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ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
ការណែនាំពីេុភត្ថិភាព
សប្បប្សេចក្តីណែនាំអំពីេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននរបេ់អ្នក។ សលប្កណលងណតមានករែីសលសេង ភិធីនីមួយៗណែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពណែលរានភា្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
• េមាេនាតុមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសបប្េិនរានទិញោច់សោយណងក ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភត្តតាមនិតិ ភិធីសោះតាមលំោប់បញ្ញ្ចា េ។

ការប្ពមាន: ផ្្ត ច់ប្បេពថាមពលទាំងអេ់មុននឹងសបប្កគប្មប ឬផ្ទា ំងកុំព្យូទ័រ។ បនាទា ប់ពីអ្នកសធ្វប្ការរួចលល់សៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ ផួ្េ់ប្តូរគប្មប ផ្ទា ំង និងស្ចចា ទាងំអេ់មុននឹងភា្ជ ប់វាសៅប្បេពថាមពល។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកចូរអានសេចក្តីណែនាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចណែលមានភា្ជ ប់មកជាមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។ េប្មាប់ព័តមានបណន្ថម េ្តីពីការអនុភត្តប្បកបសោយេុភត្ថិភាពបំលុត េូមសមប្ល សគហទំព័រការអនុភត្តតាមបទបញ្ញត្តិ

ប្បយ័ត្ន: ការជួេជុលជាសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នកបសចចាកសទេខាងសេវាកម្មណតបាុសណាោ ះ។ អ្នកគួរណតអនុភត្តការសោះប្ស្យបញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញ្ញៗតាមឯកស្រលលិតលលរបេ់អ្នកឬ តាមការណែនាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធឺែិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការល្តល់សេវាកម្មណែលមិនប្តូភរានអនុញ្្ញ តសោយប្កុមហ៊ុន Dell គឺមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងប្យ។ អាន និងអនុភត្តតាមការណែនាេំុភត្តិភាពណែលរានភា្ជ ប ់មកជាមួយលលិតលល។

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអគ្គិេនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ណខសេពាក់នឹងកដែ ឬយូរៗម្តងបាះដលទាសោហៈណែលពុំមានោបថា្ន ែំូចជាតំែភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: កាន់ឧបករែ៍និងកាតសោយយកចិត្តទុកោក់។ កុំបាះឧបករែ៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងគល់ឬទប្មខាងណែក កាន់ឧបករែ៍ែូចជាអង្គែំសែប្រការខាងគល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្បយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ណខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ឬ ផ្ទា ងំទាញរបេ់វា មិនណមនទាញណខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ណខសេខួះមានឧបករែ៍ភា្ជ ប់ជាមួយផ្ទា ំងចាក់សស្រែូសច្នះប្បេិនសបប្អ្នកកំពុងផ្្ត ច់ណខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ំងចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្្ត ច់ណខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧបករែ៍សចញ, ប្តូភោក់
តសប្មបបឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនរបេ់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងណែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ ប់ណខសេប្តូភប្រាកែថាឧបករែ៍ភា្ជ ប់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពែ៌ដនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងសប្គនងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេណបួកពីអ្វីណែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក - ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10
ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរាត់បង់ទិន្នន័យ េូមរក្សាទុក និងបិទឯកស្រណែលសបប្កទាងំអេ់ និងបិទកម្ម ភិធីណែលសបប្កទាំងអេ់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

1 េូមចុច ឬបាះសលប្  ។

2 េូមចុច ឬបាះសលប្  រួចសហប្យចុច ឬបាះសលប្ បិទ ។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថាកុំព្យូទ័រ និងឧបករែ៍ណែលរានភា្ជ ប់ទាំងអេ់ប្តូភរានបិទ។ សបប្កុំព្យូទ័រ និងឧបករែ៍ណែលរានភា្ជ ប់របេ់អ្នកមិនរានបិទសោយេ្វ័យប្បភត្តិសៅសពលអ្នកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការរបេ់អ្នកសទ េូមចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពលប្បណហល 6 ភិនាទីសែប្ម្បីបិទឧបករែ៍
ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ប្តូភអនុភត្តតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចាប់សលដាប្មសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

1 ប្តូភប្រាកែថាអ្នកអនុភត្តតាម Safety Instruction(ការណែនាំេុភត្ថិភាព) ។
2 ប្តូភប្រាកែថាដលទាកណនួងសធ្វប្ការរបេ់អ្នកគឺមានភាពលបសេ្មប្ និងស្្អ តសែប្ម្បីការពារគប្មបកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3 បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4 ផ្្ត ច់ណខសេបណា្ត ញទាំងអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីផ្្ត ច់ណខសេបណា្ត ញ ជាែំបូងប្តូភែកឌុយណខសេសចញពីកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយណខសេសចញពីឧបករែ៍បណា្ត ញ។
5 ផ្្ត ច់ឧបករែ៍កុំព្យូទ័រ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ទាំងអេ់ពីប្ពីសេួប្ងរបេ់ពួកវា។
6 ចុចឲ្យជាប់ប៊ូតុងថាមពលខែៈសពលណែលែកឌុយណខសេកុំព្យូទ័រសែប្ម្បីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអគ្គីេនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ណខសេកដែ ឬសោយយបាះដលទាសោហៈណែលពុំមានោបថា្ន ំប្េបសពលកំពុងបាះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

1

6 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

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


សប្កាយពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
បនាទា ប់ពីអ្នកបញចាប់ែំសែប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ ប់ឧបករែ៍ខាងសប្ៅសលសេងៗ កាត និងណខសេ មុននឹងសបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

1 ភា្ជ ប់ណខសេទូរេ័ពទា ឬណខសេបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេបណាដា ញ ែំបូងប្តូភសោតណខសេចូលសៅក្នុងឧបករែ៍បណាដា ញ បនាទា ប់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។
2 ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងឧបករែ៍ណែលរានភា្ជ ប់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេួប្ងរបេ់ឧបករែ៍ទាងំសនាះ។
3 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4 ប្បេិនសបប្ចាំរាច់ េូមសលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសែប្រការប្តឹមប្តូភសោយែំសែប្រការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក 7



បសចចាកភិទ្យា និងេមាេភាគ
ចំណា:ំ សេចក្តីណែនាំណែលមានសៅក្នុងណល្នកសនះ គឺអាចអនុភត្តរានសៅសលប្កុំព្យូទ័រណែលរានភា្ជ ប់មកជាជាមួយប្បព័នទាប្បតិបត្តិការ Windows 10។ Windows 10 ប្តូភរានែំសងប្ងសចញពីសលងចប្កជាមួយកុំព្យូទ័រសនះ។

ប្បនានបទ :

• DDR4

• លក្ខែៈពិសេេរបេ់ USB

• USB ប្បសេទ C
• អង្គចងចា ំIntel Optane

• Intel UHD Graphics 620

• NVIDIA GeForce MX130

DDR4
អង្គចងចាំ DDR4 (double data rate fourth generation, អប្តាទិន្នន័យសទ្វរែងជំនាន់ទី4) គឺសល្បននសលជានជាងមុនសធវបនឹងបសចចាកភិទ្យា DDR2 និង DDR3 សហប្យអាចបសង្កប្នេមត្ថភាពរហូតែល់ 512GB សបប្សប្បបបសធវបសៅនឹងអង្គចងចា ំ
DDR3 ណែលមានេមត្ថភាពខ្ពេ់បំលុត 128 GB ក្នុងមួយ DIMM ។ អង្គចងចាំដចែន្យ (SDRAM) ដន DDR4 មានគនួឹះខុេរា្ន ពីអង្គចងចា ំSDRAM និង DDR សែប្ម្បីការពារអ្នកសប្បប្ពីការែំសងប្ងប្បសេទអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភសៅក្នុងប្បព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការថាមពលតិចជាង 20% ឬប្តឹមណត 1.2 ភ៉ុល សបប្សប្បបបសធវបសៅនឹង DDR3 ណែលប្តូភការថាមពលអគ្គិេនី 1.5 ភ៉ុលសែប្ម្បីែំសែប្រការ។ DDR4 ក៏ជួយមាូតេនសេំថាមពលថ្មីលងណែរ ណែលអនុញ្្ញ តឲ្យឧបករែ៍សអងិចប្តូនិចចូលសៅក្នុងការរង់ចាំសោយមិនចារំាច់រមួឹកអង្គ
ចងចាំ។ មាូតេនសេំថាមពលប្តូភរានសគរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការសប្បប្ថាមពលពី 40 សៅ 50 ភាគរយ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី DDR4
មានភាពខុេរា្ន តិចតួចរវាងមាូឌុលអង្គចងចាំ DDR3 និង DDR4 ែូចរានលយខាងសប្កាម។

ភាពខុេរា្ន ដនគនួាក់ចុច
គនួាក់ចុចសៅសលប្មាូឌុល DDR4 គឺេ្ថិតសៅទីតាងំសលសេងពីគនួាក់ចុចសៅសលប្មាូឌុល DDR3 ។ គនួាក់ទាំងពីរេ្ថិតសៅសលប្ណគមោក់បញចាូល បាុណន្តទីតាងំគនួាក់សៅសលប្ DDR4 មានភាពខុេរា្ន បន្តិច ក្នុងការទប់ស្្ក ត់មាូឌុលពីការែំសងប្ងសៅក្នុងផ្ទា ងំ ឬប្បព័ន្ធកុំព្យូទ័រណែលមិនេុីរា្ន ។

រូប 1. ភាពខុេរា្ន រវាងគនួាក់

កប្មាេ់សកប្នសងប្ង
មាូឌុល DDR4 ប្កាេ់ជាង DDR3 បន្តិចណែលប្តូភល្គុំប្េទាប់េញ្្ញ បណន្ថម។

2

8 បសចចាកភិទ្យា និងេមាេភាគ



រូប 2. ភាពខុេរា្ន រវាងកប្មាេ់

ណគមលងសកាង
មាូឌុល DDR4 មានណគមលងសកាងណែលជួយក្នុងការោក់បញចាូល និងកាត់បន្ថយេមា្ព ធសៅសលប្ PCB កំងុងសពលែំសងប្ងអង្គចងចា។ំ

រូប 3. ណគមលងសកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
កំហុេអង្គចងចាំសៅសលប្ប្បព័ន្ធបង្ហា ញនូភសលខកូែមិនែំសែប្រការថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្បេិនសបប្អង្គចងចាមំិនែំសែប្រការសទ សអប្កង់ LCD នឹងមិនសបប្កសទ។ សោះប្ស្យបញ្ហា ចំសពាះការខូចអង្គចងចាតំាមរយៈការស្កល្បងឲ្យស្្គ ល់
មាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យច្បាេ់សៅក្នុងតំែរភា្ជ ប់អង្គចងចាំណល្នកខាងសប្កាមប្បព័ន្ធ ឬសៅសប្កាមកា្ត រចុចែូចជាសៅក្នុងប្បព័ន្ធឧបករែ៍ចល័តមួយ ចំនួន។

លក្ខែៈពិសេេរបេ់ USB
ឌុយប្បសេទ Universal Serial Bus ឬ USB លលិតសៅឆ្្ន ំ 1996 ។ កនួងមកសគរានណកណប្បឲ្យមានភាពស្មញ្ញរវាងទំនាក់ទំនង host computers និង peripheral devices ែូចជា ដមយ៍(កូនកែ្តុ រចុច) កាដា រចុច ប្ោយភឺខាងក្នុង និងមាា េុី
នប្ពីន។

េូមប្កសងកសមប្លសៅសលប្ការភិភត្តដន USB សោយសមប្លសៅក្នុងតាលងខាងសប្កាម។

តាលង 1. ការភិភត្តដន USB

ប្បសេទ អប្តាសលទារទិន្នន័យ ប្បសេទ ឆ្្ន ចំាប់សល្តប្ម

USB 2.0 480 Mbps សល្បននខ្ពេ់ 2000

រន្ធ USB 3.0/USB 3.1 5 Gbps សល្បននអស្ចា រ្យ 2010

USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps សល្បននខួាំង 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (សល្បននអស្ចា រ្យ USB)
រយៈសពលជាសប្ចប្នឆ្្ន ំ, USB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ ប់ខួននជាេ្តង់ោរជាមួយនឹងមាា េុីនកុំព្យូទ័រក្នុងពិេពសោកណែលលក់រានចំនួនប្បមាែ 6 ពាន់ោនឧបករែ៍ បាុណន្តចារំាច់តសមួប្ងបណន្ថមសល្បននសោយណល្នករឹងកុំព្យូទ័រសលជានជាងមុន និងការទាមទារកប្មិតបញ្ជូនកាន់ណតសប្ចប្ន។ USB 3.0/USB 
3.1 ជំនាន់ 1 ចុងសប្កាយអាចសឆួប្យតបសៅនឹងការទាមទាររបេ់អតិថិជន សោយរានតសមួប្ងសល្បននតាមប្ទឹេ្តីគឺ 10 ែង សលជានជាងជំនាន់មុនរបេ់ខួនន។ ជាេសង្ខប លក្ខែៈពិសេេដន USB 3.1 ជំនាន់ 1 គឺមានែូចខាងសប្កាម៖

• អប្តាសលទារទិន្នន័យខ្ពេ់ជាងមុន (សងប្ងែល់ 5 Gbps)

• បសង្កប្នកំោំងរត់ជាអតិបរមា និងបសង្កប្នឧបករែ៍បចចាុប្បន្នសែប្ម្បីង្យប្េនលោក់ចូលក្នុងឧបករែ៍ណែលប្តូភការថាមពលខួាងំ
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• លក្ខែៈពិសេេប្គប់ប្គងថាមពលថ្មីៗ
• ការសលទារទិន្នន័យ Full-duplex និងរាំប្ទប្បសេទបញ្ជូនថ្មីសលសេងៗ
• អាចសប្បប្ជាមួយនឹង USB 2.0 ណែលប្តូភរា្ន
• ឧបករែ៍និងណខសេភា្ជ ប់រា្ន ថ្មី

ប្បនានបទខាងសប្កាមសឆួប្យតបសៅនឹងេំែួរណែលរានេួរជាញឹកញាប់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1។

សល្បនន
បចចាុប្បន្ន មានមាូែសល្បនន 3 ណែលកំនត់សោយ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ជាក់ោក់ចុងសប្កាយបំលុត។ សល្បននសនាះមាន Super-Speed, Hi-Speed and Full-Speed។ មាូែ SuperSpeed មានអប្តាសលទារទិន្នន័យរហូតែល់ 
4.8Gbps។ ខែៈណែល លក្ខែៈពិសេេសៅរក្សាមាូែ Hi-Speed និង Full-Speed USB ណែលប្តូភរានស្្គ ល់ជាទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 មាូែណែលយឺតក៏សៅែំសែប្រការក្នុងសល្បននចំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងប្តូភរក្សាសែប្ម្បីអាចឲ្យ
សប្បប្រានជាមួយនឹងឧបករែ៍ជំនាន់មុនណែលប្តូភរា្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធ្វប្ការរានខ្ពេ់ជាង អាប្េ័យសោយការផួ្េ់ប្តូរបសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

• បណា្ត ញភា្ជ ប់ បណន្ថមមួយ (bus) ណែលប្តូភរានបណន្ថម ប្េបសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ណែលមានប្ស្ប ់(េូមសមប្លរូបភាពខាងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានណខសេបួន (ណខសេចរន្ត, ណខសេែី, និងណខសេទិន្នន័យ មួយគ ូេប្មាប់បញចាូនទិន្នន័យសលសេងរា្ន ) USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់បណន្ថមណខសេចំនួន 4 បណន្ថមសទវត េំលប់ណខសេបញចាូនចរន្ត បំសពញរា្ន  2 គូ (ចរន្តទទួល និងចរន្តបញ្ជូន) េប្មាប់ការ

រួមបញចាូលរា្ន េរុបដនការតភា្ជ ប់ ណខសេ 8 សៅក្នុងឧបករែ៍ភា្ជ ប ់និងការភា្ជ ប់។
• USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្បប្ អន្តរមុខ ដនទិន្នន័យទិេពីរ ជាជាងការសរវបចំពាក់កណា្ត លេទាននណែលសប្បប្សលប្ USB 2.0 ។ ការសធ្វប្ណបបសនះបសង្កប្នកប្មិតបញ្ជូនតង់េ្យុងតាមប្ទឹេ្តី 10 ែង។

សោយស្របចចាុប្បន្នសនះ កំសែប្នតប្មូភការការបញចាូនទិន្នន័យ ជាមួយរូបភាពទំហំធំ, ឧបករែ៍លទាុកណែលមានទំហំជាសប្ចប្ន Terabyte, កាសមល៉ឌីជីថលណែលមានសមហា្គ េីណេលធំ ។ល។ USB 2.0 ប្បណហលជាមិនសលជានប្គប់ប្រាន់េំលប់បញចាូនទិន្នន័យសទ។ សលប្េពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ ប់ 
USB 2.0 ណែលអាចចូលសៅែល់សល្បននអតិបរិមាតាមប្ទឹេដាី 480Mbps សទ ណែលសធ្វប្សអាយការសលទារទិន្នន័យប្បប្ពឹត្តសៅរានក្នុងសល្បននប្បណហល 320Mbps (40MB / ភិនាទី) -សល្បននសលទារទិន្នន័យណែលសលជាន បំលុតជាក់ណេ្តងក្នុងសពលបចចាុប្បន្ន ។ ែូចរា្ន សនះណែរ ការភា្ជ ប់ 
USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយប្ងទំនងជានឹងសញប្ញអប្តាអតិបរមា 400MB/s ណែលសប្បប្ប្រាេ់ក្នុងពិេពសោកជាក់ណេ្តងណែលចំណាយខ្ពេ់។ សៅសល្បននសនះ USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 
គឺជាការណកលម្អ 10 ែង សលប្ USB 2.0។

កម្មភិធី
USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សបប្កលួូភ និងល្តល់នូភកណនួងជាសប្ចប្នបណន្ថមសទវតេប្មាប់ឧបករែ៍សែប្ម្បីណចកចាយនូភបទពិសស្ធណែលល្អប្បសេប្ររួមមួយ។ សៅកណនួងណែល ភីសែអូ USB កំររានលទាុករានពីមុន (តាងំពីទំហំបង្ហា ញអតិបរមា, ភាពយឺតយ៉ា ភ និងការបប្ងនមភីសែអូ) វាង្យប្េនល
ប្េដមាថា ជាមួយ 5 សៅ 10 ែងដនកប្មិតបញ្ជូនណែលមាន សនាះគុែភាពបង្ហា ញភីសែអូ USB គួរណតែំសែប្រការកាន់ណតល្អ។ DVI ណតមួយប្តូភការសល្បននរហូតែល់សៅ 2Gbps។ សៅកណនួងណែល 480Mbps រានកំពុងកំែត់, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសៅសពលអនាគត ។ 
ជាមួយនឹងសល្បនន 4.8Gbps, សនាះេ្តង់ោរសនះ នឹងណេ្វងរកភិធីចូលសៅក្នុងលលិតលលមួយចំនួនណែលពីមុនមិនសប្បប្ប្រាេ ់USB ែូចជាប្បព័ន្ធលទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងសប្ៅ។

ខាងសប្កាមសនះគឺ លលិតលល USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 សល្បននសលជាន ណែលអាចរករាន៖
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• ដលទាខាងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្ោយថាេរឹង
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្ោយថាេរឹងចល័ត
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្ោយែក និងអាោប់ទ័រ
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ហា្វា េប្ោយ និងកម្ម ភិធីអាន
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្ោយថាេរឹង Solid-state

• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 RAIDs

• ប្ោយសមសឌវអុបទិក
• ឧបករែ៍ពហុព័ត៌មាន
• ការតភា្ជ ប់បណាដា ញ
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 កាតអាោប់ទ័រ និងហាប់

េមត្ថភាពណែលអាចសធ្វប្ការរួមរា្ន រាន
ែំែឹងល្អសនាះគឺថា USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្រាងទុកយ៉ា ងប្បុងប្បយ័ត្នចាប់ពីសពលចាប់សល្តប្មរហូតអាចរួមបញចាូលរា្ន ជាមួយ USB 2.0 រាន ។ ជាែំបូង សៅសពលណែល USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ ប់ថ្មី ែូសច្នះណខសេថ្មីសែប្ម្បី
ទាញយកអត្ថប្បសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសល្បននដនែំសែប្រការថ្មីណែលែំសែប្រការសលជានជាងមុនសនាះ, ឧបករែ៍ភា្ជ ប់សនះ សៅណតរក្សារូបលងចតុសកាែ ណែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួន 4 សៅទីតាងំែូចរា្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ ប់ថ្មីចំនួនប្រាសំែប្ម្បីទទួល និងបញ្ជូនទិន្នន័យ សោយឯកលជ្យ មានភត្តមានសៅ
សលប្ណខសេ USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង សៅសពលភា្ជ ប់សៅការតភា្ជ ប់សល្បននសលជានរានប្តឹមប្តូភសៅនឹង USB។

Windows 8/10 នឹងនាមំកនូភការរាបំ្ទសែប្មេប្មាប់ ឧបករែ៍បញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1។ សនះគឺលទាុយសៅនឹង Windows ជំនាន់មុន ណែលសៅណតប្តូភការប្ោយភឺ ោច់សោយណងកេំលប់ឧបករែ៍បញ្្ជ  USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។

ប្កុមហ៊ុន Microsoft រានប្បកាេថា Windows 7 នឹងរាំប្ទណែលអាចសប្បប្ប្រាេ់ជាមួយ USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រាន ណតប្បណហលជាមិនណមនជាការសចញល្សាយភួាមៗ របេ់ប្កុមហ៊ុនសទ បាុណន្តសៅក្នុងកញចាប់សេវាបនាទា ប់ ឬកញចាប់អាប់សែត។ វាមិនណមនរា្ម នការសចាទជាេំែួរេំលប់គិត
បន្តសទវតសទថាបនាទា ប់ពីភាពសជាគជ័យដនការបសញចាញការរាំប្ទ USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 សៅក្នុង Windows 7, ការរាំប្ទសល្បននសលជាន នឹងបន្តរុករកសៅែល់ Window Vista ។ ប្កុមហ៊ុន Microsoft រានអះអាងថា ដែគូរបេ់ខួននភាគសប្ចប្ន 
រានណចករំណលកថា Vista ក៏គួររាបំ្ទ USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 លងណែរ។

USB ប្បសេទ C
USB ប្បសេទ C គឺជាឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងសប្ៅតូចថ្មី ឧបករែ៍ភា្ជ ប់សនះអាចែំសែប្រការជាមួយេដាង់ោរ USB 3.1 ណែលមានប្ស្ប់ និងការបញ្ជូនថាមពល USB (USB PD)។

មាូែជំនួេ
USB ប្បសេទ C គឺជាេដាង់ោរឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថ្មីមួយណែលតូច។ ប្បណហលជាបីែងដនទំហំឌុយសោត USB ប្បសេទ A ចាេ់។ សនះជាេដាង់ោរឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណែលប្គប់ឧបករែ៍អាចសប្បប្ប្រាេ់រាន។ USB ប្បសេទ C អាចែំសែប្រការជាមួយប្បូតូកូលសលសេងៗជាសប្ចប្នសោយសប្បប្ “មាូែជំនួេ” 
ណែលអនុញ្្ញ តឱ្យអ្នកមានអាោប់ទ័រសចញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្បសេទដនការភា្ជ ប់សលសេងសទវតសប្ៅពីរន្ធ USB ណតមួយសនាះ

ការបញ្ជូនថាមពលតាម USB
លក្ខខែៈបសចចាកសទេដន USB PD ក៏មានភាពទាក់ទងរា្ន ជិតេ្និតជាមួយ USB ប្បសេទ C ។ បចចាុប្បន្ន ស្្ម តហ្វូន សថបួិត និងឧបករែ៍ចល័តសលសេងៗសទវតណតងសប្បប្ឧបករែ៍ភា្ជ ប ់USB សែប្ម្បីស្កថ្ម។ ឧបករែ៍ភា្ជ ប ់USB 2.0 ល្តល់ថាមពលរហូតែល់ 2.5 វ៉ាត់ — ណែល
ស្កទូរេ័ពទារបេ់អ្នករាន គឺរានណតបាុែោ ឹង។ កុំព្យូទ័រអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វ៉ាត់។ លក្ខខែៈបសចចាកសទេដនការបញ្ជូនថាមពលតាម USB មានរហូតែល់ 100 វ៉ាត់។ ជាទិេសៅសៅមកណែលឧបករែ៍អាចបញ្ជូន ឬក៏ទទួលថាមពលរាន។ សហប្យថាមពលសនះអាចប្តូភរានបញ្ជូនសៅសពល
ែំណាលរា្ន ណែលឧបករែ៍កំពុងបញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ ប់។
សនះអាចជាចុងបញចាប់ដនណខសេស្កកុំព្យូទ័រណែលមានកម្មេិទ្ធិបញ្្ញ ទាងំអេ់សនាះសោយប្គប់យ៉ា ងស្កថ្មតាមរយៈការតភា្ជ ប ់USB េ្តង់ោរ។ អ្នកអាចស្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកពីថ្មណែលអាចោក់តាមខួននរានណាមួយណែលអ្នកស្កស្្ម តហ្វូនរបេ់អ្នក និងឧបករែ៍ណែលអាចោក់តាមខួននសលសេងសទវតពីដថ្ងសនះរាន។ 
អ្នកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរដែរបេ់អ្នកចូលសៅក្នុងសអប្កង់ខាងសប្ៅណែលភា្ជ ប់សៅនឹងណខសេថាមពលសហប្យសអប្កង់ខាងសប្ៅនឹងស្កថ្មកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសៅសពលអ្នកសប្បប្សអប្កង់ខាងសប្ៅ — ទាងំអេ់សនះតាមរយៈការភា្ជ ប់ USB ប្បសេទ C ណតមួយ។ សែប្ម្បីសប្បប្រាន ឧបករែ ៍និងណខសេប្តូភមានែំសែប្ការជាមួយ
ការបញ្ជូនថាមពល USB ។ សោយប្រាន់ណតមានការភា្ជ ប ់USB ប្បសេទ C មិនណមនមានន័យថាវាអាចែំសែប្រការរានសនាះសទ។

USB ប្បសេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 ជាេដាង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតបញ្ជូន USB 3 គឺ 5 Gbps, រីឯ USB 3.1 ជំនាន់ទ ី2 គឺ 10Gbps ។ សនះជាកប្មិតបញ្ជូនសទ្វែង សលជានែូចប្បសេទ Thunderbolt ជំនាន់ទីមួយណែរ។ USB ប្បសេទ C មិនែូចរា្ន ជាមួយ USB 
3.1 សទ។ USB ប្បសេទ C គឺប្រាន់ណតជាប្បសេទរូបលងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ និងបសចចាក ភិទ្យាសៅខាងក្នុងគឺប្រាន់ណតជា USB 2 ឬ USB 3.0។ ជាការពិតប្បសេទសថសបួត Nokia's N1 Android សប្បប្ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ USB ប្បសេទ C បាណន្តវាគឺ USB 2.0 — 
មិនែល់ USB 3.0 លង។ បាុណន្តបសចចាកភិទ្យាទាំងសនះប្បហាក់ប្បណហលរា្ន ។
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អង្គចងចា ំIntel Optane
អង្គចងចាំ Intel Optane មានមុខង្រជាឧបករែ៍បសង្កប្នសល្បននបាុសណាោ ះ។ វាមិនជំនួេ ឬបណន្ថមអង្គចងចា ំ(RAM) ណែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសងប្យ។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane ប្តូភរានរាំប្ទសៅសលប្កុំព្យូទ័រណែលបំសពញតាមតប្មូភការែូចខាងសប្កាម៖

• អង្គែំសែប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ

តាលង 2. លក្ខែៈបសចចាកសទេដនអង្គចងចា ំIntel Optane

លក្ខែៈពិសេេ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបសចចាកសទេ

អន្តរមុខ PCIe 3x2 NVMe 1.1

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 card slot (2230/2280)

ការកំែត់រចនាេម្ព័ន្ធណែលរានរាបំ្ទ • អង្គែំសែប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ

េមត្ថភាពលទាុក 16 GB

បិទអង្គចងចា ំIntel Optane
ប្បយ័ត្ន: បនាទា ប់ពីបិទអង្គចងចាំ Intel Optane មិនប្តូភលុបប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology សប្ពាះថាវាអាចបណា្ត លឲ្យមានកំហុេសអប្កង់សខវភ។ អន្តរមុខអ្នកសប្បប្ដន Intel Rapid Storage 
Technology អាចប្តូភរានលុបសចញសោយមិនរាច់លុបប្ោយភឺ។

ចំណា:ំ ការបិទអង្គចងចាំ Intel Optane ប្តូភរានទាមទារមុនសពលសោះឧបករែ៍លទាុកទិន្នន័យ SATA ណែលរានពសនួននសោយមាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សចញពីកុំព្យូទ័រ។

1 សៅសលប្ររារកិចចាការ ចុចសលប្ប្បអប់ណេ្វងរក សហប្យបនាទា ប់មកវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2 ចុចសលប្ Intel Rapid Storage Technology ។ ផ្ទា ំង Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានបង្ហា ញ។
3 សៅសលប្ផ្ទា ងំ Intel Optane memory, ចុច Disable សែប្ម្បីបិទអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4 ចុច Yes ប្បេិនសបប្អ្នកទទួលយកការប្ពមាន

ែំសែប្រការបិទប្តូភរានបង្ហា ញ។
5 ចុចសលប្ Reboot សែប្ម្បីបញចាប់ការបិទអង្គចងចាំ Intel Optane សហប្យចាប់សល្តប្មកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសងប្ង ភិញ។

សបប្កអង្គចងចា ំIntel Optane
1 សៅសលប្ររារកិចចាការ ចុចសលប្ប្បអប់ណេ្វងរក សហប្យវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2 ចុចសលប្ Intel Rapid Storage Technology ។
3 សៅសលប្ផ្ទា ងំ Status ចុចសលប្ Enable សែប្ម្បីសបប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4 សៅសលប្សអប្កង់ប្ពមាន សប្ជប្េសរីេប្ោយភឺសលជានណែលប្តូភរា្ន  សហប្យបនាទា ប់មកចុចសលប្ Yes សែប្ម្បីបន្តសបប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5 ចុចសលប្ Intel Optane memory > Reboot សែប្ម្បីសបប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។

ចំណា:ំ កម្មភិធីអាចចំណាយសពលែល់សៅបីែងបនាទា ប់ពីការសបប្កែំសែប្រការបន្តបនាទា ប់សែប្ម្បីសមប្លសញប្ញពីអត្ថប្បសយ៉ជន៍អនុភត្តសពញសលញ។
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Intel UHD Graphics 620

តាលង 3. លក្ខែៈបសចចាកសទេដន Intel UHD Graphics 620

Intel UHD Graphics 620

ប្បសេទ Bus ណែលរួមបញចាូលរា្ន

ប្បសេទអង្គចងចាំ DDR3 / DDR4

កប្មិតប្កាហ្វិក i3/i5/i7៖ G T2 (UHD 620)

ការរាា ន់ប្បមាែដនការសប្បប្ប្រាេ់ថាមពលអតិបរមា (TDP) 15 W (រួមមានថាមពល CPU)

ប្បសេទប្កាហ្វិក Overlay Planes មាន

ប្កាហ្វិកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ/រាំប្ទ API ភីសែអូ DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.3

អប្តារីសញ្ហ្វេបញ្ឈរអតិបរមា រហូតែល់ 85 Hz អាប្េ័យសលប្គុែភាព

ែំសែប្រការពហុសអប្កង់ សៅសលប្ប្បព័ន្ធ ៖ eDP (ខាងក្នុង), HDMI

តាមរយៈជសប្មប្េរន្ធប្បសេទ C ៖ VGA, DisplayPort, DVI

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណល្នកខាងសប្ៅ HDMI 1.4b

រន្ធប្បសេទ C

NVIDIA GeForce MX130

តាលង 4. NVIDIA GeForce MX130

លក្ខែៈពិសេេ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបសចចាកសទេ

អង្គចងចាំប្កាហ្វិក GDDR5 2 GB

ប្បសេទយ៉ន PCI Express 3.0

អុីនធឺសហ្វេអង្គចងចាំ GDDR5

សល្បនននាងិកា 1122 - 1242 (រានបសង្កប្ន) MHz

កប្មិតពែ៌អតិបរមា រា្ម ន

អប្តារីសញ្ហ្វេបញ្ឈរអតិបរមា រា្ម ន

ប្កាហ្វិកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ/រាំប្ទ API ភីសែអូ Windows 10/ DX 12/ OGL4.5

រាបំ្ទគុែភាពបង្ហា ញ និងអប្តារីសញ្ហ្វេអតិបរមា (Hz) រា្ម ន

ចំនួនដនការរាបំ្ទសអប្កង់ មិនមានចរន្តសចញដនសអប្កង់ពី MX130

បសចចាក ភិទ្យា និងេមាេភាគ 13



ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា
ឧបករែ៍ណែលរានណែនាំ
ែំសែប្រការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧបករែ៍ែូចខាងសប្កាម៖

• ទួែឺភីេ Phillips #00 និង #01

• ប្បោប់រាេ់រួាេទាិក

បញ្ជីស្ម្ម ះស្ចចា
តាលខាងសប្កាមលដាល់នូភបញ្ជីស្ម្ម ះស្ចចា ណែលប្តូភរានសប្បប្សែប្ម្បីភា្ជ ប់េមាេភាគសលសេងៗ។

តាលង 5. បញ្ជីស្ម្ម ះស្ចចា

េមាេភាគ ប្បសេទស្ចចា បរិមាែ រូបភាពស្ចចា

គប្មបរាត (M2x5) 6

ថ្ម M2x3 4

កង្ហា រ M2x3 2

សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង M2x3 4

ផ្ទា ងំ I/O M2x3 2

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល M2x3 1

ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ (ជាជសប្មប្េ) M2x3 2

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចាំប្ោយ Intel 
Optane

M2x3 1

សជប្ងទប្មបនទាះបាះ ក្បាលធំ M2x2 3

បនទាះបាះ ក្បាលធំ M2x2 4

សជប្ងទប្ម USB ប្បសេទ C M2x3 2

សជប្ងទប្មកាត WLAN M2x3 1

ណកងប្ទប្ោយថាេរឹង M3x3 4

ប្តសចវក M2.5x5 4

3
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េមាេភាគ ប្បសេទស្ចចា បរិមាែ រូបភាពស្ចចា

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ ក្បាលធំ M2x2 4

គប្មបរាត

ការសោះគប្មបរាត
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សែប្ម្បីសោះគប្មបរាត៖

a មួលបន្ធូរស្ចចា  3 ណែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
b សោះស្ចចា  (M2x5) 6 ណែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។

c សប្បប្ប្បោប់រាេ់ផួ្េ់េទាិក រាេ់គប្មបរាតពីប្ជុងខាងសឆ្វងណល្នកខាងសលប្ និងសធ្វប្ការរាេ់តាមណគមប្បព័ន្ធ។ [1]។
d សលប្កគប្មបខាងសប្កាយសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងប្ងគប្មបរាត
1 តប្មង់គប្មបរាតជាមួយសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
2 ចុចណគមទាំងអេ់របេ់គប្មបរហូតែល់វាសោតចុចជាប់សៅនឹងកណនួង ។
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3 មួលបន្តឹងក្បាលស្ចចា  3 សែប្ម្បីភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
4 មួលស្ចចា  6 (M2x5) សែប្ម្បីភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។
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5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្បុងប្បយ័ត្នជាមុនេ្តីពីថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្បយ័ត្ន: 

• ប្តូភប្បុងប្បយ័ត្នសៅសពលសប្បប្ប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• សធ្វប្ឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចប្នបំលុតតាមណតអាចសធ្វប្រានមុននឹងសោះវាសចញពីប្បព័ន្ធ ។ វាអាចប្បប្ពឹត្តសៅរានសោយផ្្ត ច់អាោប់ទ័រ AC សចញពីប្បព័ន្ធសែប្ម្បីសប្បប្ប្រាេ់ថ្ម។
• ហាមបំណបក ទមួាក់ សធ្វប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែដទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងេីតុែហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្គនងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមបណន្ថមេមា្ព ធសៅសលប្ដលទាថ្ម។
• មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
• ហាមសប្បប្ប្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែប្ម្បីរាេ់ថ្មសចញ។
• ប្បេិនសបប្ថ្មប្តូភរានជាប់ក្នុងឧបករែ៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ បត ់ឬកសមទាចថ្មលីចូម-អុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថា្ន ក់។ ក្នុងករែីណបបសនះប្បព័ន្ធទាំងមូលគួរណតប្តូភរានប្តូរ។ ទាក់ទង https://www.dell.com/support 

សែប្ម្បីទទួលរានជំនួយ និងការណែនាបំណន្ថមសទវត ។
• គួរណតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី https://www.dell.com ពីដែគូណែលមានការអនុញ្្ញ តរបេ ់Dell និងអ្នកលក់បន្ត។

ការសោះថ្ម
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ គប្មបរាត។

18 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា

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


3 សែប្ម្បីសោះថ្ម៖
a បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេថ្មសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
b ផ្ដា ច់ណខសេថ្មពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។

c សោះស្ចចា  (M2x3) 4 ណែលភា្ជ ប់ថ្មសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
d សលប្កថ្មសចញពីប្បព័ន្ធ[2]។
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ការែំសងប្ងថ្ម
1 តប្មងប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្កាដា រចុចជាមួយប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្កណនួងោក់រាតដែ [1]។
2 មួលស្ចចា  (M2x3) 4 ណែលភា្ជ ប់ថ្មសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។

20 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



3 ភា្ជ ប់ណខសេថ្មសៅនឹងឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។
4 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា 21



5 ែំសងប្ង គប្មបរាត។
6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថ្មប្រាប់េំណបាត

ការសោះថ្មប្រាប់េំណបាត
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះថ្មប្រាប់េំណបាត៖
a ផ្ដា ច់ណខសេថ្មប្រាប់េំណបាតពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1].
b សោះថ្មប្រាប់េំណបាតសចញពីប្បព័ន្ធ[2]។

22 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងថ្មប្រាប់េំណបាត
1 ភា្ជ ប់ថ្មប្រាប់េំណបាតសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
2 ភា្ជ ប់ណខសេថ្មប្រាប់េំណបាតសៅនឹងឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។[2]។
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3 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះកាត WLAN៖
a សោះស្ចចា  (M2x3) មួយណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
b សោះសជប្ងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN [2]។
c ផ្ដា ច់ណខសេអង់ណតន WLAN សចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN [3]។
d អូេសចញ និងសោះកាត WLAN សចញពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់របេ់វាសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[4]។

24 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងកាត WLAN
1 ភា្ជ ប់ណខសេអង់ណតន WLAN សៅនឹងឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN [1]។
2 រុញកាត WLAN តាមណកងចូលសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប ់WLAN សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[2]។
3 តប្មង់ប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្សជប្ងទប្មកាត WLAN ជាមួយប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្កាត WLAN និងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[3]។
4 មួលស្ចចា  (M2x3) មួយសែប្ម្បីភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [4]។
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5 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះមាូឌុលអង្គចងចា៖ំ
a រុញគនួឹះណែលភា្ជ ប់មាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាសំោតសចញមកសប្ៅ [1]។
b សោះមាូឌុលអង្គចងចាំពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[2]។

26 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
1 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចាំជាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្ឧបករែ៍ភា្ជ ប់មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2 បញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាំសៅក្នុងរន្ធអង្គចងចា[ំ1]។
3 េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់គនួឹះភា្ជ ប់មាូឌុលអង្គចងចាកំឹបចូលកណនួង[2]។
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4 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង

ការសោះប្ោយថាេរឹង 2.5 អុីញ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង៖
a សោះគនួឹះ និងផ្្ត ច់ណខសេសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។
b សោះស្ចចា  (M2x3) 4 ណែលភា្ជ ប់សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
c សលប្កសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសចញពីប្បព័ន្ធ [3]។

28 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



4 សែប្ម្បីសោះណខសេប្ោយថាេរឹង៖
a ផ្្ត ច់ណខសេផ្ទា ំងអុីនធឺលុេឺសចញពីសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង

5 សែប្ម្បីសោះ ទប្មប្ោយថាេរឹង៖
a សោះស្ចចា  (M3x3) 4 ណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង [1]។
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b សលប្កប្ោយថាេរឹងសចញពីសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង[2]។

ការែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង 2.5 អុីញ
1 ោក់ប្ោយថាេរឹងចូលក្នុងសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង សហប្យតប្មង់ប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងជាមួយនឹងប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹង[1]។
2 មួលស្ចចា  (M3x3) ទាំង 4 ណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង[2]។

3 ភា្ជ ប់បនទាះអុីនធឺលូេឺសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។

30 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



4 ោក់សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅសលប្ប្បព័ន្ធ និងតប្មង់ប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងជាមួយប្បសហាងស្ចចា សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
5 មួលស្ចចា  (M2x3) 4 សែប្ម្បីភា្ជ ប់សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច [2]។
6 ភា្ជ ប់ណខសេសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ និងបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេ [3]។

7 ែំសងប្ង៖
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a ថ្ម
b គប្មបរាត

8 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង SSD
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះមាូឌុល SSD M.2 2280 ៖
a សោះស្ចចា  (M2x3) មួយណែលភា្ជ ប់មាូឌុល SSD សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [1]។
b អូេ និងសោះមាូឌុល SSD ពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[2]។

4 សែប្ម្បីសោះមាូឌុល SSD M.2 2230 ៖
a សោះស្ចចា  (M2x3) មួយណែលភា្ជ ប់មាូឌុល SSD សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [1]។
b អូេ និងសោះមាូឌុល SSD ពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[2]។

32 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងប្ោយណែលមានភាពរឹង
1 សែប្ម្បីែំសងប្ងមាូឌុល SSD M.2 2280 ៖

a តប្មង់ និងរុញមាូឌុល SSD សៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
b មួយស្ចចា  (M2x3) មូយណែលភា្ជ ប់មាូឌុល SSD សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
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2 សែប្ម្បីែំសងប្ង SSD M.2 2230៖
a តប្មង់ និងរុញមាូឌុល SSD សៅកាន់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កុំព្យូទ័រ [1]។
b មួយស្ចចា  (M2x3) មូយណែលភា្ជ ប់មាូឌុល SSD សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
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3 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ឧរាល័រ

ការសោះឧរាល័រ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះឧរាល័រ៖
a ផ្ដា ច់ណខសេថ្មពីឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
b បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេឧរាល័រសៅ សជប្ងទប្មបនទាះបាះ [2]។
c ែកណខសេឧរាល័រសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [3]។
d សលប្កឧរាល័រសចញពីប្បព័ន្ធ [4]។
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ការែំសងប្ងឧរាល័រ
1 តប្មង់ និងោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
2 សោតណខសេឧរាល័រតាមលួូភបណាដា ញសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។
3 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេឧរាល័រសៅ សជប្ងទប្មបនទាះបាះ
4 ភា្ជ ប់ណខសេឧរាល័រសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[4]។
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5 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កង្ហា រប្បព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្បព័ន្ធ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះកង្ហា រប្បព័ន្ធ៖
a បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេកង្ហា រប្បព័ន្ធសៅកណនួងទទួលកំសៅ[1]។
b ផ្ដា ច់ណខសេកង្ហា រប្បព័ន្ធសចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]។
c ែកេ្កុតណែលភា្ជ ប់ណខសេអង់ណតន WLAN សចញពីកង្ហា រប្បព័ន្ធ [3]។
d សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់កង្ហា រប្បព័ន្ធសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [4]
e សលប្កកង្ហា រប្បព័ន្ធសចញពីប្បព័ន្ធរ [5]។
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ការែំសងប្ងកង្ហា រប្បព័ន្ធ
1 តប្មង់ និងោក់កង្ហា រប្បព័ន្ធសៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
2 មួលស្ចចា  (M2x3) 2 សែប្ម្បីភា្ជ ប់កង្ហា រប្បព័ន្ធសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។
3 បិទបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេអង់ណតន WLAN សៅកង្ហា រប្បព័ន្ធ [3]។
4 ភា្ជ ប់ណខសេកង្ហា រប្បព័ន្ធសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [4]។
5 បិទេ្កុតណែលភា្ជ ប់ណខសេកង្ហា រប្បព័ន្ធសៅកណនួងទទួលកំសៅ [5]។
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6 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

7 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គនងតសមួប្ង 

ការសោះកណនួងទទួលកំសៅ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះកណនួងទទួលកំសៅ៖
a មួលបន្ធូរក្បាលស្ចចា ទាំងប្រាំពីរណែលភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធតាមលំោប់ែូចរានបង្ហា ញសៅកណនួងទទួលកំសៅ[1]។
b សលប្កកណនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]។
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c េប្មាប់ប្បព័ន្ធណែលមានភា្ជ ប់មាូណែល UMA េូមមួលបន្ធូរក្បាលស្ចចា តាមលំោប ់(ែូចរានបង្ហា ញសៅកណនួងទទួលកំសៅ) ណែលភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1, 2]។
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ការែំសងប្ងកណនួងទទួលកំសៅ
1 តប្មង់ និងោក់កណនួងទទួលកំសៅចូលសៅរន្ធក្នុងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
2 មួលបន្តឹងក្បាលស្ចចា  7 តាមលំោប់ែូចរានបង្ហា ញសៅកណនួងទទួលកំសៅសែប្ម្បីភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។

3 េប្មាប់ប្បព័ន្ធណែលរានភា្ជ ប់ជាមួយមាូណែល UMA តប្មង់ និងោក់កណនួងទទួលកំសៅសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ រួចមួលបន្តឹងក្បាលស្ចចា ទាងំបួនតាមលំោប់ែូចរានបង្ហា ញសៅកណនួងទទួលកំសៅសែប្ម្បីភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1, 2]។
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4 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំចរន្តសេួប្ងសចញចូល

ការសោះផ្ទា ងំចូល និងសចញ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ

3 សែប្ម្បីសោះផ្ទា ំង IO ៖
a បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ឧបករែ៍ផ្ទា ងំ IO [1]។
b សបប្កគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO និងផ្្ត ច់ណខសេផ្ទា ងំ IO សចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំ IO [2]។
c ផ្ដា ច់ណខសេកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែសចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ IO [3]។

ចំណា:ំ ជំហានសនះអនុភត្តណតសៅសលប្ប្បព័ន្ធណែលមានភា្ជ ប់ជាមួយប៊ូតុងថាមពលណែលមានកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែណតបាុសណាោ ះ។
d សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[4]។
e សលប្កផ្ទា ងំ IO សចញពីប្បព័ន្ធ [5]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំចូលសចញ
1 តប្មង់ និងោក់ផ្ទា ងំ IO សៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
2 មួលស្ចចា  (M2x3) ពីរសែប្ម្បីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំ IO សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។
3 ភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ងំ IO សៅឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំ IO និងបិទគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO [3]។
4 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំ IO [4]។
5 ភា្ជ ប់ណខសេកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្មាមដែសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[5]។
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ចំណា:ំ ជំហានសនះអនុភត្តណតសៅសលប្ប្បព័ន្ធណែលមានភា្ជ ប់ជាមួយប៊ូតុងថាមពលណែលមានកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែណតបាុសណាោ ះ។
6 ែំសងប្ង៖

a កង្ហា រប្បព័ន្ធ
b ថ្ម
c គប្មបរាត

7 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម
c WLAN
d កង្ហា រប្បព័ន្ធ

3 សែប្ម្បីសោះសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់៖
a បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ំង IO សៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO [1]។
b សបប្កគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO និងផ្្ត ច់ណខសេផ្ទា ំង IO សចញពីផ្ទា ំង IO [2]។
c បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់ [3]។
d សបប្កគនួឹះភា្ជ ប់ឧបករែ៍ណខសេសអប្កង់ និងផ្្ត ច់ណខសេសអប្កង់សចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [4]។
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e ែកណខសេអង់ណតន WLAN សចញពីលួូភបណាដា ញ [1]។
f សោះស្ចចា  (M2.5x5) បួន ណែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
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g សបប្កសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់សៅមុំ 90 ែឺសប្ក។
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h សលប្កសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់សចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។
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ការែំសងប្ងសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
1 រុញ និងតប្មង់សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុចសៅណកងសប្កាមប្តសចវកសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់។
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2 តប្មង់ប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្ប្តសចវកសអប្កង់ជាមួយប្បសហាងស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
3 មួលស្ចចា  (M2.5x5) បួន សែប្ម្បីភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
4 ោក់ណខសេអង់ណតន WLAN តាមលួូភបណាដា ញសងប្ងភិញ[3]។
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5 ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ និងបិទគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់ [1]។
6 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់ [2]។
7 ភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ងំ IO សៅឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំ IO និងបិទគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO [3]។
8 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំ IO [4]។
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9 ែំសងប្ង៖
a WLAN
b កង្ហា រប្បព័ន្ធ
c ថ្ម
d គប្មបរាត

10 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ

ការសោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ
d សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
e ផ្ទា ំងចូលសចញ

3 សែប្ម្បីសោះប៊ូតុងថាមពលកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ៖
a សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [1]។
b សោះណខសេកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ និងផ្ទា ំងកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
c សលប្កប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ សចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។ [3]។
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ការែំសងប្ងប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ
1 តប្មង់ និងោក់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែសៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [1]។
2 មួលស្ចចា  (M2x3) ពីរសែប្ម្បីភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ[2]។
3 ភា្ជ ប់ណខសេកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែ និងផ្ទា ំងកម្ម ភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។ [3]
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4 ែំសងប្ង៖
a ផ្ទា ំងចូលសចញ
b សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ
d ថ្ម
e គប្មបរាត

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពល

ការសោះប៊ូតុងថាមពល
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ
d សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
e ផ្ទា ំងចរន្ធសចញចូល

3 សែប្ម្បីសោះប៊ូតុងថាមពល៖
a សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
b សលប្កប៊ូតុងថាមពលសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។ [3]។
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ការែំសងប្ងប៊ូតុងថាមពល
1 តប្មង់ និងោក់ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្មភិធីអានស្្ន មប្កស៉ៅា ដែសៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [1]។
2 មួលស្ចចា  (M2x3) ពីរសែប្ម្បីភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។
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3 ែំសងប្ង៖
a ផ្ទា ំងចូលសចញ
b សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ
d ថ្ម
e គប្មបរាត

4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំអាោប់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល៖
a ផ្ដា ច់ណខសេអាោប់ទ័រថាមពលពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1]។
b សោះស្ចចា  (M2x3) មួយណែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច។ [2]។
c សលប្ករន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសចញពីប្បព័ន្ធ [3]។
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ការែំសងប្ងរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
1 តប្មង់ និងោក់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
2 ែូរស្ចចា  (M2x3) មួយណែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
3 ភា្ជ ប់ណខសេអាោប់ទ័រថាមពលសៅឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[3]។
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4 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

បនទាះបាះ

ការសោះបនទាះបាះ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម

3 សែប្ម្បីសោះបនទាះបាះ៖
a បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេឧរាល័រសៅនឹងសជប្ងទប្មបនទាះបាះ[1]។
b សោះស្ចចា  (ក្បាលធំ M2x2) បី ណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច [2]។
c សលប្កសជប្ងទប្មបនទាះបាះសចញពីប្បព័ន្ធ [3]។
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d បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
e សបប្កគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប ់និងផ្្ត ច់ណខសេបនទាះបាះសចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]
f សបប្កគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ និងផ្្ត ច់ណខសេប្ោយថាេរឹងពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [3]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា 59



g សោះស្ច្ម  (ក្បាលធំ M2x2) បួនណែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
h សលប្កបនទាះបាះសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងប្ងបនទាះបាះ
1 តប្មង់ និងោក់បនទាះបាះសៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
2 មួលស្ចចា  (ក្បាលធំ M2x2) បួនសែប្ម្បីភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។

3 ភា្ជ ប់ណខសេប្ោយថាេរឹងសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងបិទគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប ់[1]។
4 ភា្ជ ប់ណខសេបនទាះបាះសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងបិទគនួឹះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ [2]

5 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[3]។
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6 តប្មង់ និងោក់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[1]។
7 សោះស្ចចា  (ក្បាលធំ M2x2) បី សែប្ម្បីភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកាដា រចុច[2]។
8 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេឧបករែ៍សៅសជប្ងទប្មបនទាះបាះ[3]។
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9 ែំសងប្ង៖
a ថ្ម
b គប្មបរាត

10 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ
d មាូឌុលអង្គចងចាំ
e WLAN
f SSD
g កណនួងទទួលកំសៅ

3 សែប្ម្បីសោះផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖
a បកបង់េ្អិតពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់ផ្ទា ំង IO [1]។
b សលប្កគនួឹះឧបករែ៍តភា្ជ ប់ សហប្យផ្ដា ច់ណខសេផ្ទា ងំ IO សចញពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[2]។
c បកបង់េ្អិតពីឧបករែ៍តភា្ជ ប់សប្គនងតសមួប្ងសអប្កង់[3]។
d សលប្កគនួឹះឧបករែ៍តភា្ជ ប់ សហប្យផ្ដា ច់ណខសេសប្គនងតសមួប្ងសអប្កង់សចញពីឧបករែ៍តភា្ជ បសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[4]។
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e សោះណខសេែូចខាងសប្កាម៖
• ណខសេថ្មប្រាប់េំណបាត [1]
• ណខសេប្ោយថាេរឹង [2]

• ណខសេបនទាះបាះ [3]

• ណខសេអាោប់ទ័រថាមពល [4]

• ណខសេឧរាល័រ [7]

• ណខសេកា្ត រចុច [8]

• ណខសេពនួឺខាងសប្កាយកាដា រចុច (ជាជសប្មប្េ) [9]
f សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មរន្ធ USB ប្បសេទ C សៅកាន់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[5]។
g សលប្កសជប្ងទប្មរន្ធ USB ប្បសេទ C សចញពីប្បព័ន្ធ[2]។
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h សោះស្ចចា  (ក្បាលធំ M2x2) បួន ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច[1]។
i សលប្កផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រសែប្ម្បីសោះសចញ[2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1 ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ សហប្យតប្មឹមរន្ធស្ចចា ដនផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 ប្តូរស្ចចា  បួន ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច[2]។
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3 ភា្ជ ប់ណខសេែូចខាងសប្កាម៖
• ណខសេថ្មប្រាប់េំណបាត [1]
• ណខសេប្ោយថាេរឹង [2]

• ណខសេបនទាះបាះ [3]

• ណខសេអាោប់ទ័រថាមពល [4]

• ណខសេឧរាល័រ [7]

• ណខសេកា្ត រចុច [8]

• ណខសេពនួឺខាងសប្កាយកាដា រចុច (ជាជសប្មប្េ) [9]

4 ោក់រន្ធ USB ប្បសេទ C សៅរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[5]។
5 ប្តូរស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មរន្ធ USB ប្បសេទ C សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[6]។
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6 ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅនឹងឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1]។
7 បិទគនួឹះឧបករែ៍តភា្ជ ប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេសប្គនងតសមួប្ងសអប្កង់[2]។
8 ភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ងំ IO សៅនឹងឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសហប្យបិទគនួឹះឧបករែ៍តភា្ជ ប ់[3]។
9 បិទបង់េ្អិតសែប្ម្បីភា្ជ ប់ឧបករែ៍តភា្ជ ប់ណខសេ IO [4]។
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10 ែំសងប្ង៖
a កណនួងទទួលកំសៅ
b SSD
c WLAN
d មាូឌុលអង្គចងចាំ
e កង្ហា រប្បព័ន្ធ
f ថ្ម
g គប្មបរាត

11 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច

ការសោះសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច
1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ៖

a គប្មបរាត
b ថ្ម
c កង្ហា រប្បព័ន្ធ
d មាូឌុលអង្គចងចាំ
e WLAN
f ថ្មប្រាប់េំណបាត
g SSD
h HDD 2.5 អុីញ
i ផ្ទា ំងចូល និងសចញ
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j ប្រាប់ចុចនិមិត្ត
k ឧបករែ៍បំពងេំសងង
l កណនួងទទួលកំសៅ
m សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
n ប៊ូតុងថាមពលជាមួយនឹងឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមដែ
o រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
p ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

3 បនាទា ប់ពីសោះេមាេភាគខាងសលប្ សនាះសយប្ងសៅេល់សប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតដែ និងកា្ត រចុច។
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ការសោះប្ស្យបញ្ហា
ការវាយតដមួប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុន (ePSA) ណែលរានណកលម្អ — ការភិនិច្ឆ័យសលប្ ePSA
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (ជាទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ)អនុភត្តការប្តនតពិនិត្យសពញសលញដនណល្នករឹងរបេ់អ្នក។ ePSA គឺរានភា្ជ ប់ជាមួ BIOS សហប្យែំសែប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហា ប្បព័ន្ធណែលរានភា្ជ ប់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មាប់ឧបករែ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧបករែ៍អនុញ្្ញ តិអ្នក៖

• ែំសែប្រការសធ្វប្សតេ្តសោយេ្វ័យប្បភត្តិ ឬក្នុងមាូែអន្តរេកម្ម
• សធ្វប្សតេ្តមដាងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេ្ត
• ែំសែប្រការការសធ្វប្សតេ្តហ្មត់ចត់សែប្ម្បីបង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេ្តបណន្ថមសែប្ម្បីល្តល់ព័ត៌មានបណន្ថមអំពីឧបករែ៍ណែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពណែលប្រាប់អ្នកប្បេិនសបប្ការសធ្វប្សតេ្តប្តូភរានបញចាប់សោយសជាគជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេណែលប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហា ណែលជួបប្បទះអំងុងសពលសធ្វប្សតេ្ត

ប្បយ័ត្ន: សប្បប្ការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធសែប្ម្បីសតេដាកុំព្យូទ័រអ្នកណតបាុសណាោ ះ។ សប្បប្ប្រាេ់កម្ម ភិធីសនះជាមួយកុំព្យូទ័រសលសេងអាចសចញលទ្ធលលមិនប្តឹមប្តូភ ឬសចញស្រកំហុេ។

ចំណា:ំ សតេដាេប្មាប់ឧបករែ៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកសប្បប្ប្រាេ់។ ជានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភត្តមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វប្សងប្ង។

ែំសែប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA
សៅការប៊ូតណបបភិនិច្ឆ័យ សោយសប្បប្ ភិធីណាមួយណែលរានណែនាំខាងសប្កាម៖

1 សបប្កថាមពលកុំព្យូទ័រ។
2 សពលណែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប្រាប់ចុច F12 ខែៈសពលនិមិត្តេញ្្ញ  Dell បង្ហា ញសងប្ង។
3 សៅក្នុងសអប្កង់មុឺនុយប៊ូត សប្បប្ប្រាប់ចុចេញ្្ញ ប្ពនញ សងប្ង/ចុះ សែប្ម្បីសប្ជប្េសរីេជសប្មប្េ Diagnostics (ការភិនិច្ឆ័យ) រួចចុចសលប្ Enter (វាយបញចាូល)។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំង ការវាយតដមួប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុនណែលរានណកលម្អ បង្ហា ញសងប្ង សោយមានលយឧបករែ៍ទាំងអេ់ណែលរានរកសញប្ញសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចាប់សលដាប្មសធ្វប្សតេ្តសលប្ឧបករែ៍ប្តនតពិនិត្យ។
4 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញខាងសប្កាមណល្នកខាងស្ដា ំសែប្ម្បីចូលសៅបញ្ជីទំព័រ។

នាតុណែលរានរកសញប្ញ ប្តូភរានលយស្ម្ម ះ និងសធ្វប្សតេ្តស្កល្បង។
5 សែប្ម្បីែំសែប្រការសធ្វប្សតេ្តភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧបករែ៍ជាក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីបញ្ឈប់ការសធ្វប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
6 សប្ជប្េសរីេឧបករែ៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆ្វង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសែប្រការសធ្វប្សតេដា)។
7 ប្បេិនសបប្មានបញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងបង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។
ឬ

8 បិទប្បព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។
9 ចុចប្រាប់ចុច Fn ឲ្យជាប់ ខែៈសពលកំពុងចុចប្រាប់ចុចថាមពល រួចណលងទាំងពីរ។
10 សធ្វប្ជំហានទី 3–7 ខាងសលប្សងប្ងភិញ។

សេួប្ង LED ភិនិច្ឆ័យ
ណល្នកសនះសរវបលប់លម្អិតអំពីលក្ខែៈភិនិច្ឆ័យពិសេេដនថ្ម LED ។

ជំនួេឱ្យកូែប៊ីប កំហុេប្តូភរានចង្អុលបង្ហា ញតាមរយៈពនួឺស្កថ្ម/ស្្ថ នភាព LED ពីរពែ៌។ លំនាំសេួប្ងេួឹបណេួតជាក់ោក់មួយប្តូភរានបន្តសោយការបសញចាញពនួឺសេួប្ងសលជាងទុំ សហប្យបនាទា ប់មកពែ៌េ។ លំនាំសនាះបនាទា ប់មកសធ្វប្សងប្ងម្តងសទវត។

ចំណា:ំ លំនាំភិនិច្ឆ័យនឹងមានចំនួនពីរខទាង់ណែលតំណាងសោយប្កុមទី 1 ដនសេួប្ង LED ពែ៌សលជាងទុំសោតេួឹបណេួតៗ (ពីទ ី1 ែល់ទី 9) បនាទា ប់មកផ្្អ ក 1.5 ភិនាទី សោយសេួប្ង LED រានបិទ សហប្យបនាទា ប់មកប្កុមទីពីរដនសេួប្ង LED ពែ៌េសោតេួឹបណេួតៗ (1 ែល់ 9) ។ 
បនាទា ប់មកប្តូភរានបន្តសោយការផ្្អ កសេួប្ង LED ចំនួនបី ភិនាទី មុនសពលសធ្វប្ម្តងសទវត។ សេួប្ង LED ណែលសោតេួឹបណេួតនីមួយៗសប្បប្សពល 0.5 ភិនាទី។

ប្បព័ន្ធនឹងមិនបិទសទ សៅសពលបង្ហា ញសលខកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យ។
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សលខកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យនឹងណតងជំនួេការសប្បប្សេួប្ង LED សលសេងៗសទវត។ ឧទាហរែ៍សៅសលប្កុំព្យូទ័រែូតបុក កូែថ្មេប្មាប់ស្្ថ នភាពថ្មជិតអេ់ ឬមិនែំសែប្រការថ្មនឹងមិនប្តូភរានបង្ហា ញសៅសពលកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យប្តូភរានបង្ហា ញ។

តាលង 6. សេួប្ង LED ភិនិច្ឆ័យ

លំនាសំេួប្ងសោត
បញ្ហា ណែលអាចសកប្តសងប្ង គុែភាពបង្ហា ញណែលរានសេ្នប្

ពែ៌សលជាងទុំ ពែ៌េ

2 1 ការបលជ័យ CPU បដាូរផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

2 2 ការបលជ័យផ្ទា ំងប្គប់ប្គង (រួមបញចាូលទាំង បញ្ហា  BIOS ឬកំហុេ ROM) ហា្វា េកំណែ BIOS ចុងសប្កាយបំលុត។ ប្បេិនសបប្បញ្ហា
សៅណតបន្តមាន េូមប្តូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

2 3 រា្ម ន អង្គចងចាំ/RAM បញ្្ជ ក់ថាមាូឌុលអង្គចងចាំប្តូភរានតសមួប្ងប្តឹមប្តូភ។ ប្បេិនសបប្
បញ្ហា សៅណតបន្តមាន េូមប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 4 ការបលជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM ការបដាូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 5 អង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភរានែំសងប្ង ការបដាូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 6 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ / កំហុេេំែុំឈីប / ការបលជ័យនាងិកា / ការបលជ័យទា្វ រ A20 / ការបលជ័យ Super I/O / ការបលជ័យ
ឧបករែ៍ប្គប់ប្គងកា្ត រចុច

បដាូរផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

2 7 ការបលជ័យ LCD ប្តូរ LCD

3 1 ការបលជ័យថាមពល RTC ប្តូរថ្ម CMOS

3 2 ការបលជ័យ PCI ឬ កាតភីសែអូ/ឈីប បដាូរផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

3 3 រកមិនសញប្ញរូបភាពេសញ្ង្្គ ះ BIOS ហា្វា េកំណែ BIOS ចុងសប្កាយបំលុត។ ប្បេិនសបប្បញ្ហា
សៅណតបន្តមាន េូមប្តូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

3 4 រកសញប្ញរូបភាពេសញ្ង្្គ ះ BIOS បាុណន្តមិនប្តឹមប្តូភ ហា្វា េកំណែ BIOS ចុងសប្កាយបំលុត។ ប្បេិនសបប្បញ្ហា
សៅណតបន្តមាន េូមប្តូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

ពនួឺសេួប្ង LED បញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម
តាលង 7. ពនួឺសេួប្ង LED បញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម

ប្បេពថាមពល ឥរិយ៉បថសេួប្ង LED ស្្ថ នភាពថាមពលប្បព័ន្ធ ការកំែត់រចនាេម្ព័ន្ធការស្កថ្ម

អាោប់ទ័រ AC ពែ៌េប្កាេ់ S0 0-100%

អាោប់ទ័រ AC ពែ៌េប្កាេ់ S4/S5 < ស្កសពញ

អាោប់ទ័រ AC បិទ S4/S5 ស្កសពញ

ថ្ម ពែ៌សលជាងទុំ S0 < = 10%

ថ្ម បិទ S0 > 10%

ថ្ម បិទ S4/S5 0-100%

• S0 (ON) — ប្បព័ន្ធប្តូភរានសបប្ក
• S4— ប្បព័ន្ធសនះសប្បប្ប្រាេ់ថាមពលតិចបំលុតសបប្សប្បបបសធវបសៅនឹងស្្ថ នភាពសែកទាំងអេ់។ ប្បព័ន្ធសនះគឺសេទាប្រណតសៅក្នុងស្្ថ នភាពបិទណែលរំពឹងថានឹងប្តូភការថាមពលតិច។ បរិបទទិន្នន័យប្តូភរានេរសេរសៅប្ោយថាេរឹង។
• S5 (OFF) — ប្បព័ន្ធេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពបិទ។
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្អ្នកពុំមានអុីនធឺែិត េូមណេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយបប្តជាភទំនិញ ប័ែោ សភចខចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell ល្តល់នូភជសប្មប្េសេវារាំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចណប្បប្បនលសៅតាមប្បសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្បណហលជាមិនអាចមានសៅក្នុងតំបន់របេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទណល្នកបសចចាកសទេ ឬ
ការបសប្មប្សេវាអតិថិជន៖

1 ចូលសមប្លសគហទំព័រ Dell.com/support។
2 សប្ជប្េយកប្បសេទរាបំ្ទរបេ់អ្នក។
3 សលទាបងផ្ទា ត់ប្បសទេ ឬតំបន់សៅក្នុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្បសទេ/តំបន់ សៅខាងសប្កាមដនទំព័រសនះ។
4 សប្ជប្េយកតំែសេវាកម្ម ឬរាបំ្ទណែលេមប្េបណល្អកសៅតាមតប្មូភការរបេ់អ្នក។
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