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ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកិីតប្មូភនមុន

សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ែ្លួនររេ់អនាក។ សលងកែលងែតមានករនាីសិសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានកនាុងឯកសារអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖
● អនាករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
● េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរងេិនរានទិញោច់សោយែងកពីោនា  ប្តូភរានែំសងងងសោយអនុភតិតាមែំសនាងរការសោះែូរតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកចូរអានសេចកិីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកសារ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ) ។

ប្រយ័តនា: ការជួេជុលនសប្ចងនសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអនាករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អនាករួរែតអនុភតិការសោះប្សាយរញ្ហា  និងការជួេជុលសាមញញាៗតាមឯកសារិលិតិលររេ់អនាកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការែូចខាតសោយសារ
ការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការនានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ អាន និងអនុភតិតាមការែនានាេំុភតិិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយិលិតិល។

ប្រយ័តនា: សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្នា ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័តនា: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតិទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សខាសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាង្ីនសទ។

ប្រយ័តនា: សខាសពលអនាកផ្ដា ច់ែែសេប្តូភទាញសខាសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែែសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែែសេែ្លះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សសារែូសចនាះប្រេិនសរងអនាកកំពុងផិ្ច់ែែសេសនះ ប្តូភចុចសខាសលងផ្ទា ងំចាក់សសារមុនសពលអនាកផិ្ច់ែែសេ។ សខាសពលអនាកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មងសែងមីីសជវេវាង ការសទារសៅរក្ីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សិសេងសទវត។ ែូចោនា សនះិងែែរ មុនសពលអនាកភា្ជ រ់ែែសេប្តូភប្រាកែថ្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្រ្ពថ្មពលទាងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីស្្លងង។

ប្រយ័តនា: ប្តូភប្រុងប្រយ័តនាសខាសពលោក់ថ្មលីចូម-អុីយាុងសខាកនាុងកុំព្យូទ័រយូរៃែ។ ថ្មែែលសរាា ងមិនរួរសប្រងសទ សហងយរួរែតប្តូភរានរិូរ និងសរាះសចាលឲ្យរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចែុេែរ្លកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសខាកនាុងឯកសារសនះ។

មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីសជវេវាងែូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អនាក ប្តូភអនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអនាកចារ់សិដាងមសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថ្អនាកសធ្វងតាម សេចកិីែនានាេំិីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាកែន្លងសធ្វងការររេ់អនាករជាមានភាពោរសេ្មង និងសាអា តសែងមីីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
4. ផិ្ច់ែែសេរណិាញទាំងអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័តនា: សែងមីីផិ្ច់ែែសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែែសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកេិន រួចសហងយែកឌុយែែសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ផិ្ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីស្្លងងររេ់ពួកវា។
6. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលសអាយនរ់ ែនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនសាកថ្ម សែងមីីរំសោះថ្មសពលែែលសខាសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែែសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្នា ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

1

6 ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

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


រប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាពសរវរោរ់លមអាិតអំពីជំដនរមមែែលប្តូភសធ្វងមុនសពលអនុភតិតាមការែនានាសំោះសប្រងងរនា្ល េ់ណាមួយ។

េសង្កតសមងលរំរុងរប្មុងប្រយ័តនាេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអនាកសធ្វងការតសម្លងង ឬែំសនាងរការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសម្លងងសប្រងង៖
● រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់។
● ផិ្ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាងំអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថ្មពលអរ្គិេនី AC។
● ផ្ដា ច់ែែសេរណិាញ ទូរេ័ពទា និងែែសេទូររមនារមន៍ទាងំអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD សខាសពលសធ្វងការសខាខាងកនាុង ណាមួយសែងមីីសជវេវាងការែូចខាតរណិាលមកពីសអងិចប្តូសិាទិច (ESD) ។
● រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័តនាសលងកប្មាលែែលប្រឆ្ំងនឹងសិាទិច។
● ពាក់ែេីកសជងងសសេ៊ូមិនចម្លងអរ្គិេនីសែងមីីកាត់រន្ថយកាកាេៃនការឆក់ចរនិ។

ថ្មពលរង់ចាំ

ិលិតិល Dell ែែលមានថ្មពលរង់ចាំប្តូភែតែកសចញមុនសពលអនាកសរងករប្មរ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថ្មពលរង់ចាបំ្តូភការថ្មពលនចារំាច់សខាសពលរិទ។ ថ្មពលសខាខាងកនាុងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្តូភរានសរងកពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សខាសលងរណិាញមូលោ្ឋ ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
កនាុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលងការប្ររ់ប្រងថ្មពលកប្មិតែ្ពេ់សិសេងសទវត។

ែកឌុយសចញ ចុច រ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 15 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថ្មពលែែលសខាេល់សខាកនាុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចងភា្ជ រ់ោនា

ចងភា្ជ រ់ោនា រជានភិធីសា្គេិេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចងនសៅកនាុងកែន្លងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធ្វងតាមរយៈការសប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ (ESD) ។ សខាសពលភា្ជ រ់ែែសេស្្លងងចូលោនា  េូមប្រាកែថ្វាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈនាតុមិនមានសប្សារសហងយមិនមានៃិទាោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែែសេពាក់នឹងកៃែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាំងប្េុងនមួយនឹងែេីកររេ់អនាក សហងយប្តូភប្រាកែថ្អនាកសោះសប្រងងអលង្្ក រទាងំអេ់ែូចន នាងិកាៃែ ែែសេៃែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ រ់ែ្លួនអនាកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

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

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សខាកនាុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពែូចខាតឥងូភសនះមានែ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិនាកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រស្ទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការែូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។
● ែូចខាត –ការែូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការែូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុែង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ៃនការែូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសង្កងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No

POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។
● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាែ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសខាសពលការែូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា

ខាងសប្សទាក់ទងនឹងការែូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា នា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ ៍ឬសប្ចងនែែសែងមីីរោយរាត់សហងយកនាុងសពលតំណាលោនា អាចរណិាលកា្យែូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាមំានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការែូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការែូចខាត ESD៖
● សប្រងែែសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែែសេមិនឆ្លងចរនិឥតែែសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិនាកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិនាកែែលសនាះនឹងរសង្កងនេមា្ព ធែល់ការែូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេនាតុែែលឆ្លងចរនិ កនាុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធ្វងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេនាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេនាតុទាងំសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអនាកសប្តបមរួចោល់កនាុងការែំសងងងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថ្អនាកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីែ្លួន

ររេ់អនាក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះកនាុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ែែលមិនមានការឃ្្ល ំសមងលរជានឧរករនា៍សេវាកម្មែែលសប្រងនទូសៅរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរន ិនីមួយៗមាននាតុិសេំេំខាន់ៗចំនួនរី៖ កប្មាលការពារសិាទិក ែែសេកៃែ និងែែសេភា្ជ រ់។

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖
● Anti-Static Mat – កប្មាលការពារសិាទិករជារោយ សហងយែិនាកអាចប្តូភរានោក់សខាសលងវាកនាុងអំងុងសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សខាសពលសប្រងកប្មាលការពារសិាទិក ែែសេកៃែររេ់អនាករួរសខាជិត សហងយែែសេភា្ជ រ់ប្តូភរានភា្ជ រ់នមួយកប្មាល និងែែកទសទសខាសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុង

ែំសនាងរការ។ សខាសពលោក់ពប្ង្យរានប្តឹមប្តូភ ែិនាកសេវាកម្មអាចប្តូភរានយកសចញពីការូរ ESD សហងយោក់សោយផ្ទា ល់សខាសលងកប្មាល។ ភត្ថុែែលង្យរសេងរនឹង ESD រជាមានេុភត្ថិភាពសខាកនាុងៃែររេ់អនាក សខាសលងកប្មាល ESD សខាកនាុងប្រព័ន្ធ ឬសខាកនាុងការូរ។

ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក 7



● Wrist Strap and Bonding Wire – ែែសេកៃែ និងែែសេភា្ជ រ់អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អនាក និងែែកទសទសខាសលងដែែភរ ប្រេិនសរងមិនតប្មូភកា្យសប្រងកប្មាល ESD ឬភា្ជ រ់នមួយកប្មាលការពារសិាទិក សែងមីីការពារដែែភរែែលោក់សខាសលង
កប្មាលនរសណិាះអាេននា។ ការភា្ជ រ់ោងកាយៃនែែសេកៃែ និងែែសេភា្ជ រ់រវាងែេីកររេ់អនាក កប្មាល ESD និងដែែភរសៅថ្ការភា្ជ រ់។ សប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ែែលមានែែសេកៃែ កប្មាល និងែែសេភា្ជ រ់។ កុំសប្រងែែសេកៃែឥតែែសេ។ ប្តូភែឹងននិចចាថ្ែែសេខាងកនាុងៃនែែសេកៃែង្យនឹងែូចពីការ
ពាក ់និងរែហកធម្មតា សហងយប្តូភែតប្តូភរានពិនិត្យកា្យរានសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សតេិែែសេកៃែ សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតែិនាករឹង ESD សោយៃចែន្យ។ សយងងេូមែនានាកំា្យសធ្វងសតេិ្តសប្រងែែសេកៃែ និងែែសេភា្ជ រ់យ៉ា ងសដចណាេ់មិងកនាុងមួយេរិាហ៍។

● ESD Wrist Strap Tester – ែែសេស្្លងងខាងកនាុងៃនែែសេ ESD ង្យនឹងែូចតាមសពលសភោ។ សខាសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនមានការប្តួតពិនិត្យ វារជានការអនុភតិលអារំិុតកនាុងការសធ្វងសតេិែែសេកា្យរានសទវងទាត់មុនសពលសៅសេវានីមួយៗ សហងយយ៉ា ងសដចណាេ់
សាកលីងមិងកនាុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍សធ្វងសតេិែែសេកៃែរជានភិធីសា្គេិែ៏លអារំិុតេប្មារ់ការសធ្វងសតេដាសនះ។ ប្រេិនសរងអនាកមិនមានឧរករនា៍សាកលីងែែសេកៃែផ្ទា ល់ែ្លួនសទ េូមពិនិត្យសមងលនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អនាក សែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានឧរករនា៍មួយ។ សែងមីីអនុភតិការសធ្វងសតេិ
េូមសោតែែសេភា្ជ រ់ៃនែែសេកៃែសៅកនាុងឧរករនា៍សាកលីង ែនាៈសពលែែលវានរ់នឹងកៃែររេ់អនាក សហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសធ្វងសតេិ។ LED ពនា៌ៃរតងប្តូភរានរំ្្លជាប្រេិនសរងការសធ្វងសតេិរានសនរជ័យ សហងយ LED ពនា៌ប្កហមប្តូភរាន្្លជា សហងយេំសងងសោទននឹងរន្លជាសងងង ប្រេិនសរងការសធ្វងសតេិ
រោជ័យ។

● Insulator Elements – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់កនាុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យែូចែូចនប្រអរ់កែន្លងទទួលកំសៅផ្្ល េទាិច កា្យឆ្្ង យពីែិនាកខាងកនាុងែែលនអុីេូងង់ សហងយនសរៗយៗមានរនទាុកែ្ពេ់។
● Working Environment – មុនសពលោក់សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសខាទីតាងំអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការសប្រងឧរករនា៍េប្មារ់ររិសា្ថ នមាា េុីនសមរជាែុេពីេប្មារ់ររិសា្ថ នៃិទាតុ ឬចល័ត។ មាា េុីនសមប្តូភរានែំសងងងនធម្មតាសខា

កនាុងសធនាងសខាកនាុងមជមមនា្ឌ លទិននាន័យ កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័តែែលនធម្មតាប្តូភរានោក់សខាសលងតុការិយ៉ល័យ ឬទូ។ ប្តូភែេ្វងរកកែន្លងសធ្វងការោរសេ្មងែែលទូោយែែលមិនមានធូលី និងមានទំហំធំល្មមេប្មារ់ោក់ឧរករនា៍ ESD នមួយនឹងទំហំរែន្ថម សែងមីីេប្មួលែល់ប្រស្ទៃនប្រព័ន្ធ
ែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសធ្វងការក៏រួរែតមិនមានអុីេូងង់ែែលអាចរណិាលកា្យមានប្ពឹតិិការនា៍ ESD ។ សខាសលងៃិទាការង្រ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងផ្្ល េទាិចសិសេងសទវតរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុីង ឬ 30 េង់ទីែមាប្តពីែិនាកែែលង្យែូច មុន
សពលសធ្វងការសលងដែែភរណាមួយសោយោងកាយ។

● ESD Packaging – ឧរករនា៍ ESD ង្យែូចទាងំអេ់ប្តូភែតប្តូភរានែឹកជញ្ជូន និងទទួលសខាកនាុងការសភចែចារ់ែែលមានេុភត្ថិភាពសិាទិក។ រួរសប្រងថង់ែែក ថង់រិទមាត់ការពារសិាទិកការសប្រងសេងរ។ រាុែនិ អនាករួរែតរញ្ជូនប្តលរ់មកភិញនូភែិនាកែែលែូចសោយសប្រងប្រាេ់ថង់
ESD និងការសភចែចារ់ែូចោនា ែែលែិនាកថ្មីរានមកែល់។ ថង់ ESD រួរែតប្តូភរានរត់ពីសលង សហងយរិទជិត សហងយេមា្ភ រសភចែចារ់សសានា ែូចោនា ទាងំអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសខាកនាុងប្រអរ់សែងមែែលែិនាកថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ង្យែូចរួរែតប្តូភរានែកសចញពីការសភចែចារ់ែតសខាសលងៃិទា
ការង្រែែលការពារសោយ ESD សហងយមិនោក់សប្រងងរនា្ល េ់សខាសលងកំពូលៃនថង់ ESD សទ សប្ពាះមានែតែិនាកខាងកនាុងៃនថង់រាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសខាកនាុងៃែររេ់អនាក សខាសលងកប្មាល ESD សខាកនាុងប្រព័ន្ធ ឬសខាខាងកនាុងថង់ការពារសិាទិក។

● Transporting Sensitive Components –សខាសពលមានការែឹកជញ្ជុនេមាេភារ ESD ែែលង្យែូចែូចនសប្រងងេប្មារ់ការផ្្ល េ់រិូរ ឬសប្រងងែែលប្តូភសិញាងប្តងរ់សៅ Dell វាេំខាន់កនាុងការោក់សប្រងងទាំងសនះសខាកនាុងថង់ការពារសិាទិក
េប្មារ់ការែឹកជញ្ជូនមានេុភត្ថិភាព។

សេចកិីេសង្ខរៃនការការពារ ESD

ែនានាំកា្យសប្រងែែសេកៃែែែសេ ESD ែររប្រៃពនាី និងកប្មាលការពារសិាទិកប្ររ់សពលសភោ សខាសពលសធ្វងការសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះ វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់កនាុងការរក្សាទុកសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យែូចោច់សោយែងកពីែិនាកអុីេូងង់ទាងំអេ់សខាសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម សហងយរួរសប្រងសប្រង
ថង់ការពារសិាទិកេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេនាតុង្យែូចទាងំសនាះ។

ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច
សខាសពលែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងែូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរៗងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទាំងសនះសខាកនាុងការូរប្រឆ្ងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមានេុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

ការសលងកឧរករនា៍

េូមប្រកាន់ខា្ជ រ់សៅនឹងការែនានាែំូចខាងសប្កាមសខាសពលសលងកឧរករនា៍ធ្ងន់ៗ៖

ប្រយ័តនា: កុំសលងកទម្ងន់សលងេពី 50 សផ្ន។ ែតងែតសប្រងធននានរែន្ថមឬសប្រងឧរករនា៍សលងកសមកានិច។

1. សរវរចំជំហរែែលរឹងមាំ រក្សាសជងងររេ់អនាកកា្យសចញពីកែន្លងែែលមានសេ្ថរភាពសហងយតប្មង់ប្មាមសជងងររេ់អនាកសចញសប្ស។
2. ពប្ងឹងសាច់ែុំក់លសពាះ។ សាច់ែុំសពាះជួយែល់ឆអាឹងែនាងររេ់អនាកសខាសពលអនាកសលងកភត្ថុសងងង។
3. សលងកសោយសប្រងសជងងររេ់អនាក មិនែមនែនាងររេ់អនាកសងងងយ។
4. រក្សារនទាុកឲ្យសខាជិត។ កាលណាវាកាន់ែតជិតសៅឆអាឹងែនាងររេ់អនាក សនាះអនាកសប្រងកមា្ល ងំែនាងកាន់ែតតិត។
5. រក្សាកា្យែនាងររេ់អនាកឈរប្តង់ មិនថ្សពសលងកសងងង ឬោក់ភត្ថុចុះ។ កុំរែន្ថមទម្ងន់ៃនោងកាយររេ់អនាកសៅកាន់រនទាុកែែលប្តូភសលងក។ សជវេវាងការរង្វិលោងកាយនិងែនាងររេ់អនាក។
6. អនុភតិតាមរសចចាកសទេែូចោនា សនះែែរ ែតតាមលំោរ់រ្គញ្ចា េសខាសពលោក់ចុះរនទាុកែែលប្តូភសលងក។

សប្កាយពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអនាករានរញចារ់ែំសនាងរការសោះែូរណាមួយ ប្តូភប្រាកែថ្ អនាករានភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងសប្ស កាត និងែែសេខាងសប្សមុននឹងសរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេទូរេ័ពទា ឬែែសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: សែងមីីភា្ជ រ់ែែសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែែសេចូលសៅកនាុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅកនាុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីស្្លងងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
4. ប្រេិនសរងចាំរាច់ សិទាបងផ្ទា ត់ថ្កុំព្យូទ័រែំសនាងរការប្តឹមប្តូភឬអត់ សោយែំសនាងរការការភិនិច្ឆ័យ ePSA។

8 ការសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
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េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក

10 េមាេភារេំខាន់ៗៃនប្រព័ន្ធររេ់អនាក



1. រប្មរចំសហវង
2. សប្រងងែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ
3. ប្ទនារ់កង្ហា រ
4. សប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ
5. អង្គែំសនាងរការ
6. ប្ោយថ្េអុរទិក
7. ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ
8. រ៊ូតុងថ្មពល
9. តួ
10. េ៊ុមខាងមុែ
11. អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល
12. ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230
13. ឧរាល័រ
14. កាតឥតែែសេ
15. កុងតាក់ប្រារ់ែំនាឹងសពលសោះតួ
16. មាូឌុលអង្គចងចាំ
17. ឧរករនា៍អានកាតសមសឌវ
18. កាតពប្ងីករែន្ថម

ចំណា:ំ Dell ិិល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលែសប្រងងរនា្ល េ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែងមែែលរានទិញ។ សប្រងងរនា្ល េ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការនានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែិនាកលក់ Dell ររេ់អនាកេប្មារ់ជសប្មងេៃនការទិញ។
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រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវរោរ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសខាកនាុងប្រព័ន្ធ។

DDR4

អង្គចងចាំ DDR4 (ទិននាន័យសទ្វរែងជំនាន់ទីរួន) នជំនាន់ែែលមានសលីងនសលៗននងមុនសរងសប្របរសធវនសៅនឹងរសចចាក ភិទ្យា DDR2 និង DDR3 និងមានេមត្ថភាពរហូតែល់សៅ 512 GB សរងសប្របរសធវរសៅនឹងចំនួនអតិររមា 128 GB ររេ់ DDR3 កនាុងមួយ
DIMM ។ អង្គចងចាំថ្មភនិេមមាលកម្ម DDR4 រជាមានរន្លឹះែុេោនា ពី SDRAM និង DDR សែងមីីោោងំអនាកសប្រងពីការែំសងងងប្រស្ទអង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភសៅកនាុងប្រព័ន្ធ។

DDR4 ប្តូភការថ្មពល 20% តិចនង ឬប្តឹមែត 1.2 ភ៉ុលសរងសប្របរសធវរសៅនឹង DDR3 ែែលប្តូភការថ្មពលអរ្គិេនី 1.5 ភ៉ុលសែងមីីែំសនាងរការ។ DDR4 ក៏ោំប្ទិងែែរនូភមាូែថ្មពលថ្មថ្មីែែលអនុញ្ញា តឲ្យឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចូលសៅកនាុងការរង់ចាំសោយមិនចាំរាច់រីស្គហ្វេ
អង្គចងចារំរេ់វាសងងយ។ មាូែថ្មពលចុះប្តូភរានសររំពឹងថ្នឹងកាត់រន្ថយការសប្រងថ្មពលេម្ងំពី 40 សៅ 50 ភាររយ។

ព័ត៌មានលមអាិតអំពី DDR4

មានភាពែុេោនា តិចតួចរវាងមាូឌុលអង្គចងចា ំDDR3 និង DDR4 ែូចរានោយខាងសប្កាម។

ភាពែុេោនា ៃនរនា្ល ក់រន្ធ

រនា្ល ក់រន្ធសខាសលងមាូឌុល DDR4 េ្ថិតសខាទីតាំងសិសេងពីទីតាំងសខាសលងមាូឌុល DDR3 ។ រនា្ល ក់ទាងំពីរសខាសលងែរមរញចាូលរាុែនិទីតាំងរន្ធសខាសលង DDR4 មានភាពែុេោនា រនិិចរនិួច សែងមីីោោងំមាូឌុលពីការែំសងងងសៅកនាុងផ្ទា ងំ ឬសភទិកាែែលមិនប្តូភោនា ។

រូរ 1. ភាពែុេោនា ៃនរនា្ល ក់

រសង្កងនកប្មាេ់

មាូឌុល DDR4 មានភាពប្កាេ់នង DDR3 រនិិចរនិួចសែងមីីរែន្ថមប្េទារ់េញ្ញា រែន្ថមសទវត។

រូរ 2. ភាពែុេោនា ៃនកប្មាេ់

ែរមសកាង

មាូឌុល DDR4 មានែរមសកាងសែងមីីជួយកនាុងការរញចាូល និងកាត់រន្ថយភាពតឹងសលង PCB អំងុងសពលែំសងងងអង្គចងចាំ។
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រូរ 3. ែរមសកាង

កំហុេអង្គចងចាំ
រញ្ហា អង្គចងចាសំលងសអប្កង់ប្រព័ន្ធ កូែរោជ័យ 2,3 ។ ប្រេិនសរងអង្គចងចាំមិនែំសនាងរការសទ សអប្កង់ LCD នឹងមិនសរងកសទ។ សោះប្សាយរញ្ហា មិនែំសនាងរការអង្គចងចាំសោយសាកលីង មាូឌុលអង្គចងចាំែែលសា្គ ល់លអាសខាកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង្គចងចាំសខាខាងសប្កាមប្រព័ន្ធ ឬសខាសប្កាមកិារចុចែូចសខាកនាុង
ប្រព័ន្ធចល័តមួយចំនួន។

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ DDR4 ប្តូភរានរញចាូលសខាកនាុងផ្ទា ំងសហងយែមនែមនន DIMM ែែលអាចជំនួេែូចែែលរានរង្ហា ញ និងរញ្្ជ ក់សទ។

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសង្កងតសងងងសខាឆ្នា  ំ1996 ។ វារានជួយេប្មួលយ៉ា ងខា្ល ំងែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ស ែូចន ស៉ៅា េ៍ កិារចុច ប្ោយភឺខាងសប្ស និងមាា េុីនប្ពីន។

តាោង 1. ការភិភឌ្ឍៃន USB 

ប្រស្ទ អប្តារញ្ជូនទិននាន័យ ប្កុម ឆ្នា ំិ លិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps SuperSpeed 2010

USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)

អេ់រយៈសពលនសប្ចងនឆ្នា ំ USB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ែ្លួនថ្នេិង់ោរសខាកនាុងពិ្ពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា ៍រាុែនិមានការទាមទារសលីងនកាន់ែតសប្ចងននងមុនសោយដែែភរកុំព្យូទ័រែែលរហ័េនងមុន ប្ពមទាងំកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចងន។ USB 3.1 ជំនាន់ទី
2 នចុងសប្កាយអាចសឆ្លងយតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជនសោយរិតតាមប្ទឹេិី វាមានសលីងនសលៗងនង 10 ែង ៃនជំនាន់មុនររេ់ែ្លួន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេៃន USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

● អប្តារញ្ជូនទិននាន័យែ្ពេ់នងមុន (រហូតែល ់5 Gbps)

● រសង្កងនកំោំងរណិាញភា្ជ រ់នអតិររមា និងរសង្កងននូភថ្មពលេប្មារ់កា្យឧរករនា៍ែែលប្តូភការថ្មពលខា្ល ំង
● មុែង្រប្ររ់ប្រងថ្មពលថ្មី
● ការសិទារទិននាន័យ Full-duplex និងោបំ្ទប្រស្ទរញ្ជូនថ្មី
● អាចសប្រងនមួយនឹង USB 2.0 ែែលប្តូភោនា
● ែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី

ប្រនានរទខាងសប្កាមសឆ្លងយតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកញារ់អំពី USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 ។

សលីងន
រចចាុរីននាសនះមានមាូតសលីងន 3 ែែលរានកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.2 ជំនាន់ទ ី1/USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 និង USB 3.2 ជំនាន់ 2x2 ចុងសប្កាយ។ សនាះរជា Super-Speed, Hi-Speed និង Full-Speed។ មាូត
SuperSpeed ថ្មីមានសលីងនរញ្ជូនទិននាន័យ 4.8 Gbps ។ ែនាៈែែលលក្ខនាៈរសចចាកសទេសខារក្សាមាូត Hi-Speed និង Full-Speed USB ែែលប្តូភរានសា្គ ល់នទូសៅថ្ USB 2.0 និង 1.1 មាូតែែលយជាតក៏សខាែំសនាងរការកនាុងសលីងនចំនួន
480 Mbps និង 12 Mbps និងប្តូភរក្សាសែងមីីអាចឲ្យសប្រងរាននមួយនឹងឧរករនា៍ជំនាន់មុនែែលប្តូភោនា ។

USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 េសប្មចេមិទ្ធិលរានែ្ពេ់ខា្ល ងំនង សោយការផ្្ល េ់រិូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

● រណិាញភា្ជ រ់ រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងរន្ធ USB 2.0 ែែលមានប្សារ់ (េូមសមងលរូរភាពខាងសប្កាម)។
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● USB 2.0 ពីមុនមានែែសេរួន (ែែសេចរនិ, ែែសេែី, និងែែសេទិននាន័យ មួយរូ េប្មារ់រញចាូនទិននាន័យសិសេងោនា ) USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ោក់រែន្ថមែែសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំោរ់ែែសេរញចាូនចរនិ រំសពញោនា ពីររូ (ចរនិទទួល និងចរនិរញ្ជូន) េប្មារ់ការរួមរញចាូលោនា
េរុរៃនការតភា្ជ រ់ ែែសេប្រាំរីសខាកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែែសេ។

● USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 សប្រងអុិនធជាសហ្វេទិននាន័យទិេសទ្វ ននងការសរវរចំពាក់កណិាលេទាួនៃន USB 2.0 ។ ការសធ្វងែររសនះរសង្កងនកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេិី 10 ែង។

សោយសាររចចាុរីននាសនះ កំសនាងនតប្មូភការការរញចាូនទិននាន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍ិទាុកែែលមានទំហំនសប្ចងន សតោ៉ៃរ កាសមោ៉ឌីជីថលែែលមានសមដ្គ ្ីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលៗនប្ររ់ប្ោន់េំោរ់រញចាូនទិននាន័យសទ។ សលងេពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0
ែែលអាចចូលសៅែល់សលីងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480 Mbps សទ ែែលសធ្វងឲ្យការសិទារទិននាន័យប្រប្ពឹតិសៅរានកនាុងសលីងនប្រែហល 320 Mbps (40 MB/ភិនាទី) -សលីងនសិទារទិននាន័យអតិររមានក់ែេិងកនាុងសពលរចចាុរីននា ។ ែូចោនា សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយងងទំនងននឹងសញងញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រងប្រាេ់កនាុងពិ្ពនក់ែេិង ។ សខាសលីងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10x សលង USB 2.0។

ការអនុភតិ
USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 សរងកិ្លូភ និងិិល់នូភទំហំរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែងមីីែចកចាយនូភរទពិសសាធន៍នរួមកាន់ែតប្រសេងរសងងង។ ែែលភីសែអូ USB កំររានិទាុក ពីមុន (តាងំពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងួមភីសែអូ) វាង្យប្េួលប្េៃមថ្ នមួយ 5 សៅ 10 ែងៃន
កប្មិតរញ្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូ USB រួរែតែំសនាងរការកាន់ែតលអា។ DVI តំនា-ែតមួយ ប្តូភការទំហំប្រតិរតិិការសិញាងសចញជិត 2Gbps។ ែែល 480Mbps សខាមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសខាសពលអនារត ។ នមួយនឹងសលីងន
4.8Gbps, េិង់ោរសនះ នឹងែេ្វងរកភិធីចូលសៅកនាុងិលិតិលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រងប្រាេ ់USB ែូចនប្រព័ន្ធិទាុកទិននាន័យ RAID ខាងសប្ស។

ោយនាមខាងសប្កាមសនះរជាន ិលិតិល USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 SuperSpeed ែែលមាន៖

● ប្ោយថ្េរឹង USB ែឌេថរ់ខាងសប្ស
● ប្ោយថ្េរឹង USB ចល័ត
● ែុំរំែរកប្ោយ USB & អាោរ់ទ័រ
● ប្ោយ USB Flash & ឧរករនា៍អាន
● ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង USB

● USB RAIDs

● ប្ោយសមសឌវអុរទិក
● ឧរករនា៍ពហុសមសឌវ
● ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
● កាតអាោរ់ទ័រ USB & ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រណិាញ

េមត្ថភាពែែលអាចសធ្វងការរួមោនា រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថ្ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសធ្វងសងងងយ៉ា ងប្រុងប្រយ័តនាចារ់ពីសពលចារ់សិិងមសែងមីីឲ្យវាអាចសប្រងរួមោនា នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សខាសពលែែល USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ រ់ថ្ម ីែូសចនាះមានែែសេថ្មីសែងមីីទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាព
សលីងនៃនសភទិកាថ្មីែែលែំសនាងរការសលៗននងមុនសនាះ ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សខាែតរក្សារូរោងចតុសកានាែែែល ែែលមានរន្ធភា្ជ រ ់USB 2.0 ចំនួនរួនសខាទីតាំងែូចពីមុន។ ការភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាសំែងមីីសធ្វងការទទួល និងរញ្ជូនទិននាន័យសោយឯកោជ្យ មានសខាសលងែែសេ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 និងមាន
ទំនាក់ទំនងសខាសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់ SuperSpeed USB េមប្េរ។

HDMI 1.4b

ប្រនានរទសនះពន្យល់អំពី HDMI 1.4b និងលក្ខនាៈពិសេេនមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចប្រទាក់ៃនអូឌីយាូ / ភីសែអ ូសោយឌីជីថលទាងំអេ់ ែែលោំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម សោយមិនមានការរប្ងួម។ HDMI ិិល់នូភចំនុាចប្រទាក់រវាងប្រ្ពអូឌីយា ូ/ ភីសែអូឌី ជីថលែែលអាចសប្រង
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូឌីជីថលែែលអាចសប្រងរាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ សោលរំនាងកម្ម ភិធីេប្មារ់ទូរទេសេន៍ HDMI និងឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចមីងរជាកាត់រន្ថយែែសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ
HDMI ោបំ្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេិង់ោរែ្ពេ់ ឬមានរុនាភាពែ្ពេ់រូករួមនឹងអូឌីយាូឌីជីថលចំរុះតាមែែសេែតមួយ។
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លក្ខនាៈពិសេេ HDMI 1.4b

● HDMI Ethernet Channel (ឆ្ែនលអុីេជានាិត HDMI) - រែន្ថមរណិាញែែលមានសលីងនសលៗនសៅតំនា HDMI ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្រងទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលមាន IP ររេ់ពួកសរសោយោ្ម នែែសេ
Ethernet ោច់សោយែងក។

● Audio Return Channel (ឆ្ែនលអូឌីយាូប្តងរ់) - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្សារ់សែងមីីសិញាងទិននាន័យអូឌីយាូ "អារ់្គេទាីម" សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញសោយមិនចារំាច់ប្តូភការែែសេអូឌីយាូោច់សោយែងកពីោនា ។
● 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រញចាូល /រសញចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអ ូ3D េំខាន់ៗែែលប្តួេប្តាយិ្លូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងសហ្គម 3D សខាិទាះ។
● Content Type (ប្រស្ទមាតិកា) - ការចារ់េញ្ញា ភា្ល មៗៃនប្រស្ទមាតិការវាងឧរករនា៍រង្ហា ញ និងឧរករនា៍ប្រ្ព សរងកទូរទេសេន៍សែងមីីរសង្កងនប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពែែលែិអាកសលងប្រស្ទមាតិកា
● Additional Color Spaces (ទំហំពនា៌រែន្ថម)- រែន្ថមការោំប្ទេប្មារ់មាូែែលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រងកនាុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ
● 4K Support (ោំប្ទ 4K) - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p ោំប្ទការរង្ហា ញជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធឌីជីថលែែលសប្រងសខាកនាុងសោងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចងន
● HDMI Micro Connector (ឧរករនា៍តភា្ជ រ់ HDMI មីប្ក)ូ - ឧរករនា៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសិសេងសទវតែែលោបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p

● Automotive Connection System (ប្រព័ន្ធតភា្ជ រ់រថយន)ិ - ែែសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីេប្មារ់ប្រព័ន្ធ ភីសែអូរថយនិែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីរំសពញនូភការទាមទារែតមួយរត់ៃនការតាមោនររិសា្ថ  ែនាៈសពលែែលិិល់រុនាភាពពិត HD

រុនាេមីតិិ HDMI

● រុនាភាព HDMI សិទារេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងួមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់មាត់រំិុត។
● HDMI តៃម្លទារិិល់ជូននូភរុនាភាពនិងមុែង្រៃនចំនុាចប្រទាក់ឌីជីថលក៏ែូចនការោបំ្ទប្ទង់ប្ទាយភីសែអូែែលមិនរានរប្ងួមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធិភាពសលងការចំណាយ។
● អូឌីយាូ HDMI ោំប្ទប្ទង់ប្ទាយអូឌីយាូសប្ចងនពីសេិសរ៉អូេិង់ោរែល់េំសងងពហុឆ្ែនលសខាជុំ ភិញ
● រន្ធ HDMI រួមរញចាូលោនា នូភ ភីសែអូ និងពហុឆ្ែនលអូឌីយាូ សៅកនាុងែែសេែតមួយកាត់រន្ថយៃថ្លចំណាយ ភាពេ្មុរសា្ម ញ និងការភាន់ប្ចលំៃនែែសេនសប្ចងនែែលរចចាុរីននាកំពុងសប្រងសខាកនាុងប្រព័ន្ធ A/V

● HDMI ោំប្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រ្ពភីសែអូ (ែូចនឌីភីឌី) និង DTV ែែលសធ្វងឲ្យមាននូភមុែង្រថ្មី

រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ 15



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ

ឧរករនា៍ែែលរានែនានាំ
ទប្មង់ការកនាុងឯកសារសនះតប្មូភឲ្យមានឧរករនា៍ែូចខាងសប្កាម
● ទួនាជាភីេមានែិ្លេំែរាតតូច
● ទួរនាជាភីេ # 1 មាា ក Phillips

● ឧរករនា៍ោេ់រា្ល េទាិកខានា តតូច

រញ្ជីទំហំស្ចចា
តាោង 2. រញ្ជីទំហំស្ចចា  

េមាេភារ
M2x3 M2X4 6-32X1/4"

ប្ោយថ្េរឹង 1

សជងងទប្ម HDD/ODD 1

ប្ោយអុរទិក 1

WLAN 1

កាត SSD 1

អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល (PSU) 3

មាូឌុល IO 6

អង់ែតនខាងកនាុង

ឧរករនា៍អានកាត 2

ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ 1 8

សជងងទប្ម I/O ខាងមុែ 1

រ្លង់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
ែិនាកសនះពន្យល់រង្ហា ញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ និងមានចុះអកសេររង្ហា ញពីរន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់។

4
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រូរ 4. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូ C-Media

រូរ 5. ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយាូ Realtek
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1. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មពល ATX (ATX_CPU1 និង ATX_CPU2)
2. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កង្ហា រ CPU (Fan_CPU)
3. រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា ំ(DIMM1, DIMM2)
4. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ M.2 2230/2280 (េប្មារ់ SSD)
5. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កុងតាក់ថ្មពល (PWR_SW)
6. រន្ធឧរករនា៍អានកាត SD
7. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មពល ATX (ATX_SYS)
8. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ M.2 2230 (េប្មារ់កាត WLAN)
9. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទិននាន័យ SATA 3.0 (SATA0)
10. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទិននាន័យ SATA 3.0 (SATA3)
11. ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មពល SATA 3.0 (SATA_PWR)
12. រន្ធពប្ងីករែន្ថម PCIe (SLOT1៖ PCIe x1, SLOT2៖ PCIe x16)
13. ថ្មប្ោរ់េំែរាត
14. រន្ធ CPU

រប្មរចំសហវង

ការសោះរប្មរចំសហវង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំរប្មរចំសហវង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ៖
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។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកពីរប្ោរ់ សហងយរុញរប្មរចំសហវងសែងមីីសោះវាសចញពីតួ។
2. សលងករប្មរចំសហវងសចញពីតួ។

ការែំសងងងរប្មរចំសហវង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកផ្្ល េ់រិូរេមាេភារ ចូរ សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តែំសងងង៖

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងរប្មរចំសហវង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 19



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមេនទាះសលងរប្មរចំសហវងនមួយរន្ធ សហងយែំសងងងរប្មរចំសហវងសលងតួ។
2. រុញរប្មរចំសហវងេំសៅមកខាងមុែៃនអង្គប្រព័ន្ធ សហងយរឹតរនិឹងស្ចចា ក់លមួកចំនួនពីរសែងមីីភា្ជ រ់រប្មរចំសហវងសៅនឹងតួ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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េ៊ុម

ការសោះេ៊ុមខាងមុែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. ោក់កុំព្យូទ័ររញមរ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំេ៊ុមខាងមុែ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោេ់ថនាមៗ សហងយសោះេនទាះេ៊ុមខាងមុែតាមលំោរ់ចារ់ពីខាងសលង។
2. រង្វិលរប្មរមុែសចញពីតួ។

ការែំសងងងេ៊ុមខាងមុែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។
● ោក់កុំព្យូទ័ររញមរ។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 21



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងេ៊ុមខាងមុែ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមេនទាះសលងេ៊ុមនមួយរន្ធសខាសលងតួ។
2. រង្វិលរប្មរមុែែររសៅកាន់តួសហងយរុញវាឲ្យចូលទីតាងំ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

3.5 អុីញ ប្ោយថ្េរឹង

ការសោះប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ៖
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែែសេទិននាន័យ និងែែសេថ្មពល SATA ពីប្ោយថ្េរឹង សហងយសោះស្ចចា  #6-32 ចំនួនពីរប្ោរ់។
2. សលងកសហងយសោះប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញសចញពីសជងងទប្ម ។

ការែំសងងងប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយថ្េរឹង 3.5 អុីញ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 23



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ប្ោយរឹងសៅកនាុងសជងងទប្មប្ោយថ្េរឹងសហងយតប្មឹមសញនាបរសខាសលងសជងងទប្មនមួយរន្ធសខាសលងប្ោយថ្េរឹង។
2. ចារ់ស្ចចា  #6-32 ចំនួនពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ 3.5 អុីញ ប្ោយថ្េរឹងសៅសជងងទប្ម។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សជងងទប្ម HDD/ODD

ការសោះសជងងទប្ម HDD/ODD

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ 3.5 អុីញ HDD ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងសជងងទប្ម HDD/ODD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

24 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រំសោះែែសេ SATA និងែែសេថ្មពល ODD សចញពីេនទាះសលងែិនាកចំសហវងៃនសជងងទប្ម ODD ។
2. សោះស្ចចា  #6-32 ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម ODD សៅនឹងតួ។
3. សលងកសជងងទប្ម ODD សចញពីតួ។
4. រុញ ODD សែងមីីសោះសសាវា។
5. ផិ្ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទិននាន័យ និងថ្មពល SATA សចញពី ODD ។
6. សលងកសហងយសោះសជងងទប្ម ODD សចញពីតួ។

ការែំសងងងសជងងទប្ម HDD/ODD

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងសជងងទប្ម HDD/ODD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

26 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្ម ODD សលងអង្គប្រព័ន្ធសហងយភា្ជ រ ់ODD SATA និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មពល
2. រុញសជងងទប្ម ODD សៅកនាុងតួ។
3. រុញរញចាូលសជងងទប្ម ODD ែែលតប្មឹមរន្ធសលងសជងងទប្ម ODD នមួយតួ។
4. ចារ់ស្ចចា  #6-32 មួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ ODD សៅនឹងតួ។
5. ញាត់ែែសេ SATA តាមរសណិាយេនទាះៃនសជងងទប្ម ODD ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង 3.5 អុីញ HDD។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

28 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ប្ោយអុរទិច

ការសោះប្ោយថ្េអុរទិក

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ 3.5 អុីញ HDD។
4. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំង ODD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  M2x3 ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិកសៅសជងងទប្ម។
2. សោះប្ោយអុរទិកសចញពីសជងងទប្ម។

ការែំសងងងប្ោយថ្េអុរទិក

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយឌីេអុរទីកសហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

30 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលប្ោយអុរទិកសៅកនាុងសជងងទប្ម ODD ។
2. ចារ់ស្ចចា  M2x3 ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្ោយអុរទិកសៅនឹងសជងងទប្ម។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម HDD/ODD។
2. ែំសងងង 3.5 អុីញ HDD ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំមាូឌុលអង្គចងចាំ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់តួសលងចំសហវងខាងសំិា។
2. សប្រងប្មាមៃែររេ់អនាកសោយប្រុងប្រយ័តនាសែងមីីោេ់សរងកសញនាបរភា្ជ រ់សខាខាងចុងនិមួយៗៃនរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
3. ចារ់កាន់មាូឌុលអង្គចងចាសំខាជិតែសង្កបរេុភត្ថិភាព រនាទា រ់មកសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសចញថនាមៗពីរន្ធអង្គចងចា ំ។

ចំណា:ំ អនុភតិសារសងងងភិញនូភជំដនទី 2 ែល់ជំដនទី 4 សែងមីីសោះមាូឌុលអង្គចងចាំសិសេងៗសទវតែែលរានែំសងងងកនាុងកំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 31



ចំណា:ំ សធ្វងការកត់ចំណារំន្ធ និងការែនានាំៃនមាូឌុលអង្គចងចាំសែងមីីោក់វាចូលភិញកនាុងរន្ធរានប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមាូឌុលអង្គចងចាំពិរាកកនាុងការសោះសចញ ចូរោក់មាូឌុលអង្គចងចា ំចូលសហងយសចញភិញ សែងមីីសោះវាសចញពីកនាុងរន្ធ ។

ប្រយ័តនា: សែងមីីការពារពីការែូចខាតសៅសលងមាូឌុលអង្គចងចាំ ចូរកាន់មាូឌុលអង្គចងចាសំខាែរម។ េូមកុំរាះេមាេភារសខាសលងមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សខាសលងមាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសខាសលងរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញរញចាូលមាូឌុលអង្គចងចាសំៅកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់មាូឌុលអង្គចងចា ំរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាំរត់ចូលទីតាងំ សហងយែសង្កបរភា្ជ រ់វាសខានឹងកែន្លង។

ចំណា:ំ ែសង្កបរភា្ជ រ់រានប្តលរ់សៅទីតាងំនរ់សសារ។ ប្រេិនសរងសោកអនាកមិនសេំសងងរ្លីកសទ សោះមាូឌុលអង្គចងចាំរួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងមាូឌុលអង្គចងចាំពិរាកកនាុងការសោះសចញ ចូរោក់មាូឌុលអង្គចងចា ំចូលសហងយសចញភិញ សែងមីីសោះវាសចញពីកនាុងរន្ធ ។

ចំណា:ំ សែងមីីការពារពីការែូចខាតសៅសលងមាូឌុលអង្គចងចា ំចូរកាន់មាូឌុលអង្គចងចាំសខាែរម។ េូមកុំរាះេមាេភារសខាសលងមាូឌុលអង្គចងចា។ំ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម ODD ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

32 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



កាតប្កាហ្វិក

ការសោះកាតប្កាហ្វិក

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញពីទីតាំងកាតប្កាហ្វិក សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលងកេនទាះទាញសែងមីីសរងកទា្វ រ PCIe ។
2. រុញ សហងយទរ់សថរភា្ជ រ់សខាសលងរន្ធកាតប្កាហ្វិក សហងយសលងកកាតប្កាហ្វិកសចញពីរន្ធកាតប្កាហ្វិក។
3. សលងក សហងយសោះកាតប្កាហ្វិកសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 33



ការែំសងងងកាតប្កាហ្វិក

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំកាតប្កាហ្វិក សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមកាតប្កាហ្វិកនមួយឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាត PCI-Express សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោយសប្រងរសង្្គ លតប្មឹម ភា្ជ រ់កាតសខាកនាុងឧរករនា៍ភា្ជ រ ់សហងយេង្កត់វាចុះឲ្យែនាន។ ចូរប្រាកែថ្កាតប្តូភរានោក់ចូលទីតាំងរានេ៊ុរលអា។
3. សលងកេនទាះទាញសែងមីីរិទទា្វ រ PCIe ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

34 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ថ្មប្ោរ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: ការសោះថ្មប្ោរ់េំែរាតនឹងកំនាត់សងងងភិញៃនការកំនាត់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សៅលំនាសំែងម។ រួរកត់ចំណាអំំពីការកំនាត់កម្ម ភិធីែំសងងង BIOS មុនសពលសោះប្ោរ់ថ្មេំែរាត។

2. សោះ រប្មរចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងថ្មប្ោរ់េំែរាតសហងយិិល់រូរភារង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កុំព្យូទ័រសលងចំសហវងខាងសំិា។
2. រុញែងរំសោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសខាសលងរន្ធថ្មប្ោរ់េំែរាត សែងមីីសោះថ្មប្ោរ់េំែរាតសចញពីរន្ធ។
3. សោះ ថ្មប្ោរ់េំែរាត។

ការែំសងងងថ្មប្ោរ់េំែរាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាងំថ្មប្ោរ់េំែរាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 35



រញចាូលថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅកនាុងរន្ធថ្មសោយែិនាកខាងសលែរូក (+) ផ្ញា រសងងង សហងយរុញថ្មឲ្យចូលកនាុងរន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2230

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

36 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងពីរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័តនា: ប្ោយ SSD ង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័តនាសពលកាន់ប្ោយ SSD ។

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 37



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងរនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230។
2. តប្មឹមរនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 នមួយេនទាះសខាសលងរន្ធកាត M.2 ។
3. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 ចូលសៅកនាុងរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម HDD/ODD។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 2280

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

38 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



រូរភាព៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ សហងយសលងកប្ោយសា្ថ នភាពរឹងពីរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រយ័តនា: ប្ោយ SSD ង្យែរករាក់។ េូមប្រយ័តនាសពលកាន់ប្ោយ SSD ។

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280 សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 39



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. កំនាត់ទីតាំងរនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280។
2. តប្មឹមរនា្ល ក់សខាសលងប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2280 នមួយសថរសខាសលងរន្ធកាត M.2 ។
3. រុញប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 ចូលសៅកនាុងរន្ធកាត M.2 សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង 2230 សៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម HDD/ODD។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សជងងទប្ម ODD។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងកាតឥតែែសេ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

40 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កាតឥតែែសេសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងសលងកសជងងទប្មកាតឥតែែសេសចញពីកាតឥតែែសេ។
3. ផិ្ច់ែែសេអង់ែតនសចញពីកាតឥតែែសេ។
4. រុញ សហងយសោះកាតឥតែែសេពីខាងប្ជុងសចញពីរន្ធកាតឥតែែសេ។

ការែំសងងងកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

ចំណា:ំ សែងមីីសជវេវាងការែូចខាតចំសពាះកាតឥតែែសេ េូមកុំោក់ែែសេណាមួយសខាពីសប្កាមវា។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងកាតឥតែែសេ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 41



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែែសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
តាោងខាងសប្កាមសនះិិល់នូភរូរោងពនា៌ែែសេអង់ែតនេប្មារ់កាតឥតែែសេែែលោបំ្ទសោយកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តាោង 3. សប្ោងពនា៌ែែសេអង់ែតន 

ឧរករនា៍តភា្ជ រ់សខាសលងកាតឥតែែសេ ពនា៌ែែសេអង់ែតន

េំខាន់ (ប្តីសកានាពនា៌េ) ពនា៌េ

រនាទា រ់រនសេំ (ប្តីសកានាពនា៌ស្ច្ម ) ពនា៌ស្ច្ម

2. រុញ សហងយោក់សជងងទប្មកាតឥតែែសេសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់អង់ែតនសខាសលងកាត WLAN ។
3. តប្មឹមរនា្ល ក់សខាសលងកាតឥតែែសេនមួយសថរសខាសលងរន្ធកាតឥតែែសេ។
4. រុញកាតឥតែែសេកនាុងប្ជុងមួយសៅកនាុងរន្ធកាតឥតែែសេៃនផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កាតឥតែែសេសៅ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម ODD
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

42 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



កាត SD

ការសោះឧរករនា៍អានកាតសមសឌវ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សប្ោងខាងមុែ។
4. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងរប្មរខាងមុែ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែែសេថ្មពល PSU ពីសលងឧរករនា៍អានកាត SD ។
2. សោះស្ចចា  M3x5 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានកាត SD សៅនឹងតួ។
3. សលងកសហងយសោះឧរករនា៍អានកាត SD សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងឧរករនា៍អានកាតសមសឌវ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍អានកាតសមសឌវ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 43



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ឧរករនា៍អានកាន SD សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសោយប្រាកែថ្ឧរករនា៍អានកាត SD សខាោរសេ្មងសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ចារ់ស្ចចា  M3x5 ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានកាត SD សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រត់ែែសេថ្មពល PSU ពីខាងសលងឧរករនា៍អានកាន SD ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម HDD/ODD។
2. ែំសងងង េ៊ុមខាងមុែ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ែុំស្្លងង

ការសោះអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ សប្ោងខាងមុែ។
4. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។

ចំណា:ំ ចូរកំនាត់េំោល់ការោក់ែែសេទាងំអេ់សខាែនាៈែែលអនាកសោះវា សែងមីីអនាកអាចោក់វាភិញរានប្តឹមប្តូភ សខាសពលអនាកោក់អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរនាទា រ់សនះរង្ហា ញពីទីតាងំអង្គិ្គតិ្គង់ថ្មពល សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

44 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 45



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

ការែំសងងងអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

ការប្ពមាន: ែែសេ និងរន្ធសខាែិនាកខាងសប្កាយៃនឧរករនា៍ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលមានោក់ពនា៌ចំណាសំែងមីីរង្ហា ញចំនួនវ៉ាត់ថ្មពលែែលែុេៗោនា ។ ចូរប្រាកែថ្អនាកសោតែែសេចូលសៅរន្ធែែលប្តឹមប្តូភ។ សរងសធ្វងមិនប្តូភសទ វាអាចរណិាលឲ្យមានការែូចខាតឧរករនា៍ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល និង/ឬ េមាេភារ
ប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

46 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 47



48 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញអង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅកនាុងតួរហូតែល់សថរភា្ជ រ់រត់ចូលទីតាំង។
2. ចារ់ស្ចចា  (#6-32) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់អង្គិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅនឹងតួ។
3. ោក់ែែសេថ្មពលតាមរន្លង ែែសេសខាសលងតួសហងយភា្ជ រ់ែែសេថ្មពលសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែលសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សជងងទប្ម HDD/ODD។
2. ែំសងងង េ៊ុមខាងមុែ។
3. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
4. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការប្ពមាន: កែន្លងទទួលកំសៅអាចនឹងសសិសពលប្រតិរតិិការធម្មតា។ ទុកសពលសភោប្ររ់ប្ោន់សែងមីីកា្យកំសៅចុះប្តនក់មុនសពលអនាករាះវា។

ប្រយ័តនា: សែងមីីកា្យអង្គែំសនាងររការប្តនក់នអតិររមា េូមកុំរាះកែន្លងសិទារកំសៅសខាសលងកែន្លងទទួលកំសៅ។ នតិខា្ល ញ់សខាកនាុងែេីកររេ់អនាកអាចកាត់រន្ថយេមត្ថភាពចម្លងកំសៅររេ់ខា្ល ញ់កំសៅ។

2. សោះ រប្មរចំសហវង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ 65 W សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 49



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលទួណាភីេក់លេំែរាតតាមរសណិាយែរមមានោក់េញ្ញា ទាងំរួនៃនេ៊ុមកង្ហា រ សហងយរុញថនាមៗេំសៅសៅកង្ហា រសែងមីីផិ្ច់េ៊ុមកង្ហា រសចញពីសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ។
2. សលងក សហងយសោះេ៊ុមកង្ហា រសចញពីអង្គប្រព័ន្ធ។
3. ផ្ដា ច់ែែសេកង្ហា រ GPU សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. រន្ធូរស្ចចា ក់លមួករួនប្ោរ់តាមលំោរ់រ្គញ្ចា េនរនិរនាទា រ់ (4->3->2->1) ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. សលងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសចញពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

ប្រយ័តនា: សរងេិននអង្គែំសនាងរការ ឬឧរករនា៍ទទួលកំសៅប្តូភរានោក់ េូមសប្រងខា្ល ញ់កំសៅែែលិដាល់សខាកនាុងកញចារ់ឧរករនា៍សែងមីីនានារានថ្ការចំលងកំសៅអាចេសប្មចរាន។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ 95 W សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

50 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមរន្ធស្ចចា សលងកង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅនមួយរន្ធស្ចចា សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោយអនុភតិតាមលំោរ់ (1->2->3->4) ចូរមួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកែែលភា្ជ រ់កង្ហា រអង្គែំសនាងរការ និងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ភា្ជ រ់ែែសេកង្ហា រអង្គែំសនាងរការសៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ោក់េ៊ុមកង្ហា រសលងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅតាមតប្មុយែែលមានោក់េញ្ញា  សហងយខាទា េ់វាសៅកនាុងទីតាងំ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
2. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អង្គែំសនាងរការ

ការសោះអង្គែំសនាងរការ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សោះ រប្មរចំសហវង។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 51



3. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

ចំណា:ំ អង្គែំសនាងរការអាចនឹងសខាែតសសិរនាទា រ់ពីកុំព្យូទ័ររិទ។ ទុកសពលឲ្យអង្គែំសនាងរការចុះប្តនក់មុនសោះវាសចញ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងអង្គែំសនាងរការ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េង្កត់ចុះសលងែងចុះសប្កាម សហងយរនាទា រ់មករុញវាសចញពីអង្គែំសនាងរការសែងមីីរំសោះវាសចញពីសថរភា្ជ រ់។
2. ទាញែង សចញពីអង្គែំសនាងរការឲ្យអេ់ រួចសរងករប្មរអង្គែំសនាងរការ។

ប្រយ័តនា: សខាសពលសោះអង្គែំសនាងរការសចញ េូមកុំរាះម្ជុលែែលសខាកនាុងរុន្ធសនាះ ឬក៏សធ្វងឲ្យភត្ថុណាមួយនា្ល ក់សលងម្ជុលកនាុងរន្ធសនាះ។

3. សលងកអង្គែំសនាងរការថនាមៗសចញពីរន្ធអង្គែំសនាងរការ។

ការែំសងងងអង្គែំសនាងរការ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកោក់េមាេភារចូល សោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញមុនសធ្វងការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

52 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាំងអង្គែំសនាងរការ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចូរប្រាកែថ្ ែងរំសោះសចញែែលសខាសលងរន្ធអង្គែំសនាងរការរជាប្តូភរានសរងកទាំងប្េុងកនាុងទីតាំងសរងកចំហ។
ចំណា:ំ ប្ជុងៃនម្ជុលទី 1 ៃនអង្គែំសនាងរការមានប្តីសកានាែែលប្តូភោនា នឹងប្តីសកានាៃនប្ជុងម្ជុលទី 1 សលងរន្ធអង្គែំសនាងរការ។ សខាសពលែែលអង្គែំសនាងរការោក់រានប្តឹមប្តូភ ប្ជុងទាំងរួននឹងសេ្មងកម្ពេ់ោនា ។ ប្រេិនសរងប្ជុងមួយ ឬសប្ចងនៃនអង្គែំសនាងរការរជាែ្ពេ់នងោនា  មានន័យថ្អង្គែំសនាងរការ
មិនរានោក់ប្តឹមប្តូភសទ។

2. តប្មឹមរនា្ល ក់ សលងអង្គែំសនាងរការនមួយសថរសខាសលងសជងងទប្មអង្គែំសនាងរការ សហងយោក់អង្គែំសនាងរការសៅកនាុងរន្ធអង្គែំសនាងរការ។

ប្រយ័តនា: ប្តូភប្រាកែថ្រនា្ល ក់រប្មរអង្គែំសនាងរការមិនប្តូភរានោក់ទីតាំងសខាខាងសប្កាមរសង្្គ លតប្មង។

3. សខាសពលែែលអង្គែំសនាងរការប្តូភរានោក់ចូលេ៊ុរកនាុងរន្ធសហងយ ទាញែងចុះ សហងយោក់វាពីសប្កាមសថរសខាសលងរប្មរអង្គែំសនាងរការ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
3. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 53



ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមែំសនាងរការសខាកនាុង មុននឹងសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានរក្សាទុកសខាកនាុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ អនាកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអនាកសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

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

ចំណា:ំ មុននឹងផ្ដា ច់ែែសេសចញពីប្រព័ន្ធ េូមកត់ចំណាអំំពីទីតាំងររេ់ឧរករនា៍តភា្ជ រ់ែូសចនាះអនាកអាចតភា្ជ រ់ែែសេសងងង ភិញរានប្តឹមប្តូភរនាទា រ់ពីអនាករដាូរផ្ទា ងំប្រព័ន្ធរួច។

2. សោះ រប្មរចំសហវង។
3. សោះ េ៊ុមខាងមុែ។
4. សោះ សជងងទប្ម HDD/ODD។
5. សោះ ប្ោយថ្េអុរទិក។
6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
7. សោះ កាតប្កាហ្វិក។
8. សោះ ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចាំ Intel Optane ។
9. សោះ កាតឥតែែសេ។
10. សោះ ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត។
11. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធែំសនាងរការ និង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកស៉ិៅ ។
12. សោះ អង្គែំសនាងរការ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

54 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 55



56 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់កុំព្យូទ័រសលងចំសហវងខាងសំិា។
2. សោះស្ចចា  (#6-32) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម I/O ខាងមុែសៅនឹងតួ សហងយសោះសជងងទប្ម I/O មុែសចញ។
3. ផិ្ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ATEX ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល ម្ជុល-4 ពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. ផិ្ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ATEX ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល ម្ជុល-6 ពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ផ្ដា ច់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេថ្មពល SATA សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ផិ្ច់ែែសេ SATA សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ផ្ដា ច់ែែសេកុងតាក់ថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. សោះស្ចចា  (#6-32) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងតួ។
9. សោះស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងតួ។
10. សលងកផ្ទា ងំប្រព័ន្ធពីប្ជុងមួយ សហងយសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសចញពីតួ។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអនាកសោះែូរេមាេភារ ចូរសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធ្វងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តកនាុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង៖

ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ 57



58 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រុញរន្ធ I/O ខាងមុែ សខាសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅកនាុងរន្ធ I/O ខាងមុែសខាសលងតួ សហងយតប្មឹមរន្ធស្ចចា សខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធនមួយរន្ធស្ចចា សខាសលងតួ។
2. តប្មឹមសជងងទប្ម I/O ខាងមុែនមួយរន្ធសលងតួ។
3. ោក់អង្គប្រព័ន្ធរញមរ សហងយភា្ជ រ់វាសោយសប្រងស្ចចា  #6-32 ប្រាំរីប្ោរ់សៅនឹងតួ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x4) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅនឹងតួ។
5. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ATEX ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល ម្ជុល-4 សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ ATEX ិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល ម្ជុល-6 សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
7. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែែសេថ្មពល SATA សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. ភា្ជ រ់ែែសេ SATA សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
9. ភា្ជ រ់ែែសេកុងតាក់ថ្មពលសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង អង្គែំសនាងរការ។
2. ែំសងងង កែន្លងទទួលកំសៅ។
3. ែំសងងង ឧរករនា៍អានកាតសមសឌវ។
4. ែំសងងង កាត WLAN
5. ែំសងងង ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង/មាូឌុលអង្គចងចា ំIntel Optane។
6. ែំសងងង កាតប្កាហ្វិក។
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7. ែំសងងង មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
8. ែំសងងង សជងងទប្ម HDD/ODD។
9. ែំសងងង េ៊ុមខាងមុែ។
10. ែំសងងង រប្មរចំសហវង។
11. អនុភតិតាមភិធីសខាកនាុង រនាទា រ់ពីសធ្វងការសខាខាងកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ សា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្តូភរានរក្សាទុកសខាកនាុងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។ អនាកប្តូភែតរញចាូលសា្ល កសេវាកម្មសខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS រនាទា រ់ពីអនាកសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

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

60 ការសោះសប្រងង និងែំសងងងសប្រងងសងងងភិញ



ការែំសងងងប្រព័ន្ធ
ការែំសងងងប្រព័ន្ធឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងដែែភរ និងជសប្មងេកប្មិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំនាត់ប្រព័ន្ធ អនាកអាច៖
● ផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ NVRAM រនាទា រ់ពីអនាករែន្ថម ឬយកដតែភរសចញ
● សមងលការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធដតែភរប្រព័ន្ធ
● សរងក ឬរិទឧរករនា៍រួមរញចាូលោនា
● កំនាត់កប្មិតប្ររ់ប្រងែំសនាងរការ និងថ្មពល
● ប្ររ់ប្រងេនិិេុែកុំព្យូទ័រររេ់អនាក

ទិែ្ឋភាពអំពី BIOS

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

ការចូលកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS

អំពីកិចចាការសនះ

សរងក (ឬ សរងកសារសងងងថ្មី) កុំព្យូទ័រររេ់អនាក សហងយចុច F2 ភា្ល ម។

មុជានុយរ៊ូត
ចុច <F12> សខាសពលងូសដ្គ  Dell រានរង្ហា ញសែងមីីចារ់សិិងមមុជានុយរ៊ូតែតមួយែងនមួយនឹងរញ្ជីឧរករនា៍រ៊ូតែែលប្តឹមប្តូភេប្មារ់ប្រព័ន្ធ។ ជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ និងការែំសងងង BIOS ក៏មានសខាកនាុងមុជានុយសនះិងែែរ។ ឧរករនា៍ែែលមានោយរញ្ជីសខាសលងមុជានុយរ៊ូតអាប្េ័យសលងឧរករនា៍ែែលអា
ចរ៊ូតរានសខាកនាុងប្រព័ន្ធ។ មុជានុយរ៊ូតសនះមានប្រសយ៉ជន៍សខាសពលអនាកព្យាយ៉មរ៊ូតសៅកាន់ឧរករនា៍ពិសេេណាមួយ ឬចង់ ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ។ ការសប្រងមុជានុយរ៊ូតមិនមានែកែប្រ ណាមួយចំសពាះលំោរ់រ៊ូតែែលមានសខាកនាុង BIOS សទ។

ជសប្មងេទាំងសនះរជា៖
● រ៊ូត UEFI៖

○ អនាកប្ររ់ប្រង Windows

● ជសប្មងេសិសេងសទវត៖
○ ការែំសងងង BIOS

○ ការអារ់សែតដ្វា េ BIOS

○ ការភិនិច្ឆ័យសោរ
○ ការកំនាត់មាូតផ្្ល េ់រិូររ៊ូត

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

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

Down arrow (ប្ពួញ
ចុះសប្កាម)

ផ្្ល េ់ទីសៅកាន់វាលរនាទា រ់។

Enter (រញចាូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្ជងេយកតៃម្លសខាកនាុងប្រអរ់ែែលរានសប្ជងេសរីេ (ប្រេិនសរងមាន) ឬអនុភតិតាមតំនាសខាកនាុងប្រអរ់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬរប្ងួមរញ្ជីទមា្ល ក់ ប្រេិនសរងមាន។

5
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ប្ោរ់ចុច Navigation (រុករក)
Tab (សថរ) ផ្្ល េ់ទីសៅៃិទាសផិ្តរនាទា រ់។

Esc រនដាសៅទំព័រមុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យសមងលសអប្កង់េំខាន់។ ចុច Esc សខាកនាុងសអប្កង់េំខាន់់ រង្ហា ញសារមួយឲ្យអនាកប្តូភរក្សាការផ្្ល េ់រដាូរណាមួយភា្ល មៗ និងចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធសងងងភិញ។

លំោរ់រ៊ូត
លំោរ់រ៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងការែំសងងងប្រព័ន្ធែែលកំនាត់ការតសម្លងងប្រព័ន្ធ និងរ៊ូតសោយផ្ទា ល់សៅឧរករនា៍នក់ោក់ (ឧទហរនា៍៖ ប្ោយអុរទិក ឬប្ោយរឹង)។ អំងុងសពលសតេដាសោយែ្លួនឯងសលងថ្មពល (POST), សខាសពលនិមិតិេញ្ញា  Dell សចញសងងង អនាកអាច៖
● ចូលសៅកាន់ការែំសងងងប្រព័ន្ធ សោយចុចប្ោរ់ចុច F2

● ទាញយកមុជានុយរ៊ូតែតមួយែង សោយចុចប្ោរ់ចុច F12

មុជានុយរ៊ូតមួយែងរង្ហា ញឧរករនា៍ែែលអនាកអាចរ៊ូតពីរួមទាំងជសប្មងេភិនិច្ឆ័យ។ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរួមមាន៖ ជសប្មងេមុជានុយរ៊ូតរជា៖

● ប្ោយចល័ត (សរងមាន)
● ប្ោយ STXXXX (សរងមាន)

ចំណា:ំ XXX រង្ហា ញសលែប្ោយ SATA ។

● ប្ោយអុរទិក (សរងមាន)
● ប្ោយថ្េរឹង SATA (សរងមាន)
● ការភិនិច្ឆ័យសោរ

ចំណា:ំ ការសប្ជងេសរីេDiagnostics នឹងរង្ហា ញសអប្កង់ កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យ ។

សអប្កង់លំោរ់រ៊ូតក៏រង្ហា ញជសប្មងេចូលសប្រងសអប្កង់ (System Setup) ែំសងងងប្រព័ន្ធិងែែរ។

ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាប្េ័យសៅសលងកុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ែែលរានែំសងងងររេ់វា នាតុែែលោយសខាកនាុងែិនាកសនះអាចនិងមិនរង្ហា ញសងងងសទ។

តាោង 4. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន 

ព័ត៌មានទូសៅអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ

កំែនា BIOS រង្ហា ញសលែកំែនា BIOS។

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រអនាក។

សា្ល កប្ទព្យេកម្ម រសង្កងតសា្ល កសេវាកម្មប្រព័ន្ធ។

សា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញសា្ល កមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទិលិត រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទិលិតររេ់កុំព្យូទ័រ។

កាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទនមាចា េ់កម្មេិទ្ធិររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលែកូែសេវាកម្មរហ័េ រង្ហា ញសលែកូែសេវាកម្មរហ័េកុំព្យូទ័រ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ

អង្គចងចាំែែលរានែំសងងង រង្ហា ញចំនួនអង្គចងចាំប្តូភរានែំសងងងេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

អង្គចងចាំែែលមាន រង្ហា ញអង្គចងចាំែែលមានេរុរររេ់កុំព្យូទ័រ។

សលីងនអង្គចងចាំ រង្ហា ញសលីងនអង្គចងចា។ំ

មាូតឆ្ែនាលអង្គចងចាំ រង្ហា ញមាូតឆ្ែនាល មួយឬសទ្វ។

រសចចាកភិទ្យាអង្គចងចាំ រង្ហា ញរសចចាកភិទ្យាែែលរានសប្រងេប្មារ់អង្គចងចាំ។

ទំហំ DIMM 1 រង្ហា ញទំហំអង្គចងចាំ DIMM 1 ។

ទំហំ DIMM 2 រង្ហា ញទំហំអង្គចងចាំ DIMM 2 ។

ព័ត៌មានអំពី PCI
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តាោង 4. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយព័ត៌មានប្រព័ន្ធមាា េុីន (រានរនិ)

ព័ត៌មានទូសៅអំពីប្រព័ន្ធមាា េុីន

SLOT2 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពី PCI ររេ់កុំព្យូទ័រ។

SLOT3 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពី PCI ររេ់កុំព្យូទ័រ។

SLOT5_M.2 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពី PCI ររេ់កុំព្យូទ័រ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គែំសនាងរការ

ប្រស្ទអង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញប្រស្ទអង្គែំសនាងរការ។

ចំនួនេនាូល រង្ហា ញចំនួនេនាូលសខាសលងអង្គែំសនាងរការ

សលែេមា្គ ល់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញកូែកំនាត់អង្គែំសនាងរការ។

សលីងននាងិការចចាុរីននា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការរចចាុរីននា។

សលីងននាងិកាអរីរមា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការអរីរមា។

សលីងននាងិកាអតិររមា រង្ហា ញសលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការអតិររមា។

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

ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L3 ររេ់អង្គែំសនាងរការ រង្ហា ញទំហំឃ្្ល ំងេមា្ង ត់ L2 ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

េមត្ថភាព HT រង្ហា ញថ្សតងអង្គែំសនាងរការមានេមត្ថភាព HyperThreading (HT) ឬអត់។

រសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីត រង្ហា ញថ្សតងរសចចាកភិទ្យា 64 រ៊ីតប្តូភរានសប្រងប្រាេ់ឬអត់។

ព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍។

SATA-0 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ SATA ររេ់កុំព្យូទ័រ។

SATA-1 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ SATA ររេ់កុំព្យូទ័រ។

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

អាេយោ្ឋ ន LOM MAC រង្ហា ញអាេយោ្ឋ ន LOM MAC ររេ់កុំព្យូទ័រ

ឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូ រង្ហា ញប្រស្ទឧរករនា៍រញ្្ជ ភីសែអូររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រញ្្ជ េំសងង រង្ហា ញអំពីឧរករនា៍រញ្្ជ េំសងងររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍ Wi-Fi រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ឥតែែសេររេ់កុំព្យូទ័រ។

ឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេ រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍រ្ល៊ូធូេររេ់កុំព្យូទ័រ។

លំោរ់រ៊ូត

លំោរ់រ៊ូត រង្ហា ញលំោរ់រ៊ូត

ជសប្មងេរញ្ជីរ៊ូត រង្ហា ញជសប្មងេរ៊ូតែែលមាន។

េនដាិេុែប្ចករ៊ូត UEFI

ននិចចា សលងកែលងែត Internal HDD សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធសែងមីីសេនាងេុំឲ្យអនាកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសខាសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។ លំនាសំែងម៖ រានសរងក

ននិចចា សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធសែងមីីសេនាងេុំឲ្យអនាកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសខាសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។ លំនាសំែងម៖ រានរិទ

មិនែែល សរងក ឬរិទប្រព័ន្ធសែងមីីសេនាងេុំឲ្យអនាកសប្រងប្រាេ់រញចាូលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងសខាសពលកំពុងរ៊ូតសៅប្ចកចូលរ៊ូត UEFI ពីមុជានុយរ៊ូត F12 ។ លំនាសំែងម៖ រានរិទ

កាលររិសច្ឆទ/សពលសភោ រង្ហា ញកាលររិសច្ឆទរចចាុរីននាកនាុងទប្មង់ MM/DD/YY និងសមាា ងរចចាុរីននាកនាុងទប្មង ់HH:MM:SS AM/PM ។

តាោង 5. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

NIC ភា្ជ រ់នមួយ ប្ររ់ប្រងឧរករនា៍រញ្្ជ  LAN ែែលនរ់នឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

សរងក UEFI Network Stack សរងក ឬរិទ UEFI Network Stack។

ប្រតិរតិិការ SATA កំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធមាូតប្រតិរតិិការររេ់ឧរករនា៍រញ្្ជ ប្ោយថ្េរឹង SATA ែែលរួមរញចាូលោនា ។

ប្ោយ សរងក ឬរិទប្ោយសិសេងៗសខាសលងផ្ទា ងំ។

SATA-0 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ SATA ររេ់កុំព្យូទ័រ។

SATA-1 រង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧរករនា៍ SATA ររេ់កុំព្យូទ័រ។
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តាោង 5. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (រានរន)ិ

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

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

ររាយការនា៍ SMART សរងក ឬរិទការោយការនា៍ SMART អំងុងសពលចារ់សិដាងមប្រព័ន្ធ។

ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធ USB

សរងកការោំប្ទរ៊ូតតាម USB សរងក ឬរិទការរ៊ូតតាមឧរករនា៍ិទាុក USB ែូចនប្ោយថ្េរឹងខាងសប្ស ប្ោយអុរទិក និងប្ោយ USB ។

សរងកែំសនាងរការរន្ធ USB ខាងមុែ សរងក ឬរិទែំសនាងរការរន្ធ USB ខាងមុែ។

សរងកែំសនាងរការរន្ធ USB ខាងសប្កាយ សរងក ឬរិទែំសនាងរការរន្ធ USB ខាងសប្កាយ

ការកំនាត់ USB ខាងមុែ សរងក ឬរិទែំសនាងរការរន្ធ USB ខាងមុែ។

ការកំនាត់ USB ខាងសប្កាយ សរងក ឬរិទែំសនាងរការរន្ធ USB ខាងសប្កាយ

អូឌីយាូ មុែង្រសនះសរងក ឬរិទឧរករនា៍រញ្្ជ អូឌីយូែែលរួមរញចាូលោនា

ឧរករនា៍សិសេងៗសទវត សរងក ឬរិទឧរករនា៍សខាសលងផ្ទា ងំសិសេងៗ

តាោង 6. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយភីសែអូ 

ភីសែអូ

ពហុសអប្កង់ សរងក ឬរិទែំសនាងរការពហុសអប្កង់។

សអប្កង់ចមីង កំនាត់ ឬផ្្ល េ់រិូរសអប្កង់រមម។

តាោង 7. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយេនដាិេុែ 

េនិិេុែ

ពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង កំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រង។

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ កំនាត់ ផ្្ល េ់រដាូរ ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ។

ពាក្យេមា្ង ត់ HDD-0 ខាងកនាុង កំនាត់, រិូរ, ឬលុរពាក្យេមា្ង ត់ររេ់ប្ោយថ្េរឹងខាងកនាុង។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ ប្ររ់ប្រងចំនួនតួអកសេរអរីរមា និងអតិររមាែែលរានអនុញ្ញា តេប្មារ់ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងអនាកប្ររ់ប្រង។

ផ្្ល េ់រិូរពាក្យេំង្ត់ សរងក ឬរិទការផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងដែឌីេសខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាពកម្ម ភិធីរង្ករ់សែរេ៊ុល UEFI សរងក ឬរិទការអារ់ែែត BIOS តាមរយៈកញចារ់អារ់សែត UEFI capsule ។

េនដាិេុែ PTT

PTT សរងក សរងក ឬរិទ ភាពសមងលសញងញៃនរសចចាកភិទ្យាសជៗនក់សៅសលងរចនាេម្ព័ន្ធ (PTT) ចំសពាះប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។

េមាអា ត លំនាសំែងម៖ រានរិទ

PPI ByPass េប្មារ់ Clear Command សរងក ឬរិទែំសនាងរការ TPM Physical Presence Interface (PPI)។ សខាសពលសរងកែំសនាងរការ ការកំនាត់សនះនឹងអនុញាតឲ្យ OS រំលងការ
សោតសងងងៃនផ្ទា ំងអនាកសប្រងប្រាេ់ BIOS PPI សខាសពលែែលអនុភតិ Clear Command ។ ការផ្្ល េ់រិូរការកំនាត់សនះនឹងមានប្រេិទ្ធភាពភា្ល មៗ។ តាមលំនាំសែងម៖
រានរិទែំសនាងរការ

ោច់ខាត (R) សរងក ឬរិទអនិរមុែមូឌុល BIOS ៃនសេវាកម្ម Computrace(R) ែែលនជសប្មងេរែន្ថមពី Absolute Software ។

Admin Setup Lockout (ការចាក់សសាការែំសងងងអនាកប្ររ់ប្រង) អនុញ្ញា តឲ្យោោងំអនាកសប្រងប្រាេ់ពីការចូលរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់សខាសពលពាក្យេមា្ង ត់អនាកប្ររ់ប្រងប្តូភរានកំនាត់។

Master Password Lockout (ការចាក់សសាពាក្យេមា្ង ត់សម) រិទការចាក់សសារពាក្យេមា្ង ត់សម ពាក្យេមា្ង ត់ររេ់ដែឌីេប្តូភែតជប្មះសចញមុនសពលរដាូរការកំនាត់។

SMM Security Mitigation (ការកាត់រន្ថយេនិិេុែ SMM) ការសរងក ឬរិទែំសនាងរការប្រព័ន្ធេប្មួលេុភត្ថិភាព SMM

តាោង 8. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព 

រ៊ូត េុភត្ថិភាព

រ៊ូតេុភត្ថិភាពសរងក សរងក ឬរិទលក្ខនាៈពិសេេររេ់រ៊ូតេុភត្ថិភាព

មាូែរ៊ូតេុភត្ថិភាព ែកែប្រលក្ខនាៈៃនការរ៊ូតេុភត្ថិភាព សែងមីីអនុញ្ញា តការវាយតៃម្ល និងប្រតិរតិិការៃនប្ោយភឺហត្ថសលខា UEFI ។

● មាូតោក់សប្រង—លំនាំសែងម៖ រានសរងកែំសនាងរការ
● Audit Mode-លំនាសំែងម៖ រានរិទែំសនាងរការ

64 ការែំសងងងប្រព័ន្ធ



តាោង 8. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយរ៊ូតេុភត្ថិភាព (រានរន)ិ

រ៊ូត េុភត្ថិភាព

មាូតោក់សប្រង សរងក ឬរិទែំសនាងរការ មាូតោក់សប្រង។

មាូែសាភនកម្ម សរងក ឬរិទែំសនាងរការ Audit Mode ។

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ

ការប្ររ់ប្រងកូនសសាជំនាញ សរងក ឬរិទ Expert Key Management (ការប្ររ់ប្រង ប្ោរ់ចុចជំនាញ)

ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចមាូែតាមតប្មូភការ សប្ជងេយកតៃម្លតាមតប្មូភការេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងប្ោរ់ចុចជំនាញ

តាោង 9. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយ Intel Software Guard Extensions 

Intel Software Guard Extensions

ការសរងក Intel SGX សរងក ឬរិទ Intel Software Guard Extensions ។

ទំហំអង្គចងចាំរែន្ថម កំនាត់ទំហំអង្គចងចាំរប្មុងរែន្ថមររេ់ Intel Software Guard Extensions ។

ការអនុភតិ

ោបំ្ទពហុេនាូល សរងកពហុេនាូល។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក។

Intel SpeedStep សរងក ឬរិទរសចចាកភិទ្យា Intel Speedstep ។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក។

ចំណា:ំ ប្រេិនរានសរងក សលីងននាងិកាអង្គែំសនាងរការ និងភ៉ុលេនាូលប្តូភរានែកេប្មួលភា្ល មសោយែិអាកសលងការិទាុកររេ់អង្គែំសនាងរការ។

C-States Control សរងក ឬរិទ សា្ថ នភាពសែកររេ់អង្គែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក។

Intel TurboBoost សរងក ឬរិទមាូត Intel TurboBoost ររេ់អង្គែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក។

ការប្ររ់ប្រង HyperThread សរងក ឬរិទ HyperThreading សខាកនាុងអង្គែំសនាងរការ។

លំនាសំែងម៖ រានសរងក។

ការប្ររ់ប្រងថ្មពល

ការសិារ AC សងងងភិញ កំនាត់េកម្មភាពអ្វីសែងមីីឲ្យកុំព្យូទ័រអនុភតិសខាសពលថ្មពលប្តូភរានសិារសងងង ភិញ។

សរងក Intel Speed Shift Technology (រសចចាក ភិទ្យារដាូរសលីងន
Intel)

សរងក ឬរិទ រសចចាកភិទ្យារដាូរសលីងន Intel ។

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

លំនាសំែងម៖ រានរិទ។

ោបំ្ទការោេ់តាម USB សរងកឧរករនា៍ USB សែងមីីោេ់កុំព្យូទ័រពីការេម្ងំ។

ការប្តួតពិនិត្យការសែកយូរ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្ររ់ប្រងការោំប្ទមាូែ Deep Sleep ។

ោបំ្ទការោេ់តាម LAN/WLAN អនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូទ័រសរងកែំសនាងរការសោយេញ្ញា  LAN ពិសេេ។

ោងំែទារ់ការសែក អនុញ្ញា តឲ្យអនាកទរ់សា្ក ត់មិនឲ្យចូលសៅកាន់មាូែសែកសខាកនាុងររិសា្ថ ន OS។

ឥរិយ៉រទ POST

ស្្លងង LED ប្ោរ់ចុចចាក់សសាសលែ សរងកែំសនាងរការមុែង្រចាក់សសាសលែ សពលកុំព្យូទ័ររ៊ូត។

កំហុេកិារចុច សរងកែំសនាងរការការរុករកកំហុេឆ្គងររេ់កិារចុច។

រ៊ូតរហ័េ សរងកសែងមីីកំនាត់សលីងនែំសនាងរការរ៊ូត។

លំនាសំែងម៖ ទាងំប្េុង។

ពប្ងីកសពលសភោ BIOS POST កំនាត់ការពន្យាររ៊ូតនមុនរែន្ថម។
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តាោង 9. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយ Intel Software Guard Extensions (រានរន)ិ

Intel Software Guard Extensions

ងូសដ្គ សពញសអប្កង់ សរងក ឬរិទសែងមីីរង្ហា ញងូសដ្គ សពញសអប្កង់

ការប្ពមាន និងកំហុេ កំនាត់សអាយផ្អា កែំសនាងរការរ៊ូត សខាសពលែែលមានការប្ពមាន រឺរញ្ហា ។

តាោង 10. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ — មុជានុយ Virtualization Support (ជំនួយែិនាកនិម្មិតកម្ម) 

ការោបំ្ទនិម្មិតកម្ម

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

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

តាោង 11. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយឥតែែសេ 

ឥតែែសេ

Wireless Device Enable(សរងកឧរករនា៍ឥតែែសេ) សរងក ឬរិទឧរករនា៍ឥតែែសេខាងកនាុង។

តាោង 12. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយែថទា ំ

ការែថទាំ

សា្ល កសេវាកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់ប្រព័ន្ធ

សា្ល កប្ទព្យេកម្ម រង្ហា ញសា្ល កសេវាកម្មររេ់កុំព្យូទ័រ។

សារ SERR សរងក ឬរិទែំសនាងរការសារ SERR ។

ការទមា្ល ក់កប្មិតថ្នា ក់ BIOS ប្ររ់ប្រងការជប្មះកម្ម ភិធីរង្ករ់ប្រព័ន្ធសៅកាន់កំែនាពីមុន។

ការលុរទិននាន័យ អនុញ្ញា តសអាយសធ្វងការលុរសចាលទិននាន័យសចញពីឧរករនា៍ិទាុកខាងកនាុងប្រករសោយេុភត្ថិភាព។

ការសិារ BIOS សងងងភិញ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសប្រងប្រាេ់សិារពីសា្ថ នភាព BIOS ែូចមួយចំនួនសខាសលងប្ោយថ្េរឹងចមីងររេ់អនាកសប្រង ឬប្ោរ់ចុច USB ខាងសប្ស។

តាោង 13. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—មុជានុយកំនាត់សហតុប្រព័ន្ធ 

កំនាត់សហតុរណាដា ញ

ប្ពឹតិិការនា៍ BIOS រង្ហា ញប្ពឹតិិការនា៍ BIOS ។

តាោង 14. ជសប្មងេែំសងងងប្រព័ន្ធ—SupportAssist System Resolution menu (មុជានុយរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist) 

រុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist

កប្មិតៃនការសាដា រសងងងភិញៃន OS សោយេ្វ័យប្រភតិិ ប្ររ់ប្រងលំហូររ៊ូតសោយេ្វ័យប្រភតិិេប្មារ់កុងេូលរុនាភាពរង្ហា ញប្រព័ន្ធ SupportAssist និងេប្មារ់ឧរករនា៍សិារសងងង ភិញររេ់ Dell OS។

ការអារ់សែត BIOS

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រនានរទសនះ េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធននានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ
www.dell.com/support ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

66 ការែំសងងងប្រព័ន្ធ

https://www.dell.com/support/
https://www.dell.com/support


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

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. សខាកនាុងរញ្ជីនា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធននានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ www.dell.com/support ។

ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Linux និង Ubuntu

សែងមីីអារ់សែតប្រព័ន្ធ BIOS សខាសលងកុំព្យូទ័រែែលរានែំសងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu េូមសមងលអត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង 000131486 សខា www.dell.com/support ។

សធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សខាកនាុង Windows

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រនានរទសនះ េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធននានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ
www.dell.com/support ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សខាកនាុង "ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សខាកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធននានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

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

ការអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time

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

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ប្រេិនសរង BitLocker មិនប្តូភរានផ្អា កមុននឹងអារ់សែត BIOS សទសនាះសខាសពលសប្កាយែែលសោកអនាករ៊ូតប្រព័ន្ធសងងង ភិញ វានឹងមិនសា្គ ល់កូនសសា BitLocker សទ។ សោកអនាកនឹងប្តូភរានេួរភា្ល មៗឲ្យរញចាូលកូនសសាសិារសងងងភិញ សហងយប្រព័ន្ធនឹងេួរ
រសរវរសនះសខាសពលរ៊ូតសងងងភិញមិងៗ។ ប្រេិនសរង កូនសសាសិារសងងងភិញមិនសា្គ ល់ សនាះវាអាចរណិាលឲ្យរាត់រង់ទិននាន័យ ឬប្តូភែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងង ភិញែែលមិនចារំាច់។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីប្រនានរទសនះ េូមែេ្វងរកសខាកនាុងធននានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹង តាមរយៈ
www.dell.com/support ។

ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS

អនាកអាចែំសនាងរការឯកសារអារ់ែែត BIOS ពី Windows សោយសប្រងប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអារ់សែត BIOS ពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time សខាសលងកុំព្យូទ័រ។

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

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

ការអារ់សែតពីមុជានុយរ៊ូត One-Time

សែងមីីអារ់ែែត BIOS ររេ់អនាកពីមុជានុយរ៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូភការ៖
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● ប្ោយ USB ប្តូភរានេំអាតសៅនប្រព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧរករនា៍មិនចាំរាច់អាចរ៊ូតរានសទ)
● ឯកសារែែលអាចប្រតិរតិិការ BIOS ែែលអនាករានទាញយកពីសរហទំព័រររេ់ Dell Support សហងយចម្លងសៅថតែំរូងៃនប្ោយ USB ។
● អាោរ់ទ័រថ្មពល AC ែែលភា្ជ រ់សៅកុំព្យូទ័រ
● ថ្មប្រព័ន្ធមុែង្រសែងមីីអារ់សែត BIOS

អនុភតិជំដនែូចខាងសប្កាមសែងមីីប្រតិរតិិែំសនាងរការអារ់ែែត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្រយ័តនា: ដមរិទប្រព័ន្ធកនាុងកំងុងសពលែំសនាងរការអារ់សែត BIOS ។ កុំព្យួទ័រអាចនឹងមិនរ៊ូតសទ ប្រេិនសរងអនាករិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

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

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង
តាោង 15. ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង 

ប្រស្ទពាក្យេមា្ង ត់ ររិយ៉យ

ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសៅកាន់ប្រព័ន្ធររេ់អនាក។

ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ពាក្យេមា្ង ត់ែែលអនាកប្តូភវាយរញចាូលសែងមីីចូលសប្រងនិងសធ្វងការផ្្ល េ់រដាូរការកំនាត់ BIOS ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អនាកអាចរសង្កងតពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងសែងមីីការពារេុភត្ថិភាពកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មុែង្រពាក្យេមា្ង ត់ិដាល់ជូននូភេនិិេុែកប្មិតមូលោ្ឋ នេប្មារ់ទិននាន័យសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ប្រយ័តនា: មនុេសេប្ររ់រូរអាចចូលសៅកាន់ទិននាន័យែែលរក្សាទុកសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករាន ប្រេិនសរងវាមិនរានចាក់សសា ឬទុកសចាលសោយោ្ម នអនាកសខាសមងល។

ចំណា:ំ លក្ខនាៈពិសេេៃនពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងការែំសងងងប្តូភរានរិទ។

ការកំនាត់ពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

អនាកអាចកំនាត់ ពាកក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬអនាកប្ររ់ប្រង សខាសពលេ្ថិតកនាុងសា្ថ នភាព មិនរានកំនាត់ ែតរាុសណាោ ះ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

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

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងប្រព័ន្ធែែលមានប្សារ់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្តូភនានាថ្ Password Status ប្តូភរានសោះសសារ (សខាកនាុងការែំសងងងប្រព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់។ អនាកមិនអាចលុរ ឬផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងងែែលមានប្សារ់សទ ប្រេិនសរងសា្ថ នភាព
ពាក្យេមា្ង ត ់ប្តូភរានចាក់សសារ។

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីចូលសៅែំសងងងប្រព័ន្ធ េូមចុច F12 ភា្ល មរនាទា រ់ពីថ្មពលសរងក ឬរ៊ូតសងងង ភិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកផ្្ល េ់រដាូរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញចាូលពាក្យេមា្ង ត់ថ្មីសងងង ភិញសខាសពលមានការទាមទារ។ ប្រេិនសរងអនាកលុរពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យេមា្ង ត់ែំសងងង ចូររញ្្ជ ក់ការលុរសខាសពលមានការទាមទារ។

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

កុំព្យូទ័រចារ់សិិងមនថ្មី។

ការេមាអា ត ការកំនាត់ CMOS/ការកំនាត ់RTC នថ្មី
អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័តនា: ការេមាអា តការកំនាត់ CMOS នឹងកំនាត់ BIOS នថ្មីសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកប្ពមទាងំកំនាត់នាងិកាសមាា ងនក់ែេិងនថ្មី សលង BIOS ររេ់អនាកិងែែរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចុច និងេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 30 ភិនាទី។
2. សោះរ៊ូតុងថ្មពល សហងយអនុញ្ញា តឲ្យប្រព័ន្ធរ៊ូត។

ការេមាអា ត BIOS (ការែំសងងងប្រព័ន្ធ) និងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធ
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ សែងមីីសធ្វងការកំនាត់ BIOS និងពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធនថ្មី អនាកប្តូភែតទូរេ័ពទាសៅសលែែិនាកជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell សខាកនាុងតំរន់ររេ់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. វាយរញចាូលសលែសា្ល កសេវាកម្មកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកនាុងសអប្កង់ែំសងងង BIOS/ប្រព័ន្ធ ែែលនរ់សសា។
2. រង្ហា ញកូែែែលរសង្កងតសៅភានា ក់ង្ជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell ។
3. ភានា ក់ង្រជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell នឹងិិល់ ពាក្យេមា្ង ត់ប្រព័ន្ធសម 32 តួ ែែលអាចសប្រងសែងមីីចូលសៅកាន់ការែំសងងង BIOS/ប្រព័ន្ធ ែែលនរ់សសា។

ការែំសងងងប្រព័ន្ធ 69
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កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

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

ចំណា:ំ សតេដាែ្លះៗេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអនាកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អនាកមានភតិមានសខាមុែកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធ្វងសងងង។

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

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ែនាៈសពលងូសដ្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សខាសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសឆ្វងែិនាកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុែៃនការសធ្វង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសខាប្ជុងខាងសាដា ំែិនាកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានោយ។

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

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលែសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

នាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC)

មុែង្រកំនត់សងងងភិញនូភនាងិកាសមាា ងនក់ែេិង (RTC) អនុញ្ញា តសអាយអនាកឬ អនាករសចចាកសទេសេវាកម្ម សិារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Dell Inspiron នថ្មីពីសា្ថ នភាព ោ្ម ន POST/ោ្ម នថ្មពល/ឬ ោ្ម នថ្មពល។ អង្គសោតចាេ់ែែលសរងកការកំនាត់ RTC នថ្មីមិនប្តូភរានសប្រងប្រាេ់
សទវតសទសលងមាូែែលទាងំសនះ។

ចារ់សិិងមការកំនាត់ RTC នថ្មីនមួយប្រព័ន្ធែែលប្តូភរានរិទ សហងយភា្ជ រ់សៅថ្មពល AC ។ ចុច សហងយេង្កត់រ៊ូតុងថ្មពលសអាយរានសាមេិរ (30) ភិនាទី។ ការកំនាត់ប្រពន្ធ័ RTC នឹងសកងតមានសខាសពលសោកអនាកែលងរ៊ូតុងថ្មពលភិញ។

ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
ពន្លជា ភិភារការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល

រង្ហា ញនូភសា្ថ នភាពៃនការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសខាកនាុងសា្ថ នភាពណាមួយកនាុងចំសណាមពីរសនះ៖

● រិទ៖ ោ្ម នថ្មពល
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● សរងក៖ ថ្មពលប្តូភរានិ្គត់ិ្គង់។

ពន្លជាស្្លងងរ៊ូតុងថ្មពល

តាោង 16. សា្ថ នភាព LED រ៊ូតុងថ្មពល 

សា្ថ នភាព LED រ៊ូតុងថ្មពល សា្ថ នភាពប្រព័ន្ធ ររិយ៉យ

រិទ ● S4

● S5

មានសា្ថ នភាព Hibernate ឬ Off ។

ពនា៌េប្កាេ់ S0 សា្ថ នភាពែំសនាងរការ

ពនា៌សលៗងទុំប្កាេ់ សា្ថ នភាពសែកែុេោនា  ឬោ្ម ន POST

ការសោតស្្លងង សលៗងទុំ/េ រោជ័យកនាុងការ POST

កម្មភិធីសនះពឹងែិអាកសលងការសោតស្្លងងពន្លជា LED តាមលំនាពំនា៌សលៗងទុំ/េ សែងមីីកំនាត់ពីការរោជ័យែែលោយនាមសខាកនាុងតាោងខាងសប្កាម៖

ចំណា:ំ

លំនាកំារសោតស្្លងងមានចំនួនពីរ (ែែលតំណាងសោយ ប្កុមទីមួយ៖ សោតស្្លងងពនា៌សលៗងទុំ ប្កុមទីពីរ៖ សោតស្្លងងពនា៌េ)។

● ប្កុមទីមួយ៖ ពន្លជាស្្លងង LED រ៊ូតុងថ្មពលសោតពនា៌សលៗងទុំ 1 សៅ 9 ែងរនាទា រ់មកផ្អា ករយៈសពលែ្លីសោយរិទ LED រយៈសពលរីសៅរួន ភិនាទី។

● ប្កុមទីពីរ៖ ពន្លជាស្្លងង LED រ៊ូតុងថ្មពលសោតស្្លងងពនា៌េ 1 សៅ 9 ែង រនាទា រ់មកផ្អា ករយៈសពលែភងរនិិចមុននឹងចារ់សិិងមភែិរនាទា រ ់សប្កាយពីចសនា្ល ះសពលែ្លីមួយ។
។

ឧទាហរនា៍៖ មិនមានអង្គចងចាំប្តូភរានរកសញងញ (2,3)។ LED រ៊ូតុងថ្មពល សោតស្្លងងពនា៌សលៗងទុំ 2-ែង រនាទា រ់មកផ្អា ករនិិច សហងយសប្កាយមកសទវតសោតស្្លងងពនា៌េ 3-ែង។ LED រ៊ូតុងថ្មពលនឹងផ្អា ករយៈសពលពីររ ីភិនាទីមុនសពលភែដារនាទា រ់សធ្វងសងងងនថ្មីមិងសទវត។

តាោង 17. កូែ LED ភិនិច្ឆ័យ 

សលែកូែស្្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

1,2 រោជ័យដ្វា េ SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន

2,1 រោជ័យ CPU

2,2 រោជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ, BIOS ែូច, ROM មានកំហុេ

2,3 មិនមានអង្គចងចាំ/មិនមាន RAM ប្តូភរានរកសញងញ

2,4 រោជ័យអង្គចងចាំ/RAM

2,5 អង្គចងចាំមិនប្តឹមប្តូភរានប្តូភែំសងងង

2,6 កំហុេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ, កំហុេេំនុាំឈីរ, រោជ័យនាងិកា, រោជ័យ Gate A20, ការរោជ័យ Super I/O, ការរោជ័យកម្មភិធីប្ររ់ប្រងកិារចុច

3,1 រោជ័យថ្ម CMOS

3,2 រោជ័យកាតភីឌីអូ/ឈីរ ឬ PCIe

3,3 រកមិនសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ

3,4 រកសញងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 រោជ័យថ្មពល

3,6 រញ្ហា កប្មិត SPI ែែលរានទូទាត់

3,7 កំហុេ Intel (ME) Management Engine

4.2 រញ្ហា ការភា្ជ រ់ែែសេថ្មពល CPU
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សារកំហុេឆ្គងៃនការភិនិច្ឆ័យសោរ
តាោង 18. សារកំហុេឆ្គងៃនការភិនិច្ឆ័យសោរ 

សារកំហុេឆ្គង ររិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE កូនកនុិារខាងសប្ស ឬរនទាះរាះអាចនរញ្ហា ៃនកំហុេឆ្គង។ េប្មារ់កូនកនុិារខាងសប្ស ចូរពិនិត្យសមងលតំនារភា្ជ រ់ែែសេរ។ សរងកែំសនាងរការជសប្មងេ
Pointing Device សខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងងប្រព័ន្ធ។

BAD COMMAND OR FILE NAME ចូរប្រាកែថ្អនាករានេរសេរការរញ្្ជ រានប្តឹមប្តូភ ោក់រមា្ល តសខាទីតាំងេមប្េរ សហងយសប្រងស្ម្ម ះទីតាងំរានប្តឹមប្តូភ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ឃ្្ល ំងេមា្ង ត់រមមសខាខាងកនាុងសៅអង្គែំសនាងរការតូចរានរោជ័យ។ េួមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ប្ោយអ៊ុរទិចមិនរានសឆ្លងយតរនឹងការរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ។

DATA ERROR ប្ោយថ្េរឹងមិនអាចអានទិននាន័យរាន។

DECREASING AVAILABLE MEMORY មាូឌុលអង្គចងចាំមួយ ឬសប្ចងនអាចនរញ្ហា ៃនកំហុេឆ្គង ឬោក់មិនរានប្តឹមប្តូភ។ ការែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំនថ្ម ីឬប្រេិនសរងចាំរាច់ ផ្្ល េ់រិូរែតមិង។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ប្ោយថ្េរឹងរោជ័យកនាុងការចារ់សិិងមែំសនាងរការ។ ែំសនាងរការសតេិប្ោយថ្េរឹងកនាុង Dell Diagnostics។

DRIVE NOT READY ប្រតិរតិិការទាមទារប្ោយថ្េរឹងមួយសខាកនាុងទីតាំងវា មុនវាអាចែំសនាងរការរនិរាន។ ែំសងងងប្ោយថ្េរឹងសៅកនាុងប្រអរ់ប្ោយថ្រឹង។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំព្យូទ័រមិនអាចកំនាត់អតិេញ្ញា នា ExpressCard។ រញចាូលកាតសារនថ្មី ឬសាកលីងសប្រងកាតមួយសិសេងសទវត។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ររិមានាៃនអង្គចងចាែំែលរានកត់ប្តាកនាុងអង្គចងចាមំិនែប្រប្រួល (NVRAM) មិនប្តូភោនា នឹងមាូឌុលអង្គចងចាែំែលសខាកនាុងកុំព្យូទ័រ។
ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ។ ប្រេិនសរងកំហុេឆ្គងសលចសចញមិងសទវត េូមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

ឯកសារែែលអនាកកំពុងសធ្វងការថតចម្លងែែលធំប្ជុលសពកកនាុងការោក់ចូលសៅសលងថ្េ ឬថ្េរានសពញ។ ព្យាយ៉មថតចម្លងឯកសារសៅថ្េសិសេង ឬ
សប្រងថ្េែែលមានេមត្ថភាពធំនង។

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

កុំសប្រងអកសេរទាំងសនះសខាកនាុងស្ម្ម ះឯកសារ។

GATE A20 FAILURE មាូឌុលអង្គចងចាំអាចធូររលុង។ ែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចានំថ្មី ឬ សរងចារំាច់ ចូររិូរថ្មី។

GENERAL FAILURE ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការមិនអាចអនុភតិសេចកិីរញ្្ជ រាន។ សារនទូសៅែតងអមនមួយព័ត៌មាននក់ោក់។ ឧទាហរនា៍ Printer out
of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំព្យូទ័រមិនអាចកំនា់តអតិេញ្ញា នាប្រស្ទប្ោយ។ រិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថ្េរឹង សហងយរ៊ូតកុំព្យូទ័រសចញពីប្ោយអ៊ុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រ
ែំសងងងប្ោយថ្េរឹងនថ្មី សហងយសរងកកុំព្យូទ័រមិងសទវត។ ែំសនាងរការសតេិ ប្ោយថ្េរឹង សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ប្ោយថ្េរឹងមិនសឆ្លងយតរសៅនឹងការរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ។ រិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថ្េរឹង សហងយរ៊ូតកុំព្យូទ័រសចញពីប្ោយអ៊ុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រ
ែំសងងងប្ោយថ្េរឹងនថ្មី សហងយសរងកកុំព្យូទ័រមិងសទវត។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតសកងតមាន េូមសាកលីងប្ោយសិសេងសទវត។ ែំសនាងរការសតេិ ប្ោយ
ថ្េរឹង សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ប្ោយថ្េរឹងមិនសឆ្លងយតរសៅនឹងការរញ្្ជ ពីកុំព្យូទ័រ។ រិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថ្េរឹង សហងយរ៊ូតកុំព្យូទ័រសចញពីប្ោយអ៊ុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រ
ែំសងងងប្ោយថ្េរឹងនថ្មី សហងយសរងកកុំព្យូទ័រមិងសទវត។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតសកងតមាន េូមសាកលីងប្ោយសិសេងសទវត។ ែំសនាងរការសតេិ ប្ោយ
ថ្េរឹង សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell។

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ប្ោយថ្េរឹងអាចនឹងែូច។ រិទកុំព្យូទ័រ សោះប្ោយថ្េរឹង សហងយរ៊ូតកុំព្យូទ័រសចញពីអ៊ុរទិក។ រនាទា រ់មក រិទកុំព្យូទ័រ ែំសងងងប្ោយថ្េរឹងនថ្មី
សហងយសរងកកុំព្យូទ័រមិងសទវត។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតសកងតមាន េូមសាកលីងប្ោយសិសេងសទវត។ ែំសនាងរការសតេិ ប្ោយថ្េរឹង សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យ
ររេ់ Dell។

INSERT BOOTABLE MEDIA ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការកំពុងព្យាយ៉មរ៊ូតសៅកាន់សមសឌវែែលមិនអាចរ៊ូតរាន ែូចនប្ោយអ៊ុរទិក។ រញចាូលសមសឌវែែលអាចរ៊ូតរាន។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

ព័ត៌មានការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធមិនប្តូភោនា នឹងការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធដែែភរ។ សារភារសប្ចងននឹងសលចសចញរនាទា រ់ពីមាូឌុលអង្គចងចាំប្តូភរាន
ែំសងងង។ ែកជសប្មងេែែលេមប្េរសខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងងប្រព័ន្ធ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស ចូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេ។ ែំសនាងរការសតេិ កម្មភិធីប្ររ់ប្រងកិារចុច សខាកនាុង ការនិច្ឆ័យររេ់ Dell។

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស ចូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេ។ សរងកកុំព្យូទ័រនថ្មី សហងយសជវេវាងការរាះកិារចុច ឬកូនកនុិារកំងុងសពលទប្មង់ការរ៊ូត។ ែំសនាងរការ
សតេិ កម្មភិធីប្ររ់ប្រងកិារចុច សខាកនាុង ការនិច្ឆ័យររេ់ Dell។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE េប្មារ់កិារចុចខាងសប្ស ចូរពិនិត្យការតភា្ជ រ់ែែសេ។ ែំសនាងរការសតេិ កម្មភិធីប្ររ់ប្រងកិារចុច សខាកនាុង ការនិច្ឆ័យររេ ់Dell។

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE េប្មារ់កិារចុច ឬរនទាះកិារចុចខាងសប្ស ចូរពិនិត្យសមងលការតភា្ជ រ់ែែសេ។ សរងកកុំព្យូទ័រនថ្មី សហងយសជវេវាងការរាះកិារចុច ឬប្ោរ់ចុចកំងុងសពលទប្មង់កា
ររ៊ូត។ ែំសនាងរការសតេិ ការនរ់ប្ោរ់ចុច សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect មិនអាចសិទាបងផ្ទា ត់ការរឹតតីិតៃនការប្ររ់ប្រងេិទ្ធិឌីជីថល (DRM) សខាសលងឯកសារ ែូចសនះឯកសារមិន
អាចចាក់រង្ហា ញរាន។
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តាោង 18. សារកំហុេឆ្គងៃនការភិនិច្ឆ័យសោរ (រានរនិ)

សារកំហុេឆ្គង ររិយ៉យ

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំអាចនរញ្ហា ៃនកំហុេឆ្គង ឬសោយសារការោក់មិនរានប្តឹមប្តូភ។ ែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំនថ្ម ីឬ សរងចាំរាច់ ចូររិូរថ្មី។

MEMORY ALLOCATION ERROR េូហ្វែភរែែលអនាកមានរំនាងសធ្វងែំសនាងរការកំពុងមានភាពមិនេុីេង្្វ ក់ោនា នមួយប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ ឬកម្ម ភិធី ឬសេវាកម្មសិសេងសទវត។ រិទកុំព្យូទ័រ រួច
រង់ចា ំ30 ភិនាទី រនាទា រ់មកសរងកកុំព្យូទ័រនថ្មី។ ែំសនាងរការកម្ម ភិធីមិងសទវត។ ប្រេិនសរងសារកំហុេឆ្គងសខាែតសលចសចញមកសទវត ចូរសមងលឯកសារ
េិីពីេូហ្វែភរ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំអាចនរញ្ហា ៃនកំហុេឆ្គង ឬសោយសារការោក់មិនរានប្តឹមប្តូភ។ ែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំនថ្ម ីឬ សរងចាំរាច់ ចូររិូរថ្មី។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំអាចនរញ្ហា ៃនកំហុេឆ្គង ឬសោយសារការោក់មិនរានប្តឹមប្តូភ។ ែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំនថ្ម ីឬ សរងចាំរាច់ ចូររិូរថ្មី។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំអាចនរញ្ហា ៃនកំហុេឆ្គង ឬសោយសារការោក់មិនរានប្តឹមប្តូភ។ ែំសងងងមាូឌុលអង្គចងចាំនថ្ម ីឬ សរងចាំរាច់ ចូររិូរថ្មី។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំព្យូទ័រមិនអាចែេ្វងរកប្ោយថ្េរឹងរាន។ ប្រេិនសរងប្ោយថ្េរឹងរជានឧរករនា៍រ៊ូតររេ់អនាក ចូរប្រាកែថ្ប្ោយសនះប្តូភរានែំសងងង ោក់រាន
ប្តឹមប្តូភ សហងយសធ្វងរំែនាងែចកនឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរាន។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការអាច និងប្តូភផ្អា កែំសនាងរការ ចូរទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។

NO TIMER TICK INTERRUPT រនទាះឈីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចែំសនាងរការមិនប្រប្តតី។ ែំសនាងរការសតេិ System Set សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell ។

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

សោកអនាកសរងកកម្ម ភិធីសប្ចងនសពក។ រិទភីនែូ សហងយសរងកម្ម ភិធីែែលអនាកចង់សប្រងប្រាេ់។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ែំសងងងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការសងងងភិញ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ េូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM ROM ែែលនជសប្មងេរានរោជ័យ។ េួមទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។

SECTOR NOT FOUND ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការមិនអាចកំនាត់ទីតាំងែិនាកសខាសលងប្ោយថ្េរឹងរាន។ អនាកអាចនឹងមានែិនាកែែលែូចខាត ឬតាោងែចកចាយឯកសារ (FAT)
ែែលមិនែំសនាងរការសខាសលងប្ោយថ្េរឹង។ ែំសនាងរការសេវាពិនិត្យកំហុេឆ្គងសលង Windows សែងមីីពិនិត្យរចនាេម្ព័ន្ធឯកសារសខាសលង
ប្ោយថ្េរឹង។ ចូរសមងល ការោំប្ទ និងជំនួយែិនាក Windows េប្មារ់ការែនានាំ (ចុចសលង Start > Help and
Support)។ ប្រេិនសរងែិនាកនសប្ចងនរានែូចខាត េូមចម្លងឯកសាររប្មុងទុក (សរងអាចសធ្វងរាន) សហងយរនាទា រ់មកេមាអា តប្ោយថ្េរឹង។

SEEK ERROR ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការមិនអាចរកសញងញថតនក់ោក់សខាសលងប្ោយថ្េរឹងរាន។

SHUTDOWN FAILURE រនទាះឈីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចែំសនាងរការមិនប្រប្តតី។ ែំសនាងរការសតេិ System Set សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell ។
ប្រេិនសរងសារសលចសចញមិងសទវត េូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធៃនប្រព័ន្ធមិនមានែំសនាងរការ។ ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅប្ពីស្្លងងសែងមីីសាកថ្ម។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សខាែតរនិ សាកលីងសិារទិននាន័យ
នថ្មីសោយចូលសៅកាន់កម្ម ភិធីែំសងងងប្រព័ន្ធ រនាទា រ់មករិទកម្ម ភិធី។ ប្រេិនសរងសារសលចសចញមិងសទវត េូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មែែលរប្មុងទុកែែលោំប្ទការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធៃនប្រព័ន្ធអាចទាមទារការសាកសងងងភិញ។ ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅប្ពីស្្លងងសែងមីីសាកថ្ម។ ប្រេិនសរង
រញ្ហា សខាែតរនិ េូមទាក់ទងប្កុមហ៊ុន Dell។

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

សពលសភោ និងកាលររិសច្ឆទែែលរក្សាសខាកនាុងកម្ម ភិធីែំសងងងប្រព័ន្ធមិនប្តូភោនា នឹងសមាា ងររេ់ប្រព័ន្ធ។ ែកែប្រការកំនាត់ជសប្មងេកាលររិសច្ឆទ និងសពលវា
ោ។

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED រនទាះឈីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចែំសនាងរការមិនប្រប្តតី។ ែំសនាងរការសតេិ System Set សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE កម្មភិធីប្ររ់ប្រងកិារចុចអាចែំសនាងរការមិនប្រប្កតី ឬមាូឌុលអង្គចងចាំអាចធូររលុង។ ែំសនាងរការសតេិ អង្គចងចាបំ្រព័ន្ធ និងសតេិ កម្ម ភិធីប្ររ់ប្រងកិារចុច
សខាកនាុង ការភិនិច្ឆ័យររេ់ Dell ឬ ទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell។

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

សារកំហុេឆ្គងៃនប្រព័ន្ធ
តាោង 19. សារកំហុេឆ្គងៃនប្រព័ន្ធ 

សារប្រព័ន្ធ ររិយ៉យ

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

កុំព្យូទ័ររោជ័យកនាុងការរំសពញទប្មង់ការរ៊ូតរីែងនរ់ោនា សោយសារកំហុេឆ្គងែូចោនា ។
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តាោង 19. សារកំហុេឆ្គងៃនប្រព័ន្ធ (រានរនិ)

សារប្រព័ន្ធ ររិយ៉យ

this checkpoint and contact Dell Technical
Support
CMOS checksum error RTC រានកំនាត់សារសងងងភិញ ការែំសងងង BIOS លំនាំសែងមរានែំសនាងរការ។

CPU fan failure កង្ហា រ CPU រានរោជ័យ។

System fan failure កង្ហា រប្រព័ន្ធរានរោជ័យ។

Hard-disk drive failure ការរោជ័យែែលអាចសកងតមានសលងប្ោយថ្េរឹងកំងុងសពល POST។

Keyboard failure រោជ័យកិារចុច ឬ ែែសេធូររលុង។ ប្រេិនសរងការោក់ែែសេសងងងភិញមិនរានសោះប្សាយរញ្ហា សទសនាះ េូមោក់កិារចុចសងងង ភិញ។

No boot device available មិនមានរំែនាងែចកែែលអាចរ៊ូតសលងប្ោយថ្េរឹង ែែសេប្ោយថ្េរឹងធូររលុង ឬ មិនមានឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរាន។
● ប្រេិនសរងប្ោយថ្េរឹងរជានឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរាន ចូរប្រាកែថ្ែែសេប្តូភរានតភា្ជ រ ់សហងយប្ោយប្តូភរានែំសងងងប្តឹមប្តូភ សហងយរានសធ្វង

រំែនាងែចកនឧរករនា៍ែែលអាចរ៊ូតរាន។
● រញចាូលការែំសងងងប្រព័ន្ធ សហងយចូរប្រាកែថ្ព័ត៌មានលំោរ់ៃនការរ៊ូតរជាប្តឹមប្តូភ។

No timer tick interrupt រនទាះឈីរសខាសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធអាចនឹងមិនែំសនាងរការមិនប្តឹមប្តូភ ឬ រោជ័យ motherboard។

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

កំហុេឆ្គង S.M.A.R.T, រោជ័យប្ោយថ្េរឹងែែលអាចសកងតមានសងងង។

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

Dell SupportAssist OS Recovery រជានកម្ម ភិធីោច់សោយែងកែែលប្តូភរានែំសងងងនមុនសខាសលងកុំព្យូទ័រ Dell ទាំងអេ់ែែលរានែំសងងងសខាសលងប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ Windows ។ វាមានិទាុកកម្ម ភិធីសែងមីី ភិនិច្ឆ័យ និងែំសណាះប្សាយរញ្ហា ែែលអាចសកងតសងងង
មុននឹងកុំព្យូទ័រររេ់អនាករ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ។ វាអនុញ្ញា តឲ្យអនាកភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ដែែភរ ជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាក រប្មុងទុកឯកសារររេ់អនាក ឬសិារកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសៅកាន់សា្ថ នភាពសែងម។

អនាកអាចទាញយកវាពីសរហទំព័រោបំ្ទររេ ់Dell សែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា  និងជួេជុលកុំព្យូទ័រររេ់អនាកសខាសពលែែលវារោជ័យសែងមីីរ៊ូតសៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការរមម សោយសារការរោជ័យែិនាកេូហ្វែភរ ឬដែែភរ។

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

សធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សោយសប្រងប្ោយ USB សខាកនាុង Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតិតាមភិធីសា្គេិពីជំដនទី 1 ែល់ជំដនទី 6 សខាកនាុង "ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS សខាកនាុង Windows" សែងមីីទាញយកឯកសារកម្ម ភិធីការែំសងងង BIOS ចុងសប្កាយរំិុត។
2. រសង្កងតប្ោយ USB មួយែែលអាចរ៊ូតរាន។ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងលអត្ថរទចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន 000145519 តាមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ចម្លងឯកសារកម្មភិធីែំសងងង BIOS សៅប្ោយ USB ែែលអាចរ៊ូតរាន។
4. ភា្ជ រ់ USB ែែលអាចរ៊ូតរានសៅកុំព្យូទ័រែែលប្តូភការការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។
5. ចារ់សិដាងមកុំព្យូទ័រសងងងភិញ សហងយចុច F12 ។
6. សប្ជងេសរីេប្ោយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. វាយរញចាូលស្ម្ម ះឯកសារកម្ម ភិធីែំសងងង BIOS សហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility រង្ហា ញសងងង។
8. សធ្វងតាមការែនានាំែែលរង្ហា ញសខាសលងសអប្កង់សែងមីីរញចារ់ការសធ្វងរចចាុរីននាភាព BIOS ។
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ការអារ់សែត BIOS សខាកនាុង Windows

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

3. ចុចសលង កម្មភិធីរញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. សប្ជងេសរីេប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការែែលរានែំសងងងសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
5. សខាកនាុងរញ្ជីនា្ល ក់ចុះ Category េូមសប្ជងេសរីេ BIOS ។
6. សប្ជងេសរីេកំែនាចុងសប្កាយរំិុតៃន BIOS សហងយចុច Download សែងមីីទាញយកឯកសារ BIOS េប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
7. រនាទា រ់ពីរញចារ់ការទាញយក េូមចូលសៅកាន់ថតឯកសារែែលអនាករានរក្សាទុកឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS ។
8. ចុចសទ្វែងសលងរូរតំណាងឯកសាររចចាុរីននាភាព BIOS និងអនុភតិតាមការែនានាំសខាសលងសអប្កង់។

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

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

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

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

ចំណា:ំ ISPs ែ្លះ (អនាកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោនា ៃន មាូែឹម/សោ៉ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសោ៉ទ័រឥតែែសេ។
4. រង់ចា ំ30 ភិនាទី។
5. សរងកសោ៉ទ័រឥតែែសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

រំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

អំពីកិចចាការសនះ

ថ្មពលសេេេល់នចរនិអរ្គីេនីសិាទិចែែលសខាេល់សលងកុំព្យូទ័រសរងសទាះនវាប្តូភរានរិទ សហងយថ្មប្តូភរានសោះសចញក៏សោយ។

សែងមីីេុភត្ថិភាពសោកអនាក និងសែងមីីការពារឧរករនា៍សអងិចប្តូនិកែែលង្យែូចខាតសខាកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក សយងងេូមសេនាងកា្យអនាករំសោះថ្មពលសេេេល់មុនសធ្វងការសោះ ឬោក់នូភឧរករនា៍ណាមួយចូលកនាុងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ការរំសោះថ្មពលសេេេល់ ឬម្យាា ងសទវតថ្ការអនុភតិ "ការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ" ក៏នជំដនកនាុងការសោះប្សាយរញ្ហា ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អនាកមិនសរងកែំសនាងរការ ឬ មិនរ៊ូតចូលសៅកនាុងប្រព័ន្ធែំសនាងរការ។

សែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់ (អនុភតិការកំនាត់ដែែភរសងងង ភិញ)

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អនាក
2. ផិ្ច់អាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
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3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះថ្ម។
5. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់កនាុងរយៈសពល 20 ភិនាទីសែងមីីរំសោះថ្មពលសេេេល់។
6. ែំសងងងថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។
9. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

ចំណា:ំ េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមពីការអនុភតិដែរីេិត េូមសមងលធននានមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងតាមរយៈ www.dell.com/support។
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ធននានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន
អនាកអាចទទូលរានព័ត៌មាន និងជំនួយអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ ប្កុមហ៊ុន Dell សោយការសប្រងធននានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួនទាំងសនះ៖

តាោង 20. ធននានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន 

ធននានជំនួយផ្ទា ល់ែ្លួន ទីតាងំធននាន

ព័ត៌មានអំពីិលិតិល និងសេវាកម្មររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell www.dell.com

កម្មភិធី My Dell

រន្លឹះ

ទាក់ទងរកជំនួយ សខាកនាុង Windows Search េូមវាយរញចាូល Contact Support រួចចុច Enter ។

ជំនួយសលងរណិាញេប្មារ់ប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ www.dell.com/support/windows

ចូលសប្រងែំសណាះប្សាយកំពូលៗ ការភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  ប្ោយភឺ និងការទាញយក និងែេ្វងយល់រែន្ថមអំពីកុំព្យូទ័រររេ់អនាកតាមរយៈភីសែអូ សេវភសណៃែ និង
ឯកសារ។

កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាកប្តូភរានកំនាត់អតិេញ្ញា នាយ៉ា ងពិសេេសោយសា្ល កសេវាកម្ម ឬសលែកូែសេវាកម្មរហ័េ។ សែងមីីសមងលធននានោំប្ទ
ែែលពាក់ព័ន្ធេប្មារ់កុំព្យូទ័រ Dell ររេ់អនាក រញចាូលសា្ល កសេវាកម្ម ឬកូែសេវាកម្មរហ័េសខា www.dell.com/support
។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីរសរវរែេ្វងរកសា្ល កសេវាកម្មេប្មារ់កុំព្យូទ័រររេ់អនាក េូមសមងល រកទីតាងំសា្ល កសេវាកម្មសខាសលងកុំព្យូទ័រររេ់អនាក។

អត្ថរទមូលោ្ឋ នចំសនាះែឹងររេ់ Dell េប្មារ់រញ្ហា សិសេងៗពីកុំព្យូទ័រ។ 1. ចូលសមងលសរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. សខាសលងររារមុជានុយខាងសលងៃនទំព័រោំប្ទ េូមសប្ជងេសរីេ Support > Knowledge Base ។
3. សខាកនាុងប្រអរ់ែេ្វងរកសខាសលងទំព័រចំសនាះែឹងមូលោ្ឋ ន វាយពាក្យរន្លឹះ ប្រនានរទ ឬសលែមាូែឌល សហងយរនាទា រ់មកចុច ឬរាះរូរតំណាងែេ្វងរក

សែងមីីសមងលអត្ថរទែែលទាក់ទង។

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

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

ចំណា:ំ ភាពែែលអាចរករានមានការែប្រប្រួលតាមប្រសទេ និងិលិតិល សហងយសេវាកម្មែ្លះពុំមានសខាកនាុងប្រសទេ/តំរន់ររេ់អនាកសទ ។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអនាកពុំមានអុីនធជានាិត អនាកែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយរប្តទិញ រ័នាោ សភចែចារ ់ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។
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