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មាតិកា 5



ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
ប្រធានរទ :

• ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនររេ់អនាក។ ែំសនាងរការនីមួយៗែែលមានកនាុងកកសារសនះ េន្មត់ថ្អនាករានអានព័ត៌មានេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់នមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាករួចសហងយ សលងកសលងងែតមានកំនាត់េមា្គ ល់អ្វីែែល
និយ៉យសិសេងពីសនះ។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ចូរអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាព ែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ តាមរយៈ www.dell.com/

regulatory_compliance ។

ការប្ពមាន: ផិ្ច់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីប្រេពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងកផ្ទា ំង ឬរប្មរកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីរញចារ់ការង្រសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ និងផ្ទា ំងរនទាះទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកចូលប្ពីសេ្លងង។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាេប្មារ់សធ្វងការរជាមានលក្ខនាៈរារសេ្មង និងសាអា ត។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតេមាេភារ និងកាត េូមកាន់ពួកវាសលប្តង់ែរមររេ់វា និងសជវេវាងការរាះម្ជុល និងសេវភរ្វីកុងតាក់។

ប្រយ័តនា: អនាករួរអនុភតិសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលតាមការអនុញ្ញា ត ឬរានែនានាំសោយប្កុមជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។ ការែូចខាតសោយសារការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ េូមសមងលសេចកដាីែនានាំ
អំពីេុភត្ថិភាពែែលភា្ជ រ់មកនមួយិលិតិល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័តនា: មុននឹងរាះែិនាកខាងកនាុងររេ់កុំព្យូទ័រ អនាកប្តូភអនុភតិ សោយការរាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌ែូចនែិនាកសោហៈសលសប្កាយកុំព្យូទ័រ។ សលសពលែែលអនាកសធ្វងការ ចូររាះៃិទាសោហៈែែលមិនមានោរពនា៌នសរយយៗសែងមីីរោសោះចរនិអរ្គីេនីសិាទិកែែលអាចរាះពាល់ែល់េមាេភារ
ខាងកនាុង។

ប្រយ័តនា: សលសពលអនាកផ្ដា ច់ែែសេ ប្តូភទាញសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ររេ់វា ឬរនទាះេប្មារ់ទាញររេ់វា មិនែមនទាញែែសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ។ ែែសេមួយចំនួនមានឧរករនា៍នរ់រន្លឹះ ឬស្ចចា មូលសោយៃែែែលអនាកប្តូភែតសោះសចញមុនសពលផិ្ច់ែែសេ។ សលសពលផ្ដា ច់ែែសេ ប្តូភោក់តប្មឹមពួកវាឲ្យប្តូភោនា  និងសេ្មងោនា
សែងមីីសជវេវាងការសកាងម្ជុលឧរករនា៍ភា្ជ រ់។ សលសពលភា្ជ រ់ែែសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធនិងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្តូភរានោក់ចំទីតាំង និងប្តូភោនា ។

ប្រយ័តនា: ចុច សហងយប្ចានសចញកាតែែលរានែំសងងងណាមួយពីកម្ម ភិធីអានកាតសមសឌវ។

ប្រយ័តនា: ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសលសពលោក់ថ្មលីចូម-អុីយាុងសលកនាុងកុំព្យូទ័រយូរៃែ។ ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានរិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចែុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសលកនាុងកកសារសនះ។

មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ រូរភាពសលកនាុងកកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោនា ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអនាករានរញ្្ជ ទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទកកសារែែលរានសរងកទាងំអេ់ រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលកកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អនាកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់សចញពីប្ពីសេ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាងំសនាះ។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ ៍និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

1

6 ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
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ប្រយ័តនា: សែងមីីផិ្ច់ែែសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែែសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកេិន រួចសហងយែកឌុយែែសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ប្រេិនសរងអាច។

រប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាពសរវររារ់លមអាិតអំពីជំហានរមមែែលប្តូភសធ្វងមុនសពលអនុភតិតាមការែនានាំសោះសប្រងងរនា្ល េ់ណាមួយ។

េសងកេតសមងលរំរុងរប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអនាកសធ្វងការតសម្លងង ឬែំសនាងរការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសម្លងងសប្រងង៖
● រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់។
● ផិ្ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថ្មពលអរ្គិេនី AC។
● ផ្ដា ច់ែែសេរណិាញ ទូរេ័ពទា និងែែសេទូររមនារមន៍ទាងំអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD សលសពលសធ្វងការសលខាងកនាុង កុំព្យូទ័រ ណាមួយសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតរណិាលមកពីសអងិចប្តូសិាទិច (ESD) ។
● រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័តនាសលងកប្មាលែែលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។
● ពាក់ែេីកសជងងសសេ៊ូមិនចម្លងអរ្គិេនីសែងមីីកាត់រន្ថយកាកាេៃនការឆក់ចរនិ។

ថ្មពលរង់ចាំ

ិលិតិល Dell ែែលមានថ្មពលរង់ចាំប្តូភែតែកសចញមុនសពលអនាកសរងករប្មរ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថ្មពលរង់ចាំប្តូភការថ្មពលនចារំាច់សលសពលរិទ។ ថ្មពលសលខាងកនាុងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្តូភរានសរងកពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សលសលងរណិាញមូលោ្ឋ ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
កនាុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលងការប្ររ់ប្រងថ្មពលកប្មិតែ្ពេ់សិសេងសទវត។

ែកឌុយសចញ ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 20 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថ្មពលែែលសលេល់សលកនាុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចងភា្ជ រ់ោនា

ចងភា្ជ រ់ោនា រជានភិធីសា្គេិេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចងនសៅកនាុងកែន្លងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធ្វងតាមរយៈការសប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ (ESD) ។ សលសពលភា្ជ រ់ែែសេសេ្លងងចូលោនា  េូមប្រាកែថ្វាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈធាតុមិនមានសប្សារសហងយមិនមានៃិទាោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែែសេពាក់នឹងកៃែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាំងប្េុងនមួយនឹងែេីកររេ់អនាក សហងយប្តូភប្រាកែថ្អនាកសោះសប្រងងអលង្កេ រទាំងអេ់ែូចន នាងិកាៃែ ែែសេៃែ ឬចិសញចានន មុនសពលភា្ជ រ់ែ្លួនអនាកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំមួយសលសពលអនាកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេធាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ែួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធ្វងកា្យែូចខាតសេវរ្វីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ែូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលែ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទារ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធ្វងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សលកនាុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពែូចខាតតងូភសនះមានែ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិនាកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសេទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការែូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន់ និងរអាក់រអួល។
● ែូចខាត –ការែូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការែូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុែង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការែូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសងកេងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No

POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាមំិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។
● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាែ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសលសពលការែូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា

ខាងសប្សទាក់ទងនឹងការែូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែែសែងមីីរោយរាត់សហងយកនាុងសពលតំណាលោនា អាចរណិាលកា្យែូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការែូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការែូចខាត ESD៖
● សប្រងែែសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែែសេមិនឆ្លងចរនិតតែែសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិនាកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិនាកែែលសនាះនឹងរសងកេងនេមា្ព ធែល់ការែូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ កនាុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ហាមែកេមាេធាតុទាំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអនាកសប្តនមរួចរាល់កនាុងការែំសងងងេមាេភារទាងំសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភធានាថ្អនាកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីែ្លួន

ររេ់អនាក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាំងសនាះកនាុងប្រអរ ់ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា ។

ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 7



េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖
● កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាណា មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសលសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សលសពលសប្រងកប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អនាករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែែសេចងភា្ជ រ់ោនា រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ

សោហៈមិនមានសប្សារសលសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សលសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធ្វងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សលសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងែូច រជាមានេុភត្ថិភាពសលកនាុងៃែររេ់អនាក
សលសលងកប្មាល ESD សលកនាុងប្រព័ន្ធ ឬសលកនាុងការូរ។

● ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា  – ែែសេពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អនាក និងសោហមិនមានសប្សារសលសលងែិនាករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិនាករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេននាសលសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា  រវាងែេីកររេ់អនាក កប្មាល ESD និងែិនាករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោនា ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែែសេពាក់នឹងកៃែ, និងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា ។ ហាម
សប្រងែែសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែែសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែែសេសេ្លងងខាងកនាុងៃនែែសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងែូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតែិនាករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនិងែែសេចងភា្ជ រ់ោនា យ៉ា ងសហាចណាេ់មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែែសេសេ្លងងសលខាងកនាុងែែសេ ESD ង្យនឹងែូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សលសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្វងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអនាកមិនមានឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេពាក់នឹងកៃែររេ់អនាកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អនាកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែែសេភា្ជ រ់នឹងកែែសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ែនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អនាកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សេ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សេ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសរាទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះររាជ័យ។

● សារធាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់កនាុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងែូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងកនាុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោ្ឋ នសធ្វងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសលទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោ្ឋ ន មាា េុីនរសប្មងរជាែុេោនា ពីមជ្ឈោ្ឋ ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងន

ធម្មតាសលកនាុងទូសរេកមួយសលកនាុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិននាន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសលសលងតុការិយ៉ល័យ ឬកនាុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការរាយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ កនាុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ
ESDសោយមានកែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រសេទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរងកេកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សលសលងកែន្លងសធ្វងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងៗរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសហាចណាេ់ 12 អុី
ងឬ 30 េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធ្វងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិនាករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – រាល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាងំអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលកនាុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអនាករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលែូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចែចារ់ែិនាកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចែចារ់ហ្វូមែូចោនា ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសលកនាុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យែូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចែចារ់
ែតសពលសលសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាណា ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សលែិនាកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិនាកខាងកនាុងៃនការូររាុសណាណា ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសលកនាុងៃែររេ់អនាកននិចចាសលសលងកប្មាល ESD សលកនាុង
ប្រព័ន្ធ ឬសលកនាុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច – សលសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងែូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរយងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសលកនាុងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអនាករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រងែែសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សលសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរយងែែលេំខាន់រជាអនាករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិនាកែែលង្យែូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ់ សលសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យែូចខាត។

រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាចសធ្វងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា ទាងំអេ់សងងងភិញ សហងយប្តូភធានាថ្ោ្ម នស្ចចា ណាមួយសលេល់សលកនាុងកុំព្យូទ័ររេ់អនាក។
2. ភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ខាងសប្ស សប្រងងររិកា្ខ រ ឬែែសេែែលអនាករានសោះមុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័ររេ់អនាក។
3. ោក់កាតសមសឌវ ឌីេ ឬែិនាកែៃទសទវតែែលអនាករានសោះមុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

8 ការសធ្វងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក



2

េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក 9



េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក

10 េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក



ចំណា:ំ Dell ិិល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលែសប្រងងរនា្ល េ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែងមែែលរានទិញ។ សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការធានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែិនាកលក់ Dell ររេ់អនាកេប្មារ់ជសប្មងេៃនការទិញ។

េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក 11



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង

ចំណា:ំ រូរភាពសលកនាុងកកសារសនះអាចនឹងមានភាពែុេោនា ពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសោកអនាករានរញ្្ជ ទិញ។

ប្រធានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• រញ្ជីស្ចចា
• រប្មរចំសហវង
• េ៊ុមែរមខាងមុែ
• ប្ទនារ់កង្ហា រ
• សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង
• ប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
• អង្គែំសនាងរការ
• កាតប្កាហ្វិក
• អង្គែំសនាងរការប្កាហ្វិក
• ថ្មប្ោរ់េំែរាត
• កាត WLAN

• ប្ោយអុរទិចសេិងង
• សជងងទប្មប្ោយអុរទិកសេិងង
• ឧរាល័រ
• រ៊ូតុងថ្មពល
• អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល
• កុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ
• មាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេ (ប្រសេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ភិធីសា្គេិកនាុងកកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖
● ទួរនាជាភីេ Phillips #0

● ទួរនាជាភីេ Phillips #1

● េូមែនានាំកា្យសប្រងប្រោរ់ោេ់ផ្្ល េទាិកេប្មារ់អនាករសចចាកសទេសពលរំសពញការង្រ។

រញ្ជីស្ចចា
តារាងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរញ្ជីស្ចចា  និងរូរភាពេប្មារ់េមាេភារសិសេងៗោនា ។

ចំណា:ំ សលសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ ចូរកត់ចំណាបំ្រសេទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហងយោក់វាកនាុងប្រអរ់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះរជាសែងមីីប្រាកែថ្ ចំនួនស្ចចា  និងប្រសេទស្ចចា  រជាប្តឹមប្តូភ និងប្ររ់ចំនួនសលសពលចារ់រញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រែ្លះមានៃិទាមាា សញទិក។ ចូរប្រាកែថ្ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសចាលសលងៃិទាសនះ សលសពលសធ្វងការោក់េមាេភារ។

3

12 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចែុេោនា សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

តារាង 1. រញ្ជីស្ចចា  

េមាេភារ ប្រសេទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

រប្មរចំសហវង #6-32 2

សជងងទប្ម I/O ខាងមុែ #6-32 2

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280 M2x3.5 1

កាត WLAN M2x3.5 1

អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល #6-32 3

2.5 អុីញ សជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង M3x3.5 4

3.5 អុីញ ប្ោយថ្េរឹង #6-32 4

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ #6-32

M2x4

8

1

រប្មរចំសហវង

ការសោះរប្មរចំសហវង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ ប្តូភប្រាកែថ្ អនាកសោះែែសេភា្ជ រ់សចញពីរន្ធែែសេភា្ជ រ ់(ប្រេិនសរងមាន)។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មរចំសហវង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 13



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា មួលនឹងៃែ (#6-32) ែែលភា្ជ រ់រប្មរចំសហវងសៅកុំព្យូទ័រ។
2. រុញរប្មរចំសហវងេំសៅសៅកាន់ែិនាកខាងសប្កាយៃនកុំព្យូទ័រសហងយសលងករប្មរសចញពីតួ។

14 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ការែំសងងងរប្មរចំសហវង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មរចំសហវង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងរន្ធរប្មរចំសហវងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. តប្មង់េនទាះសលងរប្មរចំសហវងនមួយរន្ធសលសលងតួ។
3. រុញរប្មរចំសហវងេំសៅសៅខាងសប្កាយៃនកុំព្យូទ័រសែងមីីែំសងងងវា។
4. ចារ់ស្ចចា មួលៃែ (#6-32) សែងមីីភា្ជ រ់រប្មរចំសហវងសៅកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

េ៊ុមែរមខាងមុែ

ការសោះេ៊ុមខាងមុែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំេ៊ុមខាងមុែ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោេ់េនទាះទរ់សែងមីីសោះេ៊ុមខាងមុែសចញពីកុំព្យូទ័រ។

16 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



2. ទាញេ៊ុមខាងមុែរនិិច សហងយរង្វិលវាថនាមៗសែងមីីសោះេនទាះសិសេងសទវតសលងេ៊ុមសចញពីរន្ធសលកនាុងតួកុំព្យូទ័រ។
3. សោះេ៊ុមខាងមុែសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងេ៊ុមខាងមុែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំេ៊ុមខាងមុែ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ទីតាំងេ៊ុមខាងមុែសែងមីីតប្មង់េនទាះសលងេ៊ុមនមួយរន្ធសលសលងតួ។
2. ចុចេងកេត់េ៊ុមរហូតែល់េនទាះចូលេ៊រ់សលនឹងកែន្លង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 17



ប្ទនារ់កង្ហា រ

ការសោះរំពង់កង្ហា រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរំពង់កង្ហា រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េងកេត់េនទាះភា្ជ រ់ែិនាកទាំងេងខាងៃនរំពង់កង្ហា រសែងមីីសោះវាសចញ។
2. ទាញ សហងយសោះរំពង់កង្ហា រសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរំពង់កង្ហា រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

18 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំរំពង់កង្ហា រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រំពង់កង្ហា រសោយតប្មង់វានមួយរន្ធសលងតួកុំព្យូទ័រ។
2. េងកេត់រំពង់កង្ហា ររហូតែល់វាចូលេ៊រ់សលនឹងកែន្លង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង

ការសោះសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះសចញ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេប្ោយថ្េរឹង និងែែសេថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងមាូឌុលប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ។
2. េងកេត់េនទាះរោសោះសលសលងែិនាកទាងំេងខាងៃនសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹងសែងមីីសោះវាសចញពីរន្ធសលងតួកុំព្យូទ័រ។
3. ទសប្មតសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងរនិិចសលប្ជុងមួយ។
4. សលងកសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ចំណា:ំ កំនាត់ចំណាពំីទិេសៅប្ោយថ្េរឹងសែងមីីអនាកអាចោក់វាចូលភិញរានប្តឹមប្តូភ។

ការសោះសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។
4. សោះ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង2.5 អុីញ

20 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x3.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងទីមួយសៅសជងងទប្មសោហៈប្ោយថ្េរឹង។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយថ្េរឹងសចញពីសជងងទប្មសោហៈ ប្ោយថ្េរឹង។
3. សោះស្ចចា  (M3x3.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងទីពីរសៅនឹងសជងងទប្មសោហៈប្ោយថ្េរឹង។
4. រុញ សហងយសលងកប្ោយថ្េរឹងទីពីរសចញពីសជងងទប្មសោហៈ ប្ោយថ្េរឹង។

ការែំសងងងសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ប្ោយថ្េរឹងទីមួយសៅកនាុងសជងងទប្ម សោហៈ ប្ោយថ្េរឹង សហងយតប្មង់រន្ធសលសលងសជងងទប្មនមួយរន្ធសលសលងប្ោយថ្េរឹង។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x3.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងទីមួយសៅសជងងទប្មសោហៈប្ោយថ្េរឹង។
3. ោក់ប្ោយថ្េរឹងទីពីរសៅកនាុងសជងងទប្ម សោហៈ ប្ោយថ្េរឹង សហងយតប្មង់រន្ធសលសលងសជងងទប្មនមួយរន្ធសលសលងប្ោយថ្េរឹង។
4. ចារ់ស្ចចា  (M3x3.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងទីពីរសៅសជងងទប្មសោហៈប្ោយថ្េរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង 2.5 អុីញ សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង។
2. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

22 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពី ភិធីកនាុងការែំសងងងវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងកនាុងមុំសប្ទតសៅនឹងរន្ធសលងកុំព្យូទ័រ។
2. េងកេត់េនទាះរោសោះសលងសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹង សហងយតប្មង់វាមកសប្កាយរនិិចសែងមីីរញចាូលសប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសៅកនាុងរន្ធសលងតួកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេប្ោយថ្េរឹង និងែែសេថ្មពលសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងមាូឌុលប្ោយថ្េរឹង 2.5 អុីញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 23



ប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ

ការសោះប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេថ្មពល និងទិននាន័យសចញពីប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ។
2. សោះស្ចចា  (#6-32) រួនប្ោរ់ពីែិនាកខាងមុែៃនតួែែលភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងសៅនឹងតួ។
3. សោះប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញសចញពីតួ។

ការែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

24 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងរញចាូលប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញចូលសៅកនាុងរន្ធសោតសលងតួ។
2. ទរ់ប្ោយថ្េរឹងទល់នឹងតួ សហងយចារ់ស្ចចា  (#6-32) រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹងសៅតួកុំព្យូទ័រ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេទិននាន័យ និងែែសេថ្មពលសៅប្ោយថ្េរឹង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 PCIe

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3.5) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 PCIe

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

26 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយផ្ទា ំងសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
2. ោក់រញចាូលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងកនាុងមុំ 45 ែជាសប្កសៅកនាុងរន្ធសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3.5) សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3.5) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

28 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយផ្ទា ំងសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង។
2. ោក់រញចាូលប្ោយសា្ថ នភាពរឹងកនាុងមុំ 45 ែជាសប្កសៅកនាុងរន្ធសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3.5) សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញែសងកេនរភា្ជ រ់សចញពីែិនាកទាំងេងខាងៃនមាូឌុលអង្គចងចាំ រហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាសំោតសចញ។
2. រុញ សហងយសោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

30 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសលសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាថំ្មមៗចូលសៅកនាុងរន្ធវាសលប្ជុងមួយ សោយតប្មង់សអាយប្តូភែរម និងេងកេត់វាចូលសអាយេ៊រ់។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកមិនសេំសងង្ល្លីកសទ ចូរសោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញ រួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ

ការសោះកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការប្ពមាន: កែន្លងទទួលកំសៅអាចនឹងសសិសពលប្រតិរតិិការធម្មតា។ ទុកសពលសភោប្ររ់ប្ោន់សែងមីីកា្យកំសៅចុះប្តនក់មុនសពលអនាករាះវា។

ប្រយ័តនា: សែងមីីកា្យអង្គែំសនាងររការប្តនក់នអតិររមា េូមកុំរាះកែន្លងសិទារកំសៅសលសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ នតិខា្ល ញ់សលកនាុងែេីកររេ់អនាកអាចកាត់រន្ថយេមត្ថភាពចម្លងកំសៅររេ់ខា្ល ញ់កំសៅ។

2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេកង្ហា រអង្គែំសនាងរការសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. សលងកកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ សរងេិនអង្គែំសនាងរការ ឬកែន្លងទទួលកំសៅប្តូភរានរដាូរ េូមសប្រងខា្ល ញ់កំសៅែែលិដាល់សលកនាុងឧរករនា៍សែងមីីធានាថ្ការចម្លងកំសៅសធ្វងរានប្តឹមប្តូភ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

32 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅនមួយរន្ធស្ចចា សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រអង្គែំសនាងរការសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អង្គែំសនាងរការ

ការសោះអង្គែំសនាងរការ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។
4. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធែំសនាងរការ និង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ ។

ចំណា:ំ អង្គែំសនាងរការអាចនឹងសលែតសសិរនាទា រ់ពីកុំព្យូទ័ររិទ។ ទុកសពលឲ្យអង្គែំសនាងរការចុះប្តនក់មុនសោះវាសចញ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 33



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងអង្គែំសនាងរការ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េងកេត់ សហងយរុញែងរោសោះសចញពីអង្គែំសនាងរការសែងមីីសោះវាសចញពីសថរែែលភា្ជ រ់។
2. សលងកែងសងងង រួចសលងករប្មរអង្គែំសនាងរការ។

ប្រយ័តនា: សលសពលសោះអង្គែំសនាងរការសចញ េូមកុំរាះម្ជុលែែលសលកនាុងរន្ធសនាះ ឬក៏សធ្វងឲ្យភត្ថុណាមួយធា្ល ក់សលងម្ជុលកនាុងរន្ធសនាះ។

3. សលងកអង្គែំសនាងរការថនាមៗសចញពីរន្ធអង្គែំសនាងរការ។

ការែំសងងងអង្គែំសនាងរការ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងអង្គែំសនាងរការ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

34 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូរប្រាកែថ្ ែងរោសោះសចញែែលសលសលងរន្ធអង្គែំសនាងរការរជាប្តូភរានសរងកទាំងប្េុងកនាុងទីតាំងសរងកចំហ។
2. តប្មឹមរនា្ល ក់ សលងអង្គែំសនាងរការនមួយសថរសលសលងសជងងទប្មអង្គែំសនាងរការ សហងយោក់អង្គែំសនាងរការសៅកនាុងរន្ធអង្គែំសនាងរការ។

ចំណា:ំ ប្ជុងៃនម្ជុលទី 1 ៃនអង្គែំសនាងរការមានប្តីសកានាែែលប្តូភោនា នឹងប្តីសកានាៃនប្ជុងម្ជុលទី 1 សលងរន្ធអង្គែំសនាងរការ។ សលសពលែែលអង្គែំសនាងរការោក់រានប្តឹមប្តូភ ប្ជុងទាំងរួននឹងសេ្មងកម្ពេ់ោនា ។ ប្រេិនសរងប្ជុងមួយ ឬសប្ចងនៃនអង្គែំសនាងរការ ែ្ពេ់នងោនា  មានន័យថ្អង្គែំសនាងរការ
មិនរានោក់ប្តឹមប្តូភសទ។

3. សលសពលែែលអង្គែំសនាងរការប្តូភរានោក់ចូលេ៊រ់កនាុងរន្ធសហងយ ទាញែងចុះ សហងយោក់វាពីសប្កាមសថរសលសលងរប្មរអង្គែំសនាងរការ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 35



កាតប្កាហ្វិក

ការសោះកាតប្កាហ្វិក

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកាតប្កាហ្វិក សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងកាតប្កាហ្វិក (PCI-Express)។
2. សលងកេនទាះទាញសែងមីីសរងកទា្វ រ PCIe ។
3. រុញ សហងយទរ់សថរសលសលងរន្ធកាតប្កាហ្វិក សហងយសលងកកាតប្កាហ្វិកសចញពីរន្ធកាតប្កាហ្វិក។

36 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ការែំសងងងកាតប្កាហ្វិក

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកាតប្កាហ្វិក សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់កាតប្កាហ្វិកនមួយឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាត PCI-Express សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោយសប្រងរសង្្គ លតប្មង់ ភា្ជ រ់កាតប្កាហ្វិកសលកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ សហងយេងកេត់វាចុះឲ្យែនាន។ ចូរប្រាកែថ្កាតប្តូភរានោក់ចូលទីតាងំរានេ៊រ់លអា។
3. សលងកេនទាះទាញសែងមីីរិទទា្វ រ PCIe ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 37



អង្គែំសនាងរការប្កាហ្វិក

ការសោះ GPU ែែលសប្រងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ ប្ទនារ់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំអង្គែំសនាងរការប្កាហ្វិកែែលសប្រងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងកេនទាះទាញសែងមីីសរងកទា្វ រ PCIe ។
2. ផិ្ច់ែែសេថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលង GPU ែែលសប្រងថ្មពល។
3. រុញ សហងយទរ់េនទាះភា្ជ រ់សលសលងរន្ធកាតប្កាហ្វិក សហងយសលងក GPU ែែលសប្រងថ្មពលសចញពីរន្ធកាតប្កាហ្វិក។

38 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ការែំសងងង GPU ែែលសប្រងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំអង្គែំសនាងរការប្កាហ្វិកែែលសប្រងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ GPU ែែលសប្រងថ្មពលនមួយឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាត PCI-Express សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោយសប្រងរសង្្គ លតប្មឹម ភា្ជ រ់ GPU ែែលសប្រងថ្មពលសលកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់សហងយេងកេត់វាចុះឲ្យែនាន។ ចូរប្រាកែថ្ GPU ែែលសប្រងថ្មពល ប្តូភរានោក់ចូលទីតាងំេ៊រ់លអា។
3. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មពលសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលង GPU ែែលសប្រងថ្មពល។
4. សលងកេនទាះទាញសែងមីីរិទទា្វ រ PCIe ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ប្ទនារ់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 39



ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ ប្ទនារ់កង្ហា រ។
4. សោះ GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

ចំណា:ំ ជំហានសនះរជាចាំរាច់លុះប្តាែតប្រព័ន្ធប្តូភរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនមួយ GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់ោេ់រា្ល េទាិក េូមោេ់សរងកថ្មប្ោរ់េំែរាតថ្មមៗសចញពីរន្ធសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

40 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េ៊កថ្មប្ោរ់េំែរាតនមួយេញ្ញា  "+" ែររសៅខាងសលង សហងយរុញវាសៅសប្កាមសែងមីីភា្ជ រ់សថរសលចំសហវងខាងភិជ្ជមានៃនឧរករនា៍ភា្ជ រ់។
2. ចុចថ្មចូលសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់រហូតែល់វាចូលសៅកនាុងកែន្លង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

ចំណា:ំ ជំហានសនះរជាចាំរាច់លុះប្តាែតប្រព័ន្ធប្តូភរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនមួយ GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

2. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។
4. សោះ GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

ចំណា:ំ ជំហានសនះរជាចាំរាច់លុះប្តាែតប្រព័ន្ធប្តូភរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនមួយ GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកាតតតែែសេ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 41



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3.5) ែែលភា្ជ រ់កាត WLAN សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសជងងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
3. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតនសចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ សហងយសោះកាត WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាងំកាតតតែែសេ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

42 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
តារាងខាងសប្កាមសនះិិល់នូភសប្ោងពនា៌ែែសេអង់ែតនេប្មារ់កាត WLAN េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តារាង 2. សប្ោងពនា៌ែែសេអង់ែតន 

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងកាតតតែែសេ ពនា៌ែែសេអង់ែតន

េំខាន់ (ប្តីសកានាពនា៌េ) ពនា៌េ

រនាទា រ់រនសេំ (ប្តីសកានាពនា៌ស្ច្ម ) ពនា៌ស្ច្ម

2. ោក់សជងងទប្មកាត WLAN សែងមីីភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតន WLAN ។
3. េ៊កកាត WLAN ចូលសៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3.5) សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះរា្ល េទាិកសៅកាត WLAN ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

ចំណា:ំ ជំហានសនះរជាចាំរាច់លុះប្តាែតប្រព័ន្ធប្តូភរានកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនមួយ GPU ែែលសប្រងថ្មពល។

2. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 43



4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយអុរទិចសេិងង

ការសោះប្ោយថ្េអុរទិកសេិងង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំង ODD សេិងង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេថ្មពល និងទិននាន័យសចញពី ODD សេិងង។
2. ទាញ េនទាះភា្ជ រ់សែងមីីរោសោះ ODD សេិងងសចញពីតួ។
3. រុញ និងសោះ ODD សេិងងសចញពីរន្ធ ODD ។

ការែំសងងងប្ោយថ្េអុរទិកសេិងង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងៃន ODD សេិងង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

44 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលសប្រងងែំសងងង ODD សេិងងសៅកនាុងរន្ធ ODD ។
2. រុញសប្រងងែំសងងង ODD សេិងងរហូតែល់វាសោតចូលទីតាងំ។
3. រត់ែែសេថ្មពល និងែែសេទិននាន័យតាមរយៈរន្លងរត់ែែសេ សហងយភា្ជ រ់ែែសេសៅ ODD សេិងង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សជងងទប្មប្ោយអុរទិកសេិងង

ការសោះសជងងទប្ម ODD សេិងង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។
4. សោះប្ោយថ្េអុរទិកសេិងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំសជងងទប្ម ODD សេិងង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 45



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោេ់សរងកសជងងទប្ម ODD សេិងងសែងមីីសោះវាសចញពីរន្ធសលង ODD ។
2. សោះសជងងទប្ម ODD សេិងងសចញពី ODD ។

ការែំសងងងសជងងទប្ម ODD សេិងង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងសជងងទប្ម ODD សេិងង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពី ភិធីសាប្េ្តែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្ម ODD សេិងងសលងរន្ធ ODD ។
2. រុញសជងងទប្ម ODD សេិងងសៅកនាុង ODD សេិងង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ប្ោយថ្េអុរទិកសេិងង។
2. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

46 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ឧរាល័រ

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញទីតាំងឧរាល័រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សោះែែសេឧរាល័រសចញពីរន្លងរត់ែែសេសលសលងតួ។
3. េងកេត់េនទាះ សហងយរុញឧរាល័រនមួយែែសេសចញពីរន្ធសលងតួ។

ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងឧរាល័រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 47



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េងកេត់ សហងយរុញឧរាល័រសៅកនាុងរន្ធសលងតួរហូតែល់វាសោតចូលទីតាំង។
2. រត់ែែសេឧរាល័រតាមរន្លងរត់ែែសេសលសលងតួ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេឧរាល័រសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។
4. សោះ សប្ោងខាងមុែ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញពីទីតាងំរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

48 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. េងកេត់េនទាះសថរសលងក់លរ៊ូតុងថ្មពល សហងយរុញែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីតួចំសហវងខាងមុែៃនកុំព្យូទ័រ។
3. ទាញែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកុងតាក់រ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 49



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅកនាុងរន្ធពីចំសហវងខាងមុែៃនកុំព្យូទ័រ សហងយចុចក់លរ៊ូតុងថ្មពលរហូតែល់វាសោតចូលទីតាងំសៅកនាុងតួ។
2. តប្មង់ និងភា្ជ រ់ែែសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹង ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េ៊ុមខាងមុែ។
2. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

ការសោះអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

ចំណា:ំ ចូរកត់េំោល់ការោក់ែែសេទាងំអេ់សលែនាៈសពលែែលអនាកសោះវា ែូសចនាះអនាកអាចោក់វាភិញរានប្តឹមប្តូភ សលសពលអនាកោក់អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

50 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 51



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កុំព្យូទ័រសលងចំសហវងខាងសំិា។
2. ផិ្ច់ែែសេថ្មពលពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយសោះវាសចញពីរន្លងរត់ែែសេសលសលងតួ។
3. សោះស្ចចា  (#6-32) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅនឹងតួ។
4. េងកេត់ែសងកេនរភា្ជ រ់ សហងយរុញអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីែនាងតួ។
5. សលងកអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីតួ។

ការែំសងងងអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

ការប្ពមាន: ែែសេ និងរន្ធសលែិនាកខាងសប្កាយៃនឧរករនា៍ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលមានោក់ពនា៌ចំណាសំែងមីីរង្ហា ញចំនួនវាេ ត់ថ្មពលែែលែុេៗោនា ។ ចូរប្រាកែថ្អនាកសោតែែសេចូលសៅរន្ធែែលប្តឹមប្តូភ។ សរងសធ្វងមិនប្តូភសទ វាអាចរណិាលឲ្យមានការែូចខាតឧរករនា៍ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល និង/ឬ េមាេភារ
ប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

52 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 53



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅកនាុងតួរហូតែល់សថរចូលទីតាំងប្តឹមប្តូភ។
2. ចារ់ស្ចចា  (#6-32) រីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅនឹងតួ។
3. ោក់ែែសេថ្មពលតាមរន្លង ែែសេសលសលងតួសហងយភា្ជ រ់ែែសេថ្មពលសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែលសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ

សោះកុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

54 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេឧរករនា៍ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ សហងយសោះកុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួសចញពីតួ។

ការែំសងងងកុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 55



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលកុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួសៅកនាុងរន្ធររេ់វា សហងយរុញកុងតាក់សែងមីីភា្ជ រ់វាសៅកនាុងរន្ធ។
2. ភា្ជ រ់ែែសេកម្ម ភិធីិិល់ែំនាឹងការសោះតួសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

មាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេ (ប្រសេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

ការសោះមាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេ (ប្រសេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សប្ោងខាងមុែ។
4. សោះ រំពង់កង្ហា រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនមាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពី ភិធីសាប្េ្តសោះ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3X3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់មាូឌុល i/O ែែលនជសប្មងេសៅនឹងតួកុំព្យូទ័រ។
2. ផិ្ច់ែែសេមាូឌុល I/O សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សោះមាូឌុល I/O សចញពីកុំព្យូទ័រ។

56 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ការែំសងងងមាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេ (ប្រសេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 57



58 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 59



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះសជងងទប្មសោហៈរំរូ រញចាូលទួណាភីេក់លេំែរាតសៅកនាុងរន្ធសជងងទប្ម រុញសជងងទប្មសែងមីីសោះសជងងទប្ម សហងយរនាទា រ់មកសលងកសជងងទប្មសចញពីប្រព័ន្ធ។
2. រញចាូលមាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេ (ប្រសេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial) សៅកនាុងរន្ធររេ់វាពីែិនាកខាងកនាុងៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
3. ភា្ជ រ់ែែសេ I/O សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M3X3) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុល I/O ែែលនជសប្មងេសៅប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ប្ទនារ់កង្ហា រ។
2. ែំសងងង េ៊ុមខាងមុែ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

60 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង មុននឹងសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានរក្សាទុកសលកនាុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ អនាកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអនាកសោះែូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអនាករានសធ្វងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ អនាកប្តូភសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ មុននឹងផ្ដា ច់ែែសេសចញពីប្រព័ន្ធ េូមកត់ចំណាអំំពីទីតាំងររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ែូសចនាះអនាកអាចភា្ជ រ់ែែសេសងងង ភិញរានប្តឹមប្តូភ រនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធរួច។

2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សប្ោងខាងមុែ។
4. សោះ រំពង់កង្ហា រ។
5. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
6. សោះ ឧរករនា៍រណិាញតតែែសេ។
7. សោះ SSD M.2 2230 / SSD M.2 2280។
8. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
9. សោះ កាតប្កាហ្វិក/ អង្គែំសនាងរការប្កាហ្វិកែែលសប្រងថ្មពល។
10. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធែំសនាងរការ និង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ ។
11. សោះ អង្គែំសនាងរការ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 61



62 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (#6-32) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ ់សជងងទប្ម I/O ខាងមុែសៅតួ។
2. រុញ សហងយសោះសជងងទប្ម I/O មុែសចញពីតួ។
3. ផិ្ច់ែែសេទាំងអេ់ែែលភា្ជ រ់សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ។

សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 63



4. សោះស្ចចា  (#6-32) M.2 សជងងរញ្ឈរកាត និងស្ចចា  (#6-32) ប្រារំីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅតួ។
5. សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធពីប្ជុងមួយ សហងយសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីតួ។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូលសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

64 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង 65



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញរន្ធ I/O ខាងមុែ សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅកនាុងរន្ធ I/O ខាងមុែសលសលងតួ សហងយតប្មឹមរន្ធស្ចចា សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សលសលងតួ។
2. រិូរស្ចចា  (#6-32) M.2 សជងងរញ្ឈរកាត និងស្ចចា  (#6-32) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅតួ។
3. រត់ែែសេ សហងយភា្ជ រ់ែែសេទាំងអេ់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

66 សោះសប្រងងែំសងងង និង ោក់សប្រងងែំសងងង



4. តប្មឹមសជងងទប្ម I/O ខាងមុែនមួយរន្ធសលងតួ។
5. ចារ់ស្ចចា  (#6-32) ពីរប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម I/O ខាងមុែសៅតួ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង អង្គែំសនាងរការ។
2. ែំសងងង កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ។
3. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
4. ែំសងងង ប្កាហ្វិក/GPU ែែលសប្រងថ្មពល ។
5. ែំសងងង SSD M.2 2230 / SSD M.2 2280។
6. ែំសងងង ឧរករនា៍រណិាញតតែែសេ។
7. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
8. ែំសងងង រំពង់កង្ហា រ
9. ែំសងងង េ៊ុមខាងមុែ។
10. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
11. អនុភតិតាមភិធីសលកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសលខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានរក្សាទុកសលកនាុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ អនាកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអនាកសោះែូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរទាងំឡាយែែលអនាករានសធ្វងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ អនាកប្តូភសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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េូហ្វែភរ
ជំពូកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានោំប្ទនមួយនឹងការែនានាំពី ភិធីែំសងងងប្ោយភឺ។

ប្រធានរទ :

• ការទាញយកប្ោយភឺ Windows

ការទាញយកប្ោយភឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងក ។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចសលង ជំនួយិលិតិល វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្ម ររេ់អនាក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ រញ្ជូន ។

ចំណា:ំ សរងេិនអនាកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្ររកសមងលេ្វ័យប្រភតិិ ឬរកសមងលសោយៃែ េប្មារ់មាូែឌល ររេ់អនាក។

4. ចុចសលង Drivers and Downloads (ប្ោយភឺ និងទាញយក)។
5. សប្ជងេយកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលង ររេ់អនាក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហងយសប្ជងេយកប្ោយភឺប្កាហ្វិកសែងមីីែំសងងង។
7. ចុចសលង Download File សែងមីីទាញយកប្ោយភឺេប្មារ់ររេ់អនាក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអនាករានរក្សាទុកកកសារប្ោយភី។
9. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងកកសារប្ោយភឺ និងអនុភតិតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។
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ការែំសងងង BIOS

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនែមននអនាកជំនាញកនាុងការសប្រងកំព្យូរទ័រ មិនប្តូភរដាូរការកំនាត់កនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សនាះសទ។ ការផ្្ល េ់រិូរនក់ោក់អាចសធ្វងឲ្យប្រតិរតិិកំព្យូរទ័រររេ់សោកអនាកមិនែំសនាងរការរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា ធាតុែែលរាយសលកនាុងែិនាកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសងងងសទ។

ចំណា:ំ មុនសពលសោកអនាករដាូរការកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សោកអនាករួរេរសេរទុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS េប្មារ់ការសប្រងប្រាេ់សលសពលអនារត។

សប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS កនាុងសោលរំនាងែូចខាងសប្កាមសនះ៖
● ទទួលព័ត៌មានពីការែំសងងងហាែែភរសលសលងមាា េុីនកំព្យូទ័រររេ់សោកអនាក ែូចនចំនួនៃនអង្គចងចា ំRAM និងទំហំៃនហាែប្ោយ។
● ែកែប្រព័ត៌មានររេ់ការកំនាត់ររេ់ប្រព័ន្ធ។
● កំនាត់ ឬែកែប្រជសប្មងេែែលអាចសប្ជងេសរីេសោយអនាកសប្រងប្រាេ់ ែែលមានែូចន ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកសប្រងប្រាេ់, ប្រសេទៃនប្ោយថ្េរឹងែែលរានែំសងងង និងសរងកឬរិទឧរករនា៍ចមីង។

ប្រធានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

• ប្ោរ់ចុចរុករក
• មុជានុយរ៊ូត One time

• ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
• ការអារ់សែត BIOS

• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
• ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

• ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្ររ់ប្រងលំហូរទិននាន័យរវាងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលភា្ជ រ់មកែូចន ប្ោយថ្េរឹង អាោរ់ទ័រ ភីសែអូ កិារចុច កូនកនុិារ និងមាា េុីនប្ពីន។

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាករង់ចាំយូរសហងយងូសហា្គ ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសលចសងងង េូមរនិរង់ចាំរហូតែល់អនាកស្លងញផ្ទា ងំែឌេថរ់។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសហងយពយាយ៉មមិងសទវត។

ប្ោរ់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំសពាះជសប្មងេ System Setup (ែំសងងងប្រព័ន្ធ) ភារសប្ចងន ការផ្្ល េ់រដាូរែែលអនាកសធ្វងប្តូភរានថតទុក រាុែនិមិនទាន់មានប្រេិទ្ធភាពសទលុះប្តាែតអនាកចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។
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តារាង 3. ប្ោរ់ចុចរុករក 

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញចុះសប្កាម) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេយកតៃម្លសលកនាុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសលកនាុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

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

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សលកនាុងសអប្កង់េំខាន់ ់រង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល ម
ៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

មុជានុយរ៊ូត One time

សែងមីីចូលសៅ មុជានុយរ៊ូតែតមួយែង ប្តូភសរងកកុំព្យូទ័ររេ់អនាក សហងយរនាទា រ់មកចុច F12 ភា្ល មៗ។

ចំណា:ំ េូមែនានាឲំ្យរិទកុំព្យូទ័រ ប្រេិនសរងវាសរងក។

មុជានុយរ៊ូតែតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអនាកអាចរ៊ូតរានរួមទាងំជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថ្េរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យ

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ែំសងងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសលងកុំព្យូទ័រ សហងយនិងឧរករនា៍ែែលរានតសម្លងងររេ់វា ឧរករនា៍ែែលរានរាយកនាុងែិនាកសនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជសប្មងេទូសៅ
តារាង 4. ទូសៅ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ រង្ហា ញព័ត៌មានែូចខាងសប្កាម៖
● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ៖ រង្ហា ញពី កំែនា BIOS សា្ល កសេវាកម្ម សា្ល កប្ទព្យេកម្ម សា្ល កកាន់ការ់ កាលររិសច្ឆទកាន់ការ ់កាលររិសច្ឆទិលិត និងកូែសេវាកម្មរហ័េ ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ៖ រង្ហា ញ អង្គចងចាំរានែំសងងង អង្គចងចាែំែលមាន សលីងនអង្គចងចា ំមាូែឆ្ែនលអង្គចងចា ំរសចចាក ភិទយាអង្គចងចា ំទំហំ DIMM 1 និង ទំហំ DIMM 2 ។
● ព័ត៌មាន PCI ៖ រង្ហា ញ Slot1_M.2, Slot2_M.2

● ព័ត៌មានអំពីអង្គែំសនាងរការ៖ រង្ហា ញពី ប្រសេទអង្គែំសនាងរការ ចំនួនេនាូល សលែេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ សលីងនរចចាុរីននា សលីងនអរីររមា សលីងនអតិររមា ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ររេ់អង្គែំសនាងរការ L2 ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ររេ់អង្គ
ែំសនាងរការ L3 េមត្ថភាព HT និង រសចចាកភិទយា 64 រ៊ីត។

● ព័ត៌មានឧរករនា៍៖ រង្ហា ញ SATA-0, M.2 PCIe SSD-2 អាេយោ្ឋ ន LOM MAC, កម្ម ភិធីប្ររ់ប្រងភីសែអូ កម្មភិធីប្ររ់ប្រងអូឌីយាូ ឧរករនា ៍Wi-Fi និងឧរក
រនា៍រ៊្លូធូេ។

លំោរ់រ៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាករញ្្ជ ក់លំោរ់ែែលកុំព្យូទ័រពយាយ៉មែេ្វងរកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការពីឧរករនា៍ែែលរានរញ្្ជ ក់សលកនាុងរញ្ជីសនះ។

េនដាិេុែប្ចករ៊ូត UEFI ជសប្មងេសនះ ពិនិត្យថ្សតងប្រព័ន្ធនឹងសេនាងេុំឲ្យអនាកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសលសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចករ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ឬអត់។
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តារាង 4. ទូសៅ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភោ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ការកំនាត់កាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោ។ ការផ្្ល េ់រិូរកាលររិសច្ឆទ និងសពលសភោប្រព័ន្ធមានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។

។

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ
តារាង 5. ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

NIC ភា្ជ រ់នមួយ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ែែលសលសលងផ្ទា ំង។ ជសប្មងេ ‘Enable UEFI Network Stack’ មិនប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម។ ជសប្មងេទាងំសនះរជា៖
● រានរិទ
● រានសរងក
● សរងក w/PXE (លំនាំសែងម)

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា ធាតុែែលរាយសលកនាុងែិនាកសនះអាច ឬមិនអាចរង្ហា ញសងងងសទ។

ប្រតិរតិិការ SATA អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូែប្រតិរតិិការៃនឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយថ្េរឹងែែលរានរួមរញចាូល។
● រានរិទ = ឧរករនា៍រញ្្ជ  SATA ប្តូភរានោក់
● AHCI = SATA ប្តូភរានកំនាត់េប្មារ់មាូែ AHCI

● RAID សរងក = SATA ប្តូភរានកំនាត់សែងមីីោំប្ទមាូែ RAID (ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម)

ប្ោយ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទប្ោយសិសេងៗែែលសលសលងប្រព័ន្ធ៖
● SATA-0 (រានសរងកតាមលំនាំសែងម)
● M.2 PCIe SSD-0 (រានសរងកតាមលំនាំសែងម)

ការរាយការនា៍ Smart ែិនាកសនះប្ររ់ប្រងថ្សតងរញ្ហា ប្ោយថ្េរឹងេប្មារ់ប្ោយែែលភា្ជ រ់មកប្តូភរានរាយការនា៍ឬអត់សលសពលកំពុងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធ។ ជសប្មងេសរងក Smart Reporting ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យសរងកឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ  USB ែែលរានរួមរញចាូលេប្មារ់៖
● សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB

● សរងករន្ធ USB ខាងមុែ
● សរងករន្ធ USB ខាងសប្កាយ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ការកំនាត់ USB ខាងមុែ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទរន្ធ USB ខាងមុែ។ រន្ធទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ការកំនាត់ USB ខាងសប្កាយ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទរន្ធ USB ខាងសប្កាយ។ រន្ធទាងំអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យសរងកឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូែែលរានរួមរញចាូលេប្មារ់៖ ជសប្មងេ សរងកអូឌីយាូ ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។
● សរងកៃមាប្កូហ្វូន
● សរងកឧរាល័រខាងកនាុង

ជសប្មងេទាំងពីរប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម។

តំែហទាំតប្មងធូលី អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទសារ BIOS ចំសពាះតំែហទាំតប្មងធូលីមិនចាំរាច់ែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ BIOS នឹងរសងកេងតការសប្កងនរោលឹកមុនរ៊ូតមួយសែងមីីេមាអា ត ឬែូរតប្មងធូលីសោយែិអាកសលង
ចសនា្ល ះសពលែែលរានកំនាត់។ ជសប្មងេ រិទ ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម។
● រានរិទ
● 15 ៃថ្ង
● 30 ៃថ្ង
● 60 ៃថ្ង
● 90 ៃថ្ង
● 120 ៃថ្ង
● 150 ៃថ្ង
● 180 ៃថ្ង
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ជសប្មងេសអប្កង់ ភីសែអូ
តារាង 6. ភីសែអូ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សអប្កង់ចមីង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេសរីេសអប្កង់រមមសលសពលការប្ររ់ប្រងពហុសអប្កង់មានសលកនាុងប្រព័ន្ធ។
● េ្វ័យប្រភតិិ (លំនាសំែងម)
● Intel HD Graphics

ចំណា:ំ សរងអនាកមិនសប្ជងេសរីេយក េ្វ័យប្រភតិិសទ សនាះប្កាហ្វិកែែលនរ់នឹងផ្ទា ងំប្តូភរង្ហា ញ សហងយរានសរងក។

េនិិេុែ
តារាង 7. េនិិេុែ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ពាក្យេមា្ង ត់ HDD-0 ខាងកនាុង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹងខាងកនាុងររេ់កុំព្យូទ័រ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរីររមា និងអតិររមា ែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង និងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។ ចសនា្ល ះតួអកសេររជាពី 4 ែល់ 32 តួ។

រោលងពាក្យេំង្ត់ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាករោលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងផ្ទា ំងសោតសែងមីីរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹង ខាងកនាុងអំងុងសពលចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងង ភិញ។
● រានរិទ — ែតងែតេួររកប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុងកនាុងសលសពលែែលពួកសររានកំនាត់។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។
● រោលងរ៊ូតសងងងភិញ — រោលងពាក្យេមា្ង ត់ភា្ល មៗសលសលងការចារ់សិដាងមសងងង ភិញ (រ៊ូតកំសៅ) ។

ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធសនះែតងែតរោលឹកេប្មារ់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុងសលសពលែែលថ្មពលរានសរងកពីសា្ថ នភាពរិទ (រ៊ូតប្តនក់)។ ែូចោនា សនះែែរ ប្រព័ន្ធសនះែតងែតរោលឹកពាក្យេមា្ង ត់សលសលង
ប្រអរ់មាូឌុល HDDs ណាមួយែែលអាចមានភតិមាន។

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេំង្ត់ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ ថ្សតងការផ្្ល េ់រិូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងប្ោយថ្េរឹង ប្តូភរានអនុញ្ញា តសលសពលែែលពាក្យេមា្ង ត់ររេ់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាពកម្ម ភិធីរងកេរ់សែរេ៊ុល UEFI ជសប្មងេសនះប្តួតពិនិត្យ ថ្សតងប្រព័ន្ធសនះអនុញ្ញា តឲ្យសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS តាមរយៈកញចារ់ែែតអារ់េ៊ុលររេ់ UEFI ឬអត់។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាំសែងម។ ការរិទជសប្មងេសនះនឹងរាងំែទារ់ការ
សធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ពីសេវាកម្មែូចន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)។

េនិិេុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងថ្សតង Trusted Platform Module (TPM) អាចរកស្លងញសោយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែរឬសទ។
● TPM សរងក (លំនាំសែងម)
● េមាអា ត
● PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ សរងក
● PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ រិទ
● PPI Bypass េប្មារ់ការរញ្្ជ ជប្មះ
● អនុញ្ញា តការរញ្្ជ ក់ (លំនាំសែងម)
● សរងកទំហំិទាុកេំខាន់ (លំនាសំែងម)
● SHA-256 (លំនាសំែងម)

សប្ជងេសរីេជសប្មងេមួយ៖

● រានរិទ
● រានសរងក (លំនាំសែងម)

Absolute ែិនាកសនះអនុញ្ញា តឲ្យសោកអនាកសរងក រិទ ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមាូឌុល BIOS នអនិៃ្គនិយ៍ៃនសេវាកម្ម Absolute Persistence Module ែែលនជសប្មងេពី Absolute
Software ។
● សរងក - ជសប្មងេសនះប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម។
● រានរិទ
● រានរិទនអចិៃ្គនិយ៍

មុែង្រិិល់ែំនាឹងសពលមានការសោះតួ កែន្លងសនះប្ររ់ប្រងមុែង្រិិល់ែំនាឹងសពលមានការសោះតួ។
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តារាង 7. េនិិេុែ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយែូចខាងសប្កាម៖

● រានរិទ (លំនាសំែងម)
● រានសរងក
● េ្ថិតកនាុងភាពសេ្ងនមសា្ង ត់

Admin Setup Lockout (ការចាក់សសា
ការែំសងងងអនាកប្ររ់ប្រង)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកទរ់សាកេ ត់អនាកសប្រងពីការចូលែំសងងងសលសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

Master Password Lockout (ការចាក់សសា
ពាក្យេមា្ង ត់សម)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករិទការោំប្ទពាក្យេមា្ង ត់សម ពាក្យេមា្ង ត់ប្ោយថ្េរឹងប្តូភែតរានលុរសចាល មុននឹងការកំនាត់អាចប្តូភរានផ្្ល េ់រិូរ។ ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយ
េនិិេុែ SMM)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទការការពាររន្ធូររន្ថយេនដាិេុែ UEFI SMM រែន្ថម។ ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

BIOS_Secure boot options

តារាង 8. រ៊ូតមានេុភត្ថិភាព 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទែំសនាងរការរ៊ូតេុភត្ថិភាព
● Secure Boot Enable

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនាកែកែប្រលក្ខនាៈរ៊ូតេុភត្ថិភាពសែងមីីអនុញ្ញា តឲ្យមានការវាយតៃម្ល ឬការអនុសោមហត្ថសលខាកម្មភិធី UEFI ។
● មាូែ Deployed Mode (លំនាសំែងម)
● មាូែសាភនកម្ម

ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចជំនាញ ឲ្យអនាកសរវរចំមូលោ្ឋ នទិននាន័យសោយប្ោរ់ចុចេុភត្ថិភាព ករនាីប្រព័ន្ធសលកនាុង Custom Mode (មាូែតាមតប្មូភការ) ។ សរងកជសប្មងេ Custom Mode ប្តូភរានរិទតាមលំនាសំែងម។
ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● PK (លំនាសំែងម)
● KEK

● db

● dbx
ប្រេិនសរងអនាកសរងក Custom Mode (មាូែផ្ទា ល់ែ្លួន), ជសប្មងេពាក់ព័ន្ធេប្មារ់ PK, KEK, db និង dbx រង្ហា ញសងងង។ ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● រក្សាទុកកនាុងកកសារ- រក្សាទុកប្ោរ់ចុចសៅកនាុងកកសារែែលរានសប្ជងេសរីេររេ់អនាកសប្រង។
● ជំនួេពីកកសារ—ជំនួេប្ោរ់ចុចរចចាុរីននានមួយប្ោរ់ចុចមួយពីកកសារែែលរានសប្ជងេសោយអនាកសប្រង
● រែន្ថមពីកកសារ—រែន្ថមប្ោរ់ចុចមួយសៅមូលោ្ឋ នទិននាន័យរចចាុរីននាពីកកសារែែលរានសប្ជងេសោយអនាកសប្រង
● លុរ—លុរប្ោរ់ចុចែែលរានសប្ជងេសរីេ
● កំនាត់ប្ោរ់ចុចទាងំអេ់សងងងភិញ—កំនាត់សងងងភិញសៅនលំនាំសែងម
● លុរប្ោរ់ចុចទាងំអេ់—លុរប្ោរ់ចុចទាំងអេ់

ចំណា:ំ សរងអនាករិទ Custom Mode(មាូែតាមតប្មូភការ)រាល់ការផ្្ល េ់រដាូរទាងំអេ់ែែលរានសធ្វងសងងងនឹងប្តូភរានលុរសចាល សហងយប្ោរ់ចុចនឹងសាដា រសៅនការកំនាត់លំនាំសែងម។

ជសប្មងេសអប្កង់រែន្ថមេប្មារ់ការពារេូហ្វែភរ Intel

តារាង 9. Intel Software Guard Extensions 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសរងក Intel SGX ែិនាកសនះកំនាត់ឲ្យអនាកិិល់នូភររិសា្ថ នេុភត្ថិភាពេប្មារ់ែំសនាងរការកូែែែលរក្សា ព័ត៌មានរសេងរ កនាុងររិរទៃន OS សោល។

ចុចយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖
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តារាង 9. Intel Software Guard Extensions (រានរន)ិ

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● រានរិទ
● រានសរងក
● Software controlled (ប្ររ់ប្រងសោយេូហ្វែភរ)—លំនាំសែងម

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម ជសប្មងេសនះកំនាត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គចងចាំរប្មុងទុកសោយែងក
SGX)

ចុចយកជសប្មងេណាមួយខាងសប្កាម៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាសំែងម

ការអនុភតិ
តារាង 10. ការអនុភតិ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Multi Core Support មុែង្រសនះរង្ហា ញថ្សតងែំសនាងរការសនះ មានេនាូលមួយ ឬ ទាងំអេ់រានសរងក ។ ការអនុភតិៃនកម្ម ភិធីមួយចំនួននឹងសធ្វងឲ្យប្រសេងរសងងងនមួយេនាូលរែន្ថម
។

● ទាងំអេ់—តាមលំនាសំែងម
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel SpeedStep ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● សរងក Intel SpeedStep

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទសា្ថ នភាពមិនែំសនាងរការររេ់អង្គចងចាំរែន្ថម។

● សា្ថ នភាព C

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមាូែ Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

● សរងក Intel TurboBoost

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទ HyperThreading សលកនាុងអង្គែំសនាងរការ។

● រានរិទ
● រានសរងក—លំនាំសែងម

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល
តារាង 11. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ការសិារ AC សងងងភិញ កំនាត់ពីរសរវរែែលប្រព័ន្ធសឆ្លងយតរ សលសពលថ្មពល AC ប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់សងងង ភិញ រនាទា រ់ពីោច់ថ្មពល។ អនាកអាចកំនាត់ការសិារ AC សៅ៖
● រិទ
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តារាង 11. ការប្ររ់ប្រងថ្មពល (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● សរងកថ្មសពងល
● សា្ថ នភាពថ្មពលចុងសប្កាយ
ជសប្មងេសនះ រជារិទថ្មពលតាមលំនាំសែងមសទ។

សរងក Intel Speed Shift Technology
(រសចចាកភិទយារដាូរសលីងន Intel)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទការោំប្ទរសចចាកភិទយារិូរសលីងន Intel ។ ជសប្មងេ សរងករសចចាក ភិទយារិូរសលីងន Intel ប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

Auto On Time កំនាត់សពលសភោសែងមីីសរងកកុំព្យូទ័រសោយេ្វ័យប្រភតិិ។ សពលសភោប្តូភរានរក្សានទប្មង់ 12 សមាា ងេិង់ោរ (សមាា ង នាទី:ភិនាទី)។ ផ្្ល េ់រិូរសពលសភោចារ់សិិងមសោយវាយរញចាូលតៃម្លសលកនាុងប្រអរ់សពលសភោ និង AM/
PM។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេសនះមិនែំសនាងរការសទ សរងេិននអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយសប្រងកុងតាក់សរងកថ្មពល ឬឧរករនា៍ទរ់សេ្លងង ឬសរងេិនន ថ្មពលេ្វ័យប្រភតិិប្តូភរានកំនាត់សៅន រិទ។

ការប្តួតពិនិត្យការសែកយូរ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់ការប្ររ់ប្រងសលសពល Deep Sleep សរងកែំសនាងរការ។
● រានរិទ
● រានសរងកសលកនាុង S5 រាុសណាណា ះ
● រានសរងកសលកនាុង S4 និង S5
។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្រងឧរករនា៍ USB សែងមីីោេ់កុំព្យូទ័រពីការេំងំ។ ជសប្មងេ ‘Enable USB Network Stack’ ប្តូភរានសប្ជងេសរីេតាមលំនាសំែងម។

ោេ់សលសលង LAN/WWAN ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសរងកពីការរិទ សលសពលមានេញ្ញា រញ្្ជ រពិសេេពី LAN។ លក្ខនាៈសនះែំសនាងរការែតសលសពលែែលកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលអរ្គិេនី។
● រិទ-មិនអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធសរងកែំសនាងរការសោយេញ្ញា រណិាញពិសេេររេ់ LAN សលសពលែែលវាទទួលេញ្ញា សភាញា ចពី LAN ឬ LAN តតែែសេ។
● LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសោយេញ្ញា ពិសេេពី LAN ឬ WLAN តតែែសេ។
● LAN ែតរាុសណាណា ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសោយេញ្ញា រណិាញពិសេេ LAN។
● LAN នមួយ PXE Boot - េំនុាំោេ់ប្តូភរានសិញាងសៅប្រព័ន្ធតាមសា្ថ នភាព S4 ឬ S5 ែែលនឹងសធ្វងឲ្យប្រព័ន្ធោេ់ និងរ៊ូតសៅ PXE ភា្ល មៗ។
● WLAN ែតរាុសណាណា ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធែំសនាងរការសោយេញ្ញា ពិសេេ WLAN ។
ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែងម។

រិទ Sleep (ការសែក) អនញ្ញា តឲ្យអនាករាងំែទារ់មិនសអាយចូលសែក (សា្ថ នភាព S3) សលកនាុងររិយ៉កាេ OS។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទតាមលំនាំសែងម។

លក្ខនាៈ Post

តារាង 12. លក្ខនាៈ POST 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សារប្ពមានអាោរ់ទ័រ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តកា្យអនាកសប្ជងេសរីេថ្សតងប្រព័ន្ធរង្ហា ញសារប្ពមានឬសទ សពលែែលអនាកសប្រងប្រាេ់អាោរ់ទ័រថ្មពលណាមួយ។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

Numlock LED អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទមុែង្រចាក់សសាប្ោរ់ចុចសលែ សលសពលកុំព្យូទ័រចារ់សិិងម។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

កំហុេកិារចុច អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទការរាយការនា៍កំហុេកិារចុច សលសពលកុំព្យូទ័រចារ់សិិងម។ ជសប្មងេ សរងកការរកកំហុេកិារចុច ប្តូភរានសរងកតាមលំនាសំែងម។

រ៊ូតសលយន ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាករសងកេងនសលីងនែំសនាងរការរ៊ូតសោយរោលងជំហានឆរោនា មួយចំនួន៖
● Minimal — ប្រព័ន្ធនឹងែំសនាងរការនថ្មីភា្ល មៗ, លុះប្តាែត BIOS ប្តូភរានអារ់ែែត, អង្គចងចាបំ្តូភរានផ្្ល េ់រិូរ ឬ POST មុនែំសនាងរការមិនទាន់ចរ់ ។
● Thorough — ប្រព័ន្ធមិនរោលងជំហានណាមួយសលកនាុងែំសនាងរការរ៊ូតសទ ។
● Auto — អនុញ្ញា តឲ្យប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការប្ររ់ប្រងការកំនាត់សនះ (សនះែំសនាងរការែតសពលែែលប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការោំប្ទ Simple Boot Flag) ។
ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់សៅ Thorough តាមលំនាសំែងម។

ពប្ងីកសពលសភោ BIOS POST ជសប្មងេសនះរសងកេងតការពនយារសពលមុនរ៊ូតរែន្ថម។
● 0 ភិនាទី (លំនាសំែងម)
● 5 ភិនាទី
● 10 ភិនាទី

ងូសហា្គ សពញសអប្កង់ ចសប្មងេសនះនឹងរង្ហា ញងូសហា្គ សពញសអប្កង់ សរងេិននរូរថតររេ់អនាកប្តូភោនា នឹងរុនាភាពរង្ហា ញររេ់សអប្កង់។ ជសប្មងេ សរងកងូសហា្គ សពញសអប្កង់ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ការប្ពមាន និងកំហុេ ជសប្មងេសនះសធ្វងឲ្យែំសនាងរការរ៊ូតផ្អា កែតកនាុងករនាី សលសពលរកស្លងញការប្ពមានអំពីកំហុេ។ សប្ជងេយកជសប្មងេណាមួយែូចខាងសប្កាម៖
● ិិល់ែំនាឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុេ - លំនាំសែងម
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តារាង 12. លក្ខនាៈ POST (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

● រនិសពលមានការប្ពមាន
● រនិសពលមានការប្ពមាន និងកំហុេ

ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម
តារាង 13. ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Virtualization ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថ្សតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពែិនាករឹងរែន្ថមែែលិិល់សោយរសចចាក ភិទយានិម្មិត Intel ។

● សរងករសចចាកភិទយានិម្មិតររេ់ Intel។

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់ សរងក ឬរិទមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) ពីការសប្រងប្រាេ់េមត្ថភាពហាែែភររែន្ថមែែលិដាល់សោយរសចចាក ភិទយានិម្មិត Intel® េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។

● សរងក VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ជសប្មងេតតែែសេ
តារាង 14. តតែែសេ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍តតែែសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសរងក ឬរិទឧរករនា៍តតែែសេខាងកនាុង។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖

● WLAN/WiGig

● រ៊្លូធូេ

ជសប្មងេទាំងអេ់ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម។

ការែថទាំ
តារាង 15. ការែថទា ំ

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រសោកអនាក។

សា្ល កប្ទព្យ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករសងកេងតសា្ល កប្ទព្យេកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ ប្រេិនសរងសា្ល កប្ទព្យេកម្មមិនទាន់ប្តូភរានកំនាត់។ ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងមសទ។

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

សារ SERR ប្ររ់ប្រងយនិការសារ SERR ។ ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងម។ កាតប្កាហ្វិកមួយចំនួនទាមទារឲ្យរិទយនិការសារ SERR ។

ការទមា្ល ក់កប្មិតថ្នា ក់ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកហា្វា េកម្មភិធីរងកេរ់ររេ់ប្រព័ន្ធពីមុន។

● អនុញ្ញា តកា្យ BIOS ទមា្ល ក់ជំនាន់

ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាំសែងម។

ការលុរទិននាន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុរសចាលទិននាន័យសចញពីឧរករនា៍ិទាុកខាងកនាុងប្រករសោយេុភត្ថិភាព។

● លុរសលសលងការចារ់សិដាងមរនាទា រ់
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តារាង 15. ការែថទាំ (រានរនិ)

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ជសប្មងេសនះ មិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

ការសិារ BIOS សងងងភិញ ការសិារ BIOS សងងងភិញពីប្ោយថ្េរឹង—ជសប្មងេសនះប្តូភរានកំនាត់សោយលំនាំសែងម។ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសិារ BIOS ែែលែូចសចញពីហា្វ ល់េស្គង្្គ ះសលសលង HDD ឬ USB ខាងសប្ស។

ចំណា:ំ ការសិារ BIOS សងងងភិញពីប្ោយថ្េរឹង ែិនាកសនះប្តូភែតសរងក។

ែតងែតអនុភតិពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភ—អនុពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូភរាល់សពលរ៊ូត។

កាលររិសច្ឆទៃនការសរងកថ្មពលែំរូង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់កាលររិសច្ឆទកាន់ការ់នមាចា េ់។ ជសប្មងេ កំនាត់កាលររិសច្ឆទមាចា េ់កម្មេិទ្ធ ិមិនប្តូភរានកំនាត់តាមលំនាសំែងមសទ។

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ
តារាង 16. កំនាត់សហតុរណាដា ញ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសមងល និងលុរប្ពឹតិិការនា៍ POST ៃនការែំសងងងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំនាត់កប្មិតែ្ពេ់
តារាង 17. ការកំនាត់កប្មិតែ្ពេ់ 

ជសប្មងេ ររិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំនាត់កប្មិត ASPM។
● េ្វ័យប្រភតិិ (លំនាសំែងម) - រជាមានទំនាក់ទំនងរវាងឧរករនា៍ និងែុំ PCI Express សែងមីីកំនាត់មាូែ ASPM លអារំិុតែែលប្តូភរានោបំ្ទសោយឧរករនា៍
● រានរិទ - ការប្ររ់ប្រងថ្មពល ASPM ប្តូភរានរិទប្ររ់សពលសភោ
● L1 រាុសណាណា ះ - ការប្ររប្រង់ថ្មពល ASPM ប្តូភរានកំនាត់ឲ្យសប្រង L1

រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist

ជសប្មងេ ររិយ៉យ
កប្មិតៃនការសាដា រសងងងភិញៃន OS
សោយេ្វ័យប្រភតិិ

អនុញ្ញា តសអាយអនាកប្ររ់ប្រង លំហូរការរ៊ូតសោយេ្វ័យប្រភតិិ េប្មារ់ប្រព័ន្ធ SupportAssist ។ ជសប្មងេមាន៖
● រិទ
● 1

● 2 (រានសរងកតាមលំនាំសែងម)
● 3

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS
SupportAssist

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសិារសងងងភិញនូភ SupportAssist OS Recovery (រានសរងកែំសនាងរការតាមលំនាំសែងម)។

BIOSConnect BIOSConnect សរងក ឬរិទសេវា cloud Service OS សលសពលអភតិមាន Local OS Recovery (រានសរងកតាមលំនាសំែងម)។
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ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សលកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ សលកនាុងប្រអរ់ Search support វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អនាក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ សរងេិនអនាកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុែង្រSupportAssist សែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នាកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយេ្វ័យប្រភតិិ។ អនាកក៏អាចសប្រងសលែេមា្គ ល់ិលិតិល ឬែេ្វងរកមាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយែ្លួនកងរានែែរ។

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. សលកនាុងរញ្ជីធា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកកកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតកកសារែែលអនាករានរក្សាទុកកកសាររចចាុរីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងកកសាររចចាុរីននាភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសលសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000124211 សល www.dell.com/support ។

ការអារ់សែត BIOS សលកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS សលសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សល www.dell.com/support ។

សធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សលកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំហានទី 1 ែល់ជំហានទី 6 សលកនាុង "ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សលកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកកកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសងកេងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងកកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះកកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។
8. សធ្វងតាមការែនានាែំែលរង្ហា ញសលសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។

ការអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

ការអារ់សែត BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសោយសប្រងកកសារ update.exe BIOS ែែលរានចម្លងសៅប្ោយ FAT32 USB សហងយរ៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។
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អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសលសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសលសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រធានរទសនះ េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការកកសារអារ់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្រងប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សលសលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារសប្ចងនែែលប្តូភរានរសងកេងតសងងងរនាទា រ់ពីឆ្នា  ំ2012 មានេមត្ថភាពសនះ សហងយអនាកអាចរញ្្ជ ក់រានសោយរ៊ូតប្រព័ន្ធររេ់អនាកសៅមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សែងមីីសមងលថ្សតង BIOS FLASH UPDATE មានរង្ហា ញនជសប្មងេរ៊ូតេប្មារ់កុំព្យូទ័រ
ររេ់អនាក។ ប្រេិនសរងជសប្មងេប្តូភរានរង្ហា ញសនាះ BIOS ោបំ្ទជសប្មងេសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សនះ។

ចំណា:ំ មានែតកុំព្យូទ័រែែលមានជសប្មងេអារ់ែែត BIOS Flash Update សលកនាុងមុជានុយ F12 One-Time Boot សទ សទងរអាចសប្រងមុែង្រសនះរាន។

ការអារ់សែតពីមុជានុយរ៊ូត One-Time

សែងមីីអារ់ែែត BIOS ររេ់អនាកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖

● ប្ោយ USB ប្តូភរានេំអាតសៅនប្រព័ន្ធកកសារ FAT32 (ឧរករនា៍មិនចាំរាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● កកសារែែលអាចប្រតិរតិិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័រររេ់ Dell Support សហងយចម្លងសៅថតែំរូងៃនប្ោយ USB ។
● អាោរ់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្រព័ន្ធមុែង្រសែងមីីអារ់សែត BIOS

អនុភតិជំហានែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័តនា: ហាមរិទប្រព័ន្ធកនាុងកំងុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ពីសា្ថ នភាពរិទថ្មពល រញចាូលប្ោយ USB ែែលអនាកចម្លងចូលសៅកនាុងរន្ធ USB ររេ់កុំព្យូទ័រ។
2. សរងកកុំព្យូទ័រ សហងយចុចសលងប្ោរ់ចុច F12 សែងមីីចូលសៅកាន់មុជានុយរ៊ូត One-Time, សប្ជងេសរីេ BIOS Update សោយប្រីស៉ៅា េ៍ ឬប្ោរ់ចុចេញ្ញា ប្ពួញ រួចចុច Enter ។

មុជានុយហា្វា េ BIOS ប្តូភរានរង្ហា ញ។
3. េូមចុចសលង Flash from file ។
4. សប្ជងេសរីេយក external USB device

5. សប្ជងេសរីេកកសារ រួចចុចពីរែងសៅសលងកកសារសោល សហងយរនាទា រ់មក Submit។
6. េូមចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមសងងង ភិញសែងមីីអារ់សែត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រសនះនឹងចារ់សិិងមសងងងភិញរនាទា រ់ពីការអារ់សែត BIOS ប្តូភរានរញចារ់។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
តារាង 18. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង 

ប្រសេទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អនាកអាចរសងកេងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិននាន័យសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសលសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។
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ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអនាកប្ររ់ប្រង សលសពលេ្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាណា ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

2. សប្ជងេយក System/Admin Password សហងយរសងកេងតពាក្យេមា្ង ត់សលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ Enter the new password ។
សប្រងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យេមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងសហាចណាេ់ប្តូភមានតួអកសេរពិសេេមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● សលែពី 0 ែល់ 9 ។
● តួអកសេរធំពី A ែល់ Z ។
● តួអកសេរតូចពី a ែល់ z ។

3. វាយរញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាករានរញចាូលមុនសលកនាុងចសនា្ល ះទំសនរ រញ្្ជ ក់ពាក្យេមា្ង ត់ថ្ម ីសហងយចុចសលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc សហងយរក្សាទុកការផ្្ល េ់រិូរែូចែែលរានេួរសោយ សារែែលសោតសចញមក។
5. ចុច Y សែងមីីរក្សាទុកការផ្្ល េ់រដាូរ។

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភធានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សលកនាុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនពយាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អនាកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងងភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

2. សលកនាុងសអប្កង់ System Security (េនិិេុែប្រព័ន្ធ) សិទានងផ្ទា 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:ំ ប្រេិនសរងអនាកផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសលសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអនាកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសលសពលមានការទាមទារ។

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS នឹងសធ្វងការកំនាត់សារនថ្មីៃនការកំនាត់ BIOS កនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះ រប្មរចំសហវង។
2. ផិ្ច់ែែសេថ្មសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
4. រង់ចាំមួយនាទី។
5. ោក់ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
6. ភា្ជ រ់ែែសេថ្មសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ោក់ រប្មររាត។

ការេមាអា ត BIOS (តសម្លងងប្រព័ន្ធ) និង សលែេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីជប្មះប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ BIOS េូមសធ្វងការទំនាក់ទំនងសៅកាន់ អនាករសចចាកសទេជំនួយររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell តាមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានអំពីរសរវរកំនាត់ Windows សារនថ្មី ឬពាក្យេមា្ង ត់កម្ម ភិធី េូមអានកកសារែែលភា្ជ រ់មកនមួយ Windows ឬកម្ម ភិធីររេ់អនាក។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រធានរទ :

• កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

• លក្ខនាៈសេ្លងង LED ភិនិច្ឆ័យ
• សារកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ
• សារកំហុេប្រព័ន្ធ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
• ភែិថ្មពល WiFi

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (សៅថ្ការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ) អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនហាែែភរររេ់អនាក។ កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS ខាងកនាុង។
រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិដាល់នូភឈុតជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាក៖
● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬកនាុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធ្វងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានែូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អនាក ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អនាកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាែ្លះៗេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអនាកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អនាកមានភតិមានសលមុែកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសងងង។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសលងល https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ែនាៈសពលងូសហា្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសឆ្វងែិនាកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុែៃនការសធ្វង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសាដា ំែិនាកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរាយ។

ធាតុែែលប្តូភរានរកស្លងញនឹងប្តូភរានរាយ។
6. សែងមីីសរងកែំសនាងរការសធ្វងសតេិ ភិនិច្ឆ័យសលសលងឧរករនា៍នក់ោក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែងមីីរញ្ឈរ់ការសធ្វងសតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ំងខាងសឆ្វង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្វងសតេដា)។
8. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលែកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលែសិទានងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។
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លក្ខនាៈសេ្លងង LED ភិនិច្ឆ័យ
តារាង 19. លក្ខនាៈសេ្លងង LED ភិនិច្ឆ័យ 

លំនាំសេ្លងងសោតេ្លឹរែេ្លត

ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានសេនាងេុំពនា៌សលយងទុំ ពនា៌េ

1 2 ររាជ័យការសធ្វងរចចាុរីននាភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

2 1 ររាជ័យ CPU ● ែំសនាងរការឧរករនា៍ Dell Support
Assist/Dell Diagnostics ។

● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2 2 ររាជ័យផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ (សោយរារ់ទាំងការអាក់ខាន BIOS ឬ
កំហុេឆ្គង ROM)

● ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2 3 មិនមានអង្គចងចា/ំមិនមាន RAM ប្តូភរានរកស្លងញ ● រញ្្ជ ក់ថ្មាូឌុលអង្គចងចាបំ្តូភរានែំសងងងរានប្តឹមប្តូភ។
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

2 4 ររាជ័យអង្គចងចាំ/RAM ● ការកំនាត់មាូឌុលអង្គចងចានំថ្មី។
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

2 5 អង្គចងចាំតំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ ● ការកំនាត់មាូឌុលអង្គចងចានំថ្មី។
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

2 6 ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ/កំហុេេំនុាំឈីរ/ររាជ័យសមាា ង/ររាជ័យ Gate
A20/ររាជ័យ Super I/O/ ររាជ័យឧរករនា៍រញ្្ជ

កិារចុច

● ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 1 ររាជ័យថ្ម CMOS ● ការកំនាត់ការភា្ជ រ់ថ្ម CMOS នថ្មី។
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរថ្ម RTS ។

3 2 ររាជ័យកាតភីឌីអូ ឬ PCI/ឈីរ ោក់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 3 រកមិនស្លងញរូរភាពសិារសងងងភិញ BIOS ● ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 4 រកស្លងញរូរភាពសិារសងងងភិញ BIOS ែតមិនប្តឹមប្តូភ ● ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 5 ររាជ័យថ្មពល។ ● EC ជួរប្រទះការររាជ័យថ្មពលនរនិរនាទា រ់។
● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 6 ការអាក់ខានការហា្វា េ SBIOS ● ការអាក់ខានៃនការហា្វា េប្តូភរានរកស្លងញសោយ SBIOS

● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 7 កំហុេ Intel ME (Management
Engine)

● អេ់សពលកនាុងការរង់ចាំ ME សែងមីីសឆ្លងយតរនឹងសារ
HECI

● ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

4 2 រញ្ហា ការភា្ជ រ់ែែសេថ្មពល CPU

សារកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ
តារាង 20. សារកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ 

សាររង្ហា ញពីកំហុេ ររិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE រនទាះរាះ ឬសមាា េ៍ខាងសប្ស អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ។ េប្មារ់សមាា េ៍ខាងសប្ស េូមពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេ ។ សរងកជសប្មងេ Pointing
Device(ឧរករនា៍ចងអាុល) សលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងងប្រព័ន្ធ ។
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តារាង 20. សារកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ (រានរនិ)

សាររង្ហា ញពីកំហុេ ររិយ៉យ

BAD COMMAND OR FILE NAME ប្តូភប្រាកែថ្អនាកប្រករពាក្យរញ្្ជ ប្តឹមប្តូភ ោក់រមា្ល តកា្យេ្ថិតកនាុងកែន្លងេមប្េរ និងសប្រងស្ម្ម ះប្តឹមប្តូភ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ចាចសហ ែ៏េំខាន់សលខាងកនាុងមីប្កូឧរករនា៍ែំសនាងរការ ែូច ។ េួមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ប្ោយអុរទិកមិនសឆ្លងយតរសៅនឹងពាក្យរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ ។

DATA ERROR ហាែប្ោយភ៍ មិនអាចអានទិននាន័យរាន ។

DECREASING AVAILABLE MEMORY មាូឌុលមួយ ឬក៏សប្ចងន អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ឬតំសរវរមិនប្តឹមប្តូភ ។ េូមែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាទំាងំសនាះសងងង ភិញ និងប្រេិនសរងចាំរាច់រិូរមាូឌុល
ទាងំសនាះសចញ ។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ហាែប្ោយភ៍រានររាជ័យសលសពលចារ់សិិងមែំសនាងរការែំរូង ។ េូមចារ់សិិងមែំសនាងរការការសតេិ “Dell Diagnostics”

DRIVE NOT READY ប្រតិរតិិការ តប្មូភកា្យមានការោក់ហាែប្ោយភ៍សលកនាុងថតទំសនរណាមួយ មុននឹងប្រតិរតិិការសនាះអាចរនិសៅសទវតរាន ។ េូម តសម្លងងហាែប្ោយភ៍
សលកនាុងថតែែលទំសនរសនាះ ។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំព្យូទ័រមិនអាចរកស្លងញ ែែិរសេេនរែ រានសទ។ េូមរញចាូលកាតសងងងភិញ ឬក៏ពយាយ៉មកាតមួយសិសេងសទវត ។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ចំនួនអង្គចងចាំ ែែលរានកត់ប្តាសលកនាុងអង្គចងចាមំិតសថរ (NVRAM) មិនមានភាពែូចោនា នឹងអង្គចងចា ំែែលរានែំសងងងសលកនាុងកុំព្យូទ័រ ។
ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ។ សរងេិននមានសារមិនកំហុេសកងតសងងង េូមទាក់ទង Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

កកសារែែលអនាកកំពុងពយាយ៉មចម្លង មានភាពធំសពកមិនអាចោក់សលសលងឌីេរាន ឬក៏ឌីេសនាះិទាុកសពញរួចសហងយ ។ ពយាយ៉ម ចម្លងកកសារសៅ
កាន់ឌីេសិសេងសទវត ឬសប្រងឌីេែែលមានេមត្ថភាព (ិទាុក)ធំនងសនះ ។

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

ហាមសប្រងតួអកសេរទាំងសនះសលកនាុងស្ម្ម ះកកសារ ។

GATE A20 FAILURE មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ េូមែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាទំាងំសនាះសងងងភិញ និងប្រេិន សរងចាំរាច់រិូរវាសចញ ។

GENERAL FAILURE ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ មិនអាចអនុភតិរញ្្ជ រានសទ ។ សារសនះរង្ហា ញសងងងែិអាកសលងព័ត៌មានលមអាិត។ ឧទាហរនា៍ Printer out
of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំព្យូទ័រ មិនអាចរកស្លងញប្រសេទប្ោយភ៍រានសទ ។ េូមរិទកុំព្យទូ័រសហងយសោះប្ោយថ្េរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រសោយសប្រងប្ោយអុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទ
កុំព្យូទ័រ េូមតសម្លងងហាែប្ោយភ៍សងងងភិញ រួចសហងយសរងកកុំព្យូទ័រសងងង។ ចារ់សិិងមកា្យែំសនាងរការការសាកលីងប្ោយ Hard Disk
Drive កនាុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ហាែប្ោយភ៍ មិនសឆ្លងយតរសៅនឹងពាក្យរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រសទ ។ េូមរិទកុំព្យទូ័រសហងយសោះប្ោយថ្េរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រសោយសប្រងប្ោយអុរទិក។
រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រ េូមតសម្លងងហាែប្ោយភ៍សងងងភិញ រួចសហងយសរងកកុំព្យូទ័រសងងង។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ េូមពយាយ៉ម ប្ោយភ៍មួយសទវត ។
ចារ់សិិងមកា្យែំសនាងរការការសាកលីងប្ោយ Hard Disk Drive កនាុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ហាែប្ោយភ៍ មិនសឆ្លងយតរសៅនឹងពាក្យរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រសទ ។ េូមរិទកុំព្យទូ័រសហងយសោះប្ោយថ្េរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រសោយសប្រងប្ោយអុរទិក។
រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រ េូមតសម្លងងហាែប្ោយភ៍សងងងភិញ រួចសហងយសរងកកុំព្យូទ័រសងងង។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ េូមពយាយ៉ម ប្ោយភ៍មួយសទវត ។
ចារ់សិិងមកា្យែំសនាងរការការសាកលីងប្ោយ Hard Disk Drive កនាុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ហាែប្ោយភ៍ អាចមានលក្ខនាៈមិនសពញសលញ ។ េូមរិទកុំព្យទូ័រសហងយសោះប្ោយថ្េរឹង និងរ៊ូតកុំព្យទ័រសោយសប្រងប្ោយអុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទ
កុំព្យូទ័រ េូមតសម្លងងហាែប្ោយភ៍សងងងភិញ រួចសហងយសរងកកុំព្យូទ័រសងងង។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ េូមពយាយ៉ម ប្ោយភ៍មួយសទវត ។ ចារ់សិិងមកា្យ
ែំសនាងរការការសាកលីងប្ោយ Hard Disk Drive កនាុង Dell Diagnostics ។

INSERT BOOTABLE MEDIA ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការកំពុងពយាយ៉មរ៊ូតចំសពាះសមសឌវមិនអាចរ៊ូតរានែូចប្នយអុរទិក។ េូមរញចាូលសមសឌវ ែែលអាចែំសនាងរការរាន ។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

ព័តមានកំនាត់ប្រព័ន្ធ មិនប្តូភោនា សៅនឹងការកំនាត់ែប្រសងយមាា េុីនសទ ។ សារទំនងនសកងតសងងង រនាទា រ់ពីមាូឌុលអង្គចងចារំានតសម្លងង ។ ែកតប្មូភ
ជសប្មងេេមប្េរសលកនាុងកម្ម ភិធីសរវរចំប្រព័ន្ធ ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស េូមពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេការ ។ េូមចារ់សិិងមែំសនាងរការ ការសាកលីង Keyboard Controller
កនាុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស េូមពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេការ ។ ចារ់សិិងមសរងកកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយសចវេវាងរាះកិារចុច និង សមាា េ៍កនាុងសពលចារ់សិិងម
សរងកសងងងភិញសនះ ។ េូមចារ់សិិងមែំសនាងរការ ការសាកលីង Keyboard Controller កនាុង Dell
Diagnostics ។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស េូមពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេការ ។ េូមចារ់សិិងមែំសនាងរការ ការសាកលីង Keyboard Controller
កនាុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស ឬរនទាះរាះ េូមពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេការ ។ សរងកកុំព្យូទ័រសងងង ភិញ រួចសហងយសចវេវាង រាះកិាររចុច ឬប្ោរ់ចុចកនាុងសពល
ចារ់សិិងមសរងកសងងងភិញសនះ ។ េូមចារ់សិិងមែំសនាងរការ ការសាកលីង Keyboard Controller កនាុង Dell
Diagnostics ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect មិនអាចរញ្្ជ ក់ពីកំហិតៃនការប្ររ់ប្រងេិទ្ធិឌីជីថល (DRM) សល សលងកកសាររានសទ ែូសចនាះកកសារ
មិនអាចចាក់រានសទ។
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តារាង 20. សារកំហុេពីការភិនិច្ឆ័យ (រានរនិ)

សាររង្ហា ញពីកំហុេ ររិយ៉យ

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ឬតំសរវរមិនប្តឹមប្តូភ ។ េូមែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងសនាះសងងងភិញ និងប្រេិន សរងចារំាច់រិូរវាសចញ ។

MEMORY ALLOCATION ERROR កម្មភិធីែែលអនាកមានរំនាងសធ្វងកា្យសែងរ កំពុងែតមានភាពមិនេុីេង្្វ ក់ោនា នមួយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ ែែលនកម្ម ភិធី ឬឧរករនា៍ សប្រងប្រាេ់មួយសិសេងសទវត
។ េូមរិទកុំព្យូទ័រ ។ រង់ចាំរយៈសពល ៣០ ភិនាទី សហងយរនាទា រ់មកចារ់សិិងមសរងកកុំព្យូទ័រសងងង ភិញ។ េូមសរងកកម្ម ភិធីមិងសទវត។ ប្រេិនសរងសារកំហុេ
សលែតសលចសងងង េូមសមងលកកសារកម្ម ភិធីសនាះ ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ឬតំសរវរមិនប្តឹមប្តូភ ។ េូមែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងសនាះសងងងភិញ និងប្រេិន សរងចារំាច់រិូរវាសចញ ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ឬតំសរវរមិនប្តឹមប្តូភ ។ េូមែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងសនាះសងងងភិញ និងប្រេិន សរងចារំាច់រិូរវាសចញ ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ឬតំសរវរមិនប្តឹមប្តូភ ។ េូមែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងសនាះសងងងភិញ និងប្រេិន សរងចារំាច់រិូរវាសចញ ។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំព្យូទ័រ មិនអាចរកស្លងញហាែប្ោយភ៍ ។ ប្រេិនសរងហាែប្ោយភ៍ រជានឧរករនា៍េប្មារ់ចារ់សិិងមសរវរចំកា្យែំសនាងរការសងងង ែូសចនាះប្តូភ ប្រាកែថ្ប្ោយភ៍
ពិតនរានតសម្លងងរួចសហងយ តំសរវររានប្តឹមប្តូភ សហងយមានមុែង្រនឧរករនា៍ ចារ់សិិងមសរវរចំកា្យែំសនាងរការ សងងង។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ អាចែូច, េូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell ។

NO TIMER TICK INTERRUPT រនទាះសេវរ្វីតូចមួយសលសលងរនទាះកិារប្រព័ន្ធ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កត ី។ េូមសរងកែំសនាងរការសាកលីង System Set សលកនាុង Dell
Diagnostics ។

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

អនាករានសរងកកម្ម ភិធីសប្ចងនសពក ។ េូមរិទផ្ទា ងំទាងំអេ់ រួចសហងយសរងកែតកម្ម ភិធីណាែែលអនាកចង់សប្រង ។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អនាកសងងងភិញ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតមាន េូមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM សិយតិសនវោ ប្ ស យ  ំរានែូច ។ េូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell ។

SECTOR NOT FOUND ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ មិនអាចរកទីតាំងចំែនាកសលសលងហាែប្ោយភ៍ស្លងញសទ ។ អនាកប្រែហលនមានចំែនាកមិនសពញសលញ ឬក៏ែូចកកសារ
(FAT) សលសលងហាែប្ោយថ្េរឹង ។ េូមចារ់សិិងមែំសនាងរការនូភឧរករនា៍សប្រងប្រាេ់ប្តួតពិនិត្យកំហុេ ជានិសែវេឹ សែងមីីប្តួត ពិនិត្យរចនា
េម័ន្ធកកសារសលសលងហាែប្ោយភ៍ ។ េូមសមងល Windows Help and Support (ោំប្ទ និងជំនួយ
Windows) េប្មារ់ការែនានា ំ(ចុច Start(ចារ់សិដាងម)#menucascade-separator Help
and Support(ោបំ្ទ និងជំនួយ))។ ប្រេិនសរងចំែនាកនសប្ចងន មានលក្ខនាៈមិនសពញសលញ ែូសចនាះេូមរប្មុងកកសារ
(ប្រេិនសរងអាចសធ្វងរាន) រួចសហងយរនាទា រ់មកលុរប្ោយថ្េរឹងសងងងភិញ ។

SEEK ERROR ប្រព័ន្ធប្រតិរតិកិិរា រជាមិនអាចែេ្វងរកោននក់ោក់ណាមួយសលសលងហាែប្ោយភ៍រានសទ ។

SHUTDOWN FAILURE រនទាះសេវរ្វីតូចមួយសលសលងរនទាះកិារប្រព័ន្ធ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ។ េូមសរងកែំសនាងរការសាកលីង System Set សលកនាុង Dell
Diagnostics ។ ប្រេិនសរងសារសលចសងងងនថ្មី េូមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំនាត់នូភកំនាត់រចនាេម័ន្ធប្រព័ន្ធ ែូច ។ េូមភា្ជ រ ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់ប្ពីសេ្លងងសែងមីីរញចាូលថ្ម ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលរនិមាន េូមពយាយ៉
រក្សាទិននាន័យសងងងភិញ សោយការចូលសៅកនាុងកម្ម ភិធីសរវរចំប្រព័ន្ធ System Setup រនាទា រ់មកសចញពីកម្ម ភិធីសនាះភា្ល មៗ។ ប្រេិនសរងសារ
សលចសងងងនថ្មី េូមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មរប្មុង ែែលោបំ្ទការកំនាត់នូភកំនាត់រចនាេម័ន្ធប្រព័ន្ធ ប្រែហលនអាចតប្មូភកា្យមានការរញចាូលសងងង ភិញ ។ េូមភា្ជ រ់ កុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់ប្ពី
សេ្លងងសែងមីីរញចាូលថ្ម ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតមាន េូមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

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

សពលសភោ ឬកាលររិសច្ឆទ ែែលរានិទាុកសលកនាុងកម្ម ភិធីសរវរចំប្រព័ន្ធ មិនមានភាពប្េរោនា នមួយនឹងនាងិការររេ់ប្រព័ន្ធ។ េូមែកតប្មូភការកំនាត់
ជសប្មងេ Date and Time (កាលររិសច្ឆទ និងសមាា ង)

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED រនទាះសេវរ្វីតូចមួយសលសលងរនទាះកិារប្រព័ន្ធ អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ។ េូមសរងកែំសនាងរការសាកលីង System Set សលកនាុង Dell
Diagnostics ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE ឧរករនា៍រញ្្ជ កិារចុច អាចសធ្វងការមិនប្រប្កតី ឬមាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ េូមសរងកែំសនាងរការសាកលីង System
Memory និង the Keyboard Controller សលកនាុង Dell Diagnostics ឬ ទាក់ទង
ប្កុមហ៊ុន Dell ។

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY រញចាូលឌីេ សៅកនាុងប្ោយភ៍ សហងយពយាយ៉មមិងសទវត ។
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សារកំហុេប្រព័ន្ធ
តារាង 21. សារកំហុេប្រព័ន្ធ 

សារប្រព័ន្ធ 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

កំព្យូទ័រមិនរានរញចារ់ការរ៊ូតរីែងភា្ល មៗចំសពាះកំហុេែូចោនា ។

CMOS checksum error RTC ប្តូភរានកំនាត់សងងងភិញ, ែំសងងង BIOS លំនាំសែងមប្តូភរានែំសនាងរការ។

CPU fan failure កង្ហា  CPU មិនែំសនាងរការ។

System fan failure កង្ហា ប្រព័ន្ធិមិនែំសនាងរការ។

Hard-disk drive failure អាចមិនែំសនាងរការប្ោយថ្េរឹងសលសពលកំពុង POST។

Keyboard failure កាដា រចុចមិនែំសនាងរការ ឬែែសេរលុង ប្រេិនសរងោក់ែែសេសងងង ភិញសហងយសលមិនអាចសោះប្សាយរញ្ហា រានសទវត ប្តូភរដាូរកាដា រចុច។

No boot device available ោ្ម នែិនាកែែលអាចរ៊ូតសលសលងប្ោយថ្េរឹង ឬៃែសេប្ោយថ្េរឹងមានភាពរលុង ឬក៏ោ្ម នឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរាន។
● ប្រេិនសរងហាែប្ោយភ៍ រជានឧរករនា៍េប្មារ់ចារ់សិិងមសរវរចំែំសនាងរការ ែូសចនាះប្តូភប្រាកែថ្ែែសេរាន តភា្ជ រ់ សហងយប្ោយភ៍ រានតសម្លងងរាន

ប្តឹមប្តូភ និងមានមុែង្រនឧរករនា៍ចារ់សិិងមសរវរចំែំសនាងរការ ។
● រញចាូលការែំសងងងប្រព័ន្ធសហងយប្តូភប្រាកែថ្ព័ត៌មានលំោរ់រ៊ូតប្តឹមប្តូភ។

No timer tick interrupt ឈីរសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចសធ្វងការមិនែំសនាងរការ ឬ motherboard ោងំ ។

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 ប្ោយថ្េរឹងអាចមិនែំសនាងរការ។

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សលសពលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកចូលសៅ Dell SupportAssist OS Recovery សោយេ្វ័យប្រភតិិ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសលសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ហាែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាក រប្មុងទុកកកសារររេ់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ ់Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសលសពលែែលវាររាជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការររាជ័យែិនាកេូហ្វែភរ ឬហាែែភរ។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពី Dell SupportAssist OS Recovery, េូមសមងល សេវភសណែនានាំអនាកសប្រងប្រាេ់ររេ់ Dell SupportAssist OS Recovery តាមរយៈ www.dell.com/serviceabilitytools។
ចុចសលង SupportAssist សហងយរនាទា រ់មកចុចសលង SupportAssist OS Recovery ។

សមសឌវរប្មុងទុក និងជសប្មងេសាដា រសងងងភិញ
េូមែនានាំឲ្យរសងកេងតប្ោយសាដា រសងងងភិញសែងមីីសោះប្សាយ និងជួេជុលរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងងចំសពាះកុំព្យូទ័រ។ Dell ោក់ជសប្មងេនសប្ចងនេប្មារ់ការសាដា រសងងង ភិញនូភប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows សលសលងកុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម។ េូមសមងល Dell
Windows Backup Media and Recovery Options។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អនាកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោនា ៃន មាូែឹម/សរាេ ទ័រ ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរាេ ទ័រតតែែសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសរាេ ទ័រតតែែសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិកកេយរប្តនភទំនិញ រ័នាណា សភចែចារ់ ភិកកេយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

Dell ិិល់ជសប្មងេសេវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរេ័ពទា និង អុីនធ័រនាិត។ ជសប្មងេសនះមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និង ិលិតិល សហងយសេវាកម្មែ្លះ ពុំមានសលកែន្លងររេ់អនាកសទ ។ សែងមីីទាក់ទងមក Dell េួរពីការលក់ ជំនួយរសចចាកសទេ សេវាកម្មអតិថិជន េូម ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្រសេទោបំ្ទររេ់អនាក។
3. សិទានងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សលកនាុងរញ្ជីទមា្ល ក់ Choose a Country/Region (សប្ជងេយកប្រសទេ/តំរន)់ សលខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬោបំ្ទែែលេមប្េរែិអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អនាក។
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