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• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរប្េិនរានទិញោច់សោយែងកពីរា្ន  ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

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

ការប្ពមាន មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance 

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

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

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាប្រការខាងរល់ មិនប្តូភកាន់ខាងភីនសទ។

ប្រយ័ត្ន សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសច្នះប្រេិនសរប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភោក់
តសប្មបរឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកភីនររេ់ឧរករនាភ៍ា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រទ់ាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា ំពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអ្លីែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សលដាប្មសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណាតា ញ។

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

ចំណា ំសែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែី សោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

1

6 ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


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

សោយស្រែតែង់េុីសតសកប្នសងប្ងននឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រប្ប្រាេ់សៅក្នុងលលិតលលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងលលិតលល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុលលសនះភិធីស្ប្េ្តមួយចំនួនននែល្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតតាសទ។

ប្រសភទែែលប្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

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

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

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចប្នពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្ស្យរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថាភាពមិនច់េ ់ឬ "ការសែប្សលប្ររួេ") ។

អនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះសែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

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

ររេ់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆួងចរនតា ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

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

េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា
េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD រជា៖

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

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

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

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

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

• កញចារ់ ESD – រ៉ល់ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យឆួងចរនតាទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនតាស្តា ទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនតាស្តា ទិចប្តូភរានែនានាឲំ្យសប្រប្។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសលទប្ប្តលរ់នូភសប្រងងរនួាេ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រប្ការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែល្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហប្យេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្លូមែូចរា្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រប្សៅក្នុងប្រអរ់សែប្មែែលសប្រងងរនួាេ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសៅសលប្នលទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហប្យសប្រងងរនួាេ់នានាមិនរួរោក់សៅែល្នកខាងសលប្ននការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែល្នកខាងក្នុងននការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនួាេ់នានាសៅក្នុងនែររេ់អ្នកននិចចាសៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច។

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

សេចកតាីេសង្ខរ េតាីពីការការពារ ESD
វាប្តូភរានលតាល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាំងអេ់សប្រប្ែខសេែីពាក់នឹងកនែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាងំនឹងស្តា ទិចប្ររ់សពលទាងំអេ់សៅសពលលតាល់សេវាកម្មសលប្លលិតលល Dell ។ សលប្េពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែល្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនតាពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាំងអេ់ សៅសពលកំពុងែំសនាប្រការសេវាសហប្យពួកសរប្តូភសប្រប្ការូរប្រឆាងំនឹងស្តា ទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សៅសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភរតាូរ ឬសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភប្ររល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំលុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



ការសលប្កឧរករនា៍
េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសៅសពលសលប្កឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័ត្ន កុំសលប្កទម្ងន់សលប្េពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រប្ធននានរែន្ថមឬសប្រប្ឧរករនា៍សលប្កសមកានិច។

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

សប្កាយពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអ្នករញចារ់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងសប្ៅសលសេងៗ កាត និងែខសេ មុននឹងសរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

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

8 ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ

ចំណា ំសេចកតាីែនានាែំែលមានសៅក្នុងែល្នកសនះ រជាអាចអនុភតតារានសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលរានភា្ជ រ់មកននមួយប្រព័នទាប្រតិរតតាិការ Windows 10។ Windows 10 ប្តូភរានែំសងប្ងសចញពីសរ៉ងចប្កនមួយកុំព្យូទ័រសនះ។

ប្រនានរទ :

• DDR4
• HDMI 1.4
• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
• អង្គចងចាំ Intel Optane

DDR4
អង្គចងចា ំDDR4 (ទិន្នន័យសទ្លរែងជំនាន់ទីរួន) នជំនាន់ែែលមានសល្បងនសលងននងមុនសរប្សប្របរសធវនសៅនឹងរសចចាក ភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានេមត្ថភាពរហូតែល់សៅ 512 GB សរប្សប្របរសធវរសៅនឹងចំនួនអតិររមា 128 GB ររេ់ DDR3 ក្នុងមួយ 
DIMM ។ អង្គចងចាថំាមភនតាេមមាលកម្ម DDR4 រជាមានរនួឹះខុេរា្ន ពី SDRAM និង DDR សែប្ម្បីរ៉រ៉ងំអ្នកសប្រប្ពីការែំសងប្ងប្រសភទអង្គចងចាមំិនប្តឹមប្តូភសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការថាមពល 20% តិចនង ឬប្តឹមែត 1.2 ភាុលសរប្សប្របរសធវរសៅនឹង DDR3 ែែលប្តូភការថាមពលអរ្គិេនី 1.5 ភាុលសែប្ម្បីែំសនាប្រការ។ DDR4 ក៏រាបំ្ទលងែែរនូភមាូែថាមពលថ្មថ្មីែែលអនុញ្ញា តឲ្យឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចូលសៅក្នុងការរង់ចាំសោយមិនចារំាច់រីសញ្ហ្លេ
អង្គចងចារំរេ់វាសងប្យ។ មាូែថាមពលចុះប្តូភរានសររដពឹងថានឹងកាត់រន្ថយការសប្រប្ថាមពលេម្ងំពី 40 សៅ 50 ភាររយ។

ព័ត៌មានលមអាិតអំពី DDR4
មានភាពខុេរា្ន តិចតួចរវាងមាូឌុលអង្គចងចាំ DDR3 និង DDR4 ែូចរានរ៉យខាងសប្កាម។

ភាពខុេរា្ន ននរនួាក់រន្ធ

រនួាក់រន្ធសៅសលប្មាូឌុល DDR4 េ្ថិតសៅទីតាងំសលសេងពីទីតាងំសៅសលប្មាូឌុល DDR3 ។ រនួាក់ទាំងពីរសៅសលប្ែរមរញចាូលរាុែនតាទីតាងំរន្ធសៅសលប្ DDR4 មានភាពខុេរា្ន រនតាិចរនតានច សែប្ម្បីរ៉រ៉ងំមាូឌុលពីការែំសងប្ងសៅក្នុងផ្ទា ំង ឬសភទិកាែែលមិនប្តូភរា្ន ។

រូរ 1. ភាពខុេរា្ន ននរនួាក់

រសង្កប្នកប្មាេ់

មាូឌុល DDR4 មានភាពប្កាេ់នង DDR3 រនតាិចរនតានចសែប្ម្បីរែន្ថមប្េទារ់េញ្ញា រែន្ថមសទវត។

រូរ 2. ភាពខុេរា្ន ននកប្មាេ់

ែរមសកាង

មាូឌុល DDR4 មានែរមសកាងសែប្ម្បីជួយក្នុងការរញចាូល និងកាត់រន្ថយភាពតឹងសលប្ PCB អំងុងសពលែំសងប្ងអង្គចងចាំ។
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រូរ 3. ែរមសកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
កំហុេអង្គចងចាសំៅសលប្ប្រព័ន្ធរង្ហា ញនូភសលខកូែររ៉ជ័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ប្រេិនសរប្អង្គចងចាមំិនែំសនាប្រការសទ សអប្កង់ LCD នឹងមិនសរប្កសទ។ សោះប្ស្យរញ្ហា មិនែំសនាប្រការអង្គចងចាសំោយស្កល្បង មាូឌុលអង្គចងចាែំែលស្្គ ល់
លអាសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង្គចងចាសំៅខាងសប្កាមប្រព័ន្ធ ឬសៅសប្កាមកាតា រចុចែូចសៅក្នុងប្រព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណា ំអង្គចងចាំ DDR4 ប្តូភរានរញចាូលសៅក្នុងផ្ទា ំងសហប្យែមនែមនន DIMM ែែលអាចជំនួេែូចែែលរានរង្ហា ញ និងរញ្្ជ ក់សទ។

HDMI 1.4
ប្រនានរទសនះពន្យល់ពី HDMI 1.4 និងលក្ខនាៈពិសេេប្ពមទាំងរុនាេម្បតតាិររេ់វាលងែែរ។

HDMI (ចំនុាចប្រទាក់ពហុសមសឌវរុនាភាពខ្ពេ់) រជានចំនុាចប្រទាក់ែែលរាំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម មិនរប្ងនម អូឌីយាូ/ភីសែអូទាំងអេ់។ HDMI លតាល់នូភអនតារកម្មរវាងប្រភពឌីជីថល អូឌីយាូ/ភីសែអូ ែែលអាចសលងរាន ែូចនមាា េុីនចាក់ DVD ឬឧរករនា៍ទទួលេំសងងភីសែអូ A/V 
និងមាូនីទ័រ ភីសែអូ/អូឌីយូ ឌីជីថល ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ សរាលរំនាងកម្ម ភិធីសនះរសង្កប្តេប្មារ់ HDMI TVs មាា េុីនចាក់ DVD ។ រុនាេម្បតតាិចម្បងរជាការកាត់រន្ថយែខសេ និងការការពារខួឹមស្រ។ HDMI រាបំ្ទេដាង់ោរ ពប្ងឹង ភីសែអូមានរុនាភាពខ្ពេ ់រួមទាងំអូឌី
យូឌីជីថលពហុឆាែនលសៅសលប្ែខសេែតមួយ។

ចំណា ំHDMI 1.4 នឹងលតាល់ការរាបំ្ទអូឌីយាូឆាែនល 5.1។

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ HDMI 1.4
• ឆាែនលអុីេជានាិត HDMI - រែន្ថមរណាតា ញសល្បងនសលងនសៅសលប្តំនា HDMI សោយអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រប្ទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលមាន IP សោយមិនរាច់មានែខសេអុីេជានាិតោច់សោយែងកសងប្យ
• ឆាែនលអូឌីយាូប្តងរ់ - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្ស្រ់សែប្ម្បីសលទប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អារ់ប្េ្ទីម» សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញ រំរាត់ភាពចាំរាច់េប្មារ់ែខសេអូឌីយាូោច់សោយែងក។
• 3D - កំនាត់ប្រូតូកូល ចូល/សចញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗ ែែលជួយប្តនេប្តាយលួូភេប្មារ់ឲ្យមានការសលងសហ្គម 3D និងប្រព័ន្ធកម្សានតាតាមសរហោឋា នែររ 3D ពិតៗ
• ប្រសភទខួឹមស្រ - ការរញ្ជូនេញ្ញា ក្នុងសពលសភោភួាមៗននប្រសភទខួឹមស្ររវាងឧរករនា៍រង្ហា ញ និងប្រភព ែែលអនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍រសង្កប្នប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពសោយែលអាកសលប្ប្រសភទខួឹមស្រ
• លំហពនា៌រែន្ថម - រែន្ថមការរាំប្ទេប្មារ់មាូែែលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្លិកកុំព្យូទ័រ
• ការរាំប្ទ 4K - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p រាំប្ទការរង្ហា ញជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រកួតប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធឌីជីថលែែលសប្រប្សៅក្នុងសរ៉ងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចប្ន
• ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ HDMI មីប្កូ - ឧរករនា៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយ េប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសលសេងសទវតែែលរាបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p
• ប្រព័ន្ធភា្ជ រ់នមួយរថយនតា - ែខសេ និងប្រព័ន្ធ ភីសែអូថ្មីខាងរថយនតាែែលរចនាសងប្ងសែប្ម្បីរំសពញតាមតប្មូភការនក់ោក់ននររិយ៉កាេមាា េុីនខនាៈែែលលតាល់នូភរុនាភាព HD ពិតប្រាកែ

រុនាេម្បតតាិររេ់ HDMI
• រុនាភាព HDMI សលទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងនមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់មាត់រំលុត។
• HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូភរុនាភាពនិងមុខង្រននចំនុាចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការរាបំ្ទប្ទង់ប្ទាយភីសែអូែែលមិនរានរប្ងនមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធិភាពសលប្ការចំណាយ។HDMI ចំណាយតិចលដាល់នូភរុនាភាព និងមុខង្រអុីនធជាសហ្លេឌីជីថលប្េរសពលែែលកំពុងែំសនាប្រការនភីសែអូ

ោច់រា្ន ក្នុងលក្ខនាៈស្មញ តនមួេមរម្យ
• អូឌីយាូ HDMI រាបំ្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូនសប្ចប្នពីសេតាសរាអូេតាង់ោរែល់េំសងងពហុឆាែនលសៅជុំ ភិញHDMI អូឌីយូែំសនាប្រការនអូឌីយូចប្មុះពីសេតា រីអូេដាង់ោរសៅនេំសងងជុំ ភិញពហុឆាែនល
• HDMI រួមរញចាូលភីសែអូ និងអូឌីយាូសប្ចប្នឆាែនលសៅក្នុងែខសេែតមួយ សោយកាត់រន្ថយការចំណាយ ភាពេ្មុរស្្ម ញ និងការប្ចលំចំសពាះែខសេសប្ចប្នែែលកំពុងប្តូភរានសប្រប្សៅក្នុងប្រព័ន្ធ A/V
• HDMI រាបំ្ទការទំនាក់ទំនងរវាងប្រភពភីសែង ូ(ែូចនមាា េុីនចាក់ DVD) និង DTV សោយអនុញ្ញា តឲ្យមានមុខង្រថ្មី

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសង្កប្តសងប្ងសៅឆា្ន ំ 1996 ។ វារានជួយេប្មនលយ៉ា ងខួាងំែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ៅ ែូចន ស៉ៅា េ៍ កាតា រចុច ប្ោយភឺខាងសប្ៅ និងមាា េុីនប្ពីន។

េូមសមប្លតារ៉ងខាងសប្កាមែែលរង្ហា ញពីការភិភឌ្ឍនន USB ។

10 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



តារ៉ង 1. ការភិភឌ្ឍនន USB

ប្រសភទ អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យ ប្រសភទ ឆា្ន លំលិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

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

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អេ់រយៈសពលនសប្ចប្នឆា្ន ំ USB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ខួននថានេតាង់ោរសៅក្នុងពិភពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា៍ រាុែនតាមានការទាមទារសល្បងនហាែែភរកុំព្យូទ័រកាន់ែតសលងននងមុន ប្ពមទាំងកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចប្ន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 
នចុងសប្កាយអាចសឆួប្យតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងប្ងសល្បងនតាមប្ទឹេតាីរជា 10 ែង សលងននងជំនាន់មុនររេ់ខួនន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេនន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

• អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពេ់នងមុន (រហូតែល់ 5 Gbps)
• រសង្កប្នកំោំងរណាតា ញភា្ជ រ់នអតិររមា និងរសង្កប្ននូភថាមពលេប្មារ់ឱ្យឧរករនា៍ែែលប្តូភការថាមពលខួាំង
• មុខង្រប្ររ់ប្រងថាមពលថ្មី
• ការសលទារទិន្នន័យ Full-duplex និងរាំប្ទប្រសភទរញ្ជូនថ្មី
• អាចសប្រប្នមួយនឹង USB 2.0 ែែលប្តូភរា្ន
• ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រនានរទខាងសប្កាមសឆួប្យតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកបរ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

សល្បងន
រចចាុរ្បន្ន មានមាូតសល្បងន 3 ែែលកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ចុងសប្កាយរំលុត។ សនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត SuperSpeed ថ្មីមានសល្បងនរញ្ជូនទិន្នន័យ 
4.8Gbps ។ ខនាៈែែលលក្ខនាៈរសចចាកសទេសៅរក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលប្តូភរានស្្គ ល់នទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 មាូតែែលយជាតក៏សៅែំសនាប្រការក្នុងសល្បងនចំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងប្តូភរក្សាសែប្ម្បី
អាចឲ្យសប្រប្រាននមួយនឹងឧរករនា៍ជំនាន់មុនែែលប្តូភរា្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធ្លប្ការរានខ្ពេ់នង អាប្េ័យសោយការផួ្េ់រតាូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

• រណាតា ញភា្ជ រ់ រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានប្ស្រ ់(េូមសមប្លរូរភាពខាងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានែខសេរួន (ែខសេចរនតា, ែខសេែី, និងែខសេទិន្នន័យ មួយរូ េប្មារ់រញចាូនទិន្នន័យសលសេងរា្ន ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថមែខសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំរ៉រ់ែខសេរញចាូនចរនតា រំសពញរា្ន ពីររូ (ចរនតាទទួល និងចរនតារញ្ជូន) េប្មារ់ការរួមរញចាូលរា្ន

េរុរននការតភា្ជ រ់ ែខសេប្រារំីសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែខសេ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រប្អនតារមុខននទិន្នន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណាតា លេទាននែែលសប្រប្សលប្ USB 2.0 ។ ការសធ្លប្ែររសនះរសង្កប្នកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេតាី 10 ែង។

សោយស្ររចចាុរ្បន្នសនះ កំសនាប្នតប្មូភការការរញចាូនទិន្នន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍លទាុកែែលមានទំហំនសប្ចប្ន សតរ៉ា នរ កាសមរ៉ា ឌីជីថលែែលមានសមហា្គ ភីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលងនប្ររ់ប្រាន់េំរ៉រ់រញចាូនទិន្នន័យសទ។ សលប្េពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0 
ែែលអាចចូលសៅែល់សល្បងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480Mbps សទ ែែលសធ្លប្ឲ្យការសលទារទិន្នន័យប្រប្ពឹតតាសៅរានក្នុងសល្បងនប្រែហល 320Mbps (40MB / ភិនាទី) -សល្បងនសលទារទិន្នន័យអតិររមានក់ែេតាងក្នុងសពលរចចាុរ្បន្ន ។ ែូចរា្ន សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB 
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយប្ងទំនងននឹងសញប្ញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រប្ប្រាេ់ក្នុងពិភពនក់ែេតាង ។ សៅសល្បងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10 ែង សលប្ USB 2.0។
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ការអនុភតតា
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សរប្កលួូភ និងលតាល់នូភកែនួងនសប្ចប្នរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែប្ម្បីែចកចាយនូភរទពិសស្ធែែលលអាប្រសេប្ររួមមួយ។ ែែលភីសែអូ USB កំររានលទាុក ពីមុន (តាំងពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងនមភីសែអូ) វាង្យប្េនលប្េនមថា 
នមួយ 5 សៅ 10 ែងននកប្មិតរញ្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូ USB រួរែតែំសនាប្រការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសល្បងនរហូតែល់សៅ 2Gbps។ ែែល 480Mbps រានសៅមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសៅសពលអនារត ។ នមួយនឹង
សល្បងន 4.8Gbps េតាង់ោរសនះ នឹងែេ្លងរកភិធីចូលសៅក្នុងលលិតលលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រប្ប្រាេ់ USB ែូចនប្រព័ន្ធលទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងសប្ៅ។

រញ្ជីខាងសប្កាមសនះរជា លលិតលល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 SuperSpeed ែែលអាចរករាន៖

• ប្ោយថាេរឹងសែេថរខាងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយថាេរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយែុំរំែរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ហា្លា េប្ោយ និងឧរករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយសមសឌវអុរទិក
• ឧរករនា៍ពហុសមសឌវ
• ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
• កាតអាោរ់ទ័រ និងហារ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែែលអាចសធ្លប្ការរួមរា្ន រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្រាងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នចារ់ពីសពលចារ់សលតាប្មរហូតអាចរួមរញចាូលរា្ន នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សៅសពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ កព់ីការតភា្ជ រ់ថ្មី ែូសច្នះែខសេថ្មីសែប្ម្បី
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសល្បងនននែំសនាប្រការថ្មីែែលែំសនាប្រការសលងននងមុនសនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សៅែតរក្សារូររ៉ងចតុសកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនរួនសៅទីតាងំែូចរា្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាំសែប្ម្បីទទួល និងរញ្ជូនទិន្នន័យ សោយឯករ៉ជ្យ មានភតតាមានសៅ
សលប្ែខសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង សៅសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់សល្បងនសលងនរានប្តឹមប្តូភសៅនឹង USB។

Windows 10 នឹងនាំមកនូភការរាំប្ទតាងំពីសែប្មទីេប្មារ់ ឧរករនា៍រញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1។ សនះរជាលទាុយសៅនឹងកំែនា Windows ជំនាន់មុន ែែលសៅែតប្តូភការប្ោយភឺោច់សោយែងកេប្មារ់ឧរករនា៍រញ្្ជ  USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។

អង្គចងចា ំIntel Optane
មុខង្រអង្គចងចា ំIntel Optane មានមុខង្រនឧរករនា៍រសង្កប្នសល្បងនរាុសណាោ ះ។ វាមិនជំនួេ ឬរែន្ថមអង្គចងចា ំ(RAM) ែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសទ។

ចំណា ំអង្គចងចាំ Intel Optane ប្តូភរានរាបំ្ទសៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលរំសពញតាមតប្មូភការែូចខាងសប្កាម៖

• អង្គែំសនាប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់នងសនះ
• កំែនា Windows 10 64-bit ឬខ្ពេ់នងសនះ
• ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំែនា 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់នងសនះ

តារ៉ង 2. លក្ខនាៈរសចចាកសទេអង្គចងចាំ Intel Optane

លក្ខនាៈពិសេេ ការរញ្្ជ ក់លមអាិតែល្នករសចចាកសទេ

អនតារមុខ PCIe 3x2 NVMe 1.1

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ រន្ធកាត M.2 (2230/2280)

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរាបំ្ទ • អង្គែំសនាប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់នងសនះ
• កំែនា Windows 10 64-bit ឬខ្ពេ់នងសនះ
• ប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំែនា 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់នងសនះ

ទំហំ 32 GB ឬ 64 GB

សរប្កអង្គចងចាំ Intel Optane

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅសលប្ររារកិចចាការ ចុចសលប្ប្រអរ់ែេ្លងរក សហប្យវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2. ចុចសលប្ Intel Rapid Storage Technology ។
3. សៅសលប្ផ្ទា ំង Status ចុចសលប្ Enable សែប្ម្បីសរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. សៅសលប្សអប្កង់ប្ពមាន សប្ជប្េសរីេប្ោយភឺសលងនែែលប្តូភរា្ន  សហប្យរនាទា រ់មកចុចសលប្ Yes សែប្ម្បីរនតាសរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5. ចុចសលប្ Intel Optane memory > Reboot សែប្ម្បីសរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
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ចំណា ំកម្មភិធីអាចចំណាយសពលែល់សៅរីែងរនាទា រ់ពីការសរប្កែំសនាប្រការរនតារនាទា រ់សែប្ម្បីសមប្លសញប្ញពីអត្ថប្រសយ៉ជន៍អនុភតតាសពញសលញ។

រិទអង្គចងចា ំIntel Optane

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន រនាទា រ់ពីរិទអង្គចងចាំ Intel Optane មិនប្តូភលុរប្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology សប្ពាះថាវាអាចរណាតា លឲ្យមានកំហុេសអប្កង់សខវភ។ អនតារមុខអ្នកសប្រប្នន Intel Rapid Storage 

Technology អាចប្តូភរានលុរសចញសោយមិនរាច់លុរប្ោយភឺ។

ចំណា ំការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ប្តូភរានទាមទារមុនសពលសោះឧរករនា៍លទាុកទិន្នន័យ SATA ែែលរានពសនួងនសោយមាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សចញពីកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅសលប្ររារកិចចាការ ចុចសលប្ប្រអរ់ែេ្លងរក សហប្យរនាទា រ់មកវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2. ចុចសលប្ Intel Rapid Storage Technology ។ ផ្ទា ងំ Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. សៅសលប្ផ្ទា ំង Intel Optane memory, ចុច Disable សែប្ម្បីរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. ចុច Yes ប្រេិនសរប្អ្នកទទួលយកការប្ពមាន

ែំសនាប្រការរិទប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចសលប្ Reboot សែប្ម្បីរញចារ់ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane សហប្យចារ់សលតាប្មកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសងប្ង ភិញ។
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ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម

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

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

រញ្ជីស្ចចា
តារ៉ងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរញ្ជីស្ចចា ែែលប្តូភសប្រប្េប្មារ់ភា្ជ រ់េមាេភារសលសេងៗ។

តារ៉ង 3. រញ្ជីស្ចចា

េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មររាត M2.5x6 6

ចំណា ំពនា៌ស្ចចា អាចខុេរា្ន សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

ថ្ម M2x3 4

ផ្ទា ងំសអប្កង់ M2x2 4

កង្ហា រប្រព័ន្ធ M2x5 3

សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង M2x3 4

សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង M3x3 4

កែនួងទទួលកំសៅ M2x3 3

ប្តសចវក M2.5x2.5 10

ផ្ទា ងំ I/O M2x4 2

សជប្ងទប្មប្ោយអុរទិក M2x3 2

ផ្ទា ងំឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយថាេរឹង M2x2 ក់លធំ 1

3
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េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល M2x2 1

ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល M2x3 1

រ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ (នជសប្មប្េ) M2x2 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x2 1

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M2x3 1

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x4 1

រនទាះរាះ M2x2 6

សជប្ងទប្មកាតឥតែខសេ M2x3 1

កាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព

ការសោះកាត micro SD

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកាត micro SD សែប្ម្បីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
2. រុញកាត micro SD សចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងប្ងកាត micro SD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ទាញកាត micro SD ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយអុរទិច

ការសោះប្ោយអុរទិក
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x5) ែតមួយែែលភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិកសៅនឹងប្រព័ន្ធ[1]។
2. រុញប្ោយអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។

ការែំសងប្ងប្ោយអុរទិក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រញចាូលប្ោយអុរទិកសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់[1]។
2. ោក់ស្ចចា  (M2x5) ពីរែែលភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិកសៅនឹងប្រព័ន្ធ[2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង កាត micro SD
2. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធសីៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. ោក ់ប្ោយអុរទិកចូល

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ទាងំរី [1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) ែតមួយ ស្ចចា  (M2x2) ពីរ, និង ស្ចចា  (M2.5x7) ប្រាំមួយែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2, 3, 4]។
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3. រាេ់រប្មររាតសោយសលតាប្មសចញពីប្ជុងខាងសលប្ែល្នកខាងស្តា ំ [1] សហប្យរនតាសរប្កចំសហវងខាងស្តា ំននរប្មររាត [2]។
4. សលប្កែល្នកខាងសឆ្លងននរប្មររាត និងសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ[3]។
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ការែំសងប្ងរប្មររាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មររាតសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. េង្កត់ចំសហវងខាងស្តា ំននរប្មររាតរហូតែល់វាចូលក្នុងកែនួង[2, 3]

3. មួលរនតាឹងស្ចចា រី ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែតមួយប្រារ់ ស្ចចា  (M2x2) ពីរ, និងស្ចចា  (M2.5x7) ប្រាមំួយែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1, 2, 3, 4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

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

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេតាីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន 

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

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

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់ថ្ម សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. សលប្កថ្មសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។

ការែំសងប្ងថ្ម
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថ្មនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង រប្មររាត
2. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
3. ែំសងប្ង កាត micro SD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក 
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 23



ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនួាក់សៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចាំនមួយសថរសៅសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាសំៅក្នុងរន្ធសោតសៅប្ជុងមួយ [1]។
3. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចូលេ៊រ់ [2]។

ចំណា ំប្រេិនសរប្សោកអ្នកមិនសេំសងងរួីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសមួប្ងវាស្រសងប្ងភិញ។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ោក់ រប្មររាត
3. ោក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច ់ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតចំសពាះកាត WLAN េូមកុំោក់ែខសេណាមួយសៅពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង/Intel Optane

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

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច ់ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងកស៉ៅតា សៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងកស៉ៅតា សៅនឹងសប្រងងតសមួប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. រុញ និងសោះផ្ទា ំងកំសៅសចញពីរន្ធប្ោយស្្ថ នភាពរឹង /Intel Optane [3]។
4. រុញ និងសលប្កប្ោយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។
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ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - នជសប្មប្េ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការែំសងប្ងប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច ់ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រប្ឧរករនា៍ផួ្េទាិច, រាេ់ថ្មប្រារ់េំែរាតថ្នមៗសចញពីរន្ធសៅសលប្ផ្ទា ំង I/O[1]។
2. សលប្កថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។

ការែំសងប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. នមួយនឹងែល្នកខាងេញ្ញា រូកផ្្ង រសងប្ងសលប្ រញចាូលថ្មប្រារ់េំែរាតចូលសៅក្នុងរន្ធថ្មសៅសលប្ផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. េង្កត់ថ្មរហូតែល់វាចូលេ៊រ់សៅនឹងកែនួង[2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត micro SD។
3. សោះ ប្ោយអុរទិក។
4. សោះ រប្មររាត។
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេប្ោយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. សលប្កសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងនមួយែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3] ។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេប្ោយថាេរឹងសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង

ការសោះប្ោយថាេរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត micro SD។
3. សោះ ប្ោយអុរទិក។
4. សោះ រប្មររាត។
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម។
6. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់អុីនធជាលូេជា ពីសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។
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2. សោះស្ចចា  (M3x3) រួនែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង [1]។
3. សលប្កសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសចញពីប្ោយថាេរឹង[2]។

ការែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្ោយថាេរឹង [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x3) រួនែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្ោយថាេរឹង [2]។
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3. ភា្ជ រ់អុីនធជាលូេជាសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង។
2. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
3. ែំសងប្ង រប្មររាត
4. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
5. ែំសងប្ង កាត micro SD
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
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4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេ ODD[1], ែខសេសអប្កង់ [2], និងែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធ [3] សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2. សោះែខសេសអប្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្កង្ហា រ [1]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x5) រី ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច សហប្យរនាទា រ់មកសលប្កកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងកង្ហា រប្រព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5) រី ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។
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3. ោក់ែខសេតាមរនួងែខសេសៅសលប្កង្ហា រ[1]។

4. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ ែខសេសអប្កង់ និងែខសេ ODD សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1, 2, 3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះែនួងទទួលកំសៅ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. សោះ ថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលរន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។

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

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

1. ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហប្យតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រីែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
3. មួលរនតាឹងស្ចចា សៅតាមលំោរ់សលខសរវង [1, 2, 3, 4] ែូចែែលរានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ថ្ម។
2. ែំសងប្ង រប្មររាត។
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក។
4. ែំសងប្ង កាត SD។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេ VGA

ការសោះែខសេ VGA 

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. សោះ ថ្ម។
6. សោះM.2 2280 SSD
7. សោះ ថ្មប្រារ់េំែរាត
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
9. សោះ WLAN
10. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ
11. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
12. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
13. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
14. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ផ្តា ច់ែខសេ VGA សហប្យសោះវាសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។

ការែំសងប្ងែខសេ VGA 

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

សោះែខសេ VGA និងភា្ជ រ់វាសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
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ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ចំណា ំប្រេិនសរប្ប្ទនារ់សៅេ៊ូប្តូភរានរុញសចញសៅសពលសោះឧរាល័រសចញ េូមរុញពួកវាឲ្យចូលភិញមុនសពលោក់វា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រប្រសង្្គ លតប្មង់ និងប្ទនារ់ជ័រ ោក់ឧរាល័រចូលសៅក្នុងរន្ធែែលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ IO

ការសោះផ្ទា ងំ IO
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច ់ែខសេថ្ម
6. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេ VGA សចញពីផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
4. សលប្កផ្ទា ងំ I/O នមួយែខសេសចញពី សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំ IO
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម ោក់ផ្ទា ំង I/O សៅសលប្កែនួងោក់សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។

3. ភា្ជ រ់ែខសេ VGA សៅផ្ទា ំង I/O [1]។
4. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
2. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
3. ែំសងប្ង រប្មររាត
4. ែំសងប្ង កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រនទាះរាះ

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងរនទាះរាះ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេប្ោយថាេរឹង និងរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1, 2]។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[3]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
4. សលប្កសជប្ងទប្មរនទាះរាះសចញពីកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។

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

ចំណា ំប្តូភប្រាកែថារនទាះរាះប្តូភរានតប្មង់នមួយរនួងែខសេែែលមានសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច សហប្យរមួាតសៅសលប្ែល្នកណាមួយននរនទាះរាះរជាសេ្មប្រា្ន ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រនទាះរាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ោក់ស្ចចា  (M2x2) រួនែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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3. ោក់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។

5. រិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
6. រុញែខសេប្ោយថាេរឹង និងែខសេរនទាះរាះសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វាសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ [2, 3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
2. ែំសងប្ង រប្មររាត
3. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
4. ែំសងប្ង កាត micro SD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេប្ោយអុរទិក និងែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1, 2]។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់អង់ែតនឥតែខសេសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[3]។
3. ែកែខសេសអប្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រានត និងកាដា រចុច[4]។
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4. សោះ ស្ចចា  (M2.5x5) ប្រាំ ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកខាងស្តា ំ និងខាងសឆ្លងសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្ពមទាងំសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
5. សលប្កសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចពីខាងប្ជុង [2]។

6. សលប្កប្តសចវក សហប្យសោះសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចពីសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1, 2]។
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7. រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹម និងោក់សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុចសៅខាងសប្កាមសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. េង្កត់ប្តសចវកចុះសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[3]។
3. េង្កត់ប្តសចវកចុះសៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[3]។

4. ចារ់ (M2.5x5) ប្រាំប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសឆ្លង និងប្តសចវកស្តា ំសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ប្ពមទាំងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
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5. ោក់ែខសេសអប្កង់តាមរនួងែខសេសលប្កង្ហា រ និងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ ប្ពមទាំងកាតា រចុច [1]។
6. ោក់ែខសេអង់ែតនសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
7. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេប្ោយអុរទិកសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3, 4]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង WLAN
2. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
3. ែំសងប្ង រប្មររាត
4. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
5. ែំសងប្ង កាត micro SD
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល

ការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសចញពីប្រព័ន្ធ[1]។
2. រករង់េអាិតសចញពីផ្ទា ងំថាមពល [2]។
3. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។
4. សលប្កផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលនមួយែខសេសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [4] ។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសៅក្នុងរន្ធសោតសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. រិទរង់េអាិតសលប្ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល [3]។
4. រុញែខសេរ៊ូតុងថាមពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងរិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ[4]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
2. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
3. ោក់ WLAN
4. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
5. ែំសងប្ង រប្មររាត
6. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
7. ែំសងប្ង កាត micro SD
8. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងថាមពល

ការសោះរ៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
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5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
9. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល

ការែំសងប្ងរ៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
2. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
3. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
4. ោក់ WLAN
5. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
6. ែំសងប្ង រប្មររាត
7. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
8. ែំសងប្ង កាត micro SD
9. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល, ែខសេប្ោយអុរទិក និងែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1, 2, 3]។
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2. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិកសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1]។
3. សលប្កឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិក[2]។

4. ផ្តា ច់ែខសេែូចខាងសប្កាមសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a) ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល [1]។
b) ែខសេផ្ទា ំងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ [2]។
c) ែខសេផ្ទា ំង IO [3]។
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d) ែខសេប្ោយថាេរឹង[4]។
e) ែខសេរនទាះរាះ [5]។
f) ែខសេកាតា រចុច [6]។

5. សោះស្ចចា  (M2x4) ែតមួយែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
6. ប្តងរ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2] ។
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7. ផ្តា ច់ែខសេ VGA daughterboard សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
8. សលប្កផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង VGA daughterboard សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[2]។
3. ប្តលរ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
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4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។
5. ោក់ (M2x4) ស្ចចា ែតមួយែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។

6. ោក់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិក និងោក់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយែែលភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[1, 2]។
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7. ភា្ជ រ់ែខសេែូចខាងសប្កាមសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖
a) ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល [1]។
b) ែខសេផ្ទា ំងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ [2]។
c) ែខសេផ្ទា ំង IO [3]។
d) ែខសេប្ោយថាេរឹង[4]។
e) ែខសេរនទាះរាះ [5]។
f) ែខសេកាតា រចុច [6]។
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8. ផ្តា ច់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល, ែខសេប្ោយអុរទិក និងែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1, 2, 3]។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
2. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ
3. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
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4. ែំសងប្ង មាូឌុលអង្គចងចាំ
5. ែំសងប្ង SSD
6. ែំសងប្ង WLAN
7. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
8. ែំសងប្ង រប្មររាត
9. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
10. ែំសងប្ង កាត micro SD
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងរ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ

ការសោះរ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. សោះ ថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ SSD
8. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
9. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
11. សោះ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
12. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. សលប្ករ៊ូតុងថាមពលនមួយនឹងផ្ទា ំងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. រកែខសេឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។
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ការែំសងប្ងរ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច។
2. សោយតប្មង់ឲ្យប្តូភចំនុាច តប្មង់និងោក់រ៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
2. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
3. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
4. ែំសងប្ង កែនួងទទួលកំសៅ
5. ែំសងប្ង កង្ហា រប្រព័ន្ធ
6. ែំសងប្ង SSD
7. ែំសងប្ង WLAN
8. ែំសងប្ង ថ្ម
9. ែំសងប្ង រប្មររាត
10. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក។
11. ែំសងប្ង កាត micro SD
12. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
8. សោះ ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ និងសោះែខសេឆា្ន ំងស្កថាមពលពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1, 2]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
3. សលប្ករន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល នមួយនឹងែខសេររេ់វា សចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។

ការែំសងប្ងរន្ធអាោរ់ទ័រថាមពល
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់រន្ធអាោរ់ទ័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3. ោក់ែខសេអាោរ់ទ័រថាមពលតាមរនួងែខសេ[3]។
4. ភា្ជ រ់ែខសេអាោរ់ទ័រថាមពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[4]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 71



តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
2. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពល
3. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
4. ែំសងប្ង កាត SSD
5. ែំសងប្ង កាត WLAN
6. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
7. ែំសងប្ង រប្មររាត
8. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
9. ែំសងប្ង កាត SD
10. អនុភតតាតាមភិធសីៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រាេ់នលទាខាងក្នុងែល្នកខាងសលប្ននេ៊ុមសអប្កង់ [1]។
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2. រនតារាេ់នលទាខាងក្នុងែល្នកខាងសឆ្លង និងនលទាខាងក្នុងែល្នកខាងស្ដា ំននេ៊ុមសអប្កង់ [2]។
3. រាេ់នលទាខាងក្នុងែល្នកខាងសប្កាមននេ៊ុមសអប្កង់ និងសលប្កេ៊ុមសចញពីសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [3]។

ការែំសងប្ងេ៊ុមសអប្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

តប្មង់សប្រាងសអប្កង់នមួយនឹងរប្មរសអប្កង់សប្កាយ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន សហប្យរនាទា រ់មករុញសប្រាងសអប្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកែនួង។ [1]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
2. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
3. ែំសងប្ង កាត WLAN
4. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
5. ែំសងប្ង រប្មររាត
6. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
7. ែំសងប្ង កាត SD
8. អនុភតតាតាមភិធសីៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
9. សោះ េ៊ុមសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការែំសងប្ងកាសមរ៉ា
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេកាសមរ៉ា សៅមាូឌុលកាសមរ៉ា  [1]។
2. សោយសប្រប្ប្រោរ់តប្មឹម ោក់ែខសេមាូឌុលកាសមរ៉ា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរប្មររាត និងអង់ែតន[2]។
3. ោក់ែខសេកាសមរ៉ា តាមរនួងែខសេ[3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង សប្រាងសអប្កង់
2. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
3. ែំសងប្ង WLAN
4. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
5. ែំសងប្ង រប្មររាត
6. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
7. ែំសងប្ង កាត micro SD
8. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ំងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
9. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

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

1. ែំសងប្ង សប្រាងសអប្កង់
2. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
3. ែំសងប្ង WLAN
4. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
5. ែំសងប្ង រប្មររាត
6. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
7. ែំសងប្ង កាត micro SD
8. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
9. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
10. សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះ ស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រារំ ីនិងស្ចចា  (M2x2) ពីរ ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅនឹងរប្មរសអប្កង់ខាងសប្កាយ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [1, 2]។
2. សលប្កប្តសចវក និងសជប្ងទប្មសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [3]។
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ការែំសងប្ងប្តសចវកសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ប្តសចវក និងសជប្ងទប្មនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន[1]។
2. ចារ់ ស្ចចា  (M2x2) ពីរ ប្រារ ់និងស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រារំីប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅនឹងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ ប្ពមទាំងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2, 3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងសអប្កង់
2. ែំសងប្ង សប្រាងសអប្កង់
3. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
4. ែំសងប្ង WLAN
5. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
6. ែំសងប្ង រប្មររាត
7. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
8. ែំសងប្ង កាត micro SD
9. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេសអប្កង់

ការសោះែខសេសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
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9. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
10. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
11. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា  [1]។
2. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេែខសេកាសមរ៉ា សចញ [2]។
3. សលប្កែខសេកាសមរ៉ា  និងែខសេសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [3]។

ការែំសងប្ងែខសេសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកាសមរ៉ា សៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងអង់ែតន [1]។
2. ភា្ជ រ់រង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេកាសមរ៉ា  [2]។
3. ោក់ែខសេសអប្កង់ និងែខសេកាសមរ៉ា តាមរនួងែខសេសៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [3]។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង កាសមរ៉ា
2. ែំសងប្ង ប្តសចវកសអប្កង់
3. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងសអប្កង់
4. ែំសងប្ង សប្រាងសអប្កង់
5. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
6. ែំសងប្ង WLAN
7. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
8. ែំសងប្ង រប្មររាត
9. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
10. ែំសងប្ង កាត micro SD
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងរប្មរសអប្កង់ខាងសប្កាយ និងអង់ែតន

ការសោះរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ WLAN
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
8. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
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9. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
10. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
11. សោះ កាសមរ៉ា
12. សោះ ែខសេសអប្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសងប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

ោក់រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់សៅសលប្នលទាស្អា ត និងរ៉រសេ្មប្។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងប្ង ែខសេសអប្កង់
2. ែំសងប្ង កាសមរ៉ា
3. ែំសងប្ង ប្តសចវកសអប្កង់
4. ែំសងប្ង ផ្ទា ំងសអប្កង់
5. ែំសងប្ង សប្រាងសអប្កង់
6. ែំសងប្ង សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
7. ែំសងប្ង WLAN
8. ភា្ជ រ់ ែខសេថ្ម
9. ែំសងប្ង រប្មររាត
10. ែំសងប្ង ប្ោយអុរទិក
11. ែំសងប្ង កាត micro SD
12. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែនួងោក់រាតនែ និងសប្រងងែំសងប្ងកាតា រចុច

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. សោះ កាត micro SD
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3. សោះ ប្ោយអុរទិក
4. សោះ រប្មររាត
5. ផ្តា ច់ ែខសេថ្ម
6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ
7. សោះ WLAN
8. សោះ ឧរាល័រ
9. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត
10. សោះ សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
11. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ
12. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ
13. សោះ ែខសេ VGA
14. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
15. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពល
16. សោះ រ៊ូតុងថាមពល
17. សោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ
18. សោះ េ៊ុមសអប្កង់
19. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់
20. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់
21. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។
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ការសោះប្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

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

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

ចំណា ំសតេដាេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនតារកម្មពីអ្នកសប្រប្ប្រាេ់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្លប្សងប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ទំព័រខាងមុខននការភិនិច្ឆ័យរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានរង្ហា ញ។

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

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត់ សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សភួប្ងស្្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ

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

ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ នមួយេសមួងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

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

តារ៉ងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗនន ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖
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តារ៉ង 4. សលខកូែ LED

សលខកូែសភួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,1 ររ៉ជ័យអង្គែំសនាប្ការ

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

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

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

2,5 អង្គចងចាំតំសងប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 ររ៉ជ័យែល្នកសអប្កង់

2,8 ការល្គត់ល្គង់ថាមពល LCD ររ៉ជ័យ។ ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,1 ថ្មប្រារ់េំែរាត

3,2 ររ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសញប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ

3,4 រកសញប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ររ៉ជ័យថាមពល

3,6 ការហា្លា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ រង្ហា ញថាសតប្កាសមរ៉ា កំពុងសប្រប្ រឺអត់។

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

ពនួជាសភួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្រតាូរនរ់៖ រង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្រតាូរនរ់ រិទ ឬសរប្ក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្រតាូរនរ់សរប្ក។
• រិទ — ចាក់សស្រតាូរនរ់រិទ។

ការជប្មះ BIOS (ប្រារ់ចុច USB)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការហា្លា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកប្រែហលនប្តូភរសញចាញ (អារ់ែែត) BIOS សៅសពលមានការសធ្លប្រចចាុរ្បន្នភាព ឬសៅសពលអ្នករតាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

េូមអនុភតតាតាមជំហានទាំងសនះសែប្ម្បីអារ់ែែត BIOS ៖

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

ចំណា ំសរប្េិនអ្នកមិនមានសួ្កសេវាកម្ម េូមសប្រប្មុខង្ររកសមប្លេ្ល័យប្រភតតាិ ឬរកសមប្លសោយខួននឯងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

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

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

ភែតាថាមពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការរសញចាញថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទ
អំពីកិចចាការសនះ

ថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទរជានថាមពលអរ្គិេនីស្តា ទិចេំនាល់សៅសលប្កុំព្យូទ័រ សរប្សទាះនកុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សហប្យថ្មប្តូភរានែកសចញក៏សោយ។ ភិធីខាងសប្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសរវររដសោះថាមពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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