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មាតិកា 5



ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

សដ្បប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសដ្កាមសែប្ម្បកីារពារកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននរបេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសដ្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចដ្តូភរានសរាះែូរ ឬសបប្េិនរានទិញរាច់សរាយែងកពីគ្្ន  ដ្តូភរានែំសងប្ងសរាយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសរាះែូរតាមលំរាប់បញ្ញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ផ្តា ច់ដ្បភពថាមពលទាងំអេ់មុននឹងសបប្ករដ្មប ឬផ្ទា ងំបនទាះកុំព្យូទ័រ។ បនាទាប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមរាក់រដ្មប ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ ប់ចូលដ្ពីសភួប្ង។

ការដ្ពមាន: មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ ប់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។ េដ្មាប់ព័តមានបែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាដ្បកបសរាយេុភត្ថិភាពបំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance 

Homepage (ការអនុភតតាតាមបទបញញាតតាិ) ។

ដ្បយ័ត្ន: ការជួេជុលនសដ្ចប្នសទវតអាចដ្តូភរានជួេជុលសរាយអ្នកបសចចាកសទេខាងសេវាកមមាែតបាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតតាការសរាះដ្ស្យបញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលរបេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំរាយសេវាកមមាតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងដ្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសរាយស្រ
ការលតាល់សេវាកមមាែែលមិនដ្តូភរានអនុញ្ញា តសរាយដ្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីដ្កុមហ៊ុនសងប្យ។ អាន និងអនុភតតាតាមការែនានាេំុភតតាិភាពែែលរានភា្ជ ប់ មកនមួយលលិតលល។

ដ្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ដ្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសរាយសដ្បប្ដ្រាេ់ែខសេកនែ ឬសរាយយូរៗមតាងបាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោបថា្ន ំែូចនឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសដ្កាយកុំព្យូទ័រ។

ដ្បយ័ត្ន: កាន់ឧបករនា៍និងកាតសរាយយកចិតតាទុករាក់។ កុំបាះឧបករនា៍សៅសលប្កាតសរាយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទដ្មខាងែែក កាន់ឧបករនា៍ែូចនអង្គែំសនាប្រការខាងរល់ មិនដ្តូភកាន់ខាងភីនសទ។

ដ្បយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេដ្តូភទាញសៅសលប្ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ឬ ផ្ទា ងំទាញរបេ់វា មិនែមនទាញែខសេសរាយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧបករនា៍ភា្ជ ប់នមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសច្នះដ្បេិនសបប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ដ្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧបករនា៍សចញ, ដ្តូភ
រាក់តសដ្មបបឲ្យសេមាប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកភីនរបេឧ់បករនា៍ភា្ជ ប់សលសេងសទវត។ ែូចគ្្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ ប់ែខសេដ្តូភដ្រាកែថាឧបករនា៍ភា្ជ បទ់ាំងពីរដ្តូភរានតដ្មង់រានយ៉ា ងដ្តឹមដ្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ននកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងសដ្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែបួកពីអ្លីែែលរានបង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ដ្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសដ្កាមសនះមុននឹងអ្នកចាប់សលដាប្មសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ដ្តូភដ្រាកែថាអ្នកសធ្លប្តាម សេចកតាីែនានាេំតាីពីេុភត្ថិភាព។
2. ដ្តូភដ្រាកែថានលទាកែនួងសធ្លប្ការរបេ់អ្នករជាមានភាពរ៉បសេមាប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររដ្មបកុំព្យូទ័រពកីារឆ្កូត។
3. ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
4. ផ្តា ច់ែខសេបណាតា ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ដ្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេបណាតា ញ នែំបូងដ្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយែខសេសចញពីឧបករនា៍បណាតា ញ។

5. ផ្តា ច់ឧបករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអេ់ពីដ្ពីសភួប្ងរបេ់ពួកវា។
6. ចុចប៊ូតុងថាមពលសអាយនប់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនស្កថមា សែប្ម្បីរដសរាះថាមសពលែែលសៅសេេេល់ពីផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការបសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ដ្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសរាយសដ្បប្ដ្រាេ់ែខសេកនែ ឬសរាយយូរៗមតាងបាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោបថា្ន ែំូចនឧបករនា៍ភា្ជ ប់ខាងសដ្កាយកុំព្យូទ័រ។

1

6 ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

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


ការផ្ដា ច់ចរនតាអរ្គិេនីស្តា ទិក—ការការពារ ESD
ESD រជានកង្លល់ែ៏ធំមួយសៅសពលអ្នកដ្រប់ដ្រងសដ្រងងសអងិចដ្តូនិចនពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។ ការស្កតិចសពកអាចសធ្លប្ឱ្យខូចខាតសេវរ្លីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនបញ្ហា ខូចខាតសកប្តសងប្ង ឬអាយុកាល
លលិតលលមានរយៈសពលខួី។ សរាយឧេ្សាហកមមាជំរុញឱ្យមានេដ្មាប់តដ្មូភការថាមពលទាប និងែង់េុីសតសកប្នសងប្ង ការការពារ ESD រជាសធ្លប្ឱ្យ ការដ្ពនយរារម្ភសកប្នសងប្ង។

សរាយស្រែតែង់េុីសតសកប្នសងប្ងននឧបករនា៍សអងិចដ្តូនិចែែលសដ្បប្ដ្រាេ់សៅក្នុងលលិតលលថមាីៗរបេ់ដ្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងលលិតលល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េដ្មាប់សហតុលលសនះភិធីស្ដ្េ្តមួយចំនួនននែល្នកដ្រប់ដ្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនដ្តូភរានអនុភតតាសទ។

ដ្បសភទែែលដ្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានដ្បែហលន 20 ភាររយ ននការមិនែំសនាប្រការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតបណាតា លឱ្យរាត់បង់នូភមុខង្រឧបករនា៍ភួាមៗនិងទាងំដ្េុង។ ឧទាហរនា៍ននការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនតាសថ សហប្យបសង្កប្តរានភួាមនូភេញ្ញា  "No 
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងប៊ីប ឬការរាត់បង ់ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាប្រការដ្តឹមដ្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – បញ្ហា រអាក់រអួលមានដ្បែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អដ្តាខ្ពេ់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភារសដ្ចប្នននសពលសភោសៅសពលការខូចខាតសកប្តសងប្ងវាមិនដ្តូភរានែឹងភួាមៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនតាសថរបាុែនតាការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះសហប្យមិនមានេញ្ញា ខាងសដ្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួាមៗសនាះសទ។ ការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះអាចដ្តូភការរយៈសពលនសដ្ចប្នេរាតា ហ ៍ឬសដ្ចប្នែខសែប្ម្បីរោយរាត់សហប្យក្នុងសពលតំណាលគ្្ន អាចបណាតា លឱ្យខូចរុនាភាពននអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនសែប្ម។ ល។

ការខូចខាតែបបធ្ងន់ធ្ងរសដ្ចប្នពិរាកនឹងែឹង សនាះការសរាះដ្ស្យបញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត ់(សៅថាភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែប្សលប្របួេ") ។

អនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសដ្កាមសនះសែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• សដ្បប្ែខសេនែ ESD ែែលពាក់រានដ្តឹមដ្តូភ។ ការសដ្បប្ែខសេមិនឆួងចរនតាឥតែខសេមិនដ្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនលតាល់ការការពាររានដ្រប់ដ្គ្ន់សទ។ ការបាះតួមុនសពលកាន់ែល្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ដ្រប់ដ្គ្ន់សលប្ែល្នកែែលសនាះនឹងបសង្កប្នេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ក្នុងកែនួងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆួងចរនតា។ សបប្អាចសធ្លប្េូមសដ្បប្កដ្មាលជ័រ និងកដ្មាលសឈប្។
• សពលសរាះេមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ពីកាតុងែែលសលប្មក ហាមែកេមាេនាតុទាងំសនាះ សចញពីកញចាប់េមា្ភ រកញចាប់ការពារឆួងចរនតាសនាះសចញ លុះដ្តាអ្នកសដ្តបមរួចរ៉ល់ក្នុងការែំសងប្ងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសរាះកញចាប់ការពារសដ្រងង ដ្តូភនានាថាអ្នកដ្តូភសរាះរបេ់ឆួងចរនតាអរ្គិេនីសចញពីខួនន

របេ់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆួងចរនតា ដ្តូភរាក់េមាេភារទាំងសនាះក្នុងដ្បអប់ ឬកញចាប់ការពារនមុនេិន ។

ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD
ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតាមិនរាច់តាមរានរជានឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលដ្តូភរានសដ្បប្ដ្រាេ់សដ្ចប្នបំលុត។ ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតារួមមានេមាេភារធំៗបី៖ កដ្មាលដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន ។

េមាេភារននឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតា
េមាេភារននឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD រជា៖

• កដ្មាលដ្បឆាងំនឹងស្តា ទិច – កដ្មាលដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាដ្ត និងសដ្រងងបនួាេ់នានាអាចរាក់សលប្វាសៅសពលែំសនាប្រការសេវាកមមា។ សៅសពលសដ្បប្កដ្មាលដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែរបេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យដ្េនល សហប្យែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន រួរែតភា្ជ ប់សៅកដ្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសដ្ស្បសៅសលប្ដ្បព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាប្រការ។ សៅសពលែែលដ្តូភរានរាក់ឱ្យរានដ្តឹមដ្តូភ សដ្រងងបនួាេ់ែែលដ្តូភសធ្លប្សេវាកមមា អាចដ្តូភរានសរាះសចញពីកាបូប ESD និងរាក់សរាយផ្ទា ល់សៅសលប្កដ្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសៅក្នុងនែរបេ់អ្នក 
សៅសលប្កដ្មាល ESD សៅក្នុងដ្បព័ន្ធ ឬសៅក្នុងកាបូប។

• ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន  – ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន អាចភា្ជ ប់សរាយផ្ទា ល់រវាងកនែរបេ់អ្នក និងសោហមិនមានសដ្ស្បសៅសលប្ែល្នករឹងដ្បេិនសបប្កដ្មាល ESD មិនដ្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ ប់សៅនឹងកដ្មាលដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិច សែប្ម្បីការពារែល្នករឹងែែលដ្តូភរានរាក់ន
បសណាតា ះអាេន្នសៅសលប្កដ្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ ប់រូបីននពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន  រវាងែេ្បករបេ់អ្នក កដ្មាល ESD និងែល្នករឹងដ្តូភរានសរសៅថានការចងភា្ជ ប់គ្្ន ។ េូមសដ្បប្ែតឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលមាន កដ្មាលដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន ។ ហាម
សដ្បប្ែខសេពាក់នឹងកនែែែលមិនមានែខសេ។ ដ្តូភែតែឹងននិចចាថាែខសេសភួប្ងខាងក្នុងននែខសេពាក់នឹងកនែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហប្យដ្តូភែតដ្តូភរានដ្តនតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧបករនា៍សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតែល្នករឹងរបេ់ ESD សរាយនចែន្យ។ សយប្ង
េូមលដាល់អនុស្េន៍ឱ្យសធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែនិងែខសេចងភា្ជ ប់គ្្ន យ៉ា ងសហាចណាេ់មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។

• ឧបករនា៍សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែ ESD – ែខសេសភួប្ងសៅខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសដ្បប្កាន់ែតយូរ។ សៅសពលសដ្បប្ឧបករនា៍ែែលមិនរាច់តាមរាន យកលអារជាសធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្លប្ការសៅសៅសេវាកមមាឬយ៉ា ងតិចបំលុតក៏មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។ ឧបករនា៍
សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែរជានភិធីស្ញ្េតាែ៏លអាសែប្ម្បីសធ្លប្សតេតារសបវនសនះ។ ដ្បេិនសបប្អ្នកមិនមានឧបករនា៍សធ្លប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែរបេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យដ្បចាំតំបន់របេ់អ្នកសែប្ម្បីរកសមប្លថាសតប្ពួកសរមានមួយឬសទ។ សែប្ម្បីអនុភតតាការសធ្លប្សតេតា េូមភា្ជ ប់ែខសេភា្ជ ប់នឹងកែខសេនែសៅនឹង
ឧបករនា៍សតេតា ខនាៈសពលែែលវាដ្តូភរានភា្ជ ប់សៅនឹងកនែរបេ់អ្នកសហប្យចុចប៊ូតុងសែប្ម្បីសតេតា។ សភួប្ងពនា៌នបតង បញ្្ជ ក់ថាការសធ្លប្សតេតាសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សភួប្ងពនា៌ដ្កហមសហប្យមានេំសងងសរ៉ទ បញ្្ជ ក់ថាការសធ្លប្សតេតាសនះបរ៉ជ័យ។

• ស្រនាតុអុីេូងង់ – វាមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧបករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែនួងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសដ្រងងបនួាេ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហប្យនញឹកបប់រជាមានចរនតាឆួងកាត់។
• មជ្ឈរាឋា នសធ្លប្ការ – មុនសពលរាក់ឱ្យសដ្បប្ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD េូមវាយតនមួស្្ថ នភាពសៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការរាក់ឧបករនា៍ការពារការឆួងចរនតាេដ្មាប់មជ្ឈរាឋា ន មាា េុីនបសដ្មប្រជាខុេគ្្ន ពីមជ្ឈរាឋា ន កុំព្យូទ័រសលប្តុ ឬឧបករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនបសដ្មប្ដ្តូភរានែំសងប្ងនធមមាតា

សៅក្នុងទូសរាកមួយសៅក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលប្តុឬឧបករនា៍ទចល័តដ្តូភរានរាក់នទូសៅសៅសលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងបនទាប់។ ននិចចាកាលរកសមប្លតំបន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលគ្មា នការរ៉យរាា យ និងធំលមាមដ្រប់ដ្គ្ន់ ក្នុងការរាក់ឧបករនា៍ការពារឆួងចរនតា ESDសរាយមាន
កែនួងទំសនរបែន្ថមសែប្ម្បីបំសពញនូភដ្បសភទដ្បព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែនួងសនាះក៏រួរែតគ្មា នអុីេូងង់ែែលអាចបង្កឱ្យសកប្តមានការឆួងចរនតា ESD ។ សៅសលប្កែនួងសធ្លប្ការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរួាេទាិចសលសេងៗរួរែតដ្តូភរានផួ្េ់ទីយ៉ា ងសហាចណាេ់ 12 អុីងឬ 30 
េង់ទីែមាដ្តពីសដ្រងងបនួាេ់ែែលង្យឆួងចរនតាមុនសពលសធ្លប្ការនក់ែេតាងសលប្េមាេភារែល្នករឹងណាមួយ។

• កញចាប់ ESD – រ៉ល់ឧបករនា៍ ESD ែែលង្យឆួងចរនតាទាងំអេ់ដ្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចាប់ការពារេុភត្ថិភាពចរនតាស្តា ទិច។ សោហៈ កាបូបការពារចរនតាស្តា ទិចដ្តូភរានែនានាំឲ្យសដ្បប្។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សរាយអ្នករួរែតសលប្ដ្តលប់នូភសដ្រងងបនួាេ់ែែលខូចខាតមកភិញសរាយ
សដ្បប្កាបូប ESD ែតមួយនិងសភចខចាប់ែល្នកថមាីែែលរានមកែល់។ កាបូប ESD រួរែតដ្តូភបត់ចូលនិងបិទជិតសហប្យេមា្ភ រៈសភចខចាប់ហ្លូមែូចគ្្ន ទាំងអេ់រួរែតដ្តូភរានសដ្បប្សៅក្នុងដ្បអប់សែប្មែែលសដ្រងងបនួាេ់ថមាីរានមកែល់។ ឧបករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតដ្តូភរានយកសចញពីការសភចខចាប់
ែតសពលសៅសលប្នលទាការង្រែែលការពារសរាយ ESD បាុសណាោ ះ សហប្យសដ្រងងបនួាេ់នានាមិនរួររាក់សៅែល្នកខាងសលប្ននកាបូប ESD សទពីសដ្ពាះមានែតែល្នកខាងក្នុងននកាបូបបាុសណាោ ះែែលដ្តូភរានការពារ។ ដ្តូភែតរាក់សដ្រងងបនួាេ់នានាសៅក្នុងនែរបេ់អ្នកននិចចាសៅសលប្កដ្មាល ESD សៅក្នុង
ដ្បព័ន្ធ ឬសៅក្នុងកាបូបដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សៅសពលផួ្េ់បតាូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសដ្រងងបនួាេ់ែែលដ្តូភបតាូរ ឬសដ្រងងបនួាេ់ែែលដ្តូភដ្បរល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់បំលុតរជាដ្តូភរាក់សដ្រងងបនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងកាបូបដ្បឆាងំនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកតាីេសង្ខប េតាីពីការការពារ ESD
វាដ្តូភរានលតាល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នកបសចចាកសទេសេវាកមមាទាងំអេ់សដ្បប្ែខសេែីពាក់នឹងកនែ ESD បែន្ថម និងកដ្មាលការពារដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិចដ្រប់សពលទាំងអេ់សៅសពលលតាល់សេវាកមមាសលប្លលិតលល Dell ។ សលប្េពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នកបសចចាកសទេដ្តូភរក្សាែល្នកែែលង្យខូចខាតសរាយចរនតាពី
សដ្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ ់សៅសពលកំពុងែំសនាប្រការសេវាសហប្យពួកសរដ្តូភសដ្បប្កាបូបដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិចេដ្មាប់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សៅសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសដ្រងងបនួាេ់ែែលដ្តូភបតាូរ ឬសដ្រងងបនួាេ់ែែលដ្តូភដ្បរល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់បំលុតរជាដ្តូភរាក់សដ្រងងបនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងកាបូបដ្បឆាំងនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក 7



ការសលប្កឧបករនា៍
េូមដ្បកាន់ខា្ជ ប់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសដ្កាមសៅសពលសលប្កឧបករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ដ្បយ័ត្ន: កុំសលប្កទម្ងន់សលប្េពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសដ្បប្ធននានបែន្ថមឬសដ្បប្ឧបករនា៍សលប្កសមកានិច។

1. សរវបចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជប្ងរបេ់អ្នកឱ្យសចញពីកែនួងែែលមានសេ្ថរភាពសហប្យតដ្មង់ដ្មាមសជប្ងរបេ់អ្នកសចញសដ្ៅ។
2. ពដ្ងឹងស្ច់ែុំក់លសពាះ។ ស្ច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងរបេ់អ្នកសៅសពលអ្នកសលប្កភត្ថុសងប្ង។
3. សលប្កសរាយសដ្បប្សជប្ងរបេ់អ្នក មិនែមនខ្នងរបេ់អ្នកសងប្ងយ។
4. រក្សាបនទាុកឲ្យសៅជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងខ្នងរបេ់អ្នក សនាះអ្នកសដ្បប្កមួាងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាឱ្យខ្នងរបេ់អ្នកឈរដ្តង់ មិនថាសពសលប្កសងប្ង ឬរាក់ភត្ថុចុះ។ កុំបែន្ថមទម្ងន់ននរ៉ងកាយរបេ់អ្នកសៅកាន់បនទាុកែែលដ្តូភសលប្ក។ សជវេវាងការបង្លិលរ៉ងកាយនិងខ្នងរបេ់អ្នក។
6. អនុភតតាតាមបសចចាកសទេែូចគ្្ន សនះែែរ ែតតាមលំរាប់បញ្ញ្ចា េសៅសពលរាក់ចុះបនទាុកែែលដ្តូភសលប្ក។

សដ្កាយពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

បនាទា ប់ពីអ្នកបញចាប់ែំសនាប្រការសរាះែូរណាមួយ ដ្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ ប់ឧបករនា៍ខាងសដ្ៅសលសេងៗ កាត និងែខសេ មុននឹងសបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ដ្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេបណាដា ញ ែំបូងដ្តូភសរាតែខសេចូលសៅក្នុងឧបករនាប៍ណាដា ញ បនាទា ប់មកសរាតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងឧបករនា៍ែែលរានភា្ជ ប់ទាងំអេ់សៅនឹងដ្ពីសភួប្ងរបេ់ឧបករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4. ដ្បេិនសបប្ចាំរាច់ េូមសលទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសនាប្រការដ្តឹមដ្តូភសរាយែំសនាប្រការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

8 ការសធ្លប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក



ការសរាះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា

ឧបករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទដ្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតដ្មូភឲ្យមានឧបករនា៍ែូចខាងសដ្កាម

• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #0
• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #1
• ឧបករនា៍គ្េ់ផួ្េទាិក

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

បញ្ជីស្ចចា
តារ៉ងខាងសដ្កាមលតាល់នូភបញ្ជីស្ចចា ែែលដ្តូភសដ្បប្េដ្មាប់ភា្ជ ប់េមាេភារសលសេងៗ។

តារ៉ង 1. បញ្ជីស្ចចា

េមាេភារ ដ្បសភទស្ចចា បរិមានា រូបភាពស្ចចា

រដ្មបរាត M2.5x6 6

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេគ្្ន សៅតាមការកំនាត់សពលបញ្្ជ ទិញ។

ថមា M2x3 4

ផ្ទា ងំសអដ្កង់ M2x2 4

កង្ហា រដ្បព័ន្ធ M2.5x5 3

សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង M2x3 4

សជប្ងទដ្មដ្រាយថាេរឹង M3x3 4

កែនួងទទួលកំសៅ - រាច់ M2x3 4

ដ្តសចវក M2.5x2.5

M2x2

8

2

ផ្ទា ងំ I/O M2x4 2

រន្ធអារាប់ទ័រថាមពល M2x3 1

2
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េមាេភារ ដ្បសភទស្ចចា បរិមានា រូបភាពស្ចចា

ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល M2x2 ក់លធំ 1

ប៊ូតុងថាមពលនមួយឧបករនា៍អានស្្ន មដ្មាមនែ (នជសដ្មប្េ) M2x2 ក់លធំ 1

ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹងសៅបនទាះកំសៅ M2x2 ក់លធំ 1

ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង M2x0.8x2.2 1

ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ M2x4 1

បនទាះបាះ M2x2 6

សជប្ងទដ្មកាតឥតែខសេ M2x3 1

កាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព

ការសរាះកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព សែប្ម្បីសរាះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
2. រុញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព សចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងប្ងកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ទាញកាតឌីជីថលេុភត្ថិភាព ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊ប់។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

រដ្មបរាត

ការសរាះរដ្មបរាត
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មួលបន្ធូរស្ចចា ទាំងបី [1] ។
2. សរាះស្ចចា  (M2.5x7) ដ្រាមំួយដ្គ្ប់ និងស្ចចា  (M2x4) មួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់រដ្មបរាតសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2, 3]។

3. គ្េ់សបប្ករដ្មបរាតសចញពីដ្ជុងខាងសលប្ែល្នកខាងសឆ្លង [1] និងបនតាគ្េ់សបប្កចំសហវងននរដ្មបរាត [2, 3, 4]។
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ការែំសងប្ងរដ្មបរាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាក់រដ្មបរាតសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. េង្កត់ែរម និងដ្ជុងននរដ្មបរាតរហូតែល់វាចូលេ៊ប់ [2, 3]។
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3. មួលបនតាឹងស្ចចា ទាំងបីសហប្យចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់រដ្មបរាតសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1, 2]។
4. សរាះស្ចចា  (M2.5x7) ដ្រាំមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់រដ្មបរាតសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
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2. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថមា

ការដ្បុងដ្បយ័ត្ននមុនេតាីពីថមាលីចូម-អុីយាុង
ដ្បយ័ត្ន: 

• ដ្តូភដ្បុងដ្បយ័ត្នសៅសពលសដ្បប្ដ្រាេ់ថមាលីចូម-អុីយាុង។
• សធ្លប្ឲ្យថមាអេ់ឲ្យរានសដ្ចប្នបំលុតតាមែតអាចសធ្លប្រានមុននឹងសរាះវាសចញពីដ្បព័ន្ធ ។ វាអាចដ្បដ្ពឹតតាសៅរានសរាយផ្តា ច់អារាប់ទ័រ AC សចញពីដ្បព័ន្ធសែប្ម្បីសដ្បប្ដ្រាេ់ថមា។
• ហាមបំែបក ទមួាក់ សធ្លប្ឲ្យខូចខាត ឬរាក់ថមាចូលក្នុងភត្ថុែនទ ។
• កុំទុកថមាក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសរាះសដ្រងងក្នុងថមា និងផួ្កថមា។
• ហាមបែន្ថមេមា្ព ធសៅសលប្នលទាថមា។
• មិនដ្តូភពត់ថមាសទ។
• ហាមសដ្បប្ដ្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែប្ម្បីគ្េ់ថមាសចញ។
• ដ្តូភដ្រាកែថាស្ចចា ណាមួយសៅសពលសធ្លប្ការសលប្លលិតលលសនះ រជាមិនដ្តូភរានរាត់បង់ ឬរាក់ខុេកែនួងសែប្ម្បីបង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតសៅសលប្ថមា និងេមភាេភារដ្បព័ន្ធសលសេងៗសទវត។
• ដ្បេិនសបប្ថមាដ្តូភរាននប់ក្នុងឧបករនា៍សរាយស្រសរាា ង ហាមយកថមាសនាះសចញសរាយការកាត់ បត ់ឬកំសទចថមាលីចូមអុីយាុង សដ្ពាះថាវាអាចមានសដ្គ្ះថា្ន ក់។ ចំសពាះបញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយបសចចាកសទេរបេ់ Dell េដ្មាប់ជំនួយ។ េូមសមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ដ្តូភែតទិញថមាេុទ្ធពិតដ្រាកែពី www.dell.com ឬនែរូែចកចាយ និងអ្នកលក់បនតារបេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

ការសរាះថមា
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីដ្បព័ន្ធ[1]។
2. សរាះស្ចចា  (M2x3) បួនែែលភា្ជ ប់ថមាសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3. សលប្កថមាសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។
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ការតសមួប្ងថមា
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ថមានមួយរន្ធស្ចចា សៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បួនែែលភា្ជ ប់ថមាសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2] ។
3. ភា្ជ ប់ែខសេថមាសៅផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ រដ្មបរាត
2. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសរាះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. គ្េ់រនួឹះមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់មាូឌុលសោតសចញសងប្ង [1]។
2. សរាះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំ[2]។
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ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តដ្មឹមរនួាក់សលប្មាូឌុលអង្គចងចាំនមួយសថបសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យរុញមាូឌុលអង្គចងចាំឲ្យែនានសៅក្នុងរន្ធពីចំសហវងរ៉ងបញ្ឆិត [1]។
2. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសដ្កាមរហូតែល់វាចូលេ៊ប់ [2]។

ចំណា:ំ ដ្បេិនសបប្សោកអ្នកមិនសេំសងងរួីកសទ សរាះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសមួប្ងវាស្រសងប្ងភិញ។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសរាះកាត WLAN

សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរាះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់សជប្ងទដ្មកាត WLAN សៅផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ [1]។
2. រុញ និងសរាះសជប្ងទដ្មកាត WLAN ែែលភា្ជ ប់ែខសេ WLAN[2]។
3. ផ្តា ច់ែខសេ WLAN ពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN [3]។
4. សលប្កកាត WLAN សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់ [4]។
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ការែំសងប្ងកាត WLAN

អំពីកិចចាការសនះ

ដ្បយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតចំសពាះកាត WLAN េូមកុំរាក់ែខសេណាមួយសៅពីសដ្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. បញចាូលកាត WLAN សៅក្នុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ ប់ែខសេ WLAN សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្កាត WLAN [2]។
3. រាក់សជប្ងទដ្មកាត WLAN សែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ WLAN [3]។
4. ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់សែប្ម្បីភា្ជ ប់សជប្ងទដ្ម WLAN សៅកាត WLAN [4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង/Intel Optane (នជសដ្មប្េ)

ការសរាះដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មូលបន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងកស្តតា សៅនឹងសដ្រងងតសមួប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. សរាះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងកស្តតា សៅនឹងសដ្រងងតសមួប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. រុញ សហប្យសរាះបនទាះកំសៅសចញពីរន្ធដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង [3]។
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4. ដ្តងប់បនទាះកំសៅ។
5. សរាះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹងសៅបនទាះកំសៅ [1]។
6. សលប្កដ្រាយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីបនទាះកំសៅ [2]។

ការែំសងប្ងដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្កដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង សចញពីបនទាះកំសៅ [1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ដ្រាយស្្ថ នភពរឹងសៅនឹងបនទាះកំសៅ [2]។
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3. តដ្មង់រនួាក់សៅសលប្ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹងនមួយផ្ទា ំងសៅសលប្រន្ធដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង។
4. រុញ សហប្យបញចាូលសថបដ្រាយស្្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង [1,2]។
5. មួលបនតាឹងស្ចចា ែែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅក្នុងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
6. ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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ការសរាះដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - នជសដ្មប្េ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលបន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំកស្តតា សៅនឹងសដ្រងងតសមួប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. សរាះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំកស្តតា សៅនឹងសដ្រងងតសមួប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. រុញ និងសរាះផ្ទា ងំកំសៅសចញពីរន្ធដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង /Intel Optane [3]។
4. រុញ និងសលប្កដ្រាយស្្ថ នភាពរឹងសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។

ការែំសងប្ងដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ឬអង្គចងចាំ Intel Optane - នជសដ្មប្េ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញ សហប្យបញចាូលដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង /Intel Optane សៅក្នុងរន្ធដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង/Intel Optane [1, 2]។
2. តដ្មង់បនទាះកំសៅសៅសលប្ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង សហប្យមួលបនតាឹងស្ចចា ែែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
3. មួលស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់បនទាះកំសៅសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថមាដ្គ្ប់េំែបាត

ការសរាះថមាដ្គ្ប់េំែបាត
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថមាដ្គ្ប់េំែបាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. បកថមាដ្គ្ប់េំែបាតសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងថមាដ្គ្ប់េំែបាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ែខសេថមាដ្គ្ប់េំែបាតសៅផ្ទា ងំ I/O [1]។
2. ភា្ជ ប់ថមាដ្គ្ប់េំែបាតសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។

26 ការសរាះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ដ្រាយថាេរឹង

ការសរាះសដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេដ្រាយថាេរឹងសចញពីផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ[1]។
2. សរាះស្ចចា  (M2x3) បួនែែលភា្ជ ប់សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹងសៅនឹងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. សលប្កសដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹងនមួយែខសេរបេ់វាសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3] ។
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4. ផ្តា ច់អុីនធជាលូេជា ពីសដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង។

5. សរាះស្ចចា  (M3x3) បួនែែលភា្ជ ប់សជប្ងទដ្មដ្រាយថាេរឹងសៅនឹងដ្រាយថាេរឹង [1]។
6. សលប្កសជប្ងទដ្មដ្រាយថាេរឹងសចញពីដ្រាយថាេរឹង[2]។
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ការែំសងប្ងសដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ដ្រាយថាេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្ដ្រាយថាេរឹង [1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M3x3) បួនែែលភា្ជ ប់សជប្ងទដ្មដ្រាយថាេរឹងសៅដ្រាយថាេរឹង[2]។

3. ភា្ជ ប់អុីនធជាលូេជាសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង។
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4. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹងនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
5. ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បួន ដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹងសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
6. ភា្ជ ប់ែខសេដ្រាយថាេរឹងសៅនឹងផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ សហប្យបិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ [3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ថមា
2. រាក ់រដ្មបរាត
3. រាក ់កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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កង្ហា រដ្បព័ន្ធ

ការសរាះកង្ហា រដ្បព័ន្ធ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្តា ច់ ែខសេសអដ្កង់ និងែខសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ [1, 2]។

2. ែកែខសេសអដ្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្កង្ហា រ[1]។
3. សរាះស្ចចា  (M2.5x5) ចំនួនបីដ្គ្ប់ ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងផ្ទា ំងកាតារចុច [1]។
4. សលប្កកង្ហា រសចញពីសដ្រងងតសមួប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
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ការែំសងប្ងកង្ហា រដ្បព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2.5x5) បី ែែលភា្ជ ប់កង្ហា រសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។

32 ការសរាះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



3. រាក់ែខសេតាមរនួងែខសេសៅសលប្កង្ហា រ[1]។

4. ភា្ជ ប់ ែខសេសអដ្កង់ និងែខសេកង្ហា រសៅផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ [1, 2] ។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ថមា
2. រាក ់រដ្មបរាត
3. រាក ់កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសរាះកែនួងទទួលកំសៅ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលបន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ មូលបន្ធូរស្ចចា តាមលំរាប់ [1, 2, 3, 4] ែូចរានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។

2. សលប្កកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[2]។
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ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រាក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធសហប្យតដ្មង់ស្ចចា ឲ្យដ្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ [1]។
2. តាមលំរាប់លំសរាយ (ែូចរានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលបនតាឹងស្ចចា ទាងំបួនែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅ សៅផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ[2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ ថមា
3. រាក់ រដ្មបរាត
4. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសរាះែនួងទទួលកំសៅ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មូលបន្ធូរស្ចចា ែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[1]។

ចំណា:ំ មូលបន្ធូរស្ចចា តាមលំរាប់ [1, 2, 3, 4] ែូចរានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ។

2. សរាះស្ចចា  (M2x3) បីែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ [2]។
3. សលប្កកែនួងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ [3]។

ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធសហប្យតដ្មង់ស្ចចា ឲ្យដ្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ [1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x3) បីែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ [2]។
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3. តាមលំរាប់លំសរាយ (ែូចរានបង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលបនតាឹងស្ចចា ទាំងបួនែែលភា្ជ ប់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ឧបករនា៍បំពងេំសងង

ការសរាះឧរាល័រ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ SSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្ដា ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[1]។
2. ែក និងសរាះែខសេឧរាល័រសចញពីរនួងែខសេសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ និងកាដា រចុច[2]។
3. សលប្កឧរាល័រ នមួយនឹងែខសេសចញ ពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
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ការែំសងប្ងឧរាល័រ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ដ្បេិនសបប្ដ្ទនាប់សៅេ៊ូដ្តូភរានរុញសចញសៅសពលសរាះឧរាល័រសចញ េូមរុញពួកវាឲ្យចូលភិញមុនសពលរាក់វា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរាយសដ្បប្បសង្្គ លតដ្មង់ និងដ្ទនាប់ជ័រ រាក់ឧរាល័រចូលសៅក្នុងរន្ធែែលសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. រាក់ែខសេឧរាល័រតាមរនួងែខសេសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
3. ភា្ជ ប់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ [3]។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ SSD
2. រាក់ ថមា
3. រាក់ រដ្មបរាត
4. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ IO

ការសរាះផ្ទា ងំ IO
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
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5. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថមាដ្គ្ប់េំែបាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O[1]។
2. សបប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ[2]។

3. សរាះ ស្ចចា  (M2x4) ពីរ ែែលភា្ជ ប់ ផ្ទា ំង I/O សៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [1]។
4. សលប្កផ្ទា ងំ I/O នមួយែខសេសចញពី សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំ IO
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរាយសដ្បប្ដ្បរាប់តដ្មឹម រាក់ផ្ទា ំង I/O សៅសលប្កែនួងរាក់សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ចាប់ ស្ចចា  (M2x4) ពីរដ្គ្ប់ ែែលភា្ជ ប់ ផ្ទា ំង I/O សៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2] ។
3. ភា្ជ ប់ែខសេថមាដ្គ្ប់េំែបាតសៅផ្ទា ំង I/O [1]។
4. ភា្ជ ប់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សៅផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធសហប្យបិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ [2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
2. រាក់ ថមា
3. រាក់ រដ្មបរាត
4. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

បនទាះបាះ

ការសរាះសដ្រងងែំសងប្ងបនទាះបាះ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សបប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេដ្រាយថាេរឹង និងបនទាះបាះសចញពីផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[1, 2]។
2. បកបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[3]។
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3. សរាះស្ចចា  (M2x2) ពីរែែលភា្ជ ប់សជប្ងទដ្មបនទាះបាះសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
4. សលប្កសជប្ងទដ្មបនទាះបាះសចញពីកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។

5. សរាះស្ចចា  (M2x2) បួនែែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ [1]។
6. សលប្កបនទាះបាះសចញពីសដ្រងងសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
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ការែំសងប្ងសដ្រងងែំសងប្ងបនទាះបាះ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ដ្តូភដ្រាកែថាបនទាះបាះដ្តូភរានតដ្មង់នមួយរនួងែខសេែែលមានសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច សហប្យរមួាតសៅសលប្ែល្នកណាមួយននបនទាះបាះរជាសេមាប្គ្្ន ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាក់បនទាះបាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. រាក់ស្ចចា  (M2x2) បួនែែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងរាតនែ និងកាតា រចុច [2]។

ការសរាះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 43



3. រាក់សជប្ងទដ្មបនទាះបាះសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
4. ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ពីរែែលភា្ជ ប់សជប្ងទដ្មបនទាះបាះសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។

5. បិទបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់បនទាះបាះសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
6. រុញែខសេបនទាះបាះ និងែខសេដ្រាយថាេរឹងសៅក្នុងឧបករនា៍ភា្ជ ប់របេ់វាសៅសលប្ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ សហប្យបិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ [2, 3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ថមា
2. រាក ់រដ្មបរាត
3. រាក ់កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់

ការសរាះសដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
5. សរាះ WLAN

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សបប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេសអដ្កង់សចញពីផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ[1]។
2. សរាះែខសេសអដ្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. បកបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់អង់ែតនឥតែខសេសចញពីផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[3]។
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4. សរាះស្ចចា  (M2.5x5) ដ្រាំដ្គ្បែ់ែលភា្ជ ប់ដ្តសចវកខាងសឆ្លង និងខាងស្ដា ំសៅផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ និងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1] ។
5. សលប្កដ្តសចវក [1]។ សលប្កសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុចពីខាងដ្ជុង [2]។

6. សលប្កដ្តសចវក។ សរាះសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុចសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់ [1, 2]
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7. បនាទា ប់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់។
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ការែំសងប្ងសដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ដ្តូភនានាថាដ្តសចវកដ្តូភរានសបប្កនអតិបរមាមុនសពលរាក់សអដ្កង់សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តដ្មឹម និងរាក់សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុចសៅខាងសដ្កាមសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. រាក់សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុចសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់ [2]។
3. េង្កត់ដ្តសចវកចុះសៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ និងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[3]។

4. ចាប់ស្ចចា  (M2.5x5) ដ្រាដំ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ដ្តសចវកខាងសឆ្លង និងខាងស្ដា ំសៅផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ និងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ ដ្ពមទាំងកាដា រចុច [1] ។
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5. រាក់ែខសេសអដ្កង់រនួងែខសេសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
6. ភា្ជ ប់ែខសេសអដ្កង់សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ [2]។
7. ភា្ជ ប់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ [3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ WLAN
2. រាក់ រដ្មបរាត
3. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

េ៊ុមសអដ្កង់

ការសរាះេ៊ុមសអដ្កង់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. គ្េ់នលទាខាងក្នុងែល្នកខាងសលប្ននេ៊ុមសអដ្កង់ [1]។
2. បនតាគ្េ់នលទាខាងក្នុងែល្នកខាងសឆ្លង និងនលទាខាងក្នុងែល្នកខាងស្ដា ំននេ៊ុមសអដ្កង់ [2]។
3. គ្េ់នលទាខាងក្នុងែល្នកខាងសដ្កាមននេ៊ុមសអដ្កង់ និងសលប្កេ៊ុមសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់ [3]។

ការែំសងប្ងេ៊ុមសអដ្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

តដ្មង់សដ្គ្ងសអដ្កង់នមួយនឹងរដ្មបសអដ្កង់សដ្កាយ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន សហប្យបនាទា ប់មករុញសដ្គ្ងសអដ្កង់ថ្នមៗឲ្យចូលកែនួង។ [1]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
2. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
3. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
4. រាក់ រដ្មបរាត
5. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល

ការសរាះផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សបប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលសចញពីដ្បព័ន្ធ[1]។
2. បកបង់េអាិតសចញពីផ្ទា ងំថាមពល [2]។
3. សរាះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [3]។
4. សលប្កផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលនមួយែខសេសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [4] ។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាក់ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលសៅក្នុងរន្ធសរាតសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពលសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[2]។
3. បិតបង់េអាិតសលប្ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល [3]។
4. រុញែខសេប៊ូតុងថាមពលសៅផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ និងបិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ[4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
2. រាក់ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
3. រាក់ WLAN
4. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
5. រាក់ រដ្មបរាត
6. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
7. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពល

ការសរាះប៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. ផ្តា ច់ែខសេថមាសចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
7. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
8. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
9. សរាះ ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរាះស្ចចា  (M2x2) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. សលប្កប៊ូតុងថាមពលសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2] ។
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ការែំសងប្ងប៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាក់ប៊ូតុងថាមពលក្នុងរន្ធសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច[1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x2) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ប៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[2]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
2. រាក ់សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
3. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
4. រាក ់WLAN
5. ភា្ជ ប់ែខសេ ថមា សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ។
6. រាក់ រដ្មបរាត
7. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
8. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ

ការសរាះផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ SSD
7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
11. សរាះ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល

ការសរាះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 55



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេែូចខាងសដ្កាមសចញពីផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ៖
a) ែខសេរន្ធអារាប់ទ័រថាមពល [1]។
b) ែខសេថាមពល [2]។
c) ែខសេផ្ទា ំង IO [3]។
d) ែខសេបនទាះបាះ [4]។
e) ែខសេកាតា រចុច [5]។
f) ែខសេឧរាល័រ [6]។

2. សរាះស្ចចា  (M2x4) ែតមួយែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
3. សលប្កផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x4) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធសៅសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [2]។
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3. ភា្ជ ប់ែខសេែូចខាងសដ្កាមសៅផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ៖
a) ែខសេឧរាល័រ [1]។
b) ែខសេកាតា រចុច [2]។
c) ែខសេបនទាះបាះ [3]។
d) ែខសេផ្ទា ំង IO [4]។
e) ែខសេថាមពល[5]។
f) ែខសេរន្ធអារាប់ទ័រថាមពល [6]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
2. រាក ់សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
3. រាក ់កែនួងទទួលកំសៅ
4. រាក ់កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
5. រាក ់សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
6. រាក់ SSD
7. រាក ់WLAN
8. រាក ់ថមា
9. រាក ់រដ្មបរាត
10. រាក ់កាតអង្គចងចា ំSD
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

រន្ធអារាប់ទ័រថាមពល

ការសរាះរន្ធអារាប់ទ័រថាមពល
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ WLAN
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6. សរាះ SSD
7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
8. សរាះ ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្ដា ច់ និងែកែខសេអារាប់ទ័រថាមពលសចញពីផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ[1, 2]។
2. សរាះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់រន្ធអារាប់ទ័រថាមពល សៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [3]។
3. សលប្ករន្ធអារាប់ទ័រថាមពល នមួយនឹងែខសេរបេ់វា សចញពីសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច [4]។

ការែំសងប្ងរន្ធអារាប់ទ័រថាមពល
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រាក់រន្ធអារាប់ទ័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច[1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយដ្គ្ប់ែែលភា្ជ ប់រន្ធអារាប់ទ័រសៅនឹងសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច [2]។
3. រាក់ែខសេអារាប់ទ័រថាមពលតាមរនួងែខសេ[3]។
4. ភា្ជ ប់ែខសេអារាប់ទ័រថាមពលសៅផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ[4]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ផ្ទា ំងប៊ូតុងថាមពល
2. រាក ់សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
3. រាក ់SSD
4. រាក ់WLAN
5. រាក ់ថមា
6. រាក ់រដ្មបរាត
7. រាក ់កាតអង្គចងចា ំSD
8. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសរាះកាសមរ៉ា
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ SSD
7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
11. សរាះ េ៊ុមសអដ្កង់
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរាយសដ្បប្ដ្បរាប់គ្េ់រួាេទាិក េូមគ្េ់កាសមរ៉ា ថមាមៗសចញពីសដ្រងងែំសងប្ងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងអង់ែតន[1]។
2. ផ្តា ច់ែខសេកាសមរ៉ា សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា [2]។
3. សលប្កមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីសដ្រងងែំសងប្ងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងអង់ែតន[3]។

ការែំសងប្ងកាសមរ៉ា
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់ែខសេកាសមរ៉ា សៅមាូឌុលកាសមរ៉ា  [1]។
2. សរាយសដ្បប្ដ្បរាប់តដ្មឹម រាក់ែខសេមាូឌុលកាសមរ៉ា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងរដ្មបរាត និងអង់ែតន[2]។
3. រាក់ែខសេកាសមរ៉ា តាមរនួងែខសេ[3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ េ៊ុមសអដ្កង់
2. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
3. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
4. រាក់ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
5. រាក់ កែនួងទទួលកំសៅ
6. រាក់ SSD
7. រាក់ WLAN
8. រាក់ ថមា
9. រាក់ រដ្មបរាត
10. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំសអដ្កង់

ការសរាះផ្ទា ំងសអដ្កង់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ SSD
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7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
11. សរាះ េ៊ុមសអដ្កង់
12. សរាះ កាសមរ៉ា

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរាះស្ចចា  (M2x2) បួនែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងសអដ្កង់សៅរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងអង់ែតន [1]។
2. សលប្កផ្ទា ងំសអដ្កង់ សហប្យបង្លិលវា [2]។

3. បកបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអដ្កង់សៅខាងសដ្កាយននផ្ទា ងំសអដ្កង់ [1]។
4. សលប្ករនួឹះ និងផ្តា ច់ែខសេសអដ្កង់សចញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់ែខសេផ្ទា ងំសអដ្កង់[2]។
5. សលប្កផ្ទា ងំសអដ្កង់សចញពីសដ្រងងែំសងប្ងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងអង់ែតន[3]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំសអដ្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រាក់ផ្ទា ងំសអដ្កង់សៅសលប្នលទារ៉បសេមាប្ និងស្អា ត[1]។
2. ភា្ជ ប់ែខសេសអដ្កង់សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សៅខាងសដ្កាយផ្ទា ងំសអដ្កង់ សហប្យបិទរនួឹះសែប្ម្បីភា្ជ ប់ែខសេ [2]។
3. បិតបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេសអដ្កង់សៅនឹងែល្នកខាងសដ្កាយននផ្ទា ងំសអដ្កង់ [3]។
4. ដ្តលប់ផ្ទា ងំសអដ្កង់ សហប្យរាក់វាសៅសលប្រដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [4]។
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5. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច។
6. ចាប់ស្ចចា  (M2x2) បួនែែលភា្ជ ប់ផ្ទា ងំសអដ្កង់សៅនឹងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និង សដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [1]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ កាសមរ៉ា
2. រាក ់េ៊ុមសអដ្កង់
3. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
4. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
5. រាក់ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
6. រាក់ កែនួងទទួលកំសៅ
7. រាក់ SSD
8. រាក់ WLAN
9. រាក់ ថមា
10. រាក់ រដ្មបរាត
11. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
12. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ដ្តសចវកសអដ្កង់

ការសរាះដ្តសចវកសអដ្កង់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ SSD
7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
11. សរាះ េ៊ុមសអដ្កង់
12. សរាះ កាសមរ៉ា
13. សរាះ ផ្ទា ំងសអដ្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរាះ ស្ចចា  (M2.5x2.5) ដ្រាបំ ីនិងស្ចចា  (M2x2) ពីរ ែែលភា្ជ ប់ដ្តសចវកសៅនឹងរដ្មបសអដ្កង់ខាងសដ្កាយ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [1, 2]។
2. សលប្កដ្តសចវក និងសជប្ងទដ្មសចញពីរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [3]។
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ការែំសងប្ងដ្តសចវកសអដ្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តដ្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ដ្តសចវក និងសជប្ងទដ្មនមួយរន្ធស្ចចា សៅសលប្សដ្រងងែំសងប្ងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងអង់ែតន[1]។
2. ចាប់ស្ចចា  (M2.5x2.5) ដ្រាបំីដ្គ្បន់ិងស្ចចា  (M2x2) ពីរដ្គ្ប ់ែែលភា្ជ ប់ដ្តសចវកសៅរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [2, 3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ផ្ទា ំងសអដ្កង់
2. រាក់ កាសមរ៉ា
3. រាក ់េ៊ុមសអដ្កង់
4. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
5. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
6. រាក់ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
7. រាក់ កែនួងទទួលកំសៅ
8. រាក់ SSD
9. រាក់ WLAN
10. រាក់ ថមា
11. រាក់ រដ្មបរាត
12. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
13. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ែខសេសអដ្កង់

ការសរាះែខសេសអដ្កង់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
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5. សរាះ WLAN
6. សរាះ SSD
7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
11. សរាះ េ៊ុមសអដ្កង់
12. សរាះ ផ្ទា ងំសអដ្កង់
13. សរាះ ដ្តសចវកសអដ្កង់

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេកាសមរ៉ា  និងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ ដ្ពមទាងំសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [1]។
2. បកបង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេែខសេកាសមរ៉ា សចញ [2]។
3. សរាះែខសេកាសមរ៉ា  និងែខសេសអដ្កង់សចញពីរនួងែខសេសៅសលប្រដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន[3]

ការែំសងប្ងែខសេសអដ្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាក់ែខសេកាសមរ៉ា តាមរនួងែខសេសៅសលប្រដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [1]។
2. ភា្ជ ប់បង់េអាិតែែលភា្ជ ប់ែខសេកាសមរ៉ា  [2]។
3. រាក់ែខសេកាសមរ៉ា សៅសលប្រដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់ និងសដ្រងងែំសងប្ងអង់ែតន [3]។
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តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ដ្តសចវកសអដ្កង់
2. រាក់ ផ្ទា ំងសអដ្កង់
3. រាក់ េ៊ុមសអដ្កង់
4. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
5. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
6. រាក់ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
7. រាក់ កែនួងទទួលកំសៅ
8. រាក់ SSD
9. រាក់ WLAN
10. រាក់ ថមា
11. រាក់ រដ្មបរាត
12. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
13. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សដ្រងងែំសងប្ងរដ្មបសអដ្កង់ខាងសដ្កាយ និងអង់ែតន

ការសរាះរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចាំ SD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ WLAN
6. សរាះ SSD
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7. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
11. សរាះ េ៊ុមសអដ្កង់
12. សរាះ កាសមរ៉ា
13. សរាះ ផ្ទា ងំសអដ្កង់
14. សរាះ ដ្តសចវកសអដ្កង់
15. សរាះ ែខសេសអដ្កង់

អំពីកិចចាការសនះ

បនាទា ប់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់។
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ការែំសងប្ងរដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

រាក់រដ្មបខាងសដ្កាយសអដ្កង់សៅសលប្នលទាស្អា ត និងរ៉បសេមាប្។

តំណាក់កាលបនាទា ប់

1. រាក់ ែខសេសអដ្កង់
2. រាក់ ដ្តសចវកសអដ្កង់
3. រាក់ ផ្ទា ំងសអដ្កង់
4. រាក់ កាសមរ៉ា
5. រាក់ េ៊ុមសអដ្កង់
6. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
7. រាក់ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
8. រាក់ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
9. រាក់ កែនួងទទួលកំសៅ
10. រាក់ SSD
11. រាក់ WLAN
12. រាក់ ថមា
13. រាក ់រដ្មបរាត
14. រាក់ កាតអង្គចងចា ំSD
15. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង បនាទា ប់ពីសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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កែនួងរាក់រាតនែ និងសដ្រងងែំសងប្ងកាតា រចុច

ការសរាះសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាតា រចុច
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្លប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
2. សរាះ កាតអង្គចងចា ំSD
3. សរាះ រដ្មបរាត
4. សរាះ ថមា
5. សរាះ អង្គចងចាំ
6. សរាះ WLAN
7. សរាះ SSD
8. សរាះ ឧរាល័រ
9. សរាះថមាដ្គ្ប់េំែបាត
10. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងដ្រាយថាេរឹង
11. សរាះ កង្ហា រដ្បព័ន្ធ
12. សរាះ កែនួងទទួលកំសៅ
13. សរាះ ផ្ទា ងំ IO
14. សរាះបនទាះបាះ
15. សរាះ សដ្រងងែំសងប្ងសអដ្កង់
16. សរាះ ផ្ទា ងំប៊ូតុងថាមពល
17. សរាះ ប៊ូតុងថាមពល
18. សរាះ ដ្តសចវកសអដ្កង់
19. សរាះ រន្ធអារាប់ទ័រថាមពល
20. សរាះ ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ

អំពីកិចចាការសនះ

បនាទា ប់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសដ្រងងែំសងប្ងកែនួងរាក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធអាចដ្តូភរានសរាះសចញ សហប្យរានែំសងប្ងនមួយគ្្ន នឹងកែនួងទទួលកំសៅែែលសៅែតភា្ជ ប់សៅសងប្យ។
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ការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ
ការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធឲ្យអ្នកដ្រប់ដ្រងហាែែភរ និងជសដ្មប្េកដ្មិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំនាតដ់្បព័ន្ធ អ្នកអាច៖

• ផួ្េ់បដាូរការកំនាត់ NVRAM បនាទា ប់ពីអ្នកបែន្ថម ឬយកហាតែភរសចញ
• សមប្លការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធហាតែភរដ្បព័ន្ធ
• សបប្ក ឬបិទឧបករនា៍រួមបញចាូលគ្្ន
• កំនាត់កដ្មិតដ្រប់ដ្រងែំសនាប្រការ និងថាមពល
• ដ្រប់ដ្រងេនតាិេុខកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ដ្បនានបទ :

• មុជានុយប៊ូត
• ដ្គ្ប់ចុចរុករក
• ជសដ្មប្េែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ
• ពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង

មុជានុយប៊ូត
ចុច <F12> សៅសពលងូសហា្គ  Dell រានបង្ហា ញសែប្ម្បីចាប់សលតាប្មមុជានុយប៊ូតែតមួយែងនមួយនឹងបញ្ជីឧបករនា៍ប៊ូតែែលដ្តឹមដ្តូភេដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ។ ជសដ្មប្េភិនិច្ឆ័យ និងការែំសងប្ង BIOS ក៏មានសៅក្នុងមុជានុយសនះលងែែរ។ ឧបករនា៍ែែលមានរ៉យបញ្ជីសៅសលប្មុជានុយប៊ូតអាដ្េ័យសលប្ឧបករនា៍ែែលអា
ចប៊ូតរានសៅក្នុងដ្បព័ន្ធ។ មុជានុយប៊ូតសនះមានដ្បសយ៉ជន៍សៅសពលអ្នកព្យាយ៉មប៊ូតសៅកាន់ឧបករនា៍ពិសេេណាមួយ ឬចង់ ភិនិច្ឆ័យដ្បព័ន្ធ។ ការសដ្បប្មុជានុយប៊ូតមិនមានែកែដ្ប ណាមួយចំសពាះលំរាប់ប៊ូតែែលមានសៅក្នុង BIOS សទ។

ជសដ្មប្េទាងំសនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI៖

• អ្នកដ្រប់ដ្រង Windows

• ជសដ្មប្េសលសេងសទវត៖

• ការែំសងប្ង BIOS
• ការអាប់សែតហា្លា េ BIOS
• ការភិនិច្ឆ័យសរ៉រ
• ការកំនាត់មាូតផួ្េ់បតាូរប៊ូត

ដ្គ្ប់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសដ្មប្េ System Setup (ែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ) ភារសដ្ចប្ន ការផួ្េ់បដាូរែែលអ្នកសធ្លប្ដ្តូភរានថតទុក បាុែនតាមិនទានម់ានដ្បេិទ្ធភាពសទលុះដ្តាែតអ្នកចាប់សលដាប្មដ្បព័ន្ធសងប្ងភិញ។

ដ្គ្ប់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ដ្ពនញសងប្ងសលប្) ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ដ្ពនញ
ចុះសដ្កាម)

ផួ្េ់ទីសៅកាន់វាលបនាទា ប់។

Enter (បញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសដ្ជប្េយកតនមួសៅក្នុងដ្បអប់ែែលរានសដ្ជប្េសរីេ (ដ្បេិនសបប្មាន) ឬអនុភតតាតាមតំនាសៅក្នុងដ្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពដ្ងីក ឬបដ្ងនមបញ្ជីទមួាក់ ដ្បេិនសបប្មាន។

Tab (សថប) ផួ្េ់ទីសៅនលទាសផ្តា តបនាទា ប់។

Esc បនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមប្លសអដ្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សៅក្នុងសអដ្កង់េំខាន់់ បង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកដ្តូភរក្សាការផួ្េ់បដាូរណាមួយភួាមៗ និងចាប់សលដាប្មដ្បព័ន្ធសងប្ងភិញ។

ជសដ្មប្េែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាដ្េ័យសលប្ សហប្យនិងឧបករនា៍ែែលរានតសមួប្ងរបេ់វា ឧបករនា៍ែែលរានរ៉យក្នុងែល្នកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។
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ជសដ្មប្េទូសៅ
តារ៉ង 2. ទូសៅ

ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីដ្បព័ន្ធមាា េុីន បង្ហា ញព័ត៌មានែូចតសៅសនះ៖

• ព័ត៌មានដ្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញ ជំនាន់ BIOS, សួ្កសេវាកមមា, សួ្កដ្ទព្យ, សួ្កមាចា េ់កមមាេិទ្ធ,ិ កាលបរិសច្ឆទនមាចា េ់កមមាេិទ្ធ,ិ កាលបរិសច្ឆទលលិត និង កូែសេវាកមមាអុិចែញ្េ្ពេ។
• ព័ត៌មានអង្គចងចា៖ំ បង្ហា ញ អង្គចងចាំរានតសមួប្ង អង្គចងចាំសៅេល់ សល្បងនអង្គចងចា ំមាូែឆាែនលអង្គចងចា ំបសចចាក ភិទ្យាអង្គចងចា ំទំហំ DIMM A និង ទំហំ DIMM B
• ព័ត៌មានអង្គែំសនាប្រការ៖ បង្ហា ញ ដ្បសភទអង្គែំសនាប្រការ, ចំនូនេ្នូល, សលខេមា្គ ល់អង្គែំសនាប្រការ, សល្បបននាងិកាបចចាុប្បន្ន, សល្បងននាងិកាអប្បបរមា, សល្បងននាងិកាអតិបរមា, ឃំួ្ងេមា្ង ត់ L2 របេ់អង្គ

ែំសនាប្រការ, ឃំួ្ងេមា្ង ត់ L3 របេ់អង្គែំសនាប្រការ, េមត្ថភាព HT និង បសចចាក ភិទ្យា 64-Bit ។
• ព័ត៌មានសអដ្កង់៖ បង្ហា ញ HDD បឋម, ឧបករនា៍ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, អាេយរាឋា ន LOM MAC, ឧបករនា៍បញ្្ជ

ភីសែអូ, កំែនា BIOS ភីសែអូ, អង្គចងចាំភីសែអូ, ដ្បសភទផ្ទា ំង, រុនាភាពបង្ហា ញសែប្ម, ឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយា,ូ ឧបករនា ៍Wi-Fi, និងឧបករនា៍ប៊ួូធូេ។

ព័ត៌មានអំពីថមា បង្ហា ញនូភស្្ថ នភាពេុខភាពថមា និង ថាសតប្អារាប់ទ័រ AC ដ្តូភរានតសមួប្ងឬអត់។

លំរាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់លំរាប់ែែលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកែេ្លងរកដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការពីឧបករនា៍ែែលរានកំនាត់ក្នុងតារ៉ងសនះ។

ជសដ្មប្េប៊ូតកដ្មិតខ្ពេ់ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសដ្ជប្េសរីេជសដ្មប្េ Legacy Option ROMs សៅសពលសៅក្នុងមាូែប៊ូត UEFI ។ តាមលំនាសំែប្ម មិនមានជសដ្មប្េដ្តូភរានសដ្ជប្េសរីេសទ។

• សបប្កជសដ្មប្េ ROMs ចាេ់
• សបប្កស្កល្បងប៊ូតចាេ់

េនដាិេុខដ្ចកចូលប៊ូត UEFI ជសដ្មប្េសនះដ្តនតពិនិត្យ ថាសតប្ដ្បព័ន្ធនឹងទាមទារឲ្យអ្នកសដ្បប្ដ្រាេ់បញចាូល សលខេមា្ង ត់អ្នកដ្រប់ដ្រងសៅសពលែែលកំពុងប៊ូតពី UEFI តាមមុជានុយម៊ូត F12 ។

• ននិចចា សលប្កែលងែត HDD ខាងក្នុង—លំនាំសែប្ម
• ននិចចា
• មិនែែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់កាលបរិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ បតាូរកាលបរិសច្ឆទដ្បព័ន្ធ និងសពលសភោែែលមានដ្បេិទ្ធិភាពភួាមៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីដ្បព័ន្ធមាា េុីន
តារ៉ង 3. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធដ្បព័ន្ធ

ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ឧបករនា៍បញ្្ជ  LAN ែែលរួមបញចាូលសៅសលប្ផ្ទា ងំ។

• រានបិទ = LAN ខាងក្នុងរានបិទ សហប្យមិនអាចសមប្លសដប្ញសរាយដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការ។
• រានសបប្ក = LAN ខាងក្នុងដ្តូភរានសបប្ក។
• រានសបប្ក w/PXE = LAN ខាងក្នុងដ្តូភរានសបប្ក (នមួយប៊ូត PXE) (សដ្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់មាូែដ្បតិបតតាិការនា៍ននឧបករនា៍បញ្្ជ ដ្រាយរឹងែែលរានរួមបញចាូល។

• រានបិទ = ឧបករនា៍បញ្្ជ  SATA រានដ្តូភោក់
• AHCI = SATA ដ្តូភរានកំនាត់េដ្មាប់មាូែ AHCI
• RAID ON = SATA ដ្តូភរានកំនាត់សែប្ម្បីគ្ដំ្ទមាូែ RAID (សដ្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទដ្រាយខុេៗគ្្ន សៅសលប្ផ្ទា ំង៖

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

ការរ៉យការនា៍ Smart ែល្នកសនះដ្រប់ដ្រងទាំងបញ្ហា ដ្រាយថាេរឹងេដ្មាប់ដ្រាយរួមែែលដ្តូភរានបង្ហា ញសៅសពលកំពុងចាប់សលដាប្មដ្បព័ន្ធ។ សបប្កជសដ្មប្េការរ៉យការនា៍ Smart ដ្តូភរានបិទតាមលំនាំសែប្ម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍បញ្្ជ  USB ែែលរានបញចាូលេដ្មាប់៖

• សបប្កការគ្ំដ្ទប៊ូតតាម USB
• សបប្ករន្ធ USB ខាងសដ្ៅ

ជសដ្មប្េទាំងអេ់ដ្តូភរានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ 77



ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍បញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានបញចាូល។ ជសដ្មប្េ សបប្កអូឌីយាូ ដ្តូភរានសដ្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។

• សបប្កនមាដ្កូហ្លូន
• សបប្កឧរាល័រខាងក្នុង

ជសដ្មប្េទាំងពីរដ្តូភរានសដ្ជប្េសរីេតាមលំនាសំែប្ម។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍មួយចំនួនខាងសដ្កាម៖

• សបប្កកាសមរ៉ា  (សបប្កតាមលំនាសំែប្ម)

ភីសែអូ
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
កដ្មិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់កដ្មិតពនួជាសអដ្កង់សរាយែលអាកសៅសលប្ដ្បភពថាមពល—សៅសលប្ថាមពលថមា និងសៅសលប្ AC។ ពនួជា LCD រជាមិនអាដ្េ័យសលប្ថាមពលថមា និងអារាប់ទ័រ AC សងប្យ ។ វាអាចដ្តូភរានកំនាត់សរាយសដ្បប្ឧបករនា៍រដកិល។

ចំណា:ំ ការកំនាត់ ភីសែអូនឹងអាចសមប្លសដប្ញែតសៅសពលកាតភីសែអូដ្តូភរានតសមួប្ងសៅក្នុងដ្បព័ន្ធ។

េនតាិេុខ
តារ៉ង 4. េនតាិេុខ

ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់បដាូរ ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់អ្នកដ្រប់ដ្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ផួ្េ់បដាូរ ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ។

Strong Password ជសដ្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទែំសនាប្រការសលខេមា្ង ត់ខួាំងេដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកដ្រប់ដ្រងចំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និង អតិបរមាែែលអនុញ្ញា តេដ្មាប់សលខេមា្ង ត់អ្នកដ្រប់ដ្រង និងសលខេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ។ ចំនូនតួអកសេរ ចសនួាះពី 4 និង 32 តួអកសេរ។

Password Bypass ជសដ្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករដលងពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងែែលសោតសចញមកក្នុងសពលការចាប់សលតាប្មដ្បព័ន្ធស្រនថមាី។

• រានបិទ — ែតងែតសោតសចញទាមទារពាក្យេមា្ង ត់េដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ និង HDD សៅសពលែែលវាដ្តូភរានកំនាត់។ ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។
• ការរដលងប៊ូតនថមាី — រដលងការទាមទារបំសពញពាក្យេមា្ង ត់សៅសពលចាប់សលតាប្មសងប្ង ភិញ (ប៊ូតសៅតា )។

ចំណា:ំ ដ្បព័ន្ធនឹងែតងែតសោតទាមទារការបំសពញពាក្យេមា្ង ត់េដ្មាប់ ដ្បព័ន្ធ និង HDD សៅសពលសបប្កសចញពីស្្ថ នភាពបិទ (ប៊ូតដ្តនក)់។ ដ្បព័ន្ធក៏នឹងទាមទារការបំសពញពាក្យេមា្ង ត់សៅសលប្មាូឌុល 
HDDs ែែលអាចមានលងែែរ។

Password Change ជសដ្មប្េសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំនាត់ ថាសតប្ការបតាូរពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងដ្រាយថាេរឹង ដ្តូភរានអនុញ្ញា តឬអត់ សៅសពលែែលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកដ្រប់ដ្រងដ្តូភរានកំនាត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្េ់បតាូរពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកដ្រប់ដ្រង - ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម។

Non-Admin Setup Changes កំនាត់ថាសតប្ការផួ្េ់បតាូរសៅសលប្ជសដ្មប្េែំសងប្ងដ្តូភរានអនុញ្ញា តសៅសពលពាក្យេមា្ង ត់របេ់អ្នកដ្រប់ដ្រងដ្តូភរានកំនាត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជសដ្មប្េសនះដ្រប់ដ្រង ថាសតប្ដ្បព័ន្ធសនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការអាប់សែត BIOS តាមរយៈកញចាប់អាប់សែតកាប់េ៊ុល UEFI ឬអត់។ ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានសដ្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។ បិទជសដ្មប្េសនះ នឹងបិទការ អាប់សែត 
BIOS ពីសេវាសលសេងៗែូចន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

េនតាិេុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នក ដ្រប់ដ្រង ថាសតប្ Trusted Platform Module (TPM) រជាអាចសមប្លសដប្ញសរាយដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការឬអត់។

• TPM សបប្ក (លំនាំសែប្ម)
• េមាអា ត
• រដលង PPI េដ្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ សបប្ក
• រដលង PPI េដ្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ បិទ
• រដលង PPI េដ្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ េមាអា ត
• សបប្កការបញ្្ជ ក់ (លំនាំសែប្ម)
• សបប្កទំហំលទាុកេំខាន់ (លំនាសំែប្ម)
• SHA-256 (លំនាសំែប្ម)

សដ្ជប្េសរីេជសដ្មប្េណាមួយ៖

• រានបិទ
• រានសបប្ក (លំនាំសែប្ម)
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ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

Computrace(R) ែល្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក សបប្ក ឬបិទអនតារមុខមាូឌុល BIOS ននសេវាកមមា Computrace(R) ែែលនជសដ្មប្េពី Absolute Software ។ ការសបប្ក ឬបិទែំសនាប្រការសេវាកមមា 
Computrace ែែលនជសដ្មប្េេដ្មាប់ការដ្រប់ដ្រងដ្ទព្យេកមមា។

• បិទែំសនាប្រការ
• បិទ
• សបប្កែំសនាប្រការ - ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានសដ្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។

ការចូលសៅកាន់កាតា រចុច OROM ជសដ្មប្េសនះ កំនាត់ថាសតប្អ្នកសដ្បប្ដ្រាេ់អាចបញចាូលការកំនាត់សអដ្កង់ជសដ្មប្េ ROM តាមរយៈដ្គ្ប់ចុចលួូភកាត់ែែរឬអត់ សៅសពលប៊ូត។

• រានសបប្ក (លំនាំសែប្ម)
• រានបិទ
• សបប្កែំសនាប្រការែតមួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអ្នករ៉រ៉ងំអ្នកសដ្បប្ពីការចូលសៅកានក់ារែំសងប្ង សៅសពលែែលសលខេមា្ង ត់អ្នកដ្រប់ដ្រងរានកំនាត់រួច។ ជសដ្មប្េសនះ មិនដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

ការចាក់សស្រពាក្យេមា្ង ត់សម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបិទការគ្ំដ្ទពាក្យេមា្ង ត់សម ពាក្យេមា្ង ត់ដ្រាយថាេរឹង ទាមទារឲ្យមានការេមាអា តនមុន មុនសពលការកំនាត់ដ្តូភរានផួ្េ់បតាូរ។ ជសដ្មប្េសនះ មិនដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែប្មសទ។

SSM Security Mitigation (ការបន្ធូរបន្ថយ
េុភត្ថិភាព SSM)

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទការការពារ UEFI SSM Security Mitigation ។ ជសដ្មប្េសនះ មិនដ្តូភរានកំនាតត់ាមលំនាសំែប្មសទ។

ប៊ូតេុភត្ថិភាព
តារ៉ង 5. ប៊ូតមានេុភត្ថិភាព

ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទលក្ខនាៈពិសេេននប៊ូតេុភត្ថិភាព។

• Secure Boot Enable

ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានសដ្ជប្េសរីេតាមលំនាំសែប្ម។

មាូែែំសនាប្រការប៊ូតេុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកែកែដ្បេកមមាភាពននប៊ូតេុភត្ថិភាព សែប្ម្បីអាចវាយតនមួ ឬអនុភតតាេញ្ញា របេ់ដ្រាយភឺ UEFI

• មាូែរាក់ឲ្យសដ្បប្ (លំនាសំែប្ម)
• មាូែេភនកមមា

ការដ្រប់ដ្រងដ្គ្ប់ចុចជំនាញ ឲ្យអ្នកសរវបចំមូលរាឋា នទិន្នន័យសរាយដ្គ្ប់ចុចេុភត្ថិភាព ករនាីដ្បព័ន្ធសៅក្នុង Custom Mode (មាូែតាមតដ្មូភការ) ។ សបប្កជសដ្មប្េ Custom Mode ដ្តូភរានបិទតាមលំនាសំែប្ម។ 
ជសដ្មប្េទាំងសនះរជា៖

• PK (លំនាសំែប្ម)
• KEK
• db
• dbx

សបប្េិនអ្នកសបប្ក Custom Mode (មាូែតាមតដ្មូភការ) ជសដ្មប្េែែលពាក់ព័ន្ធេដ្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញសងប្ង។ ជសដ្មប្េទាងំសនះរជា៖

• Save to File (រក្សាទុកសៅឯកស្រ)—រក្សាទុកដ្គ្ប់ចុចសៅឯកស្រែែលរានសដ្ជប្េសរីេសរាយអ្នកសដ្បប្
• ជំនួេពីឯកស្រ—ជំនួេដ្គ្ប់ចុចបចចាុប្បន្ននមួយដ្គ្ប់ចុចមួយពីឯកស្រែែលរានសដ្ជប្េសរាយអ្នកសដ្បប្
• បែន្ថមពីឯកស្រ—បែន្ថមដ្គ្ប់ចុចមួយសៅមូលរាឋា នទិន្នន័យបចចាុប្បន្នពីឯកស្រែែលរានសដ្ជប្េសរាយអ្នកសដ្បប្
• លុប—លុបដ្គ្ប់ចុចែែលរានសដ្ជប្េសរីេ
• កំនាត់ដ្គ្ប់ចុចទាងំអេ់សងប្ងភិញ—កំនាត់សងប្ងភិញសៅនលំនាំសែប្ម
• លុបដ្គ្ប់ចុចទាងំអេ់—លុបដ្គ្ប់ចុចទាំងអេ់

ចំណា:ំ សបប្អ្នកបិទ Custom Mode(មាូែតាមតដ្មូភការ)រ៉ល់ការផួ្េ់បដាូរទាងំអេ់ែែលរានសធ្លប្សងប្ងនឹងដ្តូភរានលុបសចាល សហប្យដ្គ្ប់ចុចនឹងស្ដា រសៅនការកំនាត់លំនាំសែប្ម។

Intel Software Guard Extensions
តារ៉ង 6. Intel Software Guard Extensions

ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

ការសបប្ក Intel SGX ែល្នកសនះកំនាត់ឲ្យអ្នកលតាល់នូភបរិស្្ថ នេុភត្ថិភាពេដ្មាប់ែំសនាប្រការកូែែែលរក្សា ព័ត៌មានរសេប្ប ក្នុងបរិបទនន OS សគ្ល។

ចុចយកជសដ្មប្េណាមួយខាងសដ្កាម៖
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• រានបិទ
• រានសបប្ក
• ដ្តូភរានដ្រប់ដ្រងសរាយេូហ្លែភរ—លំនាំសែប្ម

ទំហំអង្គចងចាំបែន្ថម ជសដ្មប្េសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គចងចាំបដ្មុងទុកសរាយែងក 
SGX)

ចុចយកជសដ្មប្េណាមួយខាងសដ្កាម៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាសំែប្ម

ការអនុភតតា
តារ៉ង 7. ការអនុភតតា

ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

Multi Core Support ែល្នកសនះកំនាត់ ថាសតប្អង្គែំសនាប្រការសបប្កេ្នូលមួយ ឬេ្នូលទាំងអេ់។ ការដ្បតិបតតាិននកមមា ភិធីនឹងលអាដ្បសេប្រនមួយចំនួនេ្នូលបែន្ថម។

• ទាងំអេ់—លំនាសំែប្ម
• 1

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទែំសនាប្រការមាូែ Intel SpeedStep ននអង្គែំសនាប្រការ។

• សបប្ក Intel SpeedStep

ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទស្្ថ នភាពសែកននអង្គែំសនាប្រការបែន្ថម។

• ស្្ថ នភាព C

ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទមាូែ Intel TurboBoost របេ់អង្គែំសនាប្រការ។

• សបប្ក Intel TurboBoost

ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្ម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទ HyperThreading ក្នុងអង្គែំសនាប្រការ។

• រានបិទ
• រានសបប្ក—លំនំាសែប្ម

ការដ្រប់ដ្រងថាមពល
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យសបប្កសរាយេ្ល័យដ្បភតតាិសៅសពលអារាប់ទ័រ AC ដ្តូភរានភា្ជ ប់។

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ មុខង្រសបប្កសៅសលប្ AC មិនរានសដ្ជប្េសរីេ។

សបប្ក Intel Speed 
Shift Technology 
(បសចចាកភិទ្យាបដាូរសល្បងន Intel)

• សបប្ក Intel Speed Shift Technology (បសចចាកភិទ្យាបដាូរសល្បងន Intel)

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានសបប្ក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកកំនាត់សពលសភោែែលកុំព្យូទ័រដ្តូភសបប្កសរាយេ្ល័យដ្បភតតាិ។ ជសដ្មប្េទាំងសនះរជា៖

• រានបិទ
• សរវងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងសធ្លប្ការ

80 ការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ
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• សដ្ជប្េនថ្ង

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

USB Wake 
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្កឧបករនា៍ USB សែប្ម្បីែំសនាប្រការដ្បព័ន្ធពីមាូែរង់ចា។ំ
ចំណា:ំ មុខង្រសនះអាចែំសនាប្រការរានសៅសពលែែលអារាប់ទ័រថាមពល AC ដ្តូភរានតភា្ជ ប់។ ដ្បេិនសបប្អារាប់ទ័រថាមពល AC រានែកសចញសពល Standby សនាះដ្បព័ន្ធតសមួប្ងនឹងែកយកថាមពលទាំងអេ់ពីរន្ធ USB 

សែប្ម្បីរក្សាថាមពលថមា ។

• Enable USB Wake Support

ភា្ជ ក់សៅសលប្ WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទលក្ខនាៈពិសេេែែលសបប្កកុំព្យូទ័រពីស្្ថ នភាពបិទសៅសពលែែលជំរុញសងប្ងសរាយ េញ្ញា  LAN។

• រានបិទ
• WLAN

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ រានបិទ

Peak Shift ជសដ្មប្េសនះឲ្យអ្នកបន្ថយការសដ្បប្ដ្រាេ់ថាមពល AC អំងុងសពលថាមពលសកប្នសងប្ងខ្ពេ់សៅសពលនថ្ង។ បនាទា ប់ពីអ្នកសបប្កជសដ្មប្េសនះ ដ្បព័ន្ធរបេ់អ្នកនឹងែំសនាប្រការែតសលប្ថមាបាុសណាោ ះ សបប្សទាះនរានភា្ជ ប់នមួយ AC ក៏សរាយ។

• សបប្ក peak shift —រានបិទ
• កំនាត់កដ្មិតថមា (15% សៅ 100%) - 15 % (សបប្កតាមលំនាំសែប្ម)

Advanced Battery 
Charge 
Configuration

ជសដ្មប្េសនះឲ្យអ្នកបសង្កប្នអាយុកាលថមារាន។ សរាយសបប្កជសដ្មប្េសនះ ដ្បព័ន្ធរបេ់អ្នកសដ្បប្ ភិធីស្កថមាេតាង់រារ និងបសចចាកសទេសលសេងសទវត ក្នុងអំងុងសពលសដ្ៅសមាា ងសធ្លប្ការសែប្ម្បីបសង្កប្នអាយុថមា។

សបប្កមាូែស្កថមាកដ្មិតខ្ពេ់ - រានបិទែំសនាប្រការ

រចនាេម្ព័ន្ធស្កថមាចម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសដ្ជប្េមាូែស្កថមា។ ជសដ្មប្េទាងំសនះរជា៖ ជសដ្មប្េទាំងសនះរជា៖

• េដ្មប—រានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម
• េដាង់រារ — ស្កថមារបេ់អ្នកសពញក្នុងអដ្តាេតាង់រារ។
• ExpressCharge — ស្កថមាក្នុងរយៈសពលខួីសរាយសដ្បប្ដ្រាេ់បសចចាកភិទ្យាស្កថមាឆាប់រហ័េរបេ់ដ្កុមហ៊ុន Dell ។
• ការសដ្បប្ AC នចំបង
• តាមតដ្មូភការ

ដ្បេិនសបប្រានសដ្ជប្េសរីេមុខង្រស្កថមាតាមតដ្មូភការ អ្នកអាចកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធចាប់សលតាប្មមុខង្រស្កថមាតាមតដ្មូភការ និងបញ្ឈប់មុខង្រស្កថមាតាមតដ្មូភការ។
ចំណា:ំ មាូែស្កថមាទាងំអេ់មិនអាចសដ្បប្េដ្មាប់ថមាដ្រប់ដ្បសភទរានសទ។ សែប្ម្បីសបប្ក ជសដ្មប្េសនះ េូមបិទជសដ្មប្េ Advanced Battery Charge Configuration (ការកំនាត់ការស្កថមា
កដ្មិតខ្ពេ់)។

ឥរិយ៉បទ POST
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទស្រដ្ពមាន (BIOS) ននការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធសៅសពលអ្នកសដ្បប្អារាប់ទ័រថាមពលនក់ោក់។

ការកំនាត់លំនាំសែប្ម៖ សបប្កការដ្ពមានពីអារាប់ទ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្កជសដ្មប្េដ្គ្ប់ចុច Numlock សៅសពលកុំព្យូទ័រប៊ូត។

សបប្កបណាដា ញ ជសដ្មប្េសនះដ្តូភរានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចាូលគ្្ន រវាងប៊ូតុងលួូភកាត់ Fn + Esc សែប្ម្បីបិទឬសបប្កលក្ខនាៈេំខាន់របេ់់ F1–F12 រវាងមុខង្រេដាង់រារ និងមុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ដ្បេិនសបប្អ្នកបិទជសដ្មប្េសនះ សនាះអ្នកមិនអាចបិទ ឬសបប្កេកមមាភាពចម្បងននប៊ូតុង
ទាងំអេ់សនះរានសទ។ ជសដ្មប្េែែលមាន រជា ៖

• Fn Lock—រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម
• បិទមាូែចាក់សស្រ/េតាង់រារ—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់សស្ សបប្ក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបសង្កប្នសល្បងនែំសនាប្រការប៊ូតសរាយរដលងជំហានឆបគ្្ន មួយចំនួន។ ជសដ្មប្េទាងំសនះរជា៖

• តិចតួច—រានសបប្កតាមលំនាសំែប្ម
• លមអាិត
• េ្ល័យដ្បភតតាិ

Extended BIOS 
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបសង្កប្តការពន្យារសពលមុនប៊ូតបែន្ថម។ ជសដ្មប្េទាងំសនះរជា៖

ការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ 81
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• 0 ភិនាទី—រានសបប្កែំសនាប្រការតាមលំនាំសែប្ម
• 5 ភិនាទី
• 10 ភិនាទី

កំហត់សហតុសពញសអដ្កង់ • សបប្កងូសហា្គ សពញសអដ្កង់—មិនរានសបប្ក

ការដ្ពមាន និងកំហុេ • ការសោតសចញនូភការដ្ពមាន និងកំហុេ—រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម
• បនតាសពលមានការដ្ពមាន
• បនតាសពលមានការដ្ពមាន និងកំហុេ

េញ្ញា បង្ហា ញពីជិ ភិត • សបប្កេញ្ញា បង្ហា ញពីជី ភិត—រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម

ជំនួយ Virtualization
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
Virtualization មុខង្រសនះបញ្្ជ ក់ថាសតប្ Virtual Machine Monitor (VMM) អាចសដ្បប្ដ្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភរបែន្ថមែែលលដាល់សរាយ Intel Virtualization Technology ឬសទ។

សបប្ក Intel Virtualization Technology—សបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

VT េដ្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ សបប្ក ឬបិទមាូនីទ័រមាា េុីននិមមាិត (VMM) ពីការសដ្បប្ដ្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភរបែន្ថមែែលលដាល់ជូនសរាយ Intel® Virtualization technology េដ្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

សបប្ក VT េដ្មាប់ I/O ផ្ទា ល ់- រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ការដ្បតិបតតាិការែែលទុកចិតតា ជសដ្មប្េសនះបញ្្ជ ក់ថាសតប្ Virtual Machine Monitor (MVMM) អាចសដ្បប្ដ្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភរបែន្ថមែែលលដាល់សរាយ Intel Trusted Execution Technology ឬសទ។ 
បសចចាកភិទ្យា TPM Virtualization និងបសចចាកភិទ្យា Virtual េដ្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ដ្តូភែតសបប្កសែប្ម្បីសដ្បប្លក្ខនាៈ ពិសេេសនះ។

ការដ្បតិបតតាិការែែលទុកចិតតា - រានបិទតាមលំនាំសែប្ម។

ឥតែខសេ
បរិយ៉យអំពីជសដ្មប្េ
កុងតាក់គ្មា នែខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំនាត់ឧបករនា៍ឥតែខសេែែលអាចដ្តូភរានដ្រប់ដ្រងសរាយកុងតាកឥ់តែខសេ។ ជសដ្មប្េទាំងសនះរួមមាន៖ ជសដ្មប្េទាំងសនះរជា៖

• WLAN
• ប៊ួូធូេ

ជសដ្មប្េទាំងអេ់ដ្តូភរានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

ចំណា:ំ េដ្មាប់ការដ្រប់ដ្រងឧបករនា៍ WLAN សបប្ក ឬបិទដ្តូភរាន ភា្ជ ប់គ្្ន  សហប្យពួកវាមិនអាចសបប្ក ឬបិទសរាយខួននឯងរានសទ។

Wireless Device 
Enable(សបប្កឧបករនា៍ឥតែខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសបប្ក ឬបិទឧបករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។

• WLAN
• ប៊ួូធូេ

ជសដ្មប្េទាំងអេ់ដ្តូភរានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម។

សអដ្កង់ែថទាំ
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កសេវាកមមារបេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបសង្កប្តសួ្កដ្ទព្យេកមមារបេដ់្បព័ន្ធ ដ្បេិនសបប្សួ្កដ្ទព្យេកមមាមិនទាន់ដ្តូភរានកំនាត់។ ជសដ្មប្េសនះមិនដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្មសទ។ ជសដ្មប្េសនះ មិនដ្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែប្មសទ។

BIOS Downgrade សនះដ្រប់ដ្រងការហូរចូលកមមាភិធីបង្កប់ដ្បព័ន្ធសៅកាន់កំែនាមុន។ ជសដ្មប្េ 'អនុញ្ញា តឲ្យ បនាទា ប BIOS' ដ្តូភរានសបប្កតាម លំនាំសែប្ម។

Data Wipe មុខង្រសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសដ្បប្លុបទិន្នន័យសរាយេុភត្ថិភាពពីឧបករនា៍លទាុកខាងក្នុងទាងំអេ់។ ជសដ្មប្េ 'លុបសៅសពលប៊ូតបនាទា ប’់ មិនដ្តូភរានសបប្ក តាមលំនាំសែប្មសទ។ ខាងសដ្កាមសនះរជានបញ្ជីរ៉យនាមឧបករនា៍ែែលរងលលបាះ ពាល់៖
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ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ

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

BIOS Recovery ែល្នកសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកេសញ្ង្្គ ះពីលក្ខខនា្ឌ  BIOS ខូចមួយចំនួនសៅសលប្ដ្រាយថាេរឹងចម្បងរបេ់អ្នកសដ្បប្ ឬដ្គ្ប់ចុច USB ខាងសដ្ៅ។

• ការេសញ្ង្្គ ះ BIOS ពីហាែដ្រាយ—រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម
• ែតងែតសធ្លប្ការពិនិត្យភាពដ្តឹមដ្តូភននិចចា—រានបិទតាមលំនាសំែប្ម

កំនាត់សហតុបណាដា ញ
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
ដ្ពឹតតាិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុបដ្ពឹតតាិការនា៍ POST ននការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ (BIOS)។

ដ្ពឹតតាិការនា៍កំសៅ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុបដ្ពឹតតាិការនា៍(កំសៅ) ននការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ (BIOS)។

ដ្ពឹតតាិការនា៍ថាមពល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសមប្ល និងលុបដ្ពឹតតាិការនា៍(ថាមពល) ននការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ (BIOS)។

រុនាភាពបង្ហា ញដ្បព័ន្ធ SupportAssist
ជសដ្មប្េ បរិយ៉យ
កដ្មិតននការស្ដា រសងប្ងភិញនន OS 
សរាយេ្ល័យដ្បភតតាិ

អាចឲ្យអ្នកបញ្្ជ សលប្លំហូចាប់សលតាប្មេ្ល័យដ្បភតតាិេដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ SupportAssist។ ជសដ្មប្េមានែូចន៖

• បិទ
• 1
• 2 (រានសបប្កតាមលំនាំសែប្ម)
• 3

ការស្ដា រសងប្ងភិញនន OS 
SupportAssist

អាចឲ្យអ្នកយករានភិញនូភ SupportAssist OS Recovery (បិទ សរាយលំនាំសែប្ម)

ពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង
តារ៉ង 8. ពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវបចំ

ដ្បសភទពាក្យេមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកដ្តូភវាយបញចាូលសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ដ្បព័ន្ធរបេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកដ្តូភវាយបញចាូលសែប្ម្បីចូលសដ្បប្និងសធ្លប្ការផួ្េ់បដាូរការកំនាត់ BIOS ននកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

អ្នកអាចបសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង តែ់ំសងប្ងសែប្ម្បីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ដ្បយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់លដាល់ជូននូភេនតាិេុខកដ្មិតមូលរាឋា នេដ្មាប់ទិន្នន័យសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ដ្បយ័ត្ន: មនុេសេដ្រប់រូបអាចចូលសដ្បប្ទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ដ្បេិនសបប្វាមិនរានចាក់សស្ ឬទុកសចាលសរាយគ្មា នការដ្បុងដ្បយ័ត្ន។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេននពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងការែំសងប្ងដ្តូភរានបិទ។
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ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់សរវបចំដ្បព័ន្ធ
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ ឬអ្នកដ្រប់ដ្រង សៅសពលេ្ថិតក្នុងស្្ថ នភាព មិនរានកំនាត ់ែតបាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមៗបនាទា ប់ពីថាមពលសបប្ក ឬប៊ូតសងប្ង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សៅក្នុងសអដ្កង់ System BIOS ឬ System Setup សដ្ជប្េយក System Securityសហប្យចុច Enter។
សអដ្កង់ Security បង្ហា ញសងប្ង។

2. សដ្ជប្េយក System/Admin Password សហប្យបសង្កប្តពាក្យេមា្ង ត់សៅក្នុងចសនួាះទំសនរ បញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថមាី ។
សដ្បប្ការែនានាែំូចខាងសដ្កាមសែប្ម្បីលដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ៖

• ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
• តួអកសេរតូចែតពីររត់អាចសដ្បប្រាន តួអកសេរតូចធំមិនដ្តូភរានអនុញ្ញា ត។
• មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសដ្កាមែែលដ្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយបញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នករានបញចាូលមុនសៅក្នុងចសនួាះទំសនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថមាី សហប្យចុចសលប្ពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ។
5. ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់សលដាប្មសងប្ងភិញ។

ការលុប ឬផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធែែលមានដ្ស្ប់
សេចកតាីតដ្មូភនមុន

ដ្តូភនានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ដ្តូភរានសរាះសស្រ (សៅក្នុងការែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង តែ់ំសងប្ងែែលមានដ្ស្ប់។ អ្នកមិនអាចលុប ឬផួ្េ់បដាូរពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ងែែលមានដ្ស្ប់សទ ដ្បេិនសបប្ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ដ្តូភរាន
ចាក់សស្រ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីចូលសៅែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ េូមចុច F2 ភួាមៗបនាទា ប់ពីថាមពលសបប្ក ឬប៊ូតសងប្ង ភិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សៅក្នុងសអដ្កង់ System BIOS ឬ System Setup សដ្ជប្េយកSystem Securityសហប្យចុច Enter។
សអដ្កង់ System Security (េនតាិេុខដ្បព័ន្ធ) បង្ហា ញសងប្ង។

2. សៅក្នុងសអដ្កង់ System Security (េនតាិេុខដ្បព័ន្ធ) សលទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសរាះសស្។
3. សដ្ជប្េយក System Password ែក ឬលុបពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធែែលមានដ្ស្ប ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab ។
4. សដ្ជប្េយក Setup Password ែក ឬលុបពាក្យេមា្ង តែ់ំសងប្ងែែលមានដ្ស្ប ់សហប្យចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ដ្បេិនសបប្អ្នកផួ្េប់ដាូរពាក្យេមា្ង តដ់្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ចូរបញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថមាីសងប្ងភិញសៅសពលមានការទាមទារ។ ដ្បេិនសបប្អ្នកលុបពាក្យេមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងប្ង ដ្តូភបញ្្ជ កក់ារលុបសៅសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហប្យស្រមួយនឹងសេ្នប្េុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ។
6. ចុច Y សែប្ម្បីរក្សាទុកការផួ្េ់បដាូរ សហប្យចាកសចញពកីារែំសងប្ងដ្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់សលតាប្មនថមាី។
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ការសរាះដ្ស្យបញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួដ្បព័ន្ធប៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យដ្បព័ន្ធ)អនុភតតាការដ្តនតពិនិត្យសពញសលញននែល្នករឹងរបេអ់្នក។ ePSA រជារានភា្ជ ប់នម ួBIOS សហប្យែំសនាប្រការសរាយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហា ដ្បព័ន្ធែែលរានភា្ជ ប់លដាល់នូភជសដ្មប្េេដ្មាប់ឧបករនា៍ណាមួយ ឬដ្កុមឧបករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

• ែំសនាប្រការសធ្លប្សតេតាសរាយេ្ល័យដ្បភតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារេកមមា
• សធ្លប្សតេតាមដាងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេតា
• ែំសនាប្រការការសធ្លប្សតេតាហមាត់ចត់សែប្ម្បីបង្ហា ញពីជសដ្មប្េសតេតាបែន្ថមសែប្ម្បីលតាល់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីឧបករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលដ្រាប់អ្នកដ្បេិនសបប្ការសធ្លប្សតេតាដ្តូភរានបញចាប់សរាយសនរជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលដ្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហា ែែលជួបដ្បទះអំងុងសពលសធ្លប្សតេតា

ចំណា:ំ សតេដាេដ្មាប់ឧបករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតដ្មូភឲ្យមានការអនតារកមមាពីអ្នកសដ្បប្ដ្រាេ់។ ននិចចាកាលដ្រាកែថាអ្នកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្លប្សងប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ខនាៈសពលនិមិតតាេញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងប្ង។
3. សៅសលប្សអដ្កង់មុជានុយប៊ូត េូមសដ្ជប្េយកជសដ្មប្េ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ដ្ពនញសៅដ្ជុងខាងសដ្កាមែល្នកខាងសឆ្លង។

ទំព័រខាងមុខននការភិនិច្ឆ័យរានបង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ដ្ពនញសៅដ្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសដ្កាមសែប្ម្បីសៅកាន់ទំព័រែែលមានបង្ហា ញ។

នាតុែែលរានរកសដប្ញដ្តូភរានបង្ហា ញ។
6. សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធ្លប្សតេតាភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧបករនា៍នក់ោក់ ចុចសលប្ Yes(រាទ/ចាេ) សែប្ម្បបីញ្ឈបក់ារសធ្លប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សដ្ជប្េសរីេឧបករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆ្លង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធ្លប្សតេដា)។
8. ដ្បេិនសបប្មានបញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងបង្ហា ញសងប្ង។

កត់ដ្តាកូែកំហុេ និងសលខសលទាបងផ្ទា ត់ សហប្យទាក់ទងសៅដ្កុមហ៊ុន Dell ។

ពនួជា ភិនិច្ឆ័យដ្បព័ន្ធ
សភួប្ងស្្ថ នភាពថមា

បង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថមា។

ពនា៌េដ្កាេ់ — អារាប់ទ័រថាមពលដ្តូភរានភា្ជ ប់ សហប្យថមាស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថមា សហប្យថមាមានតិចនង 5% ។

បិទ

• អារាប់ទ័រថាមពលដ្តូភរានតភា្ជ ប់ សហប្យរានស្កថមាសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថមា សហប្យថមាស្ករានសលប្េពី 5% ។
• កុំព្យុទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានបិទ។

ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថមា សោតពនា៌សលងងទុំ នមួយេសមួងប៊ីបែែលបញ្្ជ ក់ពីបញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថមា សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហប្យឈប់, បនាទា ប់មកសោតពនា៌េ បីែងសហប្យឈប់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងបនតា រហូតែល់កុំព្យូទ័រដ្តូភរានបិទ សនះវាបញ្្ជ ក់សអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។

តារ៉ងខាងសដ្កាមសនះបង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗនន ពនួជាសភួប្ងថាមពល និងពនួជាសភួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថមា ដ្ពមទាងំបញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖
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តារ៉ង 9. សលខកូែ LED

សលខកូែសភួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការបរិយ៉យពីបញ្ហា

2,1 បរ៉ជ័យអង្គែំសនាប្ការ

2,2 ផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ៖ បរ៉ជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

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

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

2,5 អង្គចងចាំតំសងប្ងមិនដ្តឹមដ្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីប

2,7 បរ៉ជ័យែល្នកសអដ្កង់

2,8 ការល្គត់ល្គង់ថាមពល LCD បរ៉ជ័យ។ រាក់ផ្ទា ំងដ្បព័ន្ធ

3,1 ថមាដ្គ្ប់េំែបាត

3,2 បរ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីប

3,3 រកមិនសដប្ញរូបភាពស្តា រសងប្ងភិញ

3,4 រកសដប្ញរូបភាពស្តា រសងប្ងភិញ ែតមិនដ្តឹមដ្តូភ

3,5 បរ៉ជ័យថាមពល

3,6 ការហា្លា េដ្បព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការដ្រប់ដ្រងមាា េុីន (ME)

ពនួជាសភួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ បង្ហា ញថាសតប្កាសមរ៉ា កំពុងសដ្បប្ រឺអត់។

• ពនា៌េដ្កាេ់ — កាសមរ៉ា កំពុងសដ្បប្។
• បិទ — កាសមរ៉ា មិនរានសដ្បប្។

ពនួជាសភួប្ងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្បតាូរនប់៖ បង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្បតាូរនប់ បិទ ឬសបប្ក។

• ពនា៌េដ្កាេ់ — ចាក់សស្បតាូរនប់សបប្ក។
• បិទ — ចាក់សស្បតាូរនប់បិទ។

ការជដ្មះ BIOS (ដ្គ្ប់ចុច USB)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការពីជំហានទី 1 សៅជំហានទី 7 ក្នុង «ការជដ្មះ BIOS» សែប្ម្បីទាញយកឯកស្រកមមា ភិធីតំសងប្ង BIOS ថមាីបំលុត។
2. បសង្កប្តដ្រាយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។ េដ្មាប់ព័ត៌មានបែន្ថម េូមសមប្លអត្ថបទមូលរាឋា នចំសនាះែឹងSLN143196 តាមរយៈ www.dell.com/support។
3. ថតចមួងឯកស្រកមមាភិធីែំសងប្ង BIOS សៅរាក់សៅដ្រាយ USB ែែលអាចប៊ូតរាន។
4. ភា្ជ ប់ដ្រាយ USB ែែលអាចប៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកែែលដ្តូភការអាប់ែែត BIOS ។
5. ចាប់សលដាប្មកុំព្យូទ័រសងប្ងភិញ និងចុច F12 សៅសពលងូហ្គូ Dell រានបង្ហា ញសៅសលប្សអដ្កង់។
6. ប៊ូតដ្រាយ USB ពី One Time Boot Menu (មុជានុយប៊ូតែតមួយែង)។
7. វាយបញចាូលស្មមា ះឯកស្រកមមា ភិធីែំសងប្ង BIOS និងចុច បញចាូល (Enter)។
8. សអដ្កង់ BIOS Update Utility (អាប់ែែត BIOS) បង្ហា ញសងប្ង។ សធ្លប្តាមការែនានាែំែលបង្ហា ញសៅសលប្សអដ្កង់សែប្ម្បីបញចាប់ការអាប់ែែត BIOS ។

ការហា្លា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកដ្បែហលនដ្តូភបសញចាញ (អាប់ែែត) BIOS សៅសពលមានការសធ្លប្បចចាុប្បន្នភាព ឬសៅសពលអ្នកបតាូរផ្ទា ងំដ្បព័ន្ធ។

េូមអនុភតតាតាមជំហានទាំងសនះសែប្ម្បីអាប់ែែត BIOS ៖

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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2. ចូលសមប្លសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. ចុចសលប្ពាក្យ Product Support វាយបញចាូលសួ្កសេវាកមមារបេ់កុំព្យូទ័របេ់អ្នក បនាទា ប់មកចុចសលប្ពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សបប្េិនអ្នកមិនមានសួ្កសេវាកមមា េូមសដ្បប្មុខង្ររកសមប្លេ្ល័យដ្បភតតាិ ឬរកសមប្លសរាយខួននឯងេដ្មាប់មាូែឌលកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

4. ចុចសលប្ពាក្យ Drivers & downloads#menucascade-separator Find it myself (រកវាសរាយខួននឯង)។
5. សដ្ជប្េយកដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការែែលរានែំសងប្ងសៅសលប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសដ្កាម សហប្យពដ្ងីកពាក្យ BIOS ។
7. េូមចុច Download សែប្ម្បីទាញយកកំែនា BIOS ចុងសដ្កាយបងអាេ់េដ្មាប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
8. បនាទា ប់ពីបញចាប់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកស្រអាប់ែែត BIOS ែែលរានរក្សាទុក។
9. ចុចសទ្លែងសលប្រូបតំណាងឯកស្រអាប់ែែត BIOS និងអនុភតតាតាមការែនានាសំៅសលប្សអដ្កង់។

ជសដ្មប្េស្ដា រសងប្ង ភិញ និងសមសឌវបដ្មុងទុក
េូមែនានាឲំ្យបសង្កប្តដ្រាយស្ដា រសងប្ងភិញសែប្ម្បីសរាះដ្ស្យ និងជួេជុលបញ្ហា ែែលអាចសកប្តសងប្ងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell រាក់ជសដ្មប្េនសដ្ចប្នេដ្មាប់ការស្ដា រសងប្ង ភិញនូភដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការ Windows សៅសលប្កុំព្យូទ័រ Dell របេ់អ្នក។ េដ្មាប់ព័ត៌មានបែន្ថម។ េូមសមប្ល ជសដ្មប្េស្ដា រសងប្ងភិញ 
និងសមសឌវបដ្មុងទុករបេ់ Dell។

ភែតាថាមពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ដ្បេិនសបប្កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ ប់អុីនធជាសនាត សរាយស្រ បញ្ហា ការតភា្ជ ប់តាមរយៈ WiFi សនាះែបបបទភែតាថាមពល WiFi អាចដ្តូភរានអនុភតតា។ ែបបបទខាងសដ្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសបវបអនុភតតាភែតាថាមពល WiFi ៖

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការបសញចាញថាមពលសេេេល់បនាទា ប់ពីបិទ
អំពីកិចចាការសនះ

ថាមពលសេេេល់បនាទា ប់ពីបិទរជានថាមពលអរ្គិេនីស្តា ទិចេំនាល់សៅសលប្កុំព្យូទ័រ សបប្សទាះនកុំព្យូទ័រដ្តូភរានបិទ សហប្យថមាដ្តូភរានែកសចញក៏សរាយ។ ភិធីខាងសដ្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសបវបរដសរាះថាមពលសេេេល់បនាទា ប់ពីបិទសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. បិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. ផ្តា ច់អារាប់ទ័រថាមពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3. ចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យនប់រយៈសពល 15 ភិនាទីសែប្ម្បីរដសរាះថាមពលសេេេល់សចញ។
4. ភា្ជ ប់អារាប់ទ័រថាមពលសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
5. សបប្កកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ដ្បនានបទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកដ្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកដ្កុមហ៊ុន Dell

សេចកតាីតដ្មូភនមុន

ចំណា:ំ ដ្បេិនសបប្អ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្លងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ភិក្កយបដ្តនភទំនិញ ប័នាោ សភចខចាប់ ភិក្កយបដ្តទូទាត់ដ្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

ដ្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូភជសដ្មប្េសេវាគ្ំដ្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសដ្មប្េទាំងសនះអាចែដ្បដ្បនលសៅតាមដ្បសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកមមាមួយចំនួនដ្បែហលនមិនអាចមានសៅក្នុងតំបន់របេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកដ្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគ្ដំ្ទែល្នកបសចចាកសទេ ឬ
ការបសដ្មប្សេវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមប្លសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សដ្ជប្េយកដ្បសភទគ្ដំ្ទរបេ់អ្នក។
3. សលទាបងផ្ទា តដ់្បសទេ ឬតំបន់សៅក្នុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សដ្ជប្េយកដ្បសទេ/តំបន់ សៅខាងសដ្កាមននទំព័រសនះ។
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