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និយ៉យសិសេងពីសនះ។

ចំណា:ំ មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកិីែនានាំអំពីេុភត្ថិភាពតាមកកសារ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងលសរហទំព័រ ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ តាមរយៈ
www.dell.com/regulatory_compliance ។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្រភពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ និងផ្ទា ងំរនទាះទាំងអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសភ្លងង។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់សអកអ្នក ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាេប្មារ់សធ្វងការរជាមានលក្ខនាៈោរសេ្មង និងសាអា ត។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតិទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សខាសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងភីនសទ។

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

ប្រយ័ត្ន: មុនរាះែិ្នកខាងក្នុងណាមួយររេ់កុំព្យូទ័រ អ្នកប្តូភអនុភតិ សោយសប្រងែខសេពាក់កៃែ ឬការរាះៃិទាសអហៈែែលមិនមានអរពនា៌ែូចនែិ្នកសអហៈសខាសប្កាយកុំព្យូទ័រ។ ខនាៈសពលែែលអ្នកសធ្វងការរាះៃិទាសអហៈែែលមិនមានអរពនា៌សែងមីីរិទចរនិអរ្គីេនីែែលអាចរាះពាល់ែល់ឧរករនា៍
ខាងក្នុង។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេ ប្តូភទាញសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់ឬទាញរនទាះផ្ទា ងំររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ។ ែខសេមួយចំនួនមានឧរករនា៍នរ់រន្លឹះ ឬស្ចចា មូលសោយៃែែែលអ្នកប្តូភែតសោះសចញមុនសពលផិ្ច់ែខសេ។ សខាសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេសចញ ប្តូភោក់តសប្មបរពួកវាឲ្យប្តូភោ្ន សែងមីី
សជវេវាងការសកាងឬសភវចភីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ណាមួយ។ សខាសពលភា្ជ រ់ែខសេ ប្តូភប្រាកែថ្រន្ធនិងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្តូភោក់ច ំនិងរានប្តឹមប្តូភ។

ប្រយ័ត្ន: ចុច សហងយប្ចានសចញកាតែែលរានែំសងងងណាមួយពីកម្ម ភិធីអានកាតសមសឌវ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសខាក្នុងកកសារសនះ។

ប្រនានរទ :

• មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
• ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD
• ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD
• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
• សប្កាយពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
ចំណា:ំ រូរភាពសខាក្នុងកកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសអកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

មុនសពលអ្នកចារ់សិិងម

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ចុចរក្សាទុក សហងយរិទកកសារែែលរានសរងកទាងំអេ់ រួចចាកសចញពីកម្ម ភិធីែែលសរងកទាងំអេ់។

2. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ ចុច ចារ់សិដាងម #menucascade-separator  ថ្មពល#menucascade-separator រិទ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកកំពុងសប្រងប្រាេ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសិសេង េូមសមងលកកសារៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការររេ់អ្នកេប្មារ់ការែនានាអំំពីការរិទ។

3. ផិ្ច់កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ពីប្ពីសភ្លងងររេ់ពួកវា។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍រណិាញ និងសប្រងងភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែូចនកិារចុច ស៉ៅា េ៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
5. ែកកាតសមសឌវ និងឌីេអុរទិកសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងអាច។
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6. រនាទា រ់ពីែកឆ្្ន ងំសាកសចញពីកុំព្យូទ័រ េូមចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលរយៈសពល 5 ភិនាទីសែងមីីឲ្យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអេ់ថ្មពល។

ប្រយ័ត្ន: ោក់កុំព្យូទ័រសលងៃិទាោរសេ្មង ទន់សហងយសាអា តសែងមីីសចវេវាងការឆ្កូតសអប្កង់។

7. ោក់មុខកុំព្យូទ័រែររចុះសប្កាម។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

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

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សខាក្នុងិលិតិលថ្មីដររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសភទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភា្ល មដនិងទាងំប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសង្កងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង់ ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។

● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភអសខាសពលការខូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មដសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ៅ
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភា្ល មដសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ៍ ឬសប្ចងនែខសែងមីីរអយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យខូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ ់ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការខូចខាត ESD៖

● សប្រងែខសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែខសេមិនឆ្លងចរនិឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសង្កងនេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេនាតុែែលឆ្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេនាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិងមក ដមែកេមាេនាតុទាងំសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចោល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីខ្លួន

ររេ់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំដរី៖ កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ
េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖

● កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាណា មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសខាសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សខាសពលសប្រងកប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សអហៈមិនមានសប្សារសខាសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធ្វងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សខាសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសខាក្នុងៃែររេ់អ្នក
សខាសលងកប្មាល ESD សខាក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសខាក្នុងការូរ។

● ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសអហៈមិនមានសប្សារសខាសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសខាសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់ៃនែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក, កប្មាល ESD, និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆ្ងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។
ដមសប្រងែខសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែខសេសភ្លងងខាងក្នុងៃនែខសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។
សយងងេូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនិងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែខសេសភ្លងងសខាខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សខាសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអាសែងមីីសធ្វងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្វងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាតំំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សភ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សភ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសោទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធ្វងសតេិសនះរោជ័យ។

● សារនាតុអុីេូងង់– វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែន្លងអងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោ្ឋ នសធ្វងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសខាទីតាងំអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោ្ឋ ន មាា េុីនរសប្មងរជាខុេោ្ន ពីមជ្ឈោ្ឋ ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងនធម្មតា

សខាក្នុងទូសរាកមួយសខាក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសខាសលងតុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូអយែែលោ្ម នការោយរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ ESD សោយមាន
កែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រសភទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរង្កកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សខាសលងកែន្លងសធ្វងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងដរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធ្វងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិ្នករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – ោល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទាងំអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ ការូរការពារចរនិសិាទិចសធ្វងពីសអហៈ ប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលខូចខាតមកភិញ
សោយសប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្វូមែូចោ្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសខាក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការ
សភចខចារ់ែតសពលសខាសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាណា ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សខាែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាណា ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសខាក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសខាសលងកប្មាល ESD
សខាក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសខាក្នុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សខាសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះសខាក្នុងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។
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សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាំងអេ់សប្រងែខសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទាងំអេ់សខាសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាំងអេ់ សខាសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច
សខាសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះសខាក្នុងការូរប្រឆ្ំងនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសលងកឧរករនា៍
េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសខាសពលសលងកឧរករនា៍ធ្ងន់ដ៖

ប្រយ័ត្ន: កុំសលងកទម្ងន់សលងេពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រងធននានរែន្ថមឬសប្រងឧរករនា៍សលងកសមកានិច។

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

សប្កាយពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: ការរនសេល់ទុកស្ចចា ែែលសប្រងមិនសកងត ឬស្ចចា ធូរសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាចសធ្វងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រដាូរស្ចចា ទាងំអេ់ និងប្តូភប្រាកែថ្មិនមានស្ចចា សប្រងែលងសកងតេល់សខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. ភា្ជ រ់ឧរករនាខាងសប្ៅ សប្រងងកុំព្យូទ័រ ឬែខសេណាមួយែែលអ្នករានសោះសចញមុននឹងសធ្វងការសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
3. រដាូរកាតសមសឌវ ឌីេណាមួយ ឬសប្រងងរនា្ល េ់សិសេងសទវតណាមួយែែលអ្នករានសោះសចញមុននឹងសធ្វងការសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសភ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ

ចំណា:ំ រូរភាពសខាក្នុងកកសារសនះអាចនឹងមានភាពខុេោ្ន ពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកអាប្េ័យសៅសលងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធែែលសអកអ្នករានរញ្្ជ ទិញ។

ប្រនានរទ :

• ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
• រញ្ជីស្ចចា
• សជងងទប្ម
• រប្មរែខសេ—នជសប្មងេ
• រប្មរសប្កាយ
• ប្ោយថ្េរឹង
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• កង្ហា រប្រព័ន្ធ
• ថ្មប្ោរ់េំែរាត
• កាតឥតែខសេ
• សប្រងងែំសងងងកាសមោា
• រប្មរខាងសប្កាម
• អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល
• កង្ហា រអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល
• កែន្លងទទួលកំសៅ
• អង្គែំសនាងរការ
• សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ
• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• ឧរករនា៍រំពងេំសងង
• ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល
• មីប្កូហ្វូន
• ផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង
• ផ្ទា ងំអូឌីយាូ
• អង់ែតន
• ផ្ទា ងំសអប្កង់
• េ៊ុមកណិាល

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ែំសនាងរការក្នុងកកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម៖

● ទួនាជាភីេ Philips #1
● ឧរករនា៍ោេ់ផ្្ល េទាិក

រញ្ជីស្ចចា
ចំណា:ំ សខាសពលសោះស្ចចា សចញពីេមាេភារ ចូរកត់ចំណាបំ្រសភទស្ចចា  ចំនួនស្ចចា  សហងយោក់វាក្នុងប្រអរ់រក្សាទុកស្ចចា ។ សនះរជាសែងមីីប្រាកែថ្ ចំនួនស្ចចា  និងប្រសភទស្ចចា  រជាប្តឹមប្តូភ និងប្ររ់ចំនួនសខាសពលចារ់រញចាូលភិញ។

ចំណា:ំ ប្រព័ន្ធខ្លះមានៃិទាមាា សញទិក។ ចូរប្រាកែថ្ស្ចចា មិនប្តូភរានទុកសចាលសលងៃិទាសនះ សខាសពលសធ្វងការោក់េមាេភារ។

ចំណា:ំ ពនា៌ស្ចចា អាចខុេោ្ន សៅតាមការកំនាត់សពលរញ្្ជ ទិញ។

2

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 9



តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា ររេ់ OptiPlex 7780 All-in-One 

េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

រប្មរែខសេ—នជសប្មងេ M3x9 1

េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M3x5 5

រប្មរខាងសប្កាម M3x5 4

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 M2x2.5 1

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/អង្គចងចាំ Intel
Optane

M2x2.5 1

កង្ហា រប្រព័ន្ធ M3x5 3

េនទាះកាតឥតែខសេ M2x2.5 2

កាតឥតែខសេ M2x2.5 1

សប្រងងែំសងងងកាសមោា M3x5 2

ទា្វ រកាសមោា M3x5 2

កែន្លងទទួលកំសៅ—UMA ស្ចចា ក់លមួក 5

កែន្លងទទួលកំសៅ—ោច់ ស្ចចា ក់លមួក 9

អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល (PSU) M3x5 2

កង្ហា រ PSU M3x5 2

សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ M3x5 4

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ M3x5 9

ឧរាល័រ M3 4+7.1xZN 9

10 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តាោង 1. រញ្ជីស្ចចា ររេ់ OptiPlex 7780 All-in-One (រានរន)ិ

េមាេភារ ប្រសភទស្ចចា ររិមានា រូរភាពស្ចចា

ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល M3x5 1

មីប្កូហ្វូន M2x2.5 4

េនទាះផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង M3x5 2

ផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង M2.5x3.5 2

មាូឌុលអង់ែតន M2x2.5 2

ផ្ទា ងំសអប្កង់ M3x5 12

េ៊ុមកណិាល M3x5 16

ផ្ទា ងំអូឌីយាូ M3x5 1

សជងងទប្ម

ការសោះសជងងប្ទអាចរត់ែរនរាន

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលសោះប្រព័ន្ធ េូមោក់វាសខាសលងៃិទាខ្ពេ់ សាអា ត និងោរសេ្មង។ េូមែនានាំកា្យសោះសជងងប្ទសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតសោយៃចែន្យែល់សអប្កង់ប្រព័ន្ធអំងុងសពលិិល់សេវាកម្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះសជងងប្ទអាចរត់ែរនរាន។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 11



12 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុច និងរុញរ៊ូតុងរំសោះសងងងសលង។
2. កាន់រ៊ូតុងសខាក្នុងទីតាំងសោះសចញ សហងយសលងកសជងងប្ទសងងងសលង។
3. ទាញសជងងប្ទចុះសប្កាម សលងកសជងងប្ទសចញពីរប្មរខាងសប្កាយ។
4. ោេ់សជងងជ័រសចញពីរប្មររាតសហងយទាញវាសចញ។

ការែំសងងងសជងងប្ទអាចរត់ែរនរាន

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងសជងងប្ទអាចរត់ែរនរាន។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 13



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សជងងជ័រនមួយរន្ធសលងរប្មររាត សហងយរុញវាកា្យចូលកែន្លងរានែនានលអា។
2. តប្មង់សថរសលងសជងងប្ទនមួយរន្ធសខាសលងរប្មរខាងសប្កាយ។
3. ខាទា េ់សជងងប្ទរហូតែល់វាសអតចូលទីតាងំ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះសជងងប្ទៃលតប្មូភកម្ពេ់រាន

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ អនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តែូចោ្ន សែងមីីសោះសជងងប្ទៃលតប្មូភកម្ពេ់រាននមួយប្ោយឌីេេអុរទិច។

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលសោះប្រព័ន្ធ េូមោក់វាសខាសលងៃិទាខ្ពេ់ សាអា ត និងោរសេ្មង។ Dell េូមែនានាំកា្យសោះសជងងប្ទសែងមីីសចវេវាងការខូចខាតៃចែន្យសៅសលងសអប្កង់ប្រព័ន្ធអំងុងសពលសធ្វងការសលងវា។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះសជងងប្ទអាចៃលតប្មូភកម្ពេ់រាន។

14 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុច និងរុញរ៊ូតុងរំសោះសងងងសលង។
2. កាន់រ៊ូតុងសខាក្នុងទីតាំងសោះសចញ សហងយសលងកសជងងប្ទសងងងសលង។
3. ទាញសជងងប្ទចុះសប្កាម សលងកសជងងប្ទសចញពីរប្មរខាងសប្កាយ។

ការែំសងងងសជងងប្ទអាចៃលតប្មូភកម្ពេ់រាន

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ អនុភតិតាមនីតិ ភិធីែូចោ្ន ក្នុងការែំសងងងសជងងប្ទែែលអាចៃលតប្មូភកម្ពេ់រាននមួយនឹងប្ោយឌីេអុរទិក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងសជងងប្ទអាចៃលតប្មូភកម្ពេ់រាន។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 15



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់សថរសលងសជងងប្ទនមួយរន្ធសខាសលងរប្មរខាងសប្កាយ។
2. ខាទា េ់សជងងប្ទរហូតែល់វាសអតចូលទីតាងំ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មរែខសេ—នជសប្មងេ

ការសោះរប្មរែខសេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលសោះប្រព័ន្ធ េូមោក់វាសខាសលងៃិទាខ្ពេ់ សាអា ត និងោរសេ្មង។ េូមែនានាំកា្យសោះសជងងប្ទសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតសោយៃចែន្យែល់សអប្កង់ប្រព័ន្ធអំងុងសពលិិល់សេវាកម្ម។

2. សោះ សជងងទប្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះរប្មរែខសេ។

16 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែខសេថ្មពលសចញពីរន្ធសខាសលងរប្មរែខសេ។
2. សោះស្ចចា  (M3x9) ែែលភា្ជ រ់រប្មរែខសេសៅរប្មរខាងសប្កាម។
3. សលងករប្មរែខសេពីរប្មរខាងសប្កាម។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 17



ការែំសងងងរប្មរែខសេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងរប្មរែខសេ។

18 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រត់ែខសេថ្មពលតាមរន្ធសខាសលងរប្មរែខសេ។
2. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មរែខសេនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មរខាងសប្កាម។
3. ចារ់ស្ចចា  (M3x9) សែងមីីភា្ជ រ់រប្មរែខសេសៅរប្មររាត។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មរសប្កាយ

ការសោះរប្មរខាងសប្កាយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលសោះប្រព័ន្ធ េូមោក់វាសខាសលងៃិទាខ្ពេ់ សាអា ត និងោរសេ្មង។ េូមែនានាំកា្យសោះសជងងប្ទសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតសោយៃចែន្យែល់សអប្កង់ប្រព័ន្ធអំងុងសពលិិល់សេវាកម្ម។

2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះរប្មរខាងសប្កាយ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុចកា្យនរ់សលងេនទាះរំសោះសលងរប្មរខាងសប្កាយសែងមីីសោះវាសចញពីរន្លឹះសលងេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញរប្មរខាងសប្កាយសងងងសែងមីីរំសោះេនទាះសលងរប្មរសចញពីរន្ធសលងេ៊ុមកណិាល។
3. សលងករប្មរខាងសប្កាយសងងង សហងយសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។

20 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងរប្មរខាងសប្កាយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងរប្មរខាងសប្កាយ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 21



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មរខាងសប្កាយសលងេ៊ុមកណិាល និងេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយតប្មឹមេនទាះសលងរប្មរខាងសប្កាយនមួយរន្ធសលងេ៊ុមកណិាល។
2. រុញរប្មរខាងសប្កាយ សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះរំសោះសខាសប្កាមរន្លឹះសលងេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
2. ែំសងងង សជងងទប្ម។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយថ្េរឹង

ការសោះប្ោយថ្េរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះប្ោយរឹង។

22 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េង្កត់ចុះសលងេនទាះែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងប្ោយរឹងសៅេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងសលងកសប្រងងែំសងងងប្ោយរឹងសចញពីរន្ធសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ោេ់េនទាះសលងសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹងសចញពីរន្ធររេ់វាសលងប្ោយថ្េរឹង។
4. សោះប្ោយរឹងសចញពីសជងងទប្មប្ោយរឹង។

ការែំសងងងប្ោយថ្េរឹង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងប្ោយរឹង។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 23



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់េនទាះសលងសជងងទប្មប្ោយរឹងនមួយរន្ធសលងប្ោយរឹង។
2. រត់សជងងទប្មប្ោយថ្េរឹងសហងយោក់េនទាះែែលេល់សលងសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹងនមួយរន្ធសខាសលងប្ោយថ្េរឹង។
3. ោក់សប្រងងែំសងងងប្ោយរឹងសៅក្នុងរន្ធ សហងយរុញវាសែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
2. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
3. ែំសងងង សជងងទប្ម។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ។

24 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោេ់ និងសោះទា្វ រ DIMM សចញពីេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
2. សោយសប្រងចុងប្មាមៃែ ោេ់សរងកស ្នបរសខាខាងចុងៃនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចានំីមួយដរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាសំអតសងងង។
3. រុញ និងសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ចំណា:ំ អនុភតិជំដនទី 2 និងទី 3 សងងងភិញ ប្រេិនសរងមានមាូឌុលអង្គចងចាពំីរ។

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសខាសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាថំ្មមដចូលសៅក្នុងរន្ធវា សោយតប្មង់សអាយប្តូភែរម និងេង្កត់វាចូលសអាយេ៊ុរ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងសអកអ្នកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

ចំណា:ំ អនុភតិជំដនទី 1 និងទី 2 សងងង ភិញ ប្រេិនសរងមានមាូឌុលអង្គចងចាពំីរ។

3. តប្មង់សថរសខាសលងទា្វ រ DIMM នមួយរន្ធសខាសលងេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយខាទា េ់វារញចាូលទីតាំង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
2. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
3. ែំសងងង សជងងទប្ម។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

26 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) ប្រាំប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះប្រព័ន្ធសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សលងកេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងេនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងេនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) ប្រាបំ្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
2. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
3. ែំសងងង សជងងទប្ម។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

28 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ សហងយសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័ត្ន: ប្ោយ SSD ង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័ត្នសពលកាន់ប្ោយ SSD ។

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយសថរសខាសលងរន្ធកាត M.2 ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 /មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ។

30 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ សហងយសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសចញពីរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280 /អង្គចងចា ំIntel Optane

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័ត្ន: ប្ោយ SSD ង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័ត្នសពលកាន់ប្ោយ SSD ។

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 31



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹងនមួយសថរសខាសលងរន្ធកាត M.2 ។
2. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅក្នុងរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) សែងមីីភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹងសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M3x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. សលងកកង្ហា រប្រព័ន្ធ នមួយែខសេ សចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងកង្ហា រប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងកង្ហា រប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) រីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត នឹងសធ្វងការកំនាត់ CMOS និង BIOS នថ្មីសៅលំនាសំែងមសហងយនឹងសធ្វងកា្យរាត់រង់ទិន្នន័យ។ សយងងេូមែនានាំឲ្យអ្នកកត់េំោល់ ការកំនាត់កម្ម ភិធីររេ់ BIOS និង CMOS មុនសពលសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោយសប្រងឧរករនា៍ោេ់រា្ល េទាិច េង្កត់សលងស ្នបរសអហៈសែងមីី សោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីទប្មថ្មប្ោរ់េំែរាត។
2. សលងកថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីទប្មថ្មប្ោរ់េំែរាត។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

នមួយនឹងែិ្នកភិជ្ជមានែររមុខសងងងសលង េូមរញចាូលថ្មប្ោរ់េំែរាតចូលសៅក្នុងទប្មថ្មសខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយចុចថ្មថ្នមដរហូតទាល់ែតវាខាទា េ់ចូលកែន្លង។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាតឥតែខសេ

ការសោះកាតឥតែខសេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះកាតឥតែខសេ។

36 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះកាតឥតែខសេសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះែខសេអង់ែតនសចញពីរន្លងរត់ែខសេសខាសលងេនទាះកាតឥតែខសេ។
3. សលងកេនទាះកាតឥតែខសេសចញពីប្រព័ន្ធ។
4. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតឥតែខសេសៅកាតឥតែខសេ។
5. រុញ សហងយសោះសជងងទប្មកាតឥតែខសេសចញពីកាតឥតែខសេ។
6. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាតឥតែខសេ។
7. ទាញ សហងយសោះកាតឥតែខសេសចញពីរន្ធកាតឥតែខសេ។

ការែំសងងងកាតឥតែខសេ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសចវេវាងការខូចខាតកាតឥតែខសេ េូមភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនកា្យរានប្តឹមប្តូភ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងកាតឥតែខសេ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាតឥតែខសេ ។
តាោងខាងសប្កាមិិល់នូភរំរូពនា៌ែខសេអង់ែតន៖

តាោង 2. សប្ោងពនា៌ែខសេអង់ែតន 

ឧរករនា៍តភា្ជ រ់សខាសលងកាតឥតែខសេ ពនា៌ែខសេអង់ែតន

េំខាន់ (ប្តីសកានាពនា៌េ) ពនា៌េ

រនាទា រ់រនសេំ (ប្តីសកានាពនា៌ស្ច្ម ) ពនា៌ស្ច្ម

2. ោក់សជងងទប្មរកាតwirelessសខាសលងកាតwireless

3. តប្មឹមរនា្ល ក់សខាសលងកាតឥតែខសេនមួយសថរសខាសលងរន្ធកាតឥតែខសេ។
4. រុញកាតឥតែខសេពីខាងប្ជុងសៅក្នុងរន្ធកាតឥតែខសេ ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មកាតឥតែខសេសៅកាតឥតែខសេ។
6. តប្មង់ និងោក់េនទាះកាតឥតែខសេសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងកាតឥតែខសេ។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះកាតឥតែខសេសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
8. រត់ែខសេអង់ែតនតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងេនទាះកាតឥតែខសេ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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សប្រងងែំសងងងកាសមោា

ការសោះសប្រងងែំសងងងកាសមោា

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះសប្រងងែំសងងងកាសមោា ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ទា្វ រសប្រងងែំសងងងកាសមោា សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ផិ្ច់ែខសេកាសមោា សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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3. សោះែខសេកាសមោា សចញពីរន្លងែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. សោះស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកាសមោា សៅេ៊ុមកណិាល។
5. រុញ សហងយសោះសប្រងងែំសងងងកាសមោា សចញពីេ៊ុមកណិាល។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកាសមោា

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកាសមោា ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញសប្រងងែំសងងងកាសមោា សខាសលងេ៊ុមកណិាល សហងយតប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសប្រងងែំសងងងកាសមោា នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងេ៊ុមកណិាល។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកាសមោា សៅេ៊ុមកណិាល។
3. ោក់ែខសេកាសមោា តាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ភា្ជ រ់ែខសេកាសមោា សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងទា្វ រកាសមោា នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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6. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ទា្វ រកាសមោា សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មរខាងសប្កាម

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះរប្មររាត។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មរខាងសប្កាមសៅរាតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. សលងក សហងយសោះរប្មរខាងសប្កាមសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងរប្មរខាងសប្កាម

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងរប្មររាត។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងរប្មរខាងសប្កាមនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

ការសោះអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល (PSU)

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះ PSU ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) ែែលភា្ជ រ់រន្ធអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
2. រុញរន្ធិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
3. សោះែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីរន្លងែខសេសខាសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ និងកង្ហា រ PSU ។
4. ផិ្ច់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M3x5) ែែលភា្ជ រ់ PSU សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. សលងក PSU សចញពីប្រព័ន្ធ។
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ការែំសងងងអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល (PSU)

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងង PSU ។

46 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់ PSU ក្នុងរន្ធរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) សែងមីីភា្ជ រ់ PSU សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ភា្ជ រ់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. រត់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ និងកង្ហា រ PSU ។
5. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលងរន្ធិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលនមួយរន្ធស្ចចា សលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ សហងយោក់វាក្នុងរន្ធសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
6. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) សែងមីីភា្ជ រ់រន្ធអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
2. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
4. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
5. ែំសងងង សជងងទប្ម។
6. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

ការសោះកង្ហា រ PSU

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះកង្ហា រ PSU ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 47



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់សចញពីរន្លងែខសេសខាសលងកង្ហា រ PSU ។
2. ផ្ដា ច់ែខសេកង្ហា រ PSU សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. សោះស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រ PSU សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. សលងកកង្ហា រ PSU សចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងកង្ហា រ PSU

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងកង្ហា រ PSU ។

48 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងកង្ហា រ PSU នមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កង្ហា រ PSU សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ PSU សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. រត់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងកង្ហា រ PSU ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
2. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
4. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
5. ែំសងងង សជងងទប្ម។
6. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ - UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 49



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រាបំ្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ សហងយសលងកកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ—UMA

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ សរងេិននផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ឬសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅប្តូភរានសោះែូរ េូមសប្រងរនទាះកំសៅែែលរានិិល់ក្នុងប្រអរ់េមា្ភ រសែងមីីនានាថ្ការចម្លងកំសៅប្តូភរានសធ្វងសោយសនរជ័យ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

50 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាកែន្លងទទួលកំសៅនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ - ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះកែន្លងទទួលកំសៅ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 51



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រារំួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. រុញ សហងយសលងកកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ - ោច់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ សរងេិននផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ឬសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅប្តូភរានសោះែូរ េូមសប្រងរនទាះកំសៅែែលរានិិល់ក្នុងប្រអរ់េមា្ភ រសែងមីីនានាថ្ការចម្លងកំសៅប្តូភរានសធ្វងសោយសនរជ័យ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

52 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាកែន្លងទទួលកំសៅនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ) មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំរួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. ែំសងងង សជងងទប្ម។
5. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អង្គែំសនាងរការ

ការសោះអង្គែំសនាងរការ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។

ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ 53



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះអង្គែំសនាងរការ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េង្កត់ចុះសលងែងចុះសប្កាម សហងយរនាទា រ់មករុញវាសចញពីអង្គែំសនាងរការសែងមីីរំសោះវាសចញពីសថរភា្ជ រ់។
2. ទាញែងសចញពីអង្គែំសនាងរការឲ្យអេ់ រួចសរងករប្មរអង្គែំសនាងរការ។

ប្រយ័ត្ន: សខាសពលសោះអង្គែំសនាងរការសចញ េូមកុំរាះម្ជុលែែលសខាក្នុងរុន្ធសនាះ ឬក៏សធ្វងឲ្យភត្ថុណាមួយនា្ល ក់សលងម្ជុលក្នុងរន្ធសនាះ។

3. សលងកអង្គែំសនាងរការថ្នមដសចញពីរន្ធអង្គែំសនាងរការ។

ការែំសងងងអង្គែំសនាងរការ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងអង្គែំសនាងរការ។

54 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូរប្រាកែថ្ ែងរំសោះសចញែែលសខាសលងរន្ធអង្គែំសនាងរការរជាប្តូភរានសរងកទាំងប្េុងក្នុងទីតាំងសរងកចំហ។
ចំណា:ំ ប្ជុងៃនម្ជុលទី 1 ៃនអង្គែំសនាងរការមានប្តីសកានាែែលប្តូភោ្ន នឹងប្តីសកានាៃនប្ជុងម្ជុលទី 1 សលងរន្ធអង្គែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលអង្គែំសនាងរការោក់រានប្តឹមប្តូភ ប្ជុងទាំងរួននឹងសេ្មងកម្ពេ់ោ្ន ។ ប្រេិនសរងប្ជុងមួយ ឬសប្ចងនៃនអង្គែំសនាងរការរជាខ្ពេ់នងោ្ន  មានន័យថ្អង្គែំសនាងរការ
មិនរានោក់ប្តឹមប្តូភសទ។

2. តប្មឹមរនា្ល ក់ សលងអង្គែំសនាងរការនមួយសថរសខាសលងសជងងទប្មអង្គែំសនាងរការ សហងយោក់អង្គែំសនាងរការសៅក្នុងរន្ធអង្គែំសនាងរការ។

ប្រយ័ត្ន: ប្តូភប្រាកែថ្រនា្ល ក់រប្មរអង្គែំសនាងរការមិនប្តូភរានោក់ទីតាំងសខាខាងសប្កាមរសង្្គ លតប្មង។

3. សខាសពលែែលអង្គែំសនាងរការប្តូភរានោក់ចូលេ៊ុរក្នុងរន្ធសហងយ ទាញែងចុះ សហងយោក់វាពីសប្កាមសថរសខាសលងរប្មរអង្គែំសនាងរការ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
4. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
5. ែំសងងង សជងងទប្ម។
6. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ

ការសោះសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

56 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) ែែលភា្ជ រ់រន្ធអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
2. សោះែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីរន្លងែខសេសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
3. រុញ សហងយសោះរន្ធអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសចញពីសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
4. សោះស្ចចា  (M3x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សលងកសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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ការែំសងងងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

58 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) រីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. រត់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលតាមរន្លងរត់ែខសេសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
4. តប្មង់រន្ធស្ចចា សលងរន្ធិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលនមួយរន្ធស្ចចា សលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ សហងយោក់វាក្នុងរន្ធសលងសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) សែងមីីភា្ជ រ់រន្ធអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅសជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
2. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
4. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
5. ែំសងងង សជងងទប្ម។
6. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានរក្សាទុកសខាក្នុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ អ្នកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសខាក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអ្នកសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរែែលអ្នករានសធ្វងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ អ្នកប្តូភសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ ប្ោយថ្េរឹង។
6. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
8. សោះ កាតឥតែខសេ។
9. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
10. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/អង្គចងចាំ Intel Optane ។
11. សោះ កែន្លងទទួលកំសៅ។
12. សោះ អង្គែំសនាងរការ។
13. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
14. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
15. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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1. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល (PSU)
2. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេពន្លជាខាងសប្កាយសអប្កង់
3. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេកាសមោា
4. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280/Intel Optane PCIe
5. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធ
6. មាូឌុលអង្គចងចាំ
7. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាតែកកំហុេ LPC
8. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹង
9. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280 PCIe
10. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេេញ្ញា  SIO
11. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល SIO
12. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំអូឌីយាូ
13. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេមាូឌុលមីប្កូហ្វូន
14. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រ
15. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
16. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពល
17. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់
18. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ M.2 WLAN
19. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ PSU
20. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់រាះ
21. អង្គែំសនាងរការ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេពន្លជាសប្កាយសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ែខសេ PSU សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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4. ផិ្ច់ែខសេកង្ហា រ PSU សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. ផិ្ច់ែខសេមាូឌុលមីប្កូហ្វូន សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
8. ផិ្ច់ែខសេេញ្ញា  SIO សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
9. ផិ្ច់ែខសេថ្មពល SIO សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងអូឌីយាូសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
11. ផិ្ច់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
12. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់រាះសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
13. ផិ្ច់ែខសេកាសមោា សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
14. សោះស្ចចា  (M3x5) ប្រាំរួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
15. សលងក សហងយសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

1. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល (PSU)
2. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេពន្លជាខាងសប្កាយសអប្កង់
3. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេកាសមោា
4. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280/Intel Optane PCIe
5. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធ
6. មាូឌុលអង្គចងចាំ
7. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាតែកកំហុេ LPC
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8. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយថ្េរឹង
9. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280 PCIe
10. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេេញ្ញា  SIO
11. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល SIO
12. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំអូឌីយាូ
13. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេមាូឌុលមីប្កូហ្វូន
14. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រ
15. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
16. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងថ្មពល
17. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់
18. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ M.2 WLAN
19. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ PSU
20. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់រាះ
21. អង្គែំសនាងរការ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) ប្រារំួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ភា្ជ រ់ែខសេកាសមោា សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់។
4. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់រាះសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងអូឌីយាូសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល SIO សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. ភា្ជ រ់ែខសេេញ្ញា  SIO សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. ភា្ជ រ់ែខសេមាូឌុលមីប្កូហ្វូនសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
10. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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11. ភា្ជ រ់ផ្ទា ំងែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។
12. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រ PSU សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
13. ភា្ជ រ់ែខសេ PSU សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
14. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
15. ភា្ជ រ់ែខសេពន្លជាសប្កាយសអប្កង់សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
3. ែំសងងង ថ្មប្ោរ់េំែរាត។
4. ែំសងងង អង្គែំសនាងរការ។
5. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
6. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280/អង្គចងចា ំIntel Optane ។
7. ែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ។
8. ែំសងងង កាតឥតែខសេ។
9. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
10. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
11. ែំសងងង ប្ោយថ្េរឹង។
12. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
13. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
14. ែំសងងង សជងងទប្ម។
15. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកប្តូភរានរក្សាទុកសខាក្នុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ អ្នកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសខាក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអ្នកសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ការរដាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសនះនឹងលុរការផ្្ល េ់រដាូរែែលអ្នករានសធ្វងចំសពាះ BIOS សោយសប្រងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS ។ អ្នកប្តូភសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរកា្យរានប្តឹមប្តូភមិងសទវតរនាទា រ់ពីអ្នករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
7. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះឧរាល័រ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សោះស្ចចា  (M3 4+7.1xZN) ប្រាំរួន ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. សោះែខសេឧរាល័រសចញពីរន្លងែខសេរត់សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. សលងកឧរាល័រនមួយែខសេសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងឧរាល័រ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងឧរាល័រនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3 4+7.1xZN) ប្រារំួន ប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ឧរាល័រសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. រត់ែខសេឧរាល័រតាមរយៈរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
2. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
3. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
5. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
6. ែំសងងង សជងងទប្ម។
7. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
7. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
8. សោះ ឧរាល័រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ រនាទា រ់មករុញែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីខាងសប្កាមែខសេអង់ែតន។
3. សោះស្ចចា  (M3x5) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅេ៊ុមកណិាល។
4. សលងកផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយែខសេវាសចញពីេ៊ុមកណិាល។

ការែំសងងងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសខាសលងេ៊ុមកណិាល។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសៅេ៊ុមកណិាល។
3. រុញែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសប្កាមែខសេអង់ែតន រនាទា រ់មករត់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. រុញែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលចូលសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយរិទរន្លឹះសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
2. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
4. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
6. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
7. ែំសងងង សជងងទប្ម។
8. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មីប្កូហ្វូន

ការសោះមីប្កូហ្វូន

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
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7. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
8. សោះ ឧរាល័រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះមីប្កូហ្វូន។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេមីប្កូហ្វូនសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយែកែខសេសចញពីរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សោះស្ចចា  (M2x2.5) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់មាូឌុលមីប្កូហ្វូនសៅេ៊ុមកណាដា ល។
3. សលងកមាូឌុលមីប្កូហ្វូនសចញពីរន្ធសខាសលងេ៊ុមកណិាល។

ការែំសងងងមីប្កូហ្វូន

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងមីប្កូហ្វូន។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងមាូឌុលមីប្កូហ្វូននមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងេ៊ុមកណិាល។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2X2.5) រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលមីប្កូហ្វូនសៅេ៊ុមកណិាល។
3. រត់ែខសេមីប្កូហ្វូនតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ និងភា្ជ រ់ែខសេមីប្កូហ្វូនសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
2. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
4. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
6. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
7. ែំសងងង សជងងទប្ម។
8. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង

ការសោះផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ ប្ោយថ្េរឹង។
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6. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
8. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះផ្ទា ំង I/O ចំសហវង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះផ្ទា ំង I/O ចំសហវងសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សលងក សហងយសោះេនទាះផ្ទា ំង I/O ចំសហវងសចញពីផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង។
3. ផិ្ច់ែខសេេញ្ញា  SIO ែខសេថ្មពល SIO និងែខសេផ្ទា ងំអូឌីយាូសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. សោះែខសេេញ្ញា  SIO ែខសេថ្មពល SIO និងែខសេផ្ទា ំងអូឌីយាូសចញពីរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង I/O ចំសហវងសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. សលងក សហងយសោះផ្ទា ំង I/O ចំសហវងនមួយែខសេសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

72 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



ការែំសងងងផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងផ្ទា ំង I/O ចំសហវង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំង I/O ចំសហវងនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ I/O ចំសហវងសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. រត់ែខសេេញ្ញា  SIO ែខសេថ្មពល SIO និងែខសេរន្ធអូឌីយាូតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. ភា្ជ រ់ែខសេេញ្ញា  SIO ែខសេថ្មពល SIO និងែខសេផ្ទា ងំអូឌីយាូសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងេនទាះផ្ទា ំង I/O ចំសហវងនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះផ្ទា ងំ I/O ចំសហវងសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
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2. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
4. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. ែំសងងង ប្ោយថ្េរឹង។
6. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
7. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
8. ែំសងងង សជងងទប្ម។
9. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំអូឌីយាូ

ការសោះផ្ទា ំងអូឌីយាូ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. សោះ កាតឥតែខសេ។
7. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
8. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
9. សោះ ឧរាល័រ។
10. សោះ ផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះផ្ទា ំងអូឌីយាូ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងអូឌីយាូសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

74 ការសោះ និងែំសងងងេមាេភារ



2. សោះស្ចចា  (M3x5) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងអូឌីយាូសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. សលងក សហងយសោះផ្ទា ំងអូឌីយាូនមួយែខសេសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងផ្ទា ងំអូឌីយាូ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងផ្ទា ងំអូឌីយាូ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងអូឌីយាូនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំអូឌីយាូសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងអូឌីយាូសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងងផ្ទា ំង I/O ចំសហវង។
2. ែំសងងង ឧរាល័រ។
3. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
4. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
5. ែំសងងង កាតឥតែខសេ។
6. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
8. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
9. ែំសងងង សជងងទប្ម។
10. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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អង់ែតន

ការសោះមាូឌុលអង់ែតន

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. សោះ កាតឥតែខសេ។
7. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
8. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
9. សោះ ឧរាល័រ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះមាូឌុលអង់ែតន។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែខសេអង់ែតនសចញពីរន្លងែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់មាូឌុលអង់ែតនសៅេ៊ុមកណិាល។
3. រករនទាះសា្ព ន់សោយប្រុងប្រយ័ត្នែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅេ៊ុមកណាដា ល។
4. សលងកមាូឌុលអង់ែតនសចញពីេ៊ុមកណិាល។
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ការែំសងងងមាូឌុលអង់ែតន

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងមាូឌុលអង់ែតន។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់មាូឌុលអង់ែតនសៅក្នុងរន្ធសខាសលងេ៊ុមកណិាល។
2. រិទភា្ជ រ់រនទាះសា្ព ន់សេិងងែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅេ៊ុមកណិាល។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូឌុលអង់ែតនសៅេ៊ុមកណិាល។
4. រត់ែខសេអង់ែតនតាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ឧរាល័រ។
2. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
3. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
4. ែំសងងង កាតឥតែខសេ។
5. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
7. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
8. ែំសងងង សជងងទប្ម។
9. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ផ្ទា ងំសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. សោះ ប្ោយថ្េរឹង។
7. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
8. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
9. សោះ ឧរាល័រ។
10. សោះ សប្រងងែំសងងងកាសមោា ។
11. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
12. សោះ PSU ។
13. សោះកង្ហា រ PSU ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះផ្ទា ងំសអប្កង់។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) 12 ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅេ៊ុមកណិាល និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ោក់កុំព្យូទ័រសខាក្នុងទីតាំងរញ្ឈរ។
3. កាន់ប្ជុងខាងសលង សោះផ្ទា ងំសអប្កង់សចញពីេ៊ុមកណិាល និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
4. រត់ែខសេពន្លជាសអប្កង់ សអប្កង់រាះ និងែខសេសអប្កង់តាមរយៈរន្ធសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សលងកផ្ទា ងំសអប្កង់សងងងពីេ៊ុមកណិាល និងរាតសប្រងងែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ប្រព័ន្ធសខាក្នុងទីតាំងរញ្ឈរ សហងយរុញផ្ទា ំងសអប្កង់សខាសលងរន្ធៃនរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. រត់ែខសេពន្លជាសអប្កង់ ែខសេសអប្កង់រាះ និងែខសេសអប្កង់តាមរយៈរន្ធសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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3. ោក់រាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សខាសលងៃិទាសាអា ត ោរសេ្មងនមួយមុខផ្ទា ងំសអប្កង់ែររចុះសប្កាម។
4. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) 11 ប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅេ៊ុមកណិាល និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. សោះភីេសា្វ នសចញពីផ្ទា ងំសអប្កង់ សហងយចារ់ភីេ (M3x5) សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅេ៊ុមកណិាល និងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ចំណា:ំ ភីេសា្វ នប្តូភរានភា្ជ រ់មកនមួយផ្ទា ំងសអប្កង់ជំនួេ។ វាប្តូភរានសប្រងសែងមីីតប្មឹមផ្ទា ំងសអប្កង់សៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

6. រត់ែខសេសអប្កង់តាមរន្លងរត់ែខសេសខាសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កង្ហា រ PSU ។
2. ែំសងងង PSU។
3. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកាសមោា ។
5. ែំសងងង ឧរាល័រ។
6. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
7. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
8. ែំសងងង ប្ោយថ្េរឹង។
9. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
10. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
11. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
12. ែំសងងង សជងងទប្ម។
13. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមកណិាល

ការសោះេ៊ុមកណិាល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ សជងងទប្ម។
3. សោះ រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
4. សោះ រប្មរខាងសប្កាយ។
5. សោះ េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. សោះ ប្ោយថ្េរឹង។
7. សោះ កាតឥតែខសេ។
8. សោះ រប្មរខាងសប្កាម។
9. សោះ សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
10. សោះ ឧរាល័រ។
11. សោះ សប្រងងែំសងងងកាសមោា ។
12. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
13. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
14. សោះ មីប្កូហ្វូន។
15. សោះ PSU ។
16. សោះកង្ហា រ PSU ។
17. សោះ ផ្ទា ងំ I/O ចំសហវង។
18. សោះ មាូឌុលអង់ែតន ។
19. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការសោះេ៊ុមកណិាល។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M3x5) 16 ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េ៊ុមកណិាលសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សោះេ៊ុមកណិាល និងសលងកេ៊ុមកណិាលសចញពីរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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ការែំសងងងេ៊ុមកណិាល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីរូរតំណាងៃនែំសនាងរការែំសងងងេ៊ុមកណិាល។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញ សហងយតប្មង់េ៊ុមកណិាលសៅរន្ធសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ រនាទា រ់មករុញេ៊ុមកណិាលកា្យចូលទីតាំងសលងរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M3x5) 16 ប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េ៊ុមកណិាលសៅរាតសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ែំសងងងមាូឌុលអង់ែតន ។
3. ែំសងងងផ្ទា ំង I/O ចំសហវង។
4. ែំសងងង កង្ហា រ PSU ។
5. ែំសងងង PSU។
6. ែំសងងង មីប្កូហ្វូន។
7. ែំសងងង ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
8. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកាសមោា ។
10. ែំសងងង ឧរាល័រ។
11. ែំសងងង សជងងទប្ម I/O ខាងសប្កាយ។
12. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាម។
13. ែំសងងង កាតឥតែខសេ។
14. ែំសងងង ប្ោយថ្េរឹង។
15. ែំសងងង េនទាះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
16. ែំសងងង រប្មរខាងសប្កាយ។
17. ែំសងងង រប្មរែខសេ (នជសប្មងេ)។
18. ែំសងងង សជងងទប្ម។
19. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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េូហ្វែភរ
ជំពូកសនះិិល់ព័ត៌មានលមអាិតៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានោំប្ទនមួយនឹងការែនានាំពី ភិធីែំសងងងប្ោយភឺ។

ប្រនានរទ :

• ប្រព័ន្ធែំសនាងរការ
• ការទាញយកប្ោយភឺ

ប្រព័ន្ធែំសនាងរការ
● Windows 10 Home (64-bit)
● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (OEM រាុសណាណា ះ)
● Windows 10 Professional (64-bit)
● Windows 10 Pro Education (64-bit)
● Ubuntu 18.04 (64-bit)

ការទាញយកប្ោយភឺ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Submit ។

ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុខង្ររកសមងលេ្វ័យប្រភតិិ ឬរកសមងលសោយខ្លួនកងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលង Drivers and Downloads ។
5. ចុចសលងរ៊ូតុង Detect Drivers ។
6. ពិនិត្យ សហងយកកភាពសៅនឹង លក្ខខនា្ឌ សែងមីីសប្រងប្រាេ់ SupportAssist រនាទា រ់មកចុចសលង Continue ។
7. ប្រេិនសរងចាំរាច់ កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកនឹងចារ់សិិងមទាញយក និងែំសងងង SupportAssist ។

ចំណា:ំ ពិនិត្យសមងលការែនានាសំលងសអប្កង់ពីការែនានាពំីកម្ម ភិធីរុករកនក់អក់។

8. ចុចសលង View Drivers for My System ។
9. ចុចសលង Download and Install សែងមីីទាញយក និងែំសងងងរចចាុរីន្នភាពៃនប្ោយសភីទាំងអេ ់េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
10. សប្ជងេសរីេទីតាំេប្មារ់រក្សាទុកកកសារ។
11. ប្រេិនសអតរង្ហា ញសងងង េូមកកភាពនឹងេំសនាងរពី User Account Control សែងមីីសធ្វងការផ្្ល េ់រិូរសលងប្រព័ន្ធ។
12. កម្មភិធីែំសងងងប្ោយសភី និងរចចាុរីន្នភាពទាំងអេ់ែែលរានកំនាត់អតិេញ្ញា នារាន។

ចំណា:ំ មិនែមនកកសារទាំងអេ់នឹងប្តូភែំសងងងសោយេ្វ័យប្រភតិិសនាះសងងយ។ ពិនិត្យសេចកិីេសង្ខរៃនការែំសងងង សែងមីីកំនាត់អតិេញ្ញា នា ប្រេិនសរងការែំសងងងតាមែំណាក់កាលរជាចារំាច់។

13. េប្មារ់ការទាញយក និងការែំសងងងតាមែំណាក់កាល េូមចុចសលង Category ។
14. ពីរញ្ជីទមា្ល ក់ចុះ េូមសប្ជងេសរីេប្ោយភឺែែលសពញចិតិ។
15. ចុចសលង Download សែងមីីទាញយកប្ោយភឺេប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
16. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក ប្តូភរុករកសៅកាន់ថតែែលអ្នករានរក្សាទុកកកសារប្ោយភី។
17. ចុចពីរែងសលងរូរតំណាងថតកកសារប្ោយភឺ សហងយអនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់ សែងមីីែំសងងងប្ោយភឺ។
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ការសរវរចំប្រព័ន្ធ

ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា នាតុែែលោយសខាក្នុងែិ្នកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសងងងសទ។

ប្រនានរទ :

• ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS
• ការចូលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS
• ប្ោរ់ចុចរុករក
• លំោរ់រ៊ូត
• ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
• ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

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

ការចូលក្នុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

សរងក (ឬ សរងកសារសងងងថ្មី) កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក សហងយចុច F2 ភា្ល ម។

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

ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពួញសងងងសលង) ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញ
ចុះសប្កាម)

ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្ជងេយកតៃម្លសខាក្នុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសខាក្នុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

Tab (សថរ) ផ្្ល េ់ទីសៅៃិទាសផិ្តរនាទា រ់។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អ្នកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សខាក្នុងសអប្កង់េំខាន់់ រង្ហា ញសារមួយឲ្យអ្នកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល មដ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងការែំសងងងប្រព័ន្ធែែលកំនាត់ការតសម្លងងប្រព័ន្ធ និងរ៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧរករនា៍នក់អក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុរទិក ឬប្ោយរឹង)។ អំងុងសពលសតេដាសោយខ្លួនកងសលងថ្មពល (POST) សខាសពលនិមិតិេញ្ញា  Dell សចញសងងង អ្នកអាច៖

● ចូលសៅកាន់ការែំសងងងប្រព័ន្ធ សោយចុចប្ោរ់ចុច F2
● ទាញយកមុជានុយរ៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្ោរ់ចុច F12 ។

មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអ្នកអាចរ៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● រ៊ូត UEFI
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○ អ្នកប្ររ់ប្រង Windows
○ NIC នរ់នឹងផ្ទា ងំ (IPV4)
○ NIC នរ់នឹងផ្ទា ងំ (IPV6)

● ជសប្មងេសិសេងសទវត

○ ការែំសងងង BIOS
○ ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធឧរករនា៍
○ ការអារ់សែតដ្វា េ BIOS
○ ការភិនិច្ឆ័យសោរ
○ ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist
○ ការកំនាត់មាូតផ្្ល េ់រិូររ៊ូត
○ ចាកសចញពី មុជានុយរ៊ូត និងរនិ

ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា នាតុែែលោយសខាក្នុងែិ្នកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសងងងសទ។

តាោង 3. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន 

ព័ត៌មានទូសៅអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ

កំែនា BIOS រង្ហា ញសលខកំែនា BIOS។

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអ្នក។

សា្ល កប្ទព្យ រសង្កងតសា្ល កសេវាកម្មប្រព័ន្ធ។

សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញសា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទិលិត រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទិលិតររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលខកូែសេវាកម្មរហ័េ រង្ហា ញសលខកូែសេវាកម្មរហ័េកុំព្យូទ័រ។

Signed Firmware Update ប្តូភរានសរងក រង្ហា ញថ្សតង Signed Firmware Update ប្តូភរានសរងកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកឬសទ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ

អង្គចងចាំែែលរានែំសងងង រង្ហា ញចំនួនអង្គចងចាំប្តូភរានែំសងងងេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំែែលមាន រង្ហា ញអង្គចងចាំែែលមានេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលីងនអង្គចងចាំ រង្ហា ញសលីងនអង្គចងចា។ំ

មាូតឆ្ែនាលអង្គចងចាំ រង្ហា ញមាូតឆ្ែនាល មួយឬសទ្វ។

រសចចាកភិទ្យាអង្គចងចាំ រង្ហា ញរសចចាកភិទ្យាែែលរានសប្រងេប្មារ់អង្គចងចាំ។

ទំហំ DIMM 1 រង្ហា ញទំហំអង្គចងចាំ DIMM A ។

ទំហំ DIMM 2 រង្ហា ញទំហំ DIMM B ។

ព័ត៌មានអំពី PCI

SLOT1 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីរន្ធ 1 M.2 ។

SLOT2_M.2 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីរន្ធ 2 M.2 ។

SLOT3_m.2 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីរន្ធ 3 M.2 ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គែំសនាងរការ

ប្រសភទអង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញប្រសភទអង្គែំសនាងរការ។

ចំនួនេ្នូល រង្ហា ញចំនួនេ្នូលសខាសលងអង្គែំសនាងរការ

សលខេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញកូែកំនាត់អង្គែំសនាងរការ។

សលីងននាងិការចចាុរីន្ន រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការរចចាុរីន្ន។
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តាោង 3. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន (រានរនិ)

ព័ត៌មានទូសៅអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

សលីងននាងិកាអរីរមា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការអរីរមា។

សលីងននាងិកាអតិររមា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការអតិររមា។

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

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

េមត្ថភាព HT រង្ហា ញថ្សតងអង្គែំសនាងរការមានេមត្ថភាព HyperThreading (HT) ឬអត់។

រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីត រង្ហា ញថ្សតងរសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីតប្តូភរានសប្រងប្រាេ់ឬអត់។

ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។

SATA-0 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ SATA-0 ររេ់កុំព្យូទ័រ។

M.2 PCIe SSD-0 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពី M.2 PCIe SSD ររេ់កុំព្យូទ័រ។

M.2 PCIe SSD-1 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពី M.2 PCIe SSD ររេ់កុំព្យូទ័រ។

អាេយោ្ឋ ន LOM MAC រង្ហា ញអាេយោ្ឋ ន LAN On Motherboard (LOM) MAC ររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ រង្ហា ញប្រសភទឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ dGPU រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហ្វិកោច់ររេ់កុំព្យូទ័រ។

កំែនា BIOS ភីសែអូ រង្ហា ញកំែនា BIOS ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំភីសែអូ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ប្រសភទផ្ទា ំង រង្ហា ញអំពីប្រសភទផ្ទា ងំររេ់កុំព្យូទ័រ។

រុនាភាពរង្ហា ញសែងម រង្ហា ញអំពីរុនាភាពរង្ហា ញសែងមររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ េំសងង រង្ហា ញអំពីឧរករនា៍រញ្្ជ េំសងងររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍ Wi-Fi រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ឥតែខសេររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេររេ់កុំព្យូទ័រ។

លំោរ់រ៊ូត

លំោរ់រ៊ូត រង្ហា ញលំោរ់រ៊ូត

ជសប្មងេរញ្ជីរ៊ូត រង្ហា ញជសប្មងេរ៊ូតែែលមាន។

េនដាិេុខប្ចករ៊ូត UEFI រង្ហា ញជសប្មងេរ៊ូត UEFI ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេ Always Except Internal HDD ប្តូភរានសរងក។

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភអ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទរចចាុរីន្នក្នុងទប្មង់ MM/DD/YY និងសមាា ងរចចាុរីន្នក្នុងទប្មង ់HH:MM:SS AM/PM ។

តាោង 4. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

NIC ភា្ជ រ់នមួយ ប្ររ់ប្រងឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ែែលនរ់នឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

សរងក UEFI Network Stack សរងក ឬរិទ UEFI Network Stack។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable UEFI Network Stack និង Enabled w/PXE ប្តូភរានសរងក។

ប្រតិរតិិការ SATA កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតិិការររេ់ឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយថ្េរឹង SATA ែែលរួមរញចាូលោ្ន ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ RAID On ប្តូភរានសរងក។

ប្ោយ សរងក ឬរិទប្ោយសិសេងដសខាសលងផ្ទា ងំ។

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។

ររាយការនា៍ SMART សរងក ឬរិទការប្តួតពិនិត្យេ្វ័យប្រភតិិ ភិភារ និងរសចចាកភិទ្យាោយការនា៍ (SMART) អំងុងសពលចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable SMART Reporting មិនប្តូភរានសរងក។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB
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តាោង 4. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរន)ិ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB សរងក ឬរិទការរ៊ូតតាមឧរករនា៍ិទាុក USB ែូចនប្ោយថ្េរឹងខាងសប្ៅ ប្ោយអុរទិក និងប្ោយ USB ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable USB Boot Support ប្តូភរានសរងក។

សរងករន្ធ USB ខាងសប្កាយ សរងក ឬរិទការរ៊ូតពីឧរករនា៍ិទាុក USB ែែលរានភា្ជ រ់សៅរន្ធ USB ខាងសប្កាយ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable Rear USB Ports ប្តូភរានសរងក។

សរងករន្ធ USB ចំសហវង សរងក ឬរិទការរ៊ូតពីឧរករនា៍ិទាុក USB ែែលរានភា្ជ រ់សៅរន្ធ USB ចំសហវង។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable side USB Ports ប្តូភរានសរងក។

ការកំនាត់ USB ខាងសប្កាយ សរងក ឬរិទការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB ខាងសប្កាយ។

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB ចំសហវង សរងក ឬរិទការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB ខាងសប្កាយ។

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។

USB PowerShare រិទ ឬសរងក USB PowerShare

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable USB PowerShare មិនប្តូភរានសរងក។

អូឌីយាូ មុខង្រសនះសរងក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយូែែលរួមរញចាូលោ្ន

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។

ការប្ររ់ប្រងរ៊ូតុង OSD

រិទរ៊ូតុង OSD សរងក ឬរិទរ៊ូតុង OSD ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Disable OSD Buttons មិនប្តូភរានសរងក។

សអប្កង់រាះ

សអប្កង់រាះ សរងក ឬរិទសអប្កង់រាះ (េប្មារ់ែតកុំព្យូទ័រសអប្កង់រាះ) ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Touchscreen ប្តូភរានសរងក។

ឧរករនា៍សិសេងដសទវត សរងក ឬរិទឧរករនា៍សខាសលងផ្ទា ងំសិសេងដ

សរងកកាសមោា សរងក ឬរិទកាសមោា ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable Camera ប្តូភរានសរងក។

សរងកកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) សរងក ឬរិទកាត SD ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable Secure Digital (SD) Card ប្តូភរានសរងក។

រ៊ូតកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) សរងក ឬរិទរ៊ូតេប្មារ់ែតអានកាត SD ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Secure Digital (SD) Card Boot មិនប្តូភរានសរងក។

មាូតកាតេុភត្ថិភាពឌីជីថល (SD) េប្មារ់ែតអាន សរងក ឬរិទមាូតេប្មារ់ែតអានកាត SD ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode មិនប្តូភរានសរងក។

តាោង 5. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុខ 

េនិិេុខ

ពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង កំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រង។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ កំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ ប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរីរមា និងអតិររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងអ្នកប្ររ់ប្រង។

រំលងពាក្យេំង្ត់ រំលងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ (រ៊ូត) និងពាក្យេមា្ង ត់ HDD ខាងសប្ៅភា្ល មដអំងុងសពលចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងង ភិញ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Disabled ប្តូភរានសរងក។

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេំង្ត់ សរងក ឬរិទការផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងដែឌីេសខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។
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តាោង 5. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុខ (រានរនិ)

េនិិេុខ

តាមលំនាំសែងម Allow Non-Admin Password Changes ប្តូភរានសប្ជងេសរីេ។

ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាពកម្ម ភិធីរង្ករ់សខរេ៊ុល UEFI សរងក ឬរិទការអារ់ែែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែត UEFI capsule ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

េនិិេុខ TPM 2.0 សរងក ឬរិទជសប្មងេេុភត្ថិភាព TPM 2.0 ។

Absolute សរងក ឬរិទអុីនធជាសហ្វេមាូឌុល BIOS ៃន Absolute Persistence Module Service ែែលនជសប្មងេពី Absolute
Software ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

មុខង្រិិល់ែំនាឹងសពលមានការសោះតួ សរងក ឬរិទមុខង្រប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានសរងក។

OROM Keyboard Access សរងក ឬរិទការសប្រងកិារចុច OROM ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

Admin Setup Lockout (ការចាក់សសាការែំសងងងអ្នកប្ររ់ប្រង) អនុញ្ញា តឲ្យោោងំអ្នកសប្រងប្រាេ់ពីការចូលរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អ្នកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានសរងក។

Master Password Lockout (ការចាក់សសាពាក្យេមា្ង ត់សម) សរងកសែងមីីោោងំអ្នកសប្រងប្រាេ់ពីការចូលែំសងងងសខាសពលពាក្យេមា្ង ត់សមប្តូភរានកំនាត់។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានសរងក។

ការោបំ្ទការការពារ HDD សរងក ឬរិទមុខង្រការពារ HDD ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានសរងក។

SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយេនិិេុខ SMM) សរងក ឬរិទការកាត់រន្ថយេុភត្ថិភាព SMM ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

តាោង 6. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព 

រ៊ូត េុភត្ថិភាព

រ៊ូតេុភត្ថិភាពសរងក សរងក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេររេ់រ៊ូតេុភត្ថិភាព

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានសរងក។

មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព សរងក ឬរិទសែងមីីផ្្ល េ់រិូរជសប្មងេមាូតរ៊ូតេុភត្ថិភាព។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Deployed Mode ប្តូភរានសរងក។

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

សរងកមាូែផ្ទា ល់ខ្លួន (Custom) សរងក ឬរិទមាូែផ្ទា ល់ខ្លួន។

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ សរងក ឬរិទ Expert Key Management (ការប្ររ់ប្រង ប្ោរ់ចុចជំនាញ)

ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចមាូែតាមតប្មូភការ សប្ជងេយកតៃម្លតាមតប្មូភការេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចជំនាញ

តាោង 7. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយ Intel Software Guard Extensions 

Intel Software Guard Extensions

ការសរងក Intel SGX សរងក ឬរិទ Intel Software Guard Extensions ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Software Controlled ប្តូភរានសរងក។

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម កំនាត់ទំហំអង្គចងចាំរប្មុងរែន្ថមររេ់ Intel Software Guard Extensions ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេ 128 MB ប្តូភរានសរងក។
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តាោង 8. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្រតិរតិិ 

ការអនុភតិ

ោបំ្ទពហុេ្នូល សរងកពហុេ្នូល។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

Intel SpeedStep សរងក ឬរិទរសចចាកភិទ្យា Intel Speedstep ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

ចំណា:ំ ប្រេិនរានសរងក សលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការ និងភាុលេ្នូលប្តូភរានែកេប្មួលភា្ល មសោយែិអាកសលងការិទាុកររេ់អង្គែំសនាងរការ។

C-States Control សរងក ឬរិទ សា្ថ នភាពសែកររេ់អង្គែំសនាងរការ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

Intel TurboBoost សរងក ឬរិទមាូត Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

ការប្ររ់ប្រង HyperThread សរងក ឬរិទ HyperThreading សខាក្នុងអង្គែំសនាងរការ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

តាោង 9. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្ររ់ប្រងថ្មពល 

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល

ការសិារ AC សងងងភិញ សរងកប្រព័ន្ធសែងមីីសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិ សខាសពលថ្មពល AC រានិ្គត់ិ្គង់។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Power Off ប្តូភរានសរងក។

សរងក Intel Speed Shift Technology (រសចចាក ភិទ្យារដាូរសលីងន
Intel)

សរងក ឬរិទកាោបំ្ទ Intel Speed Shift Technology ។ ការកំនាត់ជសប្មងេសនះសៅសា្ថ នភាពសរងក សែងមីីអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសប្ជងេសរីេ
ការប្រតិរតិិររេ់អង្គែំសនាងរការេមប្េរសោយេ្វ័យប្រភតិិ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

Auto On Time សរងកសែងមីីកំនាត់កុំព្យូទ័រឲ្យសរងកសោយេ្វ័យប្រភតិិោល់ៃថ្ង ឬចំសពាះការសប្ជងេសរីេកាលររិសច្ឆទ ឬសមាា ង នមុន។ ជសប្មងេសនះអាចកំនាត់រានែតករនាី Auto On Time ប្តូភរាន
កំនាត់សៅនោល់ៃថ្ង ៃថ្ងសធ្វងការ និងៃថ្ងែែលរានសប្ជងេសរីេ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ការប្តួតពិនិត្យការសែកយូរ សរងក ឬរិទការោបំ្ទមាូត Deep Sleep ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេ Enabled in S4 and SS ប្តូភរានសរងក។

រិូរ ការប្ររ់ប្រងកង្ហា រ សរងក ឬរិទមុខង្រជំនួេការប្ររ់ប្រងកង្ហា រ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

ោបំ្ទការោេ់តាម USB សរងកឧរករនា៍ USB សែងមីីោេ់កុំព្យូទ័រពីការេម្ងំ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

ោបំ្ទការោេ់តាម LAN/WLAN សរងក ឬរិទកុំព្យូទ័រកា្យសរងកែំសនាងរការសោយេញ្ញា  LAN ពិសេេ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

រិទ Sleep (ការសែក) សរងក ឬរិទការោងំខទារ់ការសែក។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

តាោង 10. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥរិយ៉រថ POST 

ឥរិយ៉រទ POST

សភ្លងង LED ប្ោរ់ចុចចាក់សសាសលខ សរងក ឬរិទ Numlock LED ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Enable Numlock LED ប្តូភរានសរងក។

កំហុេកិារចុច សរងក ឬរិទការរកស ងញកំហុេកិារចុច។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។
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តាោង 10. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥរិយ៉រថ POST (រានរន)ិ

ឥរិយ៉រទ POST

រ៊ូតរហ័េ សរងកសែងមីីកំនាត់សលីងនែំសនាងរការរ៊ូត។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Thorough ប្តូភរានសរងក។

ពប្ងីកសពលសភអ BIOS POST កំនាត់សពលសភអ BIOS POST ។

ងូសដ្គ សពញសអប្កង់ សរងក ឬរិទងូសដ្គ សពញសអប្កង់។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះមិនប្តូភរានសរងក។

ការប្ពមាន និងកំហុេ សរងក ឬរិទេកម្មភាពែែលប្តូភរានសធ្វងសខាសពលមានការប្ពមាន ឬរញ្ហា សកងតសងងង។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Prompt on Warnings and Errors ប្តូភរានសរងក។

តាោង 11. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយប្ររ់ប្រង 

លទ្ធភាពប្ររ់ប្រង

ការសិារ AC សងងងភិញ សរងក ឬរិទមាូតេមត្ថភាព Intel AMT ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Restrict MEBx Access ប្តូភរានសរងក។

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB សរងក ឬរិទការិិល់ USB ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

MEBx Hotkey (ប្ោរ់ចុចិ្លូភកាត់ MEBx) សរងក ឬរិទមុខង្រប្ោរ់ចុចិ្លូភកាត់ MEBx ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

តាោង 12. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ — មុជានុយ Virtualization Support (ជំនួយែិ្នកនិម្មិតកម្ម) 

ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម

និម្មិតកម្ម រញ្្ជ ក់ថ្សតង Virtual Machine Monitor (មាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត, VMM) អាចសប្រងប្រាេ់េមត្ថភាពដែែភររែន្ថមែែលិដាល់សោយ Intel
Virtualization Technology (រសចចាកភិទ្យានិម្មិត Intel) ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

Enable VT for Direct I/O (VT េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់) រញ្្ជ ក់ថ្សតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិត (VMM) អាចសប្រងប្រាេ់េមត្ថភាពដែែភររែន្ថមែែលិដាល់សោយរសចចាក ភិទ្យានិម្មិត Intel® េប្មារ់ I/O ផ្ទា ល់។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

Trusted Execution (ការប្រតិរតិិែែលរានទុកចិតិ) ជសប្មងេសនះរញ្្ជ ក់ថ្សតងមាូនីទ័រមាា េុីននិម្មិតែែលរានវាេ់ែភង (MVMM) អាចសប្រងេមត្ថភាពដែែភររែន្ថមែែលិិល់សោយ Intel Trusted Execution
Technology ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានរិទ។

តាោង 13. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥតែខសេ 

ឥតែខសេ

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍ឥតែខសេ) សរងក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែខសេខាងក្នុង។

ជសប្មងេទាំងអេ់ ប្តូភរានសរងកតាមលំនាំសែងម ។

តាោង 14. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទា ំ

ការែថទាំ

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ

សា្ល កប្ទព្យ រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រ។

សារ SERR សរងក ឬរិទែំសនាងរការសារ SERR ។

ការទមា្ល ក់កប្មិតថ្្ន ក់ BIOS ប្ររ់ប្រងការជប្មះកម្ម ភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាពីមុន។

ការលុរទិន្នន័យ អនុញ្ញា តសអាយសធ្វងការលុរសចាលទិន្នន័យសចញពីឧរករនា៍ិទាុកខាងក្នុងប្រករសោយេុភត្ថិភាព។

ការសិារ BIOS សងងងភិញ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រងប្រាេ់សិារពីសា្ថ នភាព BIOS ខូចមួយចំនួនសខាសលងប្ោយថ្េរឹងចមីងររេ់អ្នកសប្រង ឬប្ោរ់ចុច USB ខាងសប្ៅ។
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តាោង 14. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទា ំ(រានរនិ)

ការែថទាំ

កាលររិសច្ឆទៃនការសរងកថ្មពលែំរូង កំនាត់កាលររិសច្ឆទមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ

តាោង 15. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ 

កំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ

ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS រង្ហា ញប្ពឹតិិការនា៍ BIOS ។

តាោង 16. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធកប្មិតខ្ពេ់ 

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធនន់ខ្ពេ់

ASPM សរងក ឬរិទការប្ររ់ប្រងថ្មពលសា្ថ នភាពេកម្ម (ASPM) ។

តាមលំនាំសែងម ជសប្មងេ Auto ប្តូភរានសរងក។

តាោង 17. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—SupportAssist System Resolution menu (មុជានុយរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist) 

រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist

កប្មិតៃនការសាដា រសងងងភិញៃន OS សោយេ្វ័យប្រភតិិ ប្ររ់ប្រងលំហូររ៊ូតសោយេ្វ័យប្រភតិិេប្មារ់កុងេូលរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist និងេប្មារ់កម្ម ភិធី Dell OS Recovery ។

ការសាដា រសងងងភិញៃន OS SupportAssist សរងក ឬរិទលំហូររ៊ូតេប្មារ់កម្ម ភិធី SupportAssist OS Recovery ក្នុងករនាីមានកំហុេមួយចំនួនសកងតសងងង។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

BIOSConnect សរងក ឬរិទ cloud Ssrvice OS សខាសពលែែលអភតិមានៃន Local OS Recovery ។

តាមលំនាសំែងម ជសប្មងេសនះប្តូភរានសរងក។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំ
តាោង 18. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់សរវរច ំ

ប្រសភទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អ្នក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអ្នកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អ្នកអាចរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុខកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិន្នន័យសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសប្រងទិន្នន័យែែលរក្សាទុកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់សរវរចំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អ្នកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកប្ររ់ប្រង សខាសពលេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត ់ែតរាុសណាណា ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F2 ភា្ល មដរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

2. សប្ជងេយក System/Admin Password សហងយរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សខាក្នុងចសនា្ល ះទំសនរ រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មី ។
សប្រងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសែងមីីិដាល់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ៖

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

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិដាងមសងងងភិញ។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភនានាថ្ សា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរានសោះសសារ (សខាក្នុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អ្នកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាពពាក្យេមា្ង ត់ ប្តូភរាន
ចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅ System Setup េូមចុច F2 ភា្ល មដរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សខាក្នុងសអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup សប្ជងេយកSystem Securityសហងយចុច Enter។
សអប្កង់ System Security (េនិិេុខប្រព័ន្ធ) រង្ហា ញសងងង។

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

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

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រនានរទ :

• កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist
• សតេិសអប្កង់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយប្សារ់
• ការភិនិច្ឆ័យសោរ
• ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
• ការដ្វា េ BIOS (ឧរករនា៍ USB)
• ការដ្វា េ BIOS
• ភែិថ្មពល WiFi
• ការរសញចាញថ្មពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទ

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសា្គ ល់ថ្នកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS
ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិដាល់នូភជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក៖

● ែំសនាងរការសធ្វងសតេិសោយេ្វ័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធ្វងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធ្វងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នក ថ្សតងការសធ្វងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាខ្លះដេប្មារ់ឧរករនា៍នក់អក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកមានភតិមានសខាមុខកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសងងង។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងល ការសោះប្សាយរញ្ហា ដែែភរនមួយកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ភា្ជ រ់នសប្េច និងអនឡាញ (SupportAssist ePSA, ePSA ឬកូែកំហុេ PSA) ។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខនាៈសពលងូសដ្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សខាសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសឆ្វងែិ្នកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុខៃនការសធ្វង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសាដា ំែិ្នកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានោយ។

នាតុែែលប្តូភរានរកស ងញនឹងប្តូភរានោយ។
6. សែងមីីសរងកែំសនាងរការសធ្វងសតេិ ភិនិច្ឆ័យសខាសលងឧរករនា៍នក់អក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែងមីីរញ្ឈរ់ការសធ្វងសតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆ្វង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធ្វងសតេដា)។
8. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។
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សតេិសអប្កង់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយប្សារ់
អំពីកិចចាការសនះ

ែំសនាងរការខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំអំពីរសរវរែំសនាងរការេ្វ័យសតេិែែលមានប្សារ់េប្មារ់សអប្កង់៖

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
2. ចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងេ្វ័យសតេិសអប្កង់ែែលមានប្សារ់។
3. ចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពល។
4. សោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
5. កាន់សអប្កង់ែែលមានរ៊ូតុងសតេិប្សារ់រហូតែល់វាចារ់សិិងម។

ការភិនិច្ឆ័យសោរ
ពន្លជាសភ្លងងឧរករនា៍រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល៖ រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល។

ពនា៌សលងងទុំប្កាេ់— ប្រព័ន្ធមិនអាចរ៊ូតសៅប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរានសទ។ សនះរង្ហា ញថ្ការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល ឬឧរករនា៍សិសេងសទវតសខាក្នុងប្រព័ន្ធកំពុងរោជ័យ។

ភ្លឹរែភ្លតពនា៌េ—ប្រព័ន្ធមិនអាចរ៊ូតសៅប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរានសទ។ សនះរង្ហា ញថ្ ការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលមានលក្ខនាៈធម្មតា រាុែនិឧរករនា៍មួយសទវតសខាក្នុងប្រព័ន្ធកំពុងរោជ័យ ឬមិនរានែំសងងងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ សមងលលំនាពំន្លជាសែងមីីកំនាត់ ថ្សតងឧរករនា៍រោជ័យឬសទ។

Off—ប្រព័ន្ធេ្ថិតក្នុងសា្ថ នភាពេំងំ ឬរិទ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល សអតពនា៌សលងងទុំ នមួយេំសងងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍ ឧរករនា៍រញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្មពល សអតពនា៌សលងងទុំពីរែង សហងយឈរ់ រនាទា រ់មកសអតពនា៌េរីែង សហងយឈរ់។ លំនាំ 2,3 សនះរនិរហូតែល់ប្រព័ន្ធប្តូភរានរិទែែលរង្ហា ញពីរូរភាពៃនការសិារសងងងភិញមិនប្តូភរានរកស ងញ។

តាោងខាងសប្កាមរង្ហា ញពីលំនាពំន្លជាខុេដោ្ន  និងអ្វីែែលពួកវារញ្្ជ ក់៖

តាោង 19. លក្ខនាៈៃន LED ភិនិច្ឆ័យ 

លំនាសំភ្លងងសអតភ្លឹរែភ្លត
ការររិយ៉យពីរញ្ហា រុនាភាពរង្ហា ញែែលសេ្នងេុំ

ពនា៌សលងងទុំ ពនា៌េ

1 1 MBIST៖ រោជ័យក្នុងការរកស ងញ TPM ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

1 2 MBIST:SPI flash, ការរោជ័យដ្វា េ SPI ែែលមិនអាចសិារសងងង ភិញរាន ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

1 5 i-Fuse៖ រោជ័យ EC មិនអាចែំសនាងរការកម្ម ភិធី i-Fuse ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

1 6 EC ខាងក្នុង៖ រោជ័យការចារ់សហសេនជា រិកទាំងអេ់ េប្មារ់កំហុេលំហូរកូែ EC មានរញ្ហា ផិ្ច់ប្រភពថ្មពលទាំងអេ់ (AC ថ្ម ថ្មប្ោរ់េំែរាត) សហងយចុចរ៊ូតុងថ្មពលកា្យនរ់
សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។

2 1 រោជ័យអង្គែំសនាងការ ែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យ Intel CPU ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ងំ
ប្រព័ន្ធ។

2 2 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖ រោជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory) ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2 3 មិនសា្គ ល់អង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory) ពិនិត្យ និងរញ្្ជ ក់ថ្មាូឌុលអង្គចងចាំប្តូភរានែំសងងងរានប្តឹមប្តូភឬសទ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ
មាន េូមរិូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 4 រោជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory) កំនាត់មាូឌុលអង្គចងចាំនថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 5 អង្គចងចាតំំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ កំនាត់មាូឌុលអង្គចងចាំនថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 6 កំហុេផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2 7 រោជ័យែិ្នកសអប្កង់ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរមាូឌុល LCD
។

2 8 ការរោជ័យថ្មពល LCD ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3 1 រោជ័យថ្ម CMOS កំនាត់ការភា្ជ រ់ថ្ម CMOS នថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរថ្ម RTS ។

3 2 រោជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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តាោង 19. លក្ខនាៈៃន LED ភិនិច្ឆ័យ (រានរនិ)

លំនាសំភ្លងងសអតភ្លឹរែភ្លត
ការររិយ៉យពីរញ្ហា រុនាភាពរង្ហា ញែែលសេ្នងេុំ

ពនា៌សលងងទុំ ពនា៌េ

3 3 រកមិនស ងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 4 រកស ងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ ដ្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 5 រោជ័យថ្មពល EC ជួរប្រទះការរោជ័យថ្មពលនរនិរនាទា រ់។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ំង
ប្រព័ន្ធ។

3 6 ការដ្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ ការអាក់ខានៃនការដ្វា េប្តូភរានរកស ងញសោយ BIOS ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន
េូមរិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

3 7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME) រញ្ហា អេ់សពលប្តូភរានរង្ហា ញខនាៈសពលរង់ចា ំME សែងមីីសឆ្លងយតរនឹងសារ HECI ។
ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិមាន េូមរិូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

4 1 ការរោជ័យថ្មពល DIMM អង្គចងចាំ ោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

4 2 រញ្ហា ការភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល CPU ការចារ់សិិងមែំសនាងរការ PSU BIST ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ ចូររិូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការេស្គង្្គ ះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ
សខាសពលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរាន រនាទា រ់ពីរានសរងកនសប្ចងនែងក៏សោយ សនាះវាសរងកែំសនាងរការ Dell SupportAssist OS Recovery ។

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows 10 ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាច
សកងតសងងងមុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក រប្មុងទុកកកសារររេ់អ្នក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អ្នកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ់ Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសខាសពលែែលវារោជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការរោជ័យែិ្នកេូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

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

ការដ្វា េ BIOS (ឧរករនា៍ USB)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 7 សខាក្នុង "ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS" សែងមីីទាញយកកកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ែែលរានចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន SLN143196 at www.dell.com/support។
3. ចម្លងកកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។
5. សរងកកុំព្យូទ័រសហងយចុច F12 សខាសពលែែលសា្ល កេញ្ញា ងូសដ្គ  Dell ប្តូភរានរង្ហា ញសខាសលងសអប្កង់។
6. រ៊ូតសៅកាន់ប្ោយ USB ពីមុជានុយ One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះកកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។
8. BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។ អនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព BIOS ។

ការដ្វា េ BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

អ្នកប្រែហលនប្តូភរសញចាញ (អារ់ែែត) BIOS សខាសពលមានការសធ្វងរចចាុរីន្នភាព ឬសខាសពលអ្នករិូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

េូមអនុភតិតាមជំដនទាំងសនះសែងមីីអារ់ែែត BIOS ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support។
3. ចុចសលងពាក្យ Product Support វាយរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័ររេ់អ្នក រនាទា រ់មកចុចសលងពាក្យ Submit ។
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ចំណា:ំ សរងេិនអ្នកមិនមានសា្ល កសេវាកម្ម េូមសប្រងមុខង្ររកសមងលេ្វ័យប្រភតិិ ឬរកសមងលសោយខ្លួនកងេប្មារ់មាូែឌលកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

4. ចុចសលងពាក្យ Drivers & downloads#menucascade-separator Find it myself (រកវាសោយខ្លួនកង)។
5. សប្ជងេយកប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
6. អូេទំព័រចុះសប្កាម សហងយពប្ងីកពាក្យ BIOS ។
7. េូមចុច Download សែងមីីទាញយកកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរងអាេ់េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
8. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតកកសារអារ់ែែត BIOS ែែលរានរក្សាទុក។
9. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងកកសារអារ់ែែត BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាសំខាសលងសអប្កង់។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសោា ទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសោា ទ័រឥតែខសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការរសញចាញថ្មពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទ
អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទរជានថ្មពលអរ្គិេនីសិាទិចេំនាល់សខាសលងកុំព្យូទ័រ សរងសទាះនកុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានែកសចញក៏សោយ។ ភិធីខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំពីរសរវររំសោះថ្មពលសេេេល់រនាទា រ់ពីរិទសចញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 15 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់សចញ។
4. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
5. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន
អ្នកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រងធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួនទាំងសនះ៖

តាោង 20. ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន 

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ខ្លួន ទីតាងំធននាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

រន្លឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សខាក្នុង Windows search វាយរញចាូល Contact Supportរួចចុច Enter ។

ជំនួយសលងរណិាញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

ព័ត៌មានអំពីការសោះប្សាយរញ្ហា  សេវភសណែនានាំអ្នកសប្រងប្រាេ ់ការែនានាអំំពីការែំសងងង ការរញ្្ជ ក់អំពីិលិតិល រ្លក់ជំនួយែិ្នករសចចាកសទេ ប្ោយ
ភឺ ការអារ់សែតេូហ្វែភរនសែងម។

www.dell.com/support

អត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សិសេងដពីកុំព្យូទ័រ។ 1. ចូលសៅកាន់ https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase។

2. វាយរញចាូលអ្វីែែលចង់រកឬពាក្យរន្លឹះសខាក្នុងប្រអរ់ ែេ្វងរក ។
3. ចុច ែេ្វងរក សែងមីីរង្ហា ញអត្ថរទែែលទាក់ទង។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell េប្មារ់ការលក ់ការោំប្ទែិ្នករសចចាកសទេ ឬរញ្ហា សេវាកម្មររេ់អតិថិជន េូមចូលសមងល www.dell.com/contactdell។

ចំណា:ំ ភាពែែលអាចរករានមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និងិលិតិល សហងយសេវាកម្មខ្លះពុំមានសខាក្នុងប្រសទេររេ់អ្នកសទ ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានសេវាអុីនធជាសនាតសទ អ្នកអាចែេ្វងរក េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាណា សភចខចារ ់ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។
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