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ការសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាក្នុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទឯកសារែែលរានសរងកទាងំអេ់ រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

2. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ ចុច Start #menucascade-separator  Power#menucascade-separator Shut down ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលឯកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អ្នកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ពីប្ពីស្្លងងររេ់ពួកវា។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីផិ្ច់ែខសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហងយែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងអាច។

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខ្លួនររេ់អ្នក។ ែំសនាងរការនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកសារសនះ េន្មត់ថ្អ្នករានអានព័ត៌មានេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករួចសហងយ សលងកសលងងែតមានកំនាត់េមា្គ ល់អ្វីែែល
និយ៉យសិសេងពីសនះ។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ចូរអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាព ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ តាមរយៈ www.dell.com/

regulatory_compliance ។

ការប្ពមាន: ផិ្ច់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីប្រ្ពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងកផ្ទា ំង ឬរប្មរកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីរញចារ់ការង្រសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ និងផ្ទា ំងរនទាះទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូលប្ពីស្្លងង។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាេប្មារ់សធ្វងការរជាមានលក្ខនាៈោរសេ្មង និងសាអា ត។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតេមាេភារ និងកាត េូមកាន់ពួកវាសខាប្តង់ែរមររេ់វា និងសជវេវាងការរាះម្ជុល និងសេវភរ្វីកុងតាក់។

ប្រយ័ត្ន: អ្នករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាំសោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការខូចខាតសោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ េូមសមងលសេចកដាីែនានាំ
អំពីេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់មកនមួយិលិតិល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័ត្ន: មុននឹងរាះែិ្នកខាងក្នុងររេ់កុំព្យូទ័រ អ្នកប្តូភអនុភត ិសោយការរាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌ែូចនែិ្នកសោហៈសខាសប្កាយកុំព្យូទ័រ។ សខាសពលែែលអ្នកសធ្វងការ ចូររាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌នសរយយៗសែងមីីរំសោះចរនិអរ្គីេនីសិាទិកែែលអាចរាះពាល់ែល់េមាេភារ
ខាងក្នុង។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភទាញសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វា ឬរនទាះេប្មារ់ទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ។ ែខសេមួយចំនួនមានឧរករនា៍នរ់រន្លឹះ ឬស្ចចា មូលសោយៃែែែលអ្នកប្តូភែតសោះសចញមុនសពលផិ្ច់ែខសេ។ សខាសពលផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភោក់តប្មឹមពួកវាឲ្យប្តូភោ្ន  និងសេ្មងោ្ន
សែងមីីសជវេវាងការសកាងម្ជុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។ សខាសពលភា្ជ រ់ែខសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធនិងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្តូភរានោក់ចំទីតាំង និងប្តូភោ្ន ។

ប្រយ័ត្ន: ចុច សហងយប្ចានសចញកាតែែលរានែំសងងងណាមួយពីកម្ម ភិធីអានកាតសមសឌវ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសខាក្នុងឯកសារសនះ។

1

6 ការសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance


ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំមួយសខាសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធ្វងកា្យខូចខាតសេវរ្វីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលខ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធ្វងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សខាក្នុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រស្ទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសងតងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។

● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសខាសពលការខូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែខសែងមីីរោយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យខូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការខូចខាត ESD៖

● សប្រងែខសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែខសេមិនឆ្លងចរនិឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសងតងនេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេនាតុែែលឆ្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេនាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេនាតុទាងំសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តមមរួចោល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីខ្លួន

ររេ់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ
េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖

● កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាណា មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសខាសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សខាសពលសប្រងកប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្សារសខាសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធ្វងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សខាសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសខាក្នុងៃែររេ់អ្នក
សខាសលងកប្មាល ESD សខាក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសខាក្នុងការូរ។

● ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្សារសខាសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសខាសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ ដម
សប្រងែខសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែខសេស្្លងងខាងក្នុងៃនែខសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនិងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែខសេស្្លងងសខាខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សខាសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្វងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេ ិខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ ស្្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា ស្្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសោទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះរោជ័យ។

● សារនាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោឋា នសធ្វងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសខាទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មងរជាខុេោ្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងនធម្មតា

សខាក្នុងទូសរេកមួយសខាក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសខាសលងតុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការោយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ ESDសោយមាន
កែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រស្ទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរងតកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សខាសលងកែន្លងសធ្វងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងៗរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធ្វងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិ្នករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – ោល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាឲំ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្វូមែូចោ្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសខាក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសខាសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាណា ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សខាែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាណា ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសខាក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសខាសលងកប្មាល ESD សខាក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសខាក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សខាសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះសខាក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រងែខសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សខាសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរយងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ សខាសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សខាសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះសខាក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសលងកឧរករនា៍
េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសខាសពលសលងកឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័ត្ន: កុំសលងកទម្ងន់សលងេពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រងធននានរែន្ថមឬសប្រងឧរករនា៍សលងកសមកានិច។

1. សរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជងងររេ់អ្នកកា្យសចញពីកែន្លងែែលមានសេ្ថរភាពសហងយតប្មង់ប្មាមសជងងររេ់អ្នកសចញសប្ៅ។
2. ពប្ងឹងសាច់ែុំក់លសពាះ។ សាច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នកសខាសពលអ្នកសលងកភត្ថុសងងង។
3. សលងកសោយសប្រងសជងងររេ់អ្នក មិនែមនខ្នងររេ់អ្នកសងងងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យសខាជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នក សនាះអ្នកសប្រងកមា្ល ងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាកា្យខ្នងររេ់អ្នកឈរប្តង់ មិនថ្សពសលងកសងងង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថមទម្ងន់ៃនោងកាយររេ់អ្នកសៅកាន់រនទាុកែែលប្តូភសលងក។ សជវេវាងការរង្វិលោងកាយនិងខ្នងររេ់អ្នក។
6. អនុភតិតាមរសចចាកសទេែូចោ្ន សនះែែរ ែតតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េសខាសពលោក់ចុះរនទាុកែែលប្តូភសលងក។

រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចសធ្វងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សងងងភិញ សហងយប្តូភនានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសខាេល់សខាក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ៅ សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែខសេែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិ្នកែៃទសទវតែែលអ្នករានសោះមុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីស្្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

8 ការសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាក្នុងឯកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ែំសនាងរការក្នុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖

● ទួនាជាភីេ Philips #1

● ទួនាជាភីេ Philips #0

● ឧរករនា៍ោេ់ផ្្ល េទាិក

រញ្ជីស្ចចា
ចំណា:ំ សខាសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ ចូរកត់ចំណាបំ្រស្ទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហងយោក់វាក្នុងប្រអរ់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះរជាសែងមីីប្រាកែថ្ ចំនួនស្ចចា  និងប្រស្ទស្ចចា  រជាប្តឹមប្តូភ និងប្ររ់ចំនួនសខាសពលចារ់រញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រខ្លះមានៃិទាមាា សញទិក។ ប្តូភប្រាកែថ្ ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសចាលសលងៃិទាសនះ សខាសពលសធ្វងការោក់េមាេភារ។

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា  

េមាេភារ ភា្ជ រ់សៅ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មររាត សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x4 7

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពល
រញ្្ជ ទិញ។

សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 1

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (រន្ធទីមួយ) សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 1

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (រន្ធទីពីរ) សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 1

សជងងទប្មកាតឥតែខសេ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x3 1

ថ្ម (3 ប្ោរ់) សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 4

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពល
រញ្្ជ ទិញ។

ថ្ម (4 ប្ោរ់) សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 5

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពល
រញ្្ជ ទិញ។

2

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 9



តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា  (រានរនិ)

េមាេភារ ភា្ជ រ់សៅ ប្រស្ទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

កង្ហា រ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x2 2

ប្តសចវកសឆ្វង សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2.5x5

M2.5x3.5

2

1

ប្តសចវកខាងសំិា សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2.5x5 3

រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x3 1

រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
(នជសប្មងេ)

សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M1.6x2 2

សជងងទប្មរនទាះរាះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x2 5

ផ្ទា ងំ I/O សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x2 2

សជងងទប្មរន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 ប្រស្ទ C ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M2x5 2

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច M2x2 2

េមាេភារេំខាន់ៗៃន Inspiron 15 5501

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីេមាេភារេំខាន់ៗៃន Inspiron 15 5501 ។

10 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



1. រប្មររាត
2. ថ្ម
3. រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
4. កែន្លងទទួលកំសៅ
5. មាូឌុលអង្គចងចាំ
6. សជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
7. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ
8. ឧរាល័រ
9. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
10. រនទាះរាះ
11. សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច
12. សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
13. រ៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មភិធីអានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេអាចមានឬអត់
14. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
15. ផ្ទា ំង I/O
16. កង្ហា រ
17. កាតឥតែខសេ
18. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 11



រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

12 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 13



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួក (M2x7.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. សោះស្ចចា  (M2x4) ប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់ផ្្ល េទាិច ោេ់រប្មររាតសោយចារ់សិិងមពីចំនុាចិតសខាប្តសចវកសអប្កង់ សហងយសធ្វងការោេ់ជុំ ភិញសែងមីីសោះរប្មររាតសចញ។
4. សលងករប្មររាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. រករង់េអាិត សហងយផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ េូមផិ្ច់ែខសេថ្មសខាសពលអ្នករនិសោះេមាេភារសិសេងសទវតសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកែតរាុសណាណា ះ។

6. ចុច និងេងតត់រិទសរងកចំនួនប្រាំភិនាទីសែងមីីសអាយថ្មពលែែលសខាសេេេល់ក្នុងកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

14 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទភា្ជ រ់រង់េអាិត សហងយភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សរងអាចសធ្វងសៅរាន។
2. ោក់រប្មររាតសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ និងកិារចុច។
3. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មររាតនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយរុញរប្មររាតកា្យចូលទីតាងំ។
4. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួក ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការសោះថ្ម 3 ប្ោរ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្ម 3 ប្ោរ់ និងិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

16 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករនទាះរង់េអាិតសចញ សហងយផិ្ច់ែខសេថ្មសចញ សរងអាច។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្ម 3 ប្ោរ់សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សលងកថ្ម រួមនឹងែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងថ្ម 3 ប្ោរ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំថ្មប្ោរ់េំែរាត 3 ប្ោរ ់សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 17



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងថ្ម នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះថ្ម 4 ប្ោរ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំថ្មប្ោរ់េំែរាត 4 ប្ោរ់ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

18 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករនទាះរង់េអាិតសចញ សហងយផិ្ច់ែខសេថ្មសចញ សរងអាច។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ប្រាំប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្ម 4 ប្ោរ់សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. សលងកថ្ម រួមនឹងែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត 4 ប្ោរ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត 4 ប្ោរ់ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងថ្ម នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ប្រាបំ្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្ម 4 ប្ោរ់សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ សហងយិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការសោះ។

20 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងករនទាះមីឡាសចញមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. សប្រងប្មាមៃែររេ់អ្នកសោយប្រុងប្រយ័ត្នសែងមីីោេ់សញ្នមរសខាខាងចុងៃនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់អង្គចងចាសំោតសងងង។
3. សោះមាូឌុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ចំណា:ំ អនុភតិសារសងងងភិញនូភជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 3 សែងមីីសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសិសេងសទវតែែលរានែំសងងងក្នុងកំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងករនទាះសោហៈ សហងយតប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសខាសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ។
3. េងតត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះសប្កាមរហូតែល់វាចុចនរ់សខានឹងកែន្លង។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចារំួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

ចំណា:ំ អនុភតិជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 3 សងងងភិញ ប្រេិនសរងអ្នកប្តូភែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាសំិសេងសទវត។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

22 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង—រន្ធ M.2 ទីមួយ

ការសោះប្សាយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយរាុសណាណា ះ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230សៅសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសខាក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសខាក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីី
ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 23



ចំណា:ំ ភិធីសាប្េ្តសនះអនុភតិែតសខាសពលែែលអ្នកែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយរាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ មុនសធ្វងការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ M.2 2280 ររេ់អ្នក ចូរប្រាកែថ្ សជងងទប្មចារ់េ្ថិតក្នុងទីតាងំប្តឹមប្តូភ។ េប្មារ់ព័ត៍មានរែន្ថម េូមចូលសមងល ការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 នមួយេនទាះសខាសលងរន្ធ M.2 ទីមួយសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ចូលសៅក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយរាុសណាណា ះ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

24 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/Intel Optane សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសខាក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសខាក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីី
ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

ចំណា:ំ ភិធីសាប្េ្តសនះអាចអនុភតិរានសខាសពលអ្នកែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

ចំណា:ំ មុនសធ្វងការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ M.2 2280 ររេ់អ្នក ចូរប្រាកែថ្ សជងងទប្មចារ់េ្ថិតក្នុងទីតាងំប្តឹមប្តូភ។ េប្មារ់ព័ត៍មានរែន្ថម េូមចូលសមងល ការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane នមួយេនទាះសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ចូលសៅក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយ។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសខាក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសខាក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីី
ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

រូរភាពិិល់នូភរូរតំណាងៃនភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសខាសពលោក់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 នមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

26 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



រូរភាពិិល់នូភរូរតំណាងៃនភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសខាសពលោក់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 នមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញ សហងយសោះសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងពីរន្ធសជងងទប្មចារ់សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ប្តងរ់សជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
3. រុញសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងចូលក្នុងរន្ធចារ់សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 មួយណាក៏សោយ ែែលអាចអនុភតិរាន។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង—រន្ធ M.2 ទីពីរ

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សចញពីរន្ធ M.2 ទីពីរ។

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីររាុសណាណា ះ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ពីរន្ធ M.2 ទីពីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសខាក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសខាក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីី
ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

ចំណា:ំ ភិធីសាប្េ្តសនះអនុភតិចំសពាះែតសខាសពលែែលអ្នកែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីររាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ មុនសធ្វងការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ M.2 2280 ររេ់អ្នក ចូរប្រាកែថ្ សជងងទប្មចារ់េ្ថិតក្នុងទីតាងំប្តឹមប្តូភ។ េប្មារ់ព័ត៍មានរែន្ថម េូមចូលសមងល ការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ែែលប្តូភរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

28 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញសជងងទប្មប្ោយសា្ថ នភាពរឹងចូលក្នុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច ប្រេិនសរងមិនរានែំសងងង។
2. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 នមួយេនទាះសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ចូលសៅក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីពីរ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។

ចំណា:ំ ភិធីសនះអនុភតិចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីររាុសណាណា ះ។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សចញពីរន្ធ M.2 ទីរពីរសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលរានរញ្្ជ ទិញ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចោបំ្ទប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសខាក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសខាក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីី
ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

ចំណា:ំ ភិធីសាប្េ្តសនះអនុភតិចំសពាះែតសខាសពលែែលអ្នកែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280 ក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីររាុសណាណា ះ។

ចំណា:ំ មុនសធ្វងការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ M.2 2280 ររេ់អ្នក ចូរប្រាកែថ្ សជងងទប្មចារ់េ្ថិតក្នុងទីតាងំប្តឹមប្តូភ។ េប្មារ់ព័ត៍មានរែន្ថម េូមចូលសមងល ការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane ែែលរានែំសងងងសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

30 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane នមួយេនទាះសខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ចូលសៅក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការែំសងងងសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលងរន្ធ M.2 ចំនួនពីរ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីពីរ។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមានប្ោយសា្ថ នភាពរឹងែតមួយសខាក្នុងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលអ្នករានរញ្្ជ ទិញ អ្នកអាចែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងមួយសទវតសខាក្នុងរន្ធ M.2 សិសេងសទវត។ សទាះយ៉ា ងណាក៏សោយ អ្នកប្រែហលនប្តូភការសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង (លក់ោច់សោយែងក) សែងមីី
ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងរែន្ថម។

រូរភាពសនះិិល់នូភការតំណាងៃននីតិ ភិធី សែងមីីផ្្ល េ់ទីសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសលងរន្ធ M.2 ចំនួនពីរ

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M1.6x2.5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅរន្ធសជងងទប្ម M.2 2230/2280 សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. សលងកសជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងពីរន្ធសជងងទប្ម M.2 2230/2280 សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
3. ោក់សជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងក្នុងរន្ធសជងងទប្ម M.2 2230/2280 សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
4. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2.5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មចារ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅរន្ធសជងងទប្ម M.2 2230/2280 សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
5. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 មួយណាក៏សោយ ែែលអាចអនុភតិរាន។

កាតឥតែខសេ

ការសោះកាតឥតែខសេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកាតឥតែខសេ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

32 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតwirelsssសៅនឹងកាតwirelsss។
2. សោះសជងងទប្មែែលភា្ជ រ់កាតឥតែខសេសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាតឥតែខសេ។
4. ទាញ សហងយសោះកាតឥតែខសេសចញពីរន្ធកាតឥតែខសេ។

ការែំសងងងកាតឥតែខសេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាតឥតែខសេ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 33



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងកាតឥតែខសេនមួយសថរសខាសលងរន្ធកាតឥតែខសេ សហងយរញចាូលកាតឥតែខសេពីប្ជុងមួយសៅក្នុងរន្ធកាតឥតែខសេ។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាតឥតែខសេ ។

តាោងខាងសប្កាមសនះ ិិល់នូភរូរោងពនា៌ែខសេអង់ែតនេប្មារ់កាតឥតែខសេែែលោបំ្ទសោយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តាោង 2. សប្ោងពនា៌ែខសេអង់ែតន 

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងកាតឥតែខសេ ពនា៌ែខសេអង់ែតន រំនូេសៅេមា្គ ល់

ចមីង ពនា៌េ ចមីង (ប្តីសកានាពនា៌េ)

ជំនួយ ពនា៌ស្ច្ម AUX (ប្តីសកានាពនា៌ស្ច្ម )

3. ោក់សជងងទប្មរកាតតឥែខសេសខាសលងកាតឥតែខសេ។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មកាតឥតែខសេនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់កាតឥតែខសេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

34 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



កង្ហា រ

ការសោះកង្ហា រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រក សហងយសលងករនទាះមីឡាែែលប្ររែខសេកង្ហា រសចញ។
2. រករង់េអាិត សលងករន្លឹះ សហងយរនាទា រ់មកផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះែខសេផ្ទា ងំ I/O សចញពីរន្លងែខសេសខាសលងកង្ហា រ។
4. ផិ្ច់ែខសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងការិចុច។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 35



6. សលងកកង្ហា រសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងកង្ហា រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កង្ហា រសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រ នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់ៃែ និងរង្គុំកិារចុច។
4. ោក់ែខសេផ្ទា ំង I/O តាមរន្លងែខសេសខាសលងកង្ហា រ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
7. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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8. ភា្ជ រ់រនទាះមីឡាែែលប្ររែខសេកង្ហា រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

ចំណា:ំ ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត កំនាត់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សារនថ្មីសៅលំនាំសែងម។ សយងងេូមែនានាំឲ្យអ្នកកត់េំោល់ ការកំនាត់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS មុនសពលសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
2. រកថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅរន្ធថ្មប្ោរ់េំែរាតសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ោក់ែខសេថ្មប្ោរ់េំែរាតែូចមានរង្ហា ញ សហងយភា្ជ រ់វាសៅនឹងផ្ទា ងំ I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីកា្យអង្គែំសនាងររការប្តនក់នអតិររមា េូមកុំរាះកែន្លងសិទារកំសៅសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ នតិខា្ល ញ់សខាក្នុងែេីកររេ់អ្នកអាចកាត់រន្ថយេមត្ថភាពចម្លងកំសៅររេ់ខា្ល ញ់កំសៅ។

ប្រយ័ត្ន: កែន្លងទទួលកំសៅអាចនឹងសៅិសពលប្រតិរតិិការធម្មតា។ ទុកសពលសភោប្ររ់ប្ោន់សែងមីីកា្យកំសៅចុះប្តនក់មុនសពលអ្នករាះវា។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈកែន្លងទទួលកំសៅ និងចំនួនស្ចចា មួកខុេោ្ន សៅតាមកាតប្កាហ្វិកែែលរានែំសងងងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនកែន្លងទទួលកំសៅ និងិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ (សោយអនុភតិតាមរំនូេរង្ហា ញនសលខសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ ពី 7 សៅ 1) មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួក ប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
2. សលងក និងសោះកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនកែន្លងទទួលកំសៅ និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កែន្លងទទួលកំសៅសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា ឲ្យប្តូភសខាសលងកន្លងទទួលកំសៅនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (សោយអនុភតិតាមរំនូេរង្ហា ញនសលខសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅពី 1 ែល់ 7) មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួក ប្រាំពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) និងស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំ សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. សោះស្ចចា  (M2.5x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆ្វងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសែងមីីសលងកប្តសចវកសអប្កង់សចញ។
6. រុញសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណា:ំ សែងមីីសចវេវាងការសធ្វងកា្យខូចខាតសលងសអប្កង់ េូមកុំរុញសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សលងៃិទាោរសេ្មង សហងយសាអា ត។
2. តប្មង់ សហងយរុញសប្រងងែំសងងងកែន្លង្ក់រាតៃែ និងកិារចុចសខាសប្កាមប្តសចវកសអប្កង់។
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ចំណា:ំ សែងមីីសចវេវាងការសធ្វងកា្យខូចខាតសលងសអប្កង់ េូមកុំរុញសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

3. េងតត់ប្តសចវកសអប្កង់ចុះសប្កាម សហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងប្តសចវសអប្កង់នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងចុច។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) និងស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសំិាសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ោក់ស្ចចា  (M2.5x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆ្វងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះ និងរិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) និងស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំ សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងករនទាះប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំសែងមីីសញងញែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
3. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ផិ្ច់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សោះែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលពីរន្លងរត់ែខសេសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះស្ចចា  (M2x3) សហងយសលងករន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំៃនរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល និងិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

44 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅក្នុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
3. រត់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលតាមរន្លងរត់ែខសេសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. រិទរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. រនាទា ររនទាះប្តសចវកសអប្កង់ខាងសំិា សហងយប្តូភប្រាកែថ្រន្ធស្ចចា ប្តូភរានតប្មឹមប្តូភោ្ន នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) និងស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសំិាសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
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3. សោះ ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនឧរាល័រ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. កំនាត់រន្លងរត់ែខសេឧរាល័រ។
3. រករនទាះេអាិតស្ច្ម ែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅសជងងទប្មរនទាះរាះ។
4. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ កត់ចំណាទំីតាំងទប្មសៅេ៊ូមុននឹងសលងកឧរាល័រ។

5. សលងកឧរាល័រនមួយែខសេសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនឧរាល័រ សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់តប្មឹម និងទប្មសៅេ៊ូ េូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងប្ទនារ់សៅេ៊ូប្តូភរានរុញសចញពីឧរាល័រសខាសពលឧរាល័រប្តូភសោះសចញ េូមរុញប្ទនារ់សៅេ៊ូប្តងរ់មកភិញកា្យចូលកែន្លងសែងមមុនសពលោក់ឧរាល័រ។

2. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរន្លងែខសេសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. រិទរង់េអាិតស្ច្ម ែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅសជងងទប្មរនទាះរាះ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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រ៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មភិធីអានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេអាចមានឬអត់

ការសោះរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. សោះ ផ្ទា ំង I/O។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរ៊ូតុងថ្មពលសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
2. សលងកសជងងទប្មរ៊ូតុងថ្មពលសចញពី រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ។
3. សោះស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលសខាសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. សលងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពល (ឬែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ) ពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
5. សលងករ៊ូតុងទ័រថ្មពល រួមនមួយែខសេររេ់វាសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ សហងយិិល់រូរតំណាងរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេសៅនឹងរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលសខាសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពល (ឬែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ) សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មរ៊ូតុងថ្មពលនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M1.6x2) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរ៊ូតុងថ្មពលសៅ សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រនទាះរាះ

ការសោះរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញតាងំរនទាះរាះ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅសជងងទប្មរនទាះរាះ។
2. សោះែខសេឧរាល័រសចញពីរន្លងrt’ែខសេ។
3. សោះស្ចចា  (M2x2) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. សលងកសជងងទប្មរនទាះរាះសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
5. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងសប្រងងតសម្លងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
8. សលងករនទាះរាះ រួមនឹងែខសេសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។

ការែំសងងងរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងររេ់េមាេភារ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់រនទាះរាះចូលសៅក្នុងរន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ចំណា:ំ ប្តងរ់កុំព្យួទ័រសហងយសរងកសអប្កង់។ ចូរប្រាកែថ្ រនទាះរាះប្តូភរានតប្មឹមសេ្មងោ្ន សខាប្ររ់ប្ជុងទាងំរួន។

2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរនទាះរាះនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. មួលស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសខានឹងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេរនទាះរាះសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេរនទាះរាះ។
5. រិតេតុតែែលភា្ជ រ់រនទាះរាះសៅនឹងរង្គុំោក់ៃែ និងរង្គុំកិារចុច។
6. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្មរនទាះរាះនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មរនទាះរាះសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
8. ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរន្លងរត់ែខសេ សហងយរិទរង់េអាិតសៅសជងងទប្មរនទាះរាះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ។់
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ផ្ទា ងំ I/O

ការសោះផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងៃនផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ងំ I/O ។
2. សរងករន្លឹះ និងផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំ I/O ។
3. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពីផ្ទា ំង I/O ។
4. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
5. សលងកផ្ទា ងំ I/O សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងផ្ទា ំង I/O

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងៃនផ្ទា ងំ I/O សហងយិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំង I/O នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O សៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
4. ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅនឹងផ្ទា ំង I/O សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
6. រិតរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង I/O សៅផ្ទា ងំ I/O ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។
4. សោះ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
5. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីពីរ។
7. សោះ កាតឥតែខសេ។
8. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
9. សោះ រ៊ូតុងថ្មពលែែលមានឧករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែនជសប្មងេ។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) និងស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំ សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ោេ់សរងកប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំ។
3. រករង់េអាិតស្ចចា ែែលភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំ I/O សៅកង្ហា រ។
4. រករនទាះរង់េអាិតថ្្ល  សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំង I/O សចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ផិ្ច់ែខសេកង្ហា រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. រករង់េអាិត សរងករន្លឹះ សហងយរនាទា រ់មកផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. រករង់េអាិតស្ច្ម សចញពីែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
8. ផិ្ច់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. សោះស្ចចា  (M2x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
10. សលងកសជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C សចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
11. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
13. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេកិារចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
14. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេពន្លជាសប្កាយកិារចុចសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងអាចសធ្វងរាន។
15. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកាដា រចុច។
3. រនាទា ររនទាះប្តសចវកសអប្កង់ខាងសឆ្វង សហងយចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) និងស្ចចា  (M2.5x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះប្តសចវកសអប្កង់ខាងសិាំសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេ I/O សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះ។
6. រិទរង់េអាិតស្ច្ម ែែលភា្ជ រ់ែខសេ I/O សៅកង្ហា រ។
7. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរិទរង់េអាិតសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
8. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. រិតរង់េអាិតស្ច្ម ែែលភា្ជ រ់ែខសេរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. ោក់សជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច។
11. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម USB ប្រស្ទ C សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
12. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
13. ភា្ជ រ់ែខសេរនទាះរាះសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេរនទាះរាះ។
14. ភា្ជ រ់ែខសេកិារចុចសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេកិារចុច។
15. ភា្ជ រ់ែខសេពន្លជាកិារចុចសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេកិារចុច ប្រេិនសរងអាចសធ្វងរាន។
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តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ។
2. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
3. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
4. ែំសងងង កាតឥតែខសេ។
5. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។
6. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។
7. ែំសងងង ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។
8. ែំសងងង រប្មររាត។
9. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងោក់រាតៃែ និងសប្រងងែំសងងងកិារចុច

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ រប្មររាត។
3. សោះ ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។
4. សោះ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
5. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីមួយ។
6. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សចញពីរន្ធ M.2 ទីពីរ។
7. សោះ កាតឥតែខសេ។
8. សោះ កង្ហា រ។
9. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
10. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
12. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
13. សោះ ឧរាល័រ។
14. សោះ រ៊ូតុងថ្មពលែែលមានឧករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែនជសប្មងេ។
15. សោះ រនទាះរាះ។
16. សោះ ផ្ទា ំង I/O។
17. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះនមួយនឹងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រនាទា រ់ពីអនុភតិតាមជំដនែែលប្តូភរានកំនាត់នមុនមក សយងងសខាេល់ែតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចរាុសណាណា ះ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

ោក់សប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ និងកិារចុចសលងៃិទាោរសេ្មង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង ផ្ទា ំង I/O ។
3. ែំសងងង រនទាះរាះ។
4. ែំសងងង រ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែែែលនជសប្មងេ។
5. ែំសងងង ឧរាល័រ។
6. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
7. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
8. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
9. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
10. ែំសងងង កង្ហា រ។
11. ែំសងងង កាតឥតែខសេ។
12. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីពីរ។
13. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សខាក្នុងរន្ធ M.2 ទីមួយ។
14. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
15. ែំសងងង ថ្ម 3 ប្ោរ់ ឬ ថ្ម 4 ប្ោរ់។
16. ែំសងងង រប្មររាត។
17. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ប្ោយភឺ និងការទាញយក
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ការសរវរចំប្រព័ន្ធ

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរងសោកអ្នកមិនែមននអ្នកជំនាញក្នុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរដាូរការកំនាត់ក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធ្វងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអ្នកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា នាតុែែលោយសខាក្នុងែិ្នកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសងងងសទ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអ្នករដាូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអ្នករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សខាសពលអនារត។

សប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ក្នុងសោលរំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖

● ទទួលព័ត៌មានពីការែំសងងងដែែភរសខាសលងមាា េុីនកំព្យូទ័រររេ់សោកអ្នក ែូចនចំនួនៃនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំៃនដែប្ោយ។
● ែកែប្រព័ត៌មានររេ់ការកំនាត់ររេ់ប្រព័ន្ធ។
● កំនាត់ ឬែកែប្រជសប្មងេែែលអាចសប្ជងេសរីេសោយអ្នកសប្រងប្រាេ់ ែែលមានែូចន ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អ្នកសប្រងប្រាេ់, ប្រស្ទៃនប្ោយថ្េរឹងែែលរានែំសងងង និងសរងកឬរិទឧរករនា៍ចមីង។

ការចូលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចុច F2 ភា្ល មសែងមីីចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នករង់ចាំយូរសហងយងូសដ្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសលចសងងង េូមរនិរង់ចាំរហូតែល់អ្នកសញងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសហងយពយាយ៉មមិងសទវត។

ប្ោរ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសងងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល េ់រដាូរែែលអ្នកសធ្វងប្តូភរានថតទុក រាុែនិមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអ្នកចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

តាោង 3. ប្ោរ់ចុចរុករក 

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជងេយកតៃម្លសខាក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសខាក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

Tab (សថរ) ផ្្ល េ់ទីសៅៃិទាសផិ្តរនាទា រ់។
ចំណា:ំ េប្មារ់ែតកម្ម ភិធីរុករកប្កាហ្វិកេដាង់ោររាុសណាណា ះ។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សខាក្នុងសអប្កង់េំខាន់ ់រង្ហា ញសារមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

មុជានុយរ៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយរ៊ូត one time ប្តូភសរងកកុំព្យូទ័ររេ់អ្នក សហងយរនាទា រ់មកចុច F2 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ េូមែនានាឲំ្យរិទកុំព្យូទ័រ ប្រេិនសរងវាសរងក។
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មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអ្នកអាចរ៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលខប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថ្េរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យសោរ

ចំណា:ំ ការសប្ជងេសរីេDiagnostics នឹងរង្ហា ញសអប្កង់ សោរភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ (System Setup) ែំសងងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា នាតុែែលោយសខាក្នុងែិ្នកសនះអាច ឬមិនអាចរង្ហា ញសងងងសទ។

តាោង 4. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន 

ទិែឋាភាពទូសៅ

កំែនា BIOS រង្ហា ញសលខកំែនា BIOS ។

Service Tag រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

សា្ល កប្ទព្យ រង្ហា ញសា្ល កប្ទព្យររេ់កុំព្យូទ័រ។

សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញសា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទិលិត រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទិលិតររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលខកូែសេវាកម្មរហ័េ រង្ហា ញសលខកូែសេវាកម្មរហ័េររេ់កុំព្យូទ័រ។

សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញសា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

អារ់សែតកម្ម ភិធីរងតរ់ែែលរានចុះហត្ថសលខា រង្ហា ញ ថ្សតងការអារ់សែតកម្ម ភិធីរងតរ់ែែលរានចុះហត្ថសលខាប្តូភរានសរងក ឬសទ។

ថ្ម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីេុខភាពថ្ម។

រឋម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីថ្មរឋម។

កប្មិតថ្ម រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីកប្មិតថ្ម។

សា្ថ នភាពថ្ម រង្ហា ញអំពីសា្ថ នភាពថ្ម។

េុខភាព រង្ហា ញេុខភាពថ្ម។

អាោរ់ទ័រ AC រង្ហា ញថ្សតង អាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានែំសងងងឬសទ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គែំសនាងរការ

ប្រស្ទអង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញប្រស្ទអង្គែំសនាងរការ។

សលីងននាងិកាអតិររមា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការអតិររមា។

ចំនួនេ្នូល រង្ហា ញចំនួនេ្នូលសខាសលងអង្គែំសនាងរការ

ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញទំហំឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

សលខេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញកូែកំនាត់អង្គែំសនាងរការ។

ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញទំហំឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

សលីងននាងិការចចាុរីន្ន រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការរចចាុរីន្ន។

សលីងននាងិកាអរីរមា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការអរីរមា។

កំែនាមីប្កូកូែ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីកំែនាមីប្កូកូែ។

េមត្ថភាព Intel Hyper-Threading រង្ហា ញថ្សតង អង្គែំសនាងរការមានេមត្ថភាព Hyper-Threading (HT) ឬសទ។
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តាោង 4. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន (រានរនិ)

ទិែឋាភាពទូសៅ

រសចចាកភិទយា 64 រ៊ីត រង្ហា ញ ថ្សតងរសចចាកភិទយា 64 រ៊ីតប្តូភរានសប្រងប្រាេ់ឬអត់។

ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ

អង្គចងចាំែែលរានែំសងងង រង្ហា ញចំនួនអង្គចងចាំែែលប្តូភរានែំសងងងេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំែែលមាន រង្ហា ញអង្គចងចាំែែលមានេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលីងនអង្គចងចាំ រង្ហា ញសលីងនអង្គចងចា។ំ

មាូតឆាែនាលអង្គចងចាំ រង្ហា ញមាូតឆាែនាល មួយឬសទ្វ។

រសចចាកភិទយាអង្គចងចាំ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីរសចចាកភិទយាែែលអង្គចងចារំានសប្រង។

ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហ្វិកនរ់ររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ dGPU រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហ្វិកោច់ររេ់កុំព្យូទ័រ។

កំែនា BIOS ភីសែអូ រង្ហា ញកំែនា BIOS ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំភីសែអូ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ប្រស្ទផ្ទា ំង រង្ហា ញអំពីប្រស្ទផ្ទា ងំររេ់កុំព្យូទ័រ។

រុនាភាពរង្ហា ញសែងម រង្ហា ញអំពីរុនាភាពរង្ហា ញសែងមររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូ រង្ហា ញអំពីឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍ Wi-Fi រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ឥតែខសេររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រ៊្លូធូេ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍រ៊្លូធូេររេ់កុំព្យទ័រ។

តាោង 5. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ — មុជានុយជសប្មងេការរ៊ូត 

ជសប្មងេរ៊ូត

ជសប្មងេរ៊ូតកប្មិតខ្ពេ់

សរងក UEFI Network Stack សរងក ឬរិទ UEFI Network Stack ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

មាូែរ៊ូត

មាូតរ៊ូត៖ UEFI ែតរាុសណាណា ះ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីមាូតរ៊ូតររេ់កុំព្យូទ័រសនះ។

សរងក ឧរករនា៍រ៊ូត សរងក ឬរិទឧរករនា៍រ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រសនះ។

លំោរ់រ៊ូត រង្ហា ញលំោរ់រ៊ូត

មាូតែំសងងង BIOS កប្មិតខ្ពេ់ សរងក ឬរិទការកំនាត់ BIOS កប្មិតខ្ពេ់។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

េនដាិេុខប្ចករ៊ូត UEFI សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធសែងមីីសេ្នងេុំឲ្យអ្នកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងសខាសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។

លំនាសំែងម៖ ននិចចាកាលសលងកែលងែត HDD ខាងក្នុង។

តាោង 6. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភោ

កាលររិសច្ឆទ កំនាត់កាលររិសច្ឆទកុំព្យូទ័រនទប្មង់ MM/DD/YYYY ។ ការផ្្ល េ់រិូរកាលររិសច្ឆទ មានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

សពលសភោ កំនាត់សពលសភោកុំព្យូទ័រសខាក្នុងទប្មង់ 24 សមាា ង HH/MM/SS ។ អ្នកអាចរិូររវាងទប្មង ់12 សមាា ងនិង 24 សមាា ង។ ការផ្្ល េ់រិូរសពលសភោ មានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

សរងកការោយការនា៍ SMART សរងកឬរិទ SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, រសចចាកភិទយាប្តួតពិនិត្យសោយខ្លួនឯង
ភិភារ និងោយការនា៍) កំងុងសពលកុំព្យូទ័រ ចារ់សិិងមសែងមីីោយការនា៍ពីកំហុេប្ោយថ្េរឹង។

លំនាសំែងម៖ រិទ។
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តាោង 6. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរន)ិ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

សរងកអូឌីយាូ មុខង្រសនះសរងក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរួមរញចាូល

លំនាសំែងម៖ សរងក។

សរងកមីប្កូហ្វូន សរងក ឬរិទមីប្កូហ្វូន។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

សរងកឧរាល័រខាងក្នុង សរងក ឬរិទឧរាល័រខាងក្នុង។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB

សរងក Boot Support សរងក ឬរិទការរ៊ូតតាមឧរករនា៍ិទាុក USB ែូចនប្ោយថ្េរឹងខាងសប្ៅ ប្ោយអុរទិក និងប្ោយ USB ។

អាចសរងករន្ធ USB ខាងសប្ៅ សរងក ឬរិទរន្ធ USB សែងមីីឲ្យសប្រងរាន ឬអត់សខាក្នុងររិសា្ថ នប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

ប្រតិរតិិការ SATA កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតិិការររេ់ឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយថ្េរឹង SATA ែែលរួមរញចាូល។

លំនាសំែងម៖ RAID ។ SATA ប្តូភរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសែងមីីោបំ្ទ RAID (Intel Rapid Restore Technology) ។

ប្ោយ សរងក ឬរិទឧរករនា៍សិសេងៗែែលសខាសលងផ្ទា ំង

M.2 PCIe SSD-0/SATA-2 លំនាសំែងម៖ សរងក។

SATA-0 លំនាសំែងម៖ សរងក។

ព័ត៌មានអំពីប្ោយ រង្ហា ញពត៌មានៃនឧរករនា៍សិសេងៗែែលសខាសលងផ្ទា ងំ។

ឧរករនា៍សិសេងៗសទវត សរងក ឬរិទឧរករនា៍សិសេងៗែែលសខាសលងផ្ទា ំង។

សរងកកាសមោេ សរងក ឬរិទកាសមោេ ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

ពន្លជាសប្កាយកិារចុច កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតិិការៃនលក្ខនាៈពិសេេររេ់ររេ់ពន្លជាកិារចុច។

លំនាសំែងម៖ រានរិទ។ ពន្លជាកិារចុចនឹងរិទននិចចា។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសលង AC កំនាត់តៃម្លអេ់សពលេប្មារ់កិារចុចសខាសពលអាោរ់ទ័រ AC ប្តូភរានភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ។ រយៈសពលៃនការរិទពន្លជាកិារចុចមានប្រេិទ្ធភាពែតសពលពន្លជាកិារចុចសរងករាុសណាណា ះ។

លំនាសំែងម៖ 10 ភិនាទី។

រយៈសពលរិទពន្លជាសប្កាយកិារចុចសពលសខាសលងថ្ម កំនាត់តៃម្លអេ់សពលេប្មារ់កិារចុចសខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការសខាសលងថ្ម។ រយៈសពលៃនការរិទពន្លជាកិារចុចមានប្រេិទ្ធភាពែតសពលពន្លជាកិារចុចសរងករាុសណាណា ះ។

លំនាសំែងម៖ 10 ភិនាទី។

សអប្កង់រាះ សរងក ឬរិទសអប្កង់រាះេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។
ចំណា:ំ សអប្កង់រាះ នឹងែតងែតែំសនាងរការសខាក្នុងការកំនាត់ BIOS សោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការកំនាត់សនះ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

តាោង 7. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយភីសែអូ 

ភីសែអូ

កប្មិតពន្លជា LCD

ពន្លជាសខាសលងថ្មពលថ្ម កំនាត់ពន្លជាសអប្កង់សខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការសោយសប្រងថ្មពលថ្ម។

ពន្លជាសលងថ្មពល AC កំនាត់ពន្លជាសអប្កង់សខាសពលកុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការសោយសប្រងថ្មពល AC។

EcoPower សរងកឬរិទ EcoPower ែែលរសងតងនអាយុកាលថ្មសោយរន្ថយពន្លជាសអប្កង់សខាសពលែែលេមប្េរ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

តាោង 8. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុខ 

េនិិេុខ

ចាក់សសាការកំនាត់អ្នកប្ររ់ប្រង សរងកឬរិទ អ្នកសប្រងពីការែំសងងង BIOS សខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។
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តាោង 8. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុខ (រានរនិ)

េនិិេុខ

លំនាសំែងម៖ រិទ។

រំលងពាក្យេំង្ត់ រំលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងពាក្យេមា្ង ត់សលងប្ោយថ្េរឹងខាងក្នុង ែែលេួរភា្ល មៗអំងុងសពលចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងង ភិញ។

លំនាសំែងម៖ រានរិទ។

សរងកការែកែប្រពាក្យេមា្ង ត់មិនែមនអ្នកប្ររ់ប្រង សរងក ឬរិទជសប្មងេអ្នកសប្រងសែងមីីរិូរប្រព័ន្ធនិងពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹងសោយមិនប្តូភការពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

ផ្្ល េ់រិូរការែំសងងងែែលមិនែមនអ្នកប្ររ់ប្រង

អនុញ្ញា តឲ្យរន្លឹះផ្្ល េ់រិូរឥតែខសេផ្្ល េ់រិូរ សរងក ឬរិទការផ្្ល េ់រិូរជសប្មងេការកំនាត់ ប្រេិនសរងពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

អារ់សែតហ្វជាមែភរការ់េ៊ុល UEFI សរងកឬរិទការអារ់ែែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែតការ់េ៊ុល UEFI ។

កម្មភិធីតាមោនកុំព្យូទ័រ សរងក ឬរិទអនិរមុខមូឌុល BIOS ៃនសេវាកម្ម Computrace(R) ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute Software ។

Intel Platform Trust Technology សរងក សរងកឬរិទភាពសមងលសញងញៃន Platform Trust Technology (PTT) ចំសពាះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

PPI Bypass េប្មារ់ Clear Commands សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសែងមីីរំលង BIOS Interface Presence Interface (PPI) សពលសចញពាក្យរញ្្ជ  Clear ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

េមាអា ត សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីជប្មះព័ត៌មានអំពីមាចា េ់ PTT សហងយប្តងរ់ PTT សៅលក្ខនាៈសែងមភិញ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

Intel SGX សរងកឬរិទ Intel Software Guard Extensions (SGX) សែងមីីិិល់នូភររិសា្ថ នមានេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាងរការកូែ/ិទាុកព័ត៌មានរសេងរ។

លំនាសំែងម៖ ប្ររ់ប្រងសោយេូហ្វែភរ

SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយេនិិេុខ
SMM)

សរងកឬរិទការការពារ UEFI SMM Security Mitigation រែន្ថម។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេសនះអាចរណិាលឲ្យមានរញ្ហា ភាពប្តូភោ្ន  ឬការរាត់រង់មុខង្រនមួយនឹងឧរករនា៍ និងកម្ម ភិធីចាេ់ៗមួយចំនួន។

សរងកពាក្យេមា្ង ត់ែែលខា្ល ំង សរងក ឬរិទពាក្យេមា្ង ត់ពិរាកខា្ល ងំ

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ ប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរីរមា និងអតិររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងអ្នកប្ររ់ប្រង។

ពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង កំនាត់ ផ្្ល េ់រិូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង (admin) (សពលខ្លះសៅថ្ពាក្យេមា្ង ត់ "setup (ែំសងងង)") ។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ កំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

សរងកការរិទពាក្យេមា្ង ត់សម (Enable Master Password
Lockout)

សរងក ឬរិទការោបំ្ទពាក្យេមា្ង ត់សម។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

តាោង 9. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព 

រ៊ូតេុភត្ថិភាព

សរងករ៊ូតេុភត្ថិភាព សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីសប្រង boos ែតេូហ្វែភរែែលមានេុពលភាពរាុសណាណា ះ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ចំណា:ំ សែងមីីសរងករ៊ូតមានេុភត្ថិភាព កុំព្យូទ័រប្តូភេ្ថិតសខាក្នុងមាូតរ៊ូត UEFI សហងយជសប្មងេ Enable Legacy Option ROMs ចាំរាច់ប្តូភរិទ។

មាូតរ៊ូតេុភត្ថិភាព សប្ជងេមាូតប្រតិរតិិការរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

លំនាសំែងម៖ មាូតោក់ឲ្យសប្រង។

ចំណា:ំ មាូតោក់ឲ្យសប្រងប្តូភរានសប្ជងេសរីេេប្មារ់ែំសនាងរការធម្មតាៃនរ៊ូតេុភត្ថិភាព។
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តាោង 10. ជសប្មងេតំសងងងប្រព័ន្ធ—មីនុយការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ 

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

សរងកមាូតផ្ទា ល់ខ្លួន សរងកឬរិទកូនសសាសខាក្នុងមូលោឋា នទិន្នន័យេុភត្ថិភាព PK, KEK, db និង dbx សែងមីីែកែប្រ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចមាូតតាមតប្មូភការ សប្ជងេយកតៃម្លតាមតប្មូភការេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

លំនាសំែងម៖ PK ។

តាោង 11. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្រតិរតិិ 

ែំសនាងរការ

រសចចាកភិន្ជ  Intel Hyper-Threading សរងកឬរិទរសចចាកភិទយា Intel Hyper-Threading សែងមីីសប្រងប្រាេ់ធននានអង្គែំសនាងរការរានកាន់ែតមានប្រេិទ្ធិភាព។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

Intel SpeedStep សរងកឬរិទរសចចាកភិទយា Intel SpeedStep សែងមីីែកតប្មូភចំនួនភេុល និងសប្រកង់េ្នូលររេ់អង្គែំសនាងរការនថ្មភនិសោយកាត់រន្ថយការសប្រងថ្មពលនមធ្យម និងការិលិត
កស៉ៅដា ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

រសចចាកភិទយា Intel TurboBoost សរងក ឬរិទមាូត Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។ ប្រេិនសរងសរងក សនាះប្ោយភឺ Intel TurboBoost រសងតងនែំសនាងរការៃន CPU ឬប្កាហ្វិកអង្គ
ែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

ការោបំ្ទពហុេ្នូល ផ្្ល េ់រិូរចំនួនេ្នូល CPU ែែលមានេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ តៃម្លលំនាសំែងមប្តូភរានកំនាត់សៅនចំនួនអតិររមាៃនេ្នូល។

លំនាសំែងម៖ ប្ររ់េ្នូល។

សរងក C-States Control សរងក ឬរិទេមត្ថភាព CPU សែងមីីចូល និងសចញពីលក្ខនាៈមានថ្មពលទារ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

តាោង 12. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល

ភាញា ក់សខាសលង AC អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសរងក សហងយចារ់សិដាងមែំសនាងរការសខាសពលថ្មពល AC ប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សៅកុំព្យូទ័រ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

សរងកសខាសពលសភោេ្វ័យប្រភតិិ អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិេប្មារ់ៃថ្ង និងសពលសភោែែលរានកំនាត់។

លំនាសំែងម៖ រានរិទ។ ប្រព័ន្ធនឹងមិនសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិសទ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធសាកថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រែំសនាងរការសខាសលងថ្មក្នុងអំងុងសពលសប្រងថ្មពល។ សប្រងជសប្មងេខាងសប្កាមសែងមីីការពារការសប្រងប្រាេ់ថ្មពល AC សខាចសនា្ល ះសពលនក់ោក់ណាមួយ។

លំនាសំែងម៖ Adaptive ។ ការកំនាត់ថ្មប្តូភរានសធ្វងឲ្យប្រសេងរតាមតប្មូភការសោយែិអាកសលងលំនាំសប្រងប្រាេ់ថ្មធម្មតាររេ់អ្នក។

សរងក Advanced Battery Charge Configuration អនុញ្ញា តការកំនាត់សាកថ្មនន់ខ្ពេ់ចារ់ពីៃថ្ងសធ្វងការែំរូងរហូតែល់សពលសធ្វងការនក់ោក់មួយ។ ការសាកថ្មនន់ខ្ពេ់រសងតងនេុខភាពថ្មនអតិររមា ប្េរសពលែែលសខាែតោំប្ទែល់ការសប្រងប្រាេ់
សប្ចងនក្នុងកំងុងសពលៃថ្ងសធ្វងការ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

រិទ Sleep (ការសែក) ោោងំកុំព្យូទ័រពីការចូលសៅកាន់មាូតសែក (S3) សខាក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសរងក កុំព្យួទ័រនឹងមិនសែកសទ Intel Rapid Start នឹងប្តូភរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតិិ សហងយជសប្មងេថ្មពលប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការនឹងប្តូភរានចំហ
សចាលប្រេិនសរងវាប្តូភរានកំនាត់សៅសែក។

សរងកោំប្ទការោេ់តាម USB សរងកឧរករនា៍ USB សែងមីីោេ់កុំព្យូទ័រពីការេម្ងំ។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

សរងក Intel Speed Shift Technology (រសចចាក ភិទយារដាូរសលីងន
Intel)

សរងក ឬរិទរសចចាកភិទយា Intel Speed Shift ែែលអាចឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសប្ជងេសរីេការប្រតិរតិិររេ់អង្គែំសនាងរការែែលេមប្េរសោយេ្វ័យប្រភតិិ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

កុងតាក់រប្មរ សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកឲ្យែំសនាងរការពីសា្ថ នភាពរិទសខាសពលែែលរប្មរប្តូភរានសរងក។
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តាោង 12. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្ររ់ប្រងថ្មពល (រានរនិ)

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល

លំនាសំែងម៖ សរងក។

តាោង 13. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥតែខសេ 

ឥតែខសេ

កុងតាក់ោ្ម នែខសេ កំនាត់ថ្សតងឧរករនា៍ឥតែខសេមួយណាែែលអាចរញ្្ជ សោយកុងតាក់ឥតែខសេ។ េប្មារ់ប្រព័ន្ធ Windows 8 សនះប្តូភរានប្ររ់ប្រងសោយប្ោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសោយផ្ទា ល់។ ន
លទ្ធិល ការកំនាត់សនះមិនរាះពាល់ឥរិយ៉រថកុងតាក់ឥតែខសេសទ។

ចំណា:ំ សខាសពល WLAN និង WiGig មានភតិមាន សនាះ ការសរងក/រិទ ឧរករនា៍ប្តូភរានចងនមួយោ្ន ។ ែូសច្នះពួកវាមិនអាចសរងក ឬរិទសោយឯកោជ្យរានសទ។

WLAN លំនាសំែងម៖ សរងក។

រ៊្លូធូេ លំនាសំែងម៖ សរងក។

Wireless Device Enable (សរងកឧរករនា៍ឥតែខសេ) សរងក ឬរិទឧរករនា៍ WLAN/រ៊្លូធួេ ខាងក្នុង។

WLAN លំនាសំែងម៖ សរងក។

រ៊្លូធូេ លំនាសំែងម៖ សរងក។

តាោង 14. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥរិយ៉រថ POST 

ឥរិយ៉រទ POST

សរងកប្ោរ់ចុចចាក់សសាសលខ សរងក ឬរិទប្ោរ់ចុចចាក់សសាសលខសខាសពលកុំព្យូទ័ររ៊ូត។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

សរងកការប្ពមានពីអាោរ់ទ័រ អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័ររង្ហា ញសារប្ពមានអាោរ់ទ័រកំងុងសពលរ៊ូត។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

រែន្ថមសពលសភោ BIOS POST កំនាត់សពលសភោិទាុកររេ់ BIOS POST (Power-On Self-Test) ។

លំនាសំែងម៖ 0 ភិនាទី។

រ៊ូតរហ័េ កំនាត់សលីងនែំសនាងរការរ៊ូត UEFI ។

លំនាសំែងម៖ ទាងំប្េុង។ ែំសនាងរការដែែភរសពញសលញ និងកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធក្នុងកំងុងសពលរ៊ូត។

ជសប្មងេរិទសសារ Fn សរងក ឬរិទមាូតចាក់សសារ Fn។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

មាូតចាក់សសា លំនាសំែងម៖ មាូតចាក់សសាទីពីរ។ មាូតចាក់សសាទីពីរ = ប្រេិនសរងជសប្មងេសនះប្តូភរានសប្ជងេសរីេ សនាះប្ោរ់ចុច F1-F12 នឹងសេតនកូែមុខង្រលក្ខនាៈទីពីរររេ់វា។

ងូសដ្គ សពញសអប្កង់ សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រសែងមីីរង្ហា ញងូសដ្គ សពញសអប្កង់ ប្រេិនសរងរុនាភាពរង្ហា ញសអប្កង់ប្តូភនឹងរូរភាព។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ការប្ពមាន និងកំហុេ សប្ជងេសរីេេកម្មភាពសខាសពលជួរប្រទះការប្ពមាន ឬកំហុេកំងុងសពលរ៊ូត។

លំនាសំែងម៖ ិិល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ រញ្ឈរ់ ជូនែំនាឹង សហងយរង់ចាំការរញចាូលពីអ្នកសប្រងសខាសពលមានការប្ពមានឬកំហុេប្តូភរានរកសញងញ។

ចំណា:ំ កំហុេែែលចាត់ទុកថ្េំខាន់ចំសពាះប្រតិរតិិការដែែភរកុំព្យូទ័រនឹងែតងែតរញ្ឈរ់កុំព្យូទ័រ។

តាោង 15. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយនិម្មិតកម្ម 

និម្មិតកម្ម

រសចចាកភិទយានិម្មិតររេ់ Intel សរងកកុំព្យូទ័រសែងមីីែំសនាងរការមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

VT for Direct I/O (VT េប្មារ ់I/O ផ្ទា ល់) សរងកកុំព្យូទ័រសែងមីីអនុភតិរសចចាកភិន្ជ និម្មិតេប្មារ់ I/O សោយផ្ទា ល់ (VT-d) ។ VT-d រជានភិធីសាប្េ្តររេ់ Intel ែែលិិល់ការនិម្មិតេប្មារ់ែិនទីអង្គចងចា ំI/O ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

68 ការសរវរចំប្រព័ន្ធ



តាោង 16. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទាំ 

តំែហទាំ

សា្ល កប្ទព្យ រសងតងតសា្ល កប្ទព្យេកម្មប្រព័ន្ធែែលអាចប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សោយអ្នកប្ររ់ប្រងែិ្នកព័ត៌មានភិទយាសែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាប្រព័ន្ធនក់ោក់។ សខាសពលមានការកំនាត់សខាក្នុង BIOS សនាះ
សា្ល កប្ទព្យេកម្មមិនអាចប្តូភរានផ្្ល េ់រិូរសទ។

Service Tag រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសែងមីីេស្គង្្គ ះពីរូរភាព BIOS អាប្កក់ ែោរណាែិ្នករ្លុករ៊ូតរជាសខាែែែល និងកំពុងែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

ចំណា:ំ ការេស្គង្្គ ះ BIOS ប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីជួេជុលរ្លុក BIOS សម សហងយមិនអាចែំសនាងរការរានសទ ប្រេិនសរងរ្លុករ៊ូតប្តូភរានខូច។ សលងេពីសនះសទវត
លក្ខនាៈពិសេេសនះមិនអាចែំសនាងរការរានក្នុងករនាីខូច EC, ខូច ME ឬរញ្ហា ដែែភរសទ។ រូរភាពេស្គង្្គ ះប្តូភែតមានសខាសលងប្ោយថ្េរឹងែែលរានអុីនប្រីរ។

សិារ BIOS សោយេ្វ័យប្រភតិិ អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រ េស្គង្្គ ះ BIOS សោយេ្វ័យប្រភតិិសោយមិនប្តូភការេកម្មភាពអ្នកសប្រង។ លក្ខនាៈពិសេេសនះតប្មូភឲ្យកំនាត់ BIOS Recovery from
Hard Drive (ការេស្គង្្គ ះ BIOS ពីប្ោយថ្េរឹង) សរងក។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

ចារ់សិដាងមលុរទិន្នន័យ ប្រយ័ត្ន: ប្រតិរតិិការលុរេុភត្ថិភាពសនះនឹងលុរព័ត៌មានតាមភិធីមួយែែលវាមិនអាចប្តូភរានទាញយកមកភិញរានសទ។

ប្រេិនសរងសរងក សនាះ BIOS នឹងតំសងងងភែិការលុរទិន្នន័យេប្មារ់ឧរករនា៍ិទាុកែែលប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹង motherboard សខាសពលរ៊ូតរនាទា រ់។

លំនាសំែងម៖ រិទ។

អនុញ្ញា តសអាយ BIOS ទមា្ល ក់ជំនាន់ ប្ររ់ប្រងការជប្មះកម្ម ភិធីរងតរ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាពីមុន។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

តាោង 17. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ 

កំនាត់សហតុរណាដា ញ

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ថ្មពល រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្ពឹតិិការនា៍ថ្មពល

លំនាសំែងម៖ រក្សា។

កំនាត់សហតុប្ពឹតិិការនា៍ររេ់ BIOS រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្ពឹតិិការនា៍ BIOS ។

លំនាសំែងម៖ រក្សា។

កំនាត់សហតុៃនប្ពឹតិិការនា៍កំសៅ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្ពឹតិិការនា៍កស៉ៅដា

លំនាសំែងម៖ រក្សា។

តាោង 18. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយ SupportAssist 

SupportAssist

Dell Auto operating system Recovery
Threshold (ចំនុចេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការេ្វ័យប្រភតិិររេ់ Dell)

ប្ររ់ប្រងលំហូររ៊ូតសោយេ្វ័យប្រភតិិេប្មារ់កុងេូលរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist និងេប្មារ់ឧរករនា៍សិារសងងង ភិញររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ។

លំនាសំែងម៖ 2 ។

SupportAssist operating system Recovery
(ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ SupportAssist)

សរងក ឬរិទលំហូររ៊ូតេប្មារ់ឧរករនា៍សាដា រសងងងភិញៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ SupportAssist ក្នុងករនាីមានកំហុេមួយចំនួនសកងតសងងង។

លំនាសំែងម៖ សរងក។

ការអារ់សែត BIOS សខាក្នុង Windows

សេចកិីតប្មូភនមុន

េូមែនានាឲំ្យអារ់សែត BIOS (ការែំសងងងប្រព័ន្ធ), សខាសពលអ្នកោក់ជំនួេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬប្រេិនសរងមានការអារ់ែែត។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ សរងេិនន BitLocker ប្តូភរានសរងក វាប្តូភែតផ្អា កេិនមុននឹងអារ់សែត BIOS ប្រព័ន្ធ រនាទា រ់មកសរងកវាសងងង ភិញរនាទា រ់ពីអារ់សែត BIOS ប្តូភរានចរ់។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។

● រញចាូល សា្ល កសេវាកម្ម ឬ កូែសេវាកម្មរហ័េ រួចចុចសលង ែេ្វងរក។
● ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។
● ចុច កម្មភិធីរញ្្ជ រកសមងល និងអនុភតិតាមការែនានាសំខាសលងសអប្កង់។

3. សរងេិននអ្នកមិនអាចរកសា្ល កសេវាកម្ម ចូរចុចសលង រុករកិលិតិលទាំងអេ់។
4. សប្ជងេយកប្រស្ទែែលប្តឹមប្តូភសែងមីីសៅែល់ទំព័រិលិតិល។
5. សប្ជងេសរីេមាូែែលកុំព្យូទ័រររេ់សោកអ្នក តាមសលខមាូែែលររេ់វា។

ចំណា:ំ ទំព័រ ការោំប្ទិលិិល ៃនកុំព្យូទ័រររេ់សោកអ្នករង្ហា ញមក។

6. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។

ចំណា:ំ ែិ្នកប្ោយភឺ និងែិ្នកទាញយកប្តូភរានរង្ហា ញ។

7. ចុច Category រួចសប្ជងេសរីេ BIOS ពីរញ្ជីនា្ល ក់ចុះ។
8. ចុចរ៊ូតុងរិទសរងក រង្ហា ញការទាញយកេប្មារ់កុំព្យូទ័រសនះ XXXXXXX។

ចំណា:ំ XXXXXXX រង្ហា ញពីសា្ល កសេវាកម្ម។

9. កំនាត់សមងលឯកសារ BIOS ចុងសប្កាយរំិុត និងចុច ទាញយក។
10. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារកែន្លងែែលអ្នករានរក្សាទុកឯកសារែែលអាចប្រតិរតិិ BIOS រាន។
11. ចុចិទាួនសលងឯកសារប្រតិរតិិ BIOS ប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ អនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់។

ការអារ់សែត BIOS សខាសលងប្រព័ន្ធនមួយនឹង BitLocker ែែលរានសរងក

ប្រយ័ត្ន: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអ្នករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអ្នកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិន្នន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រនានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS ររេ់សោកអ្នក សោយសប្រង USB ដ្លា េប្ោយ

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងប្រព័ន្ធមិនអាចចូលសៅក្នុង Windows រាុែនិប្តូភការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សនាះ េូមទាញយកឯកសារ BIOS សោយសប្រងប្រព័ន្ធសិសេង សហងយរក្សាទុកវាចូលសៅក្នុងប្ោយដ្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។

ចំណា:ំ សោកអ្នកប្តូភការសប្រងប្ោយដ្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោឋា ន SLN143196 ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកសារអារ់សែត BIOS ក្នុងទប្មង់ .exe សៅក្នុងកំព្យូទ័រមួយសទវត។
2. ចម្លងឯកសារ .exe សៅក្នុងប្ោយដ្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
3. រញចាូលប្ោយដ្វា េ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅក្នុងប្រព័ន្ធែែលប្តូភការអារ់សែត BIOS ។
4. ចារ់សិិងមប្រព័ន្ធមិងសទវត សហងយចុច F12 សខាសពលរូរងូសដ្គ  Dell សលចសងងងសែងមីីរង្ហា ញ One Time Boot Menu ។
5. សោយសប្រងប្ោរ់ចុចេញ្ញា ប្ពួញ េូមសប្ជងេសរីេ USB Storage Device សហងយចុច Enter ។
6. ប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C \> ភា្ល ម។
7. ែំសនាងរការឯកសារសោយវាយស ្ម ះឯកសារសពញ សហងយចុច Enter

8. BIOS Update Utility ប្តូភរានរង្ហា ញសងងង។ អនុភតិតាមការែនានាសំខាសលងសអប្កង់។
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រូរ 1. សអប្កង់អារ់សែត DOS BIOS

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព Dell BIOS សខាក្នុងររិយ៉កាេ Linux និង Ubuntu

ប្រេិនសរងអ្នកចង់អារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS ក្នុងររិសា្ថ ន Linux ែូចន Ubuntu, ចូរសមងលhttps://www.dell.com/support/article/sln171755/។

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

សធ្វងរចចាុរីន្នភាពប្រព័ន្ធ BIOS ររេ់អ្នកសោយសប្រងឯកសារ BIOS update.exe ែែលចម្លងសៅឧរករនា៍ USB FAT32 សហងយសធ្វងការរ៊ូតពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time ។

អំពីកិចចាការសនះ

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS

អ្នកអាចែំសនាងរការឯកសារសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពី Windows សោយសប្រង USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអ្នកក៏អាចសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សខាសលងប្រព័ន្ធ។

ប្រព័ន្ធ Dell ភារសប្ចងនប្តូភរានរសងតងតសងងងរនាទា រ់ពីឆា្ន ំ 2012 មានេមត្ថភាពសនះសហងយអ្នកអាចរញ្្ជ ក់សោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អ្នកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។
ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS សនះ។

ចំណា:ំ មានែតប្រព័ន្ធែែលមានជសប្មងេ BIOS Flash Update សខាក្នុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ អាចសប្រងមុខង្រសនះរាន។

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពពីមុជានុយរ៊ូតែតមួយ One-Time Boot Menu

សែងមីីសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ររេ់អ្នកពីមុជានុយចារ់សិដាងម F12 One-Time អ្នកប្តូភការ៖

● USB ប្តូភរានជប្មះសៅនទប្មង់ប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (វាមិនចាំរាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្រតិរតិិការ BIOS ែែលអ្នករានទាញយកពី ភិរសាយររេ់ Dell Support សហងយចម្លងសៅ USB

● អាោរ់ទ័រថ្មពល AC ភា្ជ រ់សៅប្រព័ន្ធ
● ថ្មប្រព័ន្ធមុខង្រសែងមីីសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការសរងការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័ត្ន: ដមរិទប្រព័ន្ធក្នុងកំងុងសពលសធ្វងការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។ ការរិទប្រព័ន្ធអាចសធ្វងកា្យប្រព័ន្ធមិនែំសនាងរការក្នុងការរ៊ូត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ក្នុងសា្ថ នភាពរិទ សោត USB ែែលអ្នករានចម្លងចូលសៅក្នុងរន្ធ USB ររេ់ប្រព័ន្ធ។
2. សរងកនូភប្រព័ន្ធ សហងយចុចសលងប្ោរ់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់ មុជានុយ One-Time Boot, រន្លិចពនា៌ BIOS Update សោយប្រី mouse ឬប្ោរ់ចុច រួចវាយសៅសលងប្ោរ់ចុច Enter.
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3. មុជានុយ BIOS សធ្វងរចចាុរីន្នភាពនឹងសរងកសងងង រួចចុចសៅសលងFlash from file។

4. សប្ជងេសរីេយក external USB device
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5. សខាសពលែែលឯកសារប្តូភរានសប្ជងេសរីេរួច, ចុចពីរែងសៅសលងឯកសារសោលសៅេប្មារ់ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព រួចចុចរញ្ជូន។

6. ចុចសៅសលង Update BIOS (អារ់សែត BIOS) រនាទា រ់មកប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសងងង ភិញសែងមីីផ្្ល េ ់BIOS ។
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7. សខាសពលរញចារ់ប្រព័ន្ធនឹងរ៊ូតសងងងភិញសហងយែំសនាងរការការសធ្វងរចចាុរីភាព BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
តាោង 19. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង 

ប្រស្ទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អ្នកអាចរសងតងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុខកប្មិតមូលោឋា នេប្មារ់ទិន្នន័យសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអ្នកសខាសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកប្ររ់ប្រង សខាសពលេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាណា ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សខាក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក Security សហងយចុច Enter ។
សអប្កង់ Security រង្ហា ញសងងង។

2. សប្ជងេយក System/Admin Password សហងយរសងតងតពាក្យេមា្ង ត់សខាក្នុងចសនា្ល ះទំសនរ Enter the new password ។
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សប្រងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖

● ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យេមា្ង ត់មិនអាចមានសលខចារ់ពី 0 ែល់ 9 រានសទ។
● មានែតតួអកសេរតូចរាុសណាណា ះែែលអាចសប្រងរាន តួអកសេរធំមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។
● មានែតតួអកសេរពិសេេែូចខាងសប្កាមែែលប្តូភរានអនុញ្ញា ត៖ ែកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នករានរញចាូលមុនសខាក្នុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសេ្នងេុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភនានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សខាក្នុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនពយាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សខាក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយក System Security សហងយចុច Enter ។
សអប្កង់ System Security រង្ហា ញសងងង។

2. សខាក្នុងសអប្កង់ System Security (េនិិេុខប្រព័ន្ធ) សិទាមងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់) រជា រានសោះសសា។
3. សប្ជងេយក System Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. សប្ជងេយក Setup Password ែក ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ ់សហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសខាសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអ្នកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសខាសពលមានការទាមទារ។

5. ចុច Esc សហងយសារមួយនឹងសេ្នងេុំអ្នកឲ្យរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។
6. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ សហងយចាកសចញពីការែំសងងងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS នឹងសធ្វងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS ក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះ រប្មររាត។
2. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
3. រង់ចាំមួយនាទី។
4. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
5. ែំសងងង រប្មររាត។

ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលខេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីជប្មះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ BIOS េូមសធ្វងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អ្នករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។
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ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានឯកសារែែលភា្ជ រ់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អ្នក។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា

កម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសា្គ ល់ថ្នកម្មភិធីសោរភិនិច្ឆ័យ ePSA)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  SupportAssist រជារានភា្ជ រ់សខាក្នុង BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយសោយខ្លួនឯងខាងក្នុង។ កម្មភិធី
ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  SupportAssist ិដាល់នូភជសប្មងេមួយចំនួនេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់ ឬប្កុមឧរករនា៍។ វាអនុញ្ញា តកា្យអ្នក៖

● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូែអនិរេកម្ម។
● សធ្វងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានរោជ័យ
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលរង្ហា ញ ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសាររញ្ហា ែែលរង្ហា ញថ្សតងមានរញ្ហា ឬសទអំងុងសពលសធ្វងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាខ្លះរជាេប្មារ់ែតឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនសនាះសទ សហងយតប្មូភឲ្យមានអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ចូរប្រាកែននិចចាថ្អ្នកមានភតិមានសខាមុខកុំព្យូទ័រសពលសតេិ ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា រានសធ្វងសងងង។

េប្មារ់ពរែន្ថម េូមសមងល ការប្តួតពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូត SupportAssist ។

កម្មភិធីេ្វ័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េច (Built-in self-test, BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

មាន BIST រីប្រស្ទសិសេងោ្ន សែងមីីពិនិត្យសមងលែំសនាងរការ ៃនសអប្កង់ ិ្លូភថ្មពល និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសធ្វងសតេិទាំងសនះរជានការេំខាន់សែងមីីវាយតៃម្លប្រេិនសរង LCD ឬផ្ទា ំងប្រព័ន្ធប្តូភការរិូរថ្មី។

1. M-BIST ៖ M-BIST រជានឧរករនា៍ភិនិច្ឆ័យេ្វ័យសតេិែែលមានប្សារ់ររេ់ប្រព័ន្ធែែលសធ្វងឲ្យមានភាពប្រសេងរសងងងៃនភាពប្តឹមប្តូភៃនការ ភិនិច្ឆ័យសលងការរោជ័យឧរករនា៍រញ្្ជ ែែលរានភា្ជ រ់សខាសលងប្រព័ន្ធ (EC)។ M-BIST ប្តូភែតសរងកែំសនាងរតាមធម្មតាមុន POST
និងអាចែំសនាងរការសខាសលងប្រព័ន្ធោ្ម នែំសនាងរការរានែែរ។

2. L-BIST៖ L-BIST រជានការិិល់រែន្ថមមួយសៅកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេ្វ័យប្រភតិិសខាសពល POST ។
3. សអប្កង់ LCD-BIST: សអប្កង់ LCD BIST នសតេិសោរភិនិច្ឆ័យិិល់រែន្ថមែែលប្តូភរានែនានាំតាមរយៈកម្ម ភិធីវាយតៃម្លប្រព័ន្ធមុនរ៊ូត (Preboot System Assessment, PSA) សខាសលងប្រព័ន្ធចាេ់។

តាោង 20. មុខង្រ 

M-BIST L-BIST

សោលរំនាង វាយតៃម្លសា្ថ នភាពេុខភាពររេ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ពិនិត្យសមងលប្រេិនសរងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធកំពុងិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅសអប្កង់ LCD តាមរយៈការសធ្វងសតេិ
សោយថ្មពលិ្លូភសអប្កង់ LCD ។

រន្លឹះ ចុចប្ោរ់ចុច <M> និងរ៊ូតុងថ្មពល។ រួមរញចាូលោ្ន សៅក្នុងការភិនិច្ឆ័យកូែកំហុេ LED ែតមួយ។ រានចារ់សិិងមែំសនាងរការសោយ
េ្វ័យប្រភតិិអំងុងសពល POST ។

េូចនាករៃនកំហុេ ពន្លជា LED ថ្មនមួយ ពនា៌សលយងទុំចាេ់ សលខកូែកំហុេ LED ថ្ម ៃន \ [2,8] ការសោតស្្លងងពនា៌សលយងទុំ x2, រនាទា រ់មក
ផ្អា ករនាទា រ់មក សោតស្្លងងពនា៌េ x8។

ការែនានាំជួេជុល រង្ហា ញពីរញ្ហា នមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ រង្ហា ញពីរញ្ហា នមួយផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សខាសពលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកែំសនាងរការ Dell SupportAssist OS Recovery ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10 ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាច
សកងតសងងងមុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អ្នក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។
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អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ់ Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសខាសពលែែលវារោជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរឋម សោយសារការរោជ័យែិ្នកេូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមចូលសមងល សេវភសណែនានាំអ្នកសប្រងប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
ពន្លជារញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្ម

ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្មរង្ហា ញពីសា្ថ នភាពថ្មពល និងថ្មររេ់កុំព្យូទ័រ។ ទាំងសនះរជានសា្ថ នភាពថ្មពល៖

ពនា៌េប្កាេ់៖អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ់ សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

￼ពនា៌សលយងទុំ៖កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ៖

● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
● កុំព្យុទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5% ។
● កុំព្យុទ័រេ្ថិតសខាក្នុងសា្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មពលក៏អាចសោតស្្លងងពនា៌សលយង្្លឹរែ្្លតៗ ឬពនា៌េសយ៉ងសៅតាម "កូែរ៊ីរ" ែែលរានកំនាត់នមុនែែលរង្ហា ញពីការរោជ័យសិសេងៗ។

ឧទាហរនា៍៖ ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលយងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងរនិរហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនមានអង្គចងចា ំឬ RAM ប្តូភរានរកសញងញ។

តាោងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាសំិសេងៗៃន ពន្លជាស្្លងងថ្មពល និងពន្លជាស្្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាំងរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

ចំណា:ំ កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  និងែំសណាះប្សាយែែលែនានាខំាងសប្កាមរសងតងតក្នុងសោលរំនាងេប្មារ់អ្នករសចចាកសទេសេវាកម្ម Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា ។ អ្នករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាសំោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការខូចខាត
សោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។

តាោង 21. កូែ LED ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ 

កូែពន្លជា ភិនិច្ឆ័យ (ពនា៌សលយងទុំ ពនា៌េ) ការររិយ៉យពីរញ្ហា

1,1 រោជ័យក្នុងការរកសញងញ TPM

1,2 រោជ័យដ្វា េ SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

1.5 រោជ័យ i-Fuse

1,6 រោជ័យ EC ខាងក្នុង

2,1 រោជ័យអង្គែំសនាងការ

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

2,3 មិនសា្គ ល់អង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)

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

2,5 អង្គចងចាំតំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 រោជ័យសអប្កង់ - សារ SBIOS

2,8 រោជ័យសអប្កង់ - ការរកសញងញ EC ៃនការរោជ័យិ្លូភថ្មពល

3,1 រោជ័យថ្ម CMOS

3,2 រោជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ BIOS

3,4 រកសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 រោជ័យថ្មពល

3,6 ការដ្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)
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ការសរងកអង្គចងចាំ Intel Optane

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងររារភារកិចចា ចុចសលងប្រអរ់ែេ្វងរក សហងយវាយពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។
2. ចុចពាក្យ Intel Rapid Storage Technology។

ផ្ទា ំង ភីនែូ Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានរង្ហា ញសងងង។
3. សខាសលងសថរ Status េូមចុច Enable សែងមីីសរងកអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. សខាសលងសអប្កង់ប្ពមាន េូមសប្ជងេសរីេប្ោយែែលសលយនប្តូភោ្ន  រួចចុច Yes សែងមីីរនិសរងកអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5. ចុច អង្គចងចា ំIntel Optane#menucascade-separatorReboot សែងមីីរញចារ់ការសរងកអង្គចងចា ំIntel Optane ររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ កម្មភិធីមួយចំនួនអាចចំណាយសពលែំសនាងរការរនិរនាទា រ់រីែងសប្កាយពីការសរងកសែងមីីសមងលសញងញពីអត្ថប្រសយ៉ជន៍ែំសនាងរការសពញសលញ។

ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: រនាទា រ់ពីរិទអង្គចងចាំ Intel Optane េូមកុំលុរប្ោយភឺេប្មារ់ Intel Rapid Storage Technology សចញឲ្យសសាះ សប្ពាះវានឹងសធ្វងឲ្យសអប្កង់សលចសចញកំហុេពនា៌សខវភ។ ចំនុាចប្រទាក់អ្នកសប្រង Intel Rapid

Storage Technology អាចែកសចញរានសោយមិនចាំរាច់លុរប្ោយភឺ។

ចំណា:ំ ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane រជាតប្មូភឲ្យសធ្វងមុនការសោះសចញនូភឧរករនា៍ិទាុក SATA ែែលរសងតងនេមត្ថភាពសោយមាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ពីកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សខាសលង taskbar (ររារកិចចាការ) េូមចុចប្រអរ់ែេ្វងរក សហងយវាយពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។
2. ចុចសលងពាក្យ Intel Rapid Storage Technology ។

ផ្ទា ំង Intel Rapid Storage Technology ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. សខាសលងសថរ អង្គចងចាំ Intel Optane ចុច Disable (រិទ) សែងមីីរិទអង្គចងចា ំIntel Optane។

ចំណា:ំ ចំសពាះកុំព្យូទ័រែែលសប្រងប្រាេ់អង្គចងចាំ Intel Optane នទំហំិទាុករឋម េូមកុំរិទែំសនាងរការអង្គចងចា ំIntel Optane ។ ជសប្មងេ Disable (រិទ) នឹងែប្រនពនា៌ប្រសិះ។

4. ចុច Yes (រាទ/ចាេ) ប្រេិនសរងអ្នកទទួលយកសេចកិីរប្មាម។
ែំសនាងរការៃនការរិទរានរង្ហា ញសចញ។

5. ចុច Reboot (រីរ៊ូត) សែងមីីរញចារ់ការរិទអង្គចងចាំ Intel Optane ររេ់អ្នក រួចសរងកកុំព្យូទ័រសារនថ្មី។

រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសខាេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីេុភត្ថិភាពសោកអ្នក និងសែងមីីការពារឧរករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យខូចខាតសខាក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក សយងងេូមសេ្នងកា្យអ្នករំសោះថ្មពលសេេេល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការរំសោះថ្មពលសេេេល់ ឬមយាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ" ក៏នជំដនក្នុងការសោះប្សាយរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅក្នុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់ក្នុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។
6. ែំសងងង ថ្ម។
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7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងងភិញ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោឋា ន SLN85632 តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយសារ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែិថ្មពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែរររទខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតិភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខ្លះ (អ្នកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោ្ន ៃន មាូែឹម/សោេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសោេ ទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសោេ ទ័រឥតែខសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការទទូលរានជំនួយ និងទំនាក់ទំនងប្កុមហ៊ុន Dell

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន
អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រងធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួនទាំងសនះ៖

តាោង 22. ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន 

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន ទីតាងំធននាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

My Dell (Dell ររេ់ខញាុំ)

រន្លឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សខាក្នុង Windows search វាយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយសលងរណិាញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ចូលសប្រងែំសណាះប្សាយកំពូលៗ ការភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  ប្ោយសភី និងការទាញយក និងែេ្វងយល់រែន្ថមអំពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកតាមរយៈភីសែអូ សេវភសណៃែ
និងឯកសារ។

កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នកប្តូភរានកំនាត់អតិេញ្ញា នាយ៉ា ងពិសេេសោយសា្ល កសេវាកម្ម ឬសលខកូែសេវាកម្មរហ័េ។ សែងមីីសមងលធននានោំប្ទ
ែែលពាក់ព័ន្ធេប្មារ់កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អ្នក រញចាូលសា្ល កសេវាកម្ម ឬកូែសេវាកម្មរហ័េសខា www.dell.com/
support។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែេ្វងរកសា្ល កសេវាកម្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក េូមសមងល រកទីតាងំសា្ល កសេវាកម្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រយួរៃែ Dell
ររេ់អ្នក។

អត្ថរទមូលោឋា នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សិសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។
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