិទ្យាស្កថ្មឆារ់រហ័េររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
• ការសប្រប្ AC នចំរង
• តាមតប្មូភការ

ប្រេិនសរប្រានសប្ជប្េសរីេមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ អ្នកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចារ់សលតាប្មមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ និងរញ្ឈរ់មុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូភការ។
ចំណា:ំ មាូែស្កថ្មទាងំអេ់មិនអាចសប្រប្េប្មារ់ថ្មប្ររ់ប្រសភទរានសទ។ សែប្ម្បីសរប្ក ជសប្មប្េសនះ េូមរិទជសប្មប្េ Advanced Battery Charge Configuration (ការកំនាត់ការស្កថ្ម
កប្មិតខ្ពេ់)។

ឥរិយ៉រទ POST
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំសងប្ងប្រព័ន្ធសៅសពលអ្នកសប្រប្អាោរ់ទ័រថាមពលនក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាសំែប្ម៖ សរប្កការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្កជសប្មប្េប្រារ់ចុច Numlock សៅសពលកុំព្យូទ័ររ៊ូត។

សរប្ករណាដា ញ ជសប្មប្េសនះប្តូភរានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការរញចាូលរា្ន រវាងរ៊ូតុងលួូភកាត់ Fn + Esc សែប្ម្បីរិទឬសរប្កលក្ខនាៈេំខាន់ររេ់ ់F1–F12 រវាងមុខង្រេដាង់ោរ និងមុខង្ររនាទា រ់រនសេំ។ ប្រេិនសរប្អ្នករិទជសប្មប្េសនះ សនាះអ្នកមិនអាចរិទ ឬសរប្កេកម្មភាពចម្បងននរ៊ូតុង
ទាំងអេ់សនះរានសទ។ ជសប្មប្េែែលមាន រជា ៖

• Fn Lock—រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម
• រិទមាូែចាក់សស្រ/េតាង់ោរ—រានសរប្កែំសនាប្រការតាមលំនាសំែប្ម
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់សស្ សរប្ក/រនាទា រ់រនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករសង្កប្នសល្បងនែំសនាប្រការរ៊ូតសោយរដលងជំហានឆររា្ន មួយចំនួន។ ជសប្មប្េទាងំសនះរជា៖

• តិចតួច—រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម
• លមអាិត
• េ្ល័យប្រភតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករសង្កប្តការពន្យារសពលមុនរ៊ូតរែន្ថម។ ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖
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• 0 ភិនាទី—រានសរប្កែំសនាប្រការតាមលំនាសំែប្ម
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី

កំហត់សហតុសពញសអប្កង់ • សរប្កងូសហា្គ សពញសអប្កង់—មិនរានសរប្ក

ការប្ពមាន និងកំហុេ • ការសោតសចញនូភការប្ពមាន និងកំហុេ—រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម
• រនតាសពលមានការប្ពមាន
• រនតាសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ

េញ្ញា រង្ហា ញពីជិ ភិត • សរប្កេញ្ញា រង្ហា ញពីជី ភិត—រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម

ជំនួយ Virtualization
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
Virtualization មុខង្រសនះរញ្្ជ ក់ថាសតប្ Virtual Machine Monitor (VMM) អាចសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលលដាល់សោយ Intel Virtualization Technology ឬសទ។

សរប្ក Intel Virtualization Technology—សរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ សរប្ក ឬរិទមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលលដាល់ជូនសោយ Intel® Virtualization technology េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។

សរប្ក VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ - រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម។

ការប្រតិរតតាិការែែលទុកចិតតា ជសប្មប្េសនះរញ្្ជ ក់ថាសតប្ Virtual Machine Monitor (MVMM) អាចសប្រប្ប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលលដាល់សោយ Intel Trusted Execution Technology ឬសទ។
រសចចាក ភិទ្យា TPM Virtualization និងរសចចាកភិទ្យា Virtual េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ប្តូភែតសរប្កសែប្ម្បីសប្រប្លក្ខនាៈ ពិសេេសនះ។

ការប្រតិរតតាិការែែលទុកចិតតា - រានរិទតាមលំនាសំែប្ម។

ឥតែខសេ
ររិយ៉យអំពីជសប្មប្េ
កុងតាក់រា្ម នែខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧរករនា៍ឥតែខសេែែលអាចប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយកុងតាក់ឥតែខសេ។ ជសប្មប្េទាំងសនះរួមមាន៖ ជសប្មប្េទាំងសនះរជា៖

• WLAN
• រ៊ួូធូេ

ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ចំណា:ំ េប្មារ់ការប្ររ់ប្រងឧរករនា៍ WLAN សរប្ក ឬរិទប្តូភរាន ភា្ជ រ់រា្ន  សហប្យពួកវាមិនអាចសរប្ក ឬរិទសោយខួននឯងរានសទ។

Wireless Device
Enable(សរប្កឧរករនា៍ឥតែខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសរប្ក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។

• WLAN
• រ៊ួូធូេ

ជសប្មប្េទាំងអេ់ប្តូភរានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម។

សអប្កង់ែថទាំ
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
Service Tag រង្ហា ញសួ្កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករសង្កប្តសួ្កប្ទព្យេកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរប្សួ្កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មប្េសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។ ជសប្មប្េសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

BIOS Downgrade សនះប្ររ់ប្រងការហូរចូលកម្មភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាមុន។ ជសប្មប្េ 'អនុញ្ញា តឲ្យ រនាទា រ BIOS' ប្តូភរានសរប្កតាម លំនាសំែប្ម។

Data Wipe មុខង្រសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រប្លុរទិន្នន័យសោយេុភត្ថិភាពពីឧរករនា៍លទាុកខាងក្នុងទាំងអេ់។ ជសប្មប្េ 'លុរសៅសពលរ៊ូតរនាទា រ់’ មិនប្តូភរានសរប្ក តាមលំនាសំែប្មសទ។ ខាងសប្កាមសនះរជានរញ្ជីរ៉យនាមឧរករនា៍ែែលរងលលរាះ ពាល់៖
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ជសប្មប្េ ររិយ៉យ

• SATA HDD / SSD ខាងក្នុង
• M.2 SATA SDD ខាងក្នុង
• M.2 PCIe SSD ខាងក្នុង
• eMMC ខាងក្នុង

BIOS Recovery ែល្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកេសញ្ង្្គ ះពីលក្ខខនា្ឌ  BIOS ខូចមួយចំនួនសៅសលប្ប្ោយថាេរឹងចម្បងររេ់អ្នកសប្រប្ ឬប្រារ់ចុច USB ខាងសប្ៅ។

• ការេសញ្ង្្គ ះ BIOS ពីហាែប្ោយ—រានសរប្កតាមលំនាសំែប្ម
• ែតងែតសធ្លប្ការពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភននិចចា—រានរិទតាមលំនាំសែប្ម

កំនាត់សហតុរណាដា ញ
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
ប្ពឹតតាិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍ POST ននការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍(កំសៅ) ននការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការនា៍ថាមពល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុរប្ពឹតតាិការនា៍(ថាមពល) ននការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist
ជសប្មប្េ ររិយ៉យ
កប្មិតននការស្ដា រសងប្ងភិញនន OS
សោយេ្ល័យប្រភតតាិ

អាចឲ្យអ្នករញ្្ជ សលប្លំហូចារ់សលតាប្មេ្ល័យប្រភតតាិេប្មារ់ប្រព័ន្ធ SupportAssist។ ជសប្មប្េមានែូចន៖

• រិទ
• 1
• 2 (រានសរប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• 3

ការស្ដា រសងប្ងភិញនន OS
SupportAssist

អាចឲ្យអ្នកយករានភិញនូភ SupportAssist OS Recovery (រិទ សោយលំនាសំែប្ម)

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង
តារ៉ង 8. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ

ប្រសភទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែប្ម្បីចូលសប្រប្និងសធ្លប្ការផួ្េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អ្នកអាចរសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងសែប្ម្បីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់លដាល់ជូននូភេនតាិេុខកប្មិតមូលោឋា នេប្មារ់ទិន្នន័យសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសប្រប្ទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរប្វាមិនរានចាក់សស្ ឬទុកសចាលសោយរា្ម នការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេននពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងប្ងប្តូភរានរិទ។
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ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកប្ររ់ប្រង សៅសពលេ្ថិតក្នុងស្្ថ នភាព មិនរានកំនាត ់ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមៗរនាទា រ់ពីថាមពលសរប្ក ឬរ៊ូតសងប្ង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជប្េយក System Securityសហប្យចុច Enter។
សអប្កង់ Security រង្ហា ញសងប្ង។

2. សប្ជប្េយក System/Admin Password សហប្យរសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់សៅក្នុងចសនួាះទំសនរ រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី ។
សប្រប្ការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីលដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖

• ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលខចារ់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
• តួអកសេរតូចែតពីររត់អាចសប្រប្រាន តួអកសេរតូចធំមិនប្តូភរានអនុញ្ញា ត។
• មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នករានរញចាូលមុនសៅក្នុងចសនួាះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី សហប្យចុចសលប្ពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ។
5. ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សលដាប្មសងប្ងភិញ។

ការលុរ ឬផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្ស្រ់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

ប្តូភនានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានសោះសស្រ (សៅក្នុងការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្រ់។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្រ់សទ ប្រេិនសរប្ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរាន
ចាក់សស្រ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមៗរនាទា រ់ពីថាមពលសរប្ក ឬរ៊ូតសងប្ង ភិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សៅក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជប្េយកSystem Securityសហប្យចុច Enter។
សអប្កង់ System Security (េនតាិេុខប្រព័ន្ធ) រង្ហា ញសងប្ង។

2. សៅក្នុងសអប្កង់ System Security (េនតាិេុខប្រព័ន្ធ) សលទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសស្។
3. សប្ជប្េយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្ស្រ ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជប្េយក Setup Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានប្ស្រ ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្អ្នកផួ្េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងប្ង ភិញសៅសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរប្អ្នកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ប្តូភរញ្្ជ ក់ការលុរសៅសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ។
6. ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់រដាូរ សហប្យចាកសចញពីការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចារ់សលតាប្មនថ្មី។

90 ការែំសងប្ងប្រព័ន្ធ



ការសោះប្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតតាការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននែល្នករឹងររេ់អ្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធ្លប្សតេតាសោយេ្ល័យប្រភតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារេកម្ម
• សធ្លប្សតេតាមដាងសទវត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេតា
• ែំសនាប្រការការសធ្លប្សតេតាហ្មត់ចត់សែប្ម្បីរង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេតារែន្ថមសែប្ម្បីលតាល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នកប្រេិនសរប្ការសធ្លប្សតេតាប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្លប្សតេតា

ចំណា:ំ សតេដាេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនតារកម្មពីអ្នកសប្រប្ប្រាេ់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្លប្សងប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ទំព័រខាងមុខននការភិនិច្ឆ័យរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានរង្ហា ញ។

នាតុែែលរានរកសដប្ញប្តូភរានរង្ហា ញ។
6. សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធ្លប្សតេតាភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧរករនា៍នក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការសធ្លប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជប្េសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆ្លង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធ្លប្សតេដា)។
8. ប្រេិនសរប្មានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត់ សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សភួប្ងស្្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ

• អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហប្យរានស្កថ្មសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថ្ម សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5% ។
• កុំព្យុទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ នមួយេសមួងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

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

តារ៉ងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗនន ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖
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តារ៉ង 9. សលខកូែ LED

សលខកូែសភួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,1 ររ៉ជ័យអង្គែំសនាប្ការ

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

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

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

2,5 អង្គចងចាំតំសងប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 ររ៉ជ័យែល្នកសអប្កង់

2,8 ការល្គត់ល្គង់ថាមពល LCD ររ៉ជ័យ។ ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,1 ថ្មប្រារ់េំែរាត

3,2 ររ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសដប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ

3,4 រកសដប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ររ៉ជ័យថាមពល

3,6 ការហា្លា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ រង្ហា ញថាសតប្កាសមរ៉ា កំពុងសប្រប្ រឺអត់។

• ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមរ៉ា កំពុងសប្រប្។
• រិទ — កាសមរ៉ា មិនរានសប្រប្។

ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្រតាូរនរ់៖ រង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្រតាូរនរ់ រិទ ឬសរប្ក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្រតាូរនរ់សរប្ក។
• រិទ — ចាក់សស្រតាូរនរ់រិទ។

ការជប្មះ BIOS (ប្រារ់ចុច USB)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការពីជំហានទី 1 សៅជំហានទី 7 ក្នុង «ការជប្មះ BIOS» សែប្ម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម ភិធីតំសងប្ង BIOS ថ្មីរំលុត។
2. រសង្កប្តប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមប្លអត្ថរទមូលោឋា នចំសនាះែឹងSLN143196 តាមរយៈ www.dell.com/support។
3. ថតចមួងឯកស្រកម្មភិធីែំសងប្ង BIOS សៅោក់សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែែលប្តូភការអារ់ែែត BIOS ។
5. ចារ់សលដាប្មកុំព្យូទ័រសងប្ងភិញ និងចុច F12 សៅសពលងូហ្គូ Dell រានរង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់។
6. រ៊ូតប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu (មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង)។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកស្រកម្មភិធីែំសងប្ង BIOS និងចុច រញចាូល (Enter)។
8. សអប្កង់ BIOS Update Utility (អារ់ែែត BIOS) រង្ហា ញសងប្ង។ សធ្លប្តាមការែនានាែំែលរង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់សែប្ម្បីរញចារ់ការអារ់ែែត BIOS ។

ការហា្លា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកប្រែហលនប្តូភរសញចាញ (អារ់ែែត) BIOS សៅសពលមានការសធ្លប្រចចាុរ្បន្នភាព ឬសៅសពលអ្នករតាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

េូមអនុភតតាតាមជំហានទាំងសនះសែប្ម្បីអារ់ែែត BIOS ៖

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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2. ចូលសមប្លសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. ចុចសលប្ពាក្យ Product Support វាយរញចាូលសួ្កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលប្ពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សរប្េិនអ្នកមិនមានសួ្កសេវាកម្ម េូមសប្រប្មុខង្ររកសមប្លេ្ល័យប្រភតតាិ ឬរកសមប្លសោយខួននឯងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលប្ពាក្យ Drivers & downloads#menucascade-separator Find it myself (រកវាសោយខួននឯង)។
5. សប្ជប្េយកប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហប្យពប្ងីកពាក្យ BIOS ។
7. េូមចុច Download សែប្ម្បីទាញយកកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរងអាេ់េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកស្រអារ់ែែត BIOS ែែលរានរក្សាទុក។
9. ចុចសទ្លែងសលប្រូរតំណាងឯកស្រអារ់ែែត BIOS និងអនុភតតាតាមការែនានាសំៅសលប្សអប្កង់។

ជសប្មប្េស្ដា រសងប្ងភិញ និងសមសឌវរប្មុងទុក
េូមែនានាឲំ្យរសង្កប្តប្ោយស្ដា រសងប្ងភិញសែប្ម្បីសោះប្ស្យ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកប្តសងប្ងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មប្េនសប្ចប្នេប្មារ់ការស្ដា រសងប្ង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows សៅសលប្កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមប្ល ជសប្មប្េស្ដា រសងប្ងភិញ
និងសមសឌវរប្មុងទុកររេ់ Dell។

ភែតាថាមពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយស្រ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែតាថាមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតតា។ ែរររទខាងសប្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតតាភែតាថាមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកលតាល់សេវាអុីនធជាសនាត) លតាល់នូភឧរករនា៍រនសេំរា្ន នន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរប្កសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
6. សរប្កមាូែឹម។
7. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការរសញចាញថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទ
អំពីកិចចាការសនះ

ថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទរជានថាមពលអរ្គិេនីស្តា ទិចេំនាល់សៅសលប្កុំព្យូទ័រ សរប្សទាះនកុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សហប្យថ្មប្តូភរានែកសចញក៏សោយ។ ភិធីខាងសប្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសរវររដសោះថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផ្តា ច់អាោរ់ទ័រថាមពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3. ចុចរ៊ូតុងថាមពលឲ្យនរ់រយៈសពល 15 ភិនាទីសែប្ម្បីរដសោះថាមពលសេេេល់សចញ។
4. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថាមពលសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
5. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកតាីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្អ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្លងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ់ ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូភជសប្មប្េសេវារាំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចែប្រប្រនលសៅតាមប្រសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រែហលនមិនអាចមានសៅក្នុងតំរន់ររេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទែល្នករសចចាកសទេ ឬ
ការរសប្មប្សេវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមប្លសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជប្េយកប្រសភទរាបំ្ទររេ់អ្នក។
3. សលទាបងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្រសទេ/តំរន់ សៅខាងសប្កាមននទំព័រសនះ។
4. សប្ជប្េយកតំនាសេវាកម្ម ឬរាបំ្ទែែលេមប្េរែលអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អ្នក។
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