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កំនាត់្ំណា ំការប្បងងប្បយ័ត្ន និងការប្ពមានប្បាប់

្ំណា:ំ កំនាត់្ំណាបំង្ហា ញពីព័តមានេំងន់ៗែដលអា្ជួយដល់សោកអ្នក សលក្នងងការសប្បងប្បាេ់ផលិតផលរបេ់អ្នកកាន់ែតប្បសេងរសងងង ។

ប្បយ័ត្ន: ការប្បងងប្បយ័ត្នបង្ហា ញពីការខូ្ងត្្ងន់្្ងរសៅសលងហាដែភរឬការបាត់បង់ទិន្នន័យ និងប្បាប់ដល់សោកអ្នកអំពីរសប្បបបសជវេវាងនូភបញ្ហា ទាំងអេ់សនះ ។

ការប្ពមាន: ការប្ពមាន ការប្ពមានបង្ហា ញពីេកា្ត នុពលែដលនាំឱ្យមានការខូ្ងតដល់ប្ទព្យេម្បត្ត ិរបួេសលងដងខប្នន ឬក៏សេ្ក្តីរាប្ ប ់។

© 2020 Dell Inc. ឬប្កងមហ៊ុនបុប្តេមពេ័ន្ធរបេ់ខប្នន។ រក្សាេិទ្ធប្គប់ែបបយ៉៉ង។ Dell, EMC និងនិម្មិតេញ្ញា ពានាិជ្ជកម្មសផសេងសទវតគជាជានិម្មិតេញ្ញា ពានាិជ្ជកម្មរបេ់ប្កងមហ៊ុន Dell Inc. ឬប្កងមហ៊ុនបុប្តេមពេ័ន្ធរបេ់ខប្ូន។ និម្មិតេញ្ញា ពានាិជ្ជកម្មសផសេងសទវតអា្ជានិម្មិតេញ្ញា
ពានាិជ្ជកម្ម្នមាចេ េ់កម្មេិទ្ធិសរវងខប្នន។



ការស្្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សប្បងការែនានាំេុភត្ថិភាពដូ្ងងសប្កាមសដងម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកពីការខូ្ងត្្ងន់្្ងរ និងសដងម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខប្ននរបេ់អ្នក។ សលងកែលងែតមានករនាីសផសេង ភិ្ីនីមួយៗែដលមានក្នងងឯករារអា្មាន ដូ្ងងសប្កាម៖

• អ្នកបានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែដលបានភា្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
• េមាេភាគមួយអា្ប្តូភបានសោះដូរ ឬសបងេិនបានទិញោ្់សោយែងកពីោ្ន  ប្តូភបានដំសងងងសោយអនុភត្តតាមដំសនាងរការសោះដូរតាមលំោប់បញ្ញ្ចេ េ់។

្ំណា:ំ ផ្្ត ្់ប្បភពថាមពលទាងំអេ់មុននឹងសបងកគប្មប ឬផ្ទា ងំបនទាះកុំព្យូទ័រ។ បនាទាប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័រ េូមោក់គប្មប ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចេ ទាងំអេ់្ូលភិញមុននឹងភា្ជ ប់្ូលប្ពីសភប្ងង។

ការប្ពមាន: មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក្ូរអានសេ្ក្តីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯករារ ដូ្ែដលមានភា្ជ ប់មកជាមួយម៉ាេុីនកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។ េប្មាប់ព័តមានបែន្ថម េ្តីពីការអនុភត្តប្បកបសោយេុភត្ថិភាពបំផុត េូមសមងល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភត្តតាមបទបញញាត្តិ) ។

ប្បយ័ត្ន: ការជួេជុលជាសប្្ងនសទវតអា្ប្តូភបានជួេជុលសោយអ្នកបស្ចេកសទេងងសេវាកម្មែតប៉ុសណាោ ះ។ អ្នកគួរែតអនុភត្តការសោះប្រាយបញ្ហា  និងការជួេជុលរាមញញាៗតាមឯករារផលិតផលរបេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុី្ជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កងមជំនួយ។ ការខូ្ងតសោយរារ
ការផ្តល់សេវាកម្មែដលមិនប្តូភបានអនុញ្ញា តសោយប្កងមហ៊ុន Dell គជាមិនបានទទួលការនានាពីប្កងមហ៊ុនសងងយ។ អាន និងអនុភត្តតាមការែនានាេំុភត្តិភាពែដលបានភា្ជ ប់ មកជាមួយផលិតផល។

ប្បយ័ត្ន: សដងម្បីសជវេវាងការបសញចេញថាមពលអគ្គីេនីរា្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងដ ីសោយសប្បងប្បាេ់ែខសេក្ដ ឬសោយយូរៗម្តងប៉ះ្ផទាសោហៈែដលពុំមានោបថា្ន ំដូ្ជាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ងងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: កាន់ឧបករនា៍និងកាតសោយយក្ិត្តទុកោក់។ កុំប៉ះឧបករនា៍សលសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតងងគល់ឬទប្មងងែដក កាន់ឧបករនា៍ដូ្ជាអង្គដំសនាងរការងងគល ់មិនប្តូភកាន់ងងភីនសទ។

ប្បយ័ត្ន: សលសពលអ្នកផ្ដា ្់ែខសេប្តូភទាញសលសលងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ឬ ផ្ទា ងំទាញរបេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខប្ះមានឧបករនា៍ភា្ជ ប់ជាមួយផ្ទា ងំចាក់សរារដូស្្នះប្បេិនសបងអ្នកកំពុងផ្្ត ្់ែខសេសនះ ប្តូភ្ុ្សលសលងផ្ទា ងំចាក់សរារមុនសពលអ្នកផ្្ត ្់ែខសេ។ សលសពលអ្នកទាញឧបករនា៍ស្ញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបបឲ្យសេ្មងសដងម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកភីនរបេ់ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សផសេងសទវត។ ដូ្ោ្ន សនះផងែដរ មុនសពលអ្នកភា្ជ ប់ែខសេប្តូភប្បាកដថាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងពីរប្តូភបានតប្មង់បានយ៉៉ងប្តឹមប្តូភ។

្ំណា:ំ ពនា៌្នកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងសប្គងងម៉ាេុីនមួយ្ំនួនអា្ខុេែបប្កពីអ្វីែដលបានបង្ហា ញសលក្នងងឯករារសនះ។

ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក - ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows 10
ប្បយ័ត្ន: សដងម្បីសជវេវាងការបាត់បង់ទិន្នន័យ េូមរក្សាទុក និងបិទឯករារែដលសបងកទាំងអេ ់និងបិទកម្ម ភិ្ីែដលសបងកទាំងអេ់មុននឹងបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

1. េូម្ុ្ ឬប៉ះសលង  ។

2. េូម្ុ្ ឬប៉ះសលង  រួ្សហងយ្ុ្ ឬប៉ះសលង បិទ ។
្ំណា:ំ ប្តូភប្បាកដថាកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែដលបានភា្ជ ប់ទាងំអេ់ប្តូភបានបិទ។ សបងកុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ែដលបានភា្ជ ប់របេ់អ្នកមិនបានបិទសោយេ្វ័យប្បភត្តិសលសពលអ្នកបិទប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការរបេ់អ្នកសទ េូម្ុ្ប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈសពលប្បែហល 6 ភិនាទីសដងម្បីបិទឧបករនា៍
ទាងំសនាះ។

មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
សដងម្បីសជវេវាងខូ្ងតកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក ប្តូភអនុភត្តតាមជំហានដូ្ងងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចាប់សផដាងមស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័រ។

1. ប្តូភប្បាកដថាអ្នកស្្វងតាម សេ្ក្តីែនានាំេ្តីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្បាកដថា្ផទាកែនប្ងស្្វងការរបេ់អ្នកគជាមានភាពោបសេ្មង និងរាអា តសដងម្បីការពារគប្មបកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការបិទកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
4. ផ្្ត ្់ែខសេបណា្ត ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្បយ័ត្ន: សដងម្បីផ្្ត ្់ែខសេបណា្ត ញ ជាដំបូងប្តូភដកឌុយែខសេស្ញពីកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកេិន រួ្សហងយដកឌុយែខសេស្ញពីឧបករនា៍បណា្ត ញ។

5. ផ្្ត ្់ឧបករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ទាំងអេ់ពីប្ពីសភប្ងងរបេ់ពួកវា។
6. ្ុ្ប៊ូតុងថាមពលសអាយជាប់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនរាកថ្ម សដងម្បីរដសោះថាមសពលែដលសលសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។

1

ការស្្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក 5

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


្ំណា:ំ សដងម្បីសជវេវាងការបសញចេញថាមពលអគ្គីេនីរា្ត ទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងដ ីសោយសប្បងប្បាេ់ែខសេក្ដ ឬសោយយូរៗម្តងប៉ះ្ផទាសោហៈែដលពុំមានោបថា្ន ដំូ្ជាឧបករនា៍ភា្ជ ប់ងងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

សប្កាយពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក
បនាទា ប់ពីអ្នកបញចេប់ដំសនាងរការសោះដូរណាមួយ ប្តូភនានាថាអ្នកបានតភា្ជ ប់ឧបករនា៍ងងសប្ៅសផសេងៗ កាត និងែខសេ មុននឹងសបងកកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

1. ភា្ជ ប់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេបណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: សដងម្បីភា្ជ ប់ែខសេបណាដា ញ ដំបូងប្តូភសោតែខសេ្ូលសៅក្នងងឧបករនា៍បណាដា ញ បនាទា ប់មកសោតវាសៅក្នងងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក និងឧបករនា៍ែដលបានភា្ជ ប់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសភប្ងងរបេ់ឧបករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សបងកកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
4. ប្បេិនសបងចាំបា្់ េូមសផទាបងផ្ទា ត់ថាកុំព្យូទ័រដំសនាងរការប្តឹមប្តូភសោយដំសនាងរការ ការភិនិ្្ឆ័យ ePSA ។

6 ការស្្វងការសលសលងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក



បស្ចេកភិទ្យា និងេមាេភាគ

លក្ខនាៈពិសេេរបេ់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភបានបសង្កងតសងងងសលឆ្្ន  ំ1996 ។ វាបានជួយេប្មនលយ៉៉ងងប្ ំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្គងងឧបករនា៍ងងសប្ៅ ដូ្ជា ស៉៉ៅេ៍ កា្ត រ្ុ្ ប្ោយភឺងងសប្ៅ និងម៉ាេុីនប្ពីន។

េូមសមងលតាោងងងសប្កាមែដលបង្ហា ញពីការភិភឌ្ឍ្ន USB ។

តាោង 1. ការភិភឌ្ឍ្ន USB

ប្បសភទ អប្តាបញ្ជូនទិន្នន័យ ប្បសភទ ឆ្្ន ផំលិត

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

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អេ់រយៈសពលជាសប្្ងនឆ្្ន ំ USB 2.0 ប្តូភបានភា្ជ ប់ខប្ននថាជាេ្តង់ោរសលក្នងងពិភពកុំព្យូទ័រែដលលក់បាន្ំនួនប្បមានាជា 6 ពាន់ោនឧបករនា៍ ប៉ុែន្តមានការទាមទារសល្បងនហាដែភរកុំព្យូទ័រកាន់ែតសលជានជាងមុន ប្ពមទាំងកប្មិតបញ្ជូនកាន់ែតសប្្ងន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1
ជា្ុងសប្កាយអា្សឆប្ងយតបសៅនឹងការទាមទាររបេ់អតិថិជន សោយបានដំសងងងសល្បងនតាមប្ទឹេ្តីគជា 10 ដង សលជានជាងជំនាន់មុនរបេ់ខប្នន។ ជាេសង្ខប លក្ខនាៈពិសេេ្ន USB 3.1 ជំនាន់ 1 គជាមានដូ្ងងសប្កាម៖

• អប្តាបញ្ជូនទិន្នន័យខពេេ់ជាងមុន (រហូតដល ់5 Gbps)
• បសង្កងនកំោំងបណា្ត ញភា្ជ ប់ជាអតិបរមា និងបសង្កងននូភថាមពលេប្មាប់ឱ្យឧបករនា៍ែដលប្តូភការថាមពលងប្ ំង
• មុខង្រប្គប់ប្គងថាមពលថ្មី
• ការសផទារទិន្នន័យ Full-duplex និងោំប្ទប្បសភទបញ្ជូនថ្មី
• អា្សប្បងជាមួយនឹង USB 2.0 ែដលប្តូភោ្ន
• ែខសេ និងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មី

ប្បនានបទងងសប្កាមសឆប្ងយតបសៅនឹងេំនួារែដលបានេួរជាញឹកញាប់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

សល្បងន
ប្ចេងប្បន្ន មានម៉ូតសល្បងន 3 ែដលកំនាត់សោយលក្ខនាៈបស្ចេកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ្ុងសប្កាយបំផុត។ សនាះគជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ ម៉ូត SuperSpeed ថ្មីមានសល្បងនបញ្ជូនទិន្នន័យ
4.8Gbps ។ ខនាៈែដលលក្ខនាៈបស្ចេកសទេសលរក្សាម៉ូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែដលប្តូភបានរា្គ ល់ជាទូសៅថា USB 2.0 និង 1.1 ម៉ូតែដលយជាតក៏សលដំសនាងរការក្នងងសល្បងន្ំនួន 480Mbps និង 12Mbps និងប្តូភរក្សាសដងម្បី
អា្ឲ្យសប្បងបានជាមួយនឹងឧបករនា៍ជំនាន់មុនែដលប្តូភោ្ន ។

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ស្្វងការបានខពេេ់ជាង អាប្េ័យសោយការផ្ប្ េ់ប្តូរបស្ចេកសទេដូ្ងងសប្កាម៖

• បណា្ត ញភា្ជ ប់ បែន្ថមមួយ (bus) ែដលប្តូភបានបែន្ថម ប្េបសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែដលមានប្រាប ់(េូមសមងលរូបភាពងងសប្កាម)។
• USB 2.0 ពីមុនមានែខសេបួន (ែខសេ្រន្ត, ែខសេដី, និងែខសេទិន្នន័យ មួយគូ េប្មាប់បញចេូនទិន្នន័យសផសេងោ្ន ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់បែន្ថមែខសេ្ំនួនបួនបែន្ថមសទវត េំោប់ែខសេបញចេូន្រន្ត បំសពញោ្ន ពីរគូ (្រន្តទទួល និង្រន្តបញ្ជូន) េប្មាប់ការរួមបញចេូលោ្ន

េរុប្នការតភា្ជ ប់ ែខសេប្បាបំីសលក្នងងឧបករនា៍ភា្ជ ប់ និងការភា្ជ ប់ែខសេ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្បងអន្តរមុខ្នទិន្នន័យទិេពីរជាជាងការសរវប្ំពាក់កណា្ត លេទាននែដលសប្បងសលង USB 2.0 ។ ការស្្វងែបបសនះបសង្កងនកប្មិតបញ្ជូនតាមប្ទឹេ្តី 10 ដង។

2

បស្ចេកភិទ្យា និងេមាេភាគ 7



សោយរារប្ចេងប្បន្នសនះ កំសនាងនតប្មូភការការបញចេូនទិន្នន័យ ជាមួយរូបភាពទំហំ្ំ ឧបករនា៍ផទាងកែដលមានទំហំជាសប្្ងន សតោា ្ប កាសមោា ឌីជីថលែដលមានសមហា្គ ភីែេល្ ំ។ល។ USB 2.0 ប្បែហលជាមិនសលជានប្គប់ប្ោន់េំោប់បញចេូនទិន្នន័យសទ។ សលងេពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ ប់ USB 2.0
ែដលអា្្ូលសៅដល់សល្បងនអតិបរិមាតាមប្ទឹេដាី 480Mbps សទ ែដលស្្វងឲ្យការសផទារទិន្នន័យប្បប្ពឹត្តសៅបានក្នងងសល្បងនប្បែហល 320Mbps (40MB / ភិនាទី) -សល្បងនសផទារទិន្នន័យអតិបរមាជាក់ែេ្តងក្នងងសពលប្ចេងប្បន្ន ។ ដូ្ោ្ន សនះែដរ ការភា្ជ ប់ USB 3.0/USB
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអា្េសប្ម្បានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយងងទំនងជានឹងសញងញអប្តាអតិបរមា 400MB/s ែដលសប្បងប្បាេ់ក្នងងពិភពជាក់ែេ្តង ។ សលសល្បងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 គជាជាការែកលមអា 10 ដង សលង USB 2.0។

ការអនុភត្ត
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សបងកផប្ូភ និងផ្តល់នូភកែនប្ងជាសប្្ងនបែន្ថមសទវតេប្មាប់ឧបករនា៍សដងម្បីែ្កចាយនូភបទពិសរា្ែដលលអាប្បសេងររួមមួយ។ ែដលភីសដអូ USB កំរបានផទាងក ពីមុន (តាំងពីទំហំបង្ហា ញអតិបរមា, ភាពយជាតយ៉៉ភ និងការបប្ងនមភីសដអូ) វាង្យប្េនលប្េ្មថា
ជាមួយ 5 សៅ 10 ដង្នកប្មិតបញ្ជូនែដលមាន សនាះគុនាភាពបង្ហា ញភីសដអូ USB គួរែតដំសនាងរការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសល្បងនរហូតដល់សៅ 2Gbps។ ែដល 480Mbps បានសលមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអា្េំសរ្បានសលសពលអនាគត ។ ជាមួយនឹង
សល្បងន 4.8Gbps េ្តង់ោរសនះ នឹងែេ្វងរកភិ្ី្ូលសៅក្នងងផលិតផលមួយ្ំនួនែដលពីមុនមិនសប្បងប្បាេ ់USB ដូ្ជាប្បព័ន្ធផទាងកទិន្នន័យ RAID ងងសប្ៅ។

បញ្ជីងងសប្កាមសនះគជា ផលិតផល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 SuperSpeed ែដលអា្រកបាន៖

• ប្ោយថាេរឹងសដេថបងងសប្ៅ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយថាេរឹង្ល័ត USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយដុំបំែបក និងអាោប់ទ័រ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ហា្វា េប្ោយ និងឧបករនា៍អាន USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1
• ប្ោយរា្ថ នភាពរឹង USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• RAIDs USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1
• ប្ោយសមសឌវអុបទិក
• ឧបករនា៍ពហុសមសឌវ
• ការតភា្ជ ប់បណាដា ញ
• កាតអាោប់ទ័រ និងហាប់ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែដលអា្ស្្វងការរួមោ្ន បាន
ដំនាឹងលអាសនាះគជាថា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភបានសប្ោងទុកយ៉៉ងប្បងងប្បយ័ត្នចាប់ពីសពលចាប់សផ្តងមរហូតអា្រួមបញចេូលោ្ន ជាមួយ USB 2.0 បាន ។ ជាដំបូង សលសពលែដល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 បញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ ប់ថ្ម ីដូស្្នះែខសេថ្មីសដងម្បី
ទាញយកអត្ថប្បសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសល្បងន្នដំសនាងរការថ្មីែដលដំសនាងរការសលជានជាងមុនសនាះ, ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សនះ សលែតរក្សារូបោង្តុសកានា ែដលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ្ំនួនបួនសលទីតាំងដូ្ោ្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ ប់ថ្មី្ំនួនប្បាំសដងម្បីទទួល និងបញ្ជូនទិន្នន័យ សោយឯកោជ្យ មានភត្តមានសល
សលងែខសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និង្ូលមកក្នងងទំនាក់ទំនង សលសពលភា្ជ ប់សៅការតភា្ជ ប់សល្បងនសលជានបានប្តឹមប្តូភសៅនឹង USB។

HDMI 1.4
ប្បនានបទសនះពន្យល់ពី HDMI 1.4 និងលក្ខនាៈពិសេេប្ពមទាងំគុនាេម្បត្តិរបេ់វាផងែដរ។

HDMI (្ំនុា្ប្បទាក់ពហុសមសឌវគុនាភាពខពេេ់) គជាជា្ំនុា្ប្បទាក់ែដលោំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម មិនបប្ងនម អូឌីយ៉ូ/ភីសដអូទាងំអេ់។ HDMI ផ្តល់នូភអន្តរកម្មរវាងប្បភពឌីជីថល អូឌីយ៉ូ/ភីសដអូ ែដលអា្សលងបាន ដូ្ជាម៉ាេុីនចាក់ DVD ឬឧបករនា៍ទទួលេំសងងភីសដអូ A/V
និងម៉ូនីទ័រ ភីសដអូ/អូឌីយូ ឌីជីថល ដូ្ជាទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ សោលបំនាងកម្ម ភិ្ីសនះបសង្កងតេប្មាប់ HDMI TVs ម៉ាេុីនចាក់ DVD ។ គុនាេម្បត្តិ្ម្បងគជាការកាត់បន្ថយែខសេ និងការការពារខប្ឹមរារ។ HDMI ោបំ្ទេដាង់ោរ ពប្ងឹង ភីសដអូមានគុនាភាពខពេេ់ រួមទាងំអូឌី
យូឌីជីថលពហុឆ្ែនលសលសលងែខសេែតមួយ។

្ំណា:ំ HDMI 1.4 នឹងផ្តល់ការោបំ្ទអូឌីយ៉ូឆ្ែនល 5.1។

លក្ខនាៈពិសេេរបេ់ HDMI 1.4
• ឆ្ែនលអុីេជានាិត HDMI - បែន្ថមបណា្ត ញសល្បងនសលជានសៅសលងតំនា HDMI សោយអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្បងទទួលបានអត្ថប្បសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧបករនា៍ែដលមាន IP សោយមិនបា្់មានែខសេអុីេជានាិតោ្់សោយែងកសងងយ
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• ឆ្ែនលអូឌីយ៉ូប្តងប់ - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែដលភា្ជ ប់ HDMI ជាមួយឧបករនា៍ចាប់េញ្ញា ែដលមានប្រាប់សដងម្បីសផទងទិន្នន័យអូឌីយ៉ូ «អាប់ប្េ្ទីម» សៅប្បព័ន្ធអូឌីយ៉ូជុំ ភិញ បំបាត់ភាពចាបំា្់េប្មាប់ែខសេអូឌីយ៉ូោ្់សោយែងក។
• 3D - កំនាត់ប្បូតូកូល ្ូល/ស្ញ េប្មាប់ប្ទង់ប្ទាយភីសដអូ 3D េំងន់ៗ ែដលជួយប្តនេប្តាយផប្ូភេប្មាប់ឲ្យមានការសលងសហ្គម 3D និងប្បព័ន្ធកម្សាន្តតាមសគហោឋា នែបប 3D ពិតៗ
• ប្បសភទខប្ឹមរារ - ការបញ្ជូនេញ្ញា ក្នងងសពលសភោភាប្ មៗ្នប្បសភទខប្ឹមរាររវាងឧបករនា៍បង្ហា ញ និងប្បភព ែដលអនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍បសង្កងនប្បេិទ្ធភាពការកំនាត់រូបភាពសោយែផអាកសលងប្បសភទខប្ឹមរារ
• លំហពនា៌បែន្ថម - បែន្ថមការោបំ្ទេប្មាប់ម៉ូែដលពនា៌បែន្ថមែដលប្តូភបានសប្បងក្នងងការថតរូបឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
• ការោំប្ទ 4K - អនុញ្ញា តគុនាភាពបង្ហា ញភីសដអូហួេពី 1080p ោំប្ទការបង្ហា ញជំនាន់សប្កាយែដលនឹងប្បកួតប្បែជងជាមួយប្បព័ន្ធឌីជីថលែដលសប្បងសលក្នងងសោងកុនពានាិជ្ជកម្មជាសប្្ងន
• ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ HDMI មីប្កូ - ឧបករនា៍តភា្ជ ប់តូ្ថ្មីមួយ េប្មាប់ទូរេ័ពទា និងឧបករនា៍្ល័តសផសេងសទវតែដលោបំ្ទគុនាភាពបង្ហា ញភីសដអូដល់សៅ 1080p
• ប្បព័ន្ធភា្ជ ប់ជាមួយរថយន្ត - ែខសេ និងប្បព័ន្ធ ភីសដអូថ្មីងងរថយន្តែដលរ្នាសងងងសដងម្បីបំសពញតាមតប្មូភការជាក់ោក់្នបរិយ៉កាេម៉ាេុីនខនាៈែដលផ្តល់នូភគុនាភាព HD ពិតប្បាកដ

គុនាេម្បត្តិរបេ់ HDMI
• គុនាភាព HDMI សផទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសដអូែដលមិនបប្ងនមេប្មាប់គុនាភាពរូបភាព្្បាេ់ម៉ត់បំផុត។
• HDMI ត្មប្ទាបផ្តល់ជូននូភគុនាភាពនិងមុខង្រ្ន្ំនុា្ប្បទាក់ឌីជីថលក៏ដូ្ជាការោបំ្ទប្ទង់ប្ទាយភីសដអូែដលមិនបានបប្ងនមតាមែបប្ម្មតានិងមានប្បេិទ្ធិភាពសលងការ្ំណាយ។HDMI ្ំណាយតិ្ផដាល់នូភគុនាភាព និងមុខង្រអុីន្ជាសហ្វេឌីជីថលប្េបសពលែដលកំពុងដំសនាងរការជាភីសដអូ

ោ្់ោ្ន ក្នងងលក្ខនាៈរាមញ ត្មប្េមរម្យ
• អូឌីយ៉ ូHDMI ោំប្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយ៉ូជាសប្្ងនពីសេ្តសរាអូេ្តង់ោរដល់េំសងងពហុឆ្ែនលសលជុំ ភិញHDMI អូឌីយូដំសនាងរការជាអូឌីយូ្ប្មងះពីសេ្ត រីអូេដាង់ោរសៅជាេំសងងជុំ ភិញពហុឆ្ែនល
• HDMI រួមបញចេូលភីសដអូ និងអូឌីយ៉ូសប្្ងនឆ្ែនលសៅក្នងងែខសេែតមួយ សោយកាត់បន្ថយការ្ំណាយ ភាពេ្មងគរា្ម ញ និងការប្្លំ្ំសពាះែខសេសប្្ងនែដលកំពុងប្តូភបានសប្បងសលក្នងងប្បព័ន្ធ A/V
• HDMI ោំប្ទការទំនាក់ទំនងរវាងប្បភពភីសដងូ (ដូ្ជាម៉ាេុីនចាក ់DVD) និង DTV សោយអនុញ្ញា តឲ្យមានមុខង្រថ្មី
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ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា

ឧបករនា៍ែដលបានែនានាំ
ទប្មង់ការក្នងងឯករារសនះតប្មូភឲ្យមានឧបករនា៍ដូ្ងងសប្កាម

• ទួរនាជាភីេម៉ាក Phillips #1
• ទួរនាជាភីេម៉ាក Philips #2
• ឧបករនា៍ោេ់បាប្ េទាិកង្ន តតូ្

បញ្ជីទំហំស្ចចេ
តាោង 2. Vostro 3471

េមាេភាគ ប្បសភទស្ចចេ បរិមានា រូបភាព ពនា៌

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ 6-32xL6.35 6 ពនា៌ស្ច្ម

អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 6-32xL6.35 3

តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ 6-32xL6.35 2

ប្បអប់ប្ោយ 6-32xL6.35 1

គប្មប 6-32xL6.35 2

សជងងទប្ម IO 6-32xL6.35 1

ប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ សៅសជងងទប្មប្ោយ
ថាេរឹង 3.5

6-32xL3.6 2 ពនា៌ប្បាក់

តួប្ោយថាេរឹង 2.5 អុីញ 6-32xL3.6 1

ប្ោយថាេរឹង 2.5 អុីញ សៅសជងងទប្មប្ោយ M3x3.5 4 ពនា៌ប្បាក់

ប្ោយអុបទិកសៅនឹងសជងងទប្មប្ោយអុបទិក M2x2 3 ពនា៌ស្ច្ម

កាត WLAN M2x3.5 1 ពនា៌ប្បាក់
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សប្ោងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

1. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់កុងតាក់ថាមពល 2. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ M.2 េប្មាបកាត WIFI

3. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថ្មប្ោប់េំែប៉ត 4. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថាមពល SATA (ពនា៌ស្ច្ម )
5. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ SATA0 (ពនា៌សខវភ) 6. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ SATA3 (ពនា៌ស្ច្ម )
7. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថាមពល ATX (ATX_SYS) 8. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ SATA2 (ពនា៌េ)

9. ម៉ូតសេវាកម្ម / ការេមាអា តពាក្យេមា្ង ត់ / េមាអា តឧបករនា៍កំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ CMOS 10. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ PCI-e X16 (SLOT2)

11. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ PCI-e X1 (SLOT1) 12. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ M.2 SATA េប្មាប់ SSD

13. រន្ធអង្គដំសនាងរការ 14. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់ថាមពល CPU (ATX_CPU)

15. ឧបករនា៍ភា្ជ ប់កង្ហា រ CPU (FAN_CPU) 16. រន្ធម៉ូឌុលអង្គ្ងចា ំ(DIMM1, DIMM2)

គប្មប

ការសោះគប្មប
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះគប្មប៖

a. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 ពីរប្ោប់ែដលភា្ជ ប់គប្មបសៅនឹងកុំព្យូទ័រ [1]។
b. រុញគប្មបសៅកាន់ែផ្នកងងសប្កាយ្នកុំព្យូទ័រ [2]។
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c. សលងក សហងយសោះគប្មបស្ញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការដំសងងងគប្មប
1. រុញគប្មបពីែផ្នកងងសប្កាយ្នកុំព្យូទ័រ រហូតដល់គនប្ឹះសោត្ូល [1]។
2. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL6.35 ពីរប្ោប់សដងម្បីភា្ជ ប់គប្មប [2]។

3. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក

េ៊ុមងងមុខ

ការសោះសប្ោងងងមុខ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ គប្មប។
3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះសប្ោងងងមុខ៖

a. ទាញសថបសដងម្បីសោះសប្ោងងងមុខ។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 13



b. បង្វិលសប្ោងងងមុខស្ញពីកុំព្យូទ័រ [1] សហងយទាញសដងម្បីរដសោះសថបសលសលងសប្ោងងងមុខស្ញពីរន្ធផ្ទា ងំងងមុខ [2]។
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ការដំសងងងសប្ោងងងមុខ
1. ទប់សប្ោង សហងយ្ូរប្បាកដថាទំពក់សលសលងសថបសោត្ូលក្នងងគនាប្ ក់សលសលងកុំព្យូទ័រ [1]។
2. បង្វិលសប្ោងងងមុខសៅកាន់ែផ្នកងងមុខ្នកុំព្យូទ័រ[2]។
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3. េង្កត់សប្ោងងងមុខរហូតដល់សថបសោត្ូល។

16 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



4. ដំសងងង គប្មប។
5. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ទនាប់កង្ហា រ

ការសោះប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ គប្មប
3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះគប្មបកង្ហា រឧបករនា៍ទទួលកំសៅ៖

a. ោេ់គនាប្ ក់ផ្ប្ េទាិកែដលភា្ជ ប់គប្មបកង្ហា រក្នងងទិេសៅស្ញមកសប្ៅ [1]។
b. សោះគប្មបកង្ហា រស្ញពីសប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ[2]។
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ការដំសងងងប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
1. តប្មង់សថបសលងប្េទាប់ឧបករនា៍ទទួលកំសៅជាមួយរន្ធភា្ជ ប់សលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. បនាទា បប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅសៅក្នងងតួរហូតដល់ គនាប្ ក់ភា្ជ ប់ជាមួយនឹងេសមប្ង្ុ្ សនាះប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ គជាបាន្ូលទីតាងំេ៊ប់។

18 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



្ំណា:ំ ្ូរប្បាកដថាប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅប្តូភបានោក់សោយេញ្ញា  'REAR' សលសលងប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅែបរសៅកាន់្ំសហវងងងសប្កាយ្នប្បព័ន្ធ។

3. ដំសងងង គប្មប។
4. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាតអិ្សេពេនេិន

ការសោះកាតពប្ងីកបែន្ថម PCIe X1-ជាជសប្មងេ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ គប្មប។
3. អនុភត្តតាមជំហានដូ្តសៅសនះសដងម្បីសោះកាតពប្ងីកបែន្ថម៖

a. ទាញសថបសោហៈសដងម្បីរដសោះកាតពប្ងីកបែន្ថម។
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b. ការសោះកាតពប្ងីកបែន្ថមស្ញពីរន្ធសលងកុំព្យូទ័រ

20 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



ការដំសងងង កាតពប្ងីកបែន្ថម PCIe X1–ជាជសប្មងេ
1. បញចេូលកាតពប្ងីកបែន្ថមសៅក្នងងរន្ធ។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 21



2. រុញសថបសោហៈរហូតដល់វាសោត្ូលទីតាំង។

22 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



3. ដំសងងង គប្មប
4. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះកាតពប្ងីកបែន្ថម PCIe X16–ជាជសប្មងេ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ គប្មប។
3. អនុភត្តតាមជំហានដូ្តសៅសនះសដងម្បីសោះកាតពប្ងីកបែន្ថម៖

a. ទាញសថបសោហៈសដងម្បីសោះកាតពប្ងីកបែន្ថម។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 23



b. ទាញសថបភា្ជ ប់កាត [1], សហងយសោះកាតពប្ងីកបែន្ថមស្ញពីរន្ធសលងកុំព្យូទ័រ [2]។

24 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



ការដំសងងងកាតពប្ងីកបែន្ថម PCIe X16–ជាជសប្មងេ
1. បញចេូលកាតពប្ងីកបែន្ថមសលសលងរន្ធ [1]។
2. រុញគនប្ឹះភា្ជ ប់កាតសដងម្បីភា្ជ ប់កាតពប្ងីកបែន្ថម [2]។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 25



3. រុញសថបសោហៈរហូតដល់វាសោត្ូលទីតាំង។

26 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



4. ដំសងងង គប្មប
5. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការដំសងងងកាតពប្ងីកបែន្ថម PCIe សលក្នងងរន្ធទី 1–ជាជសប្មងេ
1. សបងកគនប្ឹះរដសោះស្ញសដងម្បីសបងក។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 27



2. សដងម្បីសោះសជងងទប្ម PCIe ដូ្ែដលបង្ហា ញងងសប្កាម ្ូរបញចេូលទួណាភីេក្បាលេំែប៉តសៅក្នងងរន្ធ្នសជងងទប្ម PCIe [1], សហងយមួលទួណាភីេបន្តបនាទា ប់ចាប់ពីមុ ំ0-45 ដជាសប្កសដងម្បីសោះសជងងទប្ម [2]។

28 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



3. បញចេូលកាតពប្ងីកបែន្ថម PCIe សៅនឹង ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 29



4. បិទគនប្ឹះរដសោះ
5. ដំសងងង៖

a. គប្មប
6. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

តួ ប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ

ការសោះ សប្គងងដំសងងងតួប្ោយថាេរឹង
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ

3. ផ្្ត ្់ែខសេទិន្នន័យ និងែខសេថាមពលស្ញពីប្ោយថាេរឹង [1]។
4. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 ពីរប្ោប់ ែដលភា្ជ ប់តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញសៅនឹងសជងងប្ោយ [2]។

30 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



5. រុញតួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ សហងយសលងកវាស្ញពីប្បព័ន្ធ។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 31



ការដំសងងងតួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
1. រុញតួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញសៅក្នងងប្បអប់ប្ោយ។

32 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



2. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL3. ពីរ 5 ប្ោប់សដងម្បីភា្ជ ប់តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញសៅនឹងកុំព្យូទ័រ [1]។
3. ភា្ជ ប់ែខសេទិន្នន័យ និងែខសេថាមពលសៅប្ោយថាេរឹង [2]។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 33



4. ការដំសងងង៖
a. សប្ោងងងមុខ
b. គប្មប

5. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
ការសោះប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ ស្ញពីសជងងទប្មប្ោយថាេរឹង
1. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ

3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះសជងងទប្មប្ោយ៖
a. សោះស្ចចេ  6-32xL3.6 ពីរប្ោប់ ែដលភា្ជ ប់ ប្ោយថាេរឹងសៅនឹងសជងងទប្ម [1]។
b. រុញ សហងយសោះប្ោយថាេរឹងស្ញពីសជងងទប្ម [2]។

34 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



ការដំសងងងប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ សៅក្នងងសជងងទប្មប្ោយថាេរឹង
1. រុញប្ោយថាេរឹងសៅក្នងងសជងងទប្មប្ោយថាេរឹង [1]។
2. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL3.6 ពីរប្ោប់សដងម្បីភា្ជ ប់ប្ោយថាេរឹងសៅនឹងសជងងទប្ម [2]។

3. ការដំសងងង៖
a. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
b. សប្ោងងងមុខ
c. គប្មប

4. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 35



ប្បអប់ប្ោយ

ការសោះប្បអប់ប្ោយ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ

3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះប្បអប់ប្ោយ៖
a. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 ែដលភា្ជ ប់ប្បអប់ប្ោយសៅនឹងប្ោយ [1]។
b. េង្កត់សថបពនា៌សខវភសដងម្បីសោះប្បអប់ប្ោយ [2]។
c. រុញប្បអប់ប្ោយស្ញពីកុំព្យូទ័រ [3]។

4. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីប្បអប់ប្ោយ៖
a. ផ្្ត ្់ែខសេទិន្នន័យ និងែខសេថាមពលស្ញពីប្ោយអុបទិក [1]។
b. សលងកប្បអប់ប្ោយអុបទិកស្ញពីប្បព័ន្ធ [2]។

36 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



ការដំសងងងប្បអប់ប្ោយ
1. ោក់ប្បអប់ប្ោយថាេរឹងសៅក្នងងតួ [1] សហងយភា្ជ ប់ែខសេទិន្នន័យ និងែខសេថាមពលសៅនឹងប្ោយអុបទិក [2]។
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2. បញចេូលប្ោយអុបទិកសៅក្នងងរន្ធរហូតដល់វា្ូលេ៊ប់[1]។
3. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL6.35 សដងម្បីភា្ជ ប់ប្បអប់ប្ោយសៅនឹងតួ [2]។
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4. ដំសងងង៖
a. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
b. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
c. សប្ោងងងមុខ
d. គប្មប

5. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ប្ោយអុបទិក
ការសោះប្ោយអុបទិក
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
e. ប្បអប់ប្ោយ

3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះសជងងទប្មស្ញពីប្ោយអុបទិក។
a. សោះស្ចចេ  M2x2 បីប្ោប់ ែដលភា្ជ ប់សជងងទប្មសៅនឹងប្ោយអុបទិក[1]។
b. រុញបញចេូលប្ោយអុបទិកពីសជងងទប្ម[2]។
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ការដំសងងងប្ោយអុបទិក
1. រុញប្ោយអុបទិកសៅក្នងងប្បអប់ប្ោយរហូតដល់វាសោត្ូល [1]។
2. មួលបន្តឹងស្ចចេ  M2x2 បីប្ោប់ សដងម្បីភា្ជ ប់ប្ោយអុបទិកសៅនឹងសជងងទប្ម [2]។

3. ដំសងងង៖
a. ប្បអប់ប្ោយ
b. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. សប្ោងងងមុខ
e. គប្មប

4. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
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M.2 SATA SSD

ការសោះ M.2 SATA SSD
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
3. សដងម្បីសោះ SSD PCIe M.2៖

a. ទាញសថបពនា៌សខវភែដលភា្ជ ប់ SSDPCIe M.2 សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1]។
b. រុញ SSD PCIe M.2 ស្ញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ[2]។

ការដំសងងង M.2 SATA SSD
1. បញចេូល SSD PCIe M.2 សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប ់[1]។
2. េង្កត់សថបពនា៌សខវភសដងម្បីភា្ជ ប់ SSD PCIe M.2 [2]។
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3. ដំសងងង៖
a. គប្មប

4. អនុភត្តដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
e. ប្បអប់ប្ោយ

3. អនុភត្តតាមជំហានដូ្តសៅសនះសដងម្បីសោះកាត WLAN ស្ញពីកុំព្យូទ័រ៖
a. សោះស្ចចេ  M2L3.5 សដងម្បីរដសោះសថបផ្ប្ េទាិកែដលភា្ជ ប់កាត WLAN សៅនឹងកុំព្យូទ័រ [1, 2]។
b. ផ្្ត ្់ែខសេ WLAN ពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN [3]។
c. សោះកាត WLAN ស្ញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [4]។
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ការដំសងងងកាត WLAN
1. បញចេូលកាត WLAN សៅក្នងងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ ប់ែខសេ WLAN សៅឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងកាត WLAN [ 2]។
3. ោក់សថបផ្ប្ េទាិក សហងយមួលបន្តឹងស្ចចេ  M2x3.5 សដងម្បីភា្ជ ប់កាត WLAN សៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [3]។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 43



4. ការដំសងងង៖
a. ប្បអប់ប្ោយ
b. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. សប្ោងងងមុខ
e. គប្មប

5. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

សប្គងងដំសងងង សប្គងងដំសងងង

ការសោះសប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ

3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះសប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ៖
a. ផ្្ត ្់ែខសេសប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅស្ញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
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b. សោះស្ចចេ ភា្ជ ប់សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅសៅតាមលំោប់ [1,2,3,4]។
c. សលងកឧបករនា៍ទទួលកំសៅ សហងយសោះវាស្ញពីតួ។
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ការដំសងងងសប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
1. ោក់សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅសៅក្នងងរន្ធសោយតប្មង់ជាមួយទប្មស្ចចេ ។
2. មួលបន្តឹងស្ចចេ សៅតាមលំោប់សដងម្បីភា្ជ ប់សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1,2,3,4]។
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3. ភា្ជ ប់ែខសេសប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅសៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
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4. ការដំសងងង៖
a. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
b. គប្មប

5. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំ

ការសោះម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖ ។

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
d. ប្បអប់ប្ោយ
e. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ

3. សដងម្បីសោះម៉ូឌុលអង្គ្ងចាងំងមុខ៖
a. ទាញសញ្នបបភា្ជ ប់ម៉ូឌុលអង្គ្ងចា ំរហូតដល់ម៉ូឌុលសោតស្ញសងងង [1]។
b. សោះម៉ូឌុលអង្គ្ងចាសំ្ញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [2]។
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ការដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំ
1. បញចេូលម៉ូឌុលអង្គ្ងចាសំៅក្នងងរន្ធម៉ូឌុលអង្គ្ងចារំហូតដល់សញ្នបបភា្ជ ប់ម៉ូឌុលអង្គ្ងចា។ំ
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2. ដំសងងង៖ ។
a. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
b. ប្បអប់ប្ោយ
c. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
d. សប្ោងងងមុខ
e. គប្មប

3. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

កុងតាក់ថាមពល

ការសោះកុងតាក់ថាមពល
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
d. ប្បអប់ប្ោយ

3. សដងម្បីសោះកុងតាក់ថាមពល៖
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a. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 ែដលភា្ជ ប់សជងងទប្ម IO [1] សៅនឹងតួ សហងយសបងកសជងងទប្ម IO[2]។

b. ផ្្ត ្់ែខសេកុងតាក់ថាមពលស្ញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ[1]។
c. េង្កត់សថបភា្ជ ប់កុងតាក់ថាមពល [2] សហងយទាញកុងតាក់ស្ញពីកុំព្យូទ័រ [3]។
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ការដំសងងងកុងតាក់ថាមពល
1. រុញម៉ូឌុលកុងតាក់ថាមពលសៅក្នងងរន្ធសលងតួរហូតដល់វាសោត្ូលទីតាងំ [1]។
2. ភា្ជ ប់ែខសេកុងតាក់ថាមពលសៅ ឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។
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3. រុញសជងងទប្ម IO រហូតដល់វាភា្ជ ប់នឹងតួ [1]។
4. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL6.35 សដងម្បីភា្ជ ប់សជងងទប្ម IO សៅផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [2]។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 53



5. ដំសងងង៖
a. ប្បអប់ប្ោយ
b. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
c. សប្ោងងងមុខ
d. គប្មប

6. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ការសោះអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលស្ញ PSU
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
e. ប្បអប់ប្ោយ

3. អនុភត្តតាមជំហានដូ្តសៅសនះសដងម្បីសោះអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល (PSU) ស្ញពីកុំព្យូទ័រ៖
a. ផ្ដា ្់ែខសេ PSU ស្ញពីឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ [1, 3]។
b. សោះែខសេ PSU ស្ញពី សញ្នបបសោហៈ [2,,4]។
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4. អនុភត្តតាមជំហានដូ្តសៅសនះសដងម្បីសោះ PSU៖
a. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 បីប្ោប់ែដលភា្ជ ប់ PSU [1]។
b. េង្កត់សថបរដសោះពនា៌សខវភសដងម្បីសោះ PSU [2]។
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c. រុញ សហងយសលងក PSU ស្ញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការដំសងងងអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល PSU
1. រុញ PSU សៅកាន់ែផ្នកងងសប្កាយ្នកុំព្យូទ័ររហូតដល់វារត់្ូលទីតាងំ។
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2. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL6.35 បីប្ោប់ ែដលភា្ជ ប់អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសៅកុំព្យូទ័រ។
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3. រត់ែខសេ PSU តាមគនប្ងោក់ែខសេ។
4. ភា្ជ ប់ែខសេ PSU សៅនឹងឧបករនា៍ភា្ជ ប់សលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ។
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5. ដំសងងង៖
a. ប្បអប់ប្ោយ
b. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. សប្ោងងងមុខ
e. គប្មប

6. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ថ្មប្ោប់េំែប៉ត

ការសោះថ្មប្ោប់េំែប៉ត
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
e. ប្បអប់ប្ោយ

3. អនុភត្តតាមជំហានដូ្តសៅសនះសដងម្បីសោះថ្មប្ោប់េំែប៉ត៖
a. េង្កត់ថ្មប្ោប់េំែប៉តសល្សនាប្ ះទំសនរ្នរន្ធសោយសប្បងប្មាម្ដរបេ់អ្នក ដូ្សនះថ្មសោតសងងងស្ញពីរន្ធ [1]។
b. សលងកថ្មប្ោប់េំែប៉តស្ញពីកុំព្យូទ័រ[2]។
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ការដំសងងងថ្មប្ោប់េំែប៉ត
1. ោក់ថ្មប្ោប់េំែប៉តសៅក្នងងរន្ធរបេ់វា សលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ [1] សហងយេង្កត់វារហូតដល់វាសោត្ូលទីតាងំ [2]។។
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2. ដំសងងង៖
a. ប្បអប់ប្ោយ
b. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
c. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
d. សប្ោងងងមុខ
e. គប្មប

3. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

អង្គដំសនាងរការ

ការសោះអង្គដំសនាងរការ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ៖

a. គប្មប
b. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
c. សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ

3. សដងម្បីសោះអង្គដំសនាងរការ៖
a. េង្កត់ដងរដសោះ្ុះ សហងយទាញវាស្ញសដងម្បីសោះវាស្ញពីទំពក់ភា្ជ ប[់1]។
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ប្បយ័ត្ន: ម្ជងលរន្ធអង្គដំសនាងរការមានភាពផុយប្េនយ សហងយអា្នឹងខូ្ងតជាអ្ិ្ញ្ន្តយ៍ែតម្តង។ េូមប្បយ័ត្ន សោយមិនប្តូភស្្វងឲ្យម្ជងលសកាងសលក្នងងរន្ធអង្គដំសនាងរការសលសពលែដលសោះអង្គដំសនាងរការស្ញពីរន្ធសងងយ។

b. សលងកគប្មបអង្គដំសនាងរការ [2], សោះអង្គដំសនាងរការស្ញពីរន្ធ សហងយោក់វាសៅក្នងងថង់ែដលប្បឆ្ងំនឹងថាមពលរា្ត ទិក [3]។

ការដំសងងងអង្គដំសនាងរការ
1. បញចេូលអង្គដំសនាងរការសៅក្នងងរន្ធអង្គដំសនាងរការ។ ្ូរប្បាកដថាអង្គដំសនាងរការប្តូភបានោក់បានប្តឹមប្តូភ [1]។

ប្បយ័ត្ន: កុំសប្បងកំោំងសដងម្បីោក់អង្គដំសនាងរការ។ សលសពលែដលអង្គដំសនាងរការបានោក់ក្នងងទីតាងំប្តឹមប្តូភ សនាះវានឹង្ូលរន្ធបានយ៉៉ងប្េនល។

2. បនាទា បគប្មបអង្គដំសនាងរការ [2]។
3. េង្កត់ដងរដសោះ្ុះ សហងយបនាទា ប់មករុញវា្ូលក្នងងសដងម្បីភា្ជ ប់វាជាមួយទំពក់ភា្ជ ប ់[3]។
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4. ដំសងងង៖
a. សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
b. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
c. គប្មប

5. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1. អនុភត្តតាមភិ្ីសលក្នងង មុននឹងស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។
2. សោះ

a. គប្មប
b. សប្ោងងងមុខ
c. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
d. ប្បអប់ប្ោយ
e. ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំ
f. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
g. កាតពប្ងីកបែន្ថម (ជាជសប្មងេ)
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h. SSD SATA M.2
i. សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
j. កាត WLAN

3. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសបងកសជងងទប្ម IO ៖
a. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 ែដលភា្ជ ប់សជងងទប្ម I/O សៅតួ[1]។
b. ទាញសជងងទប្ម IO សដងម្បីសបងកសជងងទប្ម IO [2]។

4. ផ្្ត ្់ែខសេដូ្ងងសប្កាមសនះស្ញពីផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ- ែខសេ ODD SATA និងែខសេ PSU [1], ែខសេ HDD SATA និង ែខសេថាមពល HDD/ODD [2], ែខសេកុងតាក់ថាមពល [3], និងែខសេ PSU [4]
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5. អនុភត្តតាមជំហានសដងម្បីសោះផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ៖
a. សោះស្ចចេ  6-32xL6.35 ប្បាំមួយប្ោប់ែដលភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធសៅតួ។
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b. ទាញផ្ទា ំងប្បព័ន្ធេំសៅសៅែផ្នកងងមុខ្នប្បព័ន្ធ។
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c. សលងកផ្ទា ងំប្បព័ន្ធស្ញពីតួ។
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ការដំសងងងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
1. បញចេូលផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ សហងយ្ូរប្បាកដថារន្ធគជាប្េបោ្ន សៅនឹងរន្ធសលសលងផ្ទា ំងងងសប្កាយ។

្ំណា:ំ ្ូរប្បាកដថាប្តូភសបងកសជងងទប្ម IO មុននឹងោក់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធក្នងងប្បព័ន្ធ។
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2. រុញផ្ទា ំងប្បព័ន្ធេំសៅសៅកាន់្ំសហវងងងសប្កាយប្បព័ន្ធ។
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3. ចាប់ស្ចចេ  6-32xL6.35 ប្បាមំួយប្ោប់សដងម្បីភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ។
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4. ភា្ជ ប់ែខសេបន្តបនាទា ប់សនះសៅនឹងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ - ែខសេ PSU [1], ែខសេកុងតាក់ថាមពល [2], ែខសេ SATA HDD និង ែខសេថាមពល HDD/ODD [3], ែខសេ SATA ODD និង ែខសេ PSU [4]។
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5. បិទសជងងទប្ម IO [1] សហងយចាប់ស្ចចេ  6-32xL6.35 សដងម្បីភា្ជ ប់សជងងទប្ម IO សៅនឹងតួ[2]។
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6. ដំសងងង៖
a. សប្គងងដំសងងងឧបករនា៍ទទួលកំសៅ
b. កាត WLAN
c. កាតពប្ងីកបែន្ថម (ជាជសប្មងេ)
d. SSD SATA M.2
e. ប្បអប់ប្ោយ
f. តួប្ោយថាេរឹង 3.5 អុីញ
g. ប្េទាប់ឧបករនា៍បញចេងះកំសៅ
h. ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំ
i. សប្ោងងងមុខ
j. គប្មប

7. អនុភត្តតាមដំសនាងរការសលក្នងង បនាទា ប់ពីស្្វងការសលងងក្នងងកុំព្យូទ័ររបេ់អ្នក។

ការដំសងងង TPM 2.0
សលសពលែដលអ្នកដូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធេប្មាប់ប្បព័ន្ធ Windows 10 កម្ម ភិ្ី TPM 2.0 ចាបំា្់ប្តូភស្្វងការទាញយកពី Dell.com/support សហងយស្្វងការអាប់សដត។ េកម្មភាព្នការអាប់សដត TPM 2.0 គជាជាទំនួលខុេប្តូភរបេ់អតិថិជន។ ការខកងនមិនបាន
អាប់សដត TPM 2.0 មិនបណា្ត លឲ្យសកងតបញ្ហា ្នដំសនាងរការ្ំបងណាមួយជាមួយប្បព័ន្ធសងងយ។ សបងមិនមាន TPM 2.0 សនាះមុខង្រេន្តិេុខឈានមុខ ថ្មីខប្ះៗ្ន TPM 2.0 មិនអា្សបងកដំសនាងរបានសងងយតាមរយៈ Windows 10។ សលសពលសនាះ អតិថិជនសលែតអា្
អាប់សដតប្បព័ន្ធសៅកាន់ TPM 2.0 បានដែដល។ សលខនាៈែដលអ្នកបស្ចេកសទេ DSP ប្តូភបានសលងកទឹក្ិត្តឲ្យជួយដល់អតិថិជនស្្វងការអាប់សដតសៅកាន់ TPM 2.0 ប្បេិនអា្សៅរួ្ យ៉៉ងណាមិញហានិភ័យ្នការមិនមានបណា្ត ញអុិន្ជានាិត ឬការោក់កំ រិតសលងការភា្ជ ប់ ក៏ប្តូភបាន
ពិចារណាផងែដរ សហងយភិ្ីរសបវបសនះប្តូភបានោក់ជាសោលការនា៍មូលោឋា នលអាបំផុត។

ការដំសងងង Dell TPM Update Utility េប្មាប់ Windows ឬ DOS
1. ទាញយក TPM។

a. ្ុ្សលង Download File សដងម្បីទាញយកឯករារ។
b. សលសពលែដលផ្ទា ងំ File Download បង្ហា ញសងងង េូម្ុ្ Save សដងម្បីរក្សាឯករារសៅក្នងងប្ោយថាេរឹងរបេ់អ្នក។

2. េមាអា ត TPM (្ូរសមងលកំនាត់្ំណាសំលខ 2, 3 និង 4 ងងសប្កាម)។
a. មុននឹងដំសនាងរការកម្ម ភិ្ីអាប់សដត TPM, ្ូរេមាអា តមាចេ េ់កម្មេិទ្ធ ិTPM េិន។

3. បិទដំសនាងរការ TPM Auto Provisioning ក្នងង Windows (្ូរសមងលកំនាត់្ំណាសំលខ 4)។
a. ប៊ូតសៅ Windows ។
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b. ចាប់សផ្តងម PowerShell Command សលក្នងងម៉ូដ Administrator ។
c. សលសលងផ្ទា ំងបញ្្ជ  Powershell ែដលបង្ហា ញសងងង ្ូរអនុភត្តពាក្យបញ្្ជ ៖ > Disable-TpmAutoProvisioning។
d. បញ្្ជ ក់សៅសលងលទ្ធផលដូ្តសៅសនះ៖- AutoProvisioning៖ បានបិទដំសនាងរការ។
e. ប៊ូតប្បព័ន្ធជាថ្មី សៅកាន់ការដំសងងង BIOS សោយ្ុ្ F2។
f. ្ូលសៅកាន់ Security#menucascade-separatorTPM 1.2/2.0 Security ។
g. ្ុ្សលងប្បអប់្ិក Clear សហងយសប្ជងេសរីេ Yes សលសលងផ្ទា ងំបង្ហា ញសងងងសដងម្បីេមាអា តការកំនាត ់TPM ។ (អ្នកអា្រដលងវាបាន ប្បេិនវាសល្ស្ញជាពនា៌ប្បសផះ)។
h. ្ុ្សលង Exit សដងម្បីរក្សាទុកការផ្ប្ េ់ប្តូរ។
i. ប៊ូតប្បព័ន្ធជាថ្មីសៅកាន់ Windows។
j. បញ្្ជ ក់ថា TPM មិនប្តូភបានប្គប់ប្គង។ TPM គួរែតមិនប្តូភបានប្គប់ប្គងសោយេ្វ័យប្បភត្តិសោយ Windows សទវតសងងយ។
k. សលសពលការអាប់សដត TPM បានបញចេប់ ចាប់សផ្តងមការបញ្្ជ  PowerShell សលក្នងងម៉ូត Administrator សដងម្បីសបងកដំសនាងរការការប្គប់ប្គងសោយេ្វ័យប្បភត្តិរារជាថ្មី។ សបងក -TpmAutoProvisioning ។
l. បញ្្ជ ក់លទ្ធផលដូ្តសៅសនះ៖- AutoProvisioning៖ បានសបងកដំសនាងរការ។

4. ដំសនាងរការកម្ម ភិ្ីអាប់សដត TPM ពីបរិរា្ថ ន Windows ។
a. រុករកទីតាំងែដលអ្នកបានទាញយកឯករារសនាះ សហងយ្ុ្សលងឯករារពីរដង។
b. Windows System នឹងចាប់សផ្តងមជាថ្មីសោយេ្វ័យប្បភត្តិ សហងយអាប់សដត TPM សលកំងងងសពល្នការចាប់សផ្តងមប្បព័ន្ធ។
c. សលសពលការអាប់សដត TPM បានបញចេប់ ប្បព័ន្ធនឹងប៊ូតជាថ្មីសោយេ្វ័យប្បភត្តិសដងម្បីទទួលបានប្បេិទ្ធិភាព។

5. ដំសនាងរការកម្ម ភិ្ីអាប់សដត TPM ពីបរិរា្ថ ន DOS ប្បេិនសបងជាម៉ូត Legacy Boot (អ្នកែដលមិនសប្បងប្បាេ់ Windows)។
a. ្មប្ងឯករារែដលបានទាញយក សៅកាន ់DOS USB ែដលអា្ប៊ូតបាន។
b. សបងកប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មក្ុ្ប្ោប់្ុ្ F12 សហងយសប្ជងេសរីេ USB Storage Device សហងយ ប៊ូតសៅនឹងផ្ទា ំងបង្ហា ញសងងង DOS ។
c. ដំសនាងរការឯករារសោយវាយសឈា្ម ះឯករារែដលបាន្មប្ងសលកែនប្ងែដលឯករារអា្ដំសងងងបានេ្ថិតសល។
d. ប្បព័ន្ធ DOS នឹងចាប់សផ្តងមសោយេ្វ័យប្បភត្តិ និងអាប់សដត TPM កំងងងសពលប្បព័ន្ធចាប់សផ្តងម។
e. សលសពលការអាប់សដត TPM បានបញចេប់ ប្បព័ន្ធនឹងប៊ូតជាថ្មីសោយេ្វ័យប្បភត្តិសដងម្បីទទួលបានប្បេិទ្ធិភាព។

6. ដំសនាងរការកម្ម ភិ្ីអាប់សដត BIOS ពីបរិរា្ថ ន DOS ប្បេិនជាម៉ូតប៊ូត UEFI (អ្នកែដលមិនសប្បងប្បាេ់ Windows)។

កំនាត់្ំណាទំី 1៖ អ្នកនឹងប្តូភការផ្តល់ USB DOS ែដលអា្ប៊ូតបាន។ ឯករារែដលអា្ដំសងងងបានមិនបសង្កងតឯករារប្បព័ន្ធ DOS សទ។

កំនាត់្ំណាទំី 2៖ ប្បេិនសបង BitLocker ប្តូភបានសបងកដំសនាងរការសលសលងប្បព័ន្ធរបេ់អ្នក េូមប្បាកដថាអ្នកបានផ្អា កការបំែលងកូដ BitLocker មុនស្្វងការអាប់សដត TPM សលសលងប្បព័ន្ធែដលបានសបងកដំសនាងរការ BitLocker ។

កំនាត់្ំណាទំី 3៖ TPM ប្តូភែតសបងក(ON) សហងយសបងកដំសនាងរការ (Enabled) សលក្នងង BIOS Setup សហងយ TPM ប្តូភែតមិនប្តូភបានប្គប់ប្គង។ ប្បេិនសបង TPM ប្តូភបានប្គប់ប្គង េូម្ូលសៅ BIOS Setup សហងយេមាអា ត TPM
មុនបន្តដំសនាងរការ។ អ្នកអា្នឹងប្តូភការដំសនាងរការ TPM.msc សដងម្បីស្្វងការចាប់សផ្តងមជាមុននូភ TPM សប្កាម Windows OS។

កំនាត់្ំណាទំី 4៖ សលសពលការប្គប់ប្គង TPM ប្តូភបានេមាអា តសហងយ ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការខប្ះនឹងស្្វងការប្គប់ប្គងសោយេ្វ័យប្បភត្តិសៅសលង TPM សលក្នងងការប៊ូតបនាទា ប់ (TPM AutoProvisioning)។ មុខង្រសនះនឹងចាបំា្់ប្តូភបិទដំសនាងរការសលក្នងង OS សដងម្បី
បន្តដំសនាងរការជាមួយការអាប់សដត។

a. ្មប្ងឯករារែដលបានទាញយក សៅកាន់ DOS USB ែដលអា្ប៊ូតបាន។
b. សបងកប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មក្ូលសៅកាន់ការដំសងងង BIOS សោយ្ុ្ F2 សហងយ្ូលសៅ General#menucascade-separatorBoot Sequence #menucascade-separator Boot List

Option ។
c. ប្តូរ "UEFI" សៅជា "Legacy" ្នជសប្មងេបញ្ជីប៊ូត ។
d. ្ុ្ Apply, Exit សដងម្បីរក្សាទុកការផ្ប្ េ់ប្តូរ សហងយប៊ូតប្បព័ន្ធជាថ្មី។
e. ្ុ្ F12, បនាទា ប់មកសប្ជងេយក USB Storage Device សហងយប៊ូតសៅផ្ទា ំងពាក្យបញ្្ជ  DOS ។
f. ដំសនាងរការឯករារសោយវាយសឈា្ម ះឯករារែដលបាន្មប្ងសលកែនប្ងែដលឯករារអា្ដំសងងងបានេ្ថិតសល។
g. សលសពលការអាប់សដត TPM បានបញចេប់ ប្បព័ន្ធនឹងប៊ូតជាថ្មីសោយេ្វ័យប្បភត្តិសដងម្បីទទួលបានប្បេិទ្ធិភាព។
h. ្ូលសៅកាន់ការដំសងងង BIOS សោយ្ុ្ F2 សហងយ្ូលសៅកាន់ General#menucascade-separatorBoot Sequence #menucascade-separator Boot List Option។
i. ប្តូរជសប្មងេប៊ូត "Legacy" សៅជា "UEFI" ។
j. ្ុ្ Apply, Exit សដងម្បីរក្សាទុកការផ្ប្ េ់ប្តូរ សហងយប៊ូតប្បព័ន្ធជាថ្មី។

ការសបងកដំសនាងរការកម្ម ភិ្ីបង្កប់ TPM សលប្បសទេ្ិន
សោយចាប់សផ្តងមសលែខឧេភា ឆ្្ន  ំ2018 ប្បព័ន្ធថ្មីមួយជាមួយ Windows 10 ែដលដឹកជញ្ជូនសៅប្បសទេ្ិននឹងប្តូភបានកំនាត់យកលំនាំសដងម្នកម្ម ភិ្ីបង្កប ់TPM (fTPM)។ fTPM បសង្កងន និងផ្តល់ជូនេុភត្ថិភាពបែន្ថម។

សដងម្បីពិនិត្យសមងលការកំនាត់ fTPM ក្នងងការដំសងងង BIOS ៖

អ្នកសប្បងប្បាេ់អា្ពិនិត្យការកំនាត់ fTPM សលក្នងង BIOS សលសប្កាមជសប្មងេ Security ដូ្បង្ហា ញងងសប្កាម។ ជសប្មងេសនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក ប្គប់ប្គងថាសតងលក្ខនាៈពិសេេ Platform Trust Technology (PTT, បស្ចេកភិទ្យាទំនុក្ិត្តសលងសភទិកា)
អា្រកសញងញសោយប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ ឬក៏អត់។

ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា 75



្ំណា:ំ ជសប្មងេ Enable Legacy Option ROMs គួរែតបានបិទដំសនាងរការសដងម្បីស្្វងការកំនាត់ដូ្ងងសលង។

76 ការសោះ និងដំសងងងេមាេភាគនានា



ការសោះប្រាយបញ្ហា

ការភិនិ្្ឆ័យសលងការវាយត្មប្ប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុនែដលបានែកលមអា - ការភិនិ្្ឆ័យ ePSA
ការភិនិ្្ឆ័យ ePSA (ជាទូសៅរា្គ ល់ថាការភិនិ្្ឆ័យប្បព័ន្ធ)អនុភត្តការប្តនតពិនិត្យសពញសលញ្នែផ្នករឹងរបេ់អ្នក។ ePSA គជាបានភា្ជ ប់ជាមួ BIOS សហងយដំសនាងរការសោយ BIOS ងងក្នងង។ បញ្ហា ប្បព័ន្ធែដលបានភា្ជ ប់ផដាល់នូភជសប្មងេេប្មាប់ឧបករនា៍ណាមួយ ឬប្កងមឧបករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

ការភិនិ្្ឆ័យ ePSA អា្ប្តូភបានសបងកសោយសប្បងប៊ូតុង FN+PWR សលសពលសបងកកុំព្យូទ័រ។

• ដំសនាងរការស្្វងសតេ្តសោយេ្វ័យប្បភត្តិ ឬក្នងងម៉ូដអន្តរេកម្ម
• ស្្វងសតេ្តមដាងសទវត
• បង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធផលសតេ្ត
• ដំសនាងរការការស្្វងសតេ្តហ្មត់្ត់សដងម្បីបង្ហា ញពីជសប្មងេសតេ្តបែន្ថមសដងម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបែន្ថមអំពីឧបករនា៍ែដលបានខូ្
• សមងលរាររា្ថ នភាពែដលប្បាប់អ្នកប្បេិនសបងការស្្វងសតេ្តប្តូភបានបញចេប់សោយសជាគជ័យ
• សមងលរារកំហុេែដលប្បាប់អ្នកអំពីបញ្ហា ែដលជួបប្បទះអំងងងសពលស្្វងសតេ្ត

្ំណា:ំ សតេដាេប្មាប់ឧបករនា៍ជាក់ោក់មួយ្ំនួនតប្មូភឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកសប្បងប្បាេ់។ ជានិ្ចេកាលប្បាកដថាអ្នកមានភត្តមានសលរា្ថ នីយ៍កុំព្យូទ័រសពលការភិនិ្្ឆ័យបានស្្វងសងងង។

ការដំសនាងរការភិនិ្្ឆ័យ ePSA
សបងកការប៊ូតភិនិ្្ឆ័យតាមភិ្ីរាញ្េ្តែដលបានសេ្នងណាមួយងងសប្កាម៖

1. សបងកកុំព្យូទ័រ
2. សពលែដលកុំព្យូទ័រប៊ូត ្ុ្ប៊ូតុង <F12> ខនាៈសពលែដលនិមិត្តេញ្ញា  Dell បង្ហា ញសងងង។
3. សលក្នងងសអប្កង់មុជានុយប៊ូត េូមសប្បងប្ោប់្ុ្េញ្ញា ប្ពនញ សងងងសលង/្ុះសប្កាម សដងម្បីសប្ជងេសរីេជសប្មងេ ភិនិ្្ឆ័យ សហងយបនាទា ប់មក្ុ្ Enter (បញចេូល)។

្ំណា:ំ ផ្ទា ំង ការវាយត្មប្ប្បព័ន្ធប៊ូតជាមុនែដលបានែកលមអា ោយឧបករនា៍ទាំងអេ់ែដលបានរកសញងញសលក្នងងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិ្្ឆ័យចាប់សផដាងមស្្វងសតេ្តសលងឧបករនា៍ប្តនតពិនិត្យ។

4. ្ុ្សលងេញ្ញា ប្ពនញ សលប្ជងងងងរា្ត ំ សដងម្បី្ូលសៅទំព័រែដលបានោយសឈា្ម ះឧបករនា៍។
ឧបករនា៍ែដលបានរកសញងញ ប្តូភបានោយសឈា្ម ះ និងស្្វងសតេ្ត។

5. សដងម្បីដំសនាងរការស្្វងសតេ្តភិនិ្្ឆ័យសលសលងឧបករនា៍ជាក់ ោក់ េូម្ុ្សលង <Esc> រួ្្ុ្Yes (បាទ/ចាេ) សដងម្បីបញ្ឈប់ការស្្វងសតេដាភិនិ្្ឆ័យ។
6. សប្ជងេសរីេឧបករនា៍ពីផ្ទា ងំងងសឆ្វង រួ្្ុ្សលង Run Tests(ដំសនាងរការស្្វងសតេដា)។
7. ប្បេិនសបងមានបញ្ហាណាមួយ សលខកូដកំហុេនឹងបង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូដកំហុេ សហងយទាក់ទងសៅប្កងមហ៊ុន Dell។

ការភិនិ្្ឆ័យសោគ
កុំព្យូទ័រ POST (Power On Self Test) ជួយស្្វងឲ្យប្បាកដថាវាបំសពញតាមតប្មូភការមូលោឋា នរបេ់កុំព្យូទ័របាន សហងយពិនិត្យ ថាសតងហាដែភរកំពុងមានដំសនាងរការប្បប្កតីឬអត់ មុននឹងដំសនាងរការចាប់សផ្តងមប៊ូត។ ប្បេិនសបងកុំព្យូទ័រឆប្ងផុតពី POST សនាះកុំព្យូទ័រអា្បន្តចាប់សផ្តងម
ក្នងងម៉ូត្ម្មតាបាន ។ ែតប្បេិនសបងកុំព្យូទ័រមិនទទួលបានសជាគជ័យក្នងង POST សទ សនាះកុំព្យូទ័រនឹងបសញចេញសេរីសភប្ងងកូដ LED ក្នងងកំងងងសពលចាប់សផ្តងមមិនងន។ ប្បព័ន្ធពនប្ជា LED ប្តូភបានភា្ជ ប់សៅសលងប៊ូតុងថាមពល។

តាោងងងសប្កាមបង្ហា ញពីលំនាពំនប្ជាខុេៗោ្ន  និងអ្វីែដលពួកវា្ងអាងលបង្ហា ញ។

តាោង 3. ការភិនិ្្ឆ័យសោគ

គំរូសោតសភប្ងងពនា៌សលជាងទុំ បញ្ហា ែដលអា្សកងតមាន ការបរិយ៉យពីបញ្ហា

2, 1 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ បោជ័យផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

2, 2 ការរត់ែខសេ, PSU, ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ បោជ័យែខសេ, PSU, ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

2, 3 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ, អង្គ្ងចាំ, CPU បោជ័យ CPU អង្គ្ងចាំ ឬផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

2, 4 ថ្ម CMOS (ប្ោប់េំែប៉ត) ថ្មប្ោប់េំែប៉ត

2, 5 BIOS BIOS បង្អា ក់ដំសនាងរការ។ រូបភាពរា្ត រសងងងភិញមិនប្តូភបានរកសញងញ ឬមិនមានត្មប្កំងងង
សពលដំសនាងរការរា្ត រសងងងភិញ្ន BIOS សោយេ្វ័យប្បភត្តិ។

2, 6 CPU កំហុេឆ្គងការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធ CPU ឬបោជ័យ CPU
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តាោង 3. ការភិនិ្្ឆ័យសោគ(បានបន្ត)

គំរូសោតសភប្ងងពនា៌សលជាងទុំ បញ្ហា ែដលអា្សកងតមាន ការបរិយ៉យពីបញ្ហា

2, 7 អង្គ្ងចាំ បោជ័យអង្គ្ងចាំ

3, 1 PCI/ភីសដអូ បោជ័យកាតភីឌីអូ/ឈីប ឬ PCI

3, 2 អង្គផទាងកទិន្នន័យ/USB បោជ័យ ឬកំហុេឆ្គងការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធសលង USB និងអង្គផទាងកទិន្នន័យ។

3, 3 អង្គ្ងចាំ មិនមានអង្គ្ងចាំប្តូភបានរកសញងញ

3, 4 ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ កំហុេឆ្គងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

3, 5 អង្គ្ងចាំ កំហុេឆ្គងការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធអង្គ្ងចា ំអង្គ្ងចាមំិនប្តូភោ្ន  ឬការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធអង្គ្ងចាំ
មិនមានត្មប្

3, 6 BIOS រកមិនសញងញរូបភាពរា្ត រសងងងភិញ

3, 7 BIOS រកសញងញរូបភាពរា្ត រសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

រារកំហុេឆ្គង្នការភិនិ្្ឆ័យសោគ
តាោង 4. រារកំហុេឆ្គង្នការភិនិ្្ឆ័យសោគ

រារកំហុេឆ្គង បរិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE កូនកនា្តង រងងសប្ៅ ឬបនទាះប៉ះអា្ជាបញ្ហា ្នកំហុេឆ្គង។ េប្មាប់កូនកនា្តង រងងសប្ៅ ្ូរពិនិត្យសមងលតំនារភា្ជ ប់ែខសេរ។ សបងកដំសនាងរការជសប្មងេ
Pointing Device សលក្នងងកម្ម ភិ្ីដំសងងងប្បព័ន្ធ។

BAD COMMAND OR FILE NAME ្ូរប្បាកដថាអ្នកបានេរសេរការបញ្្ជ បានប្តឹមប្តូភ ោក់គមាប្ តសលទីតាំងេមប្េប សហងយសប្បងសឈា្ម ះទីតាងំបានប្តឹមប្តូភ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ឃ្ប្ ំងេមា្ង ត់បឋមសលងងក្នងងសៅអង្គដំសនាងរការតូ្បានបោជ័យ។ េួមទាក់ទងសៅប្កងមហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ប្ោយអ៊ុបទិ្មិនបានសឆប្ងយតបនឹងការបញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ។

DATA ERROR ប្ោយថាេរឹងមិនអា្អានទិន្នន័យបាន។

DECREASING AVAILABLE MEMORY ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំមួយ ឬសប្្ងនអា្ជាបញ្ហា ្នកំហុេឆ្គង ឬោក់មិនបានប្តឹមប្តូភ។ ការដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំជាថ្ម ីឬប្បេិនសបងចាំបា្់ ផ្ប្ េ់ប្តូរែតម្តង។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ប្ោយថាេរឹងបោជ័យក្នងងការចាប់សផ្តងមដំសនាងរការ។ ដំសនាងរការសតេ្តប្ោយថាេរឹងក្នងង Dell Diagnostics។

DRIVE NOT READY ប្បតិបត្តិការទាមទារប្ោយថាេរឹងមួយសលក្នងងទីតាំងវា មុនវាអា្ដំសនាងរការបន្តបាន។ ដំសងងងប្ោយថាេរឹងសៅក្នងងប្បអប់ប្ោយថារឹង។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំព្យូទ័រមិនអា្កំនាត់អត្តេញ្ញា នា ExpressCard។ បញចេូលកាតរារជាថ្មី ឬរាកល្បងសប្បងកាតមួយសផសេងសទវត។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED បរិមានា្នអង្គ្ងចាែំដលបានកត់ប្តាក្នងងអង្គ្ងចាមំិនែប្បប្បនល (NVRAM) មិនប្តូភោ្ន នឹងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាែំដលសលក្នងងកុំព្យូទ័រ។
ចាប់សផដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ។ ប្បេិនសបងកំហុេឆ្គងសល្ស្ញម្តងសទវត េូមទាក់ទងសៅប្កងមហ៊ុន Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

ឯករារែដលអ្នកកំពុងស្្វងការថត្មប្ងែដល្ំប្ជងលសពកក្នងងការោក់្ូលសៅសលងថាេ ឬថាេបានសពញ។ ព្យាយ៉មថត្មប្ងឯករារសៅថាេសផសេង ឬ
សប្បងថាេែដលមានេមត្ថភាព្ំជាង។

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

កុំសប្បងអកសេរទាំងសនះសលក្នងងសឈា្ម ះឯករារ។

GATE A20 FAILURE ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំអា្្ូររលុង។ ដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាជំាថ្មី ឬ សបងចាបំា្់ ្ូរប្តូរថ្មី។

GENERAL FAILURE ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការមិនអា្អនុភត្តសេ្ក្តីបញ្្ជ បាន។ រារជាទូសៅែតងអមជាមួយព័ត៌មានជាក់ោក់។ ឧទាហរនា៍ Printer out
of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំព្យូទ័រមិនអា្កំនា់តអត្តេញ្ញា នាប្បសភទប្ោយ។ បិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថាេរឹង សហងយប៊ូតកុំព្យូទ័រស្ញពីប្ោយអ៊ុបទិក។ បនាទា ប់មក បិទកុំព្យូទ័រ
ដំសងងងប្ោយថាេរឹងជាថ្មី សហងយសបងកកុំព្យូទ័រម្តងសទវត។ ដំសនាងរការសតេ្ត ប្ោយថាេរឹង សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ប្ោយថាេរឹងមិនសឆប្ងយតបសៅនឹងការបញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ។ បិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថាេរឹង សហងយប៊ូតកុំព្យូទ័រស្ញពីប្ោយអ៊ុបទិក។ បនាទា ប់មក បិទកុំព្យូទ័រ
ដំសងងងប្ោយថាេរឹងជាថ្មី សហងយសបងកកុំព្យូទ័រម្តងសទវត។ ប្បេិនសបងបញ្ហា សលែតសកងតមាន េូមរាកល្បងប្ោយសផសេងសទវត។ ដំសនាងរការសតេ្ត ប្ោយ
ថាេរឹង សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ប្ោយថាេរឹងមិនសឆប្ងយតបសៅនឹងការបញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ។ បិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថាេរឹង សហងយប៊ូតកុំព្យូទ័រស្ញពីប្ោយអ៊ុបទិក។ បនាទា ប់មក បិទកុំព្យូទ័រ
ដំសងងងប្ោយថាេរឹងជាថ្មី សហងយសបងកកុំព្យូទ័រម្តងសទវត។ ប្បេិនសបងបញ្ហា សលែតសកងតមាន េូមរាកល្បងប្ោយសផសេងសទវត។ ដំសនាងរការសតេ្ត ប្ោយ
ថាេរឹង សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell។
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តាោង 4. រារកំហុេឆ្គង្នការភិនិ្្ឆ័យសោគ(បានបន្ត)

រារកំហុេឆ្គង បរិយ៉យ

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ប្ោយថាេរឹងអា្នឹងខូ្។ បិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថាេរឹង សហងយប៊ូតកុំព្យូទ័រស្ញពីអ៊ុបទិក។ បនាទា ប់មក បិទកុំព្យូទ័រ ដំសងងងប្ោយថាេរឹងជាថ្មី
សហងយសបងកកុំព្យូទ័រម្តងសទវត។ ប្បេិនសបងបញ្ហា សលែតសកងតមាន េូមរាកល្បងប្ោយសផសេងសទវត។ ដំសនាងរការសតេ្ត ប្ោយថាេរឹង សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យ
របេ់ Dell។

INSERT BOOTABLE MEDIA ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការកំពុងព្យាយ៉មប៊ូតសៅកាន់សមសឌវែដលមិនអា្ប៊ូតបាន ដូ្ជាប្ោយអ៊ុបទិក។ បញចេូលសមសឌវែដលអា្ប៊ូតបាន។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

ព័ត៌មានការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធប្បព័ន្ធមិនប្តូភោ្ន នឹងការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធហាដែភរ។ រារភាគសប្្ងននឹងសល្ស្ញបនាទា ប់ពីម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំប្តូភបាន
ដំសងងង។ ែកជសប្មងេែដលេមប្េបសលក្នងងកម្ម ភិ្ីដំសងងងប្បព័ន្ធ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE េប្មាប់កា្ត រ្ុ្ងងសប្ៅ ្ូរពិនិត្យការតភា្ជ ប់ែខសេ។ ដំសនាងរការសតេ្ត កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកា្ត រ្ុ្ សលក្នងង ការនិ្្ឆ័យរបេ ់Dell។

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE េប្មាប់កា្ត រ្ុ្ងងសប្ៅ ្ូរពិនិត្យការតភា្ជ ប់ែខសេ។ សបងកកុំព្យូទ័រជាថ្មី សហងយសជវេវាងការប៉ះកា្ត រ្ុ្ ឬកូនកនា្តង រកំងងងសពលទប្មង់ការប៊ូត។ ដំសនាងរការ
សតេ្ត កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកា្ត រ្ុ្ សលក្នងង ការនិ្្ឆ័យរបេ ់Dell។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE េប្មាប់កា្ត រ្ុ្ងងសប្ៅ ្ូរពិនិត្យការតភា្ជ ប់ែខសេ។ ដំសនាងរការសតេ្ត កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកា្ត រ្ុ្ សលក្នងង ការនិ្្ឆ័យរបេ ់Dell។

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE េប្មាប់កា្ត រ្ុ្ ឬបនទាះកា្ត រ្ុ្ងងសប្ៅ ្ូរពិនិត្យសមងលការតភា្ជ ប់ែខសេ។ សបងកកុំព្យូទ័រជាថ្មី សហងយសជវេវាងការប៉ះកា្ត រ្ុ្ ឬប្ោប់្ុ្កំងងងសពលទប្មង់
ការប៊ូត។ ដំសនាងរការសតេ្ត ការជាប់ប្ោប់្ុ្ សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect មិនអា្សផទាបងផ្ទា ត់ការរឹតត្បិត្នការប្គប់ប្គងេិទ្ធិឌីជីថល (DRM) សលសលងឯករារ ដូ្សនះឯករារមិន
អា្ចាក់បង្ហា ញបាន។

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំអា្ជាបញ្ហា ្នកំហុេឆ្គង ឬសោយរារការោក់មិនបានប្តឹមប្តូភ។ ដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំជាថ្ម ីឬ សបងចាំបា្់ ្ូរប្តូរថ្មី។

MEMORY ALLOCATION ERROR េូហ្វែភរែដលអ្នកមានបំនាងស្្វងដំសនាងរការកំពុងមានភាពមិនេុីេង្្វ ក់ោ្ន ជាមួយប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ ឬកម្ម ភិ្ី ឬសេវាកម្មសផសេងសទវត។ បិទកុំព្យូទ័រ រួ្
រង់ចា ំ30 ភិនាទី បនាទា ប់មកសបងកកុំព្យូទ័រជាថ្មី។ ដំសនាងរការកម្ម ភិ្ីម្តងសទវត។ ប្បេិនសបងរារកំហុេឆ្គងសលែតសល្ស្ញមកសទវត ្ូរសមងលឯករារ
េ្តីពីេូហ្វែភរ។

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

ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំអា្ជាបញ្ហា ្នកំហុេឆ្គង ឬសោយរារការោក់មិនបានប្តឹមប្តូភ។ ដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំជាថ្ម ីឬ សបងចាំបា្់ ្ូរប្តូរថ្មី។

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

ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំអា្ជាបញ្ហា ្នកំហុេឆ្គង ឬសោយរារការោក់មិនបានប្តឹមប្តូភ។ ដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំជាថ្ម ីឬ សបងចាំបា្់ ្ូរប្តូរថ្មី។

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

ម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំអា្ជាបញ្ហា ្នកំហុេឆ្គង ឬសោយរារការោក់មិនបានប្តឹមប្តូភ។ ដំសងងងម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំជាថ្ម ីឬ សបងចាំបា្់ ្ូរប្តូរថ្មី។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំព្យូទ័រមិនអា្ែេ្វងរកប្ោយថាេរឹងបាន។ ប្បេិនសបងប្ោយថាេរឹងគជាជាឧបករនា៍ប៊ូតរបេ់អ្នក ្ូរប្បាកដថាប្ោយសនះប្តូភបានដំសងងង ោក់បាន
ប្តឹមប្តូភ សហងយស្្វងបំែនាងែ្កជាឧបករនា៍ែដលអា្ប៊ូតបាន។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការអា្ និងប្តូភផ្អា កដំសនាងរការ ្ូរទាក់ទងសៅប្កងមហ៊ុន Dell។

NO TIMER TICK INTERRUPT បនទាះឈីបសលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធអា្ដំសនាងរការមិនប្បប្តតី។ ដំសនាងរការសតេ្ត System Set សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ ់Dell ។

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

សោកអ្នកសបងកកម្ម ភិ្ីសប្្ងនសពក។ បិទភីនដូ សហងយសបងកម្ម ភិ្ីែដលអ្នក្ង់សប្បងប្បាេ់។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ដំសងងងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការសងងងភិញ។ ប្បេិនសបងបញ្ហា សលែតបន្ត េូមទាក់ទងប្កងមហ៊ុន Dell។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM ROM ែដលជាជសប្មងេបានបោជ័យ។ េួមទាក់ទងសៅប្កងមហ៊ុន Dell។

SECTOR NOT FOUND ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការមិនអា្កំនាត់ទីតាំងែផ្នកសលសលងប្ោយថាេរឹងបាន។ អ្នកអា្នឹងមានែផ្នកែដលខូ្ងត ឬតាោងែ្កចាយឯករារ (FAT)
ែដលមិនដំសនាងរការសលសលងប្ោយថាេរឹង។ ដំសនាងរការសេវាពិនិត្យកំហុេឆ្គងសលង Windows សដងម្បីពិនិត្យរ្នាេមពេ័ន្ធឯករារសលសលង
ប្ោយថាេរឹង។ ្ូរសមងល ការោំប្ទ និងជំនួយែផ្នក Windows េប្មាប់ការែនានាំ (្ុ្សលង
Start#menucascade-separator Help and Support)។ ប្បេិនសបងែផ្នកជាសប្្ងនបាន
ខូ្ងត េូម្មប្ងឯករារបប្មងងទុក (សបងអា្ស្្វងបាន) សហងយបនាទា ប់មកេមាអា តប្ោយថាេរឹង។

SEEK ERROR ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការមិនអា្រកសញងញថតជាក់ោក់សលសលងប្ោយថាេរឹងបាន។

SHUTDOWN FAILURE បនទាះឈីបសលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធអា្ដំសនាងរការមិនប្បប្តតី។ ដំសនាងរការសតេ្ត System Set សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell ។
ប្បេិនសបងរារសល្ស្ញម្តងសទវត េូមទាក់ទងប្កងមហ៊ុន Dell។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធ្នប្បព័ន្ធមិនមានដំសនាងរការ។ ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសៅប្ពីសភប្ងងសដងម្បីរាកថ្ម។ ប្បេិនសបងបញ្ហា សលែតបន្ត រាកល្បងរា្ត រទិន្នន័យ
ជាថ្មីសោយ្ូលសៅកាន់កម្ម ភិ្ីដំសងងងប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មកបិទកម្ម ភិ្ី។ ប្បេិនសបងរារសល្ស្ញម្តងសទវត េូមទាក់ទងប្កងមហ៊ុន Dell។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មែដលបប្មងងទុកែដលោំប្ទការកំនាត់រ្នាេមពេ័ន្ធ្នប្បព័ន្ធអា្ទាមទារការរាកសងងងភិញ។ ភា្ជ ប់កុំព្យូទ័ររបេ់អ្នកសៅប្ពីសភប្ងងសដងម្បីរាកថ្ម។ ប្បេិនសបង
បញ្ហា សលែតបន្ត េូមទាក់ទងប្កងមហ៊ុន Dell។
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តាោង 4. រារកំហុេឆ្គង្នការភិនិ្្ឆ័យសោគ(បានបន្ត)

រារកំហុេឆ្គង បរិយ៉យ

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

សពលសភោ និងកាលបរិស្្ឆទែដលរក្សាសលក្នងងកម្ម ភិ្ីដំសងងងប្បព័ន្ធមិនប្តូភោ្ន នឹងសម៉ាងរបេ់ប្បព័ន្ធ។ ែកែប្បការកំនាត់ជសប្មងេកាលបរិស្្ឆទ និងសពលវា
ោ។

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED បនទាះឈីបសលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធអា្ដំសនាងរការមិនប្បប្តតី។ ដំសនាងរការសតេ្ត System Set សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកា្ត រ្ុ្អា្ដំសនាងរការមិនប្បប្កតី ឬម៉ូឌុលអង្គ្ងចាំអា្្ូររលុង។ ដំសនាងរការសតេ្ត អង្គ្ងចាបំ្បព័ន្ធ និងសតេ្ត កម្មភិ្ីប្គប់ប្គងកា្ត រ្ុ្
សលក្នងង ការភិនិ្្ឆ័យរបេ់ Dell ឬ ទាក់ទងសៅប្កងមហ៊ុន Dell។

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY បញចេូលថាេសៅក្នងងប្ោយសហងយព្យាយ៉មម្តងសទវត។

រារកំហុេប្បព័ន្ធ
តាោង 5. រារកំហុេប្បព័ន្ធ

រារប្បព័ន្ធ បរិយ៉យ

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

កំព្យូទ័រមិនបានបញចេប់ការប៊ូតបីដងភាប្ មៗ្ំសពាះកំហុេដូ្ោ្ន ។

CMOS checksum error RTC ប្តូភបានកំនាត់សងងងភិញ, ដំសងងង BIOS លំនាំសដងមប្តូភបានដំសនាងរការ។

CPU fan failure កង្ហា  CPU មិនដំសនាងរការ។

System fan failure កង្ហា ប្បព័ន្ធិមិនដំសនាងរការ។

Hard-disk drive failure អា្មិនដំសនាងរការប្ោយថាេរឹងសលសពលកំពុង POST។

Keyboard failure កាដា រ្ុ្មិនដំសនាងរការ ឬែខសេរលុង ប្បេិនសបងោក់ែខសេសងងង ភិញសហងយសលមិនអា្សោះប្រាយបញ្ហា បានសទវត ប្តូភបដាូរកាដា រ្ុ្។

No boot device available ោ្ម នែផ្នកែដលអា្ប៊ូតសលសលងប្ោយថាេរឹង ឬ្ខសេប្ោយថាេរឹងមានភាពរលុង ឬក៏ោ្ម នឧបករនា៍ែដលអា្ប៊ូតបាន។

• ប្បេិនសបងហាដប្ោយភ គជាជាឧបករនា៍េប្មាប់ចាប់សផ្តងមសរវប្ំដំសនាងរការ ដូស្្នះប្តូភប្បាកដថាែខសេបាន តភា្ជ ប់ សហងយប្ោយភ បានតសមប្ងងបាន
ប្តឹមប្តូភ និងមានមុខង្រជាឧបករនា៍ចាប់សផ្តងមសរវប្ំដំសនាងរការ ។

• បញចេូលការដំសងងងប្បព័ន្ធសហងយប្តូភប្បាកដថាព័ត៌មានលំោប់ប៊ូតប្តឹមប្តូភ។

No timer tick interrupt ឈីបសលសលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធអា្ស្្វងការមិនដំសនាងរការ ឬ motherboard ោងំ ។

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

កំហុេ S.M.A.R.T ប្ោយថាេរឹងអា្មិនដំសនាងរការ។
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ប្បនានបទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កងមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កងមហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បេិនសបងអ្នកពុំមានអុីន្ជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយបប្តជាភទំនិញ ប័នាោ សភ្ខចេប់ ភិក្កយបប្តទូទាត់ប្បាក ់ឬ កាតាងងកផលិតផល Dell ។

ប្កងមហ៊ុន Dell ផ្តល់នូភជសប្មងេសេវាោំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មងេទាំងសនះអា្ែប្បប្បនលសៅតាមប្បសទេ និងផលិតផល សហងយនិងសេវាកម្មមួយ្ំនួនប្បែហលជាមិនអា្មានសលក្នងងតំបន់របេ់អ្នក។ សដងម្បីទាក់ទងមកប្កងមហ៊ុន Dell ្ំសពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការោបំ្ទែផ្នកបស្ចេកសទេ ឬ
ការបសប្មងសេវាអតិថិជន៖

1. ្ូលសមងលសគហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្បសភទោបំ្ទរបេ់អ្នក។
3. សផទាបងផ្ទា ត់ប្បសទេ ឬតំបន់សលក្នងងបញ្ជីទមាប្ ក់ Choose a Country/Region(សប្ជងេយកប្បសទេ/តំបន់ សលងងសប្កាម្នទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬោបំ្ទែដលេមប្េបែផអាកសៅតាមតប្មូភការរបេ់អ្នក។
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