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ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្រប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បកីារពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខួននររេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរប្េិនរានទិញោច់សោយែងកពីរា្ន  ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

ចំណា ំផ្តា ច់ប្រេពថាមពលទាងំអេ់មុននឹងសរប្ករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសេួប្ង។

ការប្ពមាន មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance 

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

ប្រយ័ត្ន ការជួេជុលនសប្ចប្នសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតតាការសោះប្ស្យរញ្ហា  និងការជួេជុលស្មញញាៗតាមឯកស្រលលិតលលររេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយស្រ
ការលតាល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងប្យ។ អាន និងអនុភតតាតាមការែនានាេំុភតតាិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយលលិតលល។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាប្រការខាងរល់ មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្រយ័ត្ន សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សស្រែូសច្នះប្រេិនសរប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្ទា ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភោក់
តសប្មបរឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនររេ់ឧរករនាភ៍ា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រទ់ាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា ំពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក - ប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការ Windows 10
ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការរាត់រង់ទិន្នន័យ េូមរក្សាទុក និងរិទឯកស្រែែលសរប្កទាំងអេ់ និងរិទកម្ម ភិធីែែលសរប្កទាំងអេ់មុននឹងរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

1. េូមចុច ឬរាះសលប្  ។

2. េូមចុច ឬរាះសលប្  រួចសហប្យចុច ឬរាះសលប្ រិទ ។
ចំណា ំប្តូភប្រាកែថាកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រទ់ាងំអេ់ប្តូភរានរិទ។ សរប្កុំព្យូទ័រ និងឧរករនាែ៍ែលរានភា្ជ រ់ររេ់អ្នកមិនរានរិទសោយេ្វ័យប្រភតតាិសៅសពលអ្នករិទប្រព័ន្ធប្រតិរតតាិការររេ់អ្នកសទ េូមចុចរ៊ូតុងថាមពលឲ្យនរ់រយៈសពលប្រែហល 6 ភិនាទីសែប្ម្បីរិទឧរករនា៍
ទាងំសនាះ។

មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
1. ប្តូភប្រាកែថានលទាកែនួងសធ្វប្ការររេ់អ្នករជាមានភាពរ៉រសេ្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
2. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
3. ផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ (ប្រេិនសរប្មាន)។

ប្រយ័ត្ន ប្រេិនសរប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមានរន្ធ RJ45, េូមផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញសោយែកែខសេសចញពីកុំព្យនទ័រររេ់អ្នកនមុនេិន។

4. ផ្តា ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីសេួប្ងររេ់ពួកវា។
5. សរប្កសអប្កង់។
6. ចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថាមពលពីររី ភិនាទី សែប្ម្បីសធ្វប្នែខសេែីននប្រព័ន្ធ។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីការពារកុំឲ្យឆក់ែខសេសេួប្ង េូមសោះកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកសចញពីប្ពីសេួប្ងននិចចាមុននឹងអនុភតតាជំហាន #8។
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6 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនលទាសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

7. សោះ ExpressCards ឬ Smart Cards ែែលរានែំសងប្ងណាមួយសចញពីរន្ធររេ់វា។

សប្កាយពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
រនាទា រ់ពីអ្នករានរញចារ់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភប្រាកែថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា ៍កាត និងែខសេខាងសប្ៅណាមួយមុននឹងសរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រ ប្តូភសប្រប្ថ្មែែលរចនាេប្មារ់់ែតកុំព្យូទ័រ Dell ែែលអ្នកសប្រប្ែតរាុសណាោ ះ។ កុំសប្រប្ថ្មែែលរចនាេប្មារ់កុំព្យូទ័រសលសេងែែលខុេពីមាូែឌលែែលអ្នកកំពុងសប្រប្។

1. ភា្ជ រ់ឧករនា៍ខាងសប្ៅណាមួយែូចនឧរករនា៍ចមួងប្ចក ឬមូលោឋា នសមសឌវ និងរដាូរកាតណាមួយែូចន ExpressCard។
2. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

3. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេួប្ងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
4. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
ប្រនានរទ :

• HDMI 2.0
• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
• USB ប្រសេទ C

HDMI 2.0
ប្រនានរទសនះពន្យល់អំពីរន្ធ HDMI 2.0 និងលក្ខនាៈពិសេេររេ់វានមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចប្រទាក់ននអូឌីយា ូ/ ភីសែអូ សោយឌីជីថលទាំងអេ់ ែែលរាបំ្ទសោយឧេ្សាហកម្ម សោយមិនមានការរប្ងនម។ HDMI លតាល់នូភចំនុាចប្រទាក់រវាងប្រេពអូឌីយាូ / ភីសែអូឌី ជីថលែែលអាចសប្រប្
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូឌីជីថលែែលអាចសប្រប្រាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ សរាលរំនាងកម្ម ភិធីេប្មារ់ទូរទេសេន៍ HDMI និងឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចម្បងរជាកាត់រន្ថយែខសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ រន្ធ 
HDMI រាបំ្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេតាង់ោរ ខ្ពេ់ ឬខ្ពេ់រួមទាំងអូឌីយាូឌីជីថលចប្មុះតាមែខសេែតមួយ។

លក្ខនាៈពិសេេនន HDMI 2.0
• ឆាែនាលអុីេជានាិត HDMI - រែន្ថមរណាតា ញសល្បងនខ្ពេ់សៅតំនារន្ធ HDMI មួយែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រប្ទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលមាន IP ររេ់ពួកសរសោយមិនប្តូភការែខសេអុីេជានាិតោច់សោយែងក។
• ឆាែនលអូឌីយាូប្តងរ់ - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ់ HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្ស្រ់សែប្ម្បីសលទប្ទិន្នន័យអូឌីយាូ «អារ់ប្េ្ទីម» សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញ រំរាត់ភាពចារំាច់េប្មារ់ែខសេអូឌីយាូោច់សោយែងក។
• 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រញចាូល /រសញចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗែែលប្តនេប្តាយលួូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងសហ្គម 3D សៅលទាះ។
• ប្រសេទមាតិកា - ការជូនែំនាឹងសពលសភោភួាមៗននប្រសេទមាតិការវាងឧរករនា៍រង្ហា ញនិងប្រេពឧរករនា ៍អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍រសង្កប្នប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពសោយែលអាកសលប្ប្រសេទមាតិកា។
• ទំហំពនា៌រែន្ថម - រែន្ថមការរាបំ្ទេប្មារ់មាូែែលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថលនិងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
• ការរាបំ្ទ 4K - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p រាបំ្ទការរង្ហា ញជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធឌីជីថលែែលសប្រប្សៅក្នុងសរ៉ងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចប្ន
• ឧរករនា៍តភា្ជ រ ់HDMI មីប្កូ - ឧរករនា៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសលសេងសទវតែែលរាំប្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p
• ប្រព័ន្ធតភា្ជ រ់ខាងរថយនតា - ែខសេថ្មី និងប្រព័ន្ធ ភីសែអូខាងរថយនតាែែលរចនាសងប្ងសែប្ម្បីរំសពញតាមតប្មូភការនក់ោក់ននររិយ៉កាេមាា េុីនខនាៈែែលលតាល់នូភរុនាភាព HD ពិតប្រាកែ

រុនាេម្បតតាិររេ់ HDMI
• រុនាភាព HDMI សលទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងនមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច្បាេ់មាត់រំលុត។
• HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូភរុនាភាពនិងមុខង្រននចំនុាចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការរាំប្ទប្ទង់ប្ទាយភីសែអូែែលមិនរានរប្ងនមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធិភាពសលប្ការចំណាយ។
• អូឌីយា ូHDMI រាបំ្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូសប្ចប្នពីសេតាសរាអូេតាង់ោរែល់េំសងងពហុឆាែនលសៅជុំ ភិញ
• រន្ធ HDMI រួមរញចាូលរា្ន នូភ ភីសែអូ និងពហុឆាែនលអូឌីយាូ សៅក្នុងែខសេែតមួយកាត់រន្ថយនថួចំណាយ ភាពេ្មុរស្្ម ញ និងការភាន់ប្ចលំននែខសេនសប្ចប្នែែលរចចាុរ្បន្នកំពុងសប្រប្សៅក្នុងប្រព័ន្ធ A/V
• HDMI រាបំ្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រេពភីសែអូ (ែូចនឌីភីឌី) និង DTV ែែលសធ្វប្ឲ្យមាននូភមុខង្រថ្មី

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសង្កប្តសងប្ងសៅឆា្ន ំ 1996 ។ វារានជួយេប្មនលយ៉ា ងខួាងំែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ៅ ែូចន ស៉ៅា េ៍ កាតា រចុច ប្ោយភឺខាងសប្ៅ និងមាា េុីនប្ពីន។

េូមសមប្លតារ៉ងខាងសប្កាមែែលរង្ហា ញពីការភិភឌ្ឍនន USB ។

តារ៉ង 1. ការភិភឌ្ឍនន USB

ប្រសេទ អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យ ប្រសេទ ឆា្ន លំលិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

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

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps Super Speed 2013
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USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អេ់រយៈសពលនសប្ចប្នឆា្ន ំ USB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ខួននថានេតាង់ោរសៅក្នុងពិេពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា៍ រាុែនតាមានការទាមទារសល្បងនហាែែភរកុំព្យូទ័រកាន់ែតសលជាននងមុន ប្ពមទាំងកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចប្ន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 
នចុងសប្កាយអាចសឆួប្យតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងប្ងសល្បងនតាមប្ទឹេតាីរជា 10 ែង សលជាននងជំនាន់មុនររេ់ខួនន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេនន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

• អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពេ់នងមុន (រហូតែល់ 5 Gbps)
• រសង្កប្នកំោំងរណាតា ញភា្ជ រ់នអតិររមា និងរសង្កប្ននូភថាមពលេប្មារ់ឱ្យឧរករនា៍ែែលប្តូភការថាមពលខួាំង
• មុខង្រប្ររ់ប្រងថាមពលថ្មី
• ការសលទារទិន្នន័យ Full-duplex និងរាំប្ទប្រសេទរញ្ជូនថ្មី
• អាចសប្រប្នមួយនឹង USB 2.0 ែែលប្តូភរា្ន
• ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រនានរទខាងសប្កាមសឆួប្យតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកញារ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

សល្បងន
រចចាុរ្បន្ន មានមាូតសល្បងន 3 ែែលកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ចុងសប្កាយរំលុត។ សនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត SuperSpeed ថ្មីមានសល្បងនរញ្ជូនទិន្នន័យ 
4.8Gbps ។ ខនាៈែែលលក្ខនាៈរសចចាកសទេសៅរក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលប្តូភរានស្្គ ល់នទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 មាូតែែលយជាតក៏សៅែំសនាប្រការក្នុងសល្បងនចំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងប្តូភរក្សាសែប្ម្បី
អាចឲ្យសប្រប្រាននមួយនឹងឧរករនា៍ជំនាន់មុនែែលប្តូភរា្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធ្វប្ការរានខ្ពេ់នង អាប្េ័យសោយការផួ្េ់រតាូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

• រណាតា ញភា្ជ រ់ រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានប្ស្រ ់(េូមសមប្លរូរភាពខាងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានែខសេរួន (ែខសេចរនតា, ែខសេែី, និងែខសេទិន្នន័យ មួយរូ េប្មារ់រញចាូនទិន្នន័យសលសេងរា្ន ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថមែខសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំរ៉រ់ែខសេរញចាូនចរនតា រំសពញរា្ន ពីររូ (ចរនតាទទួល និងចរនតារញ្ជូន) េប្មារ់ការរួមរញចាូលរា្ន

េរុរននការតភា្ជ រ់ ែខសេប្រារំីសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែខសេ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រប្អនតារមុខននទិន្នន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណាតា លេទាននែែលសប្រប្សលប្ USB 2.0 ។ ការសធ្វប្ែររសនះរសង្កប្នកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេតាី 10 ែង។

សោយស្ររចចាុរ្បន្នសនះ កំសនាប្នតប្មូភការការរញចាូនទិន្នន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍លទាុកែែលមានទំហំនសប្ចប្ន សតរ៉ា នរ កាសមរ៉ា ឌីជីថលែែលមានសមហា្គ េីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលជានប្ររ់ប្រាន់េំរ៉រ់រញចាូនទិន្នន័យសទ។ សលប្េពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0 
ែែលអាចចូលសៅែល់សល្បងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480Mbps សទ ែែលសធ្វប្ឲ្យការសលទារទិន្នន័យប្រប្ពឹតតាសៅរានក្នុងសល្បងនប្រែហល 320Mbps (40MB / ភិនាទី) -សល្បងនសលទារទិន្នន័យអតិររមានក់ែេតាងក្នុងសពលរចចាុរ្បន្ន ។ ែូចរា្ន សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB 
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយប្ងទំនងននឹងសឃប្ញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រប្ប្រាេ់ក្នុងពិេពនក់ែេតាង ។ សៅសល្បងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10 ែង សលប្ USB 2.0។

ការអនុភតតា
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 សរប្កលួូភ និងលតាល់នូភកែនួងនសប្ចប្នរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែប្ម្បីែចកចាយនូភរទពិសស្ធែែលលអាប្រសេប្ររួមមួយ។ ែែលភីសែអូ USB កំររានលទាុក ពីមុន (តាំងពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងនមភីសែអូ) វាង្យប្េនលប្េនមថា 
នមួយ 5 សៅ 10 ែងននកប្មិតរញ្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូ USB រួរែតែំសនាប្រការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសល្បងនរហូតែល់សៅ 2Gbps។ ែែល 480Mbps រានសៅមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសៅសពលអនារត ។ នមួយនឹង
សល្បងន 4.8Gbps េតាង់ោរសនះ នឹងែេ្វងរកភិធីចូលសៅក្នុងលលិតលលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រប្ប្រាេ់ USB ែូចនប្រព័ន្ធលទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងសប្ៅ។

រញ្ជីខាងសប្កាមសនះរជា លលិតលល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 SuperSpeed ែែលអាចរករាន៖

• ប្ោយថាេរឹងសែេថរខាងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយថាេរឹងចល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
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• ប្ោយែុំរំែរក និងអាោរ់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ហា្វា េប្ោយ និងឧរករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយសមសឌវអុរទិក
• ឧរករនា៍ពហុសមសឌវ
• ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
• កាតអាោរ់ទ័រ និងហារ់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែែលអាចសធ្វប្ការរួមរា្ន រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្រាងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នចារ់ពីសពលចារ់សលតាប្មរហូតអាចរួមរញចាូលរា្ន នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សៅសពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ កព់ីការតភា្ជ រ់ថ្មី ែូសច្នះែខសេថ្មីសែប្ម្បី
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសល្បងនននែំសនាប្រការថ្មីែែលែំសនាប្រការសលជាននងមុនសនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សៅែតរក្សារូររ៉ងចតុសកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនរួនសៅទីតាងំែូចរា្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាំសែប្ម្បីទទួល និងរញ្ជូនទិន្នន័យ សោយឯករ៉ជ្យ មានភតតាមានសៅ
សលប្ែខសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង សៅសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់សល្បងនសលជានរានប្តឹមប្តូភសៅនឹង USB។

Windows 10 នឹងនាំមកនូភការរាំប្ទតាំងពីសែប្មទីេប្មារ់ ឧរករនា៍រញ្្ជ  USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1។ សនះរជាលទាុយសៅនឹងកំែនា Windows ជំនាន់មុន ែែលសៅែតប្តូភការប្ោយភឺោច់សោយែងកេប្មារ់ឧរករនា៍រញ្្ជ  USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1។

USB ប្រសេទ C
USB ប្រសេទ C រជានតំនាភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំនាភា្ជ រ់សនះអាចរាំប្ទេតាង់ោរ USB ថ្មីៗនសប្ចប្នែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថាមពលតាម USB (USB PD)។

រសរវរជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេតាង់ោរតំនាភា្ជ រ់ថ្មីែែលតូចណាេ់។ វាមានទំហំប្រែហលមួយភាររីននឌុយ USB ប្រសេទចាេ់។ សនះរជានេតាង់ោរតំនាភា្ជ រ់ែតមួយរត់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍ទាងំអេ់អាចសប្រប្រាន។ រន្ធ USB ប្រសេទ C អាចប្តូភរា្ន នឹងឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចសលសេងៗ សោយសប្រប្ 
«រសរវរជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរសញចាញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទននការភា្ជ រ់សលសេងៗពីរន្ធ USB ែតមួយ។

ការរញ្ជូនថាមពលតាម USB
លក្ខនាៈលមអាិតែល្នករសចចាកសទេនន USB PD រជាប្រទាក់រា្ន យ៉ា ងជិតេ្និទ្ធនមួយនឹង USB ប្រសេទ C។ រចចាុរ្បន្នសនះ ស្្ម តហ្វូន សថរួិត និងឧរករនា៍ចល័តែនទសទវតែតងែតសប្រប្ការភា្ជ រ់ USB សែប្ម្បីស្កថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 លតាល់ថាមពលរហូតែល់ 2.5 វាា ត់ សពាលរជាវា
រានប្តឹមែតរញចាូលថ្មទូរេ័ពទាររេ់អ្នកែតរាុសណាោ ះ ។ ឧទាហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរនែអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាា ត់។ លក្ខនាៈលមអាិតែល្នករសចចាកសទេពីការរញ្ជូនថាមពលតាម USB រសង្កប្នការរញ្ជូនថាមពលសនះែល់ 100 វាា ត់។ វាមានទិេសៅពីរ ែូសច្នះឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថាមពល។ 
សហប្យថាមពលសនះអាចប្តូភរានសលទារក្នុងសពលែតមួយ អំងុងសពលែែលឧរករនា៍សនះកំពុងរញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

សនះអាចរញចារ់ែខសេស្កកុំព្យូទ័រយួរនែទាងំអេ់ែែលមានលក្ខនាៈកម្មេិទ្ធិរញ្ញា នមួយអ្វីៗប្ររ់យ៉ា ងែែលស្កថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB េតាង់ោរ។ អ្នកអាចស្កថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អ្នកពីថ្មស្កចល័តមួយែែលអ្នកស្កថ្ម និងស្្ម តហ្វូនសលសេងសទវតពីសពលសនះ។ អ្នកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អ្នកចូលសៅ
ក្នុងសអប្កង់ខាងសប្ៅែែលភា្ជ រ់សៅនឹងែខសេថាមពល សហប្យសអប្កង់នឹងស្កថ្មកុំព្យូទ័រយួរនែររេ់អ្នកសៅសពលែែលអ្នកសប្រប្វានសអប្កង់ សពាលរជាទាងំអេ់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C តូចមួយសនះ។ សែប្ម្បីសប្រប្តាមភិធីសនះ ឧរករនា៍ និងែខសេប្តូភែតសប្រប្រាននមួយនឹងការរញ្ជូនថាមពល USB ។ 
ប្រាន់ែតមានការភា្ជ រ់ប្រសេទ C មិនមានន័យថាែំសនាប្រការសនះសធ្វប្រានសទ។

USB ប្រសេទ C និង USB 3.1
USB 3.1 រជានេតាង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូនទិន្នន័យររេ់ USB 3 រជា 5 Gbps រីឯ USB 3.1 រជា 10 Gbps ។ សនាះរជានការរញ្ជូនទិន្នន័យសទ្វែង សលជានែូចតំនាភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទី 1 ។ USB ប្រសេទ C មិនែមននសរជាងែូច 
USB 3.1 សទ។ USB Type-C រជាប្រាន់ែតនរូរេណាឋា នតំនាភា្ជ រ់ សហប្យរសចចាកភិទ្យារង្ករ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ែេតាង សថរួិតសអនប្ែយ Nokia N1 សប្រប្តំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C រាុែនតាសៅពីសប្កាមវារជា USB 2.0 ទាងំប្េុង 
សោយមិនមាន USB 3.0 សទ។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយ រសចចាកភិទ្យាទាំងសនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតេ្និទ្ធ។

Thunderbolt តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt រជានចំនុាចប្រទាក់ែល្នករឹងែែលរញចាូលទិន្នន័យ ភីសែអូ អូឌីយា ូនិងថាមពលក្នុងការតភា្ជ រ់ែតមួយ។ Thunderbolt រញចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) សៅនេញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ សហប្យរែន្ថមថាមពល 
DC សៅទាំងអេ់ក្នុងែខសេែតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 សប្រប្តំនាភា្ជ រ់ែូចសៅនឹង miniDP (DisplayPort) សែប្ម្បីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចំែនាកឯ Thunderbolt 3 សប្រប្តំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C ។
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រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 2 (សប្រប្តំនាភា្ជ រ ់miniDP)
2. Thunderbolt 3 (សប្រប្តំនាភា្ជ រ់USB ប្រសេទC)

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt 3 នាយំក Thunderbolt សៅ USB ប្រសេទ C ែែលមានសល្បងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps សោយរសង្កប្តរាននប្ចកតូចមួយ ែែលលតាល់ការតភា្ជ រ់សលជាន និងង្យប្េនលរំលុតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរករនា៍រង្ហា ញ ឬទិន្នន័យែូចនប្ោយថាេរឹង
ខាងសប្ៅនសែប្ម។ Thunderbolt 3 សប្រប្តំនាភា្ជ រ ់/ រន្ធររេ់ USB ប្រសេទ C សែប្ម្បីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ែែលរានរាបំ្ទ។

1. Thunderbolt 3 សប្រប្ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់USB ប្រសេទ C - វានការរប្ងនមនិងអាចប្តងរ់រាន
2. Thunderbolt 3 តប្មូភនឹងសល្បងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូភរា្ន នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ែែលមានប្ស្រ់ ឧរករនា ៍និងែខសេ
4. ការរញ្ជូនថាមពលតាម USB មានរហូតែល់សៅ 130W សៅសលប្កុំព្យូទ័រែែលរាំប្ទ

លក្ខនាៈពិសេេេំខាន់ៗនន Thunderbolt 3 សលប្ USB ប្រសេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថាមពលសៅសលប្ USB ប្រសេទ C សៅសលប្ែខសេែតមួយ (លក្ខនាៈពិសេេខុេរា្ន រវាងលលិតលលសលសេងៗរា្ន )
2. តំនាភា្ជ រ ់និងែខសេ USB ប្រសេទ C រជាតូចចសងអាបត និងអាចប្តងរ់រាន
3. រាំប្ទរណាតា ញ Thunderbolt (*ខុេរា្ន រវាងលលិតលលសលសេងៗរា្ន )
4. រាំប្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4K
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា ំសល្បងនសលទារទិន្នន័យអាចខុេរា្ន រវាងឧរករនា៍សលសេងៗ។

រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំែររំរួលរូរររេ់ Thunderbolt
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ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នុងឯកស្រសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម

• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #0
• ទួរនាជាភីេមាា ក Phillips #1
• ប្រោរ់រាេ់ផួ្េទាិក

ចំណា ំទួរនាជាភីេ #0 សប្រប្េប្មារ់ស្ចចា  0-1 សហប្យទួរនាជា ភីេ #1 សប្រប្េប្មារ់ស្ចចា  2-4

រញ្ជីទំហំស្ចចា
តារ៉ង 2. Precision 7740

េមាេភារ ប្រសេទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

រនទាះកំសៅ SSD

កាត M.2 SSD

ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជា HDD

កាត WLAN

WWAN

រន្ធតំនាចរនតាសេួប្ង

សជប្ងទប្ម eDP

ផ្ទា ងំសអប្កង់

ប្រអរ់ស្្ម តកាត

កែនួងោក់រាតនែ

ទប្មផ្ទា ងំផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជា HDD

ផ្ទា ងំ LED

សជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់

រ៊ូតុងរនទាះរាះ

M2.0x3.0 1 ក្នុងមួយ SSD

1 ក្នុងមួយ SSD

1

1

1

1

2

4

2

6

3

1

6

2

ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាំពនួជា M2.0x3.0 2

កាដា រចុច (ឃីរត) M2.0x2.5 5

រប្មររាត M2.5X5.0 2

សជប្ងទប្មប្រសេទ C

ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជា HDD

M2.0x5.0 3

1

ថ្ម 4 ប្រារ់

ថ្ម 6 ប្រារ់

M2.5x3.0 2

3

3
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េមាេភារ ប្រសេទស្ចចា ររិមានា រូរភាព

សប្រងងែំសងប្ង HDD 4

ប្តសចវកសអប្កង់

រប្មរប្តសចវក

M2.5x4.0 6

4

កាត GPU

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

កែនួងោក់រាតនែ

សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ (រាត)

M2.5x5.0 3

2

15

2

សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ (ខាងសប្កាយ) M2.5x6.0 2

សជប្ងទប្ម HDD M3.0x3.0 4

កាត SD

ការសោះកាត SD
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. េង្កត់សលប្កាត SD សែប្ម្បីរដសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។
3. រុញកាត SD សចញពីប្រព័ន្ធ។
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ការែំសងប្ងកាត SD
1. រញចាូលកាត SD សៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

2. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មរថ្ម

ការសោះរប្មរថ្ម
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សែប្ម្បីសោះរប្មរថ្ម៖

a) រុញរនួឹះរដសោះរប្មរថ្មែររសៅរូរេញ្ញា សោះសស្ សែប្ម្បីរដសោះរប្មរថ្ម [1]។
b) រុញរប្មរថ្មមកខាងសប្ៅ សហប្យសលប្ករប្មរសងប្ងសែប្ម្បីសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ [2].
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ការែំសងប្ងរប្មរថ្ម
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងរប្មរថ្ម៖

a) រុញរប្មរថ្មសៅក្នុងរន្ធររេ់វារហូតែល់វាចូលទីតាងំ [1]។
b) រនួឹះរដសោះនឹងសោតសៅទីតាំងចាក់សស្សោយេ្វ័យប្រភតតាិ [2]។
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2. ែំសងប្ង កាត SD។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពសីធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេតាីពីថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន 

• ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសៅសពលសប្រប្ប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។
• សធ្វប្ឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចប្នរំលុតតាមែតអាចសធ្វប្រានមុននឹងសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ ។ វាអាចប្រប្ពឹតតាសៅរានសោយផ្តា ច់អាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធសែប្ម្បីសប្រប្ប្រាេ់ថ្ម។
• ហាមរំែរក ទមួាក់ សធ្វប្ឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែនទ ។
• កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផួ្កថ្ម។
• ហាមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលប្នលទាថ្ម។
• មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។
• ហាមសប្រប្ប្រាេ់ភត្ថុសលសេងៗសែប្ម្បីរាេ់ថ្មសចញ។
• ប្តូភប្រាកែថាស្ចចា ណាមួយសៅសពលសធ្វប្ការសលប្លលិតលលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ខុេកែនួងសែប្ម្បីរង្្ក រការចាក់ទមួុះ ឬខូចខាតសៅសលប្ថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសលសេងៗសទវត។
• ប្រេិនសរប្ថ្មប្តូភរាននរ់ក្នុងឧរករនា៍សោយស្រសរាា ង ហាមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថាវាអាចមានសប្រាះថា្ន ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទាក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមប្ល www.dell.com/

contactdell។
• ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬនែរូែចកចាយ និងអ្នកលក់រនតាររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

ការសោះថ្ម
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖
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a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះថ្ម 6 ប្រារ់៖
a) ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ថ្ម [1]។
b) សោះស្ចចា  (M2.5x3.0) 3 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]។
c) សលប្កថ្មសចញពីប្រព័ន្ធ [3]។

4. សែប្ម្បីសោះថ្មប្រារ់េំែរាត 4 ប្រារ់៖
a) ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ថ្ម [1]។
b) សោះស្ចចា  (M2.5x3.0) 2 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]។
c) សលប្កថ្មសចញពីប្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំសងប្ងថ្ម
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងថ្ម 6 ប្រារ់៖

a) ោក់ថ្មសៅក្នុងរន្ធររេ់វាក្នុងប្រព័ន្ធ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.0) 3 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]។
c) ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅក្នុងថ្ម [3]។
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2. សែប្ម្បីែំសងប្ងថ្ម 4 ប្រារ់
a) ោក់ថ្មសៅក្នុងរន្ធររេ់វាក្នុងប្រព័ន្ធ [1, 2]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.0) 2 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹប្រព័ន្ធ [3]។
c) ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ក្នុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [4]។
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3. ែំសងប្ង៖
a) រប្មរថ្ម
b) កាត SD

4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកាតា រចុច
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះកាតា រចុច៖
a) សលប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេកាតា រចុច ែខសេឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ និងែខសេរ៊ូតុងឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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b) ប្តលរ់ សហប្យសរប្កប្រព័ន្ធក្នុងមុំ 90° ែជាសប្ក។
c) សោយសប្រប្ឧរករនា៍រាេ់ផួ្េទាិក រាេ់ប្រទាេកាតា រចុចសោយចារ់សលតាប្មពីចំនុាចលតសៅសលប្នយែល្នកខាងសលប្ [1,2] សហប្យអនុភតតាតាមចំសហវង និងនយរាតសប្កាមននប្រទាេកាតា រចុច។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 21



d) សលប្កប្រទាេកាតា រចុចសចញពីប្រព័ន្ធ ។

e) សោះស្ចចា  (M2.0x2.5) 5 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់កាតា រចុចសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
f) រាេ់នយរាតសប្កាមននកាតា រចុច សហប្យរនាទា រ់មកអនុភតតាតាមចំសហវងខាងសឆ្វង និងខាងស្តា ំននកាតា រចុច [2,3,4]។
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g) រុញ សហប្យសោះកាតា រចុចសចញពីប្រព័ន្ធ។
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ការែំសងប្ងកាដា រចុច
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងកាតា រចុច៖

a) តប្មង់កាតា រចុច សហប្យោក់ែខសេសៅតាមសប្កាមថតភិញ។

b) េង្កត់ សហប្យតប្មង់កាតា រចុចសៅ ថតររេ់វាតាមែរម ខាងសឆ្វង ខាងស្តា ំ និងខាងសប្កាម [1,2,3]។
c) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x2.5) 5 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតា រចុចសៅ កែនួងោក់រាតនែ [4]។
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d) តប្មង់ប្រទាេកាតា រចុចសៅកាន់ទីតាំងររេ់វាសៅសលប្កាតា រចុច សហប្យប្តូភប្រាកែថាប្រទាេកាតា រចុចចូលេ៊រ់សៅនឹងកែនួង។

e) រង្វិលប្រព័ន្ធសៅមុំ 90° សែប្ម្បីចូលសៅកាន់ែខសេកាតា រចុច។
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f) ភា្ជ រ់ែខសេកាតា រចុច ែខសេអានស្្ន មប្មាមនែ និងែខសេរ៊ូតុងអានស្្ន មប្មាមនែសៅកាន់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

2.
ចំណា ំប្តូភប្រាកែថា អ្នករត់ែខសេទិន្នន័យកាតា រចុចក្នុងជួរតាមល្នត់ែែលប្តឹមប្តូភ។

3. ែំសងប្ង៖
a) ថ្ម
b) រប្មរថ្ម
c) កាត SD

4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះរប្មររាត៖
a) សោះស្ចចា  (M2.5X5.0) 2 ប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
b) រុញសជប្ងជ័រសៅែល្នកចុងខាងសប្កាយសែប្ម្បីផ្តា ច់រប្មររាត សហប្យសលប្ករប្មររាតសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងប្ងរប្មររាត
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងរប្មររាត៖

a) រុញរប្មររាតសែប្ម្បីតប្មឹមនមួយរន្ធស្ចចា សលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.5X5.0) 2 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]
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2. ែំសងប្ង៖
a) ថ្ម
b) រប្មរថ្ម
c) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាចំម្បង

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំរឋម
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត
e) កាដា រចុច

3. សែប្ម្បីសោះមាូឌុលអង្គចងចាំរឋម៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េនទាះអង្គចងចា ំ[1]។
b) រុញ សហប្យសលប្កេនទាះអង្គចងចាំសចញពីមាូឌុលអង្គចងចាសំៅសលប្ប្រព័ន្ធ[2]។
c) រាេ់សឃ្នបរទរ់សចញពីមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់វាសោតសចញ[3]។
d) សលប្កមាូឌុលអង្គចងចាំ សហប្យសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ [4]។
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ចំណា ំសធ្វប្តាមជំហាន (c) និង (d) មតាងសទវតប្រេិនសរប្មានអង្គចងចាសំលសេងសទវតរានែំសងប្ង។

ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចារំឋម
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចារំឋម៖

a) រញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាំសៅក្នុងរន្ធអង្គចងចា ំ[1]។
b) េង្កត់សឃ្នបរសែប្ម្បីភា្ជ រ់មាូឌុលអង្គចងចាំសៅ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[2]។
c) អូេេនទាះអង្គចងចាំសៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចាំ [3]។
d) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) ែតមួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់េនទាះអង្គចងចាសំៅនឹងមាូឌុលអង្គចងចា ំ[4]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) កាដា រចុច
b) រប្មររាត
c) ថ្ម
d) រប្មរថ្ម
e) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

Bandon_NB_Installing មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំរនាទា រ់រនសេំ
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះមាូឌុលអង្គចងចារំនាទា រ់រនសេំ៖
a) រាេ់សឃ្នបរទរ់សចញពីមាូឌុលអង្គចងចារំហូតែល់វាសោតសចញ។
b) សលប្កមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។
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ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចារំនាទា រ់រនសេំ
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំរនាទា រ់រនសេំ៖

a) រញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាំសៅក្នុងរន្ធអង្គចងចាំ។
b) េង្កត់សឃ្នបរសែប្ម្បីភា្ជ រ់មាូឌុលអង្គចងចាសំៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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2. ែំសងប្ង៖
a) ថ្ម
b) រប្មរថ្ម
c) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត

3. សែប្ម្បីសោះកាត WWAN ៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WWAN សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
b) សោះសជប្ងទប្មកាត WWAN ែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WWAN [2]។
c) ផ្តា ច់ សហប្យសោះែខសេអង់ែតន WWAN ែែលភា្ជ រ់សៅនឹងកាត WWAN [3]។
d) សោះកាត WWAN សចញពីរន្ធកាត WWAN សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [4]។
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ការែំសងប្ងកាត WWAN
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងកាត WWAN៖

a) រុញកាត WWAN ចូលសៅក្នុងរន្ធកាត WWAN សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
b) រត់ែខសេអង់ែតន WWAN តាមរយៈរនួងែខសេ។
c) ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WWAN [2]។
d) តប្មឹមសជប្ងទប្មសោហៈ WWAN សៅសលប្កាត WWAN សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសោហៈ WWAN សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3,4]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) រប្មរថ្ម
d) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត

3. សែប្ម្បីសោះកាត WLAN ៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសោហៈកាត WLAN សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
b) សោះសជប្ងទប្មសោហៈកាត WLAN ែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WLAN [2]។
c) ផ្តា ច់ សហប្យែកែខសេអង់ែតនែែលរានភា្ជ រ់សៅនឹងកាត WLAN [3]។
d) សោះកាត WLAN សចញពីរន្ធកាត WLAN សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [4]។
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ការែំសងប្ងកាត WLAN
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងកាត WLAN ៖

a) រុញកាត WLAN សៅក្នុងរន្ធកាត WLAN សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
b) ោក់ែខសេអង់ែតន WLAN តាមរយៈរនួងរត់ែខសេ។
c) ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WLAN [2]។
d) តប្មឹមសជប្ងទប្មសោហៈកាត WLAN ពីសលប្កាត WLAN សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសោហៈ WLAN សៅនឹងផ្ទា ងំកុំព្យូទ័រ [3, 4]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) រប្មរថ្ម
d) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េុីមកាត

ការសោះេុីមកាត
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត

3. សែប្ម្បីសោះេុីមកាត៖
a) រុញេុីមកាត ថ្នមៗែររសៅកាន់ែល្នកខាងសប្កាយននប្រព័ន្ធសែប្ម្បីសោះរប្មរេុីមកាត [1]។

ប្រយ័ត្ន រប្មរេុីមកាត រជាង្យនឹងរាក់ែរកណាេ់ សហប្យអាចនឹងង្យខូចខាតសទវតលង ប្រេិនសរប្មិនរានសោះរនួឹះប្តឹមប្តូភ មុននឹងសោះសចញសទសនាះ។

b) ប្តលរ់រប្មរេុីមកាត ពីនយរាតសប្កាម [2]។
c) សលប្កេុីមកាត សចញពីថតេុីមកាត [3]។
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ការែំសងប្ងេុីមកាត
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងេុីមកាត៖

a) រុញេុីមកាត សៅក្នុងថតេុីមកាត [1]។
b) េង្កត់រប្មរេុីមកាត ចុះ [2]។
c) រុញរប្មរេុីមកាត សៅកាន់ែល្នកខាងមុខននប្រព័ន្ធសែប្ម្បីភា្ជ រ់រប្មរេុីមកាត [3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) រប្មរថ្ម
d) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះ ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង M.2—មាូឌុល SSD
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត

ចំណា ំការសោះរប្មររាតរជាចាំរាច់ប្តូភសធ្វប្សងប្ងក្នុងករនាីចូលសៅកាន់មាូឌុល M.2 SSD សៅក្នុងរន្ធទី 3, 5 ឬ 6 រាុសណាោ ះ។

3. សែប្ម្បីសោះមាូឌុល M.2 SSD (រន្ធទី 4)៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ង SSD សៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
b) ទាញរនួឹះរដសោះ សែប្ម្បីសោះសប្រងងែំសងប្ង SSD [2]។
c) សោះសប្រងងែំសងប្ង SSD សចញពីប្រព័ន្ធ [3]។
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d) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅសប្រងងែំសងប្ង SSD [1]។
e) ការសោះរនទាះកំសៅសចញពីសប្រងងែំសងប្ង SSD [2]។
f) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ M.2 SSD សៅនឹង ទប្ម SSD [3]។
g) សោះ M.2 SSD សចញពីទប្ម SSD [4]។

4. សែប្ម្បីសោះមាូឌុល M.2 SSD (រន្ធ 3, 5 ឬ 6)៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
b) រុញ សហប្យសោះរនទាះកំសៅ [2]។
c) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ ់M.2 SSD សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
d) សោះ M.2 SSD សចញពីប្រព័ន្ធ [4]។

ចំណា ំអនុភតតាជំហានខាងសលប្ស្រនថ្មីសែប្ម្បីសោះ M.2 SSD សលសេងសទវតែែលរានែំសងប្ង។
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ការែំសងប្ងមាូឌុល M.2 SSD
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងមាូឌុល M.2 SSD (រន្ធទី 4)៖

a) ោក់ M.2 SSD សៅក្នុងរន្ធក្នុងទប្ម SSD [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ ់M.2 SSD សៅនឹងទប្ម SSD [2]។
c) ោក់រនទាះកំសៅពីសលប្សប្រងងែំសងប្ង M.2 SSD [3]។
d) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ង M.2 SSD [4]។

e) តប្មឹមសប្រងងែំសងប្ង M.2 SSD សៅក្នុងរន្ធររេ់វាក្នុងប្រព័ន្ធ [1]។
f) រុញរនួឹះរដសោះ សែប្ម្បីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ង M.2 SSD សៅក្នុងរន្ធររេ់វា [2]។
g) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ង M.2 SSD សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
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2. សែប្ម្បីែំសងប្ងមាូឌុល M.2 SSD (រន្ធទី 3, 5 ឬ 6)៖
a) ោក់ M.2 SSD សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ ់M.2 SSD សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។
c) ោក់រនទាះកំសៅពីសលប្មាូឌុល M.2 SSD [3]។
d) ោក់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់រនទាះកំសៅសៅនឹង M.2 SSD [4]។
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3. ែំសងប្ង៖
a) ថ្ម
b) រប្មរថ្ម
c) កាត SD

4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង 2.5"

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម

3. សែប្ម្បីសោះសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង៖
a) រុញរនួឹះសោះប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងទីតាំងសោះសស្ [1]។
b) សោះស្ចចា  (M2.5x3.0) 4 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្រព័ន្ធ ។
c) ប្តលរ់សថរសៅចុងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង [3]។
d) សលប្កសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសចញពីប្រព័ន្ធ [4]។
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e) សោះស្ចចា  (M3.0x3.0) 4 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅ សជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។
f) សោះប្ោយថាេរឹងសចញពីសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។

ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង៖

a) ោក់ប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង សហប្យចារ់ស្ចចា  (M3.0x3.0) 4 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្ោយថាេរឹងសៅនឹងសជប្ងទប្មប្ោយថាេរឹង។
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b) រញចាូលសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
c) ប្តលរ់សថរចុះសប្កាមសៅខាងចុងននសប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹង [2]។
d) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.0) 4 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្រព័ន្ធ [3]។
e) រុញរនួឹះរដសោះប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងទីតាងំនរ់សស្[4]។

2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មរថ្ម
b) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង

ការសោះផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖
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a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ប្ោយថាេរឹង

3. សែប្ម្បីសោះផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) ែតមួយប្រារ់ និងស្ចចា  (M2.0x5.0) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសៅ ឧរករនា៍ទរ់ផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង [1]។
b) សោះផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
c) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) 3 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ទរ់ផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសៅ ប្រព័ន្ធ [3]។
d) សោះឧរករនា៍ ទរ់ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសចញពីប្រព័ន្ធ[4]។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង៖

a) តប្មឹមទប្មផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងទីតាងំររេ់វាសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) 3 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ទប្មផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]។
c) ោក់ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹងសៅក្នុងទីតាងំររេ់វាសលប្ទប្មផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង[3]។
d) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ ់និងស្ចចា  (M2.0x5.0) មួយប្រារ់ សែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង សៅនឹងទប្មផ្ទា ងំអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង [4]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 47



2. ែំសងប្ង៖
a) ប្ោយថាេរឹង
b) រប្មរថ្ម
c) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត

3. សែប្ម្បីសោះថ្មប្រារ់េំែរាត៖
a) ផ្តា ច់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីប្រព័ន្ធ [1]។
b) រាេ់ សហប្យសលប្កថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។

48 ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា



ប្រយ័ត្ន ការផ្តា ច់ថ្មប្រារ់េំែរាតអាចនឹងប្តូភកំនាត់ BIOS ការកំនាត់ កាលររិសច្ឆទនិងសពលសភោននប្រព័ន្ធស្រនថ្មី ែែលរណាតា លឲ្យ BitLocker ឬប្រព័ន្ធេុភត្ថិភាពសលសេងសទវតកំនាត់ស្រនថ្មីលងែែរ។

ការែំសងប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត៖

a) ោក់ថ្មប្រារ់េំែរាតចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្ប្រព័ន្ធ។
b) ភា្ជ រ់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសៅនឹងប្រព័ន្ធ។
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2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) រប្មរថ្ម
d) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធតំនាចរនតាសេួប្ង

ការសោះរន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) រប្មររាត

3. សែប្ម្បីសោះរន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល៖
a) ផ្តា ច់ែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
b) រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពលសៅនឹងប្រព័ន្ធ សហប្យសោះែខសេសចញ [2, 3]។
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c) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសោហៈែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពលសៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
d) សោះសជប្ងទប្មសោហៈ សចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
e) សលប្ករន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពលសចញពីប្រព័ន្ធ [3]។
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ការែំសងប្ងរន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងរន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល៖

a) ភា្ជ រ់រន្ធឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពលសៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
b) ោក់សជប្ងទប្មសោហៈែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល [2]។
c) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសោហៈសៅនឹងប្រព័ន្ធ [3]។
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d) រិទរង់េអាិតសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមឲ្យចូលចេ៊រ់ [1] ។
e) រត់ែខសេតាមរនួងរត់ែខសេសហប្យរិទភា្ជ រ់រង់េអាិត [2]។
f) ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថាមពលសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មររាត
b) ថ្ម
c) រប្មរថ្ម
d) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែនួងេប្មាករាតនែ

ការសោះកែនួងោក់រាតនែ
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត

3. សែប្ម្បីសោះកែនួងោក់រាតនែ៖
a) សលប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះ និងរនទាះរាះសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
b) សោះស្ចចា  (M2.5x5.0) 15 ប្រារ ់និងស្ចចា  (M2.0x3.0) 2ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែឲ្យចូលេ៊រ់ [2, 3]។
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c) ប្តលរ់ប្រព័ន្ធ សហប្យផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងែខសេរ៊ូតុងថាមពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1, 2]។
d) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) 4 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់កែនួងោក់រាតនែសៅនឹងប្រព័ន្ធ [3]។

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 55



e) រុញរន្ធសៅខាងសប្កាមននប្រព័ន្ធសែប្ម្បីរដសោះសចញនូភកែនួងោក់រាតនែសចញពីតួរាតសប្កាម។

f) សលប្ក និងសោះកែនួងោក់រាតនែសចញពីប្រព័ន្ធ។
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ការែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ៖

a) តប្មឹមកែនួងោក់រាតនែសលប្ប្រព័ន្ធ សហប្យេង្កត់វារហូតែល់វារត់ចូលទីតាងំររេ់វា [1, 2]។

b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) 4 ប្រារ់ សែប្ម្បីភា្ជ រ់កែនួងោក់រាតនែសៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
c) ភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ និងែខសេរ៊ូតុងថាមពលសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2,3, 4]។
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d) ប្តលរ់ប្រព័ន្ធ សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.5x5.0) 15 ប្រារ់ និង ស្ចចា  (M2.0x3.0) 2 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់កែនួងោក់រាតនែសៅនឹងប្រព័ន្ធ [1, 2]។
e) ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះ និងរនទាះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសហប្យរិទរនួឹះ [3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) រប្មររាត
b) កាដា រចុច
c) ប្ោយថាេរឹង
d) ថ្ម
e) រប្មរថ្ម
f) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងរនទាះរាះ

ការសោះរ៊ូតុងរនទាះរាះ
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កែនួងោក់រាតនែ

3. សែប្ម្បីសោះរ៊ូតុងរនទាះរាះ៖
a) ផ្តា ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីរនទាះរាះ [1]។
b) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) 2 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
c) សោះរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីកែនួងោក់រាតនែ[3]។
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ការែំសងប្ងរ៊ូតុងរនទាះរាះ
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងរ៊ូតុងរនទាះរាះ៖

a) ោក់រ៊ូតុងរនទាះរាះចូលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) 2 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
c) ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅក្នុងរនទាះរាះ [3]។

2. ែំសងប្ង៖
a) កែនួងោក់រាតនែ
b) រប្មររាត
c) ប្ោយថាេរឹង
d) កាដា រចុច
e) ថ្ម
f) រប្មរថ្ម
g) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រអរ់ស្្ម តកាត

ការសោះប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
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f) រប្មររាត
g) កែនួងោក់រាតនែ

3. សែប្ម្បីសោះផ្ទា ំងកុងតាក់ថាមពល៖
a) ផ្តា ច់ែខសេប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម នកាតសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំកែនួងោក់រាតនែ [1]។
b) ផ្តា ច់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្រនទាះរាះ [2]។
c) ឆ្កឹះែខសេប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសងប្ង។
d) សោះស្ចចា  (M2.0X3.0) 2 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [3]។
e) សោះប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសចញពីកែនួងោក់រាតនែ [4]។

ការែំសងប្ងប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងប្រអរ់កាតអានស្្ម ត៖

a) ោក់ប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតចូលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0X3.0) 2 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
c) រិទភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានស្្ម តកាត ។
d) ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្រនទាះរាះ [3]។
e) ភា្ជ រ់ែខសេប្រអរ់ឧរករនា៍អានស្្ម នកាតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [4]
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2. ែំសងប្ង៖
a) កែនួងោក់រាតនែ
b) រប្មររាត
c) ប្ោយថាេរឹង
d) កាដា រចុច
e) ថ្ម
f) រប្មរថ្ម
g) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរាល័រ

ការសោះឧរាល័រ 
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កែនួងោក់រាតនែ

3. សែប្ម្បីសោះឧរាល័រ៖
a) ផ្តា ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
b) សោះែខសេឧរាល័រ សហប្យសោះវាសចញពីរនួងរត់ែខសេ ។
c) សលប្កឧរាល័រ នមួយនឹងែខសេររេ់វា សហប្យសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងប្ងឧរាល័រ
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងឧរាល័រ៖

a) តប្មឹមឧរាល័រតាមរន្ធសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) ោក់ែខសេឧរាល័រតាមរនួងរត់ែខសេសៅសលប្ប្រព័ន្ធ។
c) ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) កែនួងោក់រាតនែ
b) រប្មររាត
c) ប្ោយថាេរឹង
d) កាដា រចុច
e) ថ្ម
f) រប្មរថ្ម
g) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រនទាះ LED

ការសោះផ្ទា ំង LED
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កែនួងោក់រាតនែ

3. សែប្ម្បីសោះផ្ទា ំង LED៖
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a) សលប្កសថរសងប្ងសែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេផ្ទា ំង LED ពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
b) រកែខសេផ្ទា ំង LED សចញពីប្រព័ន្ធ។
c) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំង LED សៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]។
d) សោះផ្ទា ងំ LED សចញពីប្រព័ន្ធ [3]។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំ LED
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងផ្ទា ំង LED ៖

a) តប្មឹមផ្ទា ំ LED សៅនឹងទីតាំងសែប្មររេ់វាសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំ LED សៅនឹងប្រព័ន្ធ [2]។
c) រិទភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំ LED ។
d) ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង LED សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) កែនួងោក់រាតនែ
b) រប្មររាត
c) ប្ោយថាេរឹង
d) កាដា រចុច
e) ថ្ម
f) រប្មរថ្ម
g) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងតសមួប្ង

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កែនួងោក់រាតនែ

3. សែប្ម្បីសោះឧរករនា៍ទទួលកំសៅ៖
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a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារែ់ែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
b) សោះសជប្ងទប្មែខសេ eDP សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។
c) ផ្តា ច់ែខសេ eDP សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
d) ឆ្កឹះរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេ eDP ឲ្យចូលេ៊រ់។
e) ផ្តា ច់ែខសេកង្ហា រទាំងពីរសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [4,5]។

f) មួលរន្ធូរស្ចចា ក្បាលមួក 8 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។

ចំណា ំសោះស្ចចា ក្បាលមួកសៅតាមលំោរ់េញ្ញា រង្ហា ញសលប្ឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅជិតស្ចចា  [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8]។

g) សលប្កសប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ [2]។
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h) រុញ សហប្យសោះសប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសចញពីប្រព័ន្ធ។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ៖

a) រញចាូលសប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) រឹតស្ចចា ក្បាលមួក 8 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។

ចំណា ំរឹតស្ចចា ក្បាលមួកសៅតាមលំោរ់េញ្ញា រង្ហា ញែែលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅជិតស្ចចា  [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8]។
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c) ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហប្យរិទភា្ជ រ់រង់េអាិតសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេ eDP ឲ្យចូលេ៊រ់ [1]។
d) ោក់ និងតប្មឹមសជប្ងទប្មែខសេសអប្កង់ពីសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេ eDP [2]។
e) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
f) ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រពីរសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ[4, 5]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) កែនួងោក់រាតនែ
b) រប្មររាត
c) ប្ោយថាេរឹង
d) កាដា រចុច
e) ថ្ម
f) រប្មរថ្ម
g) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាតប្កាហ្វិក

ការសោះកាតប្កាហ្វិក
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កែនួងោក់រាតនែ
h) សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ

3. សែប្ម្បីសោះកាតប្កាហ្វិក៖
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a) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) 2 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាំពនួជាសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1]។
b) សោះឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាពំនួជាសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [2]។
c) សោះស្ចចា  (M2.5x5.0) 3 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់កាតប្កាហ្វិកសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [3]។
d) សោះកាតប្កាហ្វិកសចញពីប្រព័ន្ធ [4]។

ចំណា ំភិធីស្ប្េ្តខាងសលប្រជាេប្មារ់កាតប្កាហ្វិក UMA ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់មកនមួយកាត UMA GPU មិនមានែខសេថាមពល GPU សទ។ យ៉ា ងណាក៏សោយ េប្មារ់មាូែឌលោច់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយកាត 128 MB ឬ 256 MB VRAM 

GPU, អ្នកចារំាច់ប្តូភផ្តា ច់ែខសេថាមពល GPU មុននឹងសធ្វប្ការសោះកាត GPU ។

ការែំសងប្ងកាតប្កាហ្វិក
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងកាតប្កហ្វិក៖

a) រុញកាតប្កាហ្វិកចូលសៅក្នុងទីតាំងសែប្មររេ់វាក្នុងប្រព័ន្ធ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5.0) 3 ប្រារ ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតប្កាហ្វិកសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [2]។
c) ការោក់រញចាូលឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាពំនួជា[3]។
d) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) 2 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាពំនួជាសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [4]។
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2. ចំណា ំភិធីស្ប្េ្តខាងសលប្រជាេប្មារ់កាតប្កាហ្វិក UMA ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់មកនមួយកាត UMA GPU មិនមានែខសេថាមពល GPU សទ។ យ៉ា ងណាមុិញ េប្មារ់មាូែឌលោច់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយកាត VRAM GPU 128 MB ឬ 256 

MB, សនាះអ្នកចាំរាច់ប្តូភភា្ជ រ់ែខសេថាមពល GPU រនាទា រ់ពីែំសងប្ងកាត GPU រួច ។

ែំសងប្ង៖
a) សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
b) កែនួងោក់រាតនែ
c) រប្មររាត
d) ប្ោយថាេរឹង
e) កាដា រចុច
f) ថ្ម
g) រប្មរថ្ម
h) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) ប្ោយថាេរឹង
e) ផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង
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f) កាដា រចុច
g) រប្មររាត
h) អង្គចងចាំចម្បង
i) អង្គចងចាំរនាទា រ់រនសេំ
j) កាត WLAN
k) កាត WWAN
l) កាត M.2 SSD
m) េុីមកាត
n) កែនួងោក់រាតនែ
o) សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
p) កាតប្កាហ្វិក

3. សែប្ម្បីផ្តា ច់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ៖
a) ផ្តា ច់ែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល និងែខសេថ្ម សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់ សលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [1, 2].

b) សោះស្ចចា  (M2.0x5.0) 3 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម USB ប្រសេទ C សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
c) សោះសជប្ងទប្ម USB ប្រសេទ C សចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
d) ផ្តា ច់ែខសេរនទាះរាះ [3], ែខសេឧរាល័រ [4] និងែខសេផ្ទា ងំ LED [5] សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
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e) សោះស្ចចា  (M2.5x5.0) 2 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធឲ្យចូលេ៊រ ់[1]។
f) សលប្កែល្នកខាងស្តា ំននផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហប្យសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីតួប្រព័ន្ធ [2, 3]។
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ការែំសងប្ងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ៖

a) តប្មឹមផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅក្នុងទីតាងំសែប្មររេ់វាសៅសលប្ប្រព័ន្ធ [1, 2]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5.0) 2 ប្រារ ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធឲ្យចូលេ៊រ[់3]។

c) ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង LED [1], ែខសេឧរាល័រ [2] និងែខសេរនទាះរាះ [3] សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
d) ោក់សជប្ងទប្ម USB ប្រសេទ-C សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្ប្រព័ន្ធ [4]។
e) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x5.0) 3 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម USB ប្រសេទ-C សៅនឹងប្រព័ន្ធ [5]។
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f) ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថាមពល និងែខសេថ្ម សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ សៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1, 2]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) កាតប្កាហ្វិក
b) សប្រងងែំសងប្ងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
c) កែនួងោក់រាតនែ
d) េុីមកាត
e) កាត M.2 SSD
f) កាត WWAN
g) កាត WLAN
h) អង្គចងចាំចម្បង
i) អង្គចងចាំរនាទា រ់រនសេំ
j) រប្មររាត
k) កាដា រចុច
l) ផ្ទា ំងអុីនធជាលូេជាប្ោយថាេរឹង
m) ប្ោយថាេរឹង
n) ថ្ម
o) រប្មរថ្ម
p) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កាត WWAN
h) កាត WLAN
i) កែនួងោក់រាតនែ

3. សែប្ម្បីសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់៖
a) សោះស្ចចា  (M2.5x5.0) 2 ប្រារ់ែែលសៅរាតសប្កាមននប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ឲ្យចូលេ៊រ់ [1]។
b) សោះែខសេអង់ែតនឥតែខសេទាំងអេ់សចញពីរនួងរត់ែខសេសៅរាតសប្កាមននប្រព័ន្ធ និងសៅែក្បររប្មរប្តសចវក [2] សហប្យប្ស្យែខសេអង់ែតន។
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c) សោះស្ចចា  (M2.5x6.0) 2 ប្រារ់សៅខាងសប្កាយននប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ឲ្យចូលេ៊រ់។
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d) សរប្កសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅមុំ 180 ែជាសប្ក។
e) សោះស្ចចា  (M2.5x4.0) 4 ែែលភា្ជ រ់រប្មរប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងប្រព័ន្ធ [1]។
f) សោះរប្មរប្តសចវកសអប្កង់សចញពីប្រព័ន្ធ [2]។

g) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ ់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ[1]។
h) សោះសជប្ងទប្មែខសេ eDP [2]។
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i) ផ្តា ច់ែខសេ eDP សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
j) រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេ eDP ឲ្យចូលេ៊រ ់[4]។
k) សោះែខសេ Wireless សចញពីរនួងរត់ែខសេែែលសៅជិតប្តសចវក ។
l) សោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [5]។

ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់៖

a) តប្មង់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅក្នុងរន្ធសលប្ប្រព័ន្ធ [1]។
b) រត់ែខសេ Wireless ែែលសៅជិតប្តសចវក ។
c) រិទរង់េអាិតសែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅនឹងកែនួង [2]។
d) ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [3]។
e) ោក់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) មួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ ់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ [4, 5]។
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f) តប្មឹមរប្មរប្តសចវកសអប្កង់ សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.5x4.0) 4 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់រប្មរប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងប្រព័ន្ធ [1, 2]។

g) រិទសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ សហប្យចារ់ស្ចចា  (M2.5x6.0) 2 ប្រារ់ែែលសៅែល្នកខាងសប្កាយននប្រព័ន្ធសែប្ម្បីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅនឹងកែនួង។
h) រត់ែខសេអង់ែតនឥតែខសេសៅតាមរនួងរត់ែខសេសៅរាតខាងសប្កាមននប្រព័ន្ធ សហប្យសៅែក្បរនឹងរប្មរប្តសចវក [1]។
i) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x5.0) 2 ប្រារ់ សៅរាតខាងសប្កាមននប្រព័ន្ធសែប្ម្បីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ឲ្យចូលេ៊រ់ [2]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) កែនួងោក់រាតនែ
b) កាត WWAN
c) កាត WLAN
d) រប្មររាត
e) ប្ោយថាេរឹង
f) កាដា រចុច
g) ថ្ម
h) រប្មរថ្ម
i) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសប្ៅររេ់សអប្កង់
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ចំណា ំប្រេិនសរប្ LCD រាះប្តូភរានែំសងប្ង ភិធីស្ប្េ្តខាងសប្កាមសនះមិនអាចអនុភតតារានសទ សោយស្រវាេប្មារ់សប្រងងែំសងប្ងប្តសចវកទាងំមូលរាុសណាោ ះ។

2. សោះ៖
a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
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e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កាត WWAN
h) កាត WLAN
i) កែនួងោក់រាតនែ
j) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

3. សែប្ម្បីសោះសប្រាងសអប្កង់៖
a) សោយសប្រប្ឧករនា៍រាេ់ផួ្េទាិក រាេ់ចំនុាចលតទាងំពីរសៅនយរាតសប្កាមននសប្រាងសអប្កង់ [1]។
b) រាេ់តាមែរម និងនយខាងសលប្ននសប្រាងសអប្កង់ [2, 3, 4]។

ចំណា ំសៅសពលរាេ់សរប្កសប្រាងសអប្កង់ េូមប្រាកែថារាេ់តាមរសណាតា យែរមខាងសប្ៅសប្រាងសអប្កង់សោយសប្រប្នែររេ់អ្នក - ការសប្រប្ប្រាេ់ទួនាជាភីេ ឬភត្ថុមុតប្េនចែនទសទវអាចរណាតា លឲ្យខូចរប្មរសអប្កង់។

ចំណា ំសប្រាងសអប្កង់ែែលភា្ជ រ់នមួយសអប្កង់មិនរាះរជានែល្នកែែលអាចសចាលរាន សហប្យរួរែតជំនួេសោយសប្រាងសអប្កង់ថ្មីសៅសពលណាែែលវាប្តូភរានសោះសចញពីប្រព័នទា។

ការែំសងប្ងេ៊ុមសអប្កង់
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងសប្រាងសអប្កង់

a) ោក់សប្រាងសអប្កង់សលប្សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
b) េង្កត់ែរមននសប្រាងសអប្កង់រហូតែល់វារត់ចូលទីតាំងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1, 2, 3, 4].
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2. ែំសងប្ង៖
a) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
b) កែនួងោក់រាតនែ
c) កាត WWAN
d) កាត WLAN
e) រប្មររាត
f) ប្ោយថាេរឹង
g) កាដា រចុច
h) ថ្ម
i) រប្មរថ្ម
j) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំសអប្កង់

ការសោះផ្ទា ំងសអប្កង់
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) ថ្ម
c) កាដា រចុច
d) ប្ោយថាេរឹង
e) កាត WWAN
f) កាត WLAN
g) កែនួងោក់រាតនែ
h) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
i) សប្រាងសអប្កង់
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3. សែប្ម្បីសោះស្ចចា សចញពីផ្ទា ងំសអប្កង់៖
a) សោះស្ចចា  (M2.0X3.0) 4 ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1]។
b) សលប្កផ្ទា ងំសអប្កង់ សហប្យប្តលរ់ផ្ទា ំងសអប្កង់សែប្ម្បីចូលសៅកាន់ែខសេ eDP [2]។

4. សែប្ម្បីសោះផ្ទា ំងសអប្កង់៖
a) រករង់េអាិតសែប្ម្បីចូលសៅកាន់ែខសេ eDP [1]។
b) រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេ eDP សចញ ។
c) សលប្កសថរសោហៈ សហប្យផ្តា ច់ែខសេ eDP សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្ទា ងំសអប្កង់ ។

5. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។

ការែំសងប្ងផ្ទា ងំសអប្កង់
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងផ្ទា ំងសអប្កង់៖

a) ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលប្ែល្នកខាងសប្កាយននផ្ទា ងំសអប្កង់ សហប្យរិទរង់េអាិត [1, 2, 3, 4]។

b) តប្មឹមផ្ទា ំងសអប្កង់នមួយសថរសលប្សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
c) ចារ់ស្ចចា  (M2.0X3) 4 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់ សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ ។
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2. ែំសងប្ង៖
a) សប្រាងសអប្កង់
b) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
c) កែនួងោក់រាតនែ
d) កាត WWAN
e) កាត WLAN
f) រប្មររាត
g) ប្ោយថាេរឹង
h) កាដា រចុច
i) ថ្ម
j) រប្មរថ្ម
k) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 87



g) កាត WWAN
h) កាត WLAN
i) កែនួងោក់រាតនែ
j) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
k) សប្រាងសអប្កង់
l) ផ្ទា ំងសអប្កង់

3. សែប្ម្បីសោះប្តសចវកសអប្កង់៖
a) សោះស្ចចា  (M2.5x4.0) 6 ប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1]។
b) សោះ ប្តសចវកសអប្កង់ [2]។

ការែំសងប្ងប្តសចវកសអប្កង់
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងប្តសចវកសអប្កង់៖

a) ោក់ប្តសចវកសអប្កង់សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.5x4.0) 6 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [2]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) ផ្ទា ំងសអប្កង់
b) សប្រាងសអប្កង់
c) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
d) កែនួងោក់រាតនែ
e) កាត WWAN
f) កាត WLAN
g) រប្មររាត
h) ប្ោយថាេរឹង
i) កាដា រចុច
j) ថ្ម
k) រប្មរថ្ម
l) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កាត WWAN
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h) កាត WLAN
i) កែនួងោក់រាតនែ
j) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
k) សប្រាងសអប្កង់
l) ផ្ទា ំងសអប្កង់

3. សែប្ម្បីសោះកាសមរ៉ា ៖
a) រងរង់េអាិតែែលសៅពីសលប្មាូឌុលកាសមរ៉ា សចញ [1]។
b) ផ្តា ច់ែខសេ eDP សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា  [2]។
c) រាេ់មាូឌុលកាសមរ៉ា សោយប្រុងប្រយ័ត្នសចញពីប្រព័ន្ធ [3]។

ការែំសងប្ងកាសមរ៉ា
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងកាសមរ៉ា ៖

a) ោក់មាូឌុលកាសមរ៉ា ក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ [1]។
b) ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅ មាូឌុលកាសមរ៉ា  [2]។
c) រិទភា្ជ រ់រង់េអាិតពីសលប្មាូឌុលកាសមរ៉ា  [3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) ផ្ទា ំងសអប្កង់
b) សប្រាងសអប្កង់
c) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
d) កែនួងោក់រាតនែ
e) កាត WWAN
f) កាត WLAN
g) រប្មររាត
h) ប្ោយថាេរឹង
i) កាដា រចុច
j) ថ្ម
k) រប្មរថ្ម
l) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេ eDP

ការសោះែខសេ eDP
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កាត WWAN

ការសោះ និងែំសងប្ងេមាេភារនានា 91



h) កាត WLAN
i) កែនួងោក់រាតនែ
j) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
k) សប្រាងសអប្កង់
l) ផ្ទា ំងសអប្កង់

3. សែប្ម្បីសោះែខសេ eDP ៖
a) រករង់េអាិតពីសលប្មាូឌុលកាសមរ៉ា សចញ [1]។
b) ផ្តា ច់ែខសេ eDP សចញពីមាូឌុលកាសមរ៉ា  [2]។
c) រកែខសេ eDP សចញពីរប្មរសអប្កង់ សហប្យសោះែខសេសចញពីរនួងរត់ែខសេ [3]។
d) សោះែខសេ eDP សចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំសងប្ងែខសេសអប្កង់
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងែខសេ eDP ៖

a) រត់ និងរិទភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅសលប្រប្មរសអប្កង់ [1]។
b) ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្មាូឌុលកាសមរ៉ា  [2]។
c) រិទភា្ជ រ់រង់េអាិតពីសលប្មាូឌុលកាសមរ៉ា  [3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) ផ្ទា ំងសអប្កង់
b) សប្រាងសអប្កង់
c) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
d) កែនួងោក់រាតនែ
e) កាត WWAN
f) កាត WLAN
g) រប្មររាត
h) ប្ោយថាេរឹង
i) កាដា រចុច
j) រប្មរថ្ម
k) ថ្ម
l) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សជប្ងទប្មសអប្កង់

ការសោះសជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់
1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a) កាត SD
b) រប្មរថ្ម
c) ថ្ម
d) កាដា រចុច
e) ប្ោយថាេរឹង
f) រប្មររាត
g) កាត WWAN
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h) កាត WLAN
i) កែនួងោក់រាតនែ
j) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
k) សប្រាងសអប្កង់
l) ផ្ទា ំងសអប្កង់
m) ប្តសចវកសអប្កង់

3. សែប្ម្បីសោះសជប្ងទប្មសអប្កង់៖
a) រករង់េអាិតែែលសៅពីសលប្សជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់ [1]។
b) សោះស្ចចា  (M2.0x3.0) 6 ប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់សៅនឹងរប្មរសអប្កង់ [2]។
c) សោះសជប្ងទប្មសអប្កង់សចញពីរប្មរសអប្កង់ [3]។

ការែំសងប្ងសជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់
1. សែប្ម្បីែំសងប្ងសជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់៖

a) ោក់សជប្ងទប្មសអប្កង់សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្រប្មរសអប្កង់ [1]។
b) ចារ់ស្ចចា  (M2.0x3.0) 6 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសអប្កង់ សៅនឹងរប្មរសអប្កង់ [2] ។
c) រិទរង់េអាិតពីសលប្សជប្ងទប្មជំនួយសអប្កង់ [3]។
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2. ែំសងប្ង៖
a) ប្តសចវកសអប្កង់
b) ផ្ទា ំងសអប្កង់
c) សប្រាងសអប្កង់
d) សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
e) កែនួងោក់រាតនែ
f) កាត WWAN
g) កាត WLAN
h) រប្មររាត
i) ប្ោយថាេរឹង
j) កាដា រចុច
k) ថ្ម
l) រប្មរថ្ម
m) កាត SD

3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនាទា រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការសោះប្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា - ការភិនិច្ឆ័យ ePSA
ការភិនិច្ឆ័យ ePSA (នទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតតាការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននែល្នករឹងររេអ់្នក។ ePSA រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

ការភិនិច្ឆ័យ ePSA អាចប្តូភរានសរប្កសោយសប្រប្រ៊ូតុង FN+PWR សៅសពលសរប្កកុំព្យូទ័រ។

• ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេតាសោយេ្វ័យប្រភតតាិ ឬក្នុងមាូែអនតារេកម្ម
• សធ្វប្សតេតាមដាងសទវត
• រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធលលសតេតា
• ែំសនាប្រការការសធ្វប្សតេតាហ្មត់ចត់សែប្ម្បីរង្ហា ញពីជសប្មប្េសតេតារែន្ថមសែប្ម្បីលតាល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
• សមប្លស្រស្្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នកប្រេិនសរប្ការសធ្វប្សតេតាប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យ
• សមប្លស្រកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធ្វប្សតេតា

ចំណា ំសតេដាេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនតារកម្មពីអ្នកសប្រប្ប្រាេ់។ ននិចចាកាលប្រាកែថាអ្នកមានភតតាមានសៅស្្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វប្សងប្ង។

ការែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ ePSA
សរប្កការរ៊ូតភិនិច្ឆ័យតាមភិធីស្ញ្េតាែែលរានសេ្នប្ណាមួយខាងសប្កាម៖

1. សរប្កកុំព្យូទ័រ
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង <F12> ខនាៈសពលែែលនិមិតតាេញ្ញា  Dell រង្ហា ញសងប្ង។
3. សៅក្នុងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្រប្ប្រារ់ចុចេញ្ញា ប្ពនញ សងប្ងសលប្/ចុះសប្កាម សែប្ម្បីសប្ជប្េសរីេជសប្មប្េ ភិនិច្ឆ័យ សហប្យរនាទា រ់មកចុច Enter (រញចាូល)។

ចំណា ំផ្ទា ំង ការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា រ៉យឧរករនា៍ទាំងអេ់ែែលរានរកសឃប្ញសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចារ់សលដាប្មសធ្វប្សតេតាសលប្ឧរករនា៍ប្តនតពិនិត្យ។

4. ចុចសលប្េញ្ញា ប្ពនញ សៅប្ជុងខាងស្តា ំ សែប្ម្បីចូលសៅទំព័រែែលរានរ៉យស្ម្ម ះឧរករនា៍។
ឧរករនា៍ែែលរានរកសឃប្ញ ប្តូភរានរ៉យស្ម្ម ះ និងសធ្វប្សតេតា។

5. សែប្ម្បីែំសនាប្រការសធ្វប្សតេតាភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧរករនា៍នក់ ោក់ េូមចុចសលប្ <Esc> រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីរញ្ឈរក់ារសធ្វប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
6. សប្ជប្េសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆ្វង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេដា)។
7. ប្រេិនសរប្មានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។

សេួប្ង LED ភិនិច្ឆ័យ
ែល្នកសនះសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីលក្ខនាៈភិនិច្ឆ័យពិសេេននថ្ម LED ។

ជំនួេឱ្យកូែរ៊ីរ កំហុេប្តូភរានចងអាុលរង្ហា ញតាមរយៈពនួជាស្កថ្ម/ស្្ថ នភាព LED ពីរពនា៌។ លំនាំសេួប្ងេួឹរែេួតនក់ោក់មួយប្តូភរានរនតាសោយការរសញចាញពនួជាសេួប្ងសលជាងទុំ សហប្យរនាទា រ់មកពនា៌េ។ លំនាំសនាះរនាទា រ់មកសធ្វប្សងប្ងមតាងសទវត។
ចំណា ំលំនាំភិនិច្ឆ័យនឹងមានចំនួនពីរខទាង់ែែលតំណាងសោយប្កុមទ ី1 ននសេួប្ង LED ពនា៌សលជាងទុំសោតេួឹរែេួតៗ (ពីទី 1 ែល់ទ ី9) រនាទា រ់មកផ្អា ក 1.5 ភិនាទី សោយសេួប្ង LED រានរិទ សហប្យរនាទា រ់មកប្កុមទីពីរននសេួប្ង LED ពនា៌េសោតេួឹរែេួតៗ (1 ែល់ 9) 

។ រនាទា រ់មកប្តូភរានរនតាសោយការផ្អា កសេួប្ង LED ចំនួនរី ភិនាទី មុនសពលសធ្វប្មតាងសទវត។ សេួប្ង LED ែែលសោតេួឹរែេួតនីមួយៗសប្រប្សពល 0.5 ភិនាទី។

ប្រព័ន្ធនឹងមិនរិទសទ សៅសពលរង្ហា ញសលខកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យ។

សលខកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យនឹងែតងជំនួេការសប្រប្សេួប្ង LED សលសេងៗសទវត។ ឧទាហរនា៍សៅសលប្កុំព្យូទ័រនូាតរុក កូែថ្មេប្មារ់ស្្ថ នភាពថ្មជិតអេ់ ឬមិនែំសនាប្រការថ្មនឹងមិនប្តូភរានរង្ហា ញសៅសពលកូែកំហុេភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។

តារ៉ង 3. សេួប្ង LED ភិនិច្ឆ័យ

លំនាសំេួប្ងសោត
រញ្ហា ែែលអាចសកប្តសងប្ង រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានសេ្នប្

ពនា៌សលជាងទុំ ពនា៌េ

2 1 ការររ៉ជ័យ CPU រដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2 2 ការររ៉ជ័យផ្ទា ំងប្ររ់ប្រង (រួមរញចាូលទាំង រញ្ហា  BIOS ឬកំហុេ ROM) ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរំលុត។ ប្រេិនសរប្រញ្ហា
សៅែតរនតាមាន េូមរតាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
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លំនាសំេួប្ងសោត
រញ្ហា ែែលអាចសកប្តសងប្ង រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានសេ្នប្

ពនា៌សលជាងទុំ ពនា៌េ

2 3 រា្ម ន អង្គចងចាំ/RAM រញ្្ជ ក់ថាមាូឌុលអង្គចងចាំប្តូភរានតសមួប្ងប្តឹមប្តូភ។ ប្រេិនសរប្រញ្ហា
សៅែតរនតាមាន េូមរតាូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 4 ការររ៉ជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM ការរដាូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 5 អង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភរានែំសងប្ង ការរដាូរមាូឌុលអង្គចងចាំ

2 6 ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ / កំហុេេំនុាំឈីរ / ការររ៉ជ័យនាងិកា / ការររ៉ជ័យទា្វ រ A20 / ការររ៉ជ័យ Super I/O / ការររ៉ជ័យ
ឧរករនា៍ប្ររ់ប្រងកាតា រចុច

រដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

2 7 ការររ៉ជ័យ LCD រតាូរ LCD

3 1 ការររ៉ជ័យថាមពល RTC រតាូរថ្ម CMOS

3 2 ការររ៉ជ័យ PCI ឬ កាតភីសែអូ/ឈីរ រដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

3 3 រកមិនសឃប្ញរូរភាពេសញ្ង្្គ ះ BIOS ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរំលុត។ ប្រេិនសរប្រញ្ហា
សៅែតរនតាមាន េូមរតាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3 4 រកសឃប្ញរូរភាពេសញ្ង្្គ ះ BIOS រាុែនតាមិនប្តឹមប្តូភ ហា្វា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយរំលុត។ ប្រេិនសរប្រញ្ហា
សៅែតរនតាមាន េូមរតាូរផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

ពនួជាសេួប្ង LED រញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម
តារ៉ង 4. ពនួជាសេួប្ង LED រញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម

ប្រេពថាមពល ឥរិយ៉រថសេួប្ង LED ស្្ថ នភាពថាមពលប្រព័ន្ធ ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធការស្កថ្ម

អាោរ់ទ័រ AC ពនា៌េប្កាេ់ S0 0-100%

អាោរ់ទ័រ AC ពនា៌េប្កាេ់ S4/S5 < ស្កសពញ

អាោរ់ទ័រ AC រិទ S4/S5 ស្កសពញ

ថ្ម ពនា៌សលជាងទុំ S0 < = 10%

ថ្ម រិទ S0 > 10%

ថ្ម រិទ S4/S5 0-100%

• S0 (ON) — ប្រព័ន្ធប្តូភរានសរប្ក
• S4— ប្រព័ន្ធសនះសប្រប្ប្រាេ់ថាមពលតិចរំលុតសរប្សប្របរសធវរសៅនឹងស្្ថ នភាពសែកទាំងអេ់។ ប្រព័ន្ធសនះរជាសេទាប្រែតសៅក្នុងស្្ថ នភាពរិទែែលរដពឹងថានឹងប្តូភការថាមពលតិច។ ររិរទទិន្នន័យប្តូភរានេរសេរសៅប្ោយថាេរឹង។
• S5 (OFF) — ប្រព័ន្ធេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពរិទ។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
ចំណា ំប្រេិនសរប្អ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ់ ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូភជសប្មប្េសេវារាំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មប្េទាំងសនះអាចែប្រប្រនលសៅតាមប្រសទេ និងលលិតលល សហប្យនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រែហលនមិនអាចមានសៅក្នុងតំរន់ររេ់អ្នក។ សែប្ម្បីទាក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្ទែល្នករសចចាកសទេ ឬ
ការរសប្មប្សេវាអតិថិជន៖

1. ចូលសមប្លសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជប្េយកប្រសេទរាបំ្ទររេ់អ្នក។
3. សលទាបងផ្ទា តប់្រសទេ ឬតំរន់សៅក្នុងរញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(សប្ជប្េយកប្រសទេ/តំរន់ សៅខាងសប្កាមននទំព័រសនះ។
4. សប្ជប្េយកតំនាសេវាកម្ម ឬរាបំ្ទែែលេមប្េរែលអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អ្នក។
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