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មាតិកា 5



ការផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
ផម្រប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងផម្ការផែប្រ្បកីារពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងផែប្រ្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននររេ់អ្នក។ ផលប្កែលងែតមានករនាីផ្សេង ភិធីនីរួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងផម្ការ៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់រកនរួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភាររួយអាចម្តូភរានផោះែូរ ឬផរប្េិនរានទិញោច់ផោយែងកពីរា្ន  ម្តូភរានែំផងប្ងផោយអនុភតតេតារែំផនាប្រការផោះែូរតារលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

ចំណា ំផ្តេ ច់ម្រេពថារពលទាងំអេ់រុននឹងផរប្ករម្ររ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូរោក់រម្ររ ផ្ទា ងំ រួរទាងំផ្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញរុននឹងភា្ជ រ់ចូលម្ពីផេួប្ង។

ការម្ពមាន រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានផេចកតេីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតារឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់រកនរួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េម្មារ់ព័តមានរែន្ថរ េតេីពីការអនុភតតេម្រករផោយេុភត្ថិភាពរំ្ុត េូរផរប្ល Regulatory Compliance 

Homepage (ការអនុភតតេតាររទរញញាតតេិ) ។

ម្រយ័ត្ន ការជួេជុលនផម្ចប្នផទវតអាចម្តូភរានជួេជុលផោយអ្នករផចចាកផទេខាងផេវាករ្មែតរាុផណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតតេការផោះម្ស្យរញ្ហា  និងការជួេជុលស្រញញាៗតារឯកស្រ្លិត្លររេ់អ្នកឬ តារការែនានាផំោយផេវាករ្មតារអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងម្កុរជំនួយ។ ការខូចខាតផោយស្រ
ការ្តេល់ផេវាករ្មែែលរិនម្តូភរានអនុញ្ញា តផោយម្កុរហ៊ុន Dell រជារិនរានទទួលការនានាពីម្កុរហ៊ុនផងប្យ។ អាន និងអនុភតតេតារការែនានាេំុភតតេិភាពែែលរានភា្ជ រ់ រកនរួយ្លិត្ល។

ម្រយ័ត្ន ផែប្រ្បីផជវេវាងការរផញចាញថារពលអរ្គីេនីស្តេ ទិក ម្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីផោយផម្រប្ម្រាេ់ែខសេកនែ ឬផោយយូរៗរតេងរាះន្ទាផោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងផម្កាយកុំព្យូទ័រ។

ម្រយ័ត្ន កាន់ឧរករនា៍និងកាតផោយយកចិតតេទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍ផៅផលប្កាតផោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទម្រខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំផនាប្រការខាងរល់ រិនម្តូភកាន់ខាងេីនផទ។

ម្រយ័ត្ន ផៅផពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេម្តូភទាញផៅផលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា រិនែរនទាញែខសេផោយផ្ទា ល់ផនាះផទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នរួយផ្ទា ងំចាក់ផស្រែូផច្នះម្រេិនផរប្អ្នកកំពុងផ្តេ ច់ែខសេផនះ ម្តូភចុចផៅផលប្ផ្ទា ងំចាក់ផស្ររុនផពលអ្នកផ្តេ ច់ែខសេ។ ផៅផពលអ្នកទាញឧរករនា៍ផចញ, ម្តូភោក់
តផម្របរឲ្យផេ្មប្ផែប្រ្បីផជវេវាង ការផទារផៅរកេីនររេ់ឧរករនាភ៍ា្ជ រ់ផ្សេងផទវត។ ែូចរា្ន ផនះ្ងែែរ រុនផពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេម្តូភម្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រទ់ាំងពីរម្តូភរានតម្រង់រានយ៉ា ងម្តឹរម្តូភ។

ចំណា ំពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងផម្រងងមាា េុីនរួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញផៅក្នុងឯកស្រផនះ។

រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
ផែប្រ្បីផជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ម្តូភអនុភតតេតារជំហានែូចខាងផម្ការផនះរុននឹងអ្នកចារ់ផ្ដាប្រផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

1. ម្តូភម្រាកែថាអ្នកផធ្វប្តារ ផេចកតេីែនានាេំតេីពីេុភត្ថិភាព។
2. ម្តូភម្រាកែថាន្ទាកែនួងផធ្វប្ការររេ់អ្នករជាមានភាពោរផេ្មប្ និងស្អា តផែប្រ្បីការពាររម្ររកុំព្យូទ័រពកីារឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
4. ផ្តេ ច់ែខសេរណាតេ ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ម្រយ័ត្ន ផែប្រ្បីផ្តេ ច់ែខសេរណាតេ ញ នែំរូងម្តូភែកឌុយែខសេផចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចផហប្យែកឌុយែខសេផចញពីឧរករនា៍រណាតេ ញ។

5. ផ្តេ ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីម្ពីផេួប្ងររេ់ពួកវា។
6. ចុចរ៊ូតុងថារពលផអាយនរ់ ខនាៈផពលកុំព្យូទ័ររិនស្កថ្ម ផែប្រ្បីរដផោះថារផពលែែលផៅផេេេល់ពីផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ។

ចំណា ំផែប្រ្បីផជវេវាងការរផញចាញថារពលអរ្គីេនីស្តេ ទិក ម្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែី ផោយផម្រប្ម្រាេ់ែខសេកនែ ឬផោយយូរៗរតេងរាះន្ទាផោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងផម្កាយកុំព្យូទ័រ។

រម្រុងម្រយ័ត្នេុភត្ថិភាព
ជំពូករម្រុងម្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពផរវរោរ់លរអាិតអំពីជំហានរមរែែលម្តូភផធ្វប្រុនផពលអនុភតតេតារការែនានាំផោះផម្រងងរនួាេ់ណារួយ។

េផង្កតផរប្លរំរុងរម្រុងម្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពខាងផម្ការរុននឹងអ្នកផធ្វប្ការតផរួប្ង ឬែំផនាប្រការ ផោះ/ជួេជុល ណារួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផោះផម្រងង ឬតផរួប្ងផម្រងង៖

• រិទម្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់។
• ផ្តេ ច់ម្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថារពលអរ្គិេន ីAC។
• ផ្ដា ច់ែខសេរណាតេ ញ ទូរេ័ពទា និងែខសេទូរររនាររន៍ទាំងអេ់ផចញពីម្រព័ន្ធ។
• ផម្រប្ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេ ESD ផៅផពលផធ្វប្ការផៅខាងក្នុង ណារួយផែប្រ្បីផជវេវាងការខូចខាតរណាតេ លរកពីផអងិចម្តូស្តេ ទិច (ESD) ។
• រនាទា រ់ពីផោះេមាេភារម្រព័ន្ធណារួយ េូរោក់េមាេភារផនាះផោយម្រុងម្រយ័ត្នផលប្កម្មាលែែលម្រឆាងំនឹងស្តេ ទិច។
• ពាក់ែេ្បកផជប្ងផសេ៊ូរិនចរួងអរ្គិេនីផែប្រ្បីកាត់រន្ថយឱកាេននការឆក់ចរនតេ។

1

6 ការផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


ថារពលរង់ចាំ
្លិត្ល Dell ែែលមានថារពលរង់ចាំម្តូភែតែកផចញរុនផពលអ្នកផរប្ករម្ររ។ ម្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថារពលរង់ចាមំ្តូភការថារពលនចារំាច់ផៅផពលរិទ។ ថារពលផៅខាងក្នុងអនុញ្ញា តឱ្យម្រព័ន្ធម្តូភរានផរប្កពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់ផៅផលប្រណាតេ ញរូលោឋា ន) និងរានផ្អា កចូលផៅ
ក្នុងរាូតផែកនិងមានលក្ខនាៈពិផេេផលប្ការម្ររ់ម្រងថារពលកម្រិតខ្ពេ់ផ្សេងផទវត។

ែកឌុយផចញ ចុច រ៊ូតុងថារពលឲ្យនរ់រយៈផពល 15 ភិនាទីរួរែតរផញចាញថារពលែែលផៅេល់ផៅក្នុងផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ។

ចងភា្ជ រ់រា្ន
ចងភា្ជ រ់រា្ន រជានភិធីស្ញ្េតេេម្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬផម្ចប្នផៅក្នុងកែនួងអរ្គិេនីែតរួយ។ ផនះម្តូភរានផធ្វប្តាររយៈការផម្រប្ម្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេ (ESD) ។ ផៅផពលភា្ជ រ់ែខសេផេួប្ងចូលរា្ន  េូរម្រាកែថាវាម្តូភរានភា្ជ រ់ផៅផោហៈនាតុរិនមានផម្ស្រផហប្យរិនមានន្ទាោរពនា៌ឬ
អផោហៈផនាះផទ។ ែខសេពាក់នឹងកនែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាងំម្េុងនរួយនឹងែេ្បកររេ់អ្នក ផហប្យម្តូភម្រាកែថាអ្នកផោះផម្រងងអលង្្ក រទាំងអេ់ែូចន នាងិកានែ ែខសេនែ ឬចិផញចាបន រុនផពលភា្ជ រ់ខួននអ្នកផៅនឹងផម្រងងររិកា្ខ រផនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនតេអរ្គិេនីស្តេ ទិក—ការការពារ ESD
ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំរួយផៅផពលអ្នកម្ររ់ម្រងផម្រងងផអងិចម្តូនិចនពិផេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំផនាប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ។ ការស្កតិចផពកអាចផធ្វប្ឱ្យខូចខាតផេវរ្វីែែលរិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតផកប្តផងប្ង ឬអាយុកាល
្លិត្លមានរយៈផពលខួី។ ផោយឧេ្សាហករ្មជំរុញឱ្យមានេម្មារ់តម្រូភការថារពលទារ និងែង់េុីផតផកប្នផងប្ង ការការពារ ESD រជាផធ្វប្ឱ្យ ការម្ពនយរាររ្ភផកប្នផងប្ង។

ផោយស្រែតែង់េុីផតផកប្នផងប្ងននឧរករនា៍ផអងិចម្តូនិចែែលផម្រប្ម្រាេ់ផៅក្នុង្លិត្លថ្មីៗររេ់ម្កុរហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភផនះមានខ្ពេ់នង្លិត្ល Dell ពីរុនផៅផទវត។ េម្មារ់ផហតុ្លផនះភិធីស្ម្េ្តរួយចំនួនននែ្្នកម្ររ់ម្រងែែលរានអនុរ័តពីរុនរិនម្តូភរានអនុភតតេផទ។

ម្រផេទែែលម្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD រជារិនែំផនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានម្រែហលន 20 ភាររយ ននការរិនែំផនាប្រការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណាតេ លឱ្យរាត់រង់នូភរុខង្រឧរករនា៍ភួារៗនិងទាងំម្េុង។ ឧទាហរនា៍ននការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនតេផថ ផហប្យរផង្កប្តរានភួារនូភេញ្ញា  "No 
POST/No Video" នរួយកូែេំផងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង់ ឬអង្គចងចាំរិនែំផនាប្រការម្តឹរម្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានម្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អម្តាខ្ពេ់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភារផម្ចប្នននផពលផភោផៅផពលការខូចខាតផកប្តផងប្ងវារិនម្តូភរានែឹងភួារៗផទ។ DIMM ទទួលរានចរនតេផថររាុែនតេការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះផហប្យរិនមានេញ្ញា ខាងផម្ស
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួារៗផនាះផទ។ ការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះអាចម្តូភការរយៈផពលនផម្ចប្នេរាតេ ហ ៍ឬផម្ចប្នែខផែប្រ្បីរោយរាត់ផហប្យក្នុងផពលតំណាលរា្ន អាចរណាតេ លឱ្យខូចរុនាភាពននអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនផែប្រ។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរផម្ចប្នពិរាកនឹងែឹង ផនាះការផោះម្ស្យរញ្ហា ក៏រិនផទវងទាត់ (ផៅថាភាពរិនច់េ ់ឬ "ការផែប្ផលប្ររួេ") ។

អនុភតតេតារជំហានែូចខាងផម្ការផនះផែប្រ្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• ផម្រប្ែខសេនែ ESD ែែលពាក់រានម្តឹរម្តូភ។ ការផម្រប្ែខសេរិនឆួងចរនតេឥតែខសេរិនម្តូភរានអនុញ្ញា តផទ។ វារិន្តេល់ការការពាររានម្ររ់ម្រាន់ផទ។ ការរាះតួរុនផពលកាន់ែ្្នកណារួយរិននានាការការពារ ESD ម្ររ់ម្រាន់ផលប្ែ្្នកែែលផនាះនឹងរផង្កប្នេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែលឆួងចរនតេ ក្នុងកែនួងែែលមានេុភត្ថិភាពរិនឆួងចរនតេ។ ផរប្អាចផធ្វប្េូរផម្រប្កម្មាលជ័រ និងកម្មាលផឈប្។
• ផពលផោះេមាេនាតុែែលឆួងចរនតេ ពីកាតុងែែលផ្ញាប្រក ហារែកេមាេនាតុទាងំផនាះ ផចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆួងចរនតេផនាះផចញ លុះម្តាអ្នកផម្តបររួចោល់ក្នុងការែំផងប្ងេមាេភារទាំងផនាះ។ រុនផពលផោះកញចារ់ការពារផម្រងង ម្តូភនានាថាអ្នកម្តូភផោះររេ់ឆួងចរនតេអរ្គិេនីផចញពីខួនន

ររេ់អ្នក។
• រុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆួងចរនតេ ម្តូភោក់េមាេភារទាំងផនាះក្នុងម្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនរុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេ ESD
ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេរិនរាច់តារោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេែែលម្តូភរានផម្រប្ម្រាេ់ផម្ចប្នរំ្ុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេរួរមានេមាេភារធំៗរី៖ កម្មាលម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។

េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេ
េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេ ESD រជា៖

• កម្មាលម្រឆាងំនឹងស្តេ ទិច – កម្មាលម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាម្ត និងផម្រងងរនួាេ់នានាអាចោក់ផលប្វាផៅផពលែំផនាប្រការផេវាករ្ម។ ផៅផពលផម្រប្កម្មាលម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យម្េនល ផហប្យែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន រួរែតភា្ជ រ់ផៅកម្មាល និងផៅ
ផោហៈរិនមានផម្ស្រផៅផលប្ម្រព័ន្ធែែលកំពុងែំផនាប្រការ។ ផៅផពលែែលម្តូភរានោក់ឱ្យរានម្តឹរម្តូភ ផម្រងងរនួាេ់ែែលម្តូភផធ្វប្ផេវាករ្ម អាចម្តូភរានផោះផចញពីការូរ ESD និងោក់ផោយផ្ទា ល់ផៅផលប្កម្មាលផនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពផៅក្នុងនែររេ់អ្នក 
ផៅផលប្កម្មាល ESD ផៅក្នុងម្រព័ន្ធ ឬផៅក្នុងការូរ។

• ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  – ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន អាចភា្ជ រ់ផោយផ្ទា ល់រវាងកនែររេ់អ្នក និងផោហរិនមានផម្ស្រផៅផលប្ែ្្នករឹងម្រេិនផរប្កម្មាល ESD រិនម្តូភការផនាះផទ ឬភា្ជ រ់ផៅនឹងកម្មាលម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិច ផែប្រ្បីការពារែ្្នករឹងែែលម្តូភរានោក់ន
រផណាតេ ះអាេន្នផៅផលប្កម្មាលផនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីននពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  រវាងែេ្បកររេ់អ្នក កម្មាល ESD និងែ្្នករឹងម្តូភរានផរផៅថានការចងភា្ជ រ់រា្ន ។ េូរផម្រប្ែតឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេែែលមាន កម្មាលម្រឆាងំនឹងស្តេ ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។ ហារ
ផម្រប្ែខសេពាក់នឹងកនែែែលរិនមានែខសេ។ ម្តូភែតែឹងននិចចាថាែខសេផេួប្ងខាងក្នុងននែខសេពាក់នឹងកនែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល ផហប្យម្តូភែតម្តូភរានម្តនតពិនិត្យនផទវងទាត់នរួយនឹងឧរករនា៍ផធ្វប្ផតេតេែខសេពាក់នឹងកនែផែប្រ្បីផជវេវាងការខូចខាតែ្្នករឹងររេ់ ESD ផោយនចែន្យ។ ផយប្ង
េូរ្ដាល់អនុស្េន៍ឱ្យផធ្វប្ផតេតេែខសេពាក់នឹងកនែនិងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន យ៉ា ងផហាចណាេ់រតេងក្នុងរួយេរាតេ ហ៍។

• ឧរករនា៍ផធ្វប្ផតេតេែខសេពាក់នឹងកនែ ESD – ែខសេផេួប្ងផៅខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតផពលផម្រប្កាន់ែតយូរ។ ផៅផពលផម្រប្ឧរករនា៍ែែលរិនរាច់តារោន យកលអារជាផធ្វប្ផតេតេែខសេពាក់នឹងកនែនផទវងទាត់រុននឹងផធ្វប្ការផៅផៅផេវាករ្មឬយ៉ា ងតិចរំ្ុតក៏រតេងក្នុងរួយេរាតេ ហ៍។ ឧរករនា៍
ផធ្វប្ផតេតេែខសេពាក់នឹងកនែរជានភិធីស្ញ្េតេែ៏លអាផែប្រ្បីផធ្វប្ផតេតេរផរវនផនះ។ ម្រេិនផរប្អ្នករិនមានឧរករនា៍ផធ្វប្ផតេតេែខសេពាក់នឹងកនែររេ់អ្នកផ្ទា ល់ផទ េូរពិនិត្យនរួយការិយ៉ល័យម្រចាតំំរន់ររេ់អ្នកផែប្រ្បីរកផរប្លថាផតប្ពួកផរមានរួយឬផទ។ ផែប្រ្បីអនុភតតេការផធ្វប្ផតេតេ េូរភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេនែផៅនឹង
ឧរករនា៍ផតេតេ ខនាៈផពលែែលវាម្តូភរានភា្ជ រ់ផៅនឹងកនែររេ់អ្នកផហប្យចុចរ៊ូតុងផែប្រ្បីផតេតេ។ ផេួប្ងពនា៌នរតង រញ្្ជ ក់ថាការផធ្វប្ផតេតេផនះផនរជ័យ។ េញ្ញា ផេួប្ងពនា៌ម្កហរផហប្យមានេំផងងផោទ រញ្្ជ ក់ថាការផធ្វប្ផតេតេផនះរោជ័យ។

• ស្រនាតុអុីេូងង់ – វាមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែនួងោងេមាអា តកំផៅជ័រ ពីផម្រងងរនួាេ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់ផហប្យនញឹកបរ់រជាមានចរនតេឆួងកាត់។
• រជ្ឈោឋា នផធ្វប្ការ – រុនផពលោក់ឱ្យផម្រប្ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេ ESD េូរវាយតនរួស្្ថ នភាពផៅទីតាងំអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតេេម្មារ់រជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរផម្រប្រជាខុេរា្ន ពីរជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រផលប្តុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរផម្រប្ម្តូភរានែំផងប្ងនធរ្មតា

ផៅក្នុងទូផរេករួយផៅក្នុងរជ្ឈរនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រផលប្តុឬឧរករនា៍ទចល័តម្តូភរានោក់នទូផៅផៅផលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកផរប្លតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលរា្ម នការោយរាា យ និងធំល្មរម្ររ់ម្រាន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆួងចរនតេ ESDផោយមាន
កែនួងទំផនររែន្ថរផែប្រ្បីរំផពញនូភម្រផេទម្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែនួងផនាះក៏រួរែតរា្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរង្កឱ្យផកប្តមានការឆួងចរនតេ ESD ។ ផៅផលប្កែនួងផធ្វប្ការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរួាេទាិចផ្សេងៗរួរែតម្តូភរានផួ្េ់ទីយ៉ា ងផហាចណាេ់ 12 អុីងឬ 30 
េង់ទីែរាម្តពីផម្រងងរនួាេ់ែែលង្យឆួងចរនតេរុនផពលផធ្វប្ការនក់ែេតេងផលប្េមាេភារែ្្នករឹងណារួយ។

• កញចារ់ ESD – ោល់ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យឆួងចរនតេទាងំអេ់ម្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនតេស្តេ ទិច។ ផោហៈ ការូរការពារចរនតេស្តេ ទិចម្តូភរានែនានាំឲ្យផម្រប្។ ផទាះនយ៉ា ងណាក៏ផោយអ្នករួរែតផ្ញាប្ម្តលរ់នូភផម្រងងរនួាេ់ែែលខូចខាតរកភិញផោយ
ផម្រប្ការូរ ESD ែតរួយនិងផភចខចារ់ែ្្នកថ្មីែែលរានរកែល់។ ការូរ ESD រួរែតម្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតផហប្យេមា្ភ រៈផភចខចារ់ហ្វូរែូចរា្ន ទាងំអេ់រួរែតម្តូភរានផម្រប្ផៅក្នុងម្រអរ់ផែប្រែែលផម្រងងរនួាេ់ថ្មីរានរកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតម្តូភរានយកផចញពីការផភចខចារ់
ែតផពលផៅផលប្ន្ទាការង្រែែលការពារផោយ ESD រាុផណាោ ះ ផហប្យផម្រងងរនួាេ់នានារិនរួរោក់ផៅែ្្នកខាងផលប្ននការូរ ESD ផទពីផម្ពាះមានែតែ្្នកខាងក្នុងននការូររាុផណាោ ះែែលម្តូភរានការពារ។ ម្តូភែតោក់ផម្រងងរនួាេ់នានាផៅក្នុងនែររេ់អ្នកននិចចាផៅផលប្កម្មាល ESD ផៅក្នុង
ម្រព័ន្ធ ឬផៅក្នុងការូរម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – ផៅផពលផួ្េ់រតេូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនផម្រងងរនួាេ់ែែលម្តូភរតេូរ ឬផម្រងងរនួាេ់ែែលម្តូភម្ររល់ឱ្យផៅ Dell ភិញ ផនាះផរងងេំខាន់រំ្ុតរជាម្តូភោក់ផម្រងងរនួាេ់ទាំងផនះផៅក្នុងការូរម្រឆាងំនឹងស្តេ ទិចផែប្រ្បីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពផពលែឹកជញ្ជូន។

ការផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



ផេចកតេីេផង្ខរ េតេីពីការការពារ ESD
វាម្តូភរាន្តេល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នករផចចាកផទេផេវាករ្មទាំងអេ់ផម្រប្ែខសេែីពាក់នឹងកនែ ESD រែន្ថរ និងកម្មាលការពារម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិចម្ររ់ផពលទាំងអេ់ផៅផពល្តេល់ផេវាករ្មផលប្្លិត្ល Dell ។ ផលប្េពីផនះផទវត ផរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករផចចាកផទេម្តូភរក្សាែ្្នកែែលង្យខូចខាតផោយចរនតេពី
ផម្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ ផៅផពលកំពុងែំផនាប្រការផេវាផហប្យពួកផរម្តូភផម្រប្ការូរម្រឆាំងនឹងស្តេ ទិចេម្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
ផៅផពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនផម្រងងរនួាេ់ែែលម្តូភរតេូរ ឬផម្រងងរនួាេ់ែែលម្តូភម្ររល់ឱ្យផៅ Dell ភិញ ផនាះផរងងេំខាន់រំ្ុតរជាម្តូភោក់ផម្រងងរនួាេ់ទាំងផនះផៅក្នុងការូរម្រឆាងំនឹងស្តេ ទិចផែប្រ្បីឲ្យមានេុភត្ថិភាពផពលែឹកជញ្ជូន។

ការផលប្កឧរករនា៍
េូរម្រកាន់ខា្ជ រ់ផៅនឹងការែនានាំែូចខាងផម្ការផៅផពលផលប្កឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ម្រយ័ត្ន កុំផលប្កទរ្ងន់ផលប្េពី 50 ផផ្ន។ ែតងែតផម្រប្ធននានរែន្ថរឬផម្រប្ឧរករនា៍ផលប្កផរកានិច។

1. ផរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាផជប្ងររេ់អ្នកឱ្យផចញពីកែនួងែែលមានផេ្ថរភាពផហប្យតម្រង់ម្មារផជប្ងររេ់អ្នកផចញផម្ស។
2. ពម្ងឹងស្ច់ែុំក់លផពាះ។ ស្ច់ែុំផពាះជួយែល់ឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នកផៅផពលអ្នកផលប្កភត្ថុផងប្ង។
3. ផលប្កផោយផម្រប្ផជប្ងររេ់អ្នក រិនែរនខ្នងររេ់អ្នកផងប្ងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យផៅជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតផៅឆអាឹងខ្នងររេ់អ្នក ផនាះអ្នកផម្រប្កមួាងំខ្នងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាឱ្យខ្នងររេ់អ្នកឈរម្តង់ រិនថាផពផលប្កផងប្ង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថរទរ្ងន់ននោងកាយររេ់អ្នកផៅកាន់រនទាុកែែលម្តូភផលប្ក។ ផជវេវាងការរង្វិលោងកាយនិងខ្នងររេ់អ្នក។
6. អនុភតតេតាររផចចាកផទេែូចរា្ន ផនះែែរ ែតតារលំោរ់រញ្ញ្ចា េផៅផពលោក់ចុះរនទាុកែែលម្តូភផលប្ក។

ផម្កាយពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
រនាទា រ់ពីអ្នករញចារ់ែំផនាប្រការផោះែូរណារួយ ម្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងផម្សផ្សេងៗ កាត និងែខសេ រុននឹងផរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណារួយផៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ម្រយ័ត្ន ផែប្រ្បីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងម្តូភផោតែខសេចូលផៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់រកផោតវាផៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់ផៅនឹងម្ពីផេួប្ងររេ់ឧរករនា៍ទាំងផនាះ។
3. ផរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ម្រេិនផរប្ចាំរាច់ េូរផ្ទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រែំផនាប្រការម្តឹរម្តូភផោយែំផនាប្រការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

8 ការផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



រផចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកផនះផរវរោរ់លរអាិតអំពីរផចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានផៅក្នុងម្រព័ន្ធ។
ម្រនានរទ :

• DDR4
• លក្ខនាៈពិផេេររេ់ USB
• USB ម្រផេទ C
• អត្ថម្រផយ៉ជន៍នន DisplayPort ផលប្ USB ម្រផេទ C
• HDMI 2.0
• អង្គចងចាំ Intel Optane

DDR4
អង្គចងចា ំDDR4 (ទិន្នន័យផទ្វរែងជំនាន់ទីរួន) នជំនាន់ែែលមានផល្បងនផលងននងរុនផរប្ផម្របរផធវនផៅនឹងរផចចាក ភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានេរត្ថភាពរហូតែល់ផៅ 512 GB ផរប្ផម្របរផធវរផៅនឹងចំនួនអតិររមា 128 GB ររេ់ DDR3 ក្នុងរួយ 
DIMM ។ អង្គចងចាថំារភនតេេរមាលករ្ម DDR4 រជាមានរនួឹះខុេរា្ន ពី SDRAM និង DDR ផែប្រ្បីោោងំអ្នកផម្រប្ពីការែំផងប្ងម្រផេទអង្គចងចារំិនម្តឹរម្តូភផៅក្នុងម្រព័ន្ធ។

DDR4 ម្តូភការថារពល 20% តិចនង ឬម្តឹរែត 1.2 ភេុលផរប្ផម្របរផធវរផៅនឹង DDR3 ែែលម្តូភការថារពលអរ្គិេនី 1.5 ភេុលផែប្រ្បីែំផនាប្រការ។ DDR4 ក៏រាំម្ទ្ងែែរនូភរាូែថារពលថ្មថ្មីែែលអនុញ្ញា តឲ្យឧរករនា៍ផអងិចម្តូនិចចូលផៅក្នុងការរង់ចាំផោយរិនចារំាច់រីផញ្ហ្វេ
អង្គចងចារំរេ់វាផងប្យ។ រាូែថារពលចុះម្តូភរានផររដពឹងថានឹងកាត់រន្ថយការផម្រប្ថារពលេរ្ងំពី 40 ផៅ 50 ភាររយ។

ព័ត៌មានលរអាិតអំពី DDR4
មានភាពខុេរា្ន តិចតួចរវាងរាូឌុលអង្គចងចាំ DDR3 និង DDR4 ែូចរានោយខាងផម្ការ។

ភាពខុេរា្ន ននរនួាក់រន្ធ

រនួាក់រន្ធផៅផលប្រាូឌុល DDR4 េ្ថិតផៅទីតាងំផ្សេងពីទីតាងំផៅផលប្រាូឌុល DDR3 ។ រនួាក់ទាំងពីរផៅផលប្ែរររញចាូលរាុែនតេទីតាងំរន្ធផៅផលប្ DDR4 មានភាពខុេរា្ន រនតេិចរនតេនច ផែប្រ្បីោោងំរាូឌុលពីការែំផងប្ងផៅក្នុងផ្ទា ំង ឬផភទិកាែែលរិនម្តូភរា្ន ។

រូរ 1. ភាពខុេរា្ន ននរនួាក់

រផង្កប្នកម្មាេ់

រាូឌុល DDR4 មានភាពម្កាេ់នង DDR3 រនតេិចរនតេនចផែប្រ្បីរែន្ថរម្េទារ់េញ្ញា រែន្ថរផទវត។

រូរ 2. ភាពខុេរា្ន ននកម្មាេ់

ែររផកាង

2
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រាូឌុល DDR4 មានែររផកាងផែប្រ្បីជួយក្នុងការរញចាូល និងកាត់រន្ថយភាពតឹងផលប្ PCB អំងុងផពលែំផងប្ងអង្គចងចាំ។

រូរ 3. ែររផកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
កំហុេអង្គចងចាផំៅផលប្ម្រព័ន្ធរង្ហា ញនូភផលខកូែរោជ័យថ្មី ON-FLASH-FLASH ឬ ON-FLASH-ON ។ ម្រេិនផរប្អង្គចងចារំិនែំផនាប្រការផទ ផអម្កង់ LCD នឹងរិនផរប្កផទ។ ផោះម្ស្យរញ្ហា រិនែំផនាប្រការអង្គចងចាផំោយស្កល្បង រាូឌុលអង្គចងចាែំែលស្្គ ល់
លអាផៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង្គចងចាផំៅខាងផម្ការម្រព័ន្ធ ឬផៅផម្ការកាតេ រចុចែូចផៅក្នុងម្រព័ន្ធចល័តរួយចំនួន។

ចំណា ំអង្គចងចាំ DDR4 ម្តូភរានរញចាូលផៅក្នុងផ្ទា ំងផហប្យែរនែរនន DIMM ែែលអាចជំនួេែូចែែលរានរង្ហា ញ និងរញ្្ជ ក់ផទ។

លក្ខនាៈពិផេេររេ់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ម្តូភរានរផង្កប្តផងប្ងផៅឆា្ន 1ំ996។ វារានជួយេម្រនលែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងផម្រងងឧរករនា៍ខាងផម្ស ែូចន ផ៉ៅា េ៍ កាតេ រចុច ម្ោយភឺខាងផម្ស និងមាា េុីនម្ពីន។

េូរផរប្លតាោងខាងផម្ការែែលរង្ហា ញពីការភិភឌ្ឍនន USB ។

តាោង 1. ការភិភឌ្ឍនន USB

ម្រផេទ អម្តារញ្ជូនទិន្នន័យ ម្រផេទ ឆា្ន ំ្ លិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

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

USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps Super Speed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អេ់រយៈផពលនផម្ចប្នឆា្ន ំ USB 2.0 ម្តូភរានភា្ជ រ់ខួននថានេតេង់ោរផៅក្នុងកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនម្រមានា 6 ពាន់ោនឧរករនា៍ រាុែនតេមានការទារទារផល្បងនហាែែភរកុំព្យូទ័រកាន់ែតផលងននងរុន កម្រិតរញ្ជូនកាន់ែតផម្ចប្ន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 ចុងផម្កាយអាច
ផឆួប្យតរផៅនឹងការទារទារររេ់អតិថិជន ផោយរានតផរួប្ងផល្បងនតារម្ទឹេតេីរជា 10 ែង ផលងននងជំនាន់រុនររេ់ខួនន។ នេផង្ខរ លក្ខនាៈពិផេេនន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងផម្ការ៖

• អម្តារញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពេ់នងរុន (រហូតែល ់5 Gbps)
• រផង្កប្នកំោំងរត់នអតិររមា និងរផង្កប្ននូភថារពលេម្មារ់ផអាយឧរករនា៍ែែលម្តូភការថារពលខួាំង
• រុខង្រម្ររ់ម្រងថារពលថ្មី
• ការផ្ទារទិន្នន័យ Full-duplex និងរាំម្ទម្រផេទរញ្ជូនថ្មីផ្សេងៗ
• អាចផម្រប្នរួយនឹង USB 2.0 ែែលម្តូភរា្ន
• ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ម្រនានរទខាងផម្ការផឆួប្យតរផៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកបរ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

ផល្បងន
រចចាុរ្បន្ន មានរាូតផល្បងន 3 ែែលកំនត់ផោយ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 នក់ោក់ចុងផម្កាយរំ្ុត។ ផនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ រាូត SuperSpeed ថ្មីមានផល្បងនរញ្ជូនទិន្នន័យ 4.8Gbps ។ 
ខនាៈែែល លក្ខនាៈពិផេេផៅរក្សារាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលម្តូភរានស្្គ ល់នទូផៅថា USB 2.0 និង 1.1 រាូតែែលយជាតក៏ផៅែំផនាប្រការក្នុងផល្បងនចំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងម្តូភរក្សាផែប្រ្បីអាចឲ្យផម្រប្រាននរួយនឹង
ឧរករនា៍ជំនាន់រុនែែលម្តូភរា្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ផធ្វប្ការរានខ្ពេ់នង អាម្េ័យផោយការផួ្េ់រតេូររផចចាកផទេែូចខាងផម្ការ៖
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• រណាតេ ញភា្ជ រ់ រែន្ថររួយ (bus) ែែលម្តូភរានរែន្ថរ ម្េរផៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានម្ស្រ់ (េូរផរប្លរូរភាពខាងផម្ការ)។
• USB 2.0 ពីរុនមានែខសេរួន (ែខសេចរនតេ, ែខសេែី, និងែខសេទិន្នន័យ រួយរូ េម្មារ់រញចាូនទិន្នន័យផ្សេងរា្ន ) USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថរែខសេចំនួន 4 រែន្ថរផទវត េំោរ់ែខសេរញចាូនចរនតេ រំផពញរា្ន  2 រូ (ចរនតេទទួល និងចរនតេរញ្ជូន) េម្មារ់ការ

រួររញចាូលរា្ន េរុរននការតភា្ជ រ់ ែខសេ 8 ផៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់និងការភា្ជ រ់។
• USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ផម្រប្ អនតេររុខ ននទិន្នន័យទិេពីរ ននងការផរវរចំពាក់កណាតេ លេទាននែែលផម្រប្ផលប្ USB 2.0 ។ ការផធ្វប្ែររផនះរផង្កប្នកម្រិតរញ្ជូនតារម្ទឹេតេី 10 ែង។

ផោយស្ររចចាុរ្បន្នផនះ កំផនាប្នតម្រូភការការរញចាូនទិន្នន័យ នរួយរូរភាពទំហំធំ, ឧរករនា៍្ទាុកែែលមានទំហំនផម្ចប្ន Terabyte, កាផរោេ ឌីជីថលែែលមានផរហា្គ េីែេលធំ ។ល។ USB 2.0 ម្រែហលនរិនផលងនម្ររ់ម្រាន់េំោរ់រញចាូនទិន្នន័យផទ។ ផលប្េពីផនះផទវតរិនមានការតភា្ជ រ់ 
USB 2.0 ែែលអាចចូលផៅែល់ផល្បងនអតិររិមាតារម្ទឹេដា ី480Mbps ផទ ែែលផធ្វប្ឲ្យការផ្ទារទិន្នន័យម្រម្ពឹតតេផៅរានក្នុងផល្បងនម្រែហល 320Mbps (40MB / ភិនាទី) -ផល្បងនផ្ទារទិន្នន័យែែលផលងន រំ្ុតនក់ែេតេងក្នុងផពលរចចាុរ្បន្ន ។ ែូចរា្ន ផនះែែរ ការភា្ជ រ់ 
USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 នឹងរិនអាចេផម្រចរានទំហំ 4.8Gbps ផនាះផទ។ ផយប្ងទំនងននឹងផញប្ញអម្តាអតិររមា 400MB/s ែែលផម្រប្ម្រាេ់ក្នុងពិេពនក់ែេតេង ។ ផៅផល្បងនផនះ USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 រជានការែកលរអា 
10 ែង ផលប្ USB 2.0។

ការអនុភតតេ
USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ផរប្ក្ួូភ និង្តេល់នូភកែនួងនផម្ចប្នរែន្ថរផទវតេម្មារ់ឧរករនា៍ផែប្រ្បីែចកចាយនូភរទពិផស្ធែែលលអាម្រផេប្ររួររួយ។ ផៅកែនួងែែលភីផែអូ USB កំររាន្ទាុករានពីរុន (តាំងពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរម្ងនរភីផែអូ) វា
ង្យម្េនលម្េនរថា នរួយ 5 ផៅ 10 ែងននកម្រិតរញ្ជូនែែលមាន ផនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីផែអ ូUSB រួរែតែំផនាប្រការកាន់ែតលអា។ DVI ែតរួយម្តូភការផល្បងនរហូតែល់ផៅ 2Gbps។ ផៅកែនួងែែល 480Mbps រានកំពុងកំនាត់, 5Gbps នឹងអាចេំផរចរាន
ផៅផពលអនារត ។ នរួយនឹងផល្បងន 4.8Gbps េតេង់ោរផនះ នឹងែេ្វងរកភិធីចូលផៅក្នុង្លិត្លរួយចំនួនែែលពីរុនរិនផម្រប្ម្រាេ់ USB ែូចនម្រព័ន្ធ្ទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងផម្ស។

ខាងផម្ការផនះរជា ្លិត្ល USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 SuperSpeed ែែលអាចរករាន៖

• ម្ោយថាេរឹងផែេថរ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ម្ោយថាេរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ម្ោយែុំរំែរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ហា្វា េម្ោយ និងឧរករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ម្ោយស្្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ម្ោយផរផឌវអុរទិក
• ឧរករនា៍ពហុព័ត៌មាន
• ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
• កាតអាោរ់ទ័រ និងហារ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េរត្ថភាពែែលអាចផធ្វប្ការរួររា្ន រាន
ែំនាឹងលអាផនាះរជាថា USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ម្តូភរានផម្រាងទុកយ៉ា ងម្រុងម្រយ័ត្នចារ់ពីផពលចារ់ផ្តេប្ររហូតអាចរួររញចាូលរា្ន នរួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង ផៅផពលែែល USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ កព់ីការតភា្ជ រ់ថ្មី ែូផច្នះែខសេថ្មីផែប្រ្បី
ទាញយកអត្ថម្រផយ៉ជន៍ពីេរត្ថភាពផល្បងនននែំផនាប្រការថ្មីែែលែំផនាប្រការផលងននងរុនផនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផនះ ផៅែតរក្សារូរោងចតុផកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួន 4 ផៅទីតាំងែូចរា្ន ពីរុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនម្រាផំែប្រ្បីទទួល និងរញ្ជូនទិន្នន័យ ផោយឯកោជ្យ មានភតតេមានផៅ
ផលប្ែខសេ USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលរកក្នុងទំនាក់ទំនង ផៅផពលភា្ជ រ់ផៅការតភា្ជ រ់ផល្បងនផលងនរានម្តឹរម្តូភផៅនឹង USB។

Windows 8/10 នឹងនារំកនូភការរាំម្ទតាំងពីផែប្រទីេម្មារ ់ឧរករនា៍រញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1។ ផនះរជា្ទាុយផៅនឹង Windows ជំនាន់រុន ែែលផៅែតម្តូភការម្ោយភឺោច់ផោយែងកេំោរ់ឧរករនា៍រញ្្ជ  USB 3.0 / USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។

ម្កុរហ៊ុន Microsoft ម្រកាេថា Windows 7 នឹងស្្គ ល ់USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ម្រែហលនរិនែរនម្រកាេផចញភួារៗផនាះផទ រាុែនតេនឹងផៅកំែនាផម្កាយៗ ឬអារ់ផែត។ រិនរាច់ឆ្ងល់ផទថា ភាពផនរជ័យក្នុងការរាំម្ទ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ររេ់ 
Windows 7 នឹងរណាតេ លឲ្យ SuperSpeed អាចផៅែល់ Vista ្ងែែរ។ ម្កុរហ៊ុន Microsoft រានរញ្្ជ ក់ថា នែរូររេ់ម្កុរហ៊ុនភារផម្ចប្ន្តេល់ផយ៉រល់ថា Vista រួរែតរាំម្ទ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់់ទី 1 ្ងែែរ។

USB ម្រផេទ C
USB ម្រផេទ C រជានឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខួននវាផ្ទា ល់អាចរាំម្ទែល់េតេង់ោរ USB ថ្មីៗនផម្ចប្នែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថារពល USB (USB PD) ។
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រាូែជំនួេ
USB ម្រផេទ C រជានេតេង់ោរឧរកនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីែែលមានោងតូចណាេ់។ វាមានទំហំម្រែហលរួយភាររីននឧរករនា៍ USB ម្រផេទចាេ់រុនៗ។ ផនះរជានេតេង់ោរភា្ជ រ់ែតរួយែែលម្ររ់ឧរករនា៍ទាំងអេ់អាចផម្រប្វារាន។ រន្ធ USB ម្រផេទ C អាចផម្រប្េម្មារ់ែល់ពិធីការផ្សេងៗរា្ន ផោយផម្រប្ 
«រាូែជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរផញចាញ HDMI, VGA, DisplayPort ឬម្រផេទននការភា្ជ រ់ផ្សេងៗពីរន្ធ USB ែតរួយ។

ការរញ្ជូនថារពល USB
លក្ខខនាៈររេ់ USB PD ទាក់ទងរា្ន យ៉ា ងជិតេ្និទ្ធ្ងែែរនរួយ USB ម្រផេទ C ។ រចចាុរ្បន្នស្្ម តហ្វូន ផថផរួត និងឧរករនា៍ចល័តែនទផទវតែតងែតផម្រប្ការភា្ជ រ់ USB ផែប្រ្បីស្កថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 ្តេល់ថារពលរហូតែល់ 2.5 វាេ ត់ - វានឹងរញចាូលថ្មទូរេ័ពទាររេ់
អ្នក។ ឧទាហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរនែអាចម្តូភការរហូតែល់ 60 វាេ ត់។ លក្ខនាៈននការររញ្ជូនថារពល USB រផង្កប្នការរញ្ជូនថារពលផនះរហូតែល់ 100 វាេ ត់។ វានទិេផៅពីរ ែូផច្នះឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលថារពលរាន។ ផហប្យថារពលផនះអាចម្តូភរានផ្ទារក្នុងផពលែតរួយផៅផពល
ឧរករនា៍ផនះម្តូភរានរញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

វាអាចពិនិត្យអក្ខោភិរុទ្ធចុងរញចារ់ននែខសេម្េឡាយែែលមានករ្មេិទ្ធិផលប្ផថផរួតែែលមានករ្មេិទ្ធិទាងំអេ់ផនាះផោយមានអ្វីម្ររ់យ៉ា ងែែលស្កថ្មតាររយៈការភា្ជ រ ់USB េតេង់ោរ។ អ្នកអាចស្កថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អ្នកពីថ្មស្កចល័តរួយែែលអ្នកស្កថ្ម និងស្្ម តហ្វូនផ្សេងផទវតពីនថ្ងផនះ។ អ្នកអាចផោត
កុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អ្នកចូលផៅក្នុងផអម្កង់ខាងផម្សែែលភា្ជ រ់ផៅនឹងែខសេថារពលផហប្យផអម្កង់ខាងផម្សនឹងស្កថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អ្នកផៅផពលែែលអ្នកផម្រប្វានផអម្កង់ខាងផម្ស - ទាងំអេ់តាររយៈការភា្ជ រ់ USB ម្រផេទ C តូច។ ផែប្រ្បីផម្រប្ ឧរករនា៍និងែខសេម្តូភែំផនាប្រការចំផពាះការរញ្ជូនថារពល 
USB ។ ម្រាន់ែតមានការភា្ជ រ់ USB ម្រផេទ C ែែលរិនែរនមានន័យថាពួកវាែំផនាប្ការផនាះផទ។

USB ម្រផេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 រជានេតេង់ោរ USB ថ្មី។ កម្រិតផល្បងងម្ទឹេតេីររេ ់USB 3 រជា 5 Gbps ែូចនឹង USB 3.1 Gen 1 ែែរីឯ USB 3.1 Gen 2 មានផល្បងន 10 Gbps ។ ផនាះផហប្យនផទ្វែងននផល្បងន ផលងនែូចឧរករនា៍ភា្ជ រ់ 
Thunderbolt ជំនាន់ទី។ USB ម្រផេទ C រិនែូច USB 3.1 ផទ។ USB ម្រផេទ C រជាម្រាន់ែតនរូរេណាឋា នឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផហប្យរផចចាក ភិទ្យាខាងផម្ការអាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ែេតេងពពួកផថែរួត N1 Android ររេ់ Nokia 
ផម្រប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ USB ម្រផេទ C រាុែនតេផៅពីផម្ការវារជា USB 2.0 ទាងំអេ់- រិនមាន USB 3.0 ផទ។ ផទាះនយ៉ា ងណាក៏ផោយរផចចាក ភិទ្យាទាងំផនះទាក់ទងរា្ន យ៉ា ងជិតេ្និត។

អត្ថម្រផយ៉ជន៍នន DisplayPort ផលប្ USB ម្រផេទ C
• ការរង្ហា ញ DisplayPort អូឌីយាូ/ភីផែអូ ផពញផលញ (A/V) (រហូតែល់ 4K ផៅ 60Hz)
• រនួឹះផោះ និងទិេផៅែខសេអាចផួ្េ់រតេូររាន
• រិនមានភាពេុីរា្ន ផៅនឹង VGA, DVI នរួយអាោរ់ទ័រ
• ទិន្នន័យ SuperSpeed USB (USB 3.1)
• ម្ទម្ទង់ HDMI 2.0a ផហប្យរិនម្តូភរា្ន នរួយជំនាន់រុនៗ

HDMI 2.0
ម្រនានរទផនះពន្យល់អំពីរន្ធ HDMI 2.0 និងលក្ខនាៈពិផេេររេ់វានរួយនឹងអត្ថម្រផយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចម្រទាក់ននអូឌីយាូ / ភីផែអ ូផោយឌីជីថលទាំងអេ់ ែែលរាំម្ទផោយឧេ្សាហករ្ម ផោយរិនមានការរម្ងនរ។ HDMI ្តេល់នូភចំនុាចម្រទាក់រវាងម្រេពអូឌីយា ូ/ ភីផែអូឌី ជីថលែែលអាចផម្រប្
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងរាូនីទ័រ ភីផែអូឌីជីថលែែលអាចផម្រប្រាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ ផរាលរំនាងករ្ម ភិធីេម្មារ់ទូរទេសេន៍ HDMI និងឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី។ អត្ថម្រផយ៉ជន៍ចរ្បងរជាកាត់រន្ថយែខសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ រន្ធ 
HDMI រាមំ្ទែល់ភីផែអូែែលមានរុនាភាពេតេង់ោរ ខ្ពេ់ ឬខ្ពេ់រួរទាងំអូឌីយាូឌីជីថលចម្រុះតារែខសេែតរួយ។

លក្ខនាៈពិផេេនន HDMI 2.0
• ឆាែនាលអុីេជានាិត HDMI - រែន្ថររណាតេ ញផល្បងនខ្ពេ់ផៅតំនារន្ធ HDMI រួយែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកផម្រប្ទទួលរានអត្ថម្រផយ៉ជន៍ផពញផលញពីឧរករនា៍ែែលមាន IP ររេ់ពួកផរផោយរិនម្តូភការែខសេអុីេជានាិតោច់ផោយែងក។
• ឆាែនលអូឌីយាូម្តងរ់ - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ់ HDMI នរួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានម្ស្រ់ផែប្រ្បីផ្ញាប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អារ់ម្េ្ទីរ» ផៅម្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញ រំរាត់ភាពចារំាច់េម្មារ់ែខសេអូឌីយាូោច់ផោយែងក។
• 3D - កំនាត់ម្រព័ន្ធ រញចាូល /រផញចាញ េម្មារ់ម្ទង់ម្ទាយភីផែអូ 3D េំខាន់ៗែែលម្តនេម្តាយ្ួូភេម្មារ់ការផលងផហ្គរ 3D និងផហ្គរ 3D ផៅ្ទាះ។
• ម្រផេទមាតិកា - ការជូនែំនាឹងផពលផភោភួារៗននម្រផេទមាតិការវាងឧរករនា៍រង្ហា ញនិងម្រេពឧរករនា ៍អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍រផង្កប្នម្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពផោយែ្អាកផលប្ម្រផេទមាតិកា។
• ទំហំពនា៌រែន្ថរ - រែន្ថរការរាំម្ទេម្មារ់រាូែែលពនា៌រែន្ថរែែលម្តូភរានផម្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថលនិងម្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
• ការរាមំ្ទ 4K - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីផែអូហួេព ី1080p រាមំ្ទការរង្ហា ញជំនាន់ផម្កាយែែលនឹងម្រែជងនរួយម្រព័ន្ធឌីជីថលែែលផម្រប្ផៅក្នុងផោងកុនពានាិជ្ជករ្មនផម្ចប្ន
• ឧរករនា៍តភា្ជ រ់ HDMI រីម្កូ - ឧរករនា៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីរួយេម្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តផ្សេងផទវតែែលរាំម្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីផែអូែល់ផៅ 1080p
• ម្រព័ន្ធតភា្ជ រ់ខាងរថយនតេ - ែខសេថ្មី និងម្រព័ន្ធ ភីផែអូខាងរថយនតេែែលរចនាផងប្ងផែប្រ្បីរំផពញតារតម្រូភការនក់ោក់ននររិយ៉កាេមាា េុីនខនាៈែែល្តេល់នូភរុនាភាព HD ពិតម្រាកែ

រុនាេរ្បតតេិររេ់ HDMI
• រុនាភាព HDMI ផ្ទារេំផងងឌីជីថលនិងភីផែអូែែលរិនរម្ងនរេម្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់រាត់រំ្ុត។
• HDMI តនរួទារ្តេល់ជូននូភរុនាភាពនិងរុខង្រននចំនុាចម្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការរាមំ្ទម្ទង់ម្ទាយភីផែអូែែលរិនរានរម្ងនរតារែររធរ្មតានិងមានម្រេិទ្ធិភាពផលប្ការចំណាយ។
• អូឌីយាូ HDMI រាមំ្ទម្ទង់ម្ទាយអូឌីយាូផម្ចប្នពីផេតេផរេអូេតេង់ោរែល់េំផងងពហុឆាែនលផៅជុំ ភិញ
• រន្ធ HDMI រួររញចាូលរា្ន នូភ ភីផែអូ និងពហុឆាែនលអូឌីយាូ ផៅក្នុងែខសេែតរួយកាត់រន្ថយនថួចំណាយ ភាពេ្មុរស្្ម ញ និងការភាន់ម្ចលំននែខសេនផម្ចប្នែែលរចចាុរ្បន្នកំពុងផម្រប្ផៅក្នុងម្រព័ន្ធ A/V
• HDMI រាមំ្ទទំនាក់ទំនងរវាងម្រេពភីផែអូ (ែូចនឌីភីឌី) និង DTV ែែលផធ្វប្ឲ្យមាននូភរុខង្រថ្មី

12 រផចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



អង្គចងចា ំIntel Optane
រុខង្រអង្គចងចាំ Intel Optane មានរុខង្រនឧរករនា៍រផង្កប្នផល្បងនរាុផណាោ ះ។ វារិនជំនួេ ឬរែន្ថរអង្គចងចា ំ(RAM) ែែលរានែំផងប្ងផៅផលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកផទ។

ចំណា ំអង្គចងចាំ Intel Optane ម្តូភរានរាមំ្ទផៅផលប្កុំព្យូទ័រែែលរំផពញតារតម្រូភការែូចខាងផម្ការ៖

• អង្គែំផនាប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់នងផនះ
• Windows 10 64-bit កំែនា 1607 ឬខ្ពេ់នងផនះ
• ម្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំែនា 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់នងផនះ

តាោង 2. លក្ខនាៈរផចចាកផទេអង្គចងចាំ Intel Optane

លក្ខនាៈពិផេេ ការរញ្្ជ ក់លរអាិតែ្្នករផចចាកផទេ

អនតេររុខ PCIe 3x2 NVMe 1.1

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ រន្ធកាត M.2 (2230/2280)

ការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធែែលរានរាមំ្ទ • អង្គែំផនាប្រការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 7 ឬខ្ពេ់នងផនះ
• Windows 10 64-bit កំែនា 1607 ឬខ្ពេ់នងផនះ
• ម្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology កំែនា 15.9.1.1018 ឬខ្ពេ់នងផនះ

េរត្ថភាព 32 GB

ផរប្កអង្គចងចាំ Intel Optane
1. ផៅផលប្ររារកិចចាការ ចុចផលប្ម្រអរ់ែេ្វងរក ផហប្យវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2. ចុចផលប្ Intel Rapid Storage Technology ។
3. ផៅផលប្ផ្ទា ំង Status ចុចផលប្ Enable ផែប្រ្បីផរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. ផៅផលប្ផអម្កង់ម្ពមាន ផម្ជប្េផរីេម្ោយភឺផលងនែែលម្តូភរា្ន  ផហប្យរនាទា រ់រកចុចផលប្ Yes ផែប្រ្បីរនតេផរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។
5. ចុចផលប្ Intel Optane memory > Reboot ផែប្រ្បីផរប្កអង្គចងចា ំIntel Optane ។

ចំណា ំករ្មភិធីអាចចំណាយផពលែល់ផៅរីែងរនាទា រ់ពីការផរប្កែំផនាប្រការរនតេរនាទា រ់ផែប្រ្បីផរប្លផញប្ញពីអត្ថម្រផយ៉ជន៍អនុភតតេផពញផលញ។

រិទអង្គចងចា ំIntel Optane
ម្រយ័ត្ន រនាទា រ់ពីរិទអង្គចងចាំ Intel Optane រិនម្តូភលុរម្ោយភឺ Intel Rapid Storage Technology ផម្ពាះថាវាអាចរណាតេ លឲ្យមានកំហុេផអម្កង់ផខវភ។ អនតេររុខអ្នកផម្រប្នន Intel Rapid Storage 

Technology អាចម្តូភរានលុរផចញផោយរិនរាច់លុរម្ោយភឺ។

ចំណា ំការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ម្តូភរានទារទាររុនផពលផោះឧរករនា៍្ទាុកទិន្នន័យ SATA ែែលរានពផនួងនផោយរាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ផចញពីកុំព្យូទ័រ។

1. ផៅផលប្ររារកិចចាការ ចុចផលប្ម្រអរ់ែេ្វងរក ផហប្យរនាទា រ់រកវាយ "Intel Rapid Storage Technology" ។
2. ចុចផលប្ Intel Rapid Storage Technology ។ ផ្ទា ងំ Intel Rapid Storage Technology ម្តូភរានរង្ហា ញ។
3. ផៅផលប្ផ្ទា ំង Intel Optane memory, ចុច Disable ផែប្រ្បីរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ។
4. ចុច Yes ម្រេិនផរប្អ្នកទទួលយកការម្ពមាន

ែំផនាប្រការរិទម្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចផលប្ Reboot ផែប្រ្បីរញចារ់ការរិទអង្គចងចា ំIntel Optane ផហប្យចារ់ផ្តេប្រកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកផងប្ង ភិញ។
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េមាេភារេំខាន់ៗននម្រព័ន្ធររេ់អ្នក

1. រម្ររចំផហវង
2. កាតអិចផេ្ពនេិន

3
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3. ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
4. ម្ោយថាេរឹង
5. ផជប្ងទម្រម្ោយថាេរឹង
6. ម្រអរ់ម្ោយថាេរឹង
7. ម្ោយឌីេអុរទិក
8. កុងតាក់ថារពល
9. ផជប្ងទម្រ I/O ខាងរុខ
10. េ៊ុរែររខាងរុខ
11. តួ
12. ឧរាល័រ
13. ថ្មម្រារ់េំែរាត
14. ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ
15. អង្គចងចាំ
16. អង្គែំផនាប្រការ
17. អង្គ្្គត់្្គង់ថារពល

ចំណា ំDell ្តេល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងផលខផម្រងងរនួាេ់ររេ់វាេម្មារ់ការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធម្រព័ន្ធផែប្រែែលរានទិញ។ ផម្រងងរនួាេ់ទាងំផនះអាចមានផោយផយ៉ងតារការនានាែែលរានទិញផោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែ្្នកលក់ Dell ររេ់អ្នកេម្មារ់ជផម្រប្េននការទិញ។

េមាេភារេំខាន់ៗននម្រព័ន្ធររេ់អ្នក 15



ការផោះ និងែំផងប្ងេមាេភារនានា

រម្ររចំផហវង

ការផោះរម្ររចំផហវង
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផែប្រ្បីផោះរម្ររ៖

a) រួលរន្ធូរផ្ចចា  ែែលភា្ជ រ់រម្ររផៅនឹងកុំព្យូទ័រ [1]។
b) រុញ និងផលប្ករម្ររចំផហវងផចញពីម្រព័ន្ធ [2]។

ការែំផងប្ងរម្ររចំផហវង
1. ោក់រម្ររផលប្កុំព្យូទ័ររុញវាផែប្រ្បីឲ្យម្តូភនរួយតួផហប្យរឹតផ្ចចា ែែលភា្ជ រ់រម្ររផៅកុំព្យូទ័រ [1]។
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2. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាតរែន្ថរ

ការផោះកាតអិចផេ្ពនេិន
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ រម្ររខាងផលប្។
3. ផែប្រ្បីផោះកាតអិចផេ្ពនេិន៖

a) ទាញផថរផោហៈផែប្រ្បីផរប្ករនួឹះកាតអិចផេ្ពនេិន [1]។
b) ផោះផថរផចញែ្្នកខាងរាតននកាតអិចផេ្ពនេិន [2]។

ចំណា ំោក់ចូលរន្ធកាត x16, x1 រិនមានផថរផចញផទ។

c) ផ្តេ ច់ ផហប្យផលប្កកាតអិចផេ្ពនេិនផចញឲ្យឆា្ង យពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំផងប្ងកាតអិចផេ្ពនេិន
1. េ៊កកាតអុិចផេ្ពនេិនចូលផៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
2. ចុចេង្កត់កាតអុិចផេ្ពនេិនរហូតែល់វាចូលេ៊រ់ផៅនឹងកែនួង [2]។
3. រិទរនួឹះកាតអុិចផេ្ពនេិន និងចុចេង្កត់វារហូតែល់ចូលេ៊រ់នឹងកនួជាង [3]។
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4. ការែំផងប្ង រម្រររាត។
5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពផីធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មម្រារ់េំែរាត

ការផោះថ្មម្រារ់េំែរាត
ម្រយ័ត្ន ការផោះថ្មម្រារ់េំែរាតអាចកំនាត់ motherboard ផងប្ង ភិញ។

1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) កាតអិចផេ្ពនេិន

3. ផែប្រ្បីផោះថ្មម្រារ់េំែរាត៖
a) ផោយផម្រប្ម្រោក់ម្រោរ់រាេ់ផួ្េទាិចចុចរនួឹះផចញរហូតែល់ថ្មម្រារ់េំែរាតផោតផចញរក [1]។
b) ផលប្កថ្មម្រារ់េំែរាតផចញពីផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំផងប្ងថ្មម្រារ់េំែរាត
1. ោក់ថ្មម្រារ់េំែរាតែែលមានេញ្ញា  "+" ចូលក្នុងរន្ធផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
2. ចុចេង្កត់ថ្មចូលក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់រហូតែល់វាចូលេ៊រ់នឹងកែនួង [2,3]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) កាតអិចផេ្ពនេិន
b) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង

ការផោះផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង
1. អនុភតតេតារភិធផីៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ រម្ររចំផហវង ។
3. ផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង៖

a) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលពីពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [1, 2]។
b) ទាញរនទាះរនួជាះផចញ និងផលប្កផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹងផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
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កាតំផងប្ងផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង
1. រញចាូលផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹងផៅក្នុងរន្ធររេ់វាផៅផលប្កុំព្យូទ័រ។ [1].
2. ភា្ជ រ់ែខសេថារពល និងែខសេម្ោយថាេរឹងផៅកាន់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង[2,3]។
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'

3. ែំផងប្ង រម្ររចំផហវង ។
4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុរ

ការផោះេ៊ុរខាងរុខ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ រម្ររខាងផលប្។
3. ផោះេ៊ុរខាងរុខ៖

a) រាេ់ផថរផញ្នបរទរ់លំនឹងផែប្រ្បីផោះេ៊ុរខាងរុខផចញពីម្រព័ន្ធ [1]។
b) រង្វិលេ៊ុរខាងរុខផចញពីកុំព្យូទ័រ [2] ផហប្យទាញផែប្រ្បីរដផោះទំពក់ផៅផលប្េ៊ុរខាងរុខផចញពីរន្ធផ្ទា ងំខាងរុខ [3]។
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ែំផងប្ងេ៊ុរខាងរុខ
1. តម្រឹរេ៊ុរផហប្យរញចាូលផថរទរ់លំនឹងផៅផលប្េ៊ុរចូលផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្ម្រព័ន្ធ [1]។
2. ចុចេង្កត់េ៊ុររហូតែល់ផថរចូលេ៊រ់ផៅនឹងកែនួង [2]]។

3. ការែំផងប្ង រម្រររាត។
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4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពផីធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ម្ោយអុរទិច

ការផោះម្ោយអុរទិច
1. អនុភតតេតារភិធផីៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ

3. ផោះ ម្ោយអុរទិច៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលពីពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [1, 2]។

b) រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលអុរទិក [1]។
c) ផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិកផចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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d) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលម្ោយអុរទិកពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក [1, 2] ផហប្យរនាទា ររាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិករហូតទាល់ែតវានរ់។
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e) រុញរនួជាះផៅផលប្ម្ោយអុរទិកផចញ [1] និងទាញម្ោយអុរទិកផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំផងប្ងម្ោយអុរទិក
1. រុញម្ោយអុរទិកផៅក្នុងរន្ធររេ់វាផៅក្នុងម្រព័ន្ធ [1]។
2. រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក [2]។
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3. ផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក [1], ភា្ជ រ់ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក [2, 3]។
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4. ភា្ជ រ់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលម្ោយថាេរឹងផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [1,2]។
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5. រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីភា្ជ រ់រាូឌុលផនាះ[2]។

6. ែំផងប្ង៖
a) រម្ររែររខាងរុខ
b) រម្ររចំផហវង

7. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក

ការផោះម្ោយថាេរឹង និងរូឌុលម្ោយអុរទិក
1. អនុភតតេតារភិធផីៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD

3. ផែប្រ្បីផោះរាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក៖
a) ផ្ដា ច់ែខសេម្ោយថាេរឹង [1] ផហប្យែខសេម្ោយថាេរឹង [2] តារែផង្កបររនួឹះ និងផោះផថរ HDD-ODD នីរួយៗផចញ។
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b) រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលអុរទិក [1]។
c) ផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិកផចញពីកុំព្យូទ័រ [2]
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4. ផែប្រ្បីផោះរឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលម្ោយអុរទិកផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក[1, 2]។
b) រុញ និងផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិកផចញពីម្រព័ន្ធ[3]។
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ការែំផងប្ងរាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
1. ោក់រនទាះរនួឹះរាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិកផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្ម្រព័ន្ធផៅរុំ 30 ែជាផម្ក [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក [2, 3]។

34 ការផោះ និងែំផងប្ងេមាេភារនានា



3. រនាទា ររាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិកផែប្រ្បីឱ្យវាចូលក្នុងរន្ធររេ់វា [1]។
4. រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីភា្ជ រ់រាូឌុលផនាះ[2]។
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5. ហូតែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលតាររនទាះរនួជាះ HDD-ODD [1] ។
6. ហូតែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលតាររនួជាះខាទា េ់ [2] ។
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7. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) រម្ររចំផហវង

8. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រាូឌុលអង្គចងចាំ

ការផោះរាូឌុលអង្គចងចាំ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះរាូឌុលអង្គចងចា៖ំ
a) េូររនទាះរនួជាះផចញែ្្នកទាំងពីរផែប្រ្បីផលប្កអង្គចងចាពំីរន្ធផោត[1]។
b) ផោះរាូឌុលអង្គចងចាផំចញពីផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាំ
1. តម្រងរនួាក់ផៅផលប្រាូឌុលអង្គចងចាំែែលមានផ្ទា ងំផៅផលប្រន្ធរាូឌុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។
2. រញចាូលរាូឌុលអង្គចងចាផំៅក្នុងរន្ធអង្គចងចា[ំ1]។
3. ចុចរាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់ផ្ទា ងំរាូឌុលអង្គចងចាំចូលម្តូភកែនួង [2]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) រម្ររែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ

ការផោះកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក

3. ការផោះកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេកង្ហា រកែនួងទទូលកំផៅផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផោះផ្ចចា ទាងំ 3 ែែលទរ់កង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅកែនួងទទួលកំផៅ[2]។
c) ផលប្កកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។
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ការែំផងប្ងកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ
1. តម្រឹរកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផចញពីផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ[1]។
2. ចារ់ផ្ចចា  3 ផែប្រ្បីភា្ជ រ់កង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ [2]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

ការផោះផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេកង្ហា រផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទូលកំផៅផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
b) រួលរន្ធូរផ្ចចា  4 ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ [2] និងផលប្កវាផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
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ចំណា ំរួលរន្ធូរផ្ចចា តារលំោរ់ (1,2,3,4) ែូចែែលមានរញ្្ជ ក់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រពន្ធ។

ការែំផងប្ងផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
1. តម្រឹរផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅផៅផលប្អង្គែំផនាប្រការ [1]។
2. រឹតផ្ចចា ក់លរួក 4 ម្រារ់ផែប្រ្បីភា្ជ រ់ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅផៅផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។

ចំណា ំរួលរនតេឹងផ្ចចា តារលំោរ់ផលខ (1,2,3,4) ែូចរានរង្ហា ញផៅផលប្ផ្ទា ំង។

3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កុងតាក ់Intrusion

ការផោះកុងតាក់រិទផរប្កតួ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

3. ផែប្រ្បីផោះកុងតាក់រិទផរប្កតួ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេកុងតាក់រិទផរប្កតួផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) រុញកុងតាក់រិទផរប្កតួ និងផលប្កវាផចញពី ម្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំផងប្ងកុងតាក់រិទផរប្កតួ
1. េ៊កកុងតាក់រិទផរប្កតួចូលក្នុងរន្ធផៅផលប្តួ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រផៅនឹងផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កុងតាក់ថារពល

ការផោះកុងតាក់ថារពល
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះកុងតាក់ផេួប្ង៖
a) ផ្ដា ច់ែខសេកុងតាក់ផេួប្ងផចញពីផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1].
b) ចុចកុតាក់ផេួប្ងចូលផចញពីរនទាះរនួជាះ និងទាញកុងតាក់ផេួប្ងផចញពីម្រព័ន្ធ [2] [3]។

ការផោះ និងែំផងប្ងេមាេភារនានា 45



ការែំផងប្ងកុងតាក់ថារពល
1. រុញកុងតាក់ផេួប្ងផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្តួ រហូតែល់វាចូលែល់កែនួងម្តឹរម្តូភ[1, 2]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេកុងតាក់ផេួប្ងផៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ។[3]។

46 ការផោះ និងែំផងប្ងេមាេភារនានា



3. ែំផងប្ង៖
a) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) រម្ររែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អង្គែំផនាប្រការ

ការផោះអង្គែំផនាប្រការ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

3. ផែប្រ្បីផោះអង្គែំផនាប្រការ៖
a) ផោះែងរនួឹះរន្ធផោយរុញែងចុះ និងផចញពីែ្្នកខាងផម្ការផថរផៅផលប្េនទាះអង្គែំផនាប្រការ [1]។
b) ផលប្កែងផងប្ង រួចផលប្កេនទាះអង្គែំផនាប្រការ [2]។

ម្រយ័ត្ន ផញ្នបររន្ធអង្គែំផនាប្រការង្យនឹងរាក់ និងអាចខូចរហូត។ េូរម្រយ័ត្នផោយរិនម្តូភរត់ផញ្នបងផៅក្នុងរន្ធអង្គែំផនាប្ការ ផៅផពលែកអង្គែំផនាប្រការផចញពីរន្ធ។
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c) ផលប្កអង្គែំផនាប្រការផចញពីរន្ធ [3]។

ចំណា ំរនាទា រ់ពីផោះអង្គែំផនាប្រការ េូរោក់វាផៅក្នុងម្រអរ់រិទជិតេម្មារ់ផម្រប្ផងប្ង ភិញ ម្ររល់ម្តងរ់រកភិញ ឬរក្សាទុករផណាោ ះអាេន្ន។ រិនម្តូភរាះែ្្នកខាងផម្ការអង្គែំផនាប្រការផទផែប្រ្បីផជវេវាងការខូចខាតែល់អង្គែំផនាប្រការ។ រាះែតែ្្នកែររននអង្គែំផនាប្រការរានផហប្យ។

ការែំផងប្ងអង្គែំផនាប្រការ
1. ោក់អង្គែំផនាប្រការផៅផលប្រន្ធែូចនរន្ធផៅផលប្អង្គែំផនាប្រការផោយតម្រឹរឲ្យម្តូភនរួយម្រារ់ចុចរន្ធ [1]។

ម្រយ័ត្ន ម្ជុងននរ្ជុលទី 1 ននអង្គែំផនាប្រការមានម្តីផកានាែែលម្តូភរា្ន នឹងម្តីផកានាននម្ជុងរ្ជុលទ ី1 ផលប្រន្ធអង្គែំផនាប្រការ។ ផៅផពលែែលអង្គែំផនាប្រការោក់រានម្តឹរម្តូភ ម្ជុងទាងំរួននឹងផេ្មប្ករ្ពេ់រា្ន ។ ម្រេិនផរប្ម្ជុងរួយ ឬផម្ចប្នននអង្គែំផនាប្រការរជាខ្ពេ់នងរា្ន  មានន័យថាអង្គែំផនាប្រការ
រិនរានោក់ម្តឹរម្តូភផទ។

2. រិទេនទាះអង្គែំផនាប្រការផោយរដកិលវាផៅផម្ការផ្ចចា ទរ់លំនឹង [2]។
3. រនាទា រែងរនួឹះរន្ធផហប្យរុញវាចូលផម្ការផថរផែប្រ្បីចាក់ផស្វា [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

M.2 PCIe SSD

ការផោះ M.2 PCIe SSD

ចំណា ំេូរអានការែនានាំេម្មារ់ការែំផងប្ង M.2 SATA SSD ។

1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
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3. ផែប្រ្បីផោះ M.2 PCIe SSD ៖
a) ផោះផ្ចចា  (M2x3.5) រួយម្រារ់ែែលភា្ជ រ់ M.2 PCIe SSD ផៅផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផលប្ក និងទាញ PCIe SSD ផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ ររ់រេ់វាផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [2]។
c) ផោះផ្ទា ងំរនទាះកំផៅ SSD [3] ។

ការែំផងប្ង M.2 PCIe SSD

ចំណា ំេូរអានការែនានាំេម្មារ់ការែំផងប្ង M.2 SATA SSD ។

1. ោក់ផ្ទា ំងរនទាះកំផៅ SSD ផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
2. េ៊កកាត M.2 PCIe SSD ផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
3. ផោះផ្ចចា  (M2x3.5) រួយម្រារ់ែែលភា្ជ រ ់M.2 PCIe SSD ផៅផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែុំផេួប្ង

ការផោះអង្គ្្គត់្្គង់ថារពល ឬ PSU
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

3. ផែប្រ្បីែក PSU ៖
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a) ផ្ដា ច់ែខសេថារពល CPU ផចញពីផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផោះែខសេថារពលផចញពីផញ្នបរទរ់លំនឹងផៅផលប្កុំព្យូទ័រ[2]។

4. ផែប្រ្បីផោះ PSU ៖
a) ផោះផ្ចចា  3 ែែលភា្ជ រ់ PSU ផៅផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផ្តេ ច់ែខសេថារពលម្រព័ន្ធផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
c) ផលប្កែខសេផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
d) ចុចផថរផចញពនា៌ផខវភ [4] ផៅចុងខាងផម្កាយននអង្គ PSU រុញ PSU និងផលប្កវាផចញពីម្រព័ន្ធ [5]។
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ការែំផងប្ងអង្គ្្គត់្្គង់ថារពល ឬ PSU
1. រញចាូល PSU ផៅក្នុងតួផហប្យរុញវាផៅែ្្នកខាងផម្កាយននម្រព័ន្ធផែប្រ្បីភា្ជ រ់វា [1, 2]។
2. ោក់ែខសេថារពលម្រព័ន្ធតារផញ្នបររនួងែខសេ [3]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថារពលផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [4]។
4. ចារ់ផ្ចចា ផែប្រ្បីភា្ជ រ់ PSU ផៅតួខាងផម្កាយននម្រព័ន្ធ [5]។
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5. ោក់ែខសេថារពល CPU តាររនួងផញ្នបរទរ់លំនឹង [1]។
6. ភា្ជ រ់ែខសេថារពល CPU ផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ[2]។
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7. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

8. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរាល័រ

ការផោះឧរាល័រ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះឧរាល័រ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេឧរាល័រផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) ចុចេង្កត់ផថរផចញ [2] និងទាញឧរាល័រផចញពី [3] ម្រព័ន្ធ។

ការផោះ និងែំផងប្ងេមាេភារនានា 55



ការែំផងប្ងឧរាល័រ
1. ោក់ឧរាល័រចូលក្នុងរន្ធផៅផលប្តួម្រព័ន្ធ រួចចុចវាឲ្យចូលកែនួងេ៊រ់ [1, 2]។
2. ភា្ជ រែខសេឧរាល័រផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [3]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ

ការផោះផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) ថ្មម្រារ់េំែរាត
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
e) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
f) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
g) អង្គែំផនាប្រការ
h) រាូឌុលអង្គចងចាំ
i) SSD M.2 PCIe

3. ផ្តេ ច់ែខសេខាងផម្ការ៖
a) កុងតាក់រិទផរប្កតួ
b) កុងតាក់ថារពល
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4. ផែប្រ្បីផោះផ្ទា ំង I/O ៖
a) ផោះផ្ចចា ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O [1]។
b) រង្វិលផ្ទា ំង I/O និងផោះវាផចញផចញពីម្រព័ន្ធ[2]។
c) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង [3] ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក [4] និងែខសេថារពល [5] ពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ។

5. ផ្តេ ច់ែខសេែូចខាងផម្ការផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ៖
a) កុងតាក់រិទផរប្កតួ [1]
b) ថារពល CPU [2]
c) កុងតាក់ថារពល [3]

6. ផោះែខសេ PSU ផចញពីរនួឹះផញ្នបរទរ់លំនឹង [4]។
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7. ផែប្រ្បីផោះផ្ចចា ផចញពីផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ៖
a) ផោះផ្ចចា  ចំនួន 5 ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធផៅតួ[1]។
b) ផោះផ្ចចា ែតរួយែែលម្តូភរានផម្រប្នម្ទនារ់ភា្ជ រ់េម្មារ់ម្ោយ M.2 SSD [2] និងផ្ចចា ម្ទនារ់ឈរ (#6-32) ែតរួយ [3] ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធផៅម្រព័ន្ធ [3] ។
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8. ផែប្រ្បីផោះផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ៖
a) ផលប្កផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ ផចញឲ្យឆា្ង យពីម្រព័ន្ធ [1, 2]។
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ការែំផងប្ងផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ
1. កាន់ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធតារែររ រួចតម្រង់វាចូលផៅែ្្នកខាងផម្កាយផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ។
2. រនាទា រផ្ទា ំងម្រព័ន្ធផៅក្នុងតួម្រព័ន្ធរហូតែល់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅខាងផម្កាយផ្ទា ងំម្រព័ន្ធផោយតម្រឹរនរួយរន្ធផៅផលប្តួផហប្យរន្ធផ្ចចា ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធម្តូភនរួយរនួាក់ឈរផៅផលប្តួម្រព័ន្ធ [1,2]។

3. ចារ់ផ្ចចា  ែតរួយែែលផម្រប្នម្ទនារ់ភា្ជ រ់េម្មារ់ម្ោយ M.2 SSD ផ្ចចា ម្ទនារ់ឈរ (#6-32) ែតរួយ និងផ្ចចា  5 ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធផៅម្រព័ន្ធ [1, 2, 3]។
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4. ោក់ែខសេតារផញ្នបររនួងែខសេ [1]។
5. តម្រឹរែខសេនរួយផញ្នបរផៅផលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ និងភា្ជ រ់ែខសេខាងផម្ការផៅផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ៖

a) កុងតាក់ថារពល [2]
b) ថារពល CPU [3]
c) កុងតាក់រិទផរប្ក [4]
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6. ភា្ជ រ់ែខសេថារពល ែខសេម្ោយអុរទិក និងែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង [1, 2, 3]។
7. េ៊កទំពក់ផៅផលប្ផ្ទា ងំ I/O ចូលរន្ធផៅផលប្តួ និងរង្វិលផែប្រ្បីរិទផ្ទា ងំ I/O [4]។
8. ចារ់ផ្ចចា ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O ផៅតួខាងផលប្ [5]។
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9. ភា្ជ រ់ែខសេែូចខាងផម្ការ៖
a) កុងតាក់រិទផរប្កតួ
b) កុងតាក់ថារពល

10. ែំផងប្ង៖
a) SSD M.2 PCIe 
b) រាូឌុលអង្គចងចាំ
c) អង្គែំផនាប្រការ
d) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
e) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
f) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
g) េ៊ុរែររខាងរុខ
h) រម្ររចំផហវង

11. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាតរែន្ថរ

ការផោះកាតអិចផេ្ពនេិន
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ រម្ររខាងផលប្។
3. ផែប្រ្បីផោះកាតអិចផេ្ពនេិន៖

a) ទាញផថរផោហៈផែប្រ្បីផរប្ករនួឹះកាតអិចផេ្ពនេិន [1]។
b) ផោះផថរផចញែ្្នកខាងរាតននកាតអិចផេ្ពនេិន [2]។

ចំណា ំោក់ចូលរន្ធកាត x16, x1 រិនមានផថរផចញផទ។

c) ផ្តេ ច់ ផហប្យផលប្កកាតអិចផេ្ពនេិនផចញឲ្យឆា្ង យពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំផងប្ងកាតអិចផេ្ពនេិន
1. េ៊កកាតអុិចផេ្ពនេិនចូលផៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
2. ចុចេង្កត់កាតអុិចផេ្ពនេិនរហូតែល់វាចូលេ៊រ់ផៅនឹងកែនួង [2]។
3. រិទរនួឹះកាតអុិចផេ្ពនេិន និងចុចេង្កត់វារហូតែល់ចូលេ៊រ់នឹងកនួជាង [3]។
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4. ការែំផងប្ង រម្រររាត។
5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពផីធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មម្រារ់េំែរាត

ការផោះថ្មម្រារ់េំែរាត
ម្រយ័ត្ន ការផោះថ្មម្រារ់េំែរាតអាចកំនាត់ motherboard ផងប្ង ភិញ។

1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) កាតអិចផេ្ពនេិន

3. ផែប្រ្បីផោះថ្មម្រារ់េំែរាត៖
a) ផោយផម្រប្ម្រោក់ម្រោរ់រាេ់ផួ្េទាិចចុចរនួឹះផចញរហូតែល់ថ្មម្រារ់េំែរាតផោតផចញរក [1]។
b) ផលប្កថ្មម្រារ់េំែរាតផចញពីផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំផងប្ងថ្មម្រារ់េំែរាត
1. ោក់ថ្មម្រារ់េំែរាតែែលមានេញ្ញា  "+" ចូលក្នុងរន្ធផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
2. ចុចេង្កត់ថ្មចូលក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់រហូតែល់វាចូលេ៊រ់នឹងកែនួង [2,3]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) កាតអិចផេ្ពនេិន
b) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

2.5 អុីញ

ការផោះផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង
1. អនុភតតេតារភិធផីៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ រម្ររចំផហវង ។
3. ផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង៖

a) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលពីពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [1, 2]។
b) ទាញរនទាះរនួជាះផចញ និងផលប្កផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹងផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
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កាតំផងប្ងផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង
1. រញចាូលផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹងផៅក្នុងរន្ធររេ់វាផៅផលប្កុំព្យូទ័រ។ [1].
2. ភា្ជ រ់ែខសេថារពល និងែខសេម្ោយថាេរឹងផៅកាន់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង[2,3]។
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'

3. ែំផងប្ង រម្ររចំផហវង ។
4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ម្ោយថាេរឹង

ការផោះម្ោយថាេរឹង
ចំណា ំេម្មារ់ការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធែែលមានភា្ជ រ់នរួយ HDD 3.5 អុីញ េូរផធ្វប្តារនីតិ ភិធីែូចរា្ន ផែប្រ្បីផោះ HDD ផចញពីផជប្ងទម្រ។

1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) ផម្រងងែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង

3. រត់ផជប្ងទម្រម្ោយថាេរឹង [1] ផលប្កម្ោយថាេរឹង [2] រួចរុញផចញពីផជប្ងទម្រម្ោយថាេរឹង [3]។

ចំណា ំអនុភតតេតារនីតិ ភិធីែូចរា្ន ផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង 2.5 អុីញចំផហវងរួយផទវតននផជប្ងទម្រ។
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ការែំផងប្ងម្ោយថាេរឹង
ចំណា ំេម្មារ់ការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធែែលមានភា្ជ រ ់HDD 3.5 អុីញ េូរផធ្វប្តារនីតិ ភិធីែូចរា្ន ផែប្រ្បីែំផងប្ង HDD ផៅក្នុងរន្ធររេ់វា។

1. េ៊ករន្ធផៅែ្្នកមា្ខ ងននម្ោយថាេរឹងផៅក្នុងផញ្នបរផៅផលប្ផជប្ងទម្រម្ោយថាេរឹង[1] ផហប្យរនាទា រ់រកោក់ម្ោយថាេរឹងចូលផៅក្នុងផជប្ងទម្រែែលផញ្នបរផៅែ្្នកមា្ខ ងផទវតននផជប្ងទម្រម្តូភរានតម្រង់នរួយរន្ធផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [2]។

ចំណា ំអនុភតតេតារនីតិ ភិធីែូចរា្ន ផែប្រ្បីែំផងប្ងម្ោយថាេរឹងទំហ ំ2.5 អុីញរួយផទវតផៅែ្្នកមា្ខ ងផទវតននផជប្ងទម្រ។

2. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
b) រម្ររចំផហវង

3. អនុភតតេតារែំផនាប្រការផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុរ

ការផោះេ៊ុរខាងរុខ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ រម្ររខាងផលប្។
3. ផោះេ៊ុរខាងរុខ៖

a) រាេ់ផថរផញ្នបរទរ់លំនឹងផែប្រ្បីផោះេ៊ុរខាងរុខផចញពីម្រព័ន្ធ [1]។
b) រង្វិលេ៊ុរខាងរុខផចញពីកុំព្យូទ័រ [2] ផហប្យទាញផែប្រ្បីរដផោះទំពក់ផៅផលប្េ៊ុរខាងរុខផចញពីរន្ធផ្ទា ងំខាងរុខ [3]។
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ែំផងប្ងេ៊ុរខាងរុខ
1. តម្រឹរេ៊ុរផហប្យរញចាូលផថរទរ់លំនឹងផៅផលប្េ៊ុរចូលផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្ម្រព័ន្ធ [1]។
2. ចុចេង្កត់េ៊ុររហូតែល់ផថរចូលេ៊រ់ផៅនឹងកែនួង [2]]។

3. ការែំផងប្ង រម្រររាត។
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4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពផីធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក

ការផោះម្ោយថាេរឹង និងរូឌុលម្ោយអុរទិក
1. អនុភតតេតារភិធផីៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD

3. ផែប្រ្បីផោះរាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក៖
a) ផ្ដា ច់ែខសេម្ោយថាេរឹង [1] ផហប្យែខសេម្ោយថាេរឹង [2] តារែផង្កបររនួឹះ និងផោះផថរ HDD-ODD នីរួយៗផចញ។

b) រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលអុរទិក [1]។
c) ផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិកផចញពីកុំព្យូទ័រ [2]
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4. ផែប្រ្បីផោះរឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលម្ោយអុរទិកផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក[1, 2]។
b) រុញ និងផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិកផចញពីម្រព័ន្ធ[3]។
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ការែំផងប្ងរាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
1. ោក់រនទាះរនួឹះរាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិកផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្ម្រព័ន្ធផៅរុំ 30 ែជាផម្ក [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក [2, 3]។
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3. រនាទា ររាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិកផែប្រ្បីឱ្យវាចូលក្នុងរន្ធររេ់វា [1]។
4. រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីភា្ជ រ់រាូឌុលផនាះ[2]។
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5. ហូតែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលតាររនទាះរនួជាះ HDD-ODD [1] ។
6. ហូតែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលតាររនួជាះខាទា េ់ [2] ។
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7. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) រម្ររចំផហវង

8. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ម្ោយអុរទិច

ការផោះម្ោយអុរទិច
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ

3. ផោះ ម្ោយអុរទិច៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលពីពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [1, 2]។
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b) រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលអុរទិក [1]។
c) ផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិកផចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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d) ផ្តេ ច់ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលម្ោយអុរទិកពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក [1, 2] ផហប្យរនាទា ររាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងអុរទិករហូតទាល់ែតវានរ់។
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e) រុញរនួជាះផៅផលប្ម្ោយអុរទិកផចញ [1] និងទាញម្ោយអុរទិកផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំផងប្ងម្ោយអុរទិក
1. រុញម្ោយអុរទិកផៅក្នុងរន្ធររេ់វាផៅក្នុងម្រព័ន្ធ [1]។
2. រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីផោះម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក [2]។
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3. ផលប្ករាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក [1], ភា្ជ រ់ែខសេទិន្នន័យម្ោយអុរទិក និងែខសេថារពលផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយអុរទិក [2, 3]។
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4. ភា្ជ រ់ែខសេទិន្នន័យម្ោយថាេរឹង និងែខសេថារពលម្ោយថាេរឹងផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង [1,2]។
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5. រុញរនទាះផចញផែប្រ្បីភា្ជ រ់រាូឌុលផនាះ[2]។

6. ែំផងប្ង៖
a) រម្ររែររខាងរុខ
b) រម្ររចំផហវង

7. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រាូឌុលអង្គចងចាំ

ការផោះរាូឌុលអង្គចងចាំ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះរាូឌុលអង្គចងចា៖ំ
a) េូររនទាះរនួជាះផចញែ្្នកទាំងពីរផែប្រ្បីផលប្កអង្គចងចាពំីរន្ធផោត[1]។
b) ផោះរាូឌុលអង្គចងចាផំចញពីផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាំ
1. តម្រងរនួាក់ផៅផលប្រាូឌុលអង្គចងចាំែែលមានផ្ទា ងំផៅផលប្រន្ធរាូឌុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។
2. រញចាូលរាូឌុលអង្គចងចាផំៅក្នុងរន្ធអង្គចងចា[ំ1]។
3. ចុចរាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់ផ្ទា ងំរាូឌុលអង្គចងចាំចូលម្តូភកែនួង [2]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) រម្ររែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ

ការផោះកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក

3. ការផោះកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេកង្ហា រកែនួងទទូលកំផៅផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផោះផ្ចចា ទាងំ 3 ែែលទរ់កង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅកែនួងទទួលកំផៅ[2]។
c) ផលប្កកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។

ការផោះ និងែំផងប្ងេមាេភារនានា 87



ការែំផងប្ងកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅ
1. តម្រឹរកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផចញពីផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ[1]។
2. ចារ់ផ្ចចា  3 ផែប្រ្បីភា្ជ រ់កង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ [2]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

ការផោះផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេកង្ហា រផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទូលកំផៅផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
b) រួលរន្ធូរផ្ចចា  4 ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ [2] និងផលប្កវាផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
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ចំណា ំរួលរន្ធូរផ្ចចា តារលំោរ់ (1,2,3,4) ែូចែែលមានរញ្្ជ ក់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រពន្ធ។

ការែំផងប្ងផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
1. តម្រឹរផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅផៅផលប្អង្គែំផនាប្រការ [1]។
2. រឹតផ្ចចា ក់លរួក 4 ម្រារ់ផែប្រ្បីភា្ជ រ់ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅផៅផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។

ចំណា ំរួលរនតេឹងផ្ចចា តារលំោរ់ផលខ (1,2,3,4) ែូចរានរង្ហា ញផៅផលប្ផ្ទា ំង។

3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រកែនួងទទួលកំផៅផៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កុងតាក ់Intrusion

ការផោះកុងតាក់រិទផរប្កតួ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

3. ផែប្រ្បីផោះកុងតាក់រិទផរប្កតួ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេកុងតាក់រិទផរប្កតួផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) រុញកុងតាក់រិទផរប្កតួ និងផលប្កវាផចញពី ម្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំផងប្ងកុងតាក់រិទផរប្កតួ
1. េ៊កកុងតាក់រិទផរប្កតួចូលក្នុងរន្ធផៅផលប្តួ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រផៅនឹងផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កុងតាក់ថារពល

ការផោះកុងតាក់ថារពល
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) រម្ររែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះកុងតាក់ផេួប្ង៖
a) ផ្ដា ច់ែខសេកុងតាក់ផេួប្ងផចញពីផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1].
b) ចុចកុតាក់ផេួប្ងចូលផចញពីរនទាះរនួជាះ និងទាញកុងតាក់ផេួប្ងផចញពីម្រព័ន្ធ [2] [3]។
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ការែំផងប្ងកុងតាក់ថារពល
1. រុញកុងតាក់ផេួប្ងផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្តួ រហូតែល់វាចូលែល់កែនួងម្តឹរម្តូភ[1, 2]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេកុងតាក់ផេួប្ងផៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ។[3]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) ម្ោយថាេរឹង និងរាូឌុលម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) រម្ររែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អង្គែំផនាប្រការ

ការផោះអង្គែំផនាប្រការ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

3. ផែប្រ្បីផោះអង្គែំផនាប្រការ៖
a) ផោះែងរនួឹះរន្ធផោយរុញែងចុះ និងផចញពីែ្្នកខាងផម្ការផថរផៅផលប្េនទាះអង្គែំផនាប្រការ [1]។
b) ផលប្កែងផងប្ង រួចផលប្កេនទាះអង្គែំផនាប្រការ [2]។

ម្រយ័ត្ន ផញ្នបររន្ធអង្គែំផនាប្រការង្យនឹងរាក់ និងអាចខូចរហូត។ េូរម្រយ័ត្នផោយរិនម្តូភរត់ផញ្នបងផៅក្នុងរន្ធអង្គែំផនាប្ការ ផៅផពលែកអង្គែំផនាប្រការផចញពីរន្ធ។
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c) ផលប្កអង្គែំផនាប្រការផចញពីរន្ធ [3]។

ចំណា ំរនាទា រ់ពីផោះអង្គែំផនាប្រការ េូរោក់វាផៅក្នុងម្រអរ់រិទជិតេម្មារ់ផម្រប្ផងប្ង ភិញ ម្ររល់ម្តងរ់រកភិញ ឬរក្សាទុករផណាោ ះអាេន្ន។ រិនម្តូភរាះែ្្នកខាងផម្ការអង្គែំផនាប្រការផទផែប្រ្បីផជវេវាងការខូចខាតែល់អង្គែំផនាប្រការ។ រាះែតែ្្នកែររននអង្គែំផនាប្រការរានផហប្យ។

ការែំផងប្ងអង្គែំផនាប្រការ
1. ោក់អង្គែំផនាប្រការផៅផលប្រន្ធែូចនរន្ធផៅផលប្អង្គែំផនាប្រការផោយតម្រឹរឲ្យម្តូភនរួយម្រារ់ចុចរន្ធ [1]។

ម្រយ័ត្ន ម្ជុងននរ្ជុលទី 1 ននអង្គែំផនាប្រការមានម្តីផកានាែែលម្តូភរា្ន នឹងម្តីផកានាននម្ជុងរ្ជុលទ ី1 ផលប្រន្ធអង្គែំផនាប្រការ។ ផៅផពលែែលអង្គែំផនាប្រការោក់រានម្តឹរម្តូភ ម្ជុងទាងំរួននឹងផេ្មប្ករ្ពេ់រា្ន ។ ម្រេិនផរប្ម្ជុងរួយ ឬផម្ចប្នននអង្គែំផនាប្រការរជាខ្ពេ់នងរា្ន  មានន័យថាអង្គែំផនាប្រការ
រិនរានោក់ម្តឹរម្តូភផទ។

2. រិទេនទាះអង្គែំផនាប្រការផោយរដកិលវាផៅផម្ការផ្ចចា ទរ់លំនឹង [2]។
3. រនាទា រែងរនួឹះរន្ធផហប្យរុញវាចូលផម្ការផថរផែប្រ្បីចាក់ផស្វា [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

M.2 PCIe SSD

ការផោះ M.2 PCIe SSD

ចំណា ំេូរអានការែនានាំេម្មារ់ការែំផងប្ង M.2 SATA SSD ។

1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
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3. ផែប្រ្បីផោះ M.2 PCIe SSD ៖
a) ផោះផ្ចចា  (M2x3.5) រួយម្រារ់ែែលភា្ជ រ់ M.2 PCIe SSD ផៅផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផលប្ក និងទាញ PCIe SSD ផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ ររ់រេ់វាផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [2]។
c) ផោះផ្ទា ងំរនទាះកំផៅ SSD [3] ។

ការែំផងប្ង M.2 PCIe SSD

ចំណា ំេូរអានការែនានាំេម្មារ់ការែំផងប្ង M.2 SATA SSD ។

1. ោក់ផ្ទា ំងរនទាះកំផៅ SSD ផៅក្នុងរន្ធផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
2. េ៊កកាត M.2 PCIe SSD ផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
3. ផោះផ្ចចា  (M2x3.5) រួយម្រារ់ែែលភា្ជ រ ់M.2 PCIe SSD ផៅផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [3]។
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4. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

5. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែុំផេួប្ង

ការផោះអង្គ្្គត់្្គង់ថារពល ឬ PSU
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
e) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ

3. ផែប្រ្បីែក PSU ៖
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a) ផ្ដា ច់ែខសេថារពល CPU ផចញពីផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផោះែខសេថារពលផចញពីផញ្នបរទរ់លំនឹងផៅផលប្កុំព្យូទ័រ[2]។

4. ផែប្រ្បីផោះ PSU ៖
a) ផោះផ្ចចា  3 ែែលភា្ជ រ់ PSU ផៅផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) ផ្តេ ច់ែខសេថារពលម្រព័ន្ធផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [2]។
c) ផលប្កែខសេផចញពីម្រព័ន្ធ [3]។
d) ចុចផថរផចញពនា៌ផខវភ [4] ផៅចុងខាងផម្កាយននអង្គ PSU រុញ PSU និងផលប្កវាផចញពីម្រព័ន្ធ [5]។
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ការែំផងប្ងអង្គ្្គត់្្គង់ថារពល ឬ PSU
1. រញចាូល PSU ផៅក្នុងតួផហប្យរុញវាផៅែ្្នកខាងផម្កាយននម្រព័ន្ធផែប្រ្បីភា្ជ រ់វា [1, 2]។
2. ោក់ែខសេថារពលម្រព័ន្ធតារផញ្នបររនួងែខសេ [3]។
3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថារពលផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [4]។
4. ចារ់ផ្ចចា ផែប្រ្បីភា្ជ រ់ PSU ផៅតួខាងផម្កាយននម្រព័ន្ធ [5]។
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5. ោក់ែខសេថារពល CPU តាររនួងផញ្នបរទរ់លំនឹង [1]។
6. ភា្ជ រ់ែខសេថារពល CPU ផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ[2]។
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7. ែំផងប្ង៖
a) ផម្រងងែំផងប្ងកែនួងទទួលកំផៅ
b) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) េ៊ុរែររខាងរុខ
e) រម្ររចំផហវង

8. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរាល័រ

ការផោះឧរាល័រ
1. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រុននឹងផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផោះ៖

a) រម្ររចំផហវង
b) េ៊ុរែររខាងរុខ
c) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
d) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក

3. ផែប្រ្បីផោះឧរាល័រ៖
a) ផ្តេ ច់ែខសេឧរាល័រផចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធ [1]។
b) ចុចេង្កត់ផថរផចញ [2] និងទាញឧរាល័រផចញពី [3] ម្រព័ន្ធ។
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ការែំផងប្ងឧរាល័រ
1. ោក់ឧរាល័រចូលក្នុងរន្ធផៅផលប្តួម្រព័ន្ធ រួចចុចវាឲ្យចូលកែនួងេ៊រ់ [1, 2]។
2. ភា្ជ រែខសេឧរាល័រផៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ផៅផលប្ផ្ទា ងំម្រព័ន្ធ [3]។
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3. ែំផងប្ង៖
a) រាូឌុលម្ោយថាេរឹង និងម្ោយអុរទិក
b) ផម្រងងែំផងប្ង HDD
c) េ៊ុរែររខាងរុខ
d) រម្ររចំផហវង

4. អនុភតតេតារភិធីផៅក្នុង រនាទា រ់ពីផធ្វប្ការផៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការផោះម្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យផលប្ការវាយតនរួម្រព័ន្ធរ៊ូតនរុនែែលរានែកលរអា - ការភិនិច្ឆ័យ ePSA
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូផៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យម្រព័ន្ធ)អនុភតតេការម្តនតពិនិត្យផពញផលញននែ្្នករឹងររេអ់្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នរួ BIOS ផហប្យែំផនាប្រការផោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ម្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់្ដាល់នូភជផម្រប្េេម្មារ់ឧរករនា៍ណារួយ ឬម្កុរឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA អាចម្តូភរានផរប្កផោយផម្រប្រ៊ូតុង FN+PWR ផៅផពលផរប្កកុំព្យូទ័រ។

• ែំផនាប្រការផធ្វប្ផតេតេផោយេ្វ័យម្រភតតេិ ឬក្នុងរាូែអនតេរេករ្ម
• ផធ្វប្ផតេតេរដាងផទវត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធ្លផតេតេ
• ែំផនាប្រការការផធ្វប្ផតេតេហ្មត់ចត់ផែប្រ្បីរង្ហា ញពីជផម្រប្េផតេតេរែន្ថរផែប្រ្បី្តេល់ព័ត៌មានរែន្ថរអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
• ផរប្លស្រស្្ថ នភាពែែលម្រារ់អ្នកម្រេិនផរប្ការផធ្វប្ផតេតេម្តូភរានរញចារ់ផោយផនរជ័យ
• ផរប្លស្រកំហុេែែលម្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរម្រទះអំងុងផពលផធ្វប្ផតេតេ

ចំណា ំផតេដាេម្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់រួយចំនួនតម្រូភឲ្យមានការអនតេរករ្មពីអ្នកផម្រប្ម្រាេ់។ ននិចចាកាលម្រាកែថាអ្នកមានភតតេមានផៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រផពលការភិនិច្ឆ័យរានផធ្វប្ផងប្ង។

ការែំផនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA
ផរប្កការរ៊ូតភិនិច្ឆ័យតារភិធីស្ញ្េតេែែលរានផេ្នប្ណារួយខាងផម្ការ៖

1. ផរប្កកុំព្យូទ័រ
2. ផពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង <F12> ខនាៈផពលែែលនិរិតតេេញ្ញា  Dell រង្ហា ញផងប្ង។
3. ផៅក្នុងផអម្កង់រុជានុយរ៊ូត េូរផម្រប្ម្រារ់ចុចេញ្ញា ម្ពនញ ផងប្ងផលប្/ចុះផម្ការ ផែប្រ្បីផម្ជប្េផរីេជផម្រប្េ ភិនិច្ឆ័យ ផហប្យរនាទា រ់រកចុច Enter (រញចាូល)។

ចំណា ំផ្ទា ំង ការវាយតនរួម្រព័ន្ធរ៊ូតនរុនែែលរានែកលរអា ោយឧរករនា៍ទាំងអេ់ែែលរានរកផញប្ញផៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចារ់ផ្ដាប្រផធ្វប្ផតេតេផលប្ឧរករនា៍ម្តនតពិនិត្យ។

4. ចុចផលប្េញ្ញា ម្ពនញ ផៅម្ជុងខាងស្តេ ំ ផែប្រ្បីចូលផៅទំព័រែែលរានោយផ្ម្ម ះឧរករនា៍។
ឧរករនា៍ែែលរានរកផញប្ញ ម្តូភរានោយផ្ម្ម ះ និងផធ្វប្ផតេតេ។

5. ផែប្រ្បីែំផនាប្រការផធ្វប្ផតេតេភិនិច្ឆ័យផៅផលប្ឧរករនា៍នក់ ោក់ េូរចុចផលប្ <Esc> រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) ផែប្រ្បីរញ្ឈរក់ារផធ្វប្ផតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
6. ផម្ជប្េផរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងផឆ្វង រួចចុចផលប្ Run Tests(ែំផនាប្រការផធ្វប្ផតេដា)។
7. ម្រេិនផរប្មានរញ្ហាណារួយ ផលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញផងប្ង។

កត់ម្តាកូែកំហុេ ផហប្យទាក់ទងផៅម្កុរហ៊ុន Dell។

ការភិនិច្ឆ័យផោរ
កុំព្យូទ័រ POST (Power On Self Test) ជួយផធ្វប្ឲ្យម្រាកែថាវារំផពញតារតម្រូភការរូលោឋា នររេ់កុំព្យូទ័ររាន ផហប្យពិនិត្យ ថាផតប្ហាែែភរកំពុងមានែំផនាប្រការម្រម្កតីឬអត់ រុននឹងែំផនាប្រការចារ់ផ្តេប្ររ៊ូត។ ម្រេិនផរប្កុំព្យូទ័រឆួង្ុតពី POST ផនាះកុំព្យូទ័រអាចរនតេចារ់ផ្តេប្រ
ក្នុងរាូតធរ្មតារាន ។ ែតម្រេិនផរប្កុំព្យូទ័ររិនទទួលរានផនរជ័យក្នុង POST ផទ ផនាះកុំព្យូទ័រនឹងរផញចាញផេរីផេួប្ងកូែ LED ក្នុងកំងុងផពលចារ់ផ្តេប្ររិនខាន។ ម្រព័ន្ធពនួជា LED ម្តូភរានភា្ជ រ់ផៅផលប្រ៊ូតុងថារពល។

តាោងខាងផម្ការរង្ហា ញពីលំនាពំនួជាខុេៗរា្ន  និងអ្វីែែលពួកវាចងអាុលរង្ហា ញ។

តាោង 3. េផង្ខរថារពល LED

ស្្ថ នភាព LED ពនា៌ផលងងទំ ស្្ថ នភាព LED ពនា៌េ ស្្ថ នភាពម្រព័ន្ធ កំនាត់េមា្គ ល់

រិទ រិទ S4, S5 • Hibernate ឬ Suspend ផៅ Disk 
(S4)

• ថារពលរានរិទ (S5)

រិទ កាផោតផេួប្ង S1, S3 ម្រព័ន្ធេ្ថិតក្នុងស្្ថ នភាពថារពលទារ អាចន S1 ឬ S3។ ផនះរិន
រង្ហា ញលក្ខខនា្ឌ ខុេឆ្គងផទ។

ស្្ថ នភាពពីរុន ស្្ថ នភាពពីរុន S3 រិនមាន PWRGD_PS ការរញចាូលផនះ្តេល់េម្មារ់ភាពអាចផកប្តមានផងប្ងននការពន្យារផពល
ចារ់ពីភាពេករ្ម SLP_S3# រហូតែល់ភាពអករ្ម 
PWRGD_PS។

5

106 ការផោះម្ស្យរញ្ហា



ស្្ថ នភាព LED ពនា៌ផលងងទំ ស្្ថ នភាព LED ពនា៌េ ស្្ថ នភាពម្រព័ន្ធ កំនាត់េមា្គ ល់

កាផោតផេួប្ង រិទ S0 រិនមាន PWRGD_PS រ៊ូតរោជ័យ - កុំព្យូទ័រកំពុងទទួលថារពលផអងិចម្តិចផហប្យថារពល
្្គត់្្គង់ផោយឧរករនា៍្្គត់្្គង់ថារពលរជាធរ្មតា។ ឧរករនា៍អាច
មានែំផនាប្រការរិនម្រម្កតី ឬរិនរានែំផងប្ងរានម្តឹរម្តូភ។ ចូរផរប្លតាោង
ខាងផម្ការេម្មារ់ការេំផនាប្រការផធ្វប្ផោរភិនិឆ្ឆ័យននរំរូការផោត
ផេួប្ងពនា៌ផលងងទំ ផហប្យនិងរោជ័យែែលអាចផកប្តមាន។

នឹងនរ រិទ S0 រិនមាន PWRGD_PS, ការនាំយកកូែ = 0 រោជ័យរ៊ូត- ផនះនលក្ខខនា្ឌ រញ្ហា កំហុេឆ្គងននម្រព័ន្ធ ផោយោរ់ទាងំ
ការ្្គត់្្គង់ថារពល។ មានែតររាយ +5VSB ផៅផលប្ការ្្គង់
្្គង់ថារពលរាុផណាោ ះែែលមានែំផនាប្រការម្រម្តតី។

រិទ នឹងនរ S0 រិនមាន PWRGD_PS, ការនាំយកកូែ = 1 ផនះរង្ហា ញថាមាន BIOS រានចារ់ផ្តេប្រអនុភតតេ ផហប្យការចុះផ្ម្ម ះ 
LED អាចេរផេររានក្នុងផពលឥលូភ។

តាោង 4. ការរោជ័យផេួប្ងផោត LED ពនា៌ផលងងទំ

ស្្ថ នភាព LED ពនា៌ផលងងទំ ស្្ថ នភាព LED ពនា៌េ ស្្ថ នភាពម្រព័ន្ធ កំនាត់េមា្គ ល់

2 1 MBD រិនលអា MBD រិនលអា - ជួរផែក A, G, H និង J ចារ់ពីតាោង 
12.4 នន SIO Spec រុននិងផម្កាយឧរករនា៍កំនាត់ 
[40]

2 2 MB, PSU ឬ ែខសេរិនលអា MBD រិនលអា, ែខសេ PSU ឬ PSU - ជួរផែក B, 
C និង D ននតាោង 12.4 SIO spec [40]

2 3 MBD, DIMMS ឬ CPU រិនលអា MBD រិនលអា, DIMMS ឬ CPU - ជួរផែក F 
និង K ពីតាោង 12.4 នន SIO spec [40]

2 4 ថ្មម្រារ់េំែរាតរិនលអា ថ្មម្រារ់េំែរាតរិនលអា - ជួរផែក M ននតាោង 12.4 ផៅក្នុង 
SIO spec [40]

តាោង 5. ស្្ថ នភាពផៅផម្ការការម្ររ់ម្រង Host BIOS

ស្្ថ នភាព LED ពនា៌ផលងងទំ ស្្ថ នភាព LED ពនា៌េ ស្្ថ នភាពម្រព័ន្ធ កំនាត់េមា្គ ល់

2 5 ស្្ថ នភាព BIOS 1 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 0001) 
Corrupt BIOS ។

2 6 ស្្ថ នភាព BIOS 2 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 0010) 
ការកំនាត់ CPU ឬ រោជ័យ CPU ។

2 7 ស្្ថ នភាព BIOS 3 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 0011) 
MEM ការកំនាត់ក្នុងែំផនាប្រការ រាូឌុល MEM ែែល
េរម្េរម្តូភរានរកផញប្ញែតរោជ័យក្នុងការែំផនាប្រការ។

3 1 ស្្ថ នភាព BIOS 4 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 0100) 
រញចាូលការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធឧរករនា៍ PCI ឬ រោជ័យនរួយ
ការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធម្រព័ន្ធរនាទា រ់រនសេំ ភីផែអូ ឬ ការរោជ័យ។ 
BIOS ផែប្រ្បីលុរកូែភីផែអូ 0101 ។

3 2 ស្្ថ នភាព BIOS 5 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 0110) រញចាូល
អង្គ្ទាុកទិន្នន័យ និងការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធ USB ឬ ការរោជ័យ។ 
BIOS ផែប្រ្បីលុរកូែ USB 0111 ។

3 3 ស្្ថ នភាព BIOS 6 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 1000) 
ការកំនាត់ MEM រា្ម នអង្គចងចាំម្តូភរានរកផញប្ញ។

3 4 ស្្ថ នភាព BIOS 7 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 1001) 
កំហុេឆ្គង Motherboard ធ្ងន់ធ្ងរ។

3 5 ស្្ថ នភាព BIOS 8 កូែ POST BIOS (រំរូ LED ចាេ់ 1010) 
ការកំនាត់ Mem ការរិនម្តូភរា្ន ននរាូឌុល ឬ ការកំនាត់រិន
មានតនរួ។

3 6 ស្្ថ នភាព BIOS 9 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 1011) រញចាូល 
"េករ្មភាពភីផែអូផធ្វប្រុន និង កូែននការកំនាត់រចនាេរ្ព័ន្ធធននាន។ 
BIOS ផែប្រ្បីលុរកូែ 1100 ។

3 7 ស្្ថ នភាព BIOS 10 កូែ BIOS Post (រំរូ LED ចាេ់ 1110) 
េករ្មភាពរុនការរផង្ហា ះ លទ្ធ្លទម្រង់ផៅនឹង ភីផែអូ Init។
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ស្រកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ
តាោង 6. ស្រកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ

ស្ររង្ហា ញពីកំហុេ ររិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE រនទាះរាះ ឬផមាា េ៍ខាងផម្ស អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ។ េម្មារ់ផមាា េ៍ខាងផម្ស េូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែខសេ ។ ផរប្កជផម្រប្េ Pointing 
Device(ឧរករនា៍ចងអាុល) ផៅក្នុងករ្ម ភិធីែំផងប្ងម្រព័ន្ធ ។

BAD COMMAND OR FILE NAME ម្តូភម្រាកែថាអ្នកម្រករពាក្យរញ្្ជ ម្តឹរម្តូភ ោក់រមួាតឱ្យេ្ថិតក្នុងកែនួងេរម្េរ និងផម្រប្ផ្ម្ម ះម្តឹរម្តូភ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ចាចផហ ែ៏េំខាន់ផៅខាងក្នុងរីម្កូឧរករនា៍ែំផនាប្រការ ខូច ។ េួរទាក់ទងផៅម្កុរហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ម្ោយអុរទិករិនផឆួប្យតរផៅនឹងពាក្យរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ ។

DATA ERROR ហាែម្ោយភ៍ រិនអាចអានទិន្នន័យរាន ។

DECREASING AVAILABLE MEMORY រាូឌុលរួយ ឬក៏ផម្ចប្ន អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ឬតំផរវររិនម្តឹរម្តូភ ។ េូរែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាទំាងំផនាះផងប្ង ភិញ និងម្រេិនផរប្ចាំរាច់រតេូររាូឌុល
ទាងំផនាះផចញ ។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ហាែម្ោយភ៍រានរោជ័យផៅផពលចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការែំរូង ។ េូរចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការការផតេតេ “Dell Diagnostics”

DRIVE NOT READY ម្រតិរតតេិការ តម្រូភឱ្យមានការោក់ហាែម្ោយភ៍ផៅក្នុងថតទំផនរណារួយ រុននឹងម្រតិរតតេិការផនាះអាចរនតេផៅផទវតរាន ។ េូរ តផរួប្ងហាែម្ោយភ៍
ផៅក្នុងថតែែលទំផនរផនាះ ។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំព្យូទ័ររិនអាចរកផញប្ញ ែខ្រផេេនរែ រានផទ។ េូររញចាូលកាតផងប្ងភិញ ឬក៏ព្យាយ៉រកាតរួយផ្សេងផទវត ។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ចំនួនអង្គចងចាំ ែែលរានកត់ម្តាផៅក្នុងអង្គចងចាមំិតផថរ (NVRAM) រិនមានភាពែូចរា្ន នឹងអង្គចងចា ំែែលរានែំផងប្ងផៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ 
ចារ់ផ្ដាប្រកុំព្យូទ័រផងប្ងភិញ។ ផរប្េិននមានស្ររិនកំហុេផកប្តផងប្ង េូរទាក់ទង Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE 
DESTINATION DRIVE

ឯកស្រែែលអ្នកកំពុងព្យាយ៉រចរួង មានភាពធំផពករិនអាចោក់ផៅផលប្ឌីេរាន ឬក៏ឌីេផនាះ្ទាុកផពញរួចផហប្យ ។ ព្យាយ៉រ ចរួងឯកស្រផៅ
កាន់ឌីេផ្សេងផទវត ឬផម្រប្ឌីេែែលមានេរត្ថភាព (្ទាុក)ធំនងផនះ ។

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING 
CHARACTERS: \ / : * ? " < > | - 

ហារផម្រប្តួអកសេរទាំងផនះផៅក្នុងផ្ម្ម ះឯកស្រ ។

GATE A20 FAILURE រាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ េូរែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាទំាងំផនាះផងប្ងភិញ និងម្រេិន ផរប្ចាំរាច់រតេូរវាផចញ ។

GENERAL FAILURE ម្រព័ន្ធម្រតិរតតេិការ រិនអាចអនុភតតេរញ្្ជ រានផទ ។ ស្រផនះរង្ហា ញផងប្ងែ្អាកផលប្ព័ត៌មានលរអាិត។ ឧទាហរនា៍ Printer out 
of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំព្យូទ័រ រិនអាចរកផញប្ញម្រផេទម្ោយភ៍រានផទ ។ េូររិទកុំព្យទូ័រផហប្យផោះម្ោយថាេរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រផោយផម្រប្ម្ោយអុរទិក។ រនាទា រ់រក រិទ
កុំព្យូទ័រ េូរតផរួប្ងហាែម្ោយភ៍ផងប្ងភិញ រួចផហប្យផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង។ ចារ់ផ្តេប្រឱ្យែំផនាប្រការការស្កល្បងម្ោយ Hard Disk 
Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ហាែម្ោយភ៍ រិនផឆួប្យតរផៅនឹងពាក្យរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រផទ ។ េូររិទកុំព្យទូ័រផហប្យផោះម្ោយថាេរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រផោយផម្រប្ម្ោយអុរទិក។ 
រនាទា រ់រក រិទកុំព្យូទ័រ េូរតផរួប្ងហាែម្ោយភ៍ផងប្ងភិញ រួចផហប្យផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង។ ម្រេិនផរប្រញ្ហា ផៅែតរនតេ េូរព្យាយ៉រ ម្ោយភ៍រួយផទវត ។ 
ចារ់ផ្តេប្រឱ្យែំផនាប្រការការស្កល្បងម្ោយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ហាែម្ោយភ៍ រិនផឆួប្យតរផៅនឹងពាក្យរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រផទ ។ េូររិទកុំព្យទូ័រផហប្យផោះម្ោយថាេរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រផោយផម្រប្ម្ោយអុរទិក។ 
រនាទា រ់រក រិទកុំព្យូទ័រ េូរតផរួប្ងហាែម្ោយភ៍ផងប្ងភិញ រួចផហប្យផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង។ ម្រេិនផរប្រញ្ហា ផៅែតរនតេ េូរព្យាយ៉រ ម្ោយភ៍រួយផទវត ។ 
ចារ់ផ្តេប្រឱ្យែំផនាប្រការការស្កល្បងម្ោយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ហាែម្ោយភ៍ អាចមានលក្ខនាៈរិនផពញផលញ ។ េូររិទកុំព្យទូ័រផហប្យផោះម្ោយថាេរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រផោយផម្រប្ម្ោយអុរទិក។ រនាទា រ់រក រិទ
កុំព្យូទ័រ េូរតផរួប្ងហាែម្ោយភ៍ផងប្ងភិញ រួចផហប្យផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង។ ម្រេិនផរប្រញ្ហា ផៅែតរនតេ េូរព្យាយ៉រ ម្ោយភ៍រួយផទវត ។ ចារ់ផ្តេប្រឱ្យ
ែំផនាប្រការការស្កល្បងម្ោយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

INSERT BOOTABLE MEDIA ម្រព័ន្ធម្រតិរតតេិការកំពុងព្យាយ៉ររ៊ូតចំផពាះផរផឌវរិនអាចរ៊ូតរានែូចម្នយអុរទិក។ េូររញចាូលផរផឌវ ែែលអាចែំផនាប្រការរាន ។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN 
SYSTEM SETUP PROGRAM 

ព័តមានកំនាត់ម្រព័ន្ធ រិនម្តូភរា្ន ផៅនឹងការកំនាត់ែម្រផងងមាា េុីនផទ ។ ស្រទំនងនផកប្តផងប្ង រនាទា រ់ពីរាូឌុលអង្គចងចារំានតផរួប្ង ។ ែកតម្រូភ
ជផម្រប្េេរម្េរផៅក្នុងករ្ម ភិធីផរវរចំម្រព័ន្ធ ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE េម្មារ់កាតេ រចុចខាងផម្ស េូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែខសេការ ។ េូរចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller 
ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE េម្មារ់កាតេ រចុចខាងផម្ស េូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែខសេការ ។ ចារ់ផ្តេប្រផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង ភិញ ផហប្យផចវេវាងរាះកាតេ រចុច និង ផមាា េ៍ក្នុងផពលចារ់ផ្តេប្រ
ផរប្កផងប្ងភិញផនះ ។ េូរចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller ក្នុង Dell 
Diagnostics ។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE េម្មារ់កាតេ រចុចខាងផម្ស េូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែខសេការ ។ េូរចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller 
ក្នុង Dell Diagnostics ។

108 ការផោះម្ស្យរញ្ហា



ស្ររង្ហា ញពីកំហុេ ររិយ៉យ

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE េម្មារ់កាតេ រចុចខាងផម្ស ឬរនទាះរាះ េូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែខសេការ ។ ផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង ភិញ រួចផហប្យផចវេវាង រាះកាតេ ររចុច ឬម្រារ់ចុចក្នុងផពល
ចារ់ផ្តេប្រផរប្កផងប្ងភិញផនះ ។ េូរចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការ ការស្កល្បង Keyboard Controller ក្នុង Dell 
Diagnostics ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN 
MEDIADIRECT 

Dell MediaDirect រិនអាចរញ្្ជ ក់ពីកំហិតននការម្ររ់ម្រងេិទ្ធិឌីជីថល (DRM) ផៅ ផលប្ឯកស្ររានផទ ែូផច្នះឯកស្រ រិន
អាចចាក់រានផទ។

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

រាូឌុលអង្គចងចាំ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ឬតំផរវររិនម្តឹរម្តូភ ។ េូរែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាំទាំងផនាះផងប្ងភិញ និងម្រេិន ផរប្ចារំាច់រតេូរវាផចញ ។

MEMORY ALLOCATION ERROR ករ្មភិធីែែលអ្នកមានរំនាងផធ្វប្ឱ្យផែប្រ កំពុងែតមានភាពរិនេុីេង្្វ ក់រា្ន នរួយម្រព័ន្ធម្រតិរតតេិការ ែែលនករ្ម ភិធី ឬឧរករនា៍ ផម្រប្ម្រាេ់រួយផ្សេងផទវត 
។ េូររិទកុំព្យូទ័រ ។ រង់ចាំរយៈផពល ៣០ ភិនាទី ផហប្យរនាទា រ់រកចារ់ផ្តេប្រផរប្កកុំព្យូទ័រផងប្ង ភិញ។ េូរផរប្កករ្ម ភិធីរតេងផទវត។ ម្រេិនផរប្ស្រកំហុេ 
ផៅែតផលចផងប្ង េូរផរប្លឯកស្រករ្ម ភិធីផនាះ ។

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, 
READ VALUE EXPECTING VALUE 

រាូឌុលអង្គចងចាំ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ឬតំផរវររិនម្តឹរម្តូភ ។ េូរែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាំទាំងផនាះផងប្ងភិញ និងម្រេិន ផរប្ចារំាច់រតេូរវាផចញ ។

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

រាូឌុលអង្គចងចាំ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ឬតំផរវររិនម្តឹរម្តូភ ។ េូរែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាំទាំងផនាះផងប្ងភិញ និងម្រេិន ផរប្ចារំាច់រតេូរវាផចញ ។

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ 
VALUE EXPECTING VALUE 

រាូឌុលអង្គចងចាំ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ឬតំផរវររិនម្តឹរម្តូភ ។ េូរែំផងប្ងរាូឌុលអង្គចងចាំទាំងផនាះផងប្ងភិញ និងម្រេិន ផរប្ចារំាច់រតេូរវាផចញ ។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំព្យូទ័រ រិនអាចរកផញប្ញហាែម្ោយភ៍ ។ ម្រេិនផរប្ហាែម្ោយភ៍ រជានឧរករនា៍េម្មារ់ចារ់ផ្តេប្រផរវរចំឱ្យែំផនាប្រការផងប្ង ែូផច្នះម្តូភ ម្រាកែថាម្ោយភ៍ 
ពិតនរានតផរួប្ងរួចផហប្យ តំផរវររានម្តឹរម្តូភ ផហប្យមានរុខង្រនឧរករនា៍ ចារ់ផ្តេប្រផរវរចំឱ្យែំផនាប្រការ ផងប្ង។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ម្រព័ន្ធម្រតិរតតេិការ អាចខូច, េូរទាក់ទងម្កុរហ៊ុន Dell ។

NO TIMER TICK INTERRUPT រនទាះផេវរ្វីតូចរួយផៅផលប្រនទាះកាតេ រម្រព័ន្ធ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ។ េូរផរប្កែំផនាប្រការស្កល្បង System Set ផៅក្នុង Dell 
Diagnostics ។

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME 
PROGRAMS AND TRY AGAIN 

អ្នករានផរប្កករ្ម ភិធីផម្ចប្នផពក ។ េូររិទផ្ទា ងំទាងំអេ់ រួចផហប្យផរប្កែតករ្ម ភិធីណាែែលអ្នកចង់ផម្រប្ ។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ែំផងប្ងម្រព័ន្ធម្រតិរតតេិការររេ់អ្នកផងប្ងភិញ។ ម្រេិនផរប្រញ្ហា ផៅែតមាន េូរទាក់ទងផៅម្កុរហ៊ុន Dell ។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM ផ្ងតិផនវោ ម្ ផ ង  ំរានខូច ។ េូរទាក់ទងម្កុរហ៊ុន Dell ។

SECTOR NOT FOUND ម្រព័ន្ធម្រតិរតតេិការ រិនអាចរកទីតាំងចំែនាកផៅផលប្ហាែម្ោយភ៍ផញប្ញផទ ។ អ្នកម្រែហលនមានចំែនាករិនផពញផលញ ឬក៏ខូចឯកស្រ (FAT) 
ផៅផលប្ហាែម្ោយថាេរឹង ។ េូរចារ់ផ្តេប្រែំផនាប្រការនូភឧរករនា៍ផម្រប្ម្រាេ់ម្តនតពិនិត្យកំហុេ ជានិផែវេឹ ផែប្រ្បីម្តនត ពិនិត្យរចនាេរ័ន្ធឯកស្រផៅ
ផលប្ហាែម្ោយភ៍ ។ េូរផរប្ល Windows Help and Support (រាំម្ទ និងជំនួយ Windows) 
េម្មារ់ការែនានា ំ(ចុច Start(ចារ់ផ្ដាប្រ)#menucascade-separator Help and 
Support(រាមំ្ទ និងជំនួយ))។ ម្រេិនផរប្ចំែនាកនផម្ចប្ន មានលក្ខនាៈរិនផពញផលញ ែូផច្នះេូររម្រុងឯកស្រ (ម្រេិនផរប្អាចផធ្វប្
រាន) រួចផហប្យរនាទា រ់រកលុរម្ោយថាេរឹងផងប្ងភិញ ។

SEEK ERROR ម្រព័ន្ធម្រតិរតតេកតេិោ រជារិនអាចែេ្វងរកោននក់ោក់ណារួយផៅផលប្ហាែម្ោយភ៍រានផទ ។

SHUTDOWN FAILURE រនទាះផេវរ្វីតូចរួយផៅផលប្រនទាះកាតេ រម្រព័ន្ធ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ។ េូរផរប្កែំផនាប្រការស្កល្បង System Set ផៅក្នុង Dell 
Diagnostics ។ ម្រេិនផរប្ស្រផលចផងប្ងនថ្មី េូរទាក់ទងផៅម្កុរហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំនាត់នូភកំនាត់រចនាេរ័ន្ធម្រព័ន្ធ ខូច ។ េូរភា្ជ រ់ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកផៅកាន់ម្ពីផេួប្ងផែប្រ្បីរញចាូលថ្ម ។ ម្រេិនផរប្រញ្ហា ផៅរនតេមាន េូរព្យាយ៉រក្សា
ទិន្នន័យផងប្ងភិញ ផោយការចូលផៅក្នុងករ្ម ភិធីផរវរចំម្រព័ន្ធ System Setup រនាទា រ់រកផចញពីករ្ម ភិធីផនាះភួារៗ។ ម្រេិនផរប្ស្រ
ផលចផងប្ងនថ្មី េូរទាក់ទងផៅម្កុរហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មរម្រុង ែែលរាមំ្ទការកំនាត់នូភកំនាត់រចនាេរ័ន្ធម្រព័ន្ធ ម្រែហលនអាចតម្រូភឱ្យមានការរញចាូលផងប្ង ភិញ ។ េូរភា្ជ រ់ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកផៅកាន់ម្ពី
ផេួប្ងផែប្រ្បីរញចាូលថ្ម ។ ម្រេិនផរប្រញ្ហា ផៅែតមាន េូរទាក់ទងផៅម្កុរហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP 
PROGRAM 

ផពលផភោ ឬកាលររិផច្ឆទ ែែលរាន្ទាុកផៅក្នុងករ្ម ភិធីផរវរចំម្រព័ន្ធ រិនមានភាពម្េររា្ន នរួយនឹងនាងិការររេ់ម្រព័ន្ធ។ េូរែកតម្រូភការកំនាត់
ជផម្រប្េ Date and Time (កាលររិផច្ឆទ និងផមាា ង)

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED រនទាះផេវរ្វីតូចរួយផៅផលប្រនទាះកាតេ រម្រព័ន្ធ អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ។ េូរផរប្កែំផនាប្រការស្កល្បង System Set ផៅក្នុង Dell 
Diagnostics ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE ឧរករនា៍រញ្្ជ កាតេ រចុច អាចផធ្វប្ការរិនម្រម្កតី ឬរាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ េូរផរប្កែំផនាប្រការស្កល្បង System 
Memory និង the Keyboard Controller ផៅក្នុង Dell Diagnostics ឬ ទាក់ទង
ម្កុរហ៊ុន Dell ។

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY រញចាូលឌីេ ផៅក្នុងម្ោយភ៍ ផហប្យព្យាយ៉ររតេងផទវត ។
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ស្រកំហុេម្រព័ន្ធ
តាោង 7. ស្រកំហុេម្រព័ន្ធ

ស្រម្រព័ន្ធ ររិយ៉យ

Alert! Previous attempts at booting this system 
have failed at checkpoint [nnnn]. For help in 
resolving this problem, please note this 
checkpoint and contact Dell Technical Support

កំព្យូទ័ររិនរានរញចារ់ការរ៊ូតរីែងភួារៗចំផពាះកំហុេែូចរា្ន ។

CMOS checksum error RTC ម្តូភរានកំនាត់ផងប្ងភិញ, ែំផងប្ង BIOS លំនាំផែប្រម្តូភរានែំផនាប្រការ។

CPU fan failure កង្ហា  CPU រិនែំផនាប្រការ។

System fan failure កង្ហា ម្រព័ន្ធិរិនែំផនាប្រការ។

Hard-disk drive failure អាចរិនែំផនាប្រការម្ោយថាេរឹងផៅផពលកំពុង POST។

Keyboard failure កាដា រចុចរិនែំផនាប្រការ ឬែខសេរលុង ម្រេិនផរប្ោក់ែខសេផងប្ង ភិញផហប្យផៅរិនអាចផោះម្ស្យរញ្ហា រានផទវត ម្តូភរដាូរកាដា រចុច។

No boot device available រា្ម នែ្្នកែែលអាចរ៊ូតផៅផលប្ម្ោយថាេរឹង ឬនខសេម្ោយថាេរឹងមានភាពរលុង ឬក៏រា្ម នឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរាន។

• ម្រេិនផរប្ហាែម្ោយភ៍ រជានឧរករនា៍េម្មារ់ចារ់ផ្តេប្រផរវរចំែំផនាប្រការ ែូផច្នះម្តូភម្រាកែថាែខសេរាន តភា្ជ រ់ ផហប្យម្ោយភ៍ រានតផរួប្ងរាន
ម្តឹរម្តូភ និងមានរុខង្រនឧរករនា៍ចារ់ផ្តេប្រផរវរចំែំផនាប្រការ ។

• រញចាូលការែំផងប្ងម្រព័ន្ធផហប្យម្តូភម្រាកែថាព័ត៌មានលំោរ់រ៊ូតម្តឹរម្តូភ។

No timer tick interrupt ឈីរផៅផលប្ផ្ទា ំងម្រព័ន្ធអាចផធ្វប្ការរិនែំផនាប្រការ ឬ motherboard រាងំ ។

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has 
reported that a parameter has exceeded its 
normal operating range. Dell recommends that 
you back up your data regularly. A parameter 
out of range may or may not indicate a 
potential hard drive problem

កំហុេ S.M.A.R.T ម្ោយថាេរឹងអាចរិនែំផនាប្រការ។
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ការទទួលយកជំនួយ
ម្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងរកម្កុរហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងរកម្កុរហ៊ុន Dell
ចំណា ំម្រេិនផរប្អ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូរែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផលប្ភិក្កយរម្តនភទំនិញ រ័នាោ ផភចខចារ់ ភិក្កយរម្តទូទាត់ម្រាក ់ឬ កាតាងុក្លិត្ល Dell ។

ម្កុរហ៊ុន Dell ្តេល់នូភជផម្រប្េផេវារាំម្ទតារទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជផម្រប្េទាំងផនះអាចែម្រម្រនលផៅតារម្រផទេ និង្លិត្ល ផហប្យនិងផេវាករ្មរួយចំនួនម្រែហលនរិនអាចមានផៅក្នុងតំរន់ររេ់អ្នក។ ផែប្រ្បីទាក់ទងរកម្កុរហ៊ុន Dell ចំផពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការរាមំ្ទែ្្នករផចចាកផទេ ឬ
ការរផម្រប្ផេវាអតិថិជន៖

1. ចូលផរប្លផរហទំព័រ Dell.com/support។
2. ផម្ជប្េយកម្រផេទរាមំ្ទររេ់អ្នក។
3. ផ្ទាបងផ្ទា តម់្រផទេ ឬតំរន់ផៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(ផម្ជប្េយកម្រផទេ/តំរន់ ផៅខាងផម្ការននទំព័រផនះ។
4. ផម្ជប្េយកតំនាផេវាករ្ម ឬរាមំ្ទែែលេរម្េរែ្អាកផៅតារតម្រូភការររេ់អ្នក។
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