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• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពណែលរានភា្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
• េមាេនាតុមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសបប្េិនរានទិញោច់សោយណងក ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភត្តតាមនិតិ ភិធីសោះតាមលំោប់បញ្ញ្ចា េ។

អំពីកិចចាការសនះ

ការប្ពមាន: ផ្្ត ច់ប្បេពថាមពលទាំងអេ់មុននឹងសបប្កគប្មប ឬផ្ទា ំងកុំព្យូទ័រ។ បនាទា ប់ពីអ្នកសធ្វប្ការរួចរ៉ល់សៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ 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 ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ណខសេពាក់នឹងកនែ ឬយូរៗម្តងបាះនលទាសោហៈណែលពុំមានោបថា្ន ែំូ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។ ែូចគ្្ន សនះលងណែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ ប់ណខសេប្តូភប្រាកែថាឧបករែ៍ភា្ជ ប់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពែ៌ននកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងសប្គនងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេណបួកពីអ្វីណែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក - ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10
អំពីកិចចាការសនះ

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរាត់បង់ទិន្នន័យ េូមរក្សាទុក និងបិទឯកស្រណែលសបប្កទាងំអេ់ និងបិទកម្ម ភិធីណែលសបប្កទាំងអេ់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1 េូមចុច ឬបាះសលប្  ។

2 េូមចុច ឬបាះសលប្  រួចសហប្យចុច ឬបាះសលប្ បិទ ។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថាកុំព្យូទ័រ និងឧបករែ៍ណែលរានភា្ជ ប់ទាំងអេ់ប្តូភរានបិទ។ សបប្កុំព្យូទ័រ និងឧបករែ៍ណែលរានភា្ជ ប់របេ់អ្នកមិនរានបិទសោយេ្វ័យប្បភត្តិសៅសពលអ្នកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការរបេ់អ្នកសទ េូមចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពលប្បណហល 6 ភិនាទីសែប្ម្បីបិទ
ឧបករែ៍ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ
សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ប្តូភអនុភត្តតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចាប់សលដាប្មសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

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

1

6 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

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


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

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអគ្គីេនីស្្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្បប្ប្រាេ់ណខសេកនែ ឬសោយយបាះនលទាសោហៈណែលពុំមានោបថា្ន ំប្េបសពលកំពុងបាះឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

សប្កាយពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ
បនាទា ប់ពីអ្នកបញចាប់ែំសែប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ ប់ឧបករែ៍ខាងសប្ៅសលសេងៗ កាត និងណខសេ មុននឹងសបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
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 ប្តូភរានែំសងប្ងសចញពីសរ៉ងចប្កជាមួយកុំព្យូទ័រសនះ។

ប្បនានបទ :

• DDR4

• HDMI 1.4

• លក្ខែ:ពិសេេនន USB

• អង្គចងចា ំIntel Optane

DDR4
អង្គចងចា ំDDR4 (ទិន្នន័យសទ្វរែងជំនាន់ទីបួន) ជាជំនាន់ណែលមានសល្បននសលខ្នជាងមុនសបប្សប្បបបសធវនសៅនឹងបសចចាក ភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានេមត្ថភាពរហូតែល់សៅ 512 GB សបប្សប្បបបសធវបសៅនឹងចំនួនអតិបរមា 128 GB របេ់ DDR3 ក្នុងមួយ 
DIMM ។ អង្គចងចាថំាមភន្តេមមាលកម្ម DDR4 គឺមានគនួឹះខុេគ្្ន ពី SDRAM និង DDR សែប្ម្បីរ៉រ៉ងំអ្នកសប្បប្ពីការែំសងប្ងប្បសេទអង្គចងចាមំិនប្តឹមប្តូភសៅក្នុងប្បព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការថាមពល 20% តិចជាង ឬប្តឹមណត 1.2 ភាុលសបប្សប្បបបសធវបសៅនឹង DDR3 ណែលប្តូភការថាមពលអគ្គិេនី 1.5 ភាុលសែប្ម្បីែំសែប្រការ។ DDR4 ក៏គ្បំ្ទលងណែរនូភមាូែថាមពលថ្មថ្មីណែលអនុញ្្ញ តឲ្យឧបករែ៍សអងិចប្តូនិចចូលសៅក្នុងការរង់ចាសំោយមិនចារំាច់រីសញ្ហ្វេ
អង្គចងចារំបេ់វាសងប្យ។ មាូែថាមពលចុះប្តូភរានសគរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការសប្បប្ថាមពលេម្ងំពី 40 សៅ 50 ភាគរយ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពី DDR4
មានភាពខុេគ្្ន តិចតួចរវាងមាូឌុលអង្គចងចាំ DDR3 និង DDR4 ែូចរានរ៉យខាងសប្កាម។

ភាពខុេគ្្ន ននគនួាក់រន្ធ
គនួាក់រន្ធសៅសលប្មាូឌុល DDR4 េ្ថិតសៅទីតាងំសលសេងពីទីតាងំសៅសលប្មាូឌុល DDR3 ។ គនួាក់ទាំងពីរសៅសលប្ណគមបញចាូលបាុណន្តទីតាងំរន្ធសៅសលប្ DDR4 មានភាពខុេគ្្ន បន្តិចបន្តនច សែប្ម្បីរ៉រ៉ងំមាូឌុលពីការែំសងប្ងសៅក្នុងផ្ទា ំង ឬសភទិកាណែលមិនប្តូភគ្្ន ។

រូប 1. ភាពខុេគ្្ន ននគនួាក់

បសង្កប្នកប្មាេ់
មាូឌុល DDR4 មានភាពប្កាេ់ជាង DDR3 បន្តិចបន្តនចសែប្ម្បីបណន្ថមប្េទាប់េញ្្ញ បណន្ថមសទវត។
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រូប 2. ភាពខុេគ្្ន ននកប្មាេ់

ណគមសកាង
មាូឌុល DDR4 មានណគមសកាងសែប្ម្បីជួយក្នុងការបញចាូល និងកាត់បន្ថយភាពតឹងសលប្ PCB អំងុងសពលែំសងប្ងអង្គចងចាំ។

រូប 3. ណគមសកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
កំហុេអង្គចងចាំសៅសលប្ប្បព័ន្ធបង្ហា ញនូភសលខកូែបរ៉ជ័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្បេិនសបប្អង្គចងចាំមិនែំសែប្រការសទ សអប្កង់ LCD នឹងមិនសបប្កសទ។ សោះប្ស្យបញ្ហា មិនែំសែប្រការអង្គចងចាសំោយស្កល្បង មាូឌុលអង្គចងចាំណែលស្្គ ល់
ល្អសៅក្នុងឧបករែ៍ភា្ជ ប់អង្គចងចាសំៅខាងសប្កាមប្បព័ន្ធ ឬសៅសប្កាមកា្ត រចុចែូចសៅក្នុងប្បព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ DDR4 ប្តូភរានបញចាូលសៅក្នុងផ្ទា ំងសហប្យណមនណមនជា DIMM ណែលអាចជំនួេែូចណែលរានបង្ហា ញ និងបញ្្ជ ក់សទ។

HDMI 1.4
ប្បនានបទសនះពន្យល់ពី HDMI 1.4 និងលក្ខែៈពិសេេប្ពមទាងំគុែេម្បត្តិរបេ់វាលងណែរ។

HDMI (ចំែុចប្បទាក់ពហុសមសឌវគុែភាពខ្ពេ់) គឺជាចំែុចប្បទាក់ណែលគ្ំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម មិនបប្ងនម អូឌីយាូ/ភីសែអូទាងំអេ់។ HDMI ល្តល់នូភអន្តរកម្មរវាងប្បេពឌីជីថល អូឌីយាូ/ភីសែអូ ណែលអាចសលងរាន ែូចជាមាា េុីនចាក់ DVD ឬឧបករែ៍ទទួលេំសងងភីសែអូ A/V និង
មាូនីទ័រ ភីសែអូ/អូឌីយូ ឌីជីថល ែូចជាទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ សគ្លបំែងកម្ម ភិធីសនះបសង្កប្តេប្មាប់ HDMI TVs មាា េុីនចាក់ DVD ។ គុែេម្បត្តិចម្បងគឺការកាត់បន្ថយណខសេ និងការការពារខួឹមស្រ។ HDMI គ្ំប្ទេដាង់ោរ ពប្ងឹង ភីសែអូមានគុែភាពខ្ពេ់ រួមទាងំអូឌីយូ
ឌីជីថលពហុឆាណនលសៅសលប្ណខសេណតមួយ។

ចំណា:ំ HDMI 1.4 នឹងល្តល់ការគ្ំប្ទអូឌីយាូឆាណនល 5.1។

លក្ខែៈពិសេេរបេ់ HDMI 1.4
• ឆាណនលអុីេឺែិត HDMI - បណន្ថមបណា្ត ញសល្បននសលខ្នសៅសលប្តំែ HDMI សោយអនុញ្្ញ តឲ្យអ្នកសប្បប្ទទួលរានអត្ថប្បសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧបករែ៍ណែលមាន IP សោយមិនរាច់មានណខសេអុីេឺែិតោច់សោយណងកសងប្យ
• ឆាណនលអូឌីយាូប្តងប់ - អនុញ្្ញ តឲ្យទូរទេសេន៍ណែលភា្ជ ប ់HDMI ជាមួយឧបករែ៍ចាប់េញ្្ញ ណែលមានប្ស្ប់សែប្ម្បីសលទប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អាប់ប្េ្ទីម» សៅប្បព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញ បំរាត់ភាពចារំាច់េប្មាប់ណខសេអូឌីយាូោច់សោយណងក។
• 3D - កំែត់ប្បូតូកូល ចូល/សចញ េប្មាប់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗ ណែលជួយប្តនេប្តាយលួូភេប្មាប់ឲ្យមានការសលងសហ្គម 3D និងប្បព័ន្ធកម្សាន្តតាមសគហោឋា នណបប 3D ពិតៗ
• ប្បសេទខួឹមស្រ - ការបញ្ជូនេញ្្ញ ក្នុងសពលសភោភួាមៗននប្បសេទខួឹមស្ររវាងឧបករែ៍បង្ហា ញ និងប្បេព ណែលអនុញ្្ញ តឲ្យទូរទេសេន៍បសង្កប្នប្បេិទ្ធភាពការកំែត់រូបភាពសោយណល្អកសលប្ប្បសេទខួឹមស្រ
• លំហពែ៌បណន្ថម - បណន្ថមការគ្ំប្ទេប្មាប់មាូណែលពែ៌បណន្ថមណែលប្តូភរានសប្បប្ក្នុងការថតរូបឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
• ការគ្បំ្ទ 4K - អនុញ្្ញ តគុែភាពបង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p គ្បំ្ទការបង្ហា ញជំនាន់សប្កាយណែលនឹងប្បកួតប្បណជងជាមួយប្បព័ន្ធឌីជីថលណែលសប្បប្សៅក្នុងសរ៉ងកុនពាែិជ្ជកម្មជាសប្ចប្ន
• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ HDMI មីប្កូ - ឧបករែ៍តភា្ជ ប់តូចថ្មីមួយ េប្មាប់ទូរេ័ពទា និងឧបករែ៍ចល័តសលសេងសទវតណែលគ្ំប្ទគុែភាពបង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p

• ប្បព័ន្ធភា្ជ ប់ជាមួយរថយន្ត - ណខសេ និងប្បព័ន្ធ ភីសែអូថ្មីខាងរថយន្តណែលរចនាសងប្ងសែប្ម្បីបំសពញតាមតប្មូភការជាក់ោក់ននបរិយ៉កាេមាា េុីនខែៈណែលល្តល់នូភគុែភាព HD ពិតប្រាកែ
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គុែេម្បត្តិរបេ់ HDMI
• គុែភាព HDMI សលទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូណែលមិនបប្ងនមេប្មាប់គុែភាពរូបភាពច្បាេ់មាត់បំលុត។
• HDMI តនមួទាបល្តល់ជូននូភគុែភាពនិងមុខង្រននចំែុចប្បទាក់ឌីជីថលក៏ែូចជាការគ្ំប្ទប្ទង់ប្ទាយភីសែអូណែលមិនរានបប្ងនមតាមណបបធម្មតានិងមានប្បេិទ្ធិភាពសលប្ការចំណាយ។HDMI ចំណាយតិចលដាល់នូភគុែភាព និងមុខង្រអុីនធឺសហ្វេឌីជីថលប្េបសពលណែលកំពុងែំសែប្រការជាភីសែអូ

ោច់គ្្ន ក្នុងលក្ខែៈស្មញ តនមួេមរម្យ
• អូឌីយាូ HDMI គ្បំ្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូជាសប្ចប្នពីសេ្តសរាអូេ្តង់ោរែល់េំសងងពហុឆាណនលសៅជុំ ភិញHDMI អូឌីយូែំសែប្រការជាអូឌីយូចប្មុះពីសេ្តរីអូេដាង់ោរសៅជាេំសងងជុំ ភិញពហុឆាណនល
• HDMI រួមបញចាូលភីសែអូ និងអូឌីយាូសប្ចប្នឆាណនលសៅក្នុងណខសេណតមួយ សោយកាត់បន្ថយការចំណាយ ភាពេ្មុគស្្ម ញ និងការប្ចលំចំសពាះណខសេសប្ចប្នណែលកំពុងប្តូភរានសប្បប្សៅក្នុងប្បព័ន្ធ A/V

• HDMI គ្ំប្ទការទំនាក់ទំនងរវាងប្បេពភីសែងូ (ែូចជាមាា េុីនចាក់ DVD) និង DTV សោយអនុញ្្ញ តឲ្យមានមុខង្រថ្មី

លក្ខែ:ពិសេេនន USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានសប្បប្ប្រាេ់សៅឆា្ន  ំ1996 ។ វាេប្មនលនូភការតភា្ជ ប់រវាងកុំព្យូទ័រ និងឧបករែ៍សអងិចប្តូនិកែូចជា កូនកែ្តុ រ, កា្ត រចុច, ប្ោយភឹខាងសប្ៅ, និងមាា េុីនប្ពីន។

សតាះបណង្វរអារម្មែ៍សៅសមប្លការភិភត្តរបេ់ USB សយ៉ងសៅតាមតារ៉ងខាងសប្កាម។

តារ៉ង 1. ការភិភត្តរបេ់ USB

ប្បសេទ អប្តាសលទារទិន្នន័យ ប្បសេទ ឆា្ន ណំែលោក់ឲ្យសប្បប្ប្រាេ់

USB 2.0 480 Mbps សល្បននសលខ្ន ឆា្ន  ំ2000

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps សល្បននសលខ្នខួាំង ឆា្ន  ំ2010

USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps សល្បននសលខ្នខួាំង ឆា្ន  ំ2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (USB សល្បននសលខ្នខួាងំ)
ជាសប្ចប្នឆា្ន មំកសហប្យ USB 2.0 ប្តូភរានោក់បញចាូលជាេ្តង់ោរមួយក្នុងពិេព PC ណែលលក់រានប្បណហលជា 6 ពាន់ោនសប្គនង បាុណន្តតប្មូភការននសល្បននសលខ្នកាន់ណតសកប្នសងប្ងសោយណល្នករឹងននកុំព្យូទ័រ និងតប្មូភការសល្បននបញ្ជូន។ សៅទីបំលុត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 
គឺជាចសមួប្យននតប្មូភការរបេ់អតិថិជនណែលមានសល្បនន 10 ែងសលខ្នជាង USB ជំនាន់មុន។ ជារួម លក្ខែ:នន USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 គឺ៖

• អប្តាសលទារទិន្នន័យខ្ពេ់ (ចាប់ពី 5 Gbps)

• បសង្កប្នថាមពលអតិបរមា និងបសង្កប្នចរន្តននឧបករែ៍សែប្ម្បីបំសពញតប្មូភការឧបករែ៍ណែលសប្បប្ថាមពលសប្ចប្ន
• លក្ខែ:ថ្មីននការប្គប់ប្គងថាមពល
• ការសលទារទិន្នន័យទាំងពីរលួូភ និងប្ទប្ទង់ការសលទារទិន្នន័យរសបវបថ្មី
• ប្តូភគ្្ន ជាមួយនឹង USB 2.0

• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ និងណខសេថ្មី

ប្បនានបទខាងសប្កាមសនះនឹងប្គបែែ្ត ប់សៅសលប្េំែួរេួរជាសរខ្យៗទាក់ទងនឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ។

សល្បនន
នាសពលបចចាុប្បន្នសនះ មានសល្បននចំនួន 3 មាូែណែលកំែត់សោយលក្ខែ:ចុងសប្កាយបំលុតនន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ។ វាមានែូចជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed ។ មាូែ SuperSpeed ថ្មីសនះមានអប្តាសលទារទិន្ន័
យ 4.8Gbps ។ ខែ:សពលណែលលក្ខែ:ពិសេេននមាូែ USB Hi-Speed, និង Full-Speed USB, ណែលសគស្្គ ល់ទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 សរវងៗខួនន, មាូែយឺតសៅណតែំសែប្រការសៅសល្បនន 480Mbps និង 12Mbps ែណែល
សែប្ម្បីរក្សាឲ្យវាអាចសប្បប្ប្រាេ់ជាមួយគ្្ន រាន។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 េសប្មចរានែំសែប្រការល្អសោយការផួ្េ់ប្តូរបសចចាកសទេខាងសប្កាមសនះ៖

10 បសចចាកភិទ្យា និងេមាេភាគ



• Bus មួយសទវតប្តូភរានបណន្ថមប្េបសៅតាម USB 2.0 bus ណែលមានសប្េច (េំសៅសលប្រូបភាពខាងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានណខសេចំនួន 4 (ថាមពល, ែី, និងមួយគូននទិន្នន័យណែលខុេគ្្ន ); USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បណន្ថមនូភណខសេបួនសទវតេប្មាប់េញ្្ញ ពីរគូណែលខុេគ្្ន  (ទទួល និងបញ្ជូន) ណែលេរុបមានឧបករែ៍តភា្ជ ប់ និងណខសេចំនួន 8 ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្បប្ប្រាេ់ចំែុចប្បទាក់ទិន្នន័យសទ្វទិេ ជាជាងសប្បប្ការតសប្មបបក្នុងទប្មង់មួយលួូភនន USB 2.0 ។ សនះល្តល់នូភការសកប្នសងប្ងចំនួន 10 ែងក្នុងសល្បននបញ្ជូនតាមប្ទឹេ្តី។

ជាមួយនឹងតប្មូភការទាមទារសលទារសលទារទិន្នន័យែ៏សប្ចប្នេព្វនថ្ងសនះ ជាមួយនឹង ភីសែអូរូបភាពេួឹច្បាេ,់ ឧបករែ៍លទាុកទំហំរ៉ប់សតរ៉ា រាយ កាសមរ៉ា ឌីជីថលមានសមហា្គ េីកណេលខ្ពេ់ ។ល។ សនាះសល្បនន USB 2.0 ប្បណហលជាមិនប្គប់ប្គ្ន់សនាះសទ។ សលប្េពីសនះសទវត គ្្ម នការតភា្ជ ប់ USB 2.0 ណា
អាចចូលែល់សល្បននតាមប្ទឹេ្តីជាអតិបរមា 480Mbps សទ ណែលសធ្វប្ឲ្យទិន្នន័យអាចសលទាររានក្នុងសល្បននប្បណហល 320Mbps (40MB/ភិនាទី) — ណែលជាសល្បននអតិរមាពិតប្រាកែ។ ែូចគ្្ន សនះណែរ ការតភា្ជ ប់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 មិនណែល
ែល់កប្មិត 4.8Gbps សទ។ សយប្ងទំនងជានឹងសញប្ញអប្តាសល្បននអតិបរមាពិតប្រាកែគឺ 400MB/ភិនាទី។ សៅសល្បននសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 គឺជាការណកលម្អ 10 ែងសលប្ USB 2.0 ។

កម្ម ភិធី
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សបប្កឲ្យមានលួូភ និងល្តល់នូភទំហំសលទារកាន់ណតសប្ចប្នសែប្ម្បីល្តល់នូភបទពិសស្ធន៍ជារួមល្អប្បសេប្រមួយ។ ខែ:ណែលភីសែអូ USB ណែលអាចលទាុករានពីមុន (តាំងពីគុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា, ការពន្យាសពលែំសែប្រការ, និងការបង្ហា ប់ ភីសែអូ), វាង្យប្េនលប្េនម
ថាជាមួយនឹងកប្មិតបញ្ជូន 5 សៅ 10 ែងណែលមាន សនាះែំសណាះប្ស្យភីសែអូ USB នឹងែំសែប្រការល្អប្បសេប្រជាងមុន។ តំែណតមួយនន DVI តប្មូភការសល្បននសេទាប្រណត 2Gbps ។ ខែ:ណែលសល្បនន 480Mbps មានណែនកំែត់, សល្បនន 5Gbps គឺសលប្េពីការរំពឹងទុក។ 
ជាមួយនឹងសល្បនន 4.8Gbps តាមការេន្យា េ្តង់ោរសនះនឹងណេ្វងរកភិធី ចូលសៅក្នុងលលិតលលណែលមិនណមនជាប្បសេទ USB ែូចជាប្បព័ន្ធលទាុក RAID ខាងសប្ៅជាសែប្ម។

បង្ហា ញខាងសប្កាមសនះគឺជាលលិតលលណែលមាន SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1៖

• ប្ោយថាេរឹងខាងសប្ៅ Desktop USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយថាេរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ឆា្ន ំងស្កប្ោយ និងអាោប់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ឆា្ន ំងស្កប្ោយ និងកម្ម ភិធីអាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 RAIDs

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

ភាពប្តូភគ្្ន
ព័ត៌មានល្អគឺ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសគសប្គ្ងទុកយ៉ា ងប្បុងប្បយ័ត្នបំលុតតាងំពីការចាប់សល្តប្មសោយេន្តិ ភិធីរួមគ្្ន ជាមួយ USB 2.0 ។ ជាែំបូង, ខែ:សពលណែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បញ្្ជ ក់ពីការភា្ជ ប់រូបរ៉ងថ្មី សហប្យមានណខសេថ្មីសែប្ម្បី
ទាញយកប្បសយ៉ជន៍ពីភាពប្តូភគ្្ន ននសល្បននសលខ្នរបេ់ប្បព័ន្ធ សនាះឧបករែ៍តភា្ជ ប់សៅណតរក្សារូបរ៉ងចតុសកាែែណែលប្ពមជាមួយនឹងការទាក់ទងនឹង USB 2.0 ចំនួនបួនក្នុងទីតាំងែូចគ្្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ ប់ថ្មីចំនួនប្រាសំែប្ម្បីទទួល និងបញ្ជូនទិន្នន័យសោយណងកគឺមានភត្តមានសៅក្នុងណខសេ USB 
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សហប្យអាចែំសែប្រការរានលុះប្តាណតភា្ជ ប់សៅនឹងឧបករែ៍តភា្ជ ប់ប្តឹមប្តូភនន SuperSpeed USB ។

Windows 10 នឹងនាមំកនូភការគ្បំ្ទសែប្មេប្មាប់ឧបករែ៍បញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ។ សនះគឺលទាុយនឹងកំណែមុនរបេ់ Windows, ណែលទាមទារឲ្យមានប្ោយភឺសោយណងកេប្មាប់ឧបករែ៍បញ្្ជ  USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។
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អង្គចងចា ំIntel Optane
មុខង្រអង្គចងចាំ Intel Optane មានមុខង្រជាឧបករែ៍បសង្កប្នសល្បននបាុសណាោ ះ។ វាមិនជំនួេ ឬបណន្ថមអង្គចងចា ំ(RAM) ណែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសទ។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane ប្តូភរានគ្ំប្ទសៅសលប្កុំព្យូទ័រណែលបំសពញតាមតប្មូភការែូចខាងសប្កាម៖

• អង្គែំសែប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• Windows 10 64-bit កំណែ 1607 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ

តារ៉ង 2. លក្ខែៈបសចចាកសទេអង្គចងចាំ Intel Optane

លក្ខែៈពិសេេ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបសចចាកសទេ

អន្តរមុខ PCIe 3x2 NVMe 1.1

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ រន្ធកាត M.2 (2230/2280)

ការកំែត់រចនាេម្ព័ន្ធណែលរានគ្បំ្ទ • អង្គែំសែប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• Windows 10 64-bit កំណែ 1607 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ
• ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់ជាងសនះ

េមត្ថភាព 16 GB

សបប្កអង្គចងចាំ 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 សប្ជប្េសរីេប្ោយភឺសលខ្នណែលប្តូភគ្្ន  សហប្យបនាទា ប់មកចុចសលប្ Yes សែប្ម្បីបន្តសបប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5 ចុចសលប្ Intel Optane memory > Reboot សែប្ម្បីសបប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។

ចំណា:ំ កម្មភិធីអាចចំណាយសពលែល់សៅបីែងបនាទា ប់ពីការសបប្កែំសែប្រការបន្តបនាទា ប់សែប្ម្បីសមប្លសញប្ញពីអត្ថប្បសយ៉ជន៍អនុភត្តសពញសលញ។

បិទអង្គចងចា ំIntel Optane
អំពីកិចចាការសនះ

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

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
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។

12 បសចចាកភិទ្យា និងេមាេភាគ



ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា
ឧបករែ៍ណែលរានណែនាំ
នីតិ ភិធីក្នុងឯកស្រសនះប្តូភការឧបករែ៍ែូចខាងសប្កាម៖

• ទួែឺភីេ Phillips #0

• ទួែឺភីេ Phillips #1

• ប្បោប់គ្េ់ផួ្េទាិក

ចំណា:ំ ទួែឺភីេ #0 េប្មាប់ស្ចចា  0-1 និងទួែឺភីេ #1 េប្មាប់ស្ចចា  2-4

បញ្ជីស្ចចា
តារ៉ងខាងសប្កាមល្តល់នូភបញ្ជីស្ចចា ណែលប្តូភសប្បប្េប្មាប់ភា្ជ ប់េមាេភាគសលសេងៗ។

តារ៉ង 3. បញ្ជីស្ចចា

េមាេភាគ ប្បសេទស្ចចា បរិមាែ រូបភាពស្ចចា

គប្មបរាត M2.5x6 6

ចំណា:ំ ពែ៌ស្ចចា អាចខុេគ្្ន សៅតាមការកំែត់សពលបញ្្ជ ទិញ។

ថ្ម M2x3 4

ផ្ទា ងំសអប្កង់ M2x2 4

កង្ហា រប្បព័ន្ធ M2x5 2

ផ្ទា ងំ VGA daughterboard M2x3 2

សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង M2x3 4

សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង M3x3 4

កណនួងទទួលកំសៅ - ោច់ M2x3 3

ប្តសចវក M2.5x2.5 10

ផ្ទា ងំ I/O M2x4 2

3
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េមាេភាគ ប្បសេទស្ចចា បរិមាែ រូបភាពស្ចចា

សជប្ងទប្មប្ោយអុបទិក M2x3 2

ផ្ទា ងំឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប្ោយថាេរឹង M2x2 ក្បាលធំ 1

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល M2x2 1

ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល M2x3 1

ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ (ជាជសប្មប្េ) M2x2 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x2 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x3 1

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M2x4 1

បនទាះបាះ M2x2 6

សជប្ងទប្មកាតតតណខសេ M2x3 1

កាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព Micro

ការសោះកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព Micro
លក្ខខែ្ឌ តប្មូភទុកជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាពMicro សែប្ម្បីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
2 រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាពMicro សចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងប្ងកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព Micro
1 ទាញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព Micro ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊ប់។
2 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក

ការសោះសប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x5) ណតមួយណែលភា្ជ ប់ប្ោយអុបទិកសៅនឹងប្បព័ន្ធ[1]។
2 រុញប្ោយអុបទិកសចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។

3 សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយអុបទិក[1]។
4 សោះសជប្ងទប្មប្ោយអុបទិកសចញពីប្ោយអុបទិក[2]។
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ការែំសងប្ងសប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 តប្មង់សជប្ងទប្មប្ោយអុបទិកសៅនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយអុបទិក[1]។
2 ោក់ស្ចចា  (M2x3) ពីរណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយអុបទិក[2]។

3 បញចាូលប្ោយអុបទិកសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊ប់[1]។
4 ោក់ស្ចចា  (M2x5) ពីរណែលភា្ជ ប់ប្ោយអុបទិកសៅនឹងប្បព័ន្ធ[2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

2 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

គប្មបរាត

ការសោះគប្មបរាត
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 មួលបន្ធូរស្ចចា ទាំងបី [1] ។
2 សោះស្ចចា  (M2x4) ណតមួយប្គ្ប់, ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្គ្ប់ និងស្ចចា  (M2.5x7) ប្រាមំួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2, 3, 4]។

3 គ្េ់គប្មបរាតពីប្ជុងសលប្ខាងស្ដា ំ [1] និងបន្តសបប្កណល្នកខាងស្្ត ំននគប្មបរាត [2]។
4 សលប្កណល្នកខាងសឆ្វងននគប្មបរាតសហប្យយកវាសចញពីប្បព័ន្ធ [3]។
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ការែំសងប្ងគប្មបរាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់គប្មបរាតសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2 េង្កត់សៅណល្នកខាងស្្ត ំននគប្មបរាតរហូតែល់វាចូលេ៊ប់[2, 3]។
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3 មួលបន្តឹងស្ចចា ទាំងបីសហប្យចាប់ស្ចចា  (M2x4) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1, 2]។
4 សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្គ្ប ់និងស្ចចា  (M2.5x7) ប្រាំមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់គប្មបរាតសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[3, 4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
2 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

3 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ថ្ម

ការប្បុងប្បយ័ត្នជាមុនេ្តីពីថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្បយ័ត្ន: 

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

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

ការសោះថ្ម
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ណខសេថ្មសចញពីប្បព័ន្ធ[1]។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) បួនណែលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3 សលប្កថ្មសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។
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ការែំសងប្ងថ្ម
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្មជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បួនណែលភា្ជ ប់ថ្មសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2] ។
3 ភា្ជ ប់ណខសេថ្មសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ គប្មបរាត
2 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
3 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

4 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 គ្េ់គនួឹះមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់មាូឌុលសោតសចញសងប្ង [1]។
2 សោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំ[2]។
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ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចាំជាមួយសថបសៅសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2 រុញមាូឌុលអង្គចងចាសំៅក្នុងរន្ធសោតសៅប្ជុងមួយ [1]។
3 េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាំចុះសប្កាមរហូតែល់វាចូលេ៊ប់ [2]។

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្សោកអ្នកមិនសេំសងងគួីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសមួប្ងវាស្រសងប្ងភិញ។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
2 រុញ និងសោះសជប្ងទប្ម WLAN ណែលភា្ជ ប់ណខសេ WLAN [2]។
3 ផ្្ត ច់ណខសេ WLAN សចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN ។
4 សលប្កកាត WLAN សចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប ់[4]។

24 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងកាត WLAN
អំពីកិចចាការសនះ

ប្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតចំសពាះកាត WLAN េូមកុំោក់ណខសេណាមួយសៅពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 បញចាូលកាត WLAN សៅក្នុងឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
2 ភា្ជ ប់ណខសេ WLAN សៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN [2]។
3 ោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេ WLAN [3]។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់សជប្ងទប្ម WLAN សៅកាត WLAN [4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 មូលបន្ធូរស្ចចា ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងកស្ត្ត សៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងកស្ត្ត សៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [2]។
3 ទាញ និងសោះបនទាះកំសៅសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង [3]។

26 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



4 ប្តងប់បនទាះកំសៅ។
5 សោះស្ចចា  (M2x2) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅបនទាះកំសៅ [1]។
6 សលប្កប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីបនទាះកំសៅ [2]។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធននបនទាះកំសៅ [1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់ប្ោយស្្ថ នេពរឹងសៅនឹងបនទាះកំសៅ [2]។
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3 តប្មង់គនួាក់សៅសលប្ប្ោយស្្ថ នភាពរឹងជាមួយផ្ទា ងំសៅសលប្រន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង។
4 រុញ និងោក់សថបប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង [1]។
5 មួលបន្តឹងស្ចចា ណែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅក្នុងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។
6 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

28 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - ជាជសប្មប្េ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 មូលបន្ធូរស្ចចា ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងកស្ត្ត សៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំកស្ត្ត សៅនឹងសប្គនងតសមួប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [2]។
3 រុញ និងសោះផ្ទា ងំកំសៅសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង /Intel Optane [3]។
4 រុញ និងសលប្កប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [4]។

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - ជាជសប្មប្េ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 អូេ និងបញចាូលសថបប្ោយស្្ថ នភាពរឹងរបេ់ Intel/Intel Optane សៅក្នុងរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង/រន្ធសោត Intel Optane [1, 2]។
2 មួលបន្តឹងស្ចចា ណែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [3]។
3 មួលស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ថ្មប្គ្ប់េំណបាត

ការសោះថ្មប្គ្ប់េំណបាត
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សប្បប្ប្បោប់គ្េ់ផួ្េទាិក គ្េ់ថ្មប្គ្ប់េំណបាតថ្មមៗសចញពីរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ងំ I/O [1]។
2 សោះថ្មប្គ្ប់េំណបាតសចញពីប្បព័ន្ធ [2]។

30 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងថ្មប្គ្ប់េំណបាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោយោក់មុខេញ្្ញ បូកសងប្ងសលប្ បញចាូលថ្មប្គ្ប់េំណបាតសៅក្នុងរន្ធថ្មសៅសលប្ផ្ទា ងំ I/O [1]។
2 េង្កត់ថ្មរហូតែល់វាចូលេ៊ប់ [2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ប្ោយថាេរឹង

ការសោះសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សលប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ណខសេប្ោយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) បួនណែលភា្ជ ប់សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [2]។
3 សលប្កសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងជាមួយណខសេរបេ់វាសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [3] ។
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4 ផ្្ត ច់ interposer សចញពីសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។

5 សោះស្ចចា  (M3x3) បួនណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង [1]។
6 សលប្កសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសចញពីប្ោយថាេរឹង[2]។
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ការែំសងប្ងសប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹងជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹង [1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M3x3) បួនណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅប្ោយថាេរឹង[2]។

3 ភា្ជ ប់ interposer សៅប្ោយថាេរឹង។
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4 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
5 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បួនណែលភា្ជ ប់សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។
6 ភា្ជ ប់ណខសេប្ោយថាេរឹងសៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេ [3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
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ប្បព័ន្ធកង្ហា រ

ការសោះកង្ហា រប្បព័ន្ធ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 ផ្្ត ច់ណខសេ ODD, ណខសេកង្ហា រ និងណខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1, 2, 3]។

2 ែកណខសេសអប្កង់សចញពីគនួងណខសេសៅសលប្កង្ហា រ[1]។

36 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



3 សោះស្ចចា  (M2.5x5) បី ណែលភា្ជ ប់កង្ហា រសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងផ្ទា ំងកា្តរចុច [1]។
4 សលប្កកង្ហា រសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងផ្ទា ងំកា្ត រចុច[2]។
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ការែំសងប្ងកង្ហា រប្បព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x5) ប ីណែលភា្ជ ប់កង្ហា រសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។

3 ោក់ណខសេតាមគនួងណខសេសៅសលប្កង្ហា រ[1]។
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4 ភា្ជ ប់ណខសេ ODD, ណខសេសអប្កង់ និងណខសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1, 2, 3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
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3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

កណនួងទទួលកំសៅ

ការសោះណនួងទទួលកំសៅ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 មូលបន្ធូរស្ចចា ណែលភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ មូលបន្ធូរស្ចចា តាមលំោប់ [1, 2, 3, 4] ែូចរានបង្ហា ញសៅសលប្កណនួងទទួលកំសៅ។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) បីណែលភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
3 សលប្កកណនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [3]។
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ការែំសងប្ងកណនួងទទួលកំសៅ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 ោក់កណនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសហប្យតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កណនួងទទួលកំសៅជាមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បីណែលភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
3 តាមលំោប់លំសោយ (ែូចរានបង្ហា ញសៅសលប្កណនួងទទួលកំសៅ) មួលបន្តឹងស្ចចា ទាងំបួនណែលភា្ជ ប់កណនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ផ្ទា ំង VGA Daughterboard

ការសោះណខសេ VGA 
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
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4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ អង្គចងចាំ
7 សោះ WLAN

8 សោះ SSD

9 សោះថ្មប្គ្ប់េំណបាត
10 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
11 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
12 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
13 សោះ ផ្ទា ងំ IO
14 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
15 សោះ ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

ជំហាន
ផ្្ត ច់ណខសេ VGA សហប្យសោះវាសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។

ការែំសងប្ងណខសេ VGA
ជំហាន

សោះណខសេ VGA និងភា្ជ ប់វាសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
2 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
3 ោក់ ផ្ទា ំង IO
4 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
5 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
6 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
7 ោក់ ថ្មប្គ្ប់េំណបាត
8 ោក់ SSD

9 ោក់ WLAN

10 ោក់ អង្គចងចាំ
11 ោក់ ថ្ម
12 ោក់ គប្មបរាត
13 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
14 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

15 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ឧបករែ៍បំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
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3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ M2. SSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្ដា ច់ណខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1]។
2 ែក និងសោះណខសេឧរាល័រសចញពីគនួងណខសេសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងទទួលកំសៅ និងកាដា រចុច[2]។
3 សលប្កឧរាល័រជាមួយណខសេសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[3]។

ការែំសងប្ងឧរាល័រ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្ប្ទនាប់សៅេ៊ូប្តូភរានរុញសចញសៅសពលសោះឧរាល័រសចញ េូមរុញពួកវាឲ្យចូលភិញមុនសពលោក់វា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
2 ោក់ណខសេឧរាល័រតាមគនួងណខសេសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3 ភា្ជ ប់ណខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ M2. SSD

2 ោក់ ថ្ម
3 ោក់ គប្មបរាត
4 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
5 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ផ្ទា ំង IO

ការសោះផ្ទា ំង IO
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ណខសេ VGA សចញពីផ្ទា ំង I/O [1]។
2 សបប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ណខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[2]។
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3 សោះ ស្ចចា  (M2x4) ណតមួយ ណែលភា្ជ ប់ ផ្ទា ងំ I/O សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [1]។
4 សលប្កផ្ទា ំង I/O ជាមួយណខសេសចញពី សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំ IO
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម ោក់ផ្ទា ំង I/O សៅសលប្កណនួងោក់សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
2 ចាប់ ស្ចចា  (M2x4) ណតមួយ ណែលភា្ជ ប់ ផ្ទា ំង I/O សៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។

3 ភា្ជ ប់ណខសេ VGA សៅផ្ទា ំង I/O [1]។
4 ភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ងំ I/O សៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេ [2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
2 ោក់ ថ្ម
3 ោក់ គប្មបរាត
4 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
5 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

បនទាះបាះ

ការសោះសប្គនងែំសងប្ងបនទាះបាះ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សបប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ណខសេប្ោយថាេរឹង និងបនទាះបាះសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1, 2]។
2 បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[3]។
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3 សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
4 សលប្កសជប្ងទប្មបនទាះបាះសចញពីកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។

5 សោះស្ចចា  (M2x2) បួនណែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ [1]។
6 សលប្កបនទាះបាះសចញពីសប្គនងសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។
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ការែំសងប្ងសប្គនងែំសងប្ងបនទាះបាះ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថាបនទាះបាះប្តូភរានតប្មង់ជាមួយគនួងណខសេណែលមានសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងរាតនែ និងកា្ត រចុច សហប្យគមួាតសៅសលប្ណល្នកណាមួយននបនទាះបាះគឺសេ្មប្គ្្ន ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់បនទាះបាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងរាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 ោក់ស្ចចា  (M2x2) បួនណែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងរាតនែ និងកា្ត រចុច [2]។
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3 ោក់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
4 ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ពីរណែលភា្ជ ប់សជប្ងទប្មបនទាះបាះសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។

5 បិទបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
6 រុញណខសេប្ោយថាេរឹង និងណខសេបនទាះបាះចូលក្នុងឧបករែ៍ភា្ជ ប់របេ់វាសៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសហប្យបិទគនួឹះសែប្ម្បីការពារណខសេ[2, 3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ថ្ម
2 ោក់ គប្មបរាត
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

5 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ WLAN

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សបប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ណខសេប្ោយអុបទិក និងណខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1, 2]។
2 បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់អង់ណតនតតណខសេសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[3]។
3 ែកណខសេសអប្កង់សចញពីគនួងណខសេសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រានត និងកាដា រចុច[4]។
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4 សោះស្ចចា  (M2.5x5) ប្រាណំែលភា្ជ ប់ប្តសចវកខាងសឆ្វង និងខាងស្ដា ំសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ និងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
5 សលប្កសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចសៅណកងមួយ [2]។
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6 សលប្កប្តសចវក និងសោះសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុចសចញពីសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់ [1, 2]។

7 បនាទា ប់ពីអនុភត្តជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ណតសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់។

54 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



ការែំសងប្ងសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភនានាថាប្តសចវកប្តូភរានសបប្កជាអតិបរមាមុនសពលោក់សអប្កង់សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តប្មឹម និងោក់សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចសៅខាងសប្កាមសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
2 ោក់សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុចសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់ [2]។
3 េង្កត់ប្តសចវកចុះសៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ និងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[3]។
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4 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x5) ប្រា ំណែលភា្ជ ប់ប្តសចវកខាងសឆ្វង និងខាងស្ដា ំសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ និងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [1]។
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5 ោក់ណខសេសអប្កង់តាមគនួងណខសេសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
6 ោក់ណខសេអង់ណតនសៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
7 ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់ និងណខសេប្ោយអុបទិកសៅឧបករែ៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [3, 4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ WLAN

2 ោក់ ថ្ម
3 ោក់ គប្មបរាត
4 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
5 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

6 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល

ការសោះផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ WLAN

7 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សបប្កគនួឹះ សហប្យផ្្ត ច់ណខសេផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពលសចញពីប្បព័ន្ធ[1]។
2 បកបង់េ្អិតសចញពីផ្ទា ំងថាមពល [2]។
3 សោះស្ចចា  (M2x2) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។
4 សលប្កផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលជាមួយណខសេសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [4] ។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពលសៅក្នុងរន្ធសោតសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលសៅសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។
3 បិទបង់េ្អិតសលប្ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល [3]។
4 រុញណខសេប៊ូតុងថាមពលសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ និងបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេ[4]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា 59



តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
2 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
3 ោក់ WLAN

4 ោក់ ថ្ម
5 ោក់ គប្មបរាត
6 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
7 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

8 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ គប្មបរាត
4 សោះ ថ្ម។
5 សោះ អង្គចងចាំ
6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
9 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
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10 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្្ត ច់ណខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល, ណខសេប្ោយអុបទិក និងណខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1, 2, 3]។

2 សោះស្ចចា  (M2x2) ណតមួយណែលភា្ជ ប់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប្ោយអុបទិកសៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[1]។
3 សលប្កឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប្ោយអុបទិក[2]។
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4 ផ្ដា ច់ណខសេខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖
a ណខសេផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល [1]។
b ណខសេផ្ទា ំងឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ [2]។
c ណខសេផ្ទា ំង IO [3]។
d ណខសេប្ោយថាេរឹង[4]។
e ណខសេបនទាះបាះ [5]។
f ណខសេកា្ត រចុច [6]។

5 សោះស្ចចា  (M2x4) ណតមួយណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។[1]។
6 ប្តលប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។

62 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា



7 ផ្ដា ច់ណខសេផ្ទា ងំ VGA daughterboard សចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
8 សលប្កផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
2 ភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ងំ VGA daughterboard សៅនឹងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[2]។
3 ប្តលប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [3]។

4 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធជាមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
5 ោក ់(M2x4) ស្ចចា ណតមួយណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច [1]។
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6 ោក់ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប្ោយអុបទិក និងោក់ស្ចចា  (M2x2) ណតមួយណែលភា្ជ ប់វាសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1, 2]។

7 ភា្ជ ប់ណខសេខាងសប្កាមសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖
a ណខសេផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល [1]។
b ណខសេផ្ទា ំងឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ [2]។
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c ណខសេផ្ទា ំង IO [3]។
d ណខសេប្ោយថាេរឹង[4]។
e ណខសេបនទាះបាះ [5]។
f ណខសេកា្ត រចុច [6]។

8 ផ្្ត ច់ណខសេរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល, ណខសេប្ោយអុបទិក និងណខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1, 2, 3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
2 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
3 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
4 ោក់ SSD

5 ោក់ WLAN

6 ោក់ អង្គចងចាំ
7 ោក់ ថ្ម
8 ោក់ គប្មបរាត
9 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

10 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ

ការសោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម។
6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
9 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
10 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
11 សោះ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
12 សោះ ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x2) ណតមួយណែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
2 សលប្កប៊ូតុងថាមពលជាមួយនឹងផ្ទា ងំឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។
3 បកណខសេឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
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ការែំសងប្ងប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ភា្ជ ប់ណខសេឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច។
2 សោយតប្មង់ឲ្យប្តូភចំែុច តប្មង់និងោក់ប៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[1]។
3 ោក់ស្ចចា  (M2x2) ណតមួយណែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច[2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
2 ោក់ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
4 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
5 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
6 ោក់ SSD

7 ោក់ WLAN

8 ោក់ ថ្ម
9 ោក់ គប្មបរាត
10 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
11 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

12 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
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6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
9 សោះ ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ផ្ដា ច ់និងែកណខសេអាោប់ទ័រថាមពលសចញពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1, 2]។
2 សោះស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រថាមពលសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[3]។
3 សលប្ករន្ធអាោប់ទ័រថាមពល រួមជាមួយណខសេរបេ់វាសចញពីសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[4]។

ការែំសងប្ងរន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 ោក់រន្ធអាោប់ទ័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ណតមួយប្គ្ប់ណែលភា្ជ ប់រន្ធអាោប់ទ័រសៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3 ោក់ណខសេអាោប់ទ័រថាមពលតាមគនួងណខសេ[3]។
4 ភា្ជ ប់ណខសេអាោប់ទ័រថាមពលសៅផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
2 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
3 ោក់ SSD

4 ោក់ WLAN

5 ោក់ ថ្ម
6 ោក់ គប្មបរាត
7 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
8 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

9 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសប្ៅរបេ់សអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ អង្គចងចាំ
7 សោះ WLAN

8 សោះ SSD
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9 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
10 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
11 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
12 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 គ្េ់នលទាខាងក្នុងណល្នកខាងសលប្ននេ៊ុមសអប្កង់ [1]។
2 បន្តគ្េ់នលទាខាងក្នុងណល្នកខាងសឆ្វង និងនលទាខាងក្នុងណល្នកខាងស្ដា ំននេ៊ុមសអប្កង់ [2]។
3 គ្េ់នលទាខាងក្នុងណល្នកខាងសប្កាមននេ៊ុមសអប្កង់ និងសលប្កេ៊ុមសចញពីសប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់ [3]។

ការែំសងប្ងេ៊ុមសអប្កង់
ជំហាន

តប្មង់េ៊ុមសអប្កង់ជាមួយសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន សហប្យបនាទា ប់មករុញេ៊ុមសអប្កង់ថ្មមៗចូលកណនួងវាឲ្យេ៊ប់[1]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
2 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
3 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
4 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
5 ោក់ SSD

6 ោក់ WLAN

7 ោក់ អង្គចងចាំ
8 ោក់ ថ្ម
9 ោក់ គប្មបរាត
10 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
11 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

12 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
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6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
10 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
11 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
12 សោះ េ៊ុមសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោយសប្បប្ប្បោប់គ្េ់រួាេទាិក េូមគ្េ់កាសមរ៉ា ថ្មមៗសចញពីសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន[1]។
2 ផ្្ត ច់ណខសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា [2]។
3 សលប្កមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន[3]។

ការែំសងប្ងកាសមរ៉ា
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សោយសប្បប្ប្បោប់តប្មឹម ោក់ណខសេមាូឌុលកាសមរ៉ា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងគប្មបរាត និងអង់ណតន [1]។
2 ោក់ណខសេកាសមរ៉ា តាមគនួងណខសេ [2]។
3 ភា្ជ ប់ណខសេកាសមរ៉ា សៅនឹងកាសមរ៉ា  [3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
2 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
4 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
5 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
6 ោក់ SSD

7 ោក់ WLAN

8 ោក់ ថ្ម
9 ោក់ គប្មបរាត
10 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
11 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

12 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ផ្ទា ំងសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ំងសអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
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3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
10 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
11 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
12 សោះ េ៊ុមសអប្កង់
13 សោះ កាសមរ៉ា

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2x2) បួនណែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន [1]។
2 សលប្កផ្ទា ំងសអប្កង់ សហប្យបង្វិលវា [2]។

3 បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅខាងសប្កាយននផ្ទា ងំសអប្កង់ [1]។
4 សលប្កគនួឹះ និងផ្្ត ច់ណខសេសអប្កង់សចញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេផ្ទា ងំសអប្កង់[2]។
5 សលប្កផ្ទា ំងសអប្កង់សចញពីសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន[3]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំសអប្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 ោក់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅសលប្នលទារ៉បសេ្មប្ និងស្្អ ត[1]។
2 ភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅឧបករែ៍សៅខាងសប្កាយននផ្ទា ំងសអប្កង ់និងបិទគនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ណខសេ [2]។
3 បិទបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេសអប្កង់សៅណល្នកខាងសប្កាយននផ្ទា ងំសអប្កង់[3]។
4 ប្តងប់សអប្កង់ សហប្យោក់វាសលប្សប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន។[4]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភាគនានា 77



5 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងសអប្កង់ជាមួយរន្ធស្ចចា សលប្សប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន។
6 ចាប់ស្ចចា  (M2x2) បួនណែលផ្ទា ងំសអប្កង់សៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន [1]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ កាសមរ៉ា
2 ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
3 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
4 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
5 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
6 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
7 ោក់ SSD

8 ោក់ WLAN

9 ោក់ ថ្ម
10 ោក់ គប្មបរាត
11 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
12 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

13 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
10 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
11 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
12 សោះ េ៊ុមសអប្កង់
13 សោះ កាសមរ៉ា
14 សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សោះស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាបំ ីនិងស្ចចា  (M2x2) ពីរ ណែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន [1, 2]។
2 សលប្កប្តសចវក និងសជប្ងទប្មសចញពីសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយ និងអង់ណតន [3]។
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ការែំសងប្ងប្តសចវកសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្តសចវក និងសជប្ងទប្មជាមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន[1]។
2 ចាប់ស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាបំី និងស្ចចា  (M2x2) ពីរ ណែលភា្ជ ប់ប្តសចវកសៅសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយ និងអង់ណតន[2, 3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
2 ោក់ កាសមរ៉ា
3 ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
4 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
5 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
6 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
7 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
8 ោក់ SSD

9 ោក់ WLAN

10 ោក់ ថ្ម
11 ោក់ គប្មបរាត
12 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
13 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

14 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ណខសេសអប្កង់
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ការសោះណខសេសអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
10 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
11 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
12 សោះ េ៊ុមសអប្កង់
13 សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់
14 សោះ ប្តសចវកសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 សោះណខសេកាសមរ៉ា  និងណខសេសអប្កង់ពីគនួងណខសេសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន [1]។
2 បកបង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេណខសេកាសមរ៉ា សចញ [2]។
3 សលប្កណខសេកាសមរ៉ា  និងណខសេសអប្កង់សចញពីសប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយ និងអង់ណតន[3]។
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ការែំសងប្ងណខសេសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ោក់ណខសេសអប្កង់ និងណខសេកាសមរ៉ា សៅសលប្គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន [1]។
2 ភា្ជ ប់បង់េ្អិតណែលភា្ជ ប់ណខសេកាសមរ៉ា  [2]។
3 ោក់ណខសេសអប្កង់ និងណខសេកាសមរ៉ា តាមគនួងណខសេសៅសលប្សប្គនងែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ណតន[3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់
2 ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
3 ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
4 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
5 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
6 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
7 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
8 ោក់ SSD

9 ោក់ WLAN

10 ោក់ ថ្ម
11 ោក់ គប្មបរាត
12 ោក ់សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
13 ោក ់កាតអង្គចងចា ំSD

14 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
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សប្គនងែំសងប្ងគប្មបសអប្កង់ខាងសប្កាយ និងអង់ណតន

ការសោះគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចាំ SD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ WLAN

7 សោះ SSD

8 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
10 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
11 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
12 សោះ េ៊ុមសអប្កង់
13 សោះ កាសមរ៉ា
14 សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
15 សោះ ប្តសចវកសអប្កង់
16 សោះ ណខសេសអប្កង់
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អំពីកិចចាការសនះ
បនាទា ប់ពីអនុភត្តជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ណតគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសងប្ងគប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់
អំពីកិចចាការសនះ
ោក់គប្មបខាងសប្កាយសអប្កង់សៅសលប្នលទាស្្អ ត និងរ៉បសេ្មប្។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1 ោក់ ណខសេសអប្កង់
2 ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់
3 ោក់ ផ្ទា ំងសអប្កង់
4 ោក់ កាសមរ៉ា
5 ោក់ េ៊ុមសអប្កង់
6 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
7 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
8 ោក់ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
9 ោក់ កណនួងទទួលកំសៅ
10 ោក់ SSD

11 ោក់ WLAN

12 ោក់ ថ្ម
13 ោក់ គប្មបរាត
14 ោក់ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
15 ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD

16 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
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កណនួងោក់រាតនែ និងសប្គនងែំសងប្ងកា្ត រចុច

ការសោះសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកា្ត រចុច
សេចក្តីតប្មូភជាមុន

1 អនុភត្តតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2 សោះ កាតអង្គចងចា ំSD

3 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយអុបទិក
4 សោះ គប្មបរាត
5 សោះ ថ្ម
6 សោះ អង្គចងចាំ
7 សោះ WLAN

8 សោះ SSD

9 សោះ ឧរាល័រ
10 សោះថ្មប្គ្ប់េំណបាត
11 សោះ សប្គនងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
12 សោះ កង្ហា រប្បព័ន្ធ
13 សោះ កណនួងទទួលកំសៅ
14 សោះ ផ្ទា ំង VGA daughterboard

15 សោះ ផ្ទា ំង IO
16 សោះបនទាះបាះ
17 សោះ សប្គនងែំសងប្ងសអប្កង់
18 សោះ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
19 សោះផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនែ
20 សោះ ប្តសចវកសអប្កង់
21 សោះ រន្ធអាោប់ទ័រថាមពល
22 សោះ ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

អំពីកិចចាការសនះ
បនាទា ប់ពីអនុភត្តជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ណតសប្គនងែំសងប្ងកណនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
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ការសោះប្ស្យបញ្ហា
ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុន (ePSA) ណែលរានណកលម្អ

ប្បយ័ត្ន: សប្បប្ ភិនិច្ឆ័យ ePSA សែប្ម្បីសតេដាកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកណតបាុសណាោ ះ។ សប្បប្ប្រាេ់កម្ម ភិធីសនះជាមួយកុំព្យូទ័រសលសេងអាចសចញលទ្ធលលមិនប្តឹមប្តូភ ឬសចញស្រកំហុេ។

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (ជាទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ)អនុភត្តការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននណល្នករឹងរបេ់អ្នក។ ePSA គឺរានភា្ជ ប់ជាមួ BIOS សហប្យែំសែប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហា ប្បព័ន្ធណែលរានភា្ជ ប់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មាប់ឧបករែ៍ណាមួយ ឬប្កុមឧបករែ៍អនុញ្្ញ តិអ្នក៖

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

ចំណា:ំ សតេដាេប្មាប់ឧបករែ៍ជាក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកសប្បប្ប្រាេ់។ ជានិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភត្តមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វប្សងប្ង។

ការែំសែប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA
1 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 សពលណែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ខែៈសពលនិមិត្តេញ្្ញ  Dell បង្ហា ញសងប្ង។
3 សៅសលប្សអប្កង់មុឺនុយប៊ូត េូមសប្ជប្េយកជសប្មប្េ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញសៅប្ជុងខាងសប្កាមណល្នកខាងសឆ្វង។

ទំព័រខាងមុខននការភិនិច្ឆ័យរានបង្ហា ញ។
5 ចុចេញ្្ញ ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំណល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រណែលមានបង្ហា ញ។

នាតុណែលរានរកសញប្ញប្តូភរានបង្ហា ញ។
6 សែប្ម្បីែំសែប្រការសធ្វប្សតេ្តភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧបករែ៍ជាក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីបញ្ឈប់ការសធ្វប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7 សប្ជប្េសរីេឧបករែ៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆ្វង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសែប្រការសធ្វប្សតេដា)។
8 ប្បេិនសបប្មានបញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងបង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត ់សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួឺ ភិនិច្ឆ័យប្បព័ន្ធ
សេួប្ងស្្ថ នភាពថ្ម

បង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពែ៌េប្កាេ់ — អាោប់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ ប ់សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5 ភាគរយ។

ពែ៌សលខ្ងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសែប្រការជាមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចជាង 5 ភាគរយ។

បិទ

• អាោប់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ ប់ សហប្យរានស្កថ្មសពញ។
• កុំព្យុទ័រកំពុងែំសែប្រការជាមួយថ្ម សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5 ភាគរយ ។
• កុំព្យុទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានបិទ។

ពនួឺសេួប្ងសលខ្ងទុំេួឹបណេួតបញ្្ជ ក់ពីស្្ថ នភាពថ្ម និងថាមពលជាមួយកូែប៊ីបណែលបង្ហា ញពីការមិនែំសែប្រការ។
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ឧទារហែ៍ ពនួឺសលខ្ងទុំេួឹបណេួតពីរែងបនាទា ប់មកផ្្អ ក បញ្្ជ ក់ពីស្្ថ នភាពថ្ម និងថាមពល រួចសហប្យពនួឺេេួឹបណេួតបីែងបនាទា ប់មកផ្្អ ក។ លំនាសំេួប្ង 2,3 សនះបន្តរហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានបិទសោយបញ្្ជ ក់ពីការមិនរកសញប្ញអង្គចងចាំ ឬ RAM ។

តារ៉ងខាងសប្កាមបង្ហា ញពីថាមពល និងលំនាពំនួឺស្្ថ នភាពថ្មខុេៗគ្្ន  និងបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនានា។

តារ៉ង 4. កូែ LED

ការភិនិច្ឆ័យកូែពនួឺ ការពិពែ៌នាអំពីបញ្ហា

2,1 ការបរ៉ជ័យអង្គែំសែប្រការ

2,2 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖ ការបរ៉ជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

2,3 រកមិនសញប្ញអង្គចងចា ំឬ RAM (Random-Access Memory)

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

2,5 អង្គចងចាំប្តូភរានែំសងប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬេំែុំឈីប

2,7 ការបរ៉ជ័យសអប្កង់

3,1 ថ្មប្គ្ប់េំណបាត

3,2 ការបរ៉ជ័យ PCI, កាតភីសែអូ/ឈីប

3,3 រកមិនសញប្ញរូបភាពេសញ្ង្្គ ះ

3,4 រកសញប្ញរូបភាពេសញ្ង្្គ ះបាុណន្តមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ការបរ៉ជ័យែុំថាមពល

3,6 ប្បព័ន្ធ BIOS ហា្វា េមិនប្តឹមប្តូភសពញសលញ

3,7 កំហុេមាា េុីនប្គប់ប្គង (ME)

ពនួឺស្្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ បង្ហា ញថាសតប្កាសមរ៉ា ប្តូភរានសប្បប្ឬអត់។

• ពែ៌េប្កាេ់ — កាសមរ៉ា កំពុងសប្បប្។
• បិទ — កាសមរ៉ា មិនប្តូភរានសប្បប្។

ពនួឺស្្ថ នភាព Caps Lock (ប្គ្ប់ចុចប្តូរជាប់) ៖ បង្ហា ញថា Caps Lock ប្តូភរានសបប្កឬបិទ។

• ពែ៌េប្កាេ់ — Caps Lock ប្តូភរានសបប្ក។
• បិទ — Caps Lock ប្តូភរានបិទ។

ការជប្មះ BIOS (ប្គ្ប់ចុច USB)
1 អនុភត្តតាមែំសែប្រការពីជំហានទី 1 សៅជំហានទី 7 ក្នុង «ការជប្មះ BIOS» សែប្ម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម ភិធីតំសងប្ង BIOS ថ្មីបំលុត។
2 បសង្កប្តប្ោយ USB ណែលអាចប៊ូតរាន។ េប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថម េូមសមប្លអត្ថបទមូលោឋា នចំសែះែឹងSLN143196 តាមរយៈ www.dell.com/support។
3 ថតចមួងឯកស្រកម្មភិធីែំសងប្ង BIOS សៅោក់សៅប្ោយ USB ណែលអាចប៊ូតរាន។
4 ភា្ជ ប់ប្ោយ USB ណែលអាចប៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកណែលប្តូភការអាប់ណែត BIOS ។
5 ចាប់សលដាប្មកុំព្យូទ័រសងប្ងភិញ និងចុច F12 សៅសពលងូហ្គូ Dell រានបង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់។
6 ប៊ូតប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu (មុឺនុយប៊ូតណតមួយែង)។
7 វាយបញចាូលស្ម្ម ះឯកស្រកម្មភិធីែំសងប្ង BIOS និងចុច បញចាូល (Enter)។
8 សអប្កង់ BIOS Update Utility (អាប់ណែត BIOS) បង្ហា ញសងប្ង។ សធ្វប្តាមការណែនាំណែលបង្ហា ញសៅសលប្សអប្កង់សែប្ម្បីបញចាប់ការអាប់ណែត BIOS ។

ការសបប្កផួ្េ BIOS
អំពីកិចចាការសនះ
អ្នកអាចនឹងប្តូភការសបប្កផួ្េ (អាប់សែត) BIOS សៅសពលមានការអាប់សែត ឬសៅសពលអ្នកបដាូរផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។ សែប្ម្បីសបប្កផួ្េ BIOS៖
អនុភត្តតាមជំហានទាំងសនះសែប្ម្បីជប្មះ BIOS ៖
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 ចូលសមប្លសគហទំព័រ www.dell.com/support។
3 ចុចសលប្ Product support (ការគ្ំប្ទលលិតលល)វាយញចាូលសួ្កសេវាកម្មននកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក បនាទា ប់មកចុចសលប្ Submit (បញ្ជូន)។

ចំណា:ំ សបប្េិនអ្នកមិនមានសួ្កសេវាកម្ម េូមសប្បប្លក្ខែៈពិសេេរកសមប្លសោយេ្វ័យប្បភត្ត ិឬរកសមប្លសោយនែេប្មាប់មាូណែលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4 ចុចសលប្ Drivers & downloads (ប្ោយភឺ & ទាញយក) > Find it myself (ណេ្វងរកសោយខួននខទុំ)។
5 សប្ជប្េយកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការណែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
6 អូេទំព័រចុះសប្កាម សហប្យពប្ងីក BIOS។
7 ចុចសលប្ Download (ទាញយក) សែប្ម្បីទាញយកកំណែចុងសប្កាយបំលុតនន BIOS េប្មាប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
8 បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតណែលអ្នករានរក្សាទុកឯកស្រអាប់សែត BIOS។
9 ចុចសទ្វរែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រអាប់សែត BIOS និងអនុភត្តតាមការណែនាំសៅសលប្សអប្កង់។

ជសប្មប្េស្ដា រសងប្ងភិញ និងសមសឌវបប្មុងទុក
Dell ោក់ជសប្មប្េជាសប្ចប្នេប្មាប់ការស្ដា រសងប្ងភិញនូភប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows សៅសលប្កុំព្យូទ័រ Dell របេ់អ្នក។ េប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថម។ េូមសមប្ល ជសប្មប្េស្ដា រសងប្ងភិញ និងសមសឌវបប្មុងទុករបេ់ Dell។

ភែ្តថាមពល WiFi
អំពីកិចចាការសនះ
ប្បេិនសបប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ ប់អុីនធឺសែត សោយស្រ បញ្ហា ការតភា្ជ ប់តាមរយៈ WiFi សនាះណបបបទភែ្តថាមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភត្ត។ ណបបបទខាងសប្កាមល្តល់នូភការណែនាំពីរសបវបអនុភត្តភែ្តថាមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកល្តល់សេវាអុីនធឺសែត) ល្តល់នូភឧបករែ៍បនសេំគ្្ន នន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 បិទមាូែឹម។
3 បិទសរ៉ា ទ័រតតណខសេ។
4 រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5 សបប្កសរ៉ា ទ័រតតណខសេ។
6 សបប្កមាូែឹម។
7 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការបសញចាញថាមពលសេេេល់បនាទា ប់ពីបិទ
អំពីកិចចាការសនះ
ថាមពលសេេេល់បនាទា ប់ពីបិទគឺជាថាមពលអគ្គិេនីស្្ត ទិចេំែល់សៅសលប្កុំព្យូទ័រ សបប្សទាះជាកុំព្យូទ័រប្តូភរានបិទ សហប្យថ្មប្តូភរានែកសចញក៏សោយ។ ភិធីខាងសប្កាមល្តល់នូភការណែនាំពីរសបវបរំសោះថាមពលសេេេល់បនាទា ប់ពីបិទសចញ។
តំណាក់កាលទាងំឡាយ
1 បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2 ផ្្ត ច់អាោប់ទ័រថាមពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3 ចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពល 15 ភិនាទីសែប្ម្បីរំសោះថាមពលសេេេល់សចញ។
4 ភា្ជ ប់អាោប់ទ័រថាមពលសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
5 សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
លក្ខខែ្ឌ តប្មូភទុកជាមុន

ចំណា:ំ ប្បេិនសបប្អ្នកពុំមានអុីនធឺែិត េូមណេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយបប្តជាភទំនិញ ប័ែោ សភចខចាប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ
ប្កុមហ៊ុន Dell ល្តល់នូភជសប្មប្េសេវាគ្ំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចណប្បប្បនលសៅតាមប្បសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្បណហលជាមិនអាចមានសៅក្នុងតំបន់របេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគ្បំ្ទណល្នកបសចចាកសទេ ឬ
ការបសប្មប្សេវាអតិថិជន៖
តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1 ចូលសមប្លសគហទំព័រ Dell.com/support។
2 សប្ជប្េយកប្បសេទគ្បំ្ទរបេ់អ្នក។
3 សលទាបងផ្ទា ត់ប្បសទេ ឬតំបន់សៅក្នុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្បសទេ/តំបន់ សៅខាងសប្កាមននទំព័រសនះ។
4 សប្ជប្េយកតំែសេវាកម្ម ឬគ្បំ្ទណែលេមប្េបណល្អកសៅតាមតប្មូភការរបេ់អ្នក។

5

92 ការទទួលជំនួយ


	Dell Vostro 3580 សៀវភៅណែនាំអំពីសេវាកម្ម 
	ការធ្វើការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
	ការណែនាំពីសុវត្ថិភាព
	ការបិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក - ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10
	មុននឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
	ក្រោយពីធ្វើការនៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

	បច្ចេកវិទ្យា និងសមាសភាគ
	DDR4
	ព័ត៌មានលម្អិតអំពី DDR4
	កំហុសអង្គចងចាំ

	HDMI 1.4
	លក្ខណៈពិសេសរបស់ HDMI 1.4
	គុណសម្បត្តិរបស់ HDMI

	លក្ខណ:ពិសេសនៃ USB
	USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (USB ល្បឿនលឿនខ្លាំង)
	ល្បឿន
	កម្មវិធី
	ភាពត្រូវគ្នា

	អង្គចងចាំ Intel Optane
	បើកអង្គចងចាំ Intel Optane
	បិទអង្គចងចាំ Intel Optane


	ការដោះ និងដំឡើងសមាសភាគនានា
	ឧបករណ៍ដែលបានណែនាំ
	បញ្ជីខ្ចៅ
	កាតឌីជីថលសុវត្ថិភាព Micro
	ការដោះកាតឌីជីថលសុវត្ថិភាព Micro
	ការដំឡើងកាតឌីជីថលសុវត្ថិភាព Micro

	គ្រឿងដំឡើងដ្រាយអុបទិក
	ការដោះគ្រឿងដំឡើងដ្រាយអុបទិក
	ការដំឡើងគ្រឿងដំឡើងដ្រាយអុបទិក

	គម្របបាត
	ការដោះគម្របបាត
	ការដំឡើងគម្របបាត

	ថ្ម
	ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនស្តីពីថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង
	ការដោះថ្ម
	ការដំឡើងថ្ម

	ម៉ូឌុលអង្គចងចាំ
	ការដោះម៉ូឌុលអង្គចងចាំ
	ការដំឡើងម៉ូឌុលអង្គចងចាំ

	កាត WLAN
	ការដោះកាត WLAN
	ការដំឡើងកាត WLAN

	ដ្រាយស្ថានភាពរឹង/ម៉ូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane
	ការដោះដ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2230
	ការដំឡើងដ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2230
	ការដោះដ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - ជាជម្រើស
	ការដំឡើងដ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - ជាជម្រើស

	ថ្មគ្រាប់សំប៉ែត
	ការដោះថ្មគ្រាប់សំប៉ែត
	ការដំឡើងថ្មគ្រាប់សំប៉ែត

	ដ្រាយថាសរឹង
	ការដោះគ្រឿងដំឡើងដ្រាយថាសរឹង
	ការដំឡើងគ្រឿងដំឡើងដ្រាយថាសរឹង

	ប្រព័ន្ធកង្ហារ
	ការដោះកង្ហារប្រព័ន្ធ
	ការដំឡើងកង្ហារប្រព័ន្ធ

	កន្លែងទទួលកំដៅ
	ការដោះន្លែងទទួលកំដៅ
	ការដំឡើងកន្លែងទទួលកំដៅ

	ផ្ទាំង VGA Daughterboard
	ការដោះខ្សែ VGA
	ការដំឡើងខ្សែ VGA

	ឧបករណ៍បំពងសំឡេង
	ការដោះឧបាល័រ
	ការដំឡើងឧបាល័រ

	ផ្ទាំង IO
	ការដោះផ្ទាំង IO
	ការដំឡើងផ្ទាំង IO

	បន្ទះប៉ះ
	ការដោះគ្រឿងដំឡើងបន្ទះប៉ះ
	ការដំឡើងគ្រឿងដំឡើងបន្ទះប៉ះ

	គ្រឿងដំឡើងអេក្រង់
	ការដោះគ្រឿងដំឡើងអេក្រង់
	ការដំឡើងគ្រឿងដំឡើងអេក្រង់

	ផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល
	ការដោះផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល
	ការដំឡើងផ្ទាំងប៊ូតុងថាមពល

	ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ
	ការដោះផ្ទាំងប្រព័ន្ធ
	ការដំឡើងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

	ប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ
	ការដោះប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ
	ការដំឡើងប៊ូតុងថាមពលជាមួយឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមដៃ

	រន្ធអាដាប់ទ័រថាមពល
	ការដោះរន្ធអាដាប់ទ័រថាមពល
	ការដំឡើងរន្ធអាដាប់ទ័រថាមពល

	ស៊ុមអេក្រង់
	ការដោះស៊ុមក្រៅរបស់អេក្រង់
	ការដំឡើងស៊ុមអេក្រង់

	កាមេរ៉ា
	ការដោះកាមេរ៉ា
	ការដំឡើងកាមេរ៉ា

	ផ្ទាំងអេក្រង់
	ការដោះផ្ទាំងអេក្រង់
	ការដំឡើងផ្ទាំងអេក្រង់

	ត្រចៀកអេក្រង់
	ការដោះត្រចៀកអេក្រង់
	ការដំឡើងត្រចៀកអេក្រង់

	ខ្សែអេក្រង់
	ការដោះខ្សែអេក្រង់
	ការដំឡើងខ្សែអេក្រង់

	គ្រឿងដំឡើងគម្របអេក្រង់ខាងក្រោយ និងអង់តែន
	ការដោះគម្របខាងក្រោយអេក្រង់
	ការដំឡើងគម្របខាងក្រោយអេក្រង់

	កន្លែងដាក់បាតដៃ និងគ្រឿងដំឡើងក្តារចុច
	ការដោះគ្រឿងដំឡើងកន្លែងដាក់បាតដៃ និងក្តារចុច


	ការដោះស្រាយបញ្ហា
	ការវិនិច្ឆ័យលើការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធប៊ូតជាមុន (ePSA) ដែលបានកែលម្អ
	ការដំណើរការវិនិច្ឆ័យ ePSA

	ពន្លឺវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
	ការជម្រះ BIOS (គ្រាប់ចុច USB)
	ការបើកផ្លាស BIOS
	ជម្រើសស្ដារឡើងវិញ និងមេឌៀបម្រុងទុក
	វដ្តថាមពល WiFi
	ការបញ្ចេញថាមពលសេសសល់បន្ទាប់ពីបិទ

	ការទទួលជំនួយ
	ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell


