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ការធ្ដ វីការដៅដលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
ប្រធានបទ :

• ការដណនាំអំពីសុវត្ថិភាព

ការដណនាំអំពីសុវត្ថិភាព
ប្ដរីការដណនាំសុវត្ថិភាពែូចខាងក្ដរាមដែម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងដែម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ែំដណរការនីមួយៗដែលមានក្នុងឯកសារដនះ សន្មត់ថាអ្នកបានអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដែលេ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់
អ្នករួចដហយ ដលកដលងដតមានកំណត់សម្គាល់អ្ វីដែលនិយ៉យផ្ដសងពីដនះ។

ការព្រមាន: មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ចូរអានព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាព ដែលមានេ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័តមានបន្ដថម ស្តីពីការអនុវត្តប្រកបដដាយសុវត្ថិភាពបំផុត សូមដមលដគហទំព័រ ការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិ
តាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ការព្រមាន: ផ្តាច់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីប្រេពថាមពលទាំងអស់មុននឹងដបកផ្ទាំង ឬគម្របកុំព្យូទ័រ។ បន្ាទប់ពីបញ្ចប់ការងារដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ សូមដាក់គម្រប និងផ្ទាំងបន្ទះទាំងអស់ចូល វិញមុននឹងេ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកចូលព្ រីេ្ដលង។

ប្រយ័ត្ន: ដែម្បីដជ សវាងការខូចខាតកុំព្យូទ័រ ត្រូវប្រាកែថាផ្នទសម្រាប់ធ្ដ វីការគឺមានលក្ខណៈរាបស្ដម និងស្អាត។

ប្រយ័ត្ន: ដែម្បីដជ សវាងការខូចខាតសមាសភាគ និងកាត សូមកាន់ពួកវាដៅត្រង់ដគមរបស់វា និងដជ សវាងការបាះម្ជុល និងដស វគ្ វីកុងតាក់។

ប្រយ័ត្ន: អ្នកគួរអនុវត្តដដាះស្រាយបញ្ហា និងជួសជុលតាមការអនុញ្ញាត ឬបានដណនាំដដាយក្រុមជំនួយបច្ដចកដទសរបស់ Dell ។ ការខូចខាតដដាយសារការផ្តល់ដសវាកម្ម ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដដាយក្រុមហ៊ុន Dell គឺមិនបានទទួលការធានាពី
ក្រុមហ៊ុនដឡយ។ សូមដមលដសចក្ែីដណនាំអំពីសុវត្ថិភាពដែលេ្ជាប់មកជាមួយផលិតផល ឬតាមរយៈ www.dell.com/regulatory_compliance ។

ប្រយ័ត្ន: មុននឹងបាះផ្ដនកខាងក្នុងរបស់កុំព្យូទ័រ អ្នកត្រូវអនុវត្ត ដដាយការបាះផ្នទដលាហៈដែលមិនមានលាបពណ៌ែូចជាផ្ដនកដលាហៈដៅក្ដរាយកុំព្យូទ័រ។ ដៅដពលដែលអ្នកធ្ដ វីការ ចូរបាះផ្នទដលាហៈដែលមិនមានលាបពណ៌ជាដរំយៗដែម្បីរំដដាះចរន្តអគ្គីស
នីស្តាទិកដែលអាចបាះពាល់ែល់សមាសភាគខាងក្នុង។

ប្រយ័ត្ន: ដៅដពលអ្នកផ្ដាច់ខ្ដស ត្រូវទាញដៅដលឧបករណ៍េ្ជាប់របស់វា ឬបន្ទះសម្រាប់ទាញរបស់វា មិនដមនទាញខ្ដសដដាយផ្ទាល់ដនាះដទ។ ខ្ដសមួយចំនួនមានឧបករណ៍ជាប់គន្លឹះ ឬខ្ដៅមូលដដាយនែដែលអ្នកត្រូវដតដដាះដចញមុនដពលផ្តាច់ខ្ដស។ ដៅដពល
ផ្ដាច់ខ្ដស ត្រូវដាក់តម្ រឹមពួកវាឲ្យត្រូវគ្នា និងស្ដមគ្នា ដែម្បីដជ សវាងការដកាងម្ជុលឧបករណ៍េ្ជាប់។ ដៅដពលេ្ជាប់ខ្ដស ត្រូវប្រាកែថារន្ធនិងឧបករណ៍េ្ជាប់ត្រូវបានដាក់ចំទីតាំង និងត្រូវគ្នា។

ប្រយ័ត្ន: ចុច ដហយច្រានដចញកាតដែលបានែំដឡងណាមួយពីកម្ម វិធីអានកាតដមដឌ ។

ប្រយ័ត្ន: ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដៅដពលដាក់ថ្មលីចូម-អុីយាុងដៅក្នុងកុំព្យូទ័រយូរនែ។ ថ្មដែលដបាា ងមិនគួរប្ដ រីដទ ដហយគួរដតត្រូវបានប្តូរ និងដបាះដចាលឲ្យបានត្ រឹមត្រូវ។

ចំណាំ: ពណ៌ននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងគ្ដរំងមាា សុីនមួយចំនួនអាចខុសប្ដលកពីអ្ វីដែលបានបង្ហាញដៅក្នុងឯកសារដនះ។

មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

អំពីកិច្ចការដនះ

ចំណាំ: រូបភាពដៅក្នុងឯកសារដនះអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាស្រ័យដៅដលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលដលាកអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចុចរក្សាទុក ដហយបិទឯកសារដែលបានដបកទាំងអស់ រួចចាកដចញពីកម្ម វិធីដែលដបកទាំងអស់។

2. បិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ចុច Start >  Power > Shut down ។

ចំណាំ: ប្រសិន ដបអ្នកកំពុងប្ដ រីប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ដសង សូមដមលឯកសារននប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកសម្រាប់ការដណនាំអំពីការបិទ។

3. ផ្តាច់កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍េ្ជាប់ទាំងអស់ពីព្ រីេ្ដលងរបស់ពួកវា។
4. ផ្តាច់ឧបករណ៍បណ្តាញ និងគ្ដរំងេ្ជាប់ទាំងអស់ែូចជាក្តារចុច ដ៉ៅា ស៍ និងមាូនីទ័រពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

1

6 ការធ្ដវីការដៅដលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

https://www.dell.com/regulatory_compliance
https://www.dell.com/regulatory_compliance


ប្រយ័ត្ន: ដែម្បីផ្តាច់ខ្ដសបណ្តាញ ជាែំបូងត្រូវែកឌុយខ្ដសដចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកសិន រួចដហយែកឌុយខ្ដសដចញពីឧបករណ៍បណ្តាញ។

5. ែកកាតដមដឌ  និងឌីសអុបទិកដចញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ប្រសិនដបអាច។

បម្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព
ជំពូកបម្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពដរ បរាប់លម្អិតអំពីជំហានបឋមដែលត្រូវធ្ដ វីមុនដពលអនុវត្តតាមការដណនាំដដាះគ្ដរំងបន្លាស់ណាមួយ។

សង្ដកតដមលបំរុងបម្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពខាងក្ដរាមមុននឹងអ្នកធ្ដ វីការតម្ដលង ឬែំដណរការ ដដាះ/ជួសជុល ណាមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដដាះគ្ដរំង ឬតម្ដលងគ្ដរំង៖
● បិទប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍េ្ជាប់ទាំងអស់។
● ផ្តាច់ប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍េ្ជាប់ទាំងអស់ដែលតេ្ជាប់ពីថាមពលអគ្គិសនី AC។
● ផ្ដាច់ខ្ដសបណ្តាញ ទូរស័ព្ទ និងខ្ដសទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ដចញពីប្រព័ន្ធ។
● ប្ដ រីឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD ដៅដពលធ្ដវីការដៅខាងក្នុង កុំព្យូទ័រ ណាមួយដែម្បីដជ សវាងការខូចខាតបណ្តាលមកពីដអឡិចត្រូស្តាទិច (ESD) ។
● បន្ទាប់ពីដដាះសមាសភាគប្រព័ន្ធណាមួយ សូមដាក់សមាសភាគដនាះដដាយប្រុងប្រយ័ត្នដលកម្រាលដែលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច។
● ពាក់ស្ដបកដជងដៅស៊ូមិនចម្លងអគ្គិសនីដែម្បីកាត់បន្ថយឱកាសននការឆក់ចរន្ត។

ថាមពលរង់ចាំ

ផលិតផល Dell ដែលមានថាមពលរង់ចាំត្រូវដតែកដចញមុនដពលអ្នកដបកគម្រប។ ប្រព័ន្ធដែលេ្ជាប់ថាមពលរង់ចាំត្រូវការថាមពលជាចាំបាច់ដៅដពលបិទ។ ថាមពលដៅខាងក្នុងអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធត្រូវបានដបកពីចម្ងាយ (Wake on LAN, េ្ញាក់ដៅ
ដលបណ្តាញមូលែ្ឋាន) និងបានផ្អាកចូលដៅក្នុងមាូតដែកនិងមានលក្ខណៈពិដសសដលការគ្រប់គ្រងថាមពលកម្ រិតខ្ពស់ផ្ដសងដទ ត។

ែកឌុយដចញ ចុចប៊ូតុងថាមពលឲ្យជាប់រយៈដពល 20 វិនាទីគួរដតបញ្ដចញថាមពលដែលដៅសល់ដៅក្នុងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ចងេ្ជាប់គ្នា

ចងេ្ជាប់គ្នាគឺជា វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការតេ្ជាប់ឧបករណ៍ពីរឬច្ដ រីនដៅក្នុងកន្ដលងអគ្គិសនីដតមួយ។ ដនះត្រូវបានធ្ដវីតាមរយៈការប្ដ រីប្រាស់ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត (ESD) ។ ដៅដពលេ្ជាប់ខ្ដសេ្ដលងចូលគ្នា សូមប្រាកែថាវាត្រូវបានេ្ជាប់ដៅដលាហៈ
ធាតុមិនមានស្ដរាបដហយមិនមានផ្នទលាបពណ៌ឬអដលាហៈដនាះដទ។ ខ្ដសពាក់នឹងកនែគួរដតមានសុវត្ថិភាព និងបាះទាំងស្រុងជាមួយនឹងស្ដបករបស់អ្នក ដហយត្រូវប្រាកែថាអ្នកដដាះគ្ដរំងអលង្ការទាំងអស់ែូចជា នាឡិកានែ ខ្ដសនែ ឬចិញ្ដច ន មុនដពលេ្ជាប់ខ្លួនអ្នក
ដៅនឹងគ្ដរំងប រិក្ខារដនាះ។

ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីស្តាទិក—ការការពារ ESD

ESD គឺជាកង្វល់ែ៏ធំមួយដៅដពលអ្នកគ្រប់គ្រងគ្ដរំងដអឡិចត្រូនិចជាពិដសសសមាសធាតុសំខាន់ៗធំែូចជាកាត expansion ខួអង្គែំដណរការ អង្គចងចាំ DIMMs និងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចដពកអាចធ្ដវីឱ្យខូចខាតដស គ្ វីដែលមិនច្បាស់លាស់
ែូចជាបញ្ហាខូចខាតដកតដឡង ឬអាយុកាលផលិតផលមានរយៈដពលខ្លី។ ដដាយឧស្សាហកម្មជំរុញឱ្យមានសម្រាប់តម្រូវការថាមពលទាប និងែង់សុីដតដកនដឡង ការការពារ ESD គឺធ្ដ វីឱ្យ ការព្រួយបារម្េដកនដឡង។

ដដាយសារដតែង់សុីដតដកនដឡងននឧបករណ៍ដអឡិចត្រូនិចដែលប្ដរីប្រាស់ដៅក្នុងផលិតផលថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥឡូវដនះមានខ្ពស់ជាងផលិតផល Dell ពីមុនដៅដទ ត។ សម្រាប់ដហតុផលដនះ វិធីសាស្រ្តមួយចំនួនននផ្ដនកគ្រប់គ្រងដែលបានអនុម័តពីមុនមិន
ត្រូវបានអនុវត្តដទ។

ប្រដេទដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ចំនួនពីរននការខូចខាត ESD គឺមិនែំដណរការ ខាតធ្ងន់ និងរអាក់រអួល។
● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រដហលជា 20 ភាគរយ ននការមិនែំដណរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតបណ្តាលឱ្យបាត់បង់នូវមុខងារឧបករណ៍េ្លាមៗនិងទាំងស្រុង។ ឧទាហរណ៍ននការខូចខាតគឺអង្គចងចាំ DIMM ដែលទទួលបានចរន្តដថ ដហយ

បង្ដកតបានេ្លាមនូវសញ្ញា "No POST/No Video" ជាមួយកូែសំដឡងប៊ីប ឬការបាត់បង់ ឬអង្គចងចាំមិនែំដណរការត្ រឹមត្រូវ។
● រអាក់រអួល។ – បញ្ហារអាក់រអួលមានប្រដហល 80 ភាគរយដែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អត្រាខ្ពស់ននការរអាក់រអួលមានន័យថាភាគច្ដរីនននដពលដវលាដៅដពលការខូចខាតដកតដឡងវាមិនត្រូវបានែឹងេ្លាមៗដទ។ DIMM ទទួលបានចរន្តដថរបាុន្ដតការឱ្យ

សញ្ញាធ្លាក់ចុះដហយមិនមានសញ្ញាខាងក្ដៅទាក់ទងនឹងការខូចខាតេ្លាមៗដនាះដទ។ ការឱ្យសញ្ញាធ្លាក់ចុះអាចត្រូវការរយៈដពលជាច្ដរីនសប្តាហ៍ ឬច្ដរីនដខដែម្បីរលាយបាត់ដហយក្នុងដពលតំណាលគ្នាអាចបណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពននអង្គចងចាំ កំហុស
អង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលជាដែម។ ល។

ការខូចខាតដបបធ្ងន់ធ្ងរច្ដ រីនពិបាកនឹងែឹង ដនាះការដដាះស្រាយបញ្ហាក៏មិនដទ ងទាត់ (ដៅថាភាពមិនច្បាស់ ឬ "ការដែដលរបួស") ។

អនុវត្តតាមជំហានែូចខាងក្ដរាមដនះដែម្បីការពារការខូចខាត ESD៖
● ប្ដរីខ្ដសនែ ESD ដែលពាក់បានត្ រឹមត្រូវ។ ការប្ដរីខ្ដសមិនឆ្លងចរន្តឥតខ្ដសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដទ។ វាមិនផ្តល់ការការពារបានគ្រប់គ្រាន់ដទ។ ការបាះតួមុនដពលកាន់ផ្ដនកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD គ្រប់គ្រាន់ដលផ្ដនកដែលដនាះនឹងបង្ដកន

សម្ពាធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់សមាសធាតុដែលឆ្លងចរន្ត ក្នុងកន្ដលងដែលមានសុវត្ថិភាពមិនឆ្លងចរន្ត។ ដបអាចធ្ដ វីសូមប្ដ រីកម្រាលជ័រ និងកម្រាលដឈ។
● ដពលដដាះសមាសធាតុដែលឆ្លងចរន្ត ពីកាតុងដែលផ្ដញមក ហាមែកសមាសធាតុទាំងដនាះ ដចញពីកញ្ចប់សម្ភារកញ្ចប់ការពារឆ្លងចរន្តដនាះដចញ លុះត្រាអ្នកត្ដរ មរួចរាល់ក្នុងការែំដឡងសមាសភាគទាំងដនាះ។ មុនដពលដដាះកញ្ចប់ការពារគ្ដរំង ត្រូវធានាថា

អ្នកត្រូវដដាះរបស់ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដចញពីខ្លួនរបស់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនសមាសភាគដែលឆ្លងចរន្ត ត្រូវដាក់សមាសភាគទាំងដនាះក្នុងប្រអប់ ឬកញ្ចប់ការពារជាមុនសិន ។

ការធ្ដវីការដៅដលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក 7



ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD

ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តមិនបាច់តាមដានគឺជាឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តដែលត្រូវបានប្ដរីប្រាស់ច្ដ រីនបំផុត។ ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តរួមមានសមាសភាគធំៗបី៖ កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ខ្ដសពាក់នឹងកនែ, និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា។

សមាសភាគននឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត

សមាសភាគននឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD គឺ៖
● កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច – កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច មានលក្ខណៈឧណ្ណាមាត្រ និងគ្ដរំងបន្លាស់នានាអាចដាក់ដលវាដៅដពលែំដណរការដសវាកម្ម។ ដៅដពលប្ដរីកម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ខ្ដសពាក់នឹងកនែរបស់អ្នកគួរដតមានភាពងាយស្រួល ដហយខ្ដស

ចងេ្ជាប់គ្នាគួរដតេ្ជាប់ដៅកម្រាល និងដៅដលាហៈមិនមានស្ដរាបដៅដលប្រព័ន្ធដែលកំពុងែំដណរការ។ ដៅដពលដែលត្រូវបានដាក់ឱ្យបានត្ រឹមត្រូវ គ្ដរំងបន្លាស់ដែលត្រូវធ្ដ វីដសវាកម្ម អាចត្រូវបានដដាះដចញពីកាបូប ESD និងដាក់ដដាយផ្ទាល់ដៅដលកម្រាល
ដនាះ។ សម្ភារៈ ESD ដែលងាយនឹងខូច គឺមានសុវត្ថិភាពដៅក្នុងនែរបស់អ្នក ដៅដលកម្រាល ESD ដៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬដៅក្នុងកាបូប។

● ខ្ដសពាក់នឹងកនែ និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា – ខ្ដសពាក់នឹងកនែ និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នាអាចេ្ជាប់ដដាយផ្ទាល់រវាងកនែរបស់អ្នក និងដលាហមិនមានស្ដរាបដៅដលផ្ដនក រឹងប្រសិនដបកម្រាល ESD មិនត្រូវការដនាះដទ ឬេ្ជាប់ដៅនឹងកម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ដែម្បី
ការពារផ្ដនក រឹងដែលត្រូវបានដាក់ជាបណ្ដតាះអាសន្នដៅដលកម្រាលដនាះ។ ការតេ្ជាប់រូបីននពាក់នឹងកនែ និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា រវាងស្ដបករបស់អ្នក កម្រាល ESD និងផ្ដនក រឹងត្រូវបានដគដៅថាជាការចងេ្ជាប់គ្នា។ សូមប្ដ រីដតឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត
ដែលមាន កម្រាលប្រឆាំងនឹងស្តាទិច ខ្ដសពាក់នឹងកនែ, និងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នា។ ហាមប្ដរីខ្ដសពាក់នឹងកនែដែលមិនមានខ្ដស។ ត្រូវដតែឹងជានិច្ចថាខ្ដសេ្ដលងខាងក្នុងននខ្ដសពាក់នឹងកនែគឺងាយនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬសឹក រិច រឹល ដហយត្រូវដតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជា
ដទ ងទាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ធ្ដ វីដតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែដែម្បីដជ សវាងការខូចខាតផ្ដនក រឹងរបស់ ESD ដដាយនចែន្យ។ ដយងសូមផ្ែល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្ដវីដតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែនិងខ្ដសចងេ្ជាប់គ្នាយ៉ា ងដហាចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។

● ឧបករណ៍ធ្ដ វីដតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែ ESD – ខ្ដសេ្ដលងដៅខាងក្នុងខ្ដស ESD ងាយនឹងខូចខាតដពលប្ដរីកាន់ដតយូរ។ ដៅដពលប្ដរីឧបករណ៍ដែលមិនបាច់តាមដាន យកល្អគឺធ្ដ វីដតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែជាដទ ងទាត់មុននឹងធ្ដ វីការដៅដៅដសវាកម្មឬ
យ៉ា ងតិចបំផុតក៏ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ឧបករណ៍ធ្ដ វីដតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែគឺជា វិធីសាស្ត្រែ៏ល្អដែម្បីធ្ដ វីដតស្តរដប នដនះ។ ប្រសិនដបអ្នកមិនមានឧបករណ៍ធ្ដ វីដតស្តខ្ដសពាក់នឹងកនែរបស់អ្នកផ្ទាល់ដទ សូមពិនិត្យជាមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំបន់របស់អ្នក
ដែម្បីរកដមលថាដតពួកដគមានមួយឬដទ។ ដែម្បីអនុវត្តការធ្ដ វីដតស្ត សូមេ្ជាប់ខ្ដសេ្ជាប់នឹងកខ្ដសនែដៅនឹងឧបករណ៍ដតស្ត ខណៈដពលដែលវាត្រូវបានេ្ជាប់ដៅនឹងកនែរបស់អ្នកដហយចុចប៊ូតុងដែម្បីដតស្ត។ េ្ដលងពណ៌នបតង បញ្ជាក់ថាការធ្ដវីដតស្តដនះ
ដជាគជ័យ។ សញ្ញាេ្ដលងពណ៌ក្រហមដហយមានសំដឡងដរាទិ៍ បញ្ជាក់ថាការធ្ដវីដតស្តដនះបរាជ័យ។

● សារធាតុអុីសូឡង់ – វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាឧបករណ៍ ESD ដែលងាយនឹងខូច ែូចជា កន្ដលងលាងសម្អាតកំដៅជ័រ ពីគ្ដរំងបន្លាស់ខាងក្នុងដែលជាអុីសូឡង់ដហយជាញឹកញាប់គឺមានចរន្តឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈែ្ឋានធ្ដ វីការ – មុនដពលដាក់ឱ្យប្ដ រីឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្ត ESD សូមវាយតម្នលស្ថានភាពដៅទីតាំងអតិថិជន។ ឧទាហរណ៍ ការដាក់ឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តសម្រាប់មជ្ឈែ្ឋាន មាា សុីនបម្ដ រីគឺខុសគ្នាពីមជ្ឈែ្ឋាន កុំព្យូទ័រដលតុ

ឬឧបករណ៍ចល័ត។ មាា សុីនបម្ដ រីត្រូវបានែំដឡងជាធម្មតាដៅក្នុងទូដរេកមួយដៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រដលតុឬឧបករណ៍ទចល័តត្រូវបានដាក់ជាទូដៅដៅដលតុកា រិយ៉ល័យ ឬក្នុងបន្ទប់។ ជានិច្ចកាលរកដមលតំបន់ការងារដែលមានទំហំធំទូលាយដែល
គ្មានការរាយបាា យ និងធំល្មមគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការដាក់ឧបករណ៍ការពារឆ្លងចរន្ត ESDដដាយមានកន្ដលងទំដនរបន្ដថមដែម្បីបំដពញនូវប្រដេទប្រព័ន្ធដែលកំពុងជួសជុល។ កន្ដលងដនាះក៏គួរដតគ្មានអុីសូឡង់ដែលអាចបង្កឱ្យដកតមានការឆ្លងចរន្ត ESD
។ ដៅដលកន្ដលងធ្ដ វីការ អុីសូឡង់ែូចជា Styrofoam និងប្លាស្ទិចផ្ដសងៗគួរដតត្រូវបានផ្លាស់ទីយ៉ា ងដហាចណាស់ 12 អុីងឬ 30 សង់ទីដមាត្រពីគ្ដរំងបន្លាស់ដែលងាយឆ្លងចរន្តមុនដពលធ្ដវីការជាក់ស្ដតងដលសមាសភាគផ្ដនក រឹងណាមួយ។

● កញ្ចប់ ESD – រាល់ឧបករណ៍ ESD ដែលងាយឆ្លងចរន្តទាំងអស់ត្រូវដតែឹកជញ្ជូននិងបានទទួលក្នុងកញ្ចប់ការពារសុវត្ថិភាពចរន្តស្តាទិច។ ដលាហៈ កាបូបការពារចរន្តស្តាទិចត្រូវបានដណនាំឲ្យប្ដរី។ ដទាះជាយ៉ា ងណាក៏ដដាយអ្នកគួរដតផ្ដញ
ត្រលប់នូវគ្ដរំងបន្លាស់ដែលខូចខាតមក វិញដដាយប្ដរីកាបូប ESD ដតមួយនិងដវចខ្ចប់ផ្ដនកថ្មីដែលបានមកែល់។ កាបូប ESD គួរដតត្រូវបត់ចូលនិងបិទជិតដហយសម្ភារៈដវចខ្ចប់ហ្វូមែូចគ្នាទាំងអស់គួរដតត្រូវបានប្ដរីដៅក្នុងប្រអប់ដែមដែលគ្ដរំងបន្លាស់
ថ្មីបានមកែល់។ ឧបករណ៍ ESD ដែលងាយខូចខាតគួរដតត្រូវបានយកដចញពីការដវចខ្ចប់ដតដពលដៅដលផ្នទការងារដែលការពារដដាយ ESD បាុណ្ដណាះ ដហយគ្ដរំងបន្លាស់នានាមិនគួរដាក់ដៅផ្ដនកខាងដលននកាបូប ESD ដទពីព្ដរាះមានដតផ្ដនក
ខាងក្នុងននកាបូបបាុណ្ដណាះដែលត្រូវបានការពារ។ ត្រូវដតដាក់គ្ដរំងបន្លាស់នានាដៅក្នុងនែរបស់អ្នកជានិច្ចដៅដលកម្រាល ESD ដៅក្នុងប្រព័ន្ធ ឬដៅក្នុងកាបូបប្រឆាំងនឹងស្តាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនសមាសភាគដែលងាយនឹងខូច – ដៅដពលផ្លាស់ប្តូរសមាសភាគដែលងាយនឹងខូច ESD ែូចជាគ្ដរំងបន្លាស់ដែលត្រូវប្តូរ ឬគ្ដរំងបន្លាស់ដែលត្រូវប្រគល់ឱ្យដៅ Dell វិញ ដនាះដរំងសំខាន់បំផុតគឺត្រូវដាក់គ្ដរំងបន្លាស់ទាំងដនះដៅក្នុង
កាបូបប្រឆាំងនឹងស្តាទិចដែម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពដពលែឹកជញ្ជូន។

ដសចក្តីសង្ដខប ស្តីពីការការពារ ESD

វាត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកបច្ដចកដទសដសវាកម្មទាំងអស់ប្ដ រីខ្ដសែីពាក់នឹងកនែ ESD បន្ដថម និងកម្រាលការពារប្រឆាំងនឹងស្តាទិចគ្រប់ដពលទាំងអស់ដៅដពលផ្តល់ដសវាកម្មដលផលិតផល Dell ។ ដលសពីដនះដទ ត ដរំងដែលសំខាន់គឺ
អ្នកបច្ដចកដទសត្រូវរក្សាផ្ដនកដែលងាយខូចខាតដដាយចរន្តពីគ្ដរំងអុីសូឡង់ទាំងអស់ ដៅដពលកំពុងែំដណរការដសវាដហយពួកដគត្រូវប្ដ រីកាបូបប្រឆាំងនឹងស្តាទិចសម្រាប់ែឹកជញ្ជូនសមាសភាគដែលងាយខូចខាត។

បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

អំពីកិច្ចការដនះ

ប្រយ័ត្ន: ការបន្សល់ទុកខ្ដៅដែលប្ដរីមិនដកត ឬខ្ដៅធូរដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាចធ្ដ វីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចាប់ខ្ដៅទាំងអស់ដឡង វិញ ដហយត្រូវធានាថាគ្មានខ្ដៅណាមួយដៅសល់ដៅក្នុងកុំព្យូទ័របស់អ្នក។
2. េ្ជាប់ដៅឧបករណ៍ខាងក្ដៅ គ្ដរំងប រិក្ខារ ឬខ្ដសដែលអ្នកបានដដាះមុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័របស់អ្នក។
3. ដាក់កាតដមដឌ  ឌីស ឬផ្ដនកែនទដទ តដែលអ្នកបានដដាះមុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
4. េ្ជាប់កុំព្យូទ័រ របស់អ្នក និងឧបករណ៍ដែលបានេ្ជាប់ទាំងអស់ ដៅនឹងព្ រីេ្ដលងរបស់ឧបករណ៍ទាំងដនាះ។
5. ដបកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

8 ការធ្ដវីការដៅដលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក



បច្ដចកវិទ្យ៉ និងសមាសភាគ
ជំពូកដនះដរ បរាប់លម្អិតអំពីបច្ដចក វិទ្យ៉ និងសមាសភាគដែលមានដៅក្នុងប្រព័ន្ធ។
ប្រធានបទ :

• ជម្ដ រីសក្រាហ្ វិក
• System management features

ជម្ដរីសក្រាហ្ វិក

Intel UHD 610 Graphics

តារាង 1. លក្ខណៈបច្ដចកដទសនន Intel UHD 610 Graphics 

Intel UHD 610 Graphics

ប្រដេទប៊ឺស ជាប់

ប្រដេទអង្គចងចាំ UMA

កម្ រិតក្រាហ្ វិក Celeron/Pentium Gold៖ GT2 (UHD)

Overlay Planes (រូបភាពជាមួយនឹងអក្សរ) មាន

គាំទ្រ API ក្រាហ្ វិក/ វីដែអូ ននប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ DirectX 12, OpenGL (4.5 ពី Intel CML POR)

គាំទ្រកម្ រិតគុណភាពបង្ហាញអតិបរមា ● DP៖ 4096 x 2304 @60 Hz, 24 bpp

● ជម្ដរីស DP៖ 4096 x 2304 @60 Hz

● ជម្ដរីស USB ប្រដេទ-C Alt mode៖ 4096 x 2304 @60 Hz

● ជម្ដរីស VGA៖ 1920 x 1200 @60 Hz

● ជម្ដរីស HDMI2.0៖ 4096 x 2160 @60 Hz

ចំនួនដអក្រង់ដែលបានគាំទ្រ បានគាំទ្ររហូតែល់ដអក្រង់បី

គាំទ្រពហុដអក្រង់ ● DP1.4 HBR2 ដែលេ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទាំងដម ចំនួនពីរ + ជម្ដរីស វីដែអូ ចំនួនមួយ (VGA/DP1.4
HBR2/HDMI2.0/USB3.2 ជំនាន់ទី 2 ប្រដេទ-C Alt-mode)

ឧបករណ៍េ្ជាប់ខាងក្ដៅ DP1.4 HBR2 ដែលេ្ជាប់ជាមួយនឹង MB ចំនួនពីរ + ជម្ដរីស វីដែអូចំនួនមួយ (VGA/DP1.4
HBR2/HDMI2.0/USB3.2 ជំនាន់ទី 2 ប្រដេទ-C Alt-mode)

Intel UHD 630 Graphics

តារាង 2. លក្ខណៈបច្ដចកដទសនន Intel UHD 630 Graphics 

Intel UHD 630 Graphics

ប្រដេទប៊ឺស ជាប់

ប្រដេទអង្គចងចាំ UMA

កម្ រិតក្រាហ្ វិក i3/i5/i7៖ GT2 (UHD)

Overlay Planes (រូបភាពជាមួយនឹងអក្សរ) មាន

2
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តារាង 2. លក្ខណៈបច្ដចកដទសនន Intel UHD 630 Graphics (បានបន្ត)

Intel UHD 630 Graphics

គាំទ្រ API ក្រាហ្ វិក/ វីដែអូ ននប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ DirectX 12, OpenGL (4.5 ពី Intel CML POR)

គាំទ្រកម្ រិតគុណភាពបង្ហាញអតិបរមា ● DP៖ 4096 x 2304 @60 Hz, 24 bpp

● ជម្ដរីស DP៖ 4096 x 2304 @60 Hz

● ជម្ដរីស USB ប្រដេទ-C Alt mode៖ 4096 x 2304 @60 Hz

● ជម្ដរីស VGA៖ 1920 x 1200 @60 Hz

● ជម្ដរីស HDMI2.0៖ 4096 x 2160 @60 Hz

ចំនួនដអក្រង់ដែលបានគាំទ្រ បានគាំទ្ររហូតែល់ដអក្រង់បី

គាំទ្រពហុដអក្រង់ ● DP1.4 HBR2 ដែលេ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទាំងដម ចំនួនពីរ + ជម្ដរីស វីដែអូ ចំនួនមួយ (VGA/DP1.4
HBR2/HDMI2.0/USB3.2 ជំនាន់ទី 2 ប្រដេទ-C Alt-mode)

ឧបករណ៍េ្ជាប់ខាងក្ដៅ DP1.4 HBR2 ដែលេ្ជាប់ជាមួយនឹង MB ចំនួនពីរ + ជម្ដរីស វីដែអូចំនួនមួយ (VGA/DP1.4
HBR2/HDMI2.0/USB3.2 ជំនាន់ទី 2 ប្រដេទ-C Alt-mode)

NVIDIA GeForce GT 730

តារាង 3. លក្ខណៈបច្ដចកដទសនន NVIDIA GeForce GT 730 

លក្ខណៈពិដសស តម្នល

GPU frequency 902 MHz

DirectX 12.0

Shader model 5.0

Open CL 1,1

Open GL 4.5

GPU memory interface 64 bit

PCIe bus PCIe 3.0 x8

Display support DisplayPort 1.2 ចំនួនមួយ

Graphics memory configuration 2 GB GDDR5

Graphics memory clock speed 2.5 GHz

Active fan sink ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកង្ហារដាច់មិនរួមបញ្ចូលម្ជុល 2

Slot number រន្ធដតមួយ

PCB form factor ទម្រង់ទាប

PCB layer 4 ស្រទាប់

PCB solder mask នបតង

Bracket form factor ទម្រង់ទាប

Maximum resolution 3840 x 2160
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តារាង 3. លក្ខណៈបច្ដចកដទសនន NVIDIA GeForce GT 730 (បានបន្ត)

លក្ខណៈពិដសស តម្នល

Power consumption U

● 20 W TDP

30 W TGP

3D mark performance ● 3DMark 11 (P)៖ E4131

● 3Dmark Vantage(P)៖

AMD Radeon RX 640

តារាង 4. លក្ខណៈបច្ដចកដទស AMD Radeon RX 640 

លក្ខណៈពិដសស តម្នល

GPU frequency 1.2 GHz

DirectX 12

Shader model 5.0

Open CL 2.0

Open GL 4.5

GPU memory interface 128 bit

PCIe bus PCIe 3.0 x8

Display support ● Mini DisplayPorts ចំនួនពីរ
● DisplayPort ចំនួនមួយ

Graphics memory configuration 4 GB, GDDR5

Graphics memory clock speed 7 Gbps

Active fan sink ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកង្ហារេ្ជាប់ជាមួយម្ជុល 4

Slot number រន្ធដតមួយ

PCB form factor ទម្រង់ទាប

PCB layer 6 ស្រទាប់

PCB solder mask នបតង

Bracket form factor ទម្រង់ទាប

Maximum resolution 5120 x 2880

Power consumption 50 W

3D mark performance 3DMark 11 (P)៖ 5315
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AMD Radeon R5 430

តារាង 5. លក្ខណៈបច្ដចកដទស AMD Radeon R5 430 

លក្ខណៈពិដសស តម្នល

GPU frequency 780 MHz

DirectX 11.2

Shader model 5.0

Open CL 1,2

Open GL 4.2

GPU memory interface 64 bit

PCIe bus PCIe 3.0 x8

Display support DisplayPorts ចំនួនពីរ

Graphics memory configuration 2 GB GDDR5

Graphics memory clock speed 1.5 GHz

Active fan sink ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកង្ហារដាច់មិនរួមបញ្ចូលម្ជុល 2

Slot number រន្ធដតមួយ

PCB form factor ទម្រង់ទាប

PCB layer 6 ស្រទាប់

PCB solder mask នបតង

Bracket form factor ● កំពស់ដពញដលញ
● ទម្រង់ទាប

Maximum resolution 4096 x 2160

Power consumption ● 25 W TDP

● 35 W TGP

3D mark performance ● 3DMark 11 (P)

● 3Dmark Vantage(P)

System management features
Dell commercial systems come with a number of systems management options that are included by default for In-Band
management with the Dell Client Command Suite. In-Band management is when the system has a functional operating system
and the device is connected to a network so that it can be managed. The Dell Client Command Suite of tools can be leveraged
individually or with a systems management console like SCCM, LANDESK, KACE, etc.
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Dell Client Command Suite for In-Band systems management

Dell Client Command Suite is a free toolkit available for download, for all Latitude Rugged tablets at dell.com/support, that
automates and streamlines systems management tasks, saving time, money, and resources. It consists of the following modules
that can be used independently, or with a variety of systems management consoles such as SCCM.

Dell Client Command Suite's integration with VMware Workspace ONE Powered by AirWatch, now allows customers to manage
their Dell client hardware from the cloud, using a single Workspace ONE console.

Dell Command | Deploy enables easy operating system (OS) deployment across all major OS deployment methodologies and
provides numerous system-specific drivers that have been extracted and reduced to an OS-consumable state.

Dell Command l Configure is a graphical user interface (GUI) admin tool for configuring and deploying hardware settings in a
pre-OS or post-OS environment, and it operates seamlessly with SCCM and Airwatch and can be self-integrated into LANDesk
and KACE. Simply, this is all about the BIOS. Command l Configure allows you to remotely automate and configure over 150+
BIOS settings for a personalized user experience.

Dell Command l PowerShell Provider can do the same things as Command l Configure, but with a different method.
PowerShell is a scripting language that allows customers to create a customized and dynamic configuration process.

Dell Command l Monitor is a Windows Management Instrumentation (WMI) agent that provides IT admins with an extensive
inventory of the hardware and health-state data. Admins can also configure hardware remotely by using command line and
scripting.

Dell Command l Power Manager (end-user tool) is a GUI-based factory-installed battery management tool that allows end
users to choose the battery management methods that meet their personal preferences or work schedule without sacrificing
IT's capability to control those settings with Group Policy.

Dell Command | Update (end-user tool) is factory-installed and allows admins to individually manage and automatically
present and install Dell updates to the BIOS, drivers, and software. Command l Update eliminates the time-consuming hunting
and pecking process of update installation.

Dell Command l Update Catalog provides searchable metadata that allows the management console to retrieve the latest
system-specific updates (driver, firmware or BIOS). The updates are then delivered seamlessly to end-users using the
customer's systems management infrastructure that is consuming the catalog (like SCCM).

Dell Command | vPro Out of Band console extends hardware management to systems that are offline or have an un-
reachable OS (Dell exclusive features).

Dell Command | Integration Suite for System Center - This suite integrates all the key components of the Client Command
Suite into Microsoft System Center Configuration Manager 2012 and Current Branch versions.
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ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង

ចំណាំ: រូបភាពដៅក្នុងឯកសារដនះអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកអាស្រ័យដៅដលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលដលាកអ្នកបានបញ្ជាទិញ។

ប្រធានបទ :

• គម្របចំដហ ង
• ស៊ុមដគមខាងមុខ
• ទ្រនាប់កង្ហារ
• គ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង
• ែ្រាយថាសរឹង 3.5 អុីញ
• ែ្រាយស្ថានភាព រឹង
• មាូឌុលអង្គចងចាំ
• ឧបករណ៍អានកាត SD (ជាជម្ដរីស)

• កង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ
• អង្គែំដណរការ
• កាតក្រាហ្ វិក
• អង្គែំដណរការក្រាហ្ វិក
• ថ្មគ្រាប់សំដបាត
• កាត WLAN

• ែ្រាយអុបទិចស្ដតង
• ដជងទម្រែ្រាយអុបទិកស្ដតង
• ែុំចម្លងចរន្តកន្ដលងទទួលកំដៅ
• ឧបាល័រ
• ប៊ូតុងថាមពល
• អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
• កុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ
• មាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីស (ប្រដេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

• ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

គម្របចំដហ ង

ការដដាះគម្របចំដហ ង

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណាំ: ត្រូវប្រាកែថា អ្នកដដាះខ្ដសេ្ជាប់ដចញពីរន្ធខ្ដសេ្ជាប់ (ប្រសិនដបមាន)។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របចំដហ ង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

3
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដៅមួលនឹងនែ (#6-32) ដែលេ្ជាប់គម្របចំដហ ងដៅកុំព្យូទ័រ។
2. រុញគម្របចំដហ ងសំដៅដៅកាន់ផ្ដនកខាងក្ដរាយននកុំព្យូទ័រដហយដលកគម្របដចញពីតួ។
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ការែំដឡងគម្របចំដហ ង

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងគម្របចំដហ ង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. កំណត់ទីតាំងរន្ធគម្របចំដហ ងដៅដលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. តម្រង់សន្ទះដលគម្របចំដហ ងជាមួយរន្ធដៅដលតួ។
3. រុញគម្របចំដហ ងសំដៅដៅខាងក្ដរាយននកុំព្យូទ័រដែម្បីែំដឡងវា។
4. ចាប់ខ្ដៅមួលនែ (#6-32) ដែម្បីេ្ជាប់គម្របចំដហ ងដៅកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ស៊ុមដគមខាងមុខ

ការដដាះស៊ុមខាងមុខ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងស៊ុមខាងមុខ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. គាស់សន្ទះទប់ ដែម្បីដដាះស៊ុមខាងមុខដចញពីកុំព្យូទ័រ។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 17



2. ទាញស៊ុមខាងមុខបន្តិច ដហយបង្ វិលវាថ្នមៗដែម្បីដដាះសន្ទះផ្ដសងដទ តដលស៊ុមដចញពីរន្ធដៅក្នុងតួកុំព្យូទ័រ។
3. ដដាះស៊ុមខាងមុខដចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំដឡងស៊ុមខាងមុខ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងស៊ុមខាងមុខ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដាក់ទីតាំងស៊ុមខាងមុខដែម្បីតម្រង់សន្ទះដលស៊ុមជាមួយរន្ធដៅដលតួ។
2. ចុចសង្កត់ស៊ុមរហូតែល់សន្ទះចូលស៊ប់ដៅនឹងកន្ដលង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
2. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

18 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



ទ្រនាប់កង្ហារ

ការដដាះបំពង់កង្ហារ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងបំពង់កង្ហារ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. សង្កត់សន្ទះេ្ជាប់ផ្ដនកទាំងសងខាងននបំពង់កង្ហារដែម្បីដដាះវាដចញ។
2. ទាញ ដហយដដាះបំពង់កង្ហារដចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំដឡងបំពង់កង្ហារ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 19



អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងបំពង់កង្ហារ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដាក់បំពង់កង្ហារដដាយតម្រង់វាជាមួយរន្ធដលតួកុំព្យូទ័រ។
2. សង្កត់បំពង់កង្ហាររហូតែល់វាចូលស៊ប់ដៅនឹងកន្ដលង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
2. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

គ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង

ការដដាះគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពបន្ទាប់ដនះបង្ហាញពីទីតាំងគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ ដហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរដប បដដាះដចញ។

20 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសែ្រាយថាសរឹង និងខ្ដសថាមពលដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលមាូឌុលែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ។
2. សង្កត់សន្ទះរំដដាះដៅដលផ្ដនកទាំងសងខាងននដជងទម្រែ្រាយថាសរឹងដែម្បីដដាះវាដចញពីរន្ធដលតួកុំព្យូទ័រ។
3. ទម្ដរតគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹងបន្តិចដៅជ្រុងមួយ។
4. ដលកគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹងដចញពីកុំព្យូទ័រ។

ចំណាំ: កំណត់ចំណាំពីទិសដៅែ្រាយថាសរឹងដែម្បីអ្នកអាចដាក់វាចូល វិញបានត្ រឹមត្រូវ។

ការដដាះដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។
4. ដដាះ គ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង2.5 អុីញ

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 21



អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ ដហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរដប បដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. គាស់ដបកផ្ដនកមួយននដគមដជងទម្រែ្រាយថាសរឹងដែម្បីដដាះសន្ទះដៅដលដជងទម្រពីរន្ធដៅដលែ្រាយថាសរឹងទីមួយ។
2. រុញ ដហយដលកែ្រាយថាសរឹងដចញពីដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង។
3. ស្រដែ ងគ្នាដនះ គាស់ដបកចំដហ ងមួយននដគមដជងទម្រែ្រាយថាសរឹងដែម្បីដដាះសន្ទះដៅដលដជងទម្រពីរន្ធដៅដលែ្រាយថាសរឹងទីពីរ។
4. រុញ ដហយដលកែ្រាយថាសរឹងទីពីរដចញពីដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង។

ការែំដឡងដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ ដហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដាក់ែ្រាយថាសរឹងទីមួយដៅក្នុងដជងទម្រ ែ្រាយថាសរឹង ដហយតម្រង់រន្ធដៅដលដជងទម្រជាមួយរន្ធដៅដលែ្រាយថាសរឹង។
2. រុញែ្រាយថាសរឹងទីមួយដៅក្នុងដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង។
3. ដាក់ែ្រាយថាសរឹងទីពីរដៅក្នុងដជងទម្រ ែ្រាយថាសរឹង ដហយតម្រង់រន្ធដៅដលដជងទម្រជាមួយរន្ធដៅដលែ្រាយថាសរឹង។
4. រុញែ្រាយថាសរឹងទីពីរដៅក្នុងដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង 2.5 អុីញ គ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង។
2. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការែំដឡងគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ និងផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពី វិធីក្នុងការែំដឡងវា។

22 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹងក្នុងមុំទ្ដរតដៅនឹងរន្ធដលកុំព្យូទ័រ។
2. សង្កត់សន្ទះរំដដាះដលដជងទម្រែ្រាយថាសរឹង ដហយតម្រង់វាមកក្ដរាយបន្តិចដែម្បីបញ្ចូលគ្ដរំងែំដឡងែ្រាយថាសរឹងដៅក្នុងរន្ធដលតួកុំព្យូទ័រ។
3. េ្ជាប់ខ្ដសែ្រាយថាសរឹង និងខ្ដសថាមពលដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលមាូឌុលែ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ែ្រាយថាសរឹង 3.5 អុីញ

ការដដាះែ្រាយថាសរឹង 3.5 អុីញ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 23



2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះ បង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយថាសរឹង 3.5 អុីញ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសថាមពល និងទិន្នន័យដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដលមាូឌុលែ្រាយថាសរឹង 3.5-អុីញ។
2. រុញ 3.5-អុីញ ែ្រាយថាសរឹងដឡងដលដែម្បីដដាះខ្ដៅទ្រនាប់ជ័រ (#6-32) បួនគ្រាប់ពីរន្ធរបស់វាដលតួ។
3. ដដាះែ្រាយថាសរឹង 3.5-អុីញដចញពីតួ។

ការែំដឡងែ្រាយថាសរឹង 3.5 អុីញ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះ បង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយថាសរឹង 3.5 អុីញ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

24 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. កាន់ែ្រាយ រឹង 3.5-អុីញទល់នឹងតួដហយតម្រង់ខ្ដៅទ្រនាប់ជ័រ (#6-32) បួនគ្រាប់ដលែ្រាយថាសរឹងជាមួយរន្ធខ្ដៅដៅដលតួ។
2. រុញែ្រាយថាសរឹង 3.5-អុីញចុះដែម្បីេ្ជាប់ខ្ដៅទ្រនាប់ជ័រទាំងបួនដៅដលរន្ធរបស់វាដលតួ។
3. េ្ជាប់ខ្ដសថាមពល និងខ្ដសទិន្នន័យដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលមាូឌុលែ្រាយថាសរឹង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ែ្រាយស្ថានភាពរឹង

ការដដាះែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2230 PCIe

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 25



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងដៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងដលកែ្រាយស្ថានភាព រឹងដចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំដឡងែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2230 PCIe

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពដនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

26 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គន្លាក់ដៅដលែ្រាយស្ថានភាព រឹងជាមួយផ្ទាំងដៅដលឧបករណ៍េ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង។
2. ដាក់បញ្ចូលែ្រាយស្ថានភាព រឹងក្នុងមុំ 45 ែឺក្ដរដៅក្នុងរន្ធដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ចាប់ខ្ដៅ (M2x3.5) ដែម្បីេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2230 ដៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការដដាះែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 PCIe

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 27



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងដៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ និងដលកែ្រាយស្ថានភាព រឹងដចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំដឡងែ្រាយស្ថានភាពរឹង M.2 2280 PCIe

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពដនះបង្ហាញពីទីតាំងែ្រាយស្ថានភាព រឹង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

28 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គន្លាក់ដៅដលែ្រាយស្ថានភាព រឹងជាមួយផ្ទាំងដៅដលឧបករណ៍េ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង។
2. ដាក់បញ្ចូលែ្រាយស្ថានភាព រឹងក្នុងមុំ 45 ែឺក្ដរដៅក្នុងរន្ធដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ចាប់ខ្ដៅ (M2x3.5) ដែម្បីេ្ជាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2280 ដៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

មាូឌុលអង្គចងចាំ

ការដដាះមាូឌុលអង្គចងចាំ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 29



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ទាញែង្ដក បេ្ជាប់ដចញពីផ្ដនកទាំងសងខាងននមាូឌុលអង្គចងចាំ រហូតែល់មាូឌុលអង្គចងចាំដលាតដចញ។
2. រុញ ដហយដដាះមាូឌុលអង្គចងចាំដចញពីរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។

ការែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងមាូឌុលអង្គចងចាំ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

30 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់គន្លាក់ដៅដលមាូឌុលអង្គចងចាំជាមួយដថបដៅដលរន្ធមាូឌុលអង្គចងចាំ។
2. រុញមាូឌុលអង្គចងចាំថ្មមៗចូលដៅក្នុងរន្ធវាដៅជ្រុងមួយ ដដាយតម្រង់ដអាយត្រូវដគម និងសង្កត់វាចូលដអាយស៊ប់។

ចំណាំ: ប្រសិនដបអ្នកមិនឮសំដឡងឃ្លីកដទ ចូរដដាះមាូឌុលអង្គចងចាំដចញ រួចតម្ដលងវាសារដឡង វិញ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបករណ៍អានកាត SD (ជាជម្ដរីស)

Removing the SD card reader

Prerequisites

1. Follow the procedure in before working inside your computer.
2. Remove the side cover.
3. Remove the fan duct.

About this task

The following images points to the location of the SD card reader and provide a visual representation of the removal procedure.

Steps

1. Remove the (M3x3) screw and open the metal bracket securing the SD card reader slot.

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 31



2. Remove the (M2x3.5) screw that secures the card reader to the SD card slot.

3. Slide and remove the SD card reader from the connector on the system board.

ការែំដឡងឧបករណ៍អានកាត SD

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងឧបករណ៍អានកាត SD ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដសពីដលឧបករណ៍េ្ជាប់កាត SD ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. បញ្ចូលឧបករណ៍អានកាតដៅក្នុងរន្ធកាត SD ដៅក្នុងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ចាប់ខ្ដៅ (M2x3.5) ដែម្បីេ្ជាប់ឧបករណ៍អានកាត។
4. បិទដជងទម្រដលាហៈដែលេ្ជាប់ឧបករណ៍អានកាត។
5. ចាប់ខ្ដៅ (M3x3) ដែម្បីេ្ជាប់ដជងទម្រដលាហៈដៅតួ។

32 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ

ការដដាះកង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការព្រមាន: កន្ដលងទទួលកំដៅអាចនឹងក្ដៅដពលប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ទុកដពលដវលាគ្រប់គ្រាន់ដែម្បីឱ្យកំដៅចុះត្រជាក់មុនដពលអ្នកបាះវា។

ប្រយ័ត្ន: ដែម្បីឱ្យអង្គែំដណររការត្រជាក់ជាអតិបរមា សូមកុំបាះកន្ដលងផ្ដទរកំដៅដៅដលកន្ដលងទទួលកំដៅ។ ជាតិខ្លាញ់ដៅក្នុងស្ដបករបស់អ្នកអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពចម្លងកំដៅរបស់ខ្លាញ់កំដៅ។

2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងកង្ហារអង្គែំដណរការ និងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសកង្ហារអង្គែំដណរការដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. មួលបន្ធូរខ្ដៅក្បាលមួកបួនគ្រាប់ដែលេ្ជាប់កង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅដៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 33



3. ដលកកង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងកន្ដលងទទួលកំដៅដចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំដឡងកង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ចំណាំ: ដបសិនអង្គែំដណរការ ឬកន្ដលងទទួលកំដៅត្រូវបានប្ែូរ សូមប្ដរី ខ្លាញ់កំដៅដែលផ្ែល់ ដៅក្នុងឧបករណ៍ ដែម្បីធានាថាការចម្លងកំដៅធ្ដវីបានត្ រឹមត្រូវ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់រន្ធខ្ដៅដលកង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅជាមួយរន្ធខ្ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. មួលបន្តឹងខ្ដៅក្បាលមួកបួនគ្រាប់ដែលេ្ជាប់កង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងកន្ដលងទទួលកំដៅដៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. េ្ជាប់ខ្ដសកង្ហារអង្គែំដណរការដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

34 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



អង្គែំដណរការ

ការដដាះអង្គែំដណរការ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។
4. ដដាះ កង្ហារប្រព័ន្ធែំដណរការ និង គ្ដរំងែំដឡងកន្ដលងទទួលកំដៅ ។

ចំណាំ: អង្គែំដណរការអាចនឹងដៅដតក្ដៅបន្ទាប់ពីកុំព្យូទ័របិទ។ ទុកដពលឲ្យអង្គែំដណរការចុះត្រជាក់មុនដដាះវាដចញ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គែំដណរការ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. សង្កត់ ដហយរុញែងរំដដាះដចញពីអង្គែំដណរការដែម្បីដដាះវាដចញពីដថបដែលេ្ជាប់។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 35



2. ដលកែងដឡង រួចដលកគម្របអង្គែំដណរការ។

ប្រយ័ត្ន: ដៅដពលដដាះអង្គែំដណរការដចញ សូមកុំបាះម្ជុលដែលដៅក្នុងរន្ធដនាះ ឬក៏ធ្ដ វីឲ្យវត្ថុណាមួយធ្លាក់ដលម្ជុលក្នុងរន្ធដនាះ។

3. ដលកអង្គែំដណរការថ្នមៗដចញពីរន្ធអង្គែំដណរការ។

ការែំដឡងអង្គែំដណរការ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គែំដណរការ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចូរប្រាកែថា ែងរំដដាះដចញដែលដៅដលរន្ធអង្គែំដណរការគឺត្រូវបានដបកទាំងស្រុងក្នុងទីតាំងដបកចំហ។
2. តម្ រឹមគន្លាក់ ដលអង្គែំដណរការជាមួយដថបដៅដលដជងទម្រអង្គែំដណរការ ដហយដាក់អង្គែំដណរការដៅក្នុងរន្ធអង្គែំដណរការ។
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ចំណាំ: ជ្រុងននម្ជុលទី 1 ននអង្គែំដណរការមានត្ រីដកាណដែលត្រូវគ្នានឹងត្ រីដកាណននជ្រុងម្ជុលទី 1 ដលរន្ធអង្គែំដណរការ។ ដៅដពលដែលអង្គែំដណរការដាក់បានត្ រឹមត្រូវ ជ្រុងទាំងបួននឹងស្ដមកម្ពស់គ្នា។ ប្រសិនដបជ្រុងមួយ ឬច្ដ រីនននអង្គែំដណរការ
ខ្ពស់ជាងគ្នា មានន័យថាអង្គែំដណរការមិនបានដាក់ត្ រឹមត្រូវដទ។

3. ដៅដពលដែលអង្គែំដណរការត្រូវបានដាក់ចូលស៊ប់ក្នុងរន្ធដហយ ទាញែងចុះ ដហយដាក់វាពីក្ដរាមដថបដៅដលគម្របអង្គែំដណរការ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង កង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ។
2. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កាតក្រាហ្ វិក

ការដដាះកាតក្រាហ្ វិក

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកាតក្រាហ្ វិក ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. កំណត់ទីតាំងកាតក្រាហ្ វិក (PCI-Express)។
2. ដលកសន្ទះទាញដែម្បីដបកទ្វារ PCIe ។
3. រុញ ដហយទប់ដថបដៅដលរន្ធកាតក្រាហ្ វិក ដហយដលកកាតក្រាហ្ វិកដចញពីរន្ធកាតក្រាហ្ វិក។

ការែំដឡងកាតក្រាហ្ វិក

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកាតក្រាហ្ វិក ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់កាតក្រាហ្ វិកជាមួយឧបករណ៍េ្ជាប់កាត PCI-Express ដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដដាយប្ដរីបង្ដគាលតម្រង់ េ្ជាប់កាតក្រាហ្ វិកដៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់ ដហយសង្កត់វាចុះឲ្យដណន។ ចូរប្រាកែថាកាតត្រូវបានដាក់ចូលទីតាំងបានស៊ប់ល្អ។
3. ដលកសន្ទះទាញដែម្បីបិទទ្វារ PCIe ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អង្គែំដណរការក្រាហ្ វិក

Removing the powered GPU

Prerequisites

1. Follow the procedure in before working inside your computer.
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2. Remove the side cover.
3. Remove the fan duct.

About this task

The following images indicate the location of the powered graphical processing unit and provides a visual representation of the
removal procedure.

Steps

1. Disconnect the two power cables from the connectors on the powered GPU.

2. Lift the pull tab to open the PCIe door.

3. Push and hold the securing tab on the graphics-card slot and lift the powered GPU away from the graphics-card slot.

ការែំដឡង GPU ដែលប្ដរីថាមពល

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គែំដណរការក្រាហ្ វិកដែលប្ដរីថាមពល ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់ GPU ដែលប្ដរីថាមពលជាមួយឧបករណ៍េ្ជាប់កាត PCI-Express ដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដដាយប្ដរីបង្ដគាលតម្ រឹម េ្ជាប់ GPU ដែលប្ដរីថាមពលដៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់ ដហយសង្កត់វាចុះឲ្យដណន។ ចូរប្រាកែថា GPU ដែលប្ដរីថាមពល ត្រូវបានដាក់ចូលទីតាំងស៊ប់ល្អ។
3. ដលកសន្ទះទាញដែម្បីបិទទ្វារ PCIe ។
4. េ្ជាប់ខ្ដសថាមពលពីរដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដល GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ថ្មគ្រាប់សំដបាត

Removing the coin-cell battery

Prerequisites

1. Follow the procedure in before working inside your computer.
2. Remove the side cover.
3. Remove the fan duct.
4. Remove the powered GPU.

NOTE: This step is required only if the system is configured with powered GPU.

About this task

The following images indicate the location of the coin-cell battery and provide a visual representation of the removal procedure.
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Steps

1. Using a plastic scribe, gently pry the coin-cell battery out of the slot on the system board.

2. Remove the coin-cell battery away from the computer.

ការែំដឡងថ្មគ្រាប់សំដបាត

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពដនះបង្ហាញទីតាំងថ្មគ្រាប់សំដបាត ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ស៊កថ្មគ្រាប់សំដបាតជាមួយសញ្ញា "+" ដបរដៅខាងដល ដហយរុញវាដៅក្ដរាមដែម្បីេ្ជាប់ដថបដៅចំដហ ងខាង វិជ្ជមានននឧបករណ៍េ្ជាប់។
2. ចុចថ្មចូលដៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់រហូតែល់វាចូលដៅក្នុងកន្ដលង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

ចំណាំ: ជំហានដនះគឺចាំបាច់លុះត្រាដតប្រព័ន្ធត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

2. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កាត WLAN

ការដដាះកាត WLAN

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។
4. ដដាះ GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

ចំណាំ: ជំហានដនះគឺចាំបាច់លុះត្រាដតប្រព័ន្ធត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកាតឥតខ្ដស ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដៅ (M2x3.5) ដែលេ្ជាប់កាត WLAN ដៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដលកដជងទម្រកាត WLAN ដចញពីកាត WLAN ។
3. ផ្តាច់ខ្ដសអង់ដតនដចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ ដហយដដាះកាត WLAN ដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំដឡងកាត WLAN

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងកាតឥតខ្ដស ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 43



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. េ្ជាប់ខ្ដសអង់ដតនដៅនឹងកាត WLAN ។

តារាងខាងក្ដរាមដនះផ្តល់នូវគ្ដរាងពណ៌ខ្ដសអង់ដតនសម្រាប់កាត WLAN សម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

តារាង 6. គ្ដរាងពណ៌ខ្ដសអង់ដតន 

ឧបករណ៍េ្ជាប់ ដៅដលកាតឥតខ្ដស ពណ៌ខ្ដសអង់ដតន

សំខាន់ (ត្ រីដកាណពណ៌ស) ពណ៌ស

បន្ទាប់បន្សំ (ត្ រីដកាណពណ៌ខ្ដ៉ៅ) ពណ៌ខ្ដ៉ៅ

2. ដាក់ដជងទម្រកាត WLAN ដែម្បីេ្ជាប់ខ្ដសអង់ដតន WLAN ។
3. ស៊កកាត WLAN ចូលដៅក្នុងឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ចាប់ខ្ដៅ (M2x3.5) ដែម្បីេ្ជាប់សន្ទះប្លាស្ទិកដៅកាត WLAN ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

ចំណាំ: ជំហានដនះគឺចាំបាច់លុះត្រាដតប្រព័ន្ធត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយ GPU ដែលប្ដរីថាមពល។

2. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។

44 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ែ្រាយអុបទិចស្ដតង

ការដដាះែ្រាយថាសអុបទិកស្ដតង

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះ បង្ហាញពីទីតាំង ODD ស្ដតង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសថាមពល និងទិន្នន័យដចញពី ODD ស្ដតង។
2. ទាញ សន្ទះេ្ជាប់ដែម្បីរំដដាះ ODD ស្ដតងដចញពីតួ។
3. រុញ និងដដាះ ODD ស្ដតងដចញពីរន្ធ ODD ។

ការែំដឡងែ្រាយថាសអុបទិកស្ដតង

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងនន ODD ស្ដតង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 45



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. បញ្ចូលគ្ដរំងែំដឡង ODD ស្ដតងដៅក្នុងរន្ធ ODD ។
2. រុញគ្ដរំងែំដឡង ODD ស្ដតងរហូតែល់វាដលាតចូលទីតាំង។
3. រត់ខ្ដសថាមពល និងខ្ដសទិន្នន័យតាមរយៈគន្លងរត់ខ្ដស ដហយេ្ជាប់ខ្ដសដៅ ODD ស្ដតង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ដជងទម្រែ្រាយអុបទិកស្ដតង

ការដដាះដជងទម្រ ODD ស្ដតង

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។
4. ដដាះែ្រាយថាសអុបទិកស្ដតង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះ បង្ហាញពីទីតាំងដជងទម្រ ODD ស្ដតង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. គាស់ដបកដជងទម្រ ODD ស្ដតងដែម្បីដដាះវាដចញពីរន្ធដល ODD ។
2. ដដាះដជងទម្រ ODD ស្ដតងដចញពី ODD ។

ការែំដឡងដជងទម្រ ODD ស្ដតង

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះ បង្ហាញពីទីតាំងដជងទម្រ ODD ស្ដតង ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពី វិធីសាស្រ្តែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. តម្រង់ ដហយដាក់ដជងទម្រ ODD ស្ដតងដលរន្ធ ODD ។
2. រុញដជងទម្រ ODD ស្ដតងដៅក្នុង ODD ស្ដតង។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង ែ្រាយថាសអុបទិកស្ដតង។
2. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 47



ែុំចម្លងចរន្តកន្ដលងទទួលកំដៅ

ការដដាះកន្ដលងទទួលកំដៅ VR

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ការព្រមាន: កន្ដលងទទួលកំដៅអាចនឹងក្ដៅដពលប្រតិបត្តិការធម្មតា។ ទុកដពលដវលាគ្រប់គ្រាន់ដែម្បីឱ្យកំដៅចុះត្រជាក់មុនដពលអ្នកបាះវា។

ប្រយ័ត្ន: ដែម្បីឱ្យអង្គែំដណររការត្រជាក់ជាអតិបរមា សូមកុំបាះកន្ដលងផ្ដទរកំដៅដៅដលកន្ដលងទទួលកំដៅ។ ជាតិប្ដរងដៅក្នុងស្ដបករបស់អ្នកអាចកាត់បន្ថយសមត្ថភាពចម្លងកំដៅរបស់ខ្លាញ់កំដៅ។

2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញទីតាំងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ VR ដហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពី វិធីសាស្រ្តដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. មួលបន្ធូរខ្ដៅក្បាលមួកដែលេ្ជាប់កន្ដលងទទួលកំដៅ VR ដៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដលកឧបករណ៍ទទួលកម្ដៅ VR ដចញពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ការែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ VR

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញទីតាំងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ VR ដហយផ្តល់រូបភាពបង្ហាញពីរដប បែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះស្រទាប់ខាងក្ដរាយមាូឌុលកន្ដលងទទួលកំដៅ VR ។
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2. តម្រង់ ដហយបិតេ្ជាប់កន្ដលងទទួលកំដៅ VR ដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. មួលបន្តឹងខ្ដៅក្បាលមួកពីរគ្រាប់ដែលេ្ជាប់កន្ដលងទទួលកំដៅ VR ដៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ឧបាល័រ

ការដដាះឧបាល័រ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញទីតាំងឧបាល័រ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសឧបាល័រដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. ដដាះខ្ដសឧបាល័រដចញពីគន្លងរត់ខ្ដសដៅដលតួ។
3. សង្កត់សន្ទះ ដហយរុញឧបាល័រជាមួយខ្ដសដចញពីរន្ធដលតួ។
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ការែំដឡងឧបាល័រ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដាក់សមាសភាគចូល ដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញមុនធ្ដ វីការអនុវត្ត វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមបង្ហាញពីទីតាំងឧបាល័រ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. សង្កត់ ដហយរុញឧបាល័រដៅក្នុងរន្ធដលតួរហូតែល់វាដលាតចូលទីតាំង។
2. រត់ខ្ដសឧបាល័រតាមគន្លងរត់ខ្ដសដៅដលតួ។
3. េ្ជាប់ខ្ដសឧបាល័រដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ប៊ូតុងថាមពល

ការដដាះប៊ូតុងថាមពល

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។
4. ដដាះ គ្ដរាងខាងមុខ។
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អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពបន្ទាប់ដនះបង្ហាញពីទីតាំងប៊ូតុងថាមពល ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសប៊ូតុងថាមពលដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. សង្កត់សន្ទះដថបដលក្បាលប៊ូតុងថាមពល ដហយរុញខ្ដសប៊ូតុងថាមពលដចញពីតួចំដហ ងខាងមុខននកុំព្យូទ័រ។
3. ទាញខ្ដសប៊ូតុងថាមពលដចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំដឡងប៊ូតុងថាមពល

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកុងតាក់ប៊ូតុងថាមពល ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 51



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. បញ្ចូលខ្ដសប៊ូតុងថាមពលដៅក្នុងរន្ធពីចំដហ ងខាងមុខននកុំព្យូទ័រ ដហយចុចក្បាលប៊ូតុងថាមពលរហូតែល់វាដលាតចូលទីតាំងដៅក្នុងតួ។
2. តម្រង់ និងេ្ជាប់ខ្ដសប៊ូតុងថាមពលដៅនឹង ឧបករណ៍េ្ជាប់ដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង ស៊ុមខាងមុខ។
2. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ការដដាះអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

ចំណាំ: ចូរកត់សំគាល់ការដាក់ខ្ដសទាំងអស់ដៅខណៈដពលដែលអ្នកដដាះវា ែូច្ដនះអ្នកអាចដាក់វា វិញបានត្ រឹមត្រូវ ដៅដពលអ្នកដាក់អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដាក់កុំព្យូទ័រដលចំដហ ងខាងស្តាំ។
2. ផ្តាច់ខ្ដសថាមពលពីផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ដហយដដាះវាដចញពីគន្លងរត់ខ្ដសដៅដលតួ។
3. ដដាះខ្ដៅ (#6-32) បីគ្រាប់ដែលេ្ជាប់អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដៅនឹងតួ។
4. សង្កត់ែង្ដក បេ្ជាប់ ដហយរុញអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដចញពីខ្នងតួ។
5. ដលកអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដចញពីតួ។

ការែំដឡងអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

ការព្រមាន: ខ្ដស និងរន្ធដៅផ្ដនកខាងក្ដរាយននឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលមានដាក់ពណ៌ចំណាំដែម្បីបង្ហាញចំនួនវាេ ត់ថាមពលដែលខុសៗគ្នា។ ចូរប្រាកែថាអ្នកដដាតខ្ដសចូលដៅរន្ធដែលត្ រឹមត្រូវ។ ដបធ្ដ វីមិនត្រូវដទ វាអាចបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតឧប
ករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និង/ឬ សមាសភាគប្រព័ន្ធ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. រុញអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដៅក្នុងតួរហូតែល់ដថបចូលទីតាំងត្ រឹមត្រូវ។
2. ចាប់ខ្ដៅ (#6-32) បីគ្រាប់ដែម្បីេ្ជាប់អង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដៅនឹងតួ។
3. ដាក់ខ្ដសថាមពលតាមគន្លង ខ្ដសដៅដលតួដហយេ្ជាប់ខ្ដសថាមពលដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដែលដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

កុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ

ដដាះកុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

56 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ផ្តាច់ខ្ដសឧបករណ៍ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ ដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញ ដហយដដាះកុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួដចញពីតួ។

ការែំដឡងកុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងកុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 57



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. បញ្ចូលកុងតាក់ប្រាប់ែំណឹងដពលដដាះតួដៅក្នុងរន្ធរបស់វា ដហយរុញកុងតាក់ដែម្បីេ្ជាប់វាដៅក្នុងរន្ធ។
2. េ្ជាប់ខ្ដសកម្ម វិធីផ្តល់ែំណឹងការដដាះតួ ដៅនឹងឧបករណ៍េ្ជាប់ ដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ។
2. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
3. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

មាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីស (ប្រដេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

ការដដាះមាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីស (ប្រដេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ គ្ដរាងខាងមុខ។
4. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងននមាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីស ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពី វិធីសាស្រ្តដដាះ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដៅ (M3X3) ពីរគ្រាប់ដែលេ្ជាប់មាូឌុល i/O ដែលជាជម្ដរីសដៅនឹងតួកុំព្យូទ័រ។
2. ផ្តាច់ខ្ដសមាូឌុល I/O ដចញពីឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
3. ដដាះមាូឌុល I/O ដចញពីកុំព្យូទ័រ។

58 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



ការែំដឡងមាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីស (ប្រដេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial)

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 59



60 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 61



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះដជងទម្រដលាហៈគំរូ បញ្ចូលទួណាវីសក្បាលសំដបាតដៅក្នុងរន្ធដជងទម្រ រុញដជងទម្រដែម្បីដដាះដជងទម្រ ដហយបន្ទាប់មកដលកដជងទម្រដចញពីប្រព័ន្ធ។
2. បញ្ចូលមាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីស (ប្រដេទ C/ HDMI/VGA/DP/Serial) ដៅក្នុងរន្ធរបស់វាពីផ្ដនកខាងក្នុងននកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
3. េ្ជាប់ខ្ដស I/O ដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
4. ចាប់ខ្ដៅ (M3X3) ពីរគ្រាប់ដែម្បីេ្ជាប់មាូឌុល I/O ដែលជាជម្ដរីសដៅប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង ទ្រនាប់កង្ហារ។
2. ែំដឡង ស៊ុមខាងមុខ។
3. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
4. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

62 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

ការដដាះផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

1. អនុវត្តតាម វិធីដៅក្នុង មុននឹងធ្ដ វីការដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណាំ: ស្លាកដសវាកម្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដៅក្នុងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។ អ្នកត្រូវដតបញ្ចូលស្លាកដសវាកម្មដៅក្នុងកម្ម វិធីែំដឡង BIOS បន្ទាប់ពីអ្នកដដាះែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ចំណាំ: ការប្ែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធដនះនឹងលុបការផ្លាស់ប្ែូរទាំងឡាយដែលអ្នកបានធ្ដវីចំដពាះ BIOS ដដាយប្ដរីកម្ម វិធីែំដឡង BIOS ។ អ្នកត្រូវធ្ដ វីការផ្លាស់ប្តូរឱ្យបានត្ រឹមត្រូវម្តងដទ តបន្ទាប់ពីអ្នកប្ែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ចំណាំ: មុននឹងផ្ដាច់ខ្ដសដចញពីប្រព័ន្ធ សូមកត់ចំណាំអំពីទីតាំង របស់ឧបករណ៍េ្ជាប់ ែូច្ដនះអ្នកអាចេ្ជាប់ខ្ដសដឡង វិញបានត្ រឹមត្រូវ បន្ទាប់ពីអ្នកប្ែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធរួច។

2. ដដាះ គម្របចំដហ ង។
3. ដដាះ គ្ដរាងខាងមុខ។
4. ដដាះ បំពង់កង្ហារ។
5. ដដាះ មាូឌុលអង្គចងចាំ។
6. ដដាះ ឧបករណ៍បណ្តាញឥតខ្ដស។
7. ដដាះ SSD M.2 2230 / SSD M.2 2280។
8. ដដាះ ថ្មគ្រាប់សំដបាត។
9. ដដាះ កាតក្រាហ្ វិក/ អង្គែំដណរការក្រាហ្ វិកដែលប្ដរីថាមពល។
10. ដដាះ កង្ហារប្រព័ន្ធែំដណរការ និង គ្ដរំងែំដឡងកន្ដលងទទួលកំដៅ ។
11. ដដាះ អង្គែំដណរការ។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការដដាះ។

ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង 63



64 ដដាះគ្ដរំងែំដឡង និង ដាក់គ្ដរំងែំដឡង



តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដដាះខ្ដៅ (#6-32) ពីរគ្រាប់ដែលេ្ជាប់ ដជងទម្រ I/O ខាងមុខដៅតួ។
2. រុញ ដហយដដាះដជងទម្រ I/O មុខដចញពីតួ។
3. ផ្តាច់ខ្ដសទាំងអស់ដែលេ្ជាប់ដៅនឹងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ។
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4. ដដាះខ្ដៅ (#6-32) M.2 ដជងបញ្ឈរកាត និងខ្ដៅ (#6-32) ប្រាំបីគ្រាប់ដែលេ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធដៅតួ។
5. ដលកផ្ទាំងប្រព័ន្ធពីជ្រុងមួយ ដហយដដាះផ្ទាំងប្រព័ន្ធដចញពីតួ។

ការែំដឡងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ប្រសិនដបអ្នកដដាះែូរសមាសភាគ ចូលដដាះសមាសភាគដែលមានស្រាប់ដចញសិន មុននឹងធ្ដ វីការអនុវត្តតាម វិធីសាស្រ្តក្នុងការែំដឡង។

អំពីកិច្ចការដនះ

រូបភាពខាងក្ដរាមដនះបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ដហយផ្តល់រូបតំណាងស្តីពីែំដណរការែំដឡង។
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តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. រុញរន្ធ I/O ខាងមុខ ដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធដៅក្នុងរន្ធ I/O ខាងមុខដៅដលតួ ដហយតម្ រឹមរន្ធខ្ដៅដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធជាមួយរន្ធខ្ដៅដៅដលតួ។
2. ប្តូរខ្ដៅ (#6-32) M.2 ដជងបញ្ឈរកាត និងខ្ដៅ (#6-32) ប្រាំបីគ្រាប់ដែលេ្ជាប់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធដៅតួ។
3. រត់ខ្ដស ដហយេ្ជាប់ខ្ដសទាំងអស់ដៅឧបករណ៍េ្ជាប់ដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
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4. តម្ រឹមដជងទម្រ I/O ខាងមុខជាមួយរន្ធដលតួ។
5. ចាប់ខ្ដៅ (#6-32) ពីរគ្រាប់ ដែលេ្ជាប់ដជងទម្រ I/O ខាងមុខដៅតួ។

តំណាក់កាលបន្ទាប់

1. ែំដឡង អង្គែំដណរការ។
2. ែំដឡង កង្ហារអង្គែំដណរការ និងគ្ដរំងែំដឡងឧបករណ៍ទទួលកំដៅ។
3. ែំដឡង ថ្មគ្រាប់សំដបាត។
4. ែំដឡង ក្រាហ្ វិក/GPU ដែលប្ដរីថាមពល ។
5. ែំដឡង SSD M.2 2230 / SSD M.2 2280។
6. ែំដឡង ឧបករណ៍បណ្តាញឥតខ្ដស។
7. ែំដឡង មាូឌុលអង្គចងចាំ។
8. ែំដឡង បំពង់កង្ហារ
9. ែំដឡង ស៊ុមខាងមុខ។
10. ែំដឡង គម្របចំដហ ង។
11. អនុវត្តតាម វិធី ដៅក្នុង បន្ទាប់ពីធ្ដ វីការ ដៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

ចំណាំ: ស្លាកដសវាកម្មកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកដៅក្នុងផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។ អ្នកត្រូវដតបញ្ចូលស្លាកដសវាកម្មដៅក្នុងកម្ម វិធីែំដឡង BIOS បន្ទាប់ពីអ្នកដដាះែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

ចំណាំ: ការប្ែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធដនះនឹងលុបការផ្លាស់ប្ែូរទាំងឡាយដែលអ្នកបានធ្ដវីចំដពាះ BIOS ដដាយប្ដរីកម្ម វិធីែំដឡង BIOS ។ អ្នកត្រូវធ្ដ វីការផ្លាស់ប្តូរឱ្យបានត្ រឹមត្រូវម្តងដទ តបន្ទាប់ពីអ្នកប្ែូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។
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ការដដាះស្រាយបញ្ហា
ប្រធានបទ :

• កម្ម វិធី វិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំដណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

• លក្ខណៈេ្ដលង LED វិនិច្ឆ័យ
• សារកំហុសពីការ វិនិច្ឆ័យ
• សារកំហុសប្រព័ន្ធ
• វែ្តថាមពល WiFi

កម្ម វិធី វិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំដណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

អំពីកិច្ចការដនះ

ការ វិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ដៅថាការ វិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ) អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យដពញដលញននហាែដវររបស់អ្នក។ កម្ម វិធី វិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំដណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist គឺបានេ្ជាប់ជាមួយ BIOS ដហយដបក
ែំដណរការដដាយ BIOS ខាងក្នុង។ បញ្ហាប្រព័ន្ធដែលបានេ្ជាប់ផ្ែល់នូវឈុតជម្ដរីសសម្រាប់ឧបករណ៍ណាមួយ ឬក្រុមឧបករណ៍ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក៖
● ែំដណរការធ្ដ វីដតស្តដដាយស្វ័យប្រវត្តិ ឬក្នុងមាូតអន្តរសកម្ម
● ធ្ដវីដតស្តម្ែងដទ ត
● បង្ហាញ ឬរក្សាទុកលទ្ធផលដតស្ត
● ែំដណរការការធ្ដ វីដតស្តហ្មត់ចត់ដែម្បីបង្ហាញពីជម្ដ រីសដតស្តបន្ដថមដែម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពីឧបករណ៍ដែលបានខូច
● ដមលសារស្ថានភាពដែលប្រាប់អ្នក ថាដតការធ្ដ វីដតស្តត្រូវបានបញ្ចប់ដដាយដជាគជ័យឬដទ
● ដមលសារកំហុសដែលប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហាដែលជួបប្រទះអំឡុងដពលធ្ដវីដតស្ត

ចំណាំ: ដតស្ែខ្លះៗសម្រាប់ឧបករណ៍ជាក់លាក់មួយចំនួនតម្រូវឲ្យមានការអន្តរកម្មពីអ្នកប្ដ រីប្រាស់។ ជានិច្ចកាល ត្រូវប្រាកែថាអ្នកមានវត្តមានដៅមុខកុំព្យូទ័រ ដពលការ វិនិច្ឆ័យបានធ្ដវីដឡង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថម សូមដលល https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971។

ការែំដណរការកម្ម វិធី វិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំដណរការប្រព័ន្ធមុនប៊ូតរបស់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ដបកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. ដពលដែលកុំព្យូទ័រប៊ូត ចុចប៊ូតុង F12 ខណៈដពលឡូហ្ដគា Dell បង្ហាញដឡង។
3. ដៅដលដអក្រង់មុឺនុយប៊ូត សូមជ្ដរីសយកជម្ដរីស Diagnostics( វិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចសញ្ញាព្រួញដៅជ្រុងខាងឆ្ដវងផ្ដនកខាងក្ដរាម។

ទំព័រមុខននការធ្ដ វី វិនិច្ឆ័យត្រូវបានបង្ហាញ។
5. ចុចសញ្ញាព្រួញដៅជ្រុងខាងស្ដាំផ្ដនកខាងក្ដរាមដែម្បីដៅចូលកាន់ទំព័រដែលបានរាយ។

ធាតុដែលត្រូវបានរកដឃញនឹងត្រូវបានរាយ។
6. ដែម្បីដបកែំដណរការធ្ដ វីដតស្ត វិនិច្ឆ័យដៅដលឧបករណ៍ជាក់លាក់ សូមចុច Esc រួចចុចYes (បាទ/ចាស) ដែម្បីបញ្ឈប់ការធ្ដ វីដតស្ែ វិនិច្ឆ័យ។
7. ជ្ដ រីសដរីសឧបករណ៍ពីផ្ទាំងខាងឆ្ដវង រួចចុចដល Run Tests(ែំដណរការធ្ដ វីដតស្ែ)។
8. ប្រសិនដបមានបញ្ហាណាមួយ ដលខកូែកំហុសនឹងបង្ហាញដឡង។

កត់ត្រាកូែកំហុស និងដលខផ្ដទ ងផ្ទាត់ដហយទាក់ទងដៅក្រុមហ៊ុន Dell ។
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លក្ខណៈេ្ដលង LED វិនិច្ឆ័យ
តារាង 7. លក្ខណៈេ្ដលង LED វិនិច្ឆ័យ 

លំនាំេ្ដលងដលាតេ្លឹបេ្ដលត

ការប រិយ៉យពីបញ្ហា ែំដណាះស្រាយដែលបានស្ដនសុំពណ៌ដលំងទុំ ពណ៌ស

1 2 បរាជ័យការធ្ដវីបច្ចុប្បន្នភាព SPI ដែលមិនអាចស្តារ វិញ
បាន

2 1 បរាជ័យ CPU ● ែំដណរការឧបករណ៍ Dell Support
Assist/Dell Diagnostics ។

● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

2 2 បរាជ័យផ្ទាំងប្រព័ន្ធ (ដដាយរាប់ទាំងការអាក់ខាន BIOS
ឬកំហុសឆ្គង ROM)

● ហ្វ្លាសកំដណ BIOS ចុងក្ដរាយ
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

2 3 មិនមានអង្គចងចាំ/មិនមាន RAM ត្រូវបានរកដឃញ ● បញ្ជាក់ថាមាូឌុលអង្គចងចាំត្រូវបានែំដឡងបានត្ រឹមត្រូវ។
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 4 បរាជ័យអង្គចងចាំ/RAM ● ការកំណត់មាូឌុលអង្គចងចាំជាថ្មី។
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 5 អង្គចងចាំតំដឡងមិនត្ រឹមត្រូវ ● ការកំណត់មាូឌុលអង្គចងចាំជាថ្មី។
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរមាូឌុលអង្គចងចាំ។

2 6 ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ/កំហុសសំណុំឈីប/បរាជ័យដមាា ង/បរាជ័យ
Gate A20/បរាជ័យ Super I/O/ បរាជ័យ

ឧបករណ៍បញ្ជាក្តារចុច

● ហ្វ្លាសកំដណ BIOS ចុងក្ដរាយ
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 1 បរាជ័យថ្ម CMOS ● ការកំណត់ការេ្ជាប់ថ្ម CMOS ជាថ្មី។
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរថ្ម RTS ។

3 2 បរាជ័យកាត វីឌីអូ ឬ PCI/ឈីប ដាក់ផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 3 រកមិនដឃញរូបភាពស្តារដឡង វិញ BIOS ● ហ្វ្លាសកំដណ BIOS ចុងក្ដរាយ
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 4 រកដឃញរូបភាពស្តារដឡង វិញ BIOS ដតមិនត្ រឹមត្រូវ ● ហ្វ្លាសកំដណ BIOS ចុងក្ដរាយ
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 5 បរាជ័យថាមពល។ ● EC ជួបប្រទះការបរាជ័យថាមពលជាបន្តបន្ទាប់។
● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 6 ការអាក់ខានការហ្វ្លាស SBIOS ● ការអាក់ខានននការហ្វ្លាសត្រូវបានរកដឃញដដាយ
SBIOS

● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

3 7 កំហុស Intel ME (Management
Engine)

● អស់ដពលក្នុងការរង់ចាំ ME ដែម្បីឆ្ដលយតបនឹង
សារ HECI

● ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត ចូរប្តូរផ្ទាំងប្រព័ន្ធ។

4 2 បញ្ហាការេ្ជាប់ខ្ដសថាមពល CPU

ការដដាះស្រាយបញ្ហា 71



សារកំហុសពីការ វិនិច្ឆ័យ
តារាង 8. សារកំហុសពីការ វិនិច្ឆ័យ 

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

AUXILIARY DEVICE FAILURE បន្ទះបាះ ឬដមាា ស៍ខាងក្ដៅ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ។ សម្រាប់ដមាា ស៍ខាងក្ដៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដស ។ ដបកជម្ដ រីស
Pointing Device(ឧបករណ៍ចង្អុល) ដៅក្នុងកម្ម វិធីែំដឡងប្រព័ន្ធ ។

BAD COMMAND OR FILE NAME ត្រូវប្រាកែថាអ្នកប្រកបពាក្យបញ្ជាត្ រឹមត្រូវ ដាក់គម្លាតឱ្យស្ថិតក្នុងកន្ដលងសមស្រប និងប្ដ រីឈ្ដមាះត្ រឹមត្រូវ។

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE ចាចដហ ែ៏សំខាន់ដៅខាងក្នុងមីក្រូឧបករណ៍ែំដណរការ ខូច ។ សួមទាក់ទងដៅក្រុមហ៊ុន Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE ែ្រាយអុបទិកមិនឆ្ដលយតបដៅនឹងពាក្យបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រ ។

DATA ERROR ហាែែ្រាយវ៍ មិនអាចអានទិន្នន័យបាន ។

DECREASING AVAILABLE MEMORY មាូឌុលមួយ ឬក៏ច្ដ រីន អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ឬតំដរ បមិនត្ រឹមត្រូវ ។ សូមែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងដនាះដឡង វិញ និងប្រសិនដបចាំ
បាច់ប្តូរមាូឌុលទាំងដនាះដចញ ។

DISK C: FAILED INITIALIZATION ហាែែ្រាយវ៍បានបរាជ័យដៅដពលចាប់ផ្ដតមែំដណរការែំបូង ។ សូមចាប់ផ្ដតមែំដណរការការដតស្ត “Dell
Diagnostics”

DRIVE NOT READY ប្រតិបត្តិការ តម្រូវឱ្យមានការដាក់ហាែែ្រាយវ៍ដៅក្នុងថតទំដនរណាមួយ មុននឹងប្រតិបត្តិការដនាះអាចបន្តដៅដទ តបាន ។ សូម
តម្ដលងហាែែ្រាយវ៍ដៅក្នុងថតដែលទំដនរដនាះ ។

ERROR READING PCMCIA CARD កុំព្យូទ័រមិនអាចរកដឃញ ដខផរដសសជារែ បានដទ។ សូមបញ្ចូលកាតដឡង វិញ ឬក៏ព្យ៉យ៉មកាតមួយផ្ដសងដទ ត ។

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED ចំនួនអង្គចងចាំ ដែលបានកត់ត្រាដៅក្នុងអង្គចងចាំឋិតដថរ (NVRAM) មិនមានភាពែូចគ្នានឹងអង្គចងចាំ ដែលបាន
ែំដឡងដៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ។ ចាប់ផ្ដែមកុំព្យូទ័រដឡង វិញ។ ដបសិនជាមានសារមិនកំហុសដកតដឡង សូមទាក់ទង Dell

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

ឯកសារដែលអ្នកកំពុងព្យ៉យ៉មចម្លង មានភាពធំដពកមិនអាចដាក់ដៅដលឌីសបាន ឬក៏ឌីសដនាះផ្ទុកដពញរួចដហយ ។ ព្យ៉យ៉ម
ចម្លងឯកសារដៅកាន់ឌីសផ្ដសងដទ ត ឬប្ដរីឌីសដែលមានសមត្ថភាព (ផ្ទុក)ធំជាងដនះ ។

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

ហាមប្ដរីតួអក្សរទាំងដនះដៅក្នុងឈ្ដមាះឯកសារ ។

GATE A20 FAILURE មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ សូមែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងដនាះដឡង វិញ និងប្រសិន ដបចាំបាច់ប្តូរវាដចញ ។

GENERAL FAILURE ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ មិនអាចអនុវត្តបញ្ជាបានដទ ។ សារដនះបង្ហាញដឡងផ្ដអកដលព័ត៌មានលម្អិត។ ឧទាហរណ៍
Printer out of paper. Take the appropriate
action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR កុំព្យូទ័រ មិនអាចរកដឃញប្រដេទែ្រាយវ៍បានដទ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រដហយដដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រដដាយប្ដរីែ្រាយអុបទិក។
បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្ដលងហាែែ្រាយវ៍ដឡង វិញ រួចដហយដបកកុំព្យូទ័រដឡង។ ចាប់ផ្ដតមឱ្យែំដណរការការសាកល្បង
ែ្រាយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 ហាែែ្រាយវ៍ មិនឆ្ដលយតបដៅនឹងពាក្យបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រដទ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រដហយដដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រដដាយប្ដរី
ែ្រាយអុបទិក។ បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្ដលងហាែែ្រាយវ៍ដឡង វិញ រួចដហយដបកកុំព្យូទ័រដឡង។ ប្រសិនដបបញ្ហា
ដៅដតបន្ត សូមព្យ៉យ៉ម ែ្រាយវ៍មួយដទ ត ។ ចាប់ផ្ដតមឱ្យែំដណរការការសាកល្បងែ្រាយ Hard Disk Drive
ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE FAILURE ហាែែ្រាយវ៍ មិនឆ្ដលយតបដៅនឹងពាក្យបញ្ជាពីកុំព្យូទ័រដទ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រដហយដដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រដដាយប្ដរី
ែ្រាយអុបទិក។ បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្ដលងហាែែ្រាយវ៍ដឡង វិញ រួចដហយដបកកុំព្យូទ័រដឡង។ ប្រសិនដបបញ្ហា
ដៅដតបន្ត សូមព្យ៉យ៉ម ែ្រាយវ៍មួយដទ ត ។ ចាប់ផ្ដតមឱ្យែំដណរការការសាកល្បងែ្រាយ Hard Disk Drive
ក្នុង Dell Diagnostics ។

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE ហាែែ្រាយវ៍ អាចមានលក្ខណៈមិនដពញដលញ ។ សូមបិទកុំព្យទូ័រដហយដដាះែ្រាយថាសរឹង និងប៊ូតកុំព្យទ័រដដាយប្ដរីែ្រាយអុបទិក។
បន្ទាប់មក បិទកុំព្យូទ័រ សូមតម្ដលងហាែែ្រាយវ៍ដឡង វិញ រួចដហយដបកកុំព្យូទ័រដឡង។ ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតបន្ត សូម
ព្យ៉យ៉ម ែ្រាយវ៍មួយដទ ត ។ ចាប់ផ្ដតមឱ្យែំដណរការការសាកល្បងែ្រាយ Hard Disk Drive ក្នុង Dell
Diagnostics ។

INSERT BOOTABLE MEDIA ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកំពុងព្យ៉យ៉មប៊ូតចំដពាះដមដឌ មិនអាចប៊ូតបានែូចជ្ារយអុបទិក។ សូមបញ្ចូលដមដឌ  ដែលអាចែំដណរការបាន ។

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

ព័តមានកំណត់ប្រព័ន្ធ មិនត្រូវគ្នាដៅនឹងការកំណត់គ្ដរដងំមាា សុីនដទ ។ សារទំនងជាដកតដឡង បន្ទាប់ពីមាូឌុលអង្គចងចាំបាន
តម្ដលង ។ ដកតម្រូវជម្ដ រីសសមស្របដៅក្នុងកម្ម វិធីដរ បចំប្រព័ន្ធ ។

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្ដៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ សូមចាប់ផ្ដតមែំដណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។
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តារាង 8. សារកំហុសពីការ វិនិច្ឆ័យ (បានបន្ត)

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្ដៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ ចាប់ផ្ដតមដបកកុំព្យូទ័រដឡង វិញ ដហយដច សវាងបាះក្តារចុច និង
ដមាា ស៍ក្នុងដពលចាប់ផ្ដតមដបកដឡង វិញដនះ ។ សូមចាប់ផ្ដតមែំដណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD DATA LINE FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្ដៅ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ សូមចាប់ផ្ដតមែំដណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE សម្រាប់ក្តារចុចខាងក្ដៅ ឬបន្ទះបាះ សូមពិនិត្យការតេ្ជាប់ខ្ដសកាប ។ ដបកកុំព្យូទ័រដឡង វិញ រួចដហយដច សវាង បាះក្តាររចុច
ឬគ្រាប់ចុចក្នុងដពលចាប់ផ្ដតមដបកដឡង វិញដនះ ។ សូមចាប់ផ្ដតមែំដណរការ ការសាកល្បង Keyboard
Controller ក្នុង Dell Diagnostics ។

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect មិនអាចបញ្ជាក់ពីកំហិតននការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល (DRM) ដៅ ដលឯកសារបានដទ
ែូច្ដនះឯកសារ មិនអាចចាក់បានដទ។

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ឬតំដរ បមិនត្ រឹមត្រូវ ។ សូមែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងដនាះដឡង វិញ និងប្រសិន ដបចាំបាច់
ប្តូរវាដចញ ។

MEMORY ALLOCATION ERROR កម្ម វិធីដែលអ្នកមានបំណងធ្ដវីឱ្យដែរ កំពុងដតមានភាពមិនសុីសង្វាក់គ្នាជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដែលជាកម្ម វិធី ឬឧបករណ៍
ប្ដ រីប្រាស់មួយផ្ដសងដទ ត ។ សូមបិទកុំព្យូទ័រ ។ រង់ចាំរយៈដពល ៣០ វិនាទី ដហយបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដតមដបកកុំព្យូទ័រដឡង វិញ។
សូមដបកកម្ម វិធីម្តងដទ ត។ ប្រសិនដបសារកំហុស ដៅដតដលចដឡង សូមដមលឯកសារកម្ម វិធីដនាះ ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ឬតំដរ បមិនត្ រឹមត្រូវ ។ សូមែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងដនាះដឡង វិញ និងប្រសិន ដបចាំបាច់
ប្តូរវាដចញ ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ឬតំដរ បមិនត្ រឹមត្រូវ ។ សូមែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងដនាះដឡង វិញ និងប្រសិន ដបចាំបាច់
ប្តូរវាដចញ ។

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

មាូឌុលអង្គចងចាំ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ឬតំដរ បមិនត្ រឹមត្រូវ ។ សូមែំដឡងមាូឌុលអង្គចងចាំទាំងដនាះដឡង វិញ និងប្រសិន ដបចាំបាច់
ប្តូរវាដចញ ។

NO BOOT DEVICE AVAILABLE កុំព្យូទ័រ មិនអាចរកដឃញហាែែ្រាយវ៍ ។ ប្រសិនដបហាែែ្រាយវ៍ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ផ្ដតមដរ បចំឱ្យែំដណរការដឡង ែូច្ដនះ
ត្រូវ ប្រាកែថាែ្រាយវ៍ ពិតជាបានតម្ដលងរួចដហយ តំដរ បបានត្ រឹមត្រូវ ដហយមានមុខងារជាឧបករណ៍ ចាប់ផ្ដតមដរ បចំឱ្យែំដណរការ
ដឡង។

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ អាចខូច, សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell ។

NO TIMER TICK INTERRUPT បន្ទះដស គ្ វីតូចមួយដៅដលបន្ទះក្តារប្រព័ន្ធ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ។ សូមដបកែំដណរការសាកល្បង System Set
ដៅក្នុង Dell Diagnostics ។

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

អ្នកបានដបកកម្ម វិធីច្ដ រីនដពក ។ សូមបិទផ្ទាំងទាំងអស់ រួចដហយដបកដតកម្ម វិធីណាដែលអ្នកចង់ប្ដ រី ។

OPERATING SYSTEM NOT FOUND ែំដឡងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកដឡង វិញ។ ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតមាន សូមទាក់ទងដៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM ដផំតិដន លា ្ ដរំំ បានខូច ។ សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell ។

SECTOR NOT FOUND ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ មិនអាចរកទីតាំងចំដណកដៅដលហាែែ្រាយវ៍ដឃញដទ ។ អ្នកប្រដហលជាមានចំដណកមិនដពញដលញ ឬក៏ខូច
ឯកសារ (FAT) ដៅដលហាែែ្រាយថាសរឹង ។ សូមចាប់ផ្ដតមែំដណរការនូវឧបករណ៍ប្ដ រីប្រាស់ត្រួតពិនិត្យកំហុស ឺនិដែ សឹ
ដែម្បីត្រួត ពិនិត្យរចនាសម័ន្ធឯកសារដៅដលហាែែ្រាយវ៍ ។ សូមដមល Windows Help and
Support (គាំទ្រ និងជំនួយ Windows) សម្រាប់ការដណនាំ (ចុច Start(ចាប់ផ្ដែម) >
Help and Support(គាំទ្រ និងជំនួយ))។ ប្រសិនដបចំដណកជាច្ដរីន មានលក្ខណៈមិនដពញដលញ ែូច្ដនះ
សូមបម្រុងឯកសារ (ប្រសិនដបអាចធ្ដវីបាន) រួចដហយបន្ទាប់មកលុបែ្រាយថាសរឹងដឡង វិញ ។

SEEK ERROR ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តក្តិរា គឺមិនអាចស្ដវងរកដានជាក់លាក់ណាមួយដៅដលហាែែ្រាយវ៍បានដទ ។

SHUTDOWN FAILURE បន្ទះដស គ្ វីតូចមួយដៅដលបន្ទះក្តារប្រព័ន្ធ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ។ សូមដបកែំដណរការសាកល្បង System Set
ដៅក្នុង Dell Diagnostics ។ ប្រសិនដបសារដលចដឡងជាថ្មី សូមទាក់ទងដៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER ការកំណត់នូវកំណត់រចនាសម័ន្ធប្រព័ន្ធ ខូច ។ សូមេ្ជាប់ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដៅកាន់ព្ រីេ្ដលងដែម្បីបញ្ចូលថ្ម ។
ប្រសិនដបបញ្ហាដៅបន្តមាន សូមព្យ៉យ៉រក្សាទិន្នន័យដឡង វិញ ដដាយការចូលដៅក្នុងកម្ម វិធីដរ បចំប្រព័ន្ធ System
Setup បន្ទាប់មកដចញពីកម្ម វិធីដនាះេ្លាមៗ។ ប្រសិនដបសារដលចដឡងជាថ្មី សូមទាក់ទងដៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED ថ្មបម្រុង ដែលគាំទ្រការកំណត់នូវកំណត់រចនាសម័ន្ធប្រព័ន្ធ ប្រដហលជាអាចតម្រូវឱ្យមានការបញ្ចូលដឡង វិញ ។ សូមេ្ជាប់ កុំ
ព្យូទ័ររបស់អ្នកដៅកាន់ព្ រីេ្ដលងដែម្បីបញ្ចូលថ្ម ។ ប្រសិនដបបញ្ហាដៅដតមាន សូមទាក់ទងដៅក្រុមហ៊ុន Dell ។

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

ដពលដវលា ឬកាលបរិច្ដឆទ ដែលបានផ្ទុកដៅក្នុងកម្ម វិធីដរ បចំប្រព័ន្ធ មិនមានភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងនាឡិការរបស់ប្រព័ន្ធ។
សូមដកតម្រូវការកំណត់ជម្ដ រីស Date and Time (កាលបរិច្ដឆទ និងដមាា ង)
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តារាង 8. សារកំហុសពីការ វិនិច្ឆ័យ (បានបន្ត)

សារបង្ហាញពីកំហុស ប រិយ៉យ

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED បន្ទះដស គ្ វីតូចមួយដៅដលបន្ទះក្តារប្រព័ន្ធ អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ។ សូមដបកែំដណរការសាកល្បង System Set
ដៅក្នុង Dell Diagnostics ។

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE ឧបករណ៍បញ្ជាក្តារចុច អាចធ្ដវីការមិនប្រក្រតី ឬមាូឌុលអង្គចងចាំ អាចមានភាពរលុង ។ សូមដបកែំដណរការសាកល្បង
System Memory និង the Keyboard Controller ដៅក្នុង Dell
Diagnostics ឬ ទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell ។

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

បញ្ចូលឌីស ដៅក្នុងែ្រាយវ៍ ដហយព្យ៉យ៉មម្តងដទ ត ។

សារកំហុសប្រព័ន្ធ
តារាង 9. សារកំហុសប្រព័ន្ធ 

សារប្រព័ន្ធ ប រិយ៉យ

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

កំព្យូទ័រមិនបានបញ្ចប់ការប៊ូតបីែងេ្លាមៗចំដពាះកំហុសែូចគ្នា។

CMOS checksum error RTC ត្រូវបានកំណត់ដឡង វិញ, ែំដឡង BIOS លំនាំដែមត្រូវបានែំដណរការ។

CPU fan failure កង្ហា CPU មិនែំដណរការ។

System fan failure កង្ហាប្រព័ន្ធិមិនែំដណរការ។

Hard-disk drive failure អាចមិនែំដណរការែ្រាយថាសរឹងដៅដពលកំពុង POST។

Keyboard failure ក្ដារចុចមិនែំដណរការ ឬខ្ដសរលុង ប្រសិនដបដាក់ខ្ដសដឡង វិញដហយដៅមិនអាចដដាះស្រាយបញ្ហាបានដទ ត ត្រូវប្ែូរក្ដារចុច។

No boot device available គ្មានផ្ដនកដែលអាចប៊ូតដៅដលែ្រាយថាសរឹង ឬខ្នសែ្រាយថាសរឹងមានភាពរលុង ឬក៏គ្មានឧបករណ៍ដែលអាចប៊ូតបាន។
● ប្រសិនដបហាែែ្រាយវ៍ គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ផ្ដតមដរ បចំែំដណរការ ែូច្ដនះត្រូវប្រាកែថាខ្ដសបាន តេ្ជាប់ ដហយែ្រាយវ៍

បានតម្ដលងបានត្ រឹមត្រូវ និងមានមុខងារជាឧបករណ៍ចាប់ផ្ដតមដរ បចំែំដណរការ ។
● បញ្ចូលការែំដឡងប្រព័ន្ធដហយត្រូវប្រាកែថាព័ត៌មានលំដាប់ប៊ូតត្ រឹមត្រូវ។

No timer tick interrupt ឈីបដៅដលផ្ទាំងប្រព័ន្ធអាចធ្ដវីការមិនែំដណរការ ឬ motherboard គាំង ។

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

កំហុស S.M.A.R.T ែ្រាយថាសរឹងអាចមិនែំដណរការ។

វែ្តថាមពល WiFi

អំពីកិច្ចការដនះ

ប្រសិនដបកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមិនអាចេ្ជាប់អុីនធឺដណត ដដាយសារ បញ្ហាការតេ្ជាប់តាមរយៈ WiFi ដនាះដបបបទវែ្តថាមពល WiFi អាចត្រូវបានអនុវត្ត។ ដបបបទខាងក្ដរាមផ្តល់នូវការដណនាំពីរដប បអនុវត្តវែ្តថាមពល WiFi ៖

ចំណាំ: ISPs ខ្លះ (អ្នកផ្តល់ដសវាអុីនធឺដណត) ផ្តល់នូវឧបករណ៍បន្សំគ្នានន មាូែឹម/ដរាេ ទ័រ ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. បិទកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
2. បិទមាូែឹម។
3. បិទដរាេ ទ័រឥតខ្ដស។
4. រង់ចាំ 30 វិនាទី។
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5. ដបកដរាេ ទ័រឥតខ្ដស។
6. ដបកមាូែឹម។
7. ដបកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
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ការទទួលយកជំនួយ
ប្រធានបទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ដសចក្តីតម្រូវជាមុន

ចំណាំ: ប្រសិនដបអ្នកពុំមានអុីនធឺណិត សូមស្ដវងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដល វិក្កយបត្រជាវទំនិញ ប័ណ្ណដវចខ្ចប់ វិក្កយបត្រទូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡុកផលិតផល Dell ។

អំពីកិច្ចការដនះ

Dell ផ្តល់ជម្ដ រីសដសវាកម្ម និងការជំនួយតាមទូរស័ព្ទ និង អុីនធ័រណិត។ ជម្ដ រីសដនះមានការប្ដរប្រួលតាមប្រដទស និង ផលិតផល ដហយដសវាកម្មខ្លះ ពុំមានដៅកន្ដលងរបស់អ្នកដទ ។ ដែម្បីទាក់ទងមក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយបច្ដចកដទស ដសវាកម្ម
អតិថិជន សូម ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចូលដមលដគហទំព័រ Dell.com/support។
2. ជ្ដ រីសយកប្រដេទគាំទ្រ របស់អ្នក។
3. ផ្ដទ ងផ្ទាត់ប្រដទស ឬតំបន់ ដៅក្នុងបញ្ជីទម្លាក់ Choose a Country/Region (ជ្ដ រីសយកប្រដទស/តំបន់) ដៅខាងក្ដរាមននទំព័រដនះ។
4. ជ្ដ រីសយកតំណដសវាកម្ម ឬគាំទ្រ ដែលសមស្របផ្ដអកដៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
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