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ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកតាីតប្មូភនមុន

សប្រប្ការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែប្ម្បីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែប្ម្បីនានានូភេុភត្ថិភាពផ្្ទ ល់ខួននររេ់អ្នក។ សលប្កែលងែតមានករនាីសលសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកស្រអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

• អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
• េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរប្េិនរានទិញោច់សោយែងកពីរា្ន  ប្តូភរានែំសងប្ងសោយអនុភតតាតាមែំសនាប្រការសោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ផ្តា ច់ប្រេពថាមពលទាងំអេ់មុននឹងសរប្ករប្មរ ឬផ្្ទ ងំរន្ទះកុំព្យូទ័រ។ រនា្ទរ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្្ទ ងំ រួមទាងំស្ចចា ទាងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសេួប្ង។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកតាីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកស្រ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េតាីពីការអនុភតតាប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំលុត េូមសមប្ល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតតាតាមរទរញញាតតាិ) ។

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

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្្ទ ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនល្ទសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតតាទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សៅសលប្កាតសោយផ្្ទ ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាប្រការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្រយ័ត្ន: សៅសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទាញសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្្ទ ងំទាញររេ់វា មិនែមនទាញែខសេសោយផ្្ទ ល់សនាះសទ ែខសេខួះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្្ទ ងំចាក់សស្រែូសច្នះប្រេិនសរប្អ្នកកំពុងផ្តា ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសៅសលប្ផ្្ទ ងំចាក់សស្រមុនសពលអ្នកផ្តា ច់ែខសេ។ សៅសពលអ្នកទាញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មប្សែប្ម្បីសជវេវាង ការសទារសៅរកេីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសេងសទវត។ ែូចរា្ន សនះលងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ននកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរួកពីអ្វីែែលរានរង្ហា ញសៅក្នុងឯកស្រសនះ។

មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

សែប្ម្បីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សលដាប្មសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថាអ្នកសធ្វប្តាម សេចកតាីែនានាេំតាីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថានល្ទកែនួងសធ្វប្ការររេ់អ្នករជាមានភាពរ៉រសេ្មប្ និងស្អា តសែប្ម្បីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
4. ផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញទាងំអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីផ្តា ច់ែខសេរណាតា ញ នែំរូងប្តូភែកឌុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហប្យែកឌុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណាតា ញ។

5. ផ្តា ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ពីប្ពីសេួប្ងររេ់ពួកវា។
6. ចុចរ៊ូតុងថាមពលសអាយនរ់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនស្កថ្ម សែប្ម្បីរដសោះថាមសពលែែលសៅសេេេល់ពីផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ សែប្ម្បីសជវេវាងការរសញចាញថាមពលអរ្គីេនីស្តា ទិក ប្តូភឈរផ្្ទ ល់នឹងែ ីសោយសប្រប្ប្រាេ់ែខសេកនែ ឬសោយយូរៗមតាងរាះនល្ទសោហៈែែលពុំមានោរថា្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

1

6 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


រប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីជំហានរមមែែលប្តូភសធ្វប្មុនសពលអនុភតតាតាមការែនានាំសោះសប្រងងរនួាេ់ណាមួយ។

េសង្កតសមប្លរំរុងរប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអ្នកសធ្វប្ការតសមួប្ង ឬែំសនាប្រការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសមួប្ងសប្រងង៖

• រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់។
• ផ្តា ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទាំងអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថាមពលអរ្គិេន ីAC។
• ផ្ដា ច់ែខសេរណាតា ញ ទូរេ័ព្ទ និងែខសេទូររមនារមន៍ទាំងអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
• សប្រប្ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD សៅសពលសធ្វប្ការសៅខាងក្នុង ណាមួយសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតរណាតា លមកពីសអងិចប្តូស្តា ទិច (ESD) ។
• រនា្ទ រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័ត្នសលប្កប្មាលែែលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច។
• ពាក់ែេ្បកសជប្ងសសេ៊ូមិនចមួងអរ្គិេនីសែប្ម្បីកាត់រន្ថយឱកាេននការឆក់ចរនតា។

ថាមពលរង់ចាំ
លលិតលល Dell ែែលមានថាមពលរង់ចាំប្តូភែតែកសចញមុនសពលអ្នកសរប្ករប្មរ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថាមពលរង់ចាបំ្តូភការថាមពលនចារំាច់សៅសពលរិទ។ ថាមពលសៅខាងក្នុងអនុញ្ញា តឱ្យប្រព័ន្ធប្តូភរានសរប្កពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សៅសលប្រណាតា ញមូលោឋា ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
ក្នុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលប្ការប្ររ់ប្រងថាមពលកប្មិតខ្ពេ់សលសេងសទវត។

ែកឌុយសចញ ចុច រ៊ូតុងថាមពលឲ្យនរ់រយៈសពល 15 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថាមពលែែលសៅេល់សៅក្នុងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។

ចងភា្ជ រ់រា្ន
ចងភា្ជ រ់រា្ន រជានភិធីស្ញ្េតាេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចប្នសៅក្នុងកែនួងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធ្វប្តាមរយៈការសប្រប្ប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា (ESD) ។ សៅសពលភា្ជ រ់ែខសេសេួប្ងចូលរា្ន  េូមប្រាកែថាវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈនាតុមិនមានសប្ស្រសហប្យមិនមាននល្ទោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែខសេពាក់នឹងកនែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទាងំប្េុងនមួយនឹងែេ្បកររេ់អ្នក សហប្យប្តូភប្រាកែថាអ្នកសោះសប្រងងអលង្្ក រទាងំអេ់ែូចន នាងិកានែ ែខសេនែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ រ់ខួននអ្នកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនតាអរ្គិេនីស្តា ទិក—ការការពារ ESD
ESD រជានកង្វល់ែ៏ធំមួយសៅសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេនាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាប្រការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។ ការស្កតិចសពកអាចសធ្វប្ឱ្យខូចខាតសេវរ្វីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកប្តសងប្ង ឬអាយុកាល
លលិតលលមានរយៈសពលខួី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានេប្មារ់តប្មូភការថាមពលទារ និងែង់េុីសតសកប្នសងប្ង ការការពារ ESD រជាសធ្វប្ឱ្យ ការប្ពនយរារម្ភសកប្នសងប្ង។

សោយស្រែតែង់េុីសតសកប្នសងប្ងននឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រប្ប្រាេ់សៅក្នុងលលិតលលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងលលិតលល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុលលសនះភិធីស្ប្េ្តមួយចំនួនននែល្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតតាសទ។

ប្រសេទែែលប្តូភរានទទួលស្្គ ល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាប្រការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

• ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ននការមិនែំសនាប្រការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណាតា លឱ្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភួាមៗនិងទាំងប្េុង។ ឧទាហរនា៍ននការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនតាសថ សហប្យរសង្កប្តរានភួាមនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាំមិនែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភ។

• រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភារសប្ចប្នននសពលសភោសៅសពលការខូចខាតសកប្តសងប្ងវាមិនប្តូភរានែឹងភួាមៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនតាសថររាុែនតាការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះសហប្យមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ស
ទាក់ទងនឹងការខូចខាតភួាមៗសនាះសទ។ ការឱ្យេញ្ញា នួាក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចប្នេរាតា ហ៍ ឬសប្ចប្នែខសែប្ម្បីរោយរាត់សហប្យក្នុងសពលតំណាលរា្ន អាចរណាតា លឱ្យខូចរុនាភាពននអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែប្ម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចប្នពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្ស្យរញ្ហា ក៏មិនសទវងទាត់ (សៅថាភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែប្សលប្ររួេ") ។

អនុភតតាតាមជំហានែូចខាងសប្កាមសនះសែប្ម្បីការពារការខូចខាត ESD៖

• សប្រប្ែខសេនែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រប្ែខសេមិនឆួងចរនតាឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនលតាល់ការការពាររានប្ររ់ប្រាន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែល្នកណាមួយមិននានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្រាន់សលប្ែល្នកែែលសនាះនឹងរសង្កប្នេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
• កាន់េមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ក្នុងកែនួងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆួងចរនតា។ សរប្អាចសធ្វប្េូមសប្រប្កប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈប្។
• សពលសោះេមាេនាតុែែលឆួងចរនតា ពីកាតុងែែលសលញាប្មក ហាមែកេមាេនាតុទាងំសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆួងចរនតាសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចរ៉ល់ក្នុងការែំសងប្ងេមាេភារទាំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភនានាថាអ្នកប្តូភសោះររេ់ឆួងចរនតាអរ្គិេនីសចញពីខួនន

ររេ់អ្នក។
• មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆួងចរនតា ប្តូភោក់េមាេភារទាងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD
ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលប្តូភរានសប្រប្ប្រាេ់សប្ចប្នរំលុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតារួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។

េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា
េមាេភារននឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD រជា៖

• កប្មាលប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច – កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនួាេ់នានាអាចោក់សលប្វាសៅសពលែំសនាប្រការសេវាកម្ម។ សៅសពលសប្រប្កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េនល សហប្យែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្ស្រសៅសលប្ប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាប្រការ។ សៅសពលែែលប្តូភរានោក់ឱ្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភសធ្វប្សេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្្ទ ល់សៅសលប្កប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសៅក្នុងនែររេ់អ្នក
សៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរ។

• ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  – ែខសេពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្្ទ ល់រវាងកនែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្ស្រសៅសលប្ែល្នករឹងប្រេិនសរប្កប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច សែប្ម្បីការពារែល្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណាតា ះអាេន្នសៅសលប្កប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីននពាក់នឹងកនែ និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន  រវាងែេ្បកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែល្នករឹងប្តូភរានសរសៅថានការចងភា្ជ រ់រា្ន ។ េូមសប្រប្ែតឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាែែលមាន កប្មាលប្រឆាងំនឹងស្តា ទិច ែខសេពាក់នឹងកនែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន ។ ហាម
សប្រប្ែខសេពាក់នឹងកនែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថាែខសេសេួប្ងខាងក្នុងននែខសេពាក់នឹងកនែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហប្យប្តូភែតប្តូភរានប្តនតពិនិត្យនសទវងទាត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធ្វប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែសែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតែល្នករឹងររេ់ ESD សោយនចែន្យ។ សយប្ង
េូមលដាល់អនុស្េន៍ឱ្យសធ្វប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែនិងែខសេចងភា្ជ រ់រា្ន យ៉ា ងសហាចណាេ់មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។

ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



• ឧរករនា៍សធ្វប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែ ESD – ែខសេសេួប្ងសៅខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រប្កាន់ែតយូរ។ សៅសពលសប្រប្ឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធ្វប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែនសទវងទាត់មុននឹងសធ្វប្ការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំលុតក៏មតាងក្នុងមួយេរាតា ហ៍។ ឧរករនា៍
សធ្វប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែរជានភិធីស្ញ្េតាែ៏លអាសែប្ម្បីសធ្វប្សតេតារសរវនសនះ។ ប្រេិនសរប្អ្នកមិនមានឧរករនា៍សធ្វប្សតេតាែខសេពាក់នឹងកនែររេ់អ្នកផ្្ទ ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែប្ម្បីរកសមប្លថាសតប្ពួកសរមានមួយឬសទ។ សែប្ម្បីអនុភតតាការសធ្វប្សតេតា េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេនែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេតា ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកនែររេ់អ្នកសហប្យចុចរ៊ូតុងសែប្ម្បីសតេតា។ សេួប្ងពនា៌នរតង រញ្្ជ ក់ថាការសធ្វប្សតេតាសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សេួប្ងពនា៌ប្កហមសហប្យមានេំសងងសរ៉ទ រញ្្ជ ក់ថាការសធ្វប្សតេតាសនះររ៉ជ័យ។

• ស្រនាតុអុីេូងង់ – វាមានស្រៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែនួងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនួាេ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហប្យនញឹកបរ់រជាមានចរនតាឆួងកាត់។
• មជ្ឈោឋា នសធ្វប្ការ – មុនសពលោក់ឱ្យសប្រប្ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតា ESD េូមវាយតនមួស្្ថ នភាពសៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆួងចរនតាេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មប្រជាខុេរា្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលប្តុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មប្ប្តូភរានែំសងប្ងនធម្មតា

សៅក្នុងទូសរាកមួយសៅក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលប្តុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសៅសលប្តុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរន្ទរ់។ ននិចចាកាលរកសមប្លតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលរា្ម នការរ៉យរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្រាន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆួងចរនតា ESDសោយមាន
កែនួងទំសនររែន្ថមសែប្ម្បីរំសពញនូភប្រសេទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែនួងសនាះក៏រួរែតរា្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរង្កឱ្យសកប្តមានការឆួងចរនតា ESD ។ សៅសលប្កែនួងសធ្វប្ការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរួាេ្ទិចសលសេងៗរួរែតប្តូភរានផួ្េ់ទីយ៉ា ងសហាចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនួាេ់ែែលង្យឆួងចរនតាមុនសពលសធ្វប្ការនក់ែេតាងសលប្េមាេភារែល្នករឹងណាមួយ។

• កញចារ់ ESD – រ៉ល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆួងចរនតាទាំងអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនតាស្តា ទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនតាស្តា ទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រប្។ សទាះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសលញាប្ប្តលរ់នូភសប្រងងរនួាេ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រប្ការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែល្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហប្យេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហ្វូមែូចរា្ន ទាំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រប្សៅក្នុងប្រអរ់សែប្មែែលសប្រងងរនួាេ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសៅសលប្នល្ទការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហប្យសប្រងងរនួាេ់នានាមិនរួរោក់សៅែល្នកខាងសលប្ននការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែល្នកខាងក្នុងននការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនួាេ់នានាសៅក្នុងនែររេ់អ្នកននិចចាសៅសលប្កប្មាល ESD សៅក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសៅក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិច។

• ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សៅសពលផួ្េ់រតាូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភរតាូរ ឬសប្រងងរនួាេ់ែែលប្តូភប្ររល់ឱ្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំលុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនួាេ់ទាំងសនះសៅក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងស្តា ទិចសែប្ម្បីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកតាីេសង្ខរ េតាីពីការការពារ ESD
វាប្តូភរានលតាល់អនុស្េន៍ឱ្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទាងំអេ់សប្រប្ែខសេែីពាក់នឹងកនែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចប្ររ់សពលទាំងអេ់សៅសពលលតាល់សេវាកម្មសលប្លលិតលល Dell ។ សលប្េពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែល្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនតាពី
សប្រងងអុីេូងង់ទាងំអេ ់សៅសពលកំពុងែំសនាប្រការសេវាសហប្យពួកសរប្តូភសប្រប្ការូរប្រឆាំងនឹងស្តា ទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

សប្កាយពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
អំពីកិចចាការសនះ

រនា្ទ រ់ពីអ្នករញចារ់ែំសនាប្រការសោះែូរណាមួយ ប្តូភនានាថាអ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ខាងសប្សសលសេងៗ កាត និងែខសេ មុននឹងសរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ព្ទ ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនា្ទ រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទាងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេួប្ងររេ់ឧរករនា៍ទាំងសនាះ។
3. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ប្រេិនសរប្ចាំរាច់ េូមសល្ទបងផ្្ទ ត់ថាកុំព្យូទ័រែំសនាប្រការប្តឹមប្តូភសោយែំសនាប្រការ ការភិនិច្ឆ័យ ePSA ។

8 ការសធ្វប្ការសៅសលប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
ប្រនានរទ :

• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
• USB ប្រសេទ C
• HDMI 1.4
• ឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមពល LED

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB
Universal Serial Bus ឬ USB ប្តូភរានរសង្កប្តសងប្ងសៅឆា្ន  ំ1996 ។ វារានជួយេប្មនលយ៉ា ងខួាំងែល់ទំនាក់ទំនងរវាងកុំព្យូទ័រ និងសប្រងងឧរករនា៍ខាងសប្ស ែូចន ស៉ៅា េ៍ កាតា រចុច ប្ោយភឺខាងសប្ស និងមាា េុីនប្ពីន។

តារ៉ង 1. ការភិភឌ្ឍនន USB

ប្រសេទ អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យ ប្រសេទ ឆា្ន លំលិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 5 Gbps SuperSpeed 2010

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)
អេ់រយៈសពលនសប្ចប្នឆា្ន ំ USB 2.0 ប្តូភរានភា្ជ រ់ខួននថានេតាង់ោរសៅក្នុងពិេពកុំព្យូទ័រែែលលក់រានចំនួនប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា៍ រាុែនតាមានការទាមទារសល្បងនកាន់ែតសប្ចប្ននងមុនសោយហាែែភរកុំព្យូទ័រែែលរហ័េនងមុន ប្ពមទាំងកប្មិតរញ្ជូនកាន់ែតសប្ចប្ន។ USB
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 នចុងសប្កាយអាចសឆួប្យតរសៅនឹងការទាមទារររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងប្ងសល្បងនតាមប្ទឹេតាីរជា 10 ែង សលងននងជំនាន់មុនររេ់ខួនន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេនន USB 3.1 ជំនាន់ 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

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

ប្រនានរទខាងសប្កាមសឆួប្យតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកបរ់អំពី USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន ់1។

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

USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សធ្វប្ការរានខ្ពេ់នង អាប្េ័យសោយការផួ្េ់រតាូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

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

េរុរននការតភា្ជ រ់ ែខសេប្រារំីសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការភា្ជ រ់ែខសេ។
• USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សប្រប្អនតារមុខននទិន្នន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណាតា លេ្ទននែែលសប្រប្សលប្ USB 2.0 ។ ការសធ្វប្ែររសនះរសង្កប្នកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេតាី 10 ែង។
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សោយស្ររចចាុរ្បន្នសនះ កំសនាប្នតប្មូភការការរញចាូនទិន្នន័យ នមួយរូរភាពទំហំធំ ឧរករនា៍ល្ទុកែែលមានទំហំនសប្ចប្ន សតរ៉ា នរ កាសមរ៉ា ឌីជីថលែែលមានសមហា្គ េីែេលធ ំ។ល។ USB 2.0 ប្រែហលនមិនសលងនប្ររ់ប្រាន់េំរ៉រ់រញចាូនទិន្នន័យសទ។ សលប្េពីសនះសទវតមិនមានការតភា្ជ រ់ USB 2.0
ែែលអាចចូលសៅែល់សល្បងនអតិររិមាតាមប្ទឹេដាី 480 Mbps សទ ែែលសធ្វប្ឲ្យការសល្ទរទិន្នន័យប្រប្ពឹតតាសៅរានក្នុងសល្បងនប្រែហល 320 Mbps (40 MB/ភិនាទី) -សល្បងនសល្ទរទិន្នន័យអតិររមានក់ែេតាងក្នុងសពលរចចាុរ្បន្ន ។ ែូចរា្ន សនះែែរ ការភា្ជ រ់ USB 3.0/USB
3.1 ជំនាន់ទី 1 នឹងមិនអាចេសប្មចរានទំហំ 4.8Gbps សនាះសទ។ សយប្ងទំនងននឹងសឃប្ញអប្តាអតិររមា 400MB/s ែែលសប្រប្ប្រាេ់ក្នុងពិេពនក់ែេតាង ។ សៅសល្បងនសនះ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រជានការែកលមអា 10 ែង សលប្ USB 2.0។

ការអនុភតតា
USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សរប្កលួូភ និងលតាល់នូភកែនួងនសប្ចប្នរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែប្ម្បីែចកចាយនូភរទពិសស្ធែែលលអាប្រសេប្ររួមមួយ។ ែែលភីសែអូ USB កំររានល្ទុក ពីមុន (តាំងពីទំហំរង្ហា ញអតិររមា, ភាពយជាតយ៉ា ភ និងការរប្ងនមភីសែអូ) វាង្យប្េនលប្េនមថា
នមួយ 5 សៅ 10 ែងននកប្មិតរញ្ជូនែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូ USB រួរែតែំសនាប្រការកាន់ែតលអា។ DVI ែតមួយប្តូភការសល្បងនរហូតែល់សៅ 2Gbps។ ែែល 480Mbps សៅមានកប្មិត, 5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសៅសពលអនារត ។ នមួយនឹងសល្បងន
4.8Gbps, េតាង់ោរសនះ នឹងែេ្វងរកភិធីចូលសៅក្នុងលលិតលលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រប្ប្រាេ់ USB ែូចនប្រព័ន្ធល្ទុកទិន្នន័យ RAID ខាងសប្ស។

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

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

េមត្ថភាពែែលអាចសធ្វប្ការរួមរា្ន រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថា USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសប្រាងទុកយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នចារ់ពីសពលចារ់សលតាប្មរហូតអាចរួមរញចាូលរា្ន នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សៅសពលែែល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ រ់ថ្ម ីែូសច្នះែខសេថ្មីសែប្ម្បី
ទាញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាពសល្បងនននែំសនាប្រការថ្មីែែលែំសនាប្រការសលងននងមុនសនាះ, ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សៅែតរក្សារូររ៉ងចតុសកានា ែែលមានទំនាក់ទំនងនឹង USB 2.0 ចំនួនរួនសៅទីតាំងែូចរា្ន ពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាំសែប្ម្បីទទួល និងរញ្ជូនទិន្នន័យ សោយឯករ៉ជ្យ មានភតតាមានសៅ
សលប្ែខសេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 និងចូលមកក្នុងទំនាក់ទំនង សៅសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ់ SuperSpeed USB ប្តឹមប្តូភ។

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

រសរវរជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេតាង់ោរតំនាភា្ជ រ់ថ្មីែែលតូចណាេ់។ វាមានទំហំប្រែហលមួយភាររីននឌុយ USB ប្រសេទចាេ់។ សនះរជានេតាង់ោរតំនាភា្ជ រ់ែតមួយរត់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍ទាងំអេ់អាចសប្រប្រាន។ រន្ធ USB ប្រសេទ C អាចប្តូភរា្ន នឹងឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចសលសេងៗ សោយសប្រប្
«រសរវរជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរសញចាញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទននការភា្ជ រ់សលសេងៗពីរន្ធ USB ែតមួយ។
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ការរញ្ជូនថាមពលតាម USB
លក្ខនាៈលមអាិតែល្នករសចចាកសទេនន USB PD រជាប្រទាក់រា្ន យ៉ា ងជិតេ្និទ្ធនមួយនឹង USB ប្រសេទ C។ រចចាុរ្បន្នសនះ ស្្ម តហ្វូន សថរួិត និងឧរករនា៍ចល័តែនទសទវតែតងែតសប្រប្ការភា្ជ រ់ USB សែប្ម្បីស្កថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 លតាល់ថាមពលរហូតែល់ 2.5 វាា ត់ សពាលរជាវា
រានប្តឹមែតរញចាូលថ្មទូរេ័ព្ទររេ់អ្នកែតរាុសណាោ ះ ។ ឧទាហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរនែអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាា ត់។ លក្ខនាៈលមអាិតែល្នករសចចាកសទេពីការរញ្ជូនថាមពលតាម USB រសង្កប្នការរញ្ជូនថាមពលសនះែល់ 100 វាា ត់។ វាមានទិេសៅពីរ ែូសច្នះឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថាមពល។
សហប្យថាមពលសនះអាចប្តូភរានសល្ទរក្នុងសពលែតមួយ អំងុងសពលែែលឧរករនា៍សនះកំពុងរញ្ជូនទិន្នន័យឆួងកាត់ការតភា្ជ រ់។

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

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

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

រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

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

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt 3 នាយំក Thunderbolt សៅ USB ប្រសេទ C ែែលមានសល្បងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps សោយរសង្កប្តរាននប្ចកតូចមួយ ែែលលតាល់ការតភា្ជ រ់សលងន និងង្យប្េនលរំលុតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឧរករនា៍រង្ហា ញ ឬទិន្នន័យែូចនប្ោយថាេរឹង
ខាងសប្សនសែប្ម។ Thunderbolt 3 សប្រប្តំនាភា្ជ រ់ / រន្ធររេ់ USB ប្រសេទ C សែប្ម្បីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ែែលរានរាបំ្ទ។

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

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

ចំណា:ំ សល្បងនសល្ទរទិន្នន័យអាចខុេរា្ន រវាងឧរករនា៍សលសេងៗ។
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រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំែររំរួលរូរររេ់ Thunderbolt

HDMI 1.4
ប្រនានរទសនះពន្យល់អំពី HDMI 1.4a និងលក្ខនាៈពិសេេររេ់វានមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍។

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) រជានចំនុាចប្រទាក់ននអូឌីយាូ / ភីសែអូ សោយឌីជីថលទាងំអេ់ ែែលរាំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម សោយមិនមានការរប្ងនម។ HDMI លតាល់នូភចំនុាចប្រទាក់រវាងប្រេពអូឌីយា ូ/ ភីសែអូឌី ជីថលែែលអាចសប្រប្
រានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ឌី ភីឌី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូឌីជីថលែែលអាចសប្រប្រាន ែូចនទូរទេសេន៍ឌីជីថល (DTV)។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចម្បងរជាកាត់រន្ថយែខសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ HDMI រាបំ្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេតាង់ោរខ្ពេ់ ឬមានរុនាភាពខ្ពេ់
រូករួមនឹងអូឌីយាូឌីជីថលចំរុះតាមែខសេែតមួយ។

លក្ខនាៈពិសេេ HDMI 1.4
• HDMI Ethernet Channel- រែន្ថមរណាតា ញែែលមានសល្បងនសលងនសៅតំនា HDMI ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រប្ទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលរានសរប្ក IP ររេ់ពួកវាសោយរា្ម នែខសេ អុីេជានាិតោច់សោយែងក។
• Audio Return Channel - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្ស្រ់សែប្ម្បីរញ្ជូនទិន្នន័យអូឌីយាូ "អារ់ញ្េ្ទីម" សៅប្រព័ន្ធអូឌីយាូជុំ ភិញសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការែខសេអូឌីយាូោច់សោយែងកពីរា្ន ។
• 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រញចាូល/រសញចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទាយភីសែអូ 3D េំខាន់ៗែែលប្តនេប្តាយលួូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងកម្ម ភិធី 3D សៅល្ទះ។
• Content Type - ការចារ់េញ្ញា ភួាមៗននប្រសេទមាតិការវាងសអប្កង់ និង ប្រេពសអប្កង់ ការសរប្កទូរទេសេន៍សែប្ម្បីរសង្កប្នប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពែែលែលអាកសលប្ប្រសេទខុនថិន ។
• Additional Color Spaces - រែន្ថមការរាំប្ទេប្មារ់មាូែឌលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រប្ក្នុងការថតរូរឌីជីថល និងប្កាហ្វិកកុំព្យូទ័រ។
• 4K Support - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p រាំប្ទសអប្កង់ជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធេុីសនមាា ឌីជីថលែែលសប្រប្សៅក្នុងសរ៉ងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចប្ន។
• HDMI Micro Connector - ឧរករនា៍ភា្ជ រ់តូច ថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ព្ទ និងឧរករនា៍ចល័តសលសេងសទវត ែែលរាបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p ។
• Automotive Connection System - ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីេប្មារ់ប្រព័ន្ធ ភីសែអូរថយនតាែែលប្តូភរានរចនាសងប្ងសែប្ម្បីរំសពញនូភការទាមទារែតមួយរត់ននការតាមោនររិស្្ថ  ខនាៈសពលែែលលតាល់រុនាភាពពិត HD ។

រុនាេម្បតតា ិHDMI
• រុនាភាព HDMI សល្ទរេំសងងឌីជីថលនិងភីសែអូែែលមិនរប្ងនមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់មាត់រំលុត។
• HDMI តនមួទារលតាល់ជូននូភរុនាភាព និងមុខង្រននអុីនធជាសហ្វេឌីជីថលក៏ែូចនការរាំប្ទប្រសេទភីសែអូែែលមិនរានរប្ងនមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធភាពសលប្ការចំណាយ។
• អូឌីយាូ HDMI រាំប្ទប្ទង់ប្រសេទអូឌីយាូនសប្ចប្នពីសេតាសរាអូេតាង់ោរែល់េំសងងពហុឆាែនលសៅជុំ ភិញ។
• រន្ធ HDMI រួមរញចាូលរា្ន នូភ ភីសែអូ និងពហុឆាែនលអូឌីយាូ សៅក្នុងែខសេែត មួយ កាត់រន្ថយនថួចំណាយ ភាពេ្មុរស្្ម ញ និងការភាន់ប្ចងំននែខសេនសប្ចប្នែែលរចចាុរ្បន្នកំពុងសប្រប្សៅក្នុងប្រព័ន្ធ A/V ។
• HDMI រាបំ្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រេពភីសែអូ (ែូចនមាា េុីនចាក់ឌី ភីឌី) និង DTV ែែលសរប្កនូភមុខង្រថ្មី។

ឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមពល LED
សៅសលប្ប្រព័ន្ធ Dell Latitude មួយចំនួន រ៊ូតុងថាមពល LED ប្តូភរានសប្រប្សែប្ម្បីលតាល់េញ្ញា ពីស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធ ែូចសនះសហប្យរ៊ូតុងថាមពលរសញចាញពនួជាសៅសពលចុច។ ប្រព័ន្ធែែលមកនមួយរ៊ូតុងថាមពល/ឧរករនា៍អានស្្ន ម ប្មាមនែែែលនជសប្មប្េ នឹងមិនមាន LED សៅសប្កាម
រ៊ូតុងថាមពលសនាះសងប្យ ែូចសនះសហប្យនឹងប្តូភអនុភតតា LED ែែលមានក្នុងប្រព័ន្ធប្ស្រ់ សែប្ម្បីលតាល់េញ្ញា រង្ហា ញពីស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធ។

ឥរិយ៉រថរ៊ូតុងថាមពល LED ែែលមិនមានឧរករនា៍អានប្មាមស្្ន មនែ
• ប្រព័ន្ធសរប្ក (S0) = LED រសញចាញពនួជាពនា៌េប្កាេ់
• ប្រព័ន្ធេ្ថិតក្នុង ការសែក/រង់ចា ំ(S3, SOix) = LED រិទ
• ប្រព័ន្ធ រិទ/េំងំ (S4/S5) = LED រិទ

ថាមពលសរប្ក សហប្យឥរិយ៉រថ LED នមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ
• ការចុចរ៊ូតុងថាមពលក្នុងរយៈសពលចសនួាះពី 50 មីលីភិនាទី សៅ 2 ភិនាទី នឹងសរប្កឧរករនា៍។
• រ៊ូងតុងថាមពលមិនសឆួប្យតរសៅនឹងការចុចរែន្ថមសទវតសនាះសទ រហូតែល់ SOL (Sign-Of-Life, េញ្ញា ននជី ភិត) ប្តូភរានលតាល់ែល់អ្នកសប្រប្ប្រាេ់។
• ការរសញចាញពនួជាននប្រព័ន្ធ LED អាប្េ័យសលប្ការចុចរ៊ូតុងថាមពល។
• ប្ររ់ការរសញចាញពនួជា LED ែែលមានទាងំអេ់ (ពនួជាកាតា រចុច/ LED ពនួជាប្រារ់ចុចរតាូរនរ់/ LED ស្កថ្ម) និង ឥរិយ៉រថនក់ោក់ែែលរានរង្ហា ញ។
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• កប្មិតេសមួងរានរិទតាមលំនាំសែប្ម។ វាអាចប្តូភរានសរប្កឲ្យែំសនាប្រការសៅក្នុងការែំសងប្ង BIOS។
• ការការពារមិនរានរញ្ឈរ់សនាះសទ ប្រេិនសរប្ឧរករនា៍មិនមានការសឆួប្យតរក្នុងកំងុងសពលែំសនាប្រការសរប្កចូលសប្រប្ប្រាេ់ ។
• និមិតតាេញ្ញា  Dell ៖ សលចសចញក្នុងរយៈសពល 2 ភិនាទី រនា្ទ រ់ពីចុចរ៊ូតុងថាមពល។
• រ៊ូតសពញសលញ៖ ក្នុងរយៈ 22 ភិនាទី រនា្ទ រ់ពីចុចរ៊ូតុងថាមពល។
• ខាងសប្កាមរជានរនា្ទ ត់សពលសភោែែលនឧទាហរនា៍៖

រ៊ូតុងថាមពលនមួយឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ នឹងមិនមាន LED សទសហប្យនឹងសប្រប្ប្រាេ់ែំសនាប្រការ LED ែែលមានប្ស្រ់ក្នុងប្រព័ន្ធសែប្ម្បីលតាល់េញ្ញា រង្ហា ញពីស្្ថ នភាពប្រព័ន្ធ

• អាោរ់ទ័រថាមពល LED ៖

• LED សលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់អាោរ់ទ័រថាមពល រសញចាញពនួជាពនា៌ េ សៅសពលែែលថាមពលប្តូភរានលតាត់ល្គង់សចញពីប្ពីសេួប្ង។
• ឧរករនា៍រង្ហា ញថ្ម LED ៖

• ប្រេិនកុំព្យូទ័រប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងប្ពីសេួប្ង សនាះពនួជាថ្មមានប្រតិរតតាិការែូចតសៅ៖

1. ពនា៌េប្កាេ់ -ថ្មកំពុងែតស្ក។ សៅសពលែែលការស្ករានសពញ LED រានរលត់។
• ប្រេិនសរប្កុំព្យូទ័រ កំពុងែតែំសនាប្រការសោយសប្រប្ប្រាេ់ថាមពលថ្ម ពនួជាថ្មមានប្រតិរតតាិការែូចតសៅ៖

1. រិទ -ថ្មស្ករានប្ររ់ប្រាន់ (ឬកុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ)។
2. សលងងទុំប្កាេ់ -កប្មិតថ្មេ្ថិតក្នុងស្្ថ នភាពទារខួាំង ស្្ថ នភាពថ្មកប្មិតទារ រជាអាយុកាលថ្មអាចមានរយៈសពលប្រែហល 30 នាទី ឬក៏តិចនងសនះ ។

• LED កាសមរ៉ា

• LED ពនា៌ េ រសញចាញសៅសពលែែលកាសមរ៉ា សរប្ក។
• LED រិទេសមួង មីប្កូហ្វូន៖

• សៅសពលែំសនាប្រការ (រិទេសមួង) LED រិទេសមួង មីប្កូហ្វូន សលប្ប្រារ់ចុច F4 រួរែតរសញចាញពនួជាពនា៌ េ។
• LEDs RJ45៖
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• តារ៉ង 2. LED សៅចំសហវងណាមួយនន រន្ធ RJ45

ឧរករនា៍រង្ហា ញសល្បងនភា្ជ រ់(LHS) សឧងឧរករនា៍រង្ហា ញេកម្មភាព (RHS)

នរតង ពនា៌សលងងទុំ
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េមាេភារេំខាន់ៗននប្រព័ន្ធររេ់អ្នក

1. រប្មររាត
2. កែនួងទទួលកំសៅ

3
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3. រន្ធ DC ចូល
4. កង្ហា រប្រព័ន្ធ
5. ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ
6. ថ្ម
7. េ៊ុមខាងក្នុង
8. ឧរាល័រ
9. ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត
10. ផ្្ទ ំងរ៊ូតុងរន្ទះរាះ
11. ផ្្ទ ំង LED
12. សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
13. សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ
14. ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
15. ថ្មប្រារ់េំែរាត
16. មាូឌុលអង្គចងចាំ
17. កាត WLAN

ចំណា:ំ Dell លតាល់នូភរញ្ជីេមាេភារ និងសលខសប្រងងរនួាេ់ររេ់វាេប្មារ់ការកំនាត់រចនាេម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធសែប្មែែលរានទិញ។ សប្រងងរនួាេ់ទាងំសនះអាចមានសោយសយ៉ងតាមការនានាែែលរានទិញសោយអតិថិជន។ ទាក់ទងតំណាងែល្នកលក់ Dell ររេ់អ្នកេប្មារ់ជសប្មប្េននការទិញ។

16 េមាេភារេំខាន់ៗននប្រព័ន្ធររេ់អ្នក



ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ

កាត microSD

ការសោះកាត microSD

សេចកតាីតប្មូភនមុន

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុភតតាតាមែំសនាប្រការសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. េង្កត់ កាត microSD សែប្ម្បីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ[1]។
3. រុញកាត microSD សចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។

ការែំសងប្ងកាត microSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់កាត microSD សៅនឹងរន្ធសៅសលប្កុំព្យូទ័រ[1]។
2. រុញកាត microSD ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតែល់វាចូលេ៊រ់[2]។

4

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 17



3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រារំីប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

18 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



4. សោយសប្រប្ប្រោរ់រាេ់រួាេ្ទិក [1], េូមរាេ់រប្មររាតពីប្ជុងខាងសលប្ែល្នកខាងសឆ្វង សហប្យរនតាសៅែល្នកចំសហវងែនទសទវតសែប្ម្បីសរប្ករប្មររាត [2]។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 19



5. សលប្ក សហប្យសោះរប្មររាតសចញឲ្យឆា្ង យពីកុំព្យូទ័រ។

20 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



ការែំសងប្ងរប្មររាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់រប្មររាតសៅសលប្កុំព្យូទ័រ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 21



2. េង្កត់ែរម និងចំសហវងននរប្មររាតរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

22 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



3. មួលរនតាឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 23



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ កាត microSD ។
2. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេតាីពី ថ្មលីចូម-អុីយាុង
ប្រយ័ត្ន:

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

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

24 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ

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


ការសោះថ្ម
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។

2. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
3. សលប្កនិងរុញថ្មសចញពីសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ។ [2]។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 25



ការតសមួប្ងថ្ម
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រន្ទះសៅសលប្ថ្មនមួយរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ោក់ថ្មសៅក្នុងកែនួងោក់ថ្ម។
3. មួលរនតាឹងស្ចចា ក់លមួកមួយសែប្ម្បីភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។

26 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



4. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 27



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ រប្មររាត។
2. ោក់ កាត microSD ។
3. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WWAN សៅនឹងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. សោះសជប្ងទប្មកាត WWAN ែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WWAN [2]។
3. ផ្តា ច់ែខសេអង់ែតន WWAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WWAN [3]។
4. រុញ សហប្យែកកាត WWAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ[4]។

28 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



ការែំសងប្ងកាត WWAN

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតចំសពាះកាត WWAN េូមកុំោក់ែខសេណាមួយសៅពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. េ៊កកាត WWAN ចូលសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WWAN សៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WWAN [2]។
3. ោក់សជប្ងទប្មកាត WWAN សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WWAN សៅនឹងកាត WWAN [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WWAN សៅនឹងកាត WWAN [4]។

តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មកាត WLAN សៅនឹងផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. សោះសជប្ងទប្មកាត WLAN ែែលភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WLAN[2]។
3. ផ្តា ច់ែខសេអង់ែតន WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្កាត WLAN [3]។
4. រុញ សហប្យសលប្កកាត WLAN សចញឲ្យឆា្ង យពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [4]។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 29



ការែំសងប្ងកាត WLAN

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រយ័ត្ន: សែប្ម្បីសជវេវាងការខូចខាតចំសពាះកាត WLAN េូមកុំោក់ែខសេណាមួយសៅពីសប្កាមវា។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រញចាូលកាត WLAN សៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WLAN សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ សៅសលប្កាត WLAN [2]។
3. ោក់សជប្ងទប្មកាត WLAN សែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន WLAN សៅនឹងកាត WLAN [3]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម WLAN សៅកាត WLAN [4]។

30 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្មប្រារ់េំែរាត

ការសោះថ្មប្រារ់េំែរាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. សលប្កថ្មប្រារ់េំែរាតសចញពីផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងប្ងថ្មប្រារ់េំែរាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ថ្មប្រារ់េំែរាតសៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មប្រារ់េំែរាតសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការសោះមាូឌុលអង្គចងចាំ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រាេ់សឃ្នបរមាូឌុលអង្គចងចាំរហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាំសោតសងប្ង[1]។
2. សោះមាូឌុលអង្គចងចាសំចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចា[ំ2]។
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ការែំសងប្ងមាូឌុលអង្គចងចាំ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់រនួឹះសៅសលប្មាូឌុលអង្គចងចានំមួយសថរសៅសលប្រន្ធមាូឌុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាឲំ្យរានែនានសៅក្នុងរន្ធពីប្ជុងណាមួយ[1]។
3. េង្កត់មាូឌុលអង្គចងចាចំុះរហូតែល់វាចូលែល់សជប្ងទប្មេ៊រ់ [2]។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្អ្នកមិនលជាេសមួងចូលេ៊រ់សទ ចូរែកមាូឌុលអង្គចងចា ំសហប្យែំសងប្ងស្រនថ្មី។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រន្ធ DC-ចូល

ការសោះរន្ធ DC-ចូល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្រសេទ C សៅនឹងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. សលប្កសជប្ងទប្មប្រសេទ C សចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។
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3. ផ្តា ច់ែខសេរន្ធ DC-ចូល សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ សហប្យសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ[1, 2]។
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ការែំសងប្ង រន្ធ DC-ចូល
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់រន្ធ DC-ចូល ចូលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសៅសលប្កុំព្យូទ័រ[1]។
2. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ធ DC-ចូល សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ[2]។
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3. ោក់សជប្ងទប្មប្រសេទ C សៅសលប្រន្ធររេ់វាសៅសលប្កុំព្យូទ័រ [1]។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មប្រសេទ C សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ[2]។

38 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះ M.2 SSD

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រករង់េអាិតសចញពីមាូឌុល SSD [1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ M.2 SSD សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
3. សលប្ក M.2 SSD សចញពីកុំព្យូទ័រ [3]។
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ការែំសងប្ង M.2 SSD

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ M.2 SSD សៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា (M2x3) ែតមួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ ់M.2 SSD សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។

3. រិតរង់េអាិតសៅសលប្ M.2 SSD [3]។

40 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង

ការសោះសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ M.2 SSD ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
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2. សលប្កសជប្ងទប្ម SSD ននរន្ធសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ [2]។

ការែំសងប្ងសជប្ងទប្មប្ោយស្្ថ នភាពរឹង
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មឹមសជប្ងទប្មសហប្យរញចាូលវាសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់សជប្ងទប្មសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។

42 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ M.2 SSD ។
2. ោក់ ថ្ម។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាត microSD ។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមខាងក្នុង

ការសោះសប្រាងខាងក្នុង
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះកាត WLAN ។
6. សោះ M.2 SSD ។
7. សោះ សជប្ងទប្ម M.2 SSD ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះែខសេអង់ែតន WLAN ។
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2. សោះស្ចចា  (M2x5) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េ៊ុមខាងក្នុងសៅនឹងផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [1]។
3. សោះស្ចចា  (M2x3) ប្រាំមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េ៊ុមខាងក្នុងសៅនឹងតួប្រព័ន្ធ [2]។
4. សលប្កេ៊ុមខាងក្នុងសចញពីតួប្រព័ន្ធ [3]។

44 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



ការែំសងប្ងសប្រាងខាងក្នុង
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់េ៊ុមខាងក្នុងសៅសលប្តួប្រព័ន្ធ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ប្រាំមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េ៊ុមខាងក្នុងសៅនឹងតួប្រព័ន្ធ [2]។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់េ៊ុមខាងក្នុងសៅផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [3]។
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4. ោក់ែខសេអង់ែតន WLAN តានរនួងែខសេសងប្ងភិញ។

46 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ឧរករនា៍ទរ់ M.2 SSD។
2. ោក់ M.2 SSD ។
3. ោក់ កាត WLAN ។
4. ោក់ ថ្ម។
5. ោក់ រប្មររាត។
6. ោក់ កាត microSD ។
7. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត

ការសោះឧរករនា៍អានស្្ម តកាត
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះកាត WLAN ។
6. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេរន្ទះរត់ែរនឧរករនា៍អានស្្ម តកាត (FFC) សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំ USH [1]។
2. ែកស្្ម តកាត FFC សចញពីកែនួងោក់រាតនែ [2]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
4. សលប្កឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសចញឲ្យឆា្ង យពីកែនួងោក់រាតនែ[2]។

48 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ង ភិញ



ការែំសងប្ងឧរករនា៍អានស្្ម តកាត
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្្ទ ងំឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាតសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
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3. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត FFC សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំ USH [1]។
4. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត FFC សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។

50 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ េ៊ុមខាងក្នុង។
2. ោក់ កាត WLAN ។
3. ោក់ ថ្ម។
4. ោក់ រប្មររាត។
5. ោក់ កាត microSD ។
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងរន្ទះរាះ

ការសោះផ្្ទ ំងរ៊ូតុងរន្ទះរាះ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ឧរាល័រ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សរប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេរន្ទះរត់ែរនស្្ម តកាត (FFC) សចញពីផ្្ទ ងំ USH [1]។
2. រកែខសេឧរករនា៍អានស្្ម តកាត FFC ននកែនួងោក់រាតនែ [2] សហប្យផ្តា ច់ែខសេផ្្ទ ងំរ៊ូតុងរន្ទះរាះសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់រន្ទះរាះ [3]។
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3. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មរ៊ូតុងរន្ទះរាះសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
4. សលប្កសជប្ងទប្មផ្្ទ ងំរ៊ូតុងរន្ទះរាះសចញឲ្យឆា្ង យពីកុំព្យូទ័រ[2]។

52 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



ការែំសងប្ងផ្្ទ ងំរ៊ូតុងរន្ទះរាះ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់ផ្្ទ ងំរ៊ូតុងរន្ទះរាះចូលសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្្ទ ំងរ៊ូតុងរន្ទះរាះសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
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3. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ទះរត់ែរនឧរករនា៍អានស្្ម តកាត (FFC) សៅនឹងផ្្ទ ំង USH [1]។
4. រិត FFC សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [2] សហប្យភា្ជ រ់ែខសេផ្្ទ ងំរ៊ូតុងរន្ទះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្រន្ទះរាះ [3]។

54 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ឧរាល័រ។
2. ោក់ ថ្ម។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាត microSD ។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំ LED

ការសោះផ្្ទ ំង LED

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ សហប្យរកែខសេរន្ទះរត់ែរនផ្្ទ ងំ USH daughter (FFC) សចញពីផ្្ទ ំង USH daughter[1, 2]។
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2. ផ្តា ច់ែខសេផ្្ទ ំង LED សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [1]។
3. សោះែខសេផ្្ទ ងំ LED តាមរនួងែខសេ[2]។
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4. សោះស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្្ទ ងំ LED សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
5. សលប្កផ្្ទ ងំ LED សចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងប្ងផ្្ទ ងំ LED

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ផ្្ទ ងំ LED សហប្យតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្្ទ ំង LED នមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់ផ្្ទ ងំ LED សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ[2]។
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3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្្ទ ំង LED សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ និងអូេែខសេផ្្ទ ងំ LED តាមរនួងែខសេ[1, 2]។
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4. ភា្ជ រ់ែខសេរន្ទះរត់ែរនផ្្ទ ំង USH daughter (FFC) ពីផ្្ទ ំអ USH daughter [1, 2]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍រំពងេំសងង

ការសោះឧរាល័រ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ផ្្ទ ំង LED

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេឧរាល័រសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។
2. រករង់េអាិត សហប្យសោះែខសេឧរាា ល័រសចញពីរនួង ។
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3. សលប្ក សហប្យសោះឧរាល័រសចញពីកែនួងោក់រាតនែ។
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ការែំសងប្ងឧរាល័រ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោយសប្រប្ឧរករនា៍តប្មឹម និងទប្មសសេ៊ ូេូមោក់ឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ។

2. អូេែខសេឧរាល័រតាមរនួងលួូភ។
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3. រិទរង់េអាិតសែប្ម្បីភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
4. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ ។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ផ្្ទ ំង LED ។
2. ោក់ ថ្ម។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាត microSD ។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែនួងទទួលកំសៅ

ការសោះែនួងទទួលកំសៅ - UMA

សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [1]។
2. សលប្កកែនួងទទួលកំសៅសចញឲ្យឆា្ង យពីផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងប្ងកែនួងទទួលកំសៅ - UMA

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់កែនួងទទួលកំសៅសៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធសហប្យតប្មង់ស្ចចា ឲ្យប្តូភនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [1]។
2. តាមលំោរ់លំសោយ (ែូចមានរង្ហា ញសៅសលប្កែនួងទទួលកំសៅ) មួលរនតាឹងស្ចចា  (M2x3) រួនប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់កែនួងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [2]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កង្ហា រប្រព័ន្ធ

ការសោះកង្ហា រប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ផ្តា ច់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។
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2. សោះស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
3. សលប្កកង្ហា រប្រព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងប្ងកង្ហា រប្រព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ោក់ និងតប្មង់រន្ធស្ចចា សៅសលប្កង្ហា រប្រព័ន្ធនមួយនឹងរន្ធស្ចចា សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ[2]។
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3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រប្រព័ន្ធសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្ម។
2. ោក់ រប្មររាត។
3. ោក់ កាត microSD ។
4. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
6. សោះកាត WLAN ។
7. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត។
8. សោះ DC-ចូល។
9. សោះ M.2 SSD ។
10. សោះ កែនួងទទួលកំសៅ។
11. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រុញេុីមកាតរំរូសចញពីរន្ធេុីមកាត[1, 2]។
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2. សលប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេខាងសប្កាមសចញពីផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ៖
a) ែខសេផ្្ទ ំង LED [3]។
b) USH FFC [4]។
c) រន្ទះរាះ FFC [5]។

3. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម eDP សៅនឹងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [1]។
4. សោះសជប្ងទប្ម eDP សចញពីកុំព្យូទ័រ[2]។
5. សលប្កែខសេ eDP សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [3]។
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6. សោះស្ចចា  (M2x3) ប្រាំប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
7. សលប្កផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ សចញពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងប្ងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ [1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ប្រាបំ្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
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3. ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [1]។
4. ោក់សជប្ងទប្មជំនួយ eDP សលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ eDP [2]។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្ម eDP សៅផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [3]។
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6. រញចាូលេុីមកាតរំរូសៅក្នុងរន្ធេុីមកាត[1]។
7. ភា្ជ រ់ែខសេែូចខាងសប្កាមសៅផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ៖

a) ែខសេផ្្ទ ំង LED [2]។
b) USH FFC [3]
c) ែខសេរន្ទះរាះ FFC [4]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
2. ោក់ កែនួងទទួលកំសៅ។
3. ោក់ M.2 SSD ។
4. ោក់ DC-ចូល។
5. ោក់ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
6. ោក់ កាត WLAN ។
7. ោក់ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
8. ោក់ ថ្ម។
9. ោក់ រប្មររាត។
10. ោក់ កាត microSD ។
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
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3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ឧរាល័រ។
6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. សោះ DC-ចូល។
9. សោះកាត WLAN ។
10. សោះ ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសចញសោយភា្ជ រ់នមួយសប្រងងែំសងប្ង។

11. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សលប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេពនួជាសប្កាយកាតា រចុច និង ែខសេកាតា រចុចសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្រន្ទះរាះ។

2. សោះស្ចចា  (M2x2)22 សែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតា រចុចសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [1]។
3. ចំណា:ំ រន្ទះរាះ FFC ប្ររស្ចចា មួយប្រារ ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងកាតា រចុច សៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ។

សោះកាតា រចុចសចញឲ្យឆា្ង យពីកុំព្យូទ័រ [2]។
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ការែំសងប្ងកាតារចុច
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់កាតា រចុចសៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) 22 សែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតា រចុចសៅនឹងកែនួងោក់រាតនែ [2]។
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3. ភា្ជ រ់ែខសេពនួជាសប្កាយកាតា រចុច និងែខសេកាតា រចុចសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្រន្ទះរាះ។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
2. ោក់ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានោក់ចូលសោយភា្ជ រ់នមួយកែនួងទទួលកំសៅ។

3. ោក់ កាត WLAN ។
4. ោក់ DC-ចូល។
5. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
6. ោក់ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
7. ោក់ ឧរាល័រ។
8. ោក់ ថ្ម។
9. ោក់ រប្មររាត។
10. ោក់ កាត microSD ។
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សជប្ងទប្មកាតា រចុច

ការសោះសជប្ងទប្មកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ឧរាល័រ។
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6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. សោះ DC-ចូល។
9. សោះកាត WLAN ។
10. សោះ ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះនមួយនឹងកែនួងទទួលកំសៅែែលរានភា្ជ រ់។

11. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត។
12. សោះ កាដា រចុច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ែរ់ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់កាតា រចុចសៅនឹងសជប្ងទប្មកាតា រចុច [1]។
2. សោះកាតា រចុចសចញពីសជប្ងទប្មកាតា រចុច[2]។

ការែំសងប្ងសជប្ងទប្មកាតា រចុច
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់កាតា រចុចសៅសលប្សជប្ងទប្មកាតា រចុច[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) 12 ប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់កាតា រចុច សៅនឹងសជប្ងទប្មកាតា រចុច [2]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ កាដា រចុច។
2. ោក់ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
3. ោក់ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានោក់នមួយនឹងកែនួងទទួលកំសៅែែលរានភា្ជ រ់។

4. ោក់ កាត WLAN ។
5. ោក់ DC-ចូល។
6. ោក់ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
7. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. ោក់ ឧរាល័រ។
9. ោក់ ថ្ម។
10. ោក់ រប្មររាត។
11. ោក់ កាត microSD ។
12. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងថាមពល

ការសោះរ៊ូតុងថាមពល
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
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3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ឧរាល័រ។
6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. សោះ DC-ចូល។
9. សោះកាត WLAN ។
10. សោះ ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសចញសោយភា្ជ រ់នមួយសប្រងងែំសងប្ង។

11. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត។
12. សោះ កាដា រចុច។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមពល សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ[1]។
2. សលប្ករ៊ូតុងថាមពល សចញពីកែនួងោក់រាតនែ[2]។

ការែំសងប្ងរ៊ូតុងថាមពល
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រ៊ូតុងថាមពលសៅសលប្សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ[1]។
2. ចារ់ស្ចចា (M2x2) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថាមពល សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ[2]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ កាដា រចុច។
2. ោក់ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
3. ោក់ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានោក់នមួយសប្រងងែំសងប្ង ែែលមានភា្ជ រ់នមួយ។

4. ោក់ កាត WLAN ។
5. ោក់ DC ចូល។
6. ោក់ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
7. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. ោក់ ឧរាល័រ។
9. ោក់ ថ្ម។
10. ោក់ រប្មររាត។
11. ោក់ កាត microSD ។
12. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
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5. សោះកាត WLAN ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះអង់ែតនឥតែខសេសចញពីរនួងែខសេសៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ[1]។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅនឹងផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ [2]។
3. សលប្កសជប្ងទប្មែខសេ eDP សចញពីផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ[3]។
4. ផ្តា ច់ និងសោះែខសេ eDP [4]។

5. សរប្កសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅកប្មិតមុំ 180 ែជាសប្កសហប្យប្តងរ់ប្រព័ន្ធ រនា្ទ រ់មកោក់ប្រព័ន្ធសៅសលប្នល្ទរ៉រសេ្មប្។
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6. សោះស្ចចា  (M2.5x4) ប្រាំមួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅនឹងតួប្រព័ន្ធ [1]។
7. សលប្កសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សចញពីប្រព័ន្ធ [2]។
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ការែំសងប្ងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់
អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ប្តូភនានាថាប្តសចវកប្តូភរានសរប្កចំហនអតិររមាមុនសពលោក់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅសលប្កែនួងោក់រាតនែ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. តប្មង់ និងោក់តួប្រព័ន្ធពីសប្កាមប្តសចវកននសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x4) ប្រាមំួយប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់សៅនឹងតួ[2]។
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3. ោក់តួប្រព័ន្ធសលប្សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
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4. ោក់អង់ែតនឥតែខសេតាមរយៈរនួងែខសេសៅសលប្ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ[1]។
5. ភា្ជ រ់ែខសេ eDP សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់ eDP សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [2]។
6. ោក់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅសលប្ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [3]។
7. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់សជប្ងទប្មែខសេ eDP សៅនឹងផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ [4]។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ កាត WLAN ។
2. ោក់ ថ្ម។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាត microSD ។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ចំណា:ំ េ៊ុមសអប្កង់មិនអាចសប្រប្ប្រាេ់ស្រសងប្ងភិញរនា្ទ រ់ពីសោះសហប្យសនាះសទ។

សប្រប្ប្រោរ់រាេ់រួាេ្ទិកសោយរាេ់ថ្នមៗតាមប្រសហាងសៅែក្បរប្តសចវកខាងសឆ្វង និងខាងស្តា ំសលប្ែរមខាងសប្កាមននេ៊ុមសអប្កង់[1]។
2. ប្រយ័ត្ន: សៅសពលរាេ់សរប្កេ៊ុមសអប្កង់ េូមប្រាកែថារាេ់តាមរសណាតា យែរមខាងសប្សេ៊ុមសអប្កង់សោយសប្រប្នែររេ់អ្នក ឬប្រោរ់រាេ់រួាេ្ទិក —ការសប្រប្ប្រាេ់ទួនាជាភីេ ឬភត្ថុមុតប្េនចែនទសទវតអាចរណាតា លឲ្យខូចផ្្ទ ំងសអប្កង់។
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រាេ់សោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមែរមែល្នកខាងក្នុងននេ៊ុមសអប្កង់ និងរាេ់ែរមខាងក្នុងននែល្នកខាងសឆ្វង និងខាងស្តា ំននេ៊ុមសអប្កង់[2]។

3. សលប្កេ៊ុមសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
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ការែំសងប្ងេ៊ុមសអប្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

តប្មង់េ៊ុមសអប្កង់នមួយរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ និងសប្រងងែំសងប្ងអង់ែតន សហប្យរនា្ទ រ់មករុញេ៊ុមសអប្កង់ថ្មមៗចូលកែនួងវាឲ្យេ៊រ់។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 93



94 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
2. ោក់ ថ្ម។
3. ោក់ រប្មររាត។
4. ោក់ កាត microSD ។
5. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្្ទ ងំសអប្កង់

ការសោះផ្្ទ ំងសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រួន ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្្ទ ងំសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1]សហប្យសលប្កប្តងរ់ផ្្ទ ំងសអប្កង ់សែប្ម្បីចូលសៅកាន់ែខសេសអប្កង់ [2]។
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2. រករង់េអាិត [1] ែែលសៅសលប្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់។
3. សោះរន្ទះេអាិតែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់[2]។
4. សលប្ករនួឹះ សហប្យផ្តា ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្ផ្្ទ ំងសអប្កង ់[3, 4]។

ចំណា:ំ កុំទាញ និងសោះរង់េអាិត Stretch (SR) Tapes សចញពីផ្្ទ ងំសអប្កង់។ មិនចារំាច់ែកសជប្ងទប្មពីផ្្ទ ំងសអប្កង់សនាះសទ។
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ការែំសងប្ងផ្្ទ ងំសអប្កង់
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ សហប្យរិទរនួឹះ[1, 2].។
2. រិទរន្ទះេអាិតសែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់[3]។
3. រិទរង់េអាិតសែប្ម្បីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ [4]។

4. ចំណា:ំ ផ្្ទ ំង LCD មានមកនមួយសជប្ងទប្ម (L+R) ែែលប្តូភការោក់តប្មង់ចូលរា្ន សជប្ងនមុន រនា្ទ រ់មកភា្ជ រ់ស្ចចា ពីរែែលមានទីតាងំសៅរាតននផ្្ទ ងំ LCD ។

ចារ់ (M2.5x3.5) រួន ប្រារ់ែែលភា្ជ រ់ផ្្ទ ំងសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។

98 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
3. ោក់ ថ្ម។
4. ោក់ រប្មររាត។
5. ោក់ កាត microSD ។
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ រប្មរប្តសចវក។
8. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។
9. សោះ ផ្្ទ ងំសអប្កង់។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 99



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រករង់េអាិតពីរែែលភា្ជ រ់កាសមរ៉ា ឲ្យសៅមួយកែនួង[1]។
2. សោយសប្រប្ប្រោរ់រាេ់រួាេ្ទិក េូមរាេ់ថ្នមៗ រួចសលប្កមាូឌុលកាសមរ៉ា សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់[2]។
3. ផ្តា ច់ែខសេកាសមរ៉ា សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សៅសលប្មាូឌុលកាសមរ៉ា  [3]។

ការែំសងប្ងកាសមរ៉ា
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេកាសមរ៉ា សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់មាូឌុលកាសមរ៉ា  [1]។
2. រញចាូលកាសមរ៉ា សៅក្នុងរន្ធសៅសលប្រប្មរសប្កាយសអប្កង់ [2]។
3. ភា្ជ រ់រង់េអាិតពីរែែលសៅសលប្កាសមរ៉ា [3]។

100 ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ



តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ផ្្ទ ំងសអប្កង់។
2. ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់។
3. ោក់ រប្មរប្តសចវក។
4. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
5. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. ោក់ ថ្ម។
7. ោក់ រប្មររាត។
8. ោក់ កាត microSD ។
9. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មរប្តសចវក

ការសោះរប្មរប្តសចវក
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

ការសោះ និងការែំសងប្ងសងប្ងភិញ 101



តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រប្មរប្តសចវកសៅនឹងតួ [1]។
2. ចារ់រប្មរប្តសចវក សហប្យប្ពែលងរប្មរប្តសចវកពីប្ទនុងសៅសលប្រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ សហប្យរនា្ទ រ់មករុញចូលក្នុង សែប្ម្បីសោះរប្មរប្តសចវកសចញពីប្តសចវកសអប្កង់ [2]។

ការែំសងប្ងរប្មរប្តសចវក
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់រប្មរប្តសចវក សហប្យរុញសចញសប្សសៅសលប្ប្តសចវកសអប្កង់[1]។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្រារ់ែែលភា្ជ រ់រប្មរប្តសចវកសៅនឹងប្តសចវកសអប្កង់។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
2. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
3. ោក់ ថ្ម។
4. ោក់ រប្មររាត។
5. ោក់ កាត microSD ។
6. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ រប្មរប្តសចវក។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x3.5) រួនប្រារ់ ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ [1]។
2. សោះប្តសចវកសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់ [2]។

ការែំសងប្ងប្តសចវកសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ោក់ប្តសចវកសអប្កង់សលប្សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x3.5) រួនប្រារ់សែប្ម្បីភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ សៅនឹងសប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់ ។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ រប្មរប្តសចវក។
2. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
3. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
4. ោក់ ថ្ម។
5. ោក់ រប្មររាត។
6. ោក់ កាត microSD ។
7. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេ សអប្កង់ (eDP)

ការសោះែខសេសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ រប្មរប្តសចវក។
8. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។
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9. សោះ ផ្្ទ ងំសអប្កង់។
10. សោះ កាសមរ៉ា ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

រករង់េអាិត សហប្យសោះែខសេសអប្កង់តាមរនួងែខសេែកវាសចញពីរង់េអាិត សហប្យសលប្កែខសេសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។

ការែំសងប្ងែខសេសអប្កង់
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
2. រិទភា្ជ រ់រង់េអាិត សហប្យរត់ែខសេសអប្កង់តាមរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ កាសមរ៉ា ។
2. ោក់ ផ្្ទ ំងសអប្កង់។
3. ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់។
4. ោក់ រប្មរប្តសចវក។
5. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
6. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
7. ោក់ ថ្ម។
8. ោក់ រប្មររាត។
9. ោក់ កាត microSD ។
10. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងតសមួប្ងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់

ការោក់រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
6. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
7. សោះ រប្មរប្តសចវក។
8. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។
9. សោះ ផ្្ទ ងំសអប្កង់។
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10. សោះ កាសមរ៉ា ។
11. សោះ ែខសេសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រនា្ទ រ់ពីអនុភតតាជំហានមុនៗទាំងអេ់រួច សនាះអ្នកសៅេល់ែតរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់រាុសណាោ ះ។

តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ែខសេសអប្កង់។
2. ោក់ កាសមរ៉ា ។
3. ោក់ ផ្្ទ ំងសអប្កង់។
4. ោក់ ប្តសចវកសអប្កង់។
5. ោក់ រប្មរប្តសចវក។
6. ោក់ េ៊ុមសអប្កង់។
7. ោក់ សប្រងងែំសងប្ងសអប្កង់។
8. ោក់ ថ្ម។
9. ោក់ រប្មររាត។
10. ោក់ កាត microSD ។
11. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ

ការោក់សប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាតា រចុច
សេចកតាីតប្មូភនមុន

1. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង មុននឹងសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត microSD ។
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3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ឧរាល័រ។
6. សោះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
7. សោះ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
8. សោះ DC-ចូល។
9. សោះកាត WLAN ។
10. សោះ ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានសោះសចញសោយភា្ជ រ់នមួយសប្រងងែំសងប្ង។

11. សោះថ្មប្រារ់េំែរាត។
12. សោះ កាដា រចុច។
13. សោះ រ៊ូតុងថាមពល នមួយឧករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
14. សោះ ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រនា្ទ រ់ពីអនុភតតាជំហានទាងំអេ់រួចសហប្យ អ្នកសៅេល់ែតសប្រងងែំសងប្ងកែនួងោក់រាតនែ និងកាដា រចុច។

តំណាក់កាលរនា្ទ រ់

1. ោក់ ឧរករនា៍អានស្្ម តកាត។
2. ោក់ រ៊ូតុងថាមពលែែលមានឧរករនា៍អានស្្ន មប្មាមនែ។
3. ោក់ កាដា រចុច។
4. ោក់ ថ្មប្រារ់េំែរាត។
5. ោក់ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធអាចប្តូភរានោក់ចូលសោយភា្ជ រ់នមួយកែនួងទទួលកំសៅ។

6. ោក់ កាត WLAN ។
7. ោក់ DC-ចូល។
8. ោក់ មាូឌុលអង្គចងចា។ំ
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9. ោក់ កង្ហា រប្រព័ន្ធ។
10. ោក់ ឧរាល័រ។
11. ោក់ ថ្ម។
12. ោក់ រប្មររាត។
13. ោក់ កាត microSD ។
14. អនុភតតាតាមភិធីសៅក្នុង រនា្ទ រ់ពីសធ្វប្ការសៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការសោះប្ស្យរញ្ហា

ការភិនិច្ឆ័យសលប្ការវាយតនមួប្រព័ន្ធរ៊ូតនមុនែែលរានែកលមអា (ePSA)

អំពីកិចចាការសនះ

ការភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (នទូសៅស្្គ ល់ថាការភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតតាការប្តនតពិនិត្យសពញសលញននហាែែភរររេ់អ្នក។ SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួ BIOS សហប្យែំសនាប្រការសោយ BIOS ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់លដាល់នូភជសប្មប្េេប្មារ់ឧរករនា៍
ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍អនុញ្ញា តិអ្នក៖

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

ចំណា:ំ សអប្កង់ ភីនែូរ SupportAssist រ៉យឧរករនា៍ទាំងអេ់ែែលរកសឃប្ញសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ការភិនិច្ឆ័យចារ់សលដាប្មសធ្វប្សតេតាសលប្ឧរករនា៍ប្តនតពិនិត្យ។

ែំសនាប្រការភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. សរប្កកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខនាៈសពលងូសហា្គ  Dell រង្ហា ញសងប្ង។
3. សៅសលប្សអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជប្េយកជសប្មប្េ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងសឆ្វងែល្នកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុខននការសធ្វប្ ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពនញសៅប្ជុងខាងស្ដា ំែល្នកខាងសប្កាមសែប្ម្បីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរ៉យ។

នាតុែែលប្តូភរានរកសឃប្ញនឹងប្តូភរានរ៉យ។
6. សែប្ម្បីសរប្កែំសនាប្រការសធ្វប្សតេតា ភិនិច្ឆ័យសៅសលប្ឧរករនា៍នក់ោក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែប្ម្បីរញ្ឈរ់ការសធ្វប្សតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជប្េសរីេឧរករនា៍ពីផ្្ទ ងំខាងសឆ្វង រួចចុចសលប្ Run Tests(ែំសនាប្រការសធ្វប្សតេដា)។
8. ប្រេិនសរប្មានរញ្ហា ណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងប្ង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសល្ទបងផ្្ទ ត់សហប្យទាក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។

អុីនធជាសហ្វេអ្នកសប្រប្ការសធ្វប្ ភិនិច្ឆ័យ SupportAssist
អុីនធជាសហ្វេអ្នកសប្រប្ការសធ្វប្ ភិនិច្ឆ័យ SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

ែល្នកសនះមានព័ត៌មានអំពីជំនួយរាំប្ទមូលោឋា ន និងសអប្កង់កប្មិតខ្ពេ់។

SupportAssist សរប្កសអប្កង់មូលោឋា នសៅសពលចារ់សលតាប្ម។ អ្នកអាចរតាូរសៅសអប្កង់កប្មិតខ្ពេ់សោយសប្រប្រូរតំណាងសៅខាងសឆ្វងែល្នកខាងសប្កាមននសអប្កង់។ សអប្កង់កប្មិតខ្ពេ់រង្ហា ញឧរករនា៍ែែលរានរកសឃប្ញសៅក្នុងទប្មង់ន tiled ។ ការសធ្វប្សតេតានក់ោក់អាចប្តូភរានរ៉រ់រញចាូល ឬែកសចញ
ែតក្នុងមាូតកប្មិតខ្ពេ់រាុសណាោ ះ។ សអប្កង់មូលោឋា នមានការប្ររ់ប្រងតិចតួចរំលុតែែលអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកសប្រប្ង្យប្េនលក្នុងការចារ់សលតាប្ម ឬរញ្ឈរ់ការសធ្វប្ ភិនិច្ឆ័យ។

ពនួជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សេួប្ងស្្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញស្្ថ នភាពស្កថាមពល និងថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានភា្ជ រ ់សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថ្ម សហប្យថ្មមានតិចនង 5% ។
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រិទ

• អាោរ់ទ័រថាមពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហប្យរានស្កថ្មសពញ។
• កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាប្រការនមួយថ្ម សហប្យថ្មស្ករានសលប្េពី 5% ។
• កុំព្យុទ័រេ្ថិតសៅក្នុងស្្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពនួជាសេួប្ងថាមពល និងពនួជាសេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ នមួយេសមួងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ។

ឧទាហរនា៍៖ ពនួជាសេួប្ងថាមពល និងពនួជាសេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហប្យឈរ់, រនា្ទ រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហប្យឈរ់។ លំនាំ 2,3 សនះនឹងរនតា រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថា មិនស្្គ ល់អង្គចងចា ំរឺ RAM។

តារ៉ងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសលសេងៗនន ពនួជាសេួប្ងថាមពល និងពនួជាសេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទាងំរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖

តារ៉ង 3. សលខកូែ LED

សលខកូែសេួប្ងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា

2,1 ររ៉ជ័យអង្គែំសនាប្ការ

2,2 ផ្្ទ ងំប្រព័ន្ធ៖ ររ៉ជ័យ BIOS ឬ ROM (Read-Only Memory)

2,3 មិនស្្គ ល់អង្គចងចាំ រឺ RAM (Random-Access Memory)

2,4 ររ៉ជ័យអង្គចងចាំ ឬ RAM (Random-Access Memory)

2,5 អង្គចងចាំតំសងប្ងមិនប្តឹមប្តូភ

2,6 កំហុេផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ ឬេំនុាំឈីរ

2,7 ររ៉ជ័យែល្នកសអប្កង់

2,8 ការល្គត់ល្គង់ថាមពល LCD ររ៉ជ័យ។ ោក់ផ្្ទ ំងប្រព័ន្ធ

3,1 ថ្មប្រារ់េំែរាត

3,2 ររ៉ជ័យ PCI, កាតភីឌីអូ/ឈីរ

3,3 រកមិនសឃប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ

3,4 រកសឃប្ញរូរភាពស្តា រសងប្ងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ

3,5 ររ៉ជ័យថាមពល

3,6 ការហា្វា េប្រព័ន្ធ BIOS មិនសពញសលញ

3,7 កំហុេការប្ររ់ប្រងមាា េុីន (ME)

ពនួជាសេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពកាសមរ៉ា ៖ រង្ហា ញថាសតប្កាសមរ៉ា កំពុងសប្រប្ រឺអត់។

• ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមរ៉ា កំពុងសប្រប្។
• រិទ — កាសមរ៉ា មិនរានសប្រប្។

ពនួជាសេួប្ងរញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពចាក់សស្រតាូរនរ់៖ រង្ហា ញថាសតប្ការចាក់សស្រតាូរនរ់ រិទ ឬសរប្ក។

• ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សស្រតាូរនរ់សរប្ក។
• រិទ — ចាក់សស្រតាូរនរ់រិទ។

ភែតាថាមពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរប្កុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយស្រ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែតាថាមពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតតា។ ែរររទខាងសប្កាមលតាល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតតាភែតាថាមពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខួះ (អ្នកលតាល់សេវាអុីនធជាសនាត) លតាល់នូភឧរករនា៍រនសេំរា្ន នន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចាំ 30 ភិនាទី។
5. សរប្កសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
6. សរប្កមាូែឹម។
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ប្រនានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកតាីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរប្អ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេ្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលប្ ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ់ ភិក្កយរប្តទូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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