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មាតិកា 5



ការសធវាងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
ប្រធានរទ :

• ការែនានាំអំពីេុភត្ថិភាព

ការែនានាអំំពីេុភត្ថិភាព
សេចកិីតប្មូភនមុន

សប្រងការែនានាំេុភត្ថិភាពែូចខាងសប្កាមសែងមីីការពារកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ និងសែងមីីធានានូភេុភត្ថិភាពផ្ទា ល់ខ្លួនររេ់អ្នក។ សលងកែលងែតមានករនាីសិសេង ភិធីនីមួយៗែែលមានក្នុងឯកសារអាចមាន ែូចខាងសប្កាម៖

● អ្នករានអានព័ត៌មានអំពីេុភត្ថិភាពែែលរានភា្ជ រ់មកនមួយកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
● េមាេភារមួយអាចប្តូភរានសោះែូរ ឬសរងេិនរានទិញោច់សោយែងកពីោ្ន  ប្តូភរានែំសងងងសោយអនុភតិតាមែំសនាងរការសោះែូរតាមលំោរ់រញ្ញ្ចា េ់។

អំពីកិចចាការសនះ

ចំណា:ំ ផិ្ច់ប្រេពថ្មពលទ្ងំអេ់មុននឹងសរងករប្មរ ឬផ្ទា ងំរនទាះកុំព្យូទ័រ។ រនាទារ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ េូមោក់រប្មរ ផ្ទា ងំ រួមទ្ងំស្ចចា ទ្ងំអេ់ចូលភិញមុននឹងភា្ជ រ់ចូលប្ពីសេ្លងង។

ការប្ពមាន: មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកចូរអានសេចកិីែនានាអំំពីេុភត្ថិភាពតាមឯកសារ ែូចែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយមាា េុីនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។ េប្មារ់ព័តមានរែន្ថម េិីពីការអនុភតិប្រករសោយេុភត្ថិភាពរំិុត េូមសមងល Regulatory Compliance

Homepage (ការអនុភតិតាមរទរញញាតិិ) ។

ប្រយ័ត្ន: ការជួេជុលនសប្ចងនសទវតអាចប្តូភរានជួេជុលសោយអ្នករសចចាកសទេខាងសេវាកម្មែតរាុសណាោ ះ។ អ្នករួរែតអនុភតិការសោះប្សាយរញ្ហា  និងការជួេជុលសាមញញាៗតាមឯកសារិលិតិលររេ់អ្នកឬ តាមការែនានាសំោយសេវាកម្មតាមអុីធជានាិត ឬទូរេ័ពទា និងប្កុមជំនួយ។ ការខូចខាតសោយសារ
ការិិល់សេវាកម្មែែលមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសោយប្កុមហ៊ុន Dell រជាមិនរានទទួលការធានាពីប្កុមហ៊ុនសងងយ។ អាន និងអនុភតិតាមការែនានាេំុភតិិភាពែែលរានភា្ជ រ់ មកនមួយិលិតិល។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែខសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្្ន ំែូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: កាន់ឧរករនា៍និងកាតសោយយកចិតិទុកោក់។ កុំរាះឧរករនា៍សលសលងកាតសោយផ្ទា ល់។ កាន់កាតខាងរល់ឬទប្មខាងែែក កាន់ឧរករនា៍ែូចនអង្គែំសនាងរការខាងរល ់មិនប្តូភកាន់ខាងេីនសទ។

ប្រយ័ត្ន: សលសពលអ្នកផ្ដា ច់ែខសេប្តូភទ្ញសលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ឬ ផ្ទា ងំទ្ញររេ់វា មិនែមនទ្ញែខសេសោយផ្ទា ល់សនាះសទ ែខសេខ្លះមានឧរករនា៍ភា្ជ រ់នមួយផ្ទា ងំចាក់សសារែូសច្នះប្រេិនសរងអ្នកកំពុងផិ្ច់ែខសេសនះ ប្តូភចុចសលសលងផ្ទា ងំចាក់សសារមុនសពលអ្នកផិ្ច់ែខសេ។ សលសពលអ្នកទ្ញឧរករនា៍សចញ, ប្តូភ
ោក់តសប្មបរឲ្យសេ្មងសែងមីីសជវេវាង ការសទ្រសៅរកេីនររេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សិសេងសទវត។ ែូចោ្ន សនះិងែែរ មុនសពលអ្នកភា្ជ រ់ែខសេប្តូភប្រាកែថ្ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទ្ំងពីរប្តូភរានតប្មង់រានយ៉ា ងប្តឹមប្តូភ។

ចំណា:ំ ពនា៌ៃនកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងសប្រងងមាា េុីនមួយចំនួនអាចខុេែរ្លកពីអវាីែែលរានរង្ហា ញសលក្នុងឯកសារសនះ។

មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

សែងមីីសជវេវាងខូចខាតកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក ប្តូភអនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះមុននឹងអ្នកចារ់សិដាងមសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកសធវាងតាម សេចកិីែនានាេំិីពីេុភត្ថិភាព។
2. ប្តូភប្រាកែថ្ៃិទាកែន្លងសធវាងការររេ់អ្នករជាមានភាពរ៉រសេ្មង និងសាអា តសែងមីីការពាររប្មរកុំព្យូទ័រពីការឆ្កូត។
3. ការរិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក
4. ផិ្ច់ែខសេរណិាញទ្ំងអេ់ពីកុំព្យូទ័រ។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីផិ្ច់ែខសេរណិាញ នែំរូងប្តូភែកុុយែខសេសចញពីកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកេិន រួចសហងយែកុុយែខសេសចញពីឧរករនា៍រណិាញ។

5. ផិ្ច់ឧរករនា៍កុំព្យូទ័រ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទ្ំងអេ់ពីប្ពីសេ្លងងររេ់ពួកវា។
6. ចុចរ៊ូតុងថ្មពលសអាយនរ់ ខនាៈសពលកុំព្យូទ័រមិនសាកថ្ម សែងមីីរដសោះថ្មសពលែែលសលសេេេល់ពីផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

1

6 ការសធវាងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

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


ចំណា:ំ សែងមីីសជវេវាងការរសញចាញថ្មពលអរ្គីេនីសិាទិក ប្តូភឈរផ្ទា ល់នឹងែ ីសោយសប្រងប្រាេ់ែខសេកៃែ ឬសោយយូរៗមិងរាះៃិទាសោហៈែែលពុំមានោរថ្្ន ែំូចនឧរករនា៍ភា្ជ រ់ខាងសប្កាយកុំព្យូទ័រ។

រប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាព
ជំពូករប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីជំដនរឋមែែលប្តូភសធវាងមុនសពលអនុភតិតាមការែនានាសំោះសប្រងងរនា្ល េ់ណាមួយ។

េសង្កតសមងលរំរុងរប្មុងប្រយ័ត្នេុភត្ថិភាពខាងសប្កាមមុននឹងអ្នកសធវាងការតសម្លងង ឬែំសនាងរការ សោះ/ជួេជុល ណាមួយ ែែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសោះសប្រងង ឬតសម្លងងសប្រងង៖

● រិទប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទ្ងំអេ់។
● ផិ្ច់ប្រព័ន្ធ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ទ្ងំអេ់ែែលតភា្ជ រ់ពីថ្មពលអរ្គិេនី AC។
● ផ្ដា ច់ែខសេរណិាញ ទូរេ័ពទា និងែខសេទូររមនារមន៍ទ្ងំអេ់សចញពីប្រព័ន្ធ។
● សប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD សលសពលសធវាងការសលខាងក្នុង សថរ្លិតកុំព្យូទ័រយួរៃែ ណាមួយសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតរណិាលមកពីសអងិចប្តូសិាទិច (ESD) ។
● រនាទា រ់ពីសោះេមាេភារប្រព័ន្ធណាមួយ េូមោក់េមាេភារសនាះសោយប្រុងប្រយ័ត្នសលងកប្មាលែែលប្រឆាំងនឹងសិាទិច។
● ពាក់ែេីកសជងងសសេ៊ូមិនចម្លងអរ្គិេនីសែងមីីកាត់រន្ថយកាកាេៃនការឆក់ចរនិ។

ថ្មពលរង់ចាំ

ិលិតិល Dell ែែលមានថ្មពលរង់ចាំប្តូភែតែកសចញមុនសពលអ្នកសរងករប្មរ។ ប្រព័ន្ធែែលភា្ជ រ់ថ្មពលរង់ចាបំ្តូភការថ្មពលនចារំាច់សលសពលរិទ។ ថ្មពលសលខាងក្នុងអនុញ្ញា តកា្យប្រព័ន្ធប្តូភរានសរងកពីចមា្ង យ (Wake on LAN, ភាញា ក់សលសលងរណិាញមូលោឋា ន) និងរានផ្អា កចូលសៅ
ក្នុងមាូតសែកនិងមានលក្ខនាៈពិសេេសលងការប្ររ់ប្រងថ្មពលកប្មិតខ្ពេ់សិសេងសទវត។

ែកុុយសចញ ចុច រ៊ូតុងថ្មពលឲ្យនរ់រយៈសពល 15 ភិនាទីរួរែតរសញចាញថ្មពលែែលសលេល់សលក្នុងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ សោះថ្មពី សថរ្លិត។កុំព្យូទ័រយួរៃែ។

ចងភា្ជ រ់ោ្ន

ចងភា្ជ រ់ោ្ន រជានភិធីសាញ្េិេប្មារ់ការតភា្ជ រ់ឧរករនា៍ពីរឬសប្ចងនសៅក្នុងកែន្លងអរ្គិេនីែតមួយ។ សនះប្តូភរានសធវាងតាមរយៈការសប្រងប្រាេ់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ (ESD) ។ សលសពលភា្ជ រ់ែខសេសេ្លងងចូលោ្ន  េូមប្រាកែថ្វាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅសោហៈធាតុមិនមានសប្សារសហងយមិនមានៃិទាោរពនា៌ឬ
អសោហៈសនាះសទ។ ែខសេពាក់នឹងកៃែរួរែតមានេុភត្ថិភាព និងរាះទ្ំងប្េុងនមួយនឹងែេីកររេ់អ្នក សហងយប្តូភប្រាកែថ្អ្នកសោះសប្រងងអលង្្ក រទ្ំងអេ់ែូចន នាងិកាៃែ ែខសេៃែ ឬចិសញចាបន មុនសពលភា្ជ រ់ខ្លួនអ្នកសៅនឹងសប្រងងររិកា្ខ រសនាះ។

ការផ្ដា ច់ចរនិអរ្គិេនីសិាទិក—ការការពារ ESD

ESD រជានកងវាល់ែ៏ធំមួយសលសពលអ្នកប្ររ់ប្រងសប្រងងសអងិចប្តូនិចនពិសេេេមាេធាតុេំខាន់ៗធំែូចនកាត expansion ខួអង្គែំសនាងរការ អង្គចងចា ំDIMMs និងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។ ការសាកតិចសពកអាចសធវាងកា្យខូចខាតសេវរវាីែែលមិនច់េ់ោេ់ែូចនរញ្ហា ខូចខាតសកងតសងងង ឬអាយុកាល
ិលិតិលមានរយៈសពលខ្លី។ សោយឧេ្សាហកម្មជំរុញកា្យមានេប្មារ់តប្មូភការថ្មពលទ្រ និងែង់េុីសតសកងនសងងង ការការពារ ESD រជាសធវាងកា្យ ការប្ពួយរារម្ភសកងនសងងង។

សោយសារែតែង់េុីសតសកងនសងងងៃនឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចែែលសប្រងប្រាេ់សលក្នុងិលិតិលថ្មីៗររេ់ប្កុមហ៊ុន Dell ភាពខូចខាតឥងូភសនះមានខ្ពេ់នងិលិតិល Dell ពីមុនសៅសទវត។ េប្មារ់សហតុិលសនះភិធីសាប្េ្តមួយចំនួនៃនែិ្នកប្ររ់ប្រងែែលរានអនុម័តពីមុនមិនប្តូភរានអនុភតិសទ។

ប្រសេទែែលប្តូភរានទទួលសា្គ ល់ចំនួនពីរៃនការខូចខាត ESD រជាមិនែំសនាងរការ ខាតធ្ងន ់និងរអាក់រអួល។

● ខូចខាត –ការខូចខាតមានប្រែហលន 20 ភាររយ ៃនការមិនែំសនាងរការពាក់ព័ន្ធនឹង ESD ។ ការខូចខាតរណិាលកា្យរាត់រង់នូភមុខង្រឧរករនា៍ភា្ល មៗនិងទ្ំងប្េុង។ ឧទ្ហរនា៍ៃនការខូចខាតរជាអង្គចងចា ំDIMM ែែលទទួលរានចរនិសថ សហងយរសង្កងតរានភា្ល មនូភេញ្ញា  "No
POST/No Video" នមួយកូែេំសងងរ៊ីរ ឬការរាត់រង ់ឬអង្គចងចាមំិនែំសនាងរការប្តឹមប្តូភ។

● រអាក់រអួល។ – រញ្ហា រអាក់រអួលមានប្រែហល 80 ភាររយែែលពាក់ព័ន្ធ ESD។ អប្តាខ្ពេ់ៃនការរអាក់រអួលមានន័យថ្ភារសប្ចងនៃនសពលសភោសលសពលការខូចខាតសកងតសងងងវាមិនប្តូភរានែឹងភា្ល មៗសទ។ DIMM ទទួលរានចរនិសថររាុែនិការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះសហងយមិនមានេញ្ញា ខាងសប្ស
ទ្ក់ទងនឹងការខូចខាតភា្ល មៗសនាះសទ។ ការកា្យេញ្ញា ធា្ល ក់ចុះអាចប្តូភការរយៈសពលនសប្ចងនេរិាហ៍ ឬសប្ចងនែខសែងមីីរោយរាត់សហងយក្នុងសពលតំណាលោ្ន អាចរណិាលកា្យខូចរុនាភាពៃនអង្គចងចា ំកំហុេអង្គចងចាំមានការរអាក់រអួលនសែងម។ ល។

ការខូចខាតែររធ្ងន់ធ្ងរសប្ចងនពិរាកនឹងែឹង សនាះការសោះប្សាយរញ្ហា ក៏មិនសទវងទ្ត់ (សៅថ្ភាពមិនច់េ់ ឬ "ការសែងសលងររួេ") ។

អនុភតិតាមជំដនែូចខាងសប្កាមសនះសែងមីីការពារការខូចខាត ESD៖

● សប្រងែខសេៃែ ESD ែែលពាក់រានប្តឹមប្តូភ។ ការសប្រងែខសេមិនឆ្លងចរនិឥតែខសេមិនប្តូភរានអនុញ្ញា តសទ។ វាមិនិិល់ការការពាររានប្ររ់ប្ោន់សទ។ ការរាះតួមុនសពលកាន់ែិ្នកណាមួយមិនធានាការការពារ ESD ប្ររ់ប្ោន់សលងែិ្នកែែលសនាះនឹងរសង្កងនេមា្ព ធែល់ការខូចខាត ESD ។
● កាន់េមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ក្នុងកែន្លងែែលមានេុភត្ថិភាពមិនឆ្លងចរនិ។ សរងអាចសធវាងេូមសប្រងកប្មាលជ័រ និងកប្មាលសឈង។
● សពលសោះេមាេធាតុែែលឆ្លងចរនិ ពីកាតុងែែលសិញាងមក ដមែកេមាេធាតុទ្ំងសនាះ សចញពីកញចារ់េមា្ភ រកញចារ់ការពារឆ្លងចរនិសនាះសចញ លុះប្តាអ្នកសប្តបមរួចរ៉ល់ក្នុងការែំសងងងេមាេភារទ្ំងសនាះ។ មុនសពលសោះកញចារ់ការពារសប្រងង ប្តូភធានាថ្អ្នកប្តូភសោះររេ់ឆ្លងចរនិអរ្គិេនីសចញពីខ្លួន

ររេ់អ្នក។
● មុនែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលឆ្លងចរនិ ប្តូភោក់េមាេភារទ្ងំសនាះក្នុងប្រអរ់ ឬកញចារ់ការពារនមុនេិន ។

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD

ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិមិនរាច់តាមោនរជានឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលប្តូភរានសប្រងប្រាេ់សប្ចងនរំិុត។ ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិរួមមានេមាេភារធំៗរី៖ កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។

ការសធវាងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក 7



េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ

េមាេភារៃនឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD រជា៖

● កប្មាលប្រឆាងំនឹងសិាទិច – កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច មានលក្ខនាៈឧណាោ មាប្ត និងសប្រងងរនា្ល េ់នានាអាចោក់សលងវាសលសពលែំសនាងរការសេវាកម្ម។ សលសពលសប្រងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នករួរែតមានភាពង្យប្េួល សហងយែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន រួរែតភា្ជ រ់សៅកប្មាល និងសៅ
សោហៈមិនមានសប្សារសលសលងប្រព័ន្ធែែលកំពុងែំសនាងរការ។ សលសពលែែលប្តូភរានោក់កា្យរានប្តឹមប្តូភ សប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសធវាងសេវាកម្ម អាចប្តូភរានសោះសចញពីការូរ ESD និងោក់សោយផ្ទា ល់សលសលងកប្មាលសនាះ។ េមា្ភ រៈ ESD ែែលង្យនឹងខូច រជាមានេុភត្ថិភាពសលក្នុងៃែររេ់អ្នក
សលសលងកប្មាល ESD សលក្នុងប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរ។

● ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  – ែខសេពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន អាចភា្ជ រ់សោយផ្ទា ល់រវាងកៃែររេ់អ្នក និងសោហមិនមានសប្សារសលសលងែិ្នករឹងប្រេិនសរងកប្មាល ESD មិនប្តូភការសនាះសទ ឬភា្ជ រ់សៅនឹងកប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច សែងមីីការពារែិ្នករឹងែែលប្តូភរានោក់ន
រសណិាះអាេន្នសលសលងកប្មាលសនាះ។ ការតភា្ជ រ់រូរីៃនពាក់នឹងកៃែ និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន  រវាងែេីកររេ់អ្នក កប្មាល ESD និងែិ្នករឹងប្តូភរានសរសៅថ្នការចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ េូមសប្រងែតឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិែែលមាន កប្មាលប្រឆាំងនឹងសិាទិច ែខសេពាក់នឹងកៃែ, និងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន ។ ដម
សប្រងែខសេពាក់នឹងកៃែែែលមិនមានែខសេ។ ប្តូភែតែឹងននិចចាថ្ែខសេសេ្លងងខាងក្នុងៃនែខសេពាក់នឹងកៃែរជាង្យនឹងខូចខាតពីការពាក់ឬេឹករិចរឹល សហងយប្តូភែតប្តូភរានប្តួតពិនិត្យនសទវងទ្ត់នមួយនឹងឧរករនា៍សធវាងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែសែងមីីសជវេវាងការខូចខាតែិ្នករឹងររេ់ ESD សោយៃចែន្យ។ សយងង
េូមិដាល់អនុសាេន៍កា្យសធវាងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនិងែខសេចងភា្ជ រ់ោ្ន យ៉ា ងសដចណាេ់មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។

● ឧរករនា៍សធវាងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែ ESD – ែខសេសេ្លងងសលខាងក្នុងែខសេ ESD ង្យនឹងខូចខាតសពលសប្រងកាន់ែតយូរ។ សលសពលសប្រងឧរករនា៍ែែលមិនរាច់តាមោន យកលអារជាសធវាងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែនសទវងទ្ត់មុននឹងសធវាងការសៅសៅសេវាកម្មឬយ៉ា ងតិចរំិុតក៏មិងក្នុងមួយេរិាហ៍។ ឧរករនា៍
សធវាងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែរជានភិធីសាញ្េិែ៏លអាសែងមីីសធវាងសតេិរសរវនសនះ។ ប្រេិនសរងអ្នកមិនមានឧរករនា៍សធវាងសតេិែខសេពាក់នឹងកៃែររេ់អ្នកផ្ទា ល់សទ េូមពិនិត្យនមួយការិយ៉ល័យប្រចាំតំរន់ររេ់អ្នកសែងមីីរកសមងលថ្សតងពួកសរមានមួយឬសទ។ សែងមីីអនុភតិការសធវាងសតេិ េូមភា្ជ រ់ែខសេភា្ជ រ់នឹងកែខសេៃែសៅនឹង
ឧរករនា៍សតេិ ខនាៈសពលែែលវាប្តូភរានភា្ជ រ់សៅនឹងកៃែររេ់អ្នកសហងយចុចរ៊ូតុងសែងមីីសតេិ។ សេ្លងងពនា៌ៃរតង រញ្្ជ ក់ថ្ការសធវាងសតេិសនះសនរជ័យ។ េញ្ញា សេ្លងងពនា៌ប្កហមសហងយមានេំសងងសរ៉ទ រញ្្ជ ក់ថ្ការសធវាងសតេិសនះររ៉ជ័យ។

● សារធាតុអុីេូងង់ – វាមានសារៈេំខាន់ណាេ់ក្នុងការរក្សាឧរករនា៍ ESD ែែលង្យនឹងខូច ែូចន កែន្លងោងេមាអា តកំសៅជ័រ ពីសប្រងងរនា្ល េ់ខាងក្នុងែែលនអុីេូងង់សហងយនញឹកបរ់រជាមានចរនិឆ្លងកាត់។
● មជ្ឈោឋា នសធវាងការ – មុនសពលោក់កា្យសប្រងឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិ ESD េូមវាយតៃម្លសា្ថ នភាពសលទីតាំងអតិថិជន។ ឧទ្ហរនា៍ ការោក់ឧរករនា៍ការពារការឆ្លងចរនិេប្មារ់មជ្ឈោឋា ន មាា េុីនរសប្មងរជាខុេោ្ន ពីមជ្ឈោឋា ន កុំព្យូទ័រសលងតុ ឬឧរករនា៍ចល័ត។ មាា េុីនរសប្មងប្តូភរានែំសងងងនធម្មតា

សលក្នុងទូសរាកមួយសលក្នុងមជ្ឈមនា្ឌ លទិន្នន័យ។ កុំព្យូទ័រសលងតុឬឧរករនា៍ទចល័តប្តូភរានោក់នទូសៅសលសលងតុការិយ៉ល័យ ឬក្នុងរនទារ់។ ននិចចាកាលរកសមងលតំរន់ការង្រែែលមានទំហំធំទូោយែែលោ្ម នការរ៉យរាា យ និងធំល្មមប្ររ់ប្ោន់ ក្នុងការោក់ឧរករនា៍ការពារឆ្លងចរនិ ESDសោយមាន
កែន្លងទំសនររែន្ថមសែងមីីរំសពញនូភប្រសេទប្រព័ន្ធែែលកំពុងជួេជុល។ កែន្លងសនាះក៏រួរែតោ្ម នអុីេូងង់ែែលអាចរង្កកា្យសកងតមានការឆ្លងចរនិ ESD ។ សលសលងកែន្លងសធវាងការ អុីេូងង់ែូចន Styrofoam និងរា្ល េទាិចសិសេងៗរួរែតប្តូភរានផ្្ល េ់ទីយ៉ា ងសដចណាេ់ 12 អុីងឬ 30
េង់ទីែមាប្តពីសប្រងងរនា្ល េ់ែែលង្យឆ្លងចរនិមុនសពលសធវាងការនក់ែេិងសលងេមាេភារែិ្នករឹងណាមួយ។

● កញចារ់ ESD – រ៉ល់ឧរករនា៍ ESD ែែលង្យឆ្លងចរនិទ្ងំអេ់ប្តូភែតែឹកជញ្ជូននិងរានទទួលក្នុងកញចារ់ការពារេុភត្ថិភាពចរនិសិាទិច។ សោហៈ ការូរការពារចរនិសិាទិចប្តូភរានែនានាំឲ្យសប្រង។ សទ្ះនយ៉ា ងណាក៏សោយអ្នករួរែតសិញាងប្តលរ់នូភសប្រងងរនា្ល េ់ែែលខូចខាតមកភិញសោយ
សប្រងការូរ ESD ែតមួយនិងសភចខចារ់ែិ្នកថ្មីែែលរានមកែល់។ ការូរ ESD រួរែតប្តូភរត់ចូលនិងរិទជិតសហងយេមា្ភ រៈសភចខចារ់ហវាូមែូចោ្ន ទ្ំងអេ់រួរែតប្តូភរានសប្រងសលក្នុងប្រអរ់សែងមែែលសប្រងងរនា្ល េ់ថ្មីរានមកែល់។ ឧរករនា ៍ESD ែែលង្យខូចខាតរួរែតប្តូភរានយកសចញពីការសភចខចារ់
ែតសពលសលសលងៃិទាការង្រែែលការពារសោយ ESD រាុសណាោ ះ សហងយសប្រងងរនា្ល េ់នានាមិនរួរោក់សលែិ្នកខាងសលងៃនការូរ ESD សទពីសប្ពាះមានែតែិ្នកខាងក្នុងៃនការូររាុសណាោ ះែែលប្តូភរានការពារ។ ប្តូភែតោក់សប្រងងរនា្ល េ់នានាសលក្នុងៃែររេ់អ្នកននិចចាសលសលងកប្មាល ESD សលក្នុង
ប្រព័ន្ធ ឬសលក្នុងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិច។

● ការែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យនឹងខូច – សលសពលផ្្ល េ់រិូរេមាេភារែែលង្យនឹងខូច ESD ែូចនសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភរិូរ ឬសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភប្ររល់កា្យសៅ Dell ភិញ សនាះសរងងេំខាន់រំិុតរជាប្តូភោក់សប្រងងរនា្ល េ់ទ្ំងសនះសលក្នុងការូរប្រឆាងំនឹងសិាទិចសែងមីីឲ្យមាន
េុភត្ថិភាពសពលែឹកជញ្ជូន។

សេចកិីេសង្ខរ េិីពីការការពារ ESD

វាប្តូភរានិិល់អនុសាេន៍កា្យអ្នករសចចាកសទេសេវាកម្មទ្ងំអេ់សប្រងែខសេែីពាក់នឹងកៃែ ESD រែន្ថម និងកប្មាលការពារប្រឆាំងនឹងសិាទិចប្ររ់សពលទ្ំងអេ់សលសពលិិល់សេវាកម្មសលងិលិតិល Dell ។ សលងេពីសនះសទវត សរងងែែលេំខាន់រជាអ្នករសចចាកសទេប្តូភរក្សាែិ្នកែែលង្យខូចខាតសោយចរនិពី
សប្រងងអុីេូងង់ទ្ងំអេ់ សលសពលកំពុងែំសនាងរការសេវាសហងយពួកសរប្តូភសប្រងការូរប្រឆាំងនឹងសិាទិចេប្មារ់ែឹកជញ្ជូនេមាេភារែែលង្យខូចខាត។

សប្កាយពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក

អំពីកិចចាការសនះ

រនាទា រ់ពីអ្នករានរញចារ់ែំសនាងរការសោះែូរណាមួយសហងយ ចូរប្តូភប្រាកែថ្អ្នករានតភា្ជ រ់ឧរករនា ៍កាត និងែខសេខាងសប្សណាមួយមុននឹងសរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

តំណាក់កាលទ្ងំឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេទូរេ័ពទា ឬែខសេរណាដា ញណាមួយសៅនឹងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: សែងមីីភា្ជ រ់ែខសេរណាដា ញ ែំរូងប្តូភសោតែខសេចូលសៅក្នុងឧរករនា៍រណាដា ញ រនាទា រ់មកសោតវាសៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

2. ភា្ជ រ់កុំព្យូទ័រររេ់អ្នក និងឧរករនា៍ែែលរានភា្ជ រ់ទ្ងំអេ់សៅនឹងប្ពីសេ្លងងររេ់ឧរករនា៍ទ្ំងសនាះ។
3. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
4. ប្រេិនសរងមានការទ្មទ្រ ចូររញ្្ជ ក់ថ្កុំព្យូទ័រមានែំសនាងរការប្រប្កតីសោយែំសនាងរការកម្ម ភិធី សរ៉រភិនិច្ឆ័យ SupportAssist។

8 ការសធវាងការសលសលងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក



រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ
ជំពូកសនះសរវររ៉រ់លមអាិតអំពីរសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារែែលមានសលក្នុងប្រព័ន្ធ។
ប្រធានរទ :

• លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

• USB ប្រសេទ C
• HDMI 2.0

• NVIDIA Quadro T1000

• NVIDIA Quadro T2000

• NVIDIA Quadro RTX3000

• NVIDIA Quadro RTX4000

• NVIDIA Quadro RTX5000

លក្ខនាៈពិសេេររេ់ USB

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

តារ៉ង 1. ការភិភុ្ឍៃន USB 

ប្រសេទ អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យ ប្រសេទ ឆា្ន ំិ លិត

USB 2.0 480 Mbps High Speed 2000

USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 (ពីមុន USB
3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទី 1)

5 Gbps SuperSpeed 2010

រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 2 10 Gbps SuperSpeed Plus 2013

USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 (SuperSpeed USB)

អេ់រយៈសពលនសប្ចងនឆា្ន ំ USB 2.0 ប្តូភរានសរសា្គ ល់ថ្នេិង់ោរអនិរមុខនទូសៅសលក្នុងពិេពកុំព្យូទ័រែែលរានលក់ប្រមានាន 6 ពាន់ោនឧរករនា៍ រាុែនិតប្មូភការសលីងនសលងននងសនះមានការលូតោេ់តាមរយៈដែែភរកុំព្យូទ័រកាន់ែតសលងននងមុន ប្ពមទ្ងំតប្មូភការកប្មិតរញ្ជូនទិន្នន័យ
កាន់ែតសប្ចងននងមុន។ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ 1 នចុងសប្កាយអាចសឆ្លងយតរសៅនឹងការទ្មទ្រររេ់អតិថិជន សោយរានែំសងងងសលីងនតាមប្ទឹេិីរជា 10 ែង សលងននងជំនាន់មុនររេ់ខ្លួន។ នេសង្ខរ លក្ខនាៈពិសេេៃន USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 រជាមានែូចខាងសប្កាម៖

● អប្តារញ្ជូនទិន្នន័យខ្ពេ់នងមុន (រហូតែល ់20 Gbps)។
● ប្រតិរតិិការសប្ចងនប្ចកែែលរានរសង្កងនសងងងែល់សៅ 10 Gbps ក្នុងប្ចកនីមួយៗ។
● កំោំងរណិាញភា្ជ រ់ែែលរានសកងនសងងងនអតិររមា និងលំហូរឧរករនា៍ែែលមានការសកងនសងងងសនះ សធវាងឲ្យវាអាចិ្គត់ិ្គង់ឧរករនា៍សប្េក ្ល នថ្មពលប្រសេងរនងមុន។
● មុខង្រប្ររ់ប្រងថ្មពលថ្មី។
● ការសិទារទិន្នន័យ Full-duplex និងោបំ្ទប្រសេទរញ្ជូនថ្មី។
● ភាពប្តូភោ្ន ៃនប្រព័ន្ធេូហវាែភរនមួយ USB 3.1/3.0 និង USB 2.0 ។
● ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មី។

ប្រធានរទខាងសប្កាមសឆ្លងយតរសៅនឹងេំនួារែែលរានេួរនញឹកបរ់អំពី USB 3.0/USB 3.2 ជំនាន់ទី 1។
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សលីងន
រចចាុរីន្នមានមាូតសលីងនចំនួនប្រា ំែែលកំនាត់សោយលក្ខនាៈរសចចាកសទេ USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ចុងសប្កាយរំិុត។ សោយែិអាកសលងការសិទារទិន្នន័យ USB ពួកវាប្តូភរានចាត់ថ្្ន ក់ែូចន សលីងនទ្រ សលីងនសពញសលញ សលីងនខ្ពេ់ (ពីកំែនា 2.0 ៃនលក្ខនាៈរសចចាកសទេ)
SuperSpeed (ពីកំែនា 3.0) និង SuperSpeed+ (ពីកំែនា 3.1)។ មាូត SuperSpeed+ ថ្មីមានអប្តារញ្ជូនទិន្នន័យែល់សៅ 20 Gbps ។ េិង់ោរ USB 3.2 រជាប្តូភោ្ន សលងប្រព័ន្ធេូហវាែភរនមួយ USB 3.1/3.0 និង
USB 2.0 ។

USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 េសប្មចេមិទ្ធិលរានខ្ពេ់ខា្ល ងំនង សោយការផ្្ល េ់រិូររសចចាកសទេែូចខាងសប្កាម៖

● ែខសេភា្ជ រ់រែន្ថមមួយ (bus) ែែលប្តូភរានរែន្ថម ប្េរសៅនឹងែខសេភា្ជ រ ់USB 2.0 ែែលមានប្សារ់ (េូមសមងលរូរភាពខាងសប្កាម)។
● USB 2.0 ពីមុនមានែខសេរួន (ែខសេចរនិ ែខសេែី និងែខសេទិន្នន័យមួយរូេប្មារ់រញចាូនទិន្នន័យសិសេងោ្ន )។ USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 ោក់រែន្ថមែខសេចំនួនរួនរែន្ថមសទវត េំរ៉រ់ែខសេរញចាូនចរនិ រំសពញោ្ន ពីររូ (ទទួល និងរញ្ជូន) េប្មារ់ការរួមរញចាូលោ្ន េរុរៃនការតភា្ជ រ់ ែខសេប្រារំី

សលក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ និងការតភា្ជ រ់។
● USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 សប្រងអនិរមុខៃនទិន្នន័យទិេពីរននងការសរវរចំពាក់កណិាលេទាួនៃន USB 2.0 ។ ការសធវាងែររសនះរសង្កងនកប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេិី 10 ែង។

ការអនុភតិ
USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 សរងកិ្លូភ និងិិល់នូភទំហំរែន្ថមសទវតេប្មារ់ឧរករនា៍សែងមីីែចកចាយនូភរទពិសសាធន៍នរួមកាន់ែតប្រសេងរសងងង។ សលសពលែែលភីសែអូ USB កំរនឹងសធវាងសៅរានកាលពីមុន (ទ្ងំរុនាភាពរង្ហា ញអតិររមា ភាពយជាតយ៉ា ភ និងទិែឋាភាពរប្ងួម ភីសែអូ) វាង្យប្េួលក្នុងការប្េៃមថ្
នមួយនឹង 5 សៅ 10 ែងៃនកប្មិតរញ្ជូនទិន្នន័យែែលមាន សនាះរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអ ូUSB រួរែតែំសនាងរការកាន់ែតប្រសេងរខា្ល ំងនងសនះ។ DVI តំនា-ែតមួយ ប្តូភការទំហំប្រតិរតិិការសិញាងសចញជិត 2Gbps។ សលសពលែែល 480 Mbps ធា្ល រ់នររិមានាកំនាត់ សនាះ
5Gbps នឹងអាចេំសរចរានសលសពលអនារត ។ នមួយនឹងសលីងនេសប្មចរាន 4.8Gbps សនាះេិង់ោរសនះ នឹងប្តួេប្តាយិ្លូភសឆា្ព ះសៅិលិតិលមួយចំនួនែែលពីមុនមិនសប្រងប្រាេ ់USB ែូចនប្រព័ន្ធិទាុកទិន្នន័យ RAID ខាងសប្ស។

រញ្ជីខាងសប្កាមសនះរជា ិលិតិល USB 3.0/USB 3.1 ជំនាន់ទ ី1 SuperSpeed ែែលអាចរករាន៖

● ប្ោយថ្េរឹងែុេថរខាងសប្ស USB 3.0/USB 3.2 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយថ្េរឹង USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 ចល័តរាន
● អាោរ់ទ័រ និងែុំភា្ជ រ់ប្ោយ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1
● ឧរករនា៍អាន និងប្ោយដវាា េ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង USB 3.2 ជំនាន់ទី 1
● RAIDs USB 3.2 ជំនាន់ទី 1
● ប្ោយសមសុវអុរទិក
● ឧរករនា៍ពហុសមសុវ
● ការតភា្ជ រ់រណាដា ញ
● ឧរករនា៍ភា្ជ រ់រណិាញ និងកាតអាោរ់ទ័រ USB 3.2 ជំនាន់ទ ី1

េមត្ថភាពែែលអាចសធវាងការរួមោ្ន រាន
ែំនាឹងលអាសនាះរជាថ្ USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 ប្តូភរានសធវាងសងងងយ៉ា ងប្រុងប្រយ័ត្នចារ់ពីសពលចារ់សិិងមសែងមីីឲ្យវាអាចសប្រងរួមោ្ន នមួយ USB 2.0 រាន ។ នែំរូង សលសពលែែល USB 3.2 ជំនាន់ទី 1 រញ្្ជ ក់ពីការតភា្ជ រ់ថ្ម ីែូសច្នះមានែខសេថ្មីសែងមីីទ្ញយកអត្ថប្រសយ៉ជន៍ពីេមត្ថភាព
សលីងនៃនសភទិកាថ្មីែែលែំសនាងរការសលងននងមុនសនាះ ឧរករនា៍ភា្ជ រ់សនះ សលែតរក្សារូររ៉ងចតុសកានាែែែល ែែលមានរន្ធភា្ជ រ ់USB 2.0 ចំនួនរួនសលទីតាងំែូចពីមុន។ ការតភា្ជ រ់ថ្មីចំនួនប្រាំសែងមីីទទួល និងរញ្ជូនទិន្នន័យ សោយឯករ៉ជ្យ មានភតិមានសលសលងែខសេ USB 3.0/USB
3.2 ជំនាន់ទី 1 និងមានទំនាក់ទំនង សលសពលភា្ជ រ់សៅការតភា្ជ រ ់SuperSpeed USB ែែលេមប្េរ។

USB ប្រសេទ C
USB ប្រសេទ C រជានតំនាភា្ជ រ់ថ្មីតូច។ តំនាភា្ជ រ់សនះអាចោបំ្ទេិង់ោរ USB ថ្មីៗនសប្ចងនែូចន USB 3.1 និងការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB (USB PD)។

មាូែជំនួេ
USB ប្រសេទ C រជានេិង់ោរតំនាភា្ជ រ់ថ្មីែែលតូច។ វាមានទំហំប្រែហលមួយភាររីៃនុុយ USB ប្រសេទ A ចាេ់។ សនះរជានេិង់ោរតំនាភា្ជ រ់ែតមួយរត់ែែលប្ររ់ឧរករនា៍ទ្ងំអេ់អាចសប្រងរាន។ រន្ធ USB ប្រសេទ C អាចប្តូភោ្ន នឹងឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចសិសេងៗ សោយសប្រង «មាូែ
ជំនួេ» ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកមានអាោរ់ទ័រែែលអាចរសញចាញសៅ HDMI, VGA, DisplayPort ឬប្រសេទៃនការភា្ជ រ់សិសេងៗពីរន្ធ USB ែតមួយ។

ការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB

លក្ខនាៈលមអាិតែិ្នករសចចាកសទេៃន USB PD រជាប្រទ្ក់ោ្ន យ៉ា ងជិតេ្និទ្ធនមួយនឹង USB ប្រសេទ C។ រចចាុរីន្នសនះ សា្ម តហវាូន សថរ្លិត និងឧរករនា៍ចល័តែៃទសទវតែតងែតសប្រងការភា្ជ រ់ USB សែងមីីសាកថ្ម។ ការតភា្ជ រ់ USB 2.0 ិិល់ថ្មពលរហូតែល់ 2.5 វាា ត់ សពាលរជាវា
រានប្តឹមែតរញចាូលថ្មទូរេ័ពទាររេ់អ្នកែតរាុសណាោ ះ ។ ឧទ្ហរនា៍ កុំព្យូទ័រយួរៃែអាចប្តូភការរហូតែល់ 60 វាា ត់។ លក្ខនាៈលមអាិតែិ្នករសចចាកសទេពីការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB រសង្កងនការរញ្ជូនថ្មពលសនះែល់ 100 វាា ត់។ វាមានទិេសៅពីរ ែូសច្នះឧរករនា៍អាចរញ្ជូន ឬទទួលរានថ្មពល។
សហងយថ្មពលសនះអាចប្តូភរានសិទារក្នុងសពលែតមួយ អំងុងសពលែែលឧរករនា៍សនះកំពុងរញ្ជូនទិន្នន័យឆ្លងកាត់ការតភា្ជ រ់។
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សនះអាចរញចារ់ែខសេសាកកុំព្យូទ័រយួរៃែទ្ំងអេ់ែែលមានលក្ខនាៈកម្មេិទ្ធិរញ្ញា នមួយអវាីៗប្ររ់យ៉ា ងែែលសាកថ្មតាមរយៈការភា្ជ រ ់USB េិង់ោរ។ អ្នកអាចសាកថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នកពីថ្មសាកចល័តមួយែែលអ្នកសាកថ្ម និងសា្ម តហវាូនសិសេងសទវតពីសពលសនះ។ អ្នកអាចសោតកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នកចូលសៅ
ក្នុងសអប្កង់ខាងសប្សែែលភា្ជ រ់សៅនឹងែខសេថ្មពល សហងយសអប្កង់នឹងសាកថ្មកុំព្យូទ័រយួរៃែររេ់អ្នកសលសពលែែលអ្នកសប្រងវានសអប្កង់ សពាលរជាទ្ងំអេ់តាមរយៈការភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C តូចមួយសនះ។ សែងមីីសប្រងតាមភិធីសនះ ឧរករនា ៍និងែខសេប្តូភែតសប្រងរាននមួយនឹងការរញ្ជូនថ្មពល USB ។
ប្ោន់ែតមានការភា្ជ រ់ប្រសេទ USB ប្រសេសទ C មិនមានន័យថ្ែំសនាងរការសនះសធវាងរានសទ។

USB ប្រសេទ C និង USB 3.2

USB 3.2 រជានេិង់ោរ USB ថ្មី។ កប្មិតរញ្ជូនតាមប្ទឹេិីររេ ់USB 3 រជា 5 Gbps ចំែនាកឯកប្មិតរញ្ជូនររេ ់USB 3.2 រជា 20 Gbps ែែលសនះរជាកប្មិតរញ្ជូនសទវាសហងយសលងនែូចឧរករនា៍ភា្ជ រ់ Thunderbolt ជំនាន់ទីមួយែែរ។ USB
ប្រសេទ C មិនែមននសរងងែូចោ្ន នឹង USB 3.2 សទ។ USB ប្រសេទ C រជាប្ោន់ែតនរូរេណាឋា នតំនាភា្ជ រ ់សហងយរសចចាក ភិទ្យារង្ករ់អាចន USB 2 ឬ USB 3.0 ។ នក់ែេិង សថរ្លិតសអនប្ែយ N1 ររេ់ Nokia សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C រាុែនិសល
ពីសប្កាមវារជា USB 2.0 ទ្ំងប្េុង មិនែមនេូមីីែត USB 3.0 ។ សទ្ះនយ៉ា ងណាក៏សោយ រសចចាក ភិទ្យាទ្ំងសនះមានទំនាក់ទំនងយ៉ា ងជិតេ្និទ្ធ។

Thunderbolt តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt រជានចំនុាចប្រទ្ក់ែិ្នករឹងែែលរញចាូលទិន្នន័យ ភីសែអ ូអូុីយាូ និងថ្មពលក្នុងការតភា្ជ រ់ែតមួយ។ Thunderbolt រញចាូល PCI Express (PCIe) និង DisplayPort (DP) សៅនេញ្ញា ទំនាក់ទំនងមួយ សហងយរែន្ថមថ្មពល
DC សៅទ្ងំអេ់ក្នុងែខសេែតមួយ។ Thunderbolt 1 និង Thunderbolt 2 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ែូចសៅនឹង mini-DP (DisplayPort) សែងមីីភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍សអងិចប្តូនិចចំែនាកឯ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C ។

រូរ 1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 និងThunderbolt 2 (សប្រងតំនាភា្ជ រ ់miniDP)
2. Thunderbolt 3 (សប្រងតំនាភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C)

Thunderbolt 3 តាម USB ប្រសេទ C
Thunderbolt 3 នាំយក Thunderbolt សៅ USB ប្រសេទ C ែែលមានសលីងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps សោយរសង្កងតរាននប្ចកតូចមួយ ែែលិិល់ការតភា្ជ រ់សលងន និងង្យប្េួលរំិុតសៅនឹងែុំរំែរក សអប្កង់ ឬទិន្នន័យណាមួយែូចន ប្ោយថ្េរឹងខាងសប្ស
នសែងម។ Thunderbolt 3 សប្រងតំនាភា្ជ រ់ / រន្ធររេ់ USB ប្រសេទ C សែងមីីតភា្ជ រ់សៅឧរករនា៍ែែលរានោបំ្ទ។

1. Thunderbolt 3 សប្រងែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ USB ប្រសេទ C - វានការរប្ងួមនិងអាចប្តងរ់រាន
2. Thunderbolt 3 ោបំ្ទសលីងនរហូតែល់សៅ 40 Gbps ។
3. DisplayPort 1.4 – ប្តូភោ្ន នឹងមាូនីទ័រ DisplayPort ឧរករនា ៍និងែខសេែែលមានប្សារ់។
4. ការរញ្ជូនថ្មពលតាម USB មានរហូតែល់សៅ 130 W សលសលងកុំព្យូទ័រែែលោំប្ទ។

មុខង្រេំខាន់ៗៃន Thunderbolt 3 សលង USB ប្រសេទ C
1. Thunderbolt, USB, DisplayPort និងថ្មពលសលសលង USB ប្រសេទ C សលសលងែខសេែតមួយ (លក្ខនាៈពិសេេខុេោ្ន រវាងិលិតិលសិសេងៗោ្ន )
2. តំនាភា្ជ រ់ និងែខសេ USB ប្រសេទ C រជាតូច និងអាចប្តងរ់រាន
3. ោបំ្ទរណិាញ Thunderbolt (*ខុេោ្ន រវាងិលិតិលសិសេងៗោ្ន )
4. ោបំ្ទរហូតែល់ការរង្ហា ញ 4 K។
5. រហូតែល់ 40 Gbps

ចំណា:ំ សលីងនសិទារទិន្នន័យអាចខុេោ្ន រវាងឧរករនា៍សិសេងៗ។
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រូរតំណាង Thunderbolt

រូរ 2. រំែររំរួលរូរររេ់ Thunderbolt

HDMI 2.0

ប្រធានរទសនះពន្យល់អំពីអុីនធជាសហវាេពហុសមសុវែែលមានរុនាភាពខ្ពេ់ (HDMI) 2.0 និងលក្ខនាៈពិសេេនមួយនឹងអត្ថប្រសយ៉ជន៍សិសេងៗ។

HDMI រជានអុីនធជាសហវាេអូុីយាូ/ភីសែអូតាមុីជីថលទ្ងំអេ ់ែែលោំប្ទសោយឧេ្សាហកម្ម ែែលមិនមានការរប្ងួម។ HDMI ិិល់នូភចំនុាចប្រទ្ក់រវាងប្រេពអូុីយា ូ/ ភីសែអូុី ជីថលែែលអាចសប្រងរានែូចន ឧរករនា៍ចាក់ុី ភីុី ឬឧរករនា៍ទទួល A/V និងមាូនីទ័រ ភីសែអូុីជីថលែែលអាចសប្រង
រាន ែូចនទូរទេសេន៍ុីជីថល (DTV)។ សោលរំនាងកម្មភិធីេប្មារ់ទូរទេសេន៍ HDMI និងឧរករនា៍ចាក់ុី ភីុី។ អត្ថប្រសយ៉ជន៍ចមីងរជាកាត់រន្ថយែខសេការ និងមាតិកាែែលមានការការពារ HDMI ោំប្ទែល់ភីសែអូែែលមានរុនាភាពេិង់ោរខ្ពេ់ ឬមានរុនាភាពខ្ពេ់រូករួមនឹងអូុីយាូុីជីថល
ចំរុះតាមែខសេែតមួយ។

លក្ខនាៈពិសេេ HDMI 2.0

● HDMI Ethernet Channel- រែន្ថមរណិាញែែលមានសលីងនសលងនសៅតំនា HDMI ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសប្រងទទួលរានអត្ថប្រសយ៉ជន៍សពញសលញពីឧរករនា៍ែែលរានសរងក IP ររេ់ពួកវាសោយោ្ម នែខសេ អុីេជានាិតោច់សោយែងក។
● Audio Return Channel - អនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍ែែលភា្ជ រ ់HDMI នមួយឧរករនា៍ចារ់េញ្ញា ែែលមានប្សារ់សែងមីីរញ្ជូនទិន្នន័យអូុីយាូ "អារ់ញ្េទាីម" សៅប្រព័ន្ធអូុីយាូជុំ ភិញសោយមិនចាំរាច់ប្តូភការែខសេអូុីយាូោច់សោយែងកពីោ្ន
● 3D - កំនាត់ប្រព័ន្ធ រញចាូល /រសញចាញ េប្មារ់ប្ទង់ប្ទ្យភីសែអ ូ3D េំខាន់ៗែែលប្តួេប្តាយិ្លូភេប្មារ់ការសលងសហ្គម 3D និងសហ្គម 3D សលិទាះ។
● Content Type - ការចារ់េញ្ញា ភា្ល មៗៃនប្រសេទមាតិការវាងឧរករនា៍រង្ហា ញ និងឧរករនា៍ប្រេព សោយអនុញ្ញា តឲ្យទូរទេសេន៍រសង្កងនប្រេិទ្ធភាពការកំនាត់រូរភាពែែលែិអាកសលងប្រសេទមាតិកា
● Additional Color Spaces - រែន្ថមការោបំ្ទេប្មារ់មាូែុលពនា៌រែន្ថមែែលប្តូភរានសប្រងក្នុងការថតរូរុីជីថល និងប្កាហវាិកកុំព្យូទ័រ។
● 4K Support - អនុញ្ញា តរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូហួេពី 1080p ោំប្ទសអប្កង់ជំនាន់សប្កាយែែលនឹងប្រែជងនមួយប្រព័ន្ធកុនុីជីថលែែលសប្រងសលក្នុងសរ៉ងកុនពានាិជ្ជកម្មនសប្ចងន។
● HDMI Micro Connector (ឧរករនា៍តភា្ជ រ់ HDMI មីប្ក)ូ - ឧរករនា៍តភា្ជ រ់តូចថ្មីមួយេប្មារ់ទូរេ័ពទា និងឧរករនា៍ចល័តសិសេងសទវតែែលោបំ្ទរុនាភាពរង្ហា ញភីសែអូែល់សៅ 1080p

● Automotive Connection System - ែខសេ និងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មីេប្មារ់ប្រព័ន្ធ ភីសែអូរថយនិែែលប្តូភរានរចនាសងងងសែងមីីរំសពញនូភការទ្មទ្រែតមួយរត់ៃនការតាមោនររិយ៉កាេ ខនាៈសពលែែលកំពុងិិល់រុនាភាពពិត HD ។

រុនាេមីតិិ HDMI

● រុនាភាព HDMI សិទារេំសងងុីជីថលនិង ភីសែអូែែលមិនរប្ងួមេប្មារ់រុនាភាពរូរភាពច់េ់មាត់រំិុត។
● HDMI តៃម្លទ្រិិល់ជូននូភរុនាភាពនិងមុខង្រៃនចំនុាចប្រទ្ក់ុីជីថលក៏ែូចនការោបំ្ទប្ទង់ប្ទ្យភីសែអូែែលមិនរានរប្ងួមតាមែររធម្មតានិងមានប្រេិទ្ធិភាពសលងការចំណាយ។
● អូុីយា ូHDMI ោបំ្ទប្ទង់ប្ទ្យអូុីយាូសប្ចងនពីសេិសរាអូេិង់ោរែល់េំសងងពហុឆាែនលសលជុំ ភិញ
● រន្ធ HDMI រួមរញចាូលោ្ន នូភ ភីសែអូ និងពហុឆាែនលអូុីយាូ សៅក្នុងែខសេែតមួយ កាត់រន្ថយៃថ្លចំណាយ ភាពេ្មុរសា្ម ញ និងការភាន់ប្ចងំៃនែខសេនសប្ចងនែែលរចចាុរីន្នកំពុងសប្រងសលក្នុងប្រព័ន្ធ A/V ។
● HDMI ោបំ្ទទំនាក់ទំនងរវាងប្រេពភីសែអូ (ែូចនុីភីុី) និង DTV ែែលសធវាងឲ្យមាននូភមុខង្រថ្មី

NVIDIA Quadro T1000

តារ៉ង 2. NVIDIA Quadro T1000 

មុខង្រ តៃម្ល

អង្គចងចាំប្កាហវាិក 4 GB

េ្នូល 768

កប្មិតរញ្ជូនអង្គចងចាំ 128 Gbps

ប្រសេទអង្គចងចាំ GDDR6

អុីនធីសហវាេអង្គចងចាំ 128-bit

សលីងននាងិកា 1395 - 1455 (រ៊ូេ) MHz

12 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



តារ៉ង 2. NVIDIA Quadro T1000 (រានរន)ិ

មុខង្រ តៃម្ល

សលីងនសោលររេ់ GPU 8000 MHz (អរី សល P0)

ថ្មពលអតិររមាែែលរានរាា ន់សា្ម ន 50 W

ោបំ្ទសអប្កង់ eDP/mDP/HDMI/ប្រសេទ C

ជសប្៉ៅពនា៌អតិររមា រហូតែល់ 10 bit/ពនា៌

ោបំ្ទ API ប្កាហវាិក/ភីសែអូៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ DirectX 12.0, OpenGL 4.6, DisplayPort 1.4, DirectX 12.1

រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានោបំ្ទ និងអប្តារីសញ្ហវាេអតិររមា (Hz) ● Max Digital : Single DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 30 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

● Max Digital ៖ Dual DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 60 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

ចំនួនសអប្កង់ែែលោំប្ទ រហូតែល់សអប្កង់ 4

NVIDIA Quadro T2000

តារ៉ង 3. NVIDIA Quadro T2000 

មុខង្រ តៃម្ល

អង្គចងចាំប្កាហវាិក 4 GB

េ្នូល 1024

កប្មិតរញ្ជូនទិន្នន័យអង្គចងចាំ 128 Gbps

ប្រសេទអង្គចងចាំ GDDR6

អុីនធីសហវាេអង្គចងចាំ 128-bit

សលីងននាងិកា 1575 - 1785 (រ៊ូេ) MHz

សលីងនែំសនាងរការសោល GPU 3504 MHz (អរី សល P0)

ថ្មពលអតិររមាែែលរានរាា ន់សា្ម ន 60 W

ការោបំ្ទសអប្កង់ eDP/mDP/HDMI/ប្រសេទ C

ជសប្៉ៅពនា៌អតិររមា រហូតែល់ 10 bit/ពនា៌

ោបំ្ទ API ប្កាហវាិក/ភីសែអូៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ DirectX 12.0, OpenGL 4.6, DisplayPort 1.4, DirectX 12.1

រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានោបំ្ទ និងអប្តារីសញ្ហវាេអតិររមា (Hz) ● ុីជីថលអតិររមា៖ DisplayPort 1.4 ែតមួយ - 7680 x 4320 (8k) @ 30 Hz
(mDP/ប្រសេទ C សៅ DP)

● Max Digital ៖ Dual DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 60 Hz
(mDP/ប្រសេទ C សៅ DP)

ចំនួនសអប្កង់ែែលោំប្ទ រហូតែល់សអប្កង់ 4

NVIDIA Quadro RTX3000

តារ៉ង 4. NVIDIA Quadro RTX3000 

មុខង្រ តៃម្ល

អង្គចងចាំប្កាហវាិក 6 GB

េ្នូល 2304

កប្មិតរញ្ជូនអង្គចងចាំ 336 Gbps

រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ 13



តារ៉ង 4. NVIDIA Quadro RTX3000 (រានរន)ិ

មុខង្រ តៃម្ល

ប្រសេទអង្គចងចាំ GDDR6

អុីនធីសហវាេអង្គចងចាំ 192-bit

សលីងននាងិកា 945 - 1380 (រសង្កងន) MHz

សលីងនសោលររេ់ GPU 3504 MHz (អរី សល P0)

ថ្មពលអតិររមាែែលរានរាា ន់សា្ម ន 80 W

ោបំ្ទសអប្កង់ eDP/mDP/HDMI/ប្រសេទ C

ជសប្៉ៅពនា៌អតិររមា រហូតែល់ 10 bit/ពនា៌

ោបំ្ទ API ប្កាហវាិក/ភីសែអូៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ DirectX 12.0, OpenGL 4.6, DisplayPort 1.4, DirectX 12.1

រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានោបំ្ទ និងអប្តារីសញ្ហវាេអតិររមា (Hz) ● Max Digital : Single DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 30 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

● Max Digital ៖ Dual DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 60 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

ចំនួនសអប្កង់ែែលោំប្ទ រហូតែល់សអប្កង់ 4

NVIDIA Quadro RTX4000

តារ៉ង 5. NVIDIA Quadro RTX4000 

មុខង្រ តៃម្ល

អង្គចងចាំប្កាហវាិក 8 GB

េ្នូល 2560

កប្មិតរញ្ជូនអង្គចងចាំ 448 Gbps

ប្រសេទអង្គចងចាំ GDDR6

អុីនធីសហវាេអង្គចងចាំ 256-bit

សលីងននាងិកា 1110 - 1560 (រ៊ូេ) MHz

សលីងនសោលររេ់ GPU 14000 MHz

ថ្មពលអតិររមាែែលរានរាា ន់សា្ម ន 80 W

ោបំ្ទសអប្កង់ eDP/mDP/HDMI/ប្រសេទ C

ជសប្៉ៅពនា៌អតិររមា រហូតែល់ 10 bit/ពនា៌

ោបំ្ទ API ប្កាហវាិក/ភីសែអូៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ DirectX 12.0, OpenGL 4.6, DisplayPort 1.4, DirectX 12.1

រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានោបំ្ទ និងអប្តារីសញ្ហវាេអតិររមា (Hz) ● Max Digital : Single DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 30 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

● Max Digital ៖ Dual DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 60 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

ចំនួនសអប្កង់ែែលោំប្ទ រហូតែល់សអប្កង់ 4

14 រសចចាកភិទ្យា និងេមាេភារ



NVIDIA Quadro RTX5000

តារ៉ង 6. NVIDIA Quadro RTX5000 

មុខង្រ តៃម្ល

អង្គចងចាំប្កាហវាិក 16 GB

េ្នូល 3072

កប្មិតរញ្ជូនអង្គចងចាំ 448 Gbps

ប្រសេទអង្គចងចាំ GDDR6

អុីនធីសហវាេអង្គចងចាំ 256-bit

សលីងននាងិកា 1035 / 1350 - 1545 / 1770 (រ៊ូេ) MHz

សលីងនសោលររេ់ GPU 14000 MHz

ថ្មពលអតិររមាែែលរានរាា ន់សា្ម ន 80 W

ោបំ្ទសអប្កង់ eDP/mDP/HDMI/ប្រសេទ C

ជសប្៉ៅពនា៌អតិររមា រហូតែល់ 10 bit/ពនា៌

ោបំ្ទ API ប្កាហវាិក/ភីសែអូៃនប្រព័ន្ធប្រតិរតិិការ DirectX 12.0, OpenGL 4.6, DisplayPort 1.4, DirectX 12.1

រុនាភាពរង្ហា ញែែលរានោបំ្ទ និងអប្តារីសញ្ហវាេអតិររមា (Hz) ● Max Digital : Single DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 30 Hz
(mDP/ប្រសេទ-C សៅ DP)

● Max Digital ៖ Dual DisplayPort 1.4 - 7680 x 4320 (8k) @ 60 Hz
(mDP/ប្រសេទ-c សៅ DP)

ចំនួនសអប្កង់ែែលោំប្ទ រហូតែល់សអប្កង់ 4
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ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ
ប្រធានរទ :

• កាត SD

• ទ្វា រ SSD

• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 រនាទា រ់រនសេំ
• រប្មររាត
• ថ្ម
• ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង
• មាូុុលអង្គចងចាទំីពីរ
• េុីមកាត
• កាត WLAN

• កាត WWAN

• ប្រទ្េកិារចុច
• កាដា រចុច (ឃីរត)
• មាូុុលអង្គចងចាចំមីង
• សប្រងងែំសងងង
• រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល
• ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល
• ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
• េ៊ុមខាងក្នុង
• ប្រអរ់សា្ម តកាត
• រ៊ូតុងរនទាះរាះ
• ឧរករនា៍អានកាតប្រសេទ SD

• រ៊ូតុងថ្មពល
• សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
• ែខសេថ្មពល GPU

• ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ
• កាត GPU

• ឧរាល័រ
• រប្មរកណិាល
• សប្រងងែំសងងងសអប្កង់
• កែន្លងេប្មាករាតៃែ
• េ៊ុមសអប្កង់
• ផ្ទា ងំសអប្កង់
• ប្តសចវកសអប្កង់
• កាសមរ៉ា
• ផ្ទា ងំ P-sensor

• ែខសេសអប្កង់
• រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់

3

16 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



កាត SD

ការសោះកាត SD

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងៃនកាត SD សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. េង្កត់សលងកាត SD សែងមីីរដសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ។
2. រុញកាត SD សចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងកាត SD

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់

តំណាក់កាលទ្ងំឡាយ

រុញកាត SD ចូលសៅក្នុងរន្ធរហូតវាចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ទ្វា រ SSD

ការសោះទ្វា រ SSD

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំទ្វា រ SSD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 17



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រុញទ្វា រ SSD សៅចំសហវងខាងសឆវាងសែងមីីសោះទ្វា រ SSD សចញពីរប្មររាត។
2. សោះទ្វា រ SSD សចញពីរប្មររាត។

ការែំសងងងទ្វា រ SSD

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំង SSD សហងយ ិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់ទ្វា រ SSD សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងរប្មររាត។
2. ោក់ទ្វា រ SSD សៅចំសហវងខាងសំិាសែងមីីចាក់សសាទ្វា រ SSD ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កាត SD។
2. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 រនាទា រ់រនសេំ

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 រនាទា រ់រនសេំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ េប្មារ់កុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយនឹងការែំសងងង SSD M.2 2280 ឬ 2230 SSD សលក្នុងរន្ធ 4។

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំ SSD M.2 ទីពីរ សហងយិិល់រូរែំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 19



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រុញែងរដសោះ SSD សែងមីីសរងកមាូុុល SSD ។
2. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់មាូុុល SSD សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
3. សោះមាូុុល SSD សចញពីកុំព្យូទ័រ។
4. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅ SSD សៅសប្រងងោក់ភា្ជ រ ់SSD ។
5. សោះរនទាះទរ់កំសៅ SSD សចញពីមាូុុល SSD ។
6. េប្មារ់ SSD M.2 2280 ៖

a. សោះ SSD M.2 2280 សចញពីសប្រងងោក់ភា្ជ រ់ SSD ។
7. េប្មារ់ SSD M.2 2230 ៖

a. សោះ SSD M.2 2230 នមួយនឹងទប្មររេ់វាសចញពីសប្រងងោក់ភា្ជ រ ់SSD ។
b. សោះស្ចចា  (M2x2) សែងមីីភា្ជ រ ់SSD M.2 2230 សៅទប្មររេ់វា។
c. សោះ SSD សចញពីទប្ម SSD។

ការែំសងងងមាូុុល SSD M.2 រនាទា រ់រនសេំ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ េប្មារ់កុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយនឹងការែំសងងង SSD M.2 2280 ឬ 2230 SSD សលក្នុងរន្ធ 4។

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំ SSD M.2 ទីពីរ សហងយិិល់រូរភាពរងហាញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. េប្មារ់ SSD M.2 2280 ៖
a. ោក់ SSD M.2 សលសលងរន្ធររេ់វាសលងសប្រងងោក់ភា្ជ រ ់SSD ។

2. េប្មារ់ SSD M.2 2230 ៖
a. ោក់ SSD M.2 សៅក្នុងទប្ម SSD ។
b. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) សែងមីីភា្ជ រ ់SSD M.2 សៅនឹងទប្ម។
c. ោក់ SSD M.2 នមួយនឹងទប្មររេ់វាសលសលងសប្រងងោក់ភា្ជ រ ់SSD ។

3. ោក់រនទាះទរ់កំសៅពីសលងមាូុុល SSD M.2 ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅ SSD សៅនឹង SSD M.2 ។
5. ោក់មាូុុល SSD សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
6. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់មាូុុល SSD ឲ្យចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មររាត

ការសោះរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំរប្មររាត សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 21



22 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
2. សោយសប្រងឧរករនា៍ោេ់រា្ល េទាិច ោេ់សរងករប្មររាតសោយចារ់សិិងមពីនយរាតៃនរប្មរ។

ចំណា:ំ េប្មារ់មាូែុលែែលមិនមានឧរករនា៍អានសា្ម តកាត ោេ់សរងករប្មររាតពីរន្ធឧរករនា៍អានសា្ម តកាត។ សប្រងប្មាមៃែររេ់អ្នកោេ់សរងករប្មររាត សប្ពាះការសប្រងឧរករនា៍ោេ់រា្ល េទាិច ឬភត្ថុចុងប្េួចសិសេងសទវតអាចសធវាងកា្យខូចរប្មររាត។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 23



3. សលងករប្មររាតសោយចារ់សិិងមពីនយរាត សហងយសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
4. ផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងរប្មររាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងរប្មររាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរែំសងងង។

24 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 25



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេ ថ្ម សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. រុញរប្មររាតសៅក្នុងរន្ធររេ់វារហូតែល់វាចូលទីតាងំេ៊រ់។
3. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់រប្មររាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កាត SD។
2. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ថ្ម

ការប្រុងប្រយ័ត្ននមុនេិីពីថ្មលីចូម-អុីយាុង

ប្រយ័ត្ន:

● ប្តូភប្រុងប្រយ័ត្នសលសពលសប្រងប្រាេ់ថ្មលីចូម-អុីយាុង។

● សធវាងឲ្យថ្មអេ់ឲ្យរានសប្ចងនរំិុតតាមែតអាចសធវាងរានមុននឹងសោះវាសចញពីប្រព័ន្ធ ។ វាអាចប្រប្ពឹតិសៅរានសោយផិ្ច់អាោរ់ទ័រ AC សចញពីប្រព័ន្ធសែងមីីសប្រងប្រាេ់ថ្ម។

● ដមរំែរក ទមា្ល ក់ សធវាងឲ្យខូចខាត ឬោក់ថ្មចូលក្នុងភត្ថុែៃទ ។

● កុំទុកថ្មក្នុងេីតុនាហា ភាពខ្ពេ់ ឬសោះសប្រងងក្នុងថ្ម និងផ្្ល កថ្ម។

● ដមរែន្ថមេមា្ព ធសៅសលងៃិទាថ្ម។

● មិនប្តូភពត់ថ្មសទ។

● ដមសប្រងប្រាេ់ភត្ថុសិសេងៗសែងមីីោេ់ថ្មសចញ។

● ប្តូភប្រាកែថ្ស្ចចា ណាមួយសលសពលសធវាងការសលងិលិតិលសនះ រជាមិនប្តូភរានរាត់រង់ ឬោក់ខុេកែន្លងសែងមីីរង្្ក រការចាក់ទម្លុះ ឬខូចខាតសៅសលងថ្ម និងេមភាេភារប្រព័ន្ធសិសេងៗសទវត។

● ប្រេិនសរងថ្មប្តូភរាននរ់ក្នុងឧរករនា៍សោយសារសរាា ង ដមយកថ្មសនាះសចញសោយការកាត់ រត ់ឬកំសទចថ្មលីចូមអុីយាុង សប្ពាះថ្វាអាចមានសប្ោះថ្្ន ក់។ ចំសពាះរញ្ហា សនះ េូមទ្ក់ទងជំនួយរសចចាកសទេររេ់ Dell េប្មារ់ជំនួយ។ េូមសមងល www.dell.com/

contactdell។

● ប្តូភែតទិញថ្មេុទ្ធពិតប្រាកែពី www.dell.com ឬៃែរូែចកចាយ និងអ្នកលក់រនិររេ់ Dell ែែលរានអនុញ្ញា ត។

ការសោះថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំថ្ម សហងយិិល់ រូរភាពរង្ហា ញពីរសរវរសោះ។

26 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
2. សលងកថ្មថ្មមៗ សហងយផិ្ច់ែខសេថ្មសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងថ្ម។
3. សោះថ្មសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងថ្ម

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំថ្ម សហងយ ិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 27



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលក្នុងថ្ម។
2. ោក់ថ្មសៅក្នុងរន្ធររេ់វាក្នុងកុំព្យូទ័រ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) រីប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់ថ្មសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្ោយសា្ថ នភាពរឹង

ការសោះប្ោយសា្ថ នភាពរឹង M.2 រឋម

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ េប្មារ់កុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយនឹងការែំសងងង SSD M.2 2280 ឬ 2230 SSD សលក្នុងរន្ធ 3 និង/ឬ រន្ធ 5។

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំ SSD M.2 ចមីង សហងយិិល់រូរែំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

28 ការសោះ និងការែំសងងងសងងង ភិញ



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅ SSD សៅនឹងមាូុុល SSD M.2 ។
2. សោះរនទាះទរ់កំសៅ SSD ។
3. េប្មារ់ SSD M.2 2280 ៖

a. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ ់SSD M.2 សៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
b. សោះ M.2 SSD ។

4. េប្មារ់ SSD M.2 2230 ៖
a. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់មាូុុល SSD ។
b. សោះមាូុុល SSD សចញពីកុំព្យូទ័រ។
c. សោះស្ចចា  (M2x2) ែែលភា្ជ រ់ SSD សៅនឹង ទប្ម SSD ។
d. សោះ SSD សចញពីទប្ម SSD។

5. អនុភតិជំដនខាងសលងសែងមីីសោះមាូុុល SSD សិសេងសទវតក្នុងកុំព្យូទ័រ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 29



ការែំសងងងមាូុុល SSD M.2 ចមីង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ េប្មារ់កុំព្យូទ័រែែលមានភា្ជ រ់មកនមួយនឹងការែំសងងង SSD M.2 2280 ឬ 2230 SSD សលក្នុងរន្ធ 3 និង/ឬ រន្ធ 5។

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំ SSD M.2 ចមីង សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. េប្មារ់ SSD M.2 2280 ៖
a. ោក់ SSD M.2 សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
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b. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់មាូុុល SSD M.2 សៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
2. េប្មារ់ SSD M.2 2230 ៖

a. ោក់ SSD M.2 សៅក្នុងទប្ម SSD ។
b. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) សែងមីីភា្ជ រ ់SSD M.2 សៅនឹងទប្ម។
c. ោក់មាូុុល SSD M.2 សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
d. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ែតមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់មាូុុល SSD M.2 សៅនឹងកុំព្យូទ័រ។

3. ោក់រនទាះទរ់កំសៅពីសលងមាូុុល SSD M.2 ។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់រនទាះទរ់កំសៅ SSD សៅនឹង SSD M.2 ។
5. អនុភតិជំដនខាងសលងសងងងភិញសែងមីីែំសងងងមាូុុល SSD សិសេងសទវតក្នុងកុំព្យូទ័រ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

មាូុុលអង្គចងចាទំីពីរ

ការសោះមាូុុលអង្គចងចាទំីពីរ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំមាូុុលអង្គចងចាទំីពីរ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ទ្ញែសង្កបរភា្ជ រ់សចញពីែិ្នកទ្ំងេងខាងៃនមាូុុលអង្គចងចាំ រហូតែល់មាូុុលអង្គចងចាសំោតសចញ។
2. សោះមាូុុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូុុលអង្គចងចាំ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 31



ការែំសងងងមាូុុលអង្គចងចាទំីពីរ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំទីពីរ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងមាូុុលអង្គចងចានំមួយសថរសលសលងរន្ធមាូុុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូុុលអង្គចងចាថំ្មមៗចូលសៅក្នុងរន្ធ សហងយេង្កត់មាូុុលអង្គចងចាំរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកមិនសេំសងងឃ្លីកសទ ចូរសោះមាូុុលអង្គចងចាសំចញ រួចតសម្លងងវាសារសងងងភិញ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េុីមកាត

ការសោះ េុីមកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំេុីមកាត សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

32 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រុញរប្មរេុីមកាត ថ្នមៗែររសៅកាន់ែិ្នកខាងសឆវាងៃនប្រព័ន្ធសែងមីីសរងករប្មរេុីមកាត។

ប្រយ័ត្ន: រប្មរេុីមកាត រជាង្យនឹងរាក់ែរកណាេ់ សហងយអាចនឹងង្យខូចខាតសទវតិង ប្រេិនសរងមិនរានសោះរន្លឹះប្តឹមប្តូភ មុននឹងសោះសចញសទសនាះ។

2. ប្កឡារ់ែរមខាងសំិាៃនរប្មរេុីមកាតសែងមីីសរងកវា។
3. សោះេុីមកាតសចញពីរន្ធេុីមកាត។

ការែំសងងងេុីមកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងេុីមកាត សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 33



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រុញេុីមកាតសៅក្នុងរន្ធេុីមកាត។
2. េង្កត់រប្មរេុីមកាតចុះ។
3. រុញរប្មរេុីមកាត សៅកាន់ែិ្នកខាងមុខៃនប្រព័ន្ធសែងមីីភា្ជ រ់រប្មរេុីមកាត។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WLAN

ការសោះកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាងំៃនកាត WLAN និងិិល់នូភរូរភាពពីែំសនាងរការែកសចញ។

34 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. សោះសជងងទប្មកាត WLAN សចញពីកាត WLAN ។
3. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតនសចញពីកាត WLAN ។
4. រុញ សលប្ជុងមួយ សហងយសោះកាត WLAN សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងកាត WLAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាត WLAN សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 35



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រញចាូលកាត WLAN សៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅនឹងកាត WLAN ។
3. តប្មង់ សហងយោក់សជងងទប្មកាត WLAN ពីសលងកាត WLAN សែងមីីភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន។
4. មួលរនិឹងស្ចចា ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WLAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត WWAN

ការសោះកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

36 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំកាត WWAN សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. មួលរន្ធូរស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WWAN សៅផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. សលងកសជងងទប្មកាត WWAN សចញពីកាត WWAN ។
3. ផិ្ច់ែខសេអង់ែតន សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងកាត WWAN ។
4. សលងក សហងយសោះកាត WWAN សចញពីរន្ធររេ់វាសលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងកាត WWAN

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាត WWAN សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ងំឡាយ

1. តប្មង់ សហងយរុញកាត WWAN ចូលសៅក្នុងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. ភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតនសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងកាត WWAN ។
3. ោក់សជងងទប្មកាត WWAN ពីសលងកាត WWAN សែងមីីភា្ជ រ់ែខសេអង់ែតន។
4. មួលរនិឹងស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មកាត WWAN សៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 37



ប្រទ្េកិារចុច

ការសោះប្រទ្េកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងប្រទ្េកិារចុច សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោយសប្រងប្រោរ់ោេផ្្ល េទាិច ោេ់ចុងែរមៃនប្រទ្េកិារចុចសោយចារ់សិិងមសចញពីចំនុាចិតសហងយសធវាងរហូតែល់ចំសហវង និងែរមខាងសប្កាម។
2. សោះប្រទ្េកិារចុចសចញពីកិារចុច។

ការែំសងងងប្រទ្េកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំង SSD M.2 សហងយ ិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

38 ការសោះ និងការែំសងងងសងងង ភិញ



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ប្រទ្េកិារចុចសៅកាន់ទីតាំងររេ់វាសលសលងកិារចុច។
2. េង្កត់ែរមប្រទ្េកិារចុចរហូតែល់វាចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង រប្មររាត។
2. ែំសងងង កាត SD។
3. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាដា រចុច (ឃីរត)

ការសោះកិារចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកិារចុច សហងយ ិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 39



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សលងករន្លឹះ សហងយផិ្ច់ែខសេកិារចុច និង ែខសេពន្លជាសេ្លងងខាងសប្កាយកិារចុចសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងមាូុុលរនទាះរាះ។
2. ប្តលរ ់សហងយសរងកប្រព័ន្ធក្នុងមុំ 90° ែជាសប្ក។
3. សោះស្ចចា  (M2x2) ប្រាំពីរប្ោរ់ សែងមីីភា្ជ រ់កិារចុចសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ោេ់ែរមរាតសប្កាមៃនកិារចុច សហងយរនាទា រ់មកសធវាងតាមចំសហវងខាងសឆវាង និងខាងសំិាៃនកិារចុច។
5. សោះែខសេពន្លជាសប្កាយកិារចុច និងែខសេកិារចុចតាមកែន្លងោក់រាតៃែសោយប្រុងប្រយ័ត្ន។
6. សោះកិារចុចសចញពីប្រព័ន្ធ។

ការែំសងងងការិចុច

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំកិារចុច សហងយ ិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

40 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់កិារចុចសៅនឹងរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. រត់ែខសេកិារចុច និង ែខសេពន្លជាសេ្លងងខាងសប្កាយកិារចុចខាងសប្កាមកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) ប្រាពំីរប្ោរ់ សែងមីីភា្ជ រ់កិារចុចសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ប្តលរ់ប្រព័ន្ធក្នុងមុំ 90° ែជាសប្កសែងមីីចូលសៅកាន់ែខសេកិារចុច និង ែខសេពន្លជាសេ្លងងខាងសប្កាយកិារចុច។
5. ភា្ជ រ់ែខសេពន្លជាសេ្លងងខាងសប្កាយកិារចុច និងែខសេកិារចុច សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ចូរប្រាកែថ្អ្នករត់ែខសេទិន្នន័យកិារចុចរានប្តឹមប្តូភឥតសខាចា ះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. ែំសងងង កាត SD។
5. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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មាូុុលអង្គចងចាចំមីង

ការសោះមាូុុលអង្គចងចាចំមីង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
6. សោះ កាដា រចុច។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងមាូុុលអង្គចងចាំចមីង សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់េនទាះអង្គចងចាំឲ្យចូលេ៊រ់។

42 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



2. សលងកេនទាះអង្គចងចាំសចញពីមាូុុលអង្គចងចាំសែងមីីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3. ទ្ញែសង្កបរភា្ជ រ់សចញពីែិ្នកទ្ំងេងខាងៃនមាូុុលអង្គចងចាំ រហូតែល់មាូុុលអង្គចងចាសំោតសចញ។
4. សោះមាូុុលអង្គចងចាំសចញពីរន្ធមាូុុលអង្គចងចាំ។

ចំណា:ំ សធវាងតាមជំដនខាងសលងសងងងភិញ ប្រេិនសរងមានអង្គចងចាែំៃទសទវតរានែំសងងង។

ការែំសងងងមាូុុលអង្គចងចាចំមីង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំមាូុុលអង្គចងចា ំសហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់រនា្ល ក់សលសលងមាូុុលអង្គចងចានំមួយសថរសលសលងរន្ធមាូុុលអង្គចងចា។ំ
2. រុញមាូុុលអង្គចងចាថំ្មមៗចូលសៅក្នុងរន្ធវាសលប្ជុងមួយ សោយតប្មង់សអាយប្តូភែរម និងេង្កត់វាចូលសអាយេ៊រ់។
3. តប្មឹមសឃ្នបរពីរសលងេនទាះអង្គចងចាសំោយប្រុងប្រយ័ត្ននមួយរន្ធសលងតួកុំព្យូទ័រ សហងយរញចាូលសឃ្នបរសៅសប្កាមតួ។
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4. ោក់េនទាះអង្គចងចាសំលសលងមាូុុលអង្គចងចាំ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) មួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េនទាះអង្គចងចាំសៅនឹងមាូុុលអង្គចងចា។ំ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កិារចុច។
2. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងង

ការសោះសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រកែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ផិ្ច់ែខសេកង្ហា រទ្ងំពីរសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. មួលរន្ធូរស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្ោរ់ ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅនឹងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
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ចំណា:ំ មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកសៅតាមលំោរ់េញ្ញា ែែលរានរង្ហា ញសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសលជិតស្ចចា  [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8]។

4. សលងកសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសែងមីីសោះវាសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងឧរករនា៍ទទួលកំសៅ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកិារចុច សហងយ ិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយេ៊កសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកប្រាំរីប្ោរ់ សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅសៅផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ មួលរនិឹងស្ចចា ក់លមួកសៅតាមលំោរ់លំសោយែែលរានរង្ហា ញសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅែែលសលជិតស្ចចា  [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8]។

3. ភា្ជ រ់ែខសេកង្ហា រពីរសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. រិទភា្ជ រ់ែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសលសលងសប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ថ្ម។
2. ែំសងងង រប្មររាត។
3. ែំសងងង កាត SD។
4. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

ការសោះរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះរង្ហា ញពីទីតាំងៃនរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល និងិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែកសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពល។
2. សោះសជងងទប្មែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
3. សលងករន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសចញពីរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. រុញែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅចំសហវងខាងសប្កាយៃនកុំព្យូទ័រសែងមីីសោះែខសេពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពសនះ រង្ហា ញពីទីតាងំៃនរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល និងិិល់នូភរូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់ែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ោក់រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ោក់សជងងទប្មែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសលសលងរន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
4. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅកុំព្យូទ័រ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពលសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. ែំសងងង កាត SD។
5. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
2. រកែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
4. សោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
5. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។

ការែំសងងងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
2. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
4. រិទភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ
5. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. ែំសងងង កាត SD។
5. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

ការសោះសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ងំឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x2.5) ែែលភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងសជងងទប្មែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅនឹងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
2. សោះសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងសជងងទប្មែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពីផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
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3. ផិ្ច់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពីផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
4. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
5. រកែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ។
6. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
7. សោះផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
8. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
2. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយែខសេរ៊ូតុងថ្មពលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
4. រិទភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ
5. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅនឹងផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល
7. ោក់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងសជងងទប្មែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែពីសលងផ្ទា ំង daughter រ៊ូតុងថ្មពល។
8. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x2.5) សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងសជងងទប្មែខសេឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែឲ្យចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង ថ្ម។
3. ែំសងងង រប្មររាត។
4. ែំសងងង កាត SD។
5. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមខាងក្នុង

ការសោះសប្ោងខាងក្នុង

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះកាត WLAN ។
6. សោះកាត WWAN។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងសប្ោងខាងក្នុង សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះែខសេអង់ែតន WWAN និង WLAN សចញពីរន្លងរត់ែខសេ។
2. សោះស្ចចា  (M2x5) ប្រាំរីប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2.5) ែរ់ប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់េ៊ុមខាងក្នុងសៅនឹងតួកុំព្យូទ័រ។
3. សោះេ៊ុមខាងក្នុងសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងសប្ោងខាងក្នុង

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្ោងខាងក្នុង សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់េ៊ុមខាងក្នុងសលសលងតួកុំព្យូទ័រ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ប្រារំីប្ោរ់ និង (M2x2.5) ែរ់ប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់េ៊ុមឲ្យចូលេ៊រ់។
3. រត់ែខសេអង់ែតន WLAN និង WWAN តាមរយៈរន្លងរត់ែខសេ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កាត WLAN។
2. ែំសងងង កាត WWAN។
3. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
4. ែំសងងង ថ្ម។
5. ែំសងងង រប្មររាត។
6. ែំសងងង កាត SD។
7. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្រអរ់សា្ម តកាត

ការសោះឧរករនា៍អានសា្ម តកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ SSD M.2 ចមីង។
6. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំឧរករនា៍អានសា្ម តកាត សហងយិិល់រូរែំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេរនទាះរាះសចញពីរនទាះរាះ។
2. ផិ្ច់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំ USH daughter ។
3. រកែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសចញពីរនទាះរាះ។
4. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
5. សោះឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងឧរករនា៍អានសា្ម តកាត

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំឧរករនា៍អានកាតសា្ម ត សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់ផ្ទា ំងឧរករនា៍អានកាតសា្ម តចូលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំឧរករនា៍អានសា្ម តកាតឲ្យសលនឹងកែន្លង។
3. រិទភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសៅរនទាះរាះ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានសា្ម តកាតសៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំ USH daughter ។
5. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងរនទាះរាះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
2. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រ៊ូតុងរនទាះរាះ

ការសោះរ៊ូតុងរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ SSD M.2 ចមីង។
6. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងរ៊ូតុងរនទាះរាះ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងរនទាះរាះ។
2. សោះស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. សោះរ៊ូតុងរនទាះរាះសចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ។

ការែំសងងងរ៊ូតុងរនទាះរាះ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរ៊ូតុងរនទាះរាះ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់រ៊ូតុងរនទាះរាះចូលសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេរ៊ូតុងរនទាះរាះសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលក្នុងរនទាះរាះ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
2. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរករនា៍អានកាតប្រសេទ SD

ការសោះឧរករនា៍អានកាត SD

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ SSD M.2 ចមីង។
6. សោះកាត WWAN។
7. សោះកាត WLAN ។
8. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងឧរករនា៍អានកាត SD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ផិ្ច់ែខសេឧរករនា៍អានកាត SD សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ ។
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2. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំង LED សចញពីឧរករនា៍អានកាត SD សលសលងចំសហវងខាងសប្កាមៃនកុំព្យូទ័រ។
3. សោះស្ចចា  (M2x2) ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានកាត SD ឲ្យចូលេ៊រ់។
4. រុញ សហងយសោះឧរករនា៍អានកាត SD នមួយនឹងែខសេររេ់វាសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងឧរករនា៍អានកាត SD

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំឧរករនា៍អានកាត SD សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់ឧរករនា៍អានកាត SD នមួយនឹងរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x2) សែងមីីភា្ជ រ់ឧរករនា៍អានកាត SD សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំង LED សៅនឹងឧរករនា៍អានកាត SD សលសលងចំសហវងខាងសប្កាមៃនកុំព្យូទ័រ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេឧរករនា៍អានកាត SD សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
2. ែំសងងង កាត WLAN។
3. ែំសងងង កាត WWAN។
4. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
5. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
6. ែំសងងង ថ្ម។
7. ែំសងងង រប្មររាត។
8. ែំសងងង កាត SD។
9. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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រ៊ូតុងថ្មពល

ការសោះរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
6. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្ោយរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. សោះរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់រ៊ូតុងថ្មពលសៅក្នុងរន្ធសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កង្ហា រប្រព័ន្ធឲ្យចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

ការសោះសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
6. សោះ សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងប្ោយរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. សោះ សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំរ៊ូតុងថ្មពល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែឲ្យចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពល នមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែឲ្យ។
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេថ្មពល GPU

ការសោះែខសេថ្មពល GPU

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ រប្មររាត។
4. សោះ ថ្ម។
5. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
6. សោះ កាដា រចុច។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំែខសេថ្មពល GPU សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅចុងខាងសប្ស ៃនក់លឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មមៗ សែងមីីសរងកឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សចញពីកាត GPU ។
2. រុញឧរករនា៍ែខសេថ្មពល GPU សៅសប្សរនិិចសែងមីីផិ្ច់ែខសេថ្មពល GPU ពីកាត GPU ។
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3. សធវាងតាមជំដនខាងសលងសងងងភិញសែងមីីផិ្ច់ែខសេថ្មពល GPU សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
4. រកែខសេថ្មពល GPU សចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងែខសេថ្មពល GPU

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំែខសេថ្មពល GPU សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រិទភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកុំព្យូទ័រ។
2. ផិ្ច់ែខសេថ្មពល GPU សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. រុញឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសែងមីីភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅកាត GPU ។
4. ចាក់សសាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល សែងមីីភា្ជ រ់កាត GPU ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង កិារចុច។
2. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
3. ែំសងងង ថ្ម។
4. ែំសងងង រប្មររាត។
5. ែំសងងង កាត SD។
6. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

62 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

ការសោះផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

ចំណា:ំ េប្មារ់មាូែែលោច់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាត GPU ៖
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោេ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅចុងខាងសប្សៃនក់លឧរករនា៍ភា្ជ រ់ថ្មមៗ សែងមីីសរងកឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសលចំសហវងខាងសលងៃនប្រព័ន្ធ។
2. រុញឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅខាងសប្សរនិិច សែងមីីផិ្ច់ែខសេថ្មពល GPU សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
3. ផិ្ច់ែខសេឧរាល័រ និងែខសេឧរករនា៍អានកាត SD សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់រាះ (េប្មារ់មាូែុលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងសអប្កង់រាះ) ឬែខសេកាសមរ៉ា  IR (េប្មារ់មាូែុលភា្ជ រ់មកនមួយកាសមរ៉ា  IR) ែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពល, ែខសេរនទាះរាះ, ែខសេផ្ទា ងំ USH daughter (េប្មារ់មាូែុលភា្ជ រ់មកនមួយផ្ទា ំង USH daughter) និងែខសេ

ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M2x3) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេ Darwin ឲ្យចូលេ៊រ់។
6. សោះសជងងទប្មែខសេ Darwin ។
7. ផិ្ច់ែខសេ Darwin សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
8. សោះស្ចចា  (M2x3) ប្រាំមួយប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាពំន្លជារីឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងរាតប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ជំដនសនះអនុភតិចំសពាះមាូែែលែែលភា្ជ រ់មកនមួយកាត GPU VRAM 256 MB ។

9. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាពំន្លជាពីរឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងរាតប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ ជំដនសនះអនុភតិចំសពាះមាូែែលែែលភា្ជ រ់មកនមួយកាត GPU VRAM 128 MB ។
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ចំណា:ំ េប្មារ់មាូែែល UMA សោះស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាំពន្លជាែតមួយឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងរាតប្រព័ន្ធ។

10. សោះឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាំពន្លជាសចញពីកុំព្យូទ័រ។
11. សោះស្ចចា  (M2x5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេសអប្កង់ឲ្យចូលេ៊រ់។
12. សោះសជងងទប្មែខសេសអប្កង់សចញពីកុំព្យូទ័រ។
13. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
14. សោះស្ចចា  (M2x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងកុំព្យូទ័រ។
15. ោេ់ថ្មប្ោរ់េំែរាត ែែលមានទីតាងំសលសប្កាមផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សចញពីកែន្លងោក់រាតៃែខនាៈសពលសលងកសចញពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
16. សោះផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រិទភា្ជ រ់ថ្មប្ោរ់េំែរាតសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ សហងយរនាទា រ់មកោក់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសលសលងរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) រីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ ែខសេសអប្កង់រាះ (េប្មារ់មាូែែលែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងសអប្កង់រាះ) ឬែខសេកាសមរ៉ា  IR (េប្មារ់មាូែែលែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាសមរ៉ា  IR) ែខសេអាោរ់ទ័រថ្មពល ែខសេរនទាះរាះ FFC ផ្ទា ងំ USH daughter (េប្មារ់មាូែែលែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងផ្ទា ងំ

USH daughter), និងែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
4. ោក់សជងងទប្មែខសេសអប្កង់សលសលងែខសេសអប្កង់សងងងភិញ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេសអប្កង់សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ភា្ជ រ់ែខសេ Darwin សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ោក់សជងងទប្មែខសេ Darwin សលសលងឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេ Darwin ។
8. ចារ់ស្ចចា  (M2x3) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មែខសេ Darwin សៅនឹងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
9. ភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាពំន្លជាសលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

ចំណា:ំ

● េប្មារ់មាូែែល UMA, ចារ់ស្ចចា  (M2x3) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់កាំពន្លជាមួយឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងចំសហវងខាងសប្កាមៃនប្រព័ន្ធ។

● េប្មារ់មាូែែលោច់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាត vram GPU 128 MB សនាះប្តូភចារ់ស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ធ្នឹមពីរឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងចំសហវងខាងសប្កាមៃនប្រព័ន្ធ។

● េប្មារ់មាូែែលោច់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាត vram GPU 256 MB សនាះប្តូភចារ់ស្ចចា  (M2x3) ប្រាំមួយប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ឧរករនា៍ភា្ជ រ់ធ្នឹមរីឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងចំសហវងខាងសប្កាមៃនប្រព័ន្ធ។

10. ភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រ និងែខសេឧរករនា៍អានកាត SD សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
11. ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសលសលងកំពូលចំសហវងៃន
12. ចាក់សសាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេថ្មពល GPU សលសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
3. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
4. ែំសងងង កិារចុច។
5. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
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6. ែំសងងង កាត WLAN។
7. ែំសងងង កាត WWAN។
8. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
9. ែំសងងង េុីមកាត។
10. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
11. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
12. ែំសងងង ថ្ម។
13. ែំសងងង រប្មររាត។
14. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
15. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
16. ែំសងងង កាត SD។
17. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កាត GPU

ការសោះកាត GPU

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
15. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
16. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
17. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
18. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

ចំណា:ំ េប្មារ់មាូែែលោច់ែែលភា្ជ រ់មកនមួយនឹងកាត GPU ៖

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x5) រីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់កាត GPU សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. សោះកាត GPU សចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងកាត GPU

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។
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អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំកាត GPU សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់ កាត GPU សៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) រីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់កាត GPU សៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
3. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
4. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
5. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
6. ែំសងងង កិារចុច។
7. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
8. ែំសងងង កាត WLAN។
9. ែំសងងង កាត WWAN។
10. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
11. ែំសងងង េុីមកាត។
12. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
13. ែំសងងង ថ្ម។
14. ែំសងងង រប្មររាត។
15. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
16. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
17. ែំសងងង កាត SD។
18. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ឧរាល័រ

ការសោះឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។

ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ 69



អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំឧរាល័រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រករនទាះរង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ោេ់មាូុុលឧរាល័រសចញពីរន្ធររេ់វាសលសលងចុងែរមៃនកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. សោះមាូុុលឧរាល័រសចញពីកុំព្យូទ័រ។

ការែំសងងងឧរាល័រ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំឧរាល័រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយោក់មាូុុលឧរាល័រសៅក្នុងរន្ធររេ់វាចុងែរមៃនកែន្លងទទួលកំសៅ។
2. រិទភា្ជ រ់រង់េអាិតរីេន្លឹកែែលភា្ជ រ់ែខសេឧរាល័រឲ្យចូលេ៊រ់សលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង កាត GPU ។
3. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
4. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
6. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
7. ែំសងងង កិារចុច។
8. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
9. ែំសងងង កាត WLAN។
10. ែំសងងង កាត WWAN។
11. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
12. ែំសងងង េុីមកាត។
13. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
14. ែំសងងង ថ្ម។
15. ែំសងងង រប្មររាត។
16. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
17. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
18. ែំសងងង កាត SD។
19. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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រប្មរកណិាល

ការសោះរប្មរកណិាល

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំឧរាល័រ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2x3) រួនប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់រប្មរកណិាលឲ្យចូលេ៊រ់។
2. សោះរប្មរកណិាលសចញពីកុំព្យូទ័រ។
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ការែំសងងងរប្មរកណិាល

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំរប្មរកណិាល សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. តប្មង់ សហងយរញចាូលរប្មរកណិាលសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។

ចំណា:ំ ចូរប្រាកែថ្ រប្មរកណិាលរជារានភា្ជ រ់នឹងកែន្លងសោយែសង្កបរទ្ំងពីរសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។

2. សោះស្ចចា  (M2x3) ចំនួនរួនប្ោរ់ សែងមីីភា្ជ រ់រប្មរកណិាលឲ្យចូលេ៊រ់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
2. ែំសងងង កាត GPU ។
3. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
4. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
6. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
7. ែំសងងង កិារចុច។
8. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
9. ែំសងងង កាត WLAN។
10. ែំសងងង កាត WWAN។
11. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
12. ែំសងងង េុីមកាត។
13. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
14. ែំសងងង ថ្ម។
15. ែំសងងង រប្មររាត។
16. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
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17. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
18. ែំសងងង កាត SD។
19. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

សប្រងងែំសងងងសអប្កង់

ការសោះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សរងកសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅប្ជុងមុំ 140 ែជាសប្ក សហងយោក់កុំព្យូទ័រសលែរមៃនតុរ៉រសេ្មង ែូសច្នះសប្រងងែំសងងងសអប្កង់អាចេន្ធឹងសប្កាមតុ។
2. ផិ្ច់ែខសេផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពលសចញពីផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
3. សោះស្ចចា  (M2x5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្មសអប្កង់សៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. សោះស្ចចា  (M2x5) ែែលភា្ជ រ់សជងងទប្ម Darwin ។
6. រកសហងយសោះែខសេ WWAN និងែខសេ Darwin សចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ។
7. សោះស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាំរីប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
8. សលងកសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សចញពីកែន្លងោក់រាតៃែ។

ចំណា:ំ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់េប្មារ់ Precision 7550 រជានសប្រងងែំសងងង Hinge-Up Display (HUD) សហងយមិនអាចសោះរានសទវតសទ សលសពលែែលវាប្តូភរានសោះសចញពីតួរាតសប្កាម។ សរងេមាេភារណាមួយសលក្នុងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់
រាះមានភាពមិនប្រប្កតី និងប្តូភការផ្្ល េ់រិូរ េូមរិូរសប្រងងែំសងងងសអប្កង់រាះទ្ងំមូល។

ការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ចំណា:ំ មុនការែំសងងងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ ចូរប្រាកែថ្ប្តសចវកសអប្កង់ប្តូភសរងកសៅមុំ 140 សធវរនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សែងមីីោក់សប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅកែន្លងោក់រាតៃែ។

តប្មង់រន្ធស្ចចា សលសលងប្តសចវកៃនសប្រងងែំសងងងសអប្កង់សៅនឹងរន្ធស្ចចា សលសលងកែន្លងោក់រាតៃែ។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រារំីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្តសចវកសៅនឹងកែន្លងោក់រាតៃែ។
3. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្មសអប្កង់សៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
4. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2x5) សែងមីីភា្ជ រ់សជងងទប្ម Darwin ។
6. រិទភា្ជ រ់ែខសេ WWAN និងែខសេ Darwin សៅកែន្លងោក់រាតៃែ។
7. ភា្ជ រ់ែខសេផ្ទា ំងប្រព័ន្ធសៅនឹងផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
2. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
3. ែំសងងង កិារចុច។
4. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
5. ែំសងងង កាត WLAN។
6. ែំសងងង កាត WWAN។
7. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
8. ែំសងងង េុីមកាត។
9. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
10. ែំសងងង ថ្ម។
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11. ែំសងងង រប្មររាត។
12. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
13. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
14. ែំសងងង កាត SD។
15. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

កែន្លងេប្មាករាតៃែ

ការសោះកែន្លងោក់រាតៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
16. សោះ ផ្ទា ងំរ៊ូតុងថ្មពល។
17. សោះ ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត។
18. សោះ រ៊ូតុងរនទាះរាះ។
19. សោះ ឧរករនា៍អានកាត SD ។
20. សោះ រ៊ូតុងថ្មពល។ ឬ សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយនឹងឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ
21. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
22. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
23. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
24. សោះ កាត GPU ។
25. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
26. សោះ ឧរាល័រ។
27. សោះ រប្មរកណិាល។
28. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីកែន្លងោក់រាតៃែ រនាទា រ់ពីអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តសលងសប្រងងរនា្ល េ់ែែលប្តូភសោះនមុន េប្មារ់ការោក់រញចាូលកែន្លងោក់រាតៃែ។
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ការែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែ

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីកែន្លងោក់រាតៃែ និងមុនការអនុភតិ ភិធីសាប្េ្តមុនែំសងងងសប្រងងរនា្ល េ ់េប្មារ់ភិធីសាប្េ្តែំសងងងកែន្លងោក់រាតៃែណាមួយ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

80 ការសោះ និងការែំសងងងសងងងភិញ



2. ែំសងងង រប្មរកណិាល។
3. ែំសងងង ឧរាល័រ។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ែំសងងង កាត GPU ។
6. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
7. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
8. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
9. ែំសងងង រ៊ូតុងថ្មពល ឬ សប្រងងែំសងងងរ៊ូតុងថ្មពលនមួយឧរករនា៍អានសា្ន មប្មាមៃែ។
10. ែំសងងង ឧរករនា៍អានកាត SD។
11. ែំសងងង ឧរករនា៍អានសា្ម តកាត។
12. ែំសងងង រ៊ូតុងរនទាះរាះ។
13. ែំសងងង ផ្ទា ំងរ៊ូតុងថ្មពល។
14. ែំសងងង រន្ធអាោរ់ទ័រថ្មពល។
15. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
16. ែំសងងង កិារចុច។
17. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
18. ែំសងងង កាត WLAN។
19. ែំសងងង កាត WWAN។
20. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
21. ែំសងងង េុីមកាត។
22. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
23. ែំសងងង ថ្ម។
24. ែំសងងង រប្មររាត។
25. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
26. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
27. ែំសងងង កាត SD។
28. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

េ៊ុមសអប្កង់

ការសោះេ៊ុមសអប្កង់ (មិនរាះ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាទំីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាចំមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
20. សោះ ឧរាល័រ។
21. សោះ រប្មរកណិាល។
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22. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំេ៊ុមសអប្កង់ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោយសប្រងទួរនាជាភីេក់លេំែរាត ឬប្រោរ់ោេ់ផ្្ល េទាិច ចូរោេ់សចញពីចំនុាចិតសលសលងែរមខាងសប្កាមៃនសប្ោងសអប្កង់។
2. សធវាងពីែរមខាងសប្កាម ោេ់ជុំ ភិញចំសហវង និងចុងែរមៃនសប្ោងសអប្កង់។

ចំណា:ំ សលសពលោេ់សរងកសប្ោងសអប្កង់ េូមប្រាកែថ្ោេ់តាមរសណិាយែរមខាងសប្សេ៊ុមសអប្កង់សោយសប្រងៃែររេ់អ្នក - ការសប្រងប្រាេ់ទួនាជាភីេ ឬភត្ថុមុតប្េួចែៃទសទវអាចរណិាលឲ្យខូចរប្មរសអប្កង់។

3. សោះេ៊ុមសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

ការែំសងងងសប្ោងសអប្កង់ (មិនរាះ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាំងេ៊ុមសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់េ៊ុមសអប្កង់សលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. េង្កត់ែរមៃនេ៊ុមសអប្កង់រហូតែល់វាចូលេ៊ុរសលក្នុងទីតាំងសលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ែំសងងង រប្មរកណិាល។
3. ែំសងងង ឧរាល័រ។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
5. ែំសងងង កាត GPU ។
6. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
7. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
8. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
9. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
10. ែំសងងង កិារចុច។
11. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
12. ែំសងងង កាត WLAN។
13. ែំសងងង កាត WWAN។
14. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
15. ែំសងងង េុីមកាត។
16. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
17. ែំសងងង ថ្ម។
18. ែំសងងង រប្មររាត។
19. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
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20. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
21. ែំសងងង កាត SD។
22. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំងសអប្កង់

សោះផ្ទា ំសអប្កង់ (មិនរាះ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
20. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
21. សោះ ឧរាល័រ។
22. សោះ រប្មរកណិាល។
23. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
24. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងផ្ទា ំងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរតំណាងពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x2.5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់ែែលភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សលងកផ្ទា ងំសអប្កង់ សហងយរងវាិលផ្ទា ំងសអប្កង់សែងមីីចូលសៅកាន់ែខសេសអប្កង់។
3. រករង់េអាិតចម្លងចរនិ ែែលប្ររសលងែខសេសអប្កង់។
4. រករង់េអាិតែែលភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់។
5. រករនទាះេអាិតែែលប្ររសលងែខសេសអប្កង់។
6. សរងកឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់ សហងយរនាទា រ់ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីខាងសប្កាយផ្ទា ងំសអប្កង់។
7. សោះផ្ទា ងំសអប្កង់សចញពីសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
8. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។

ចំណា:ំ សជងងទប្មប្ទែែលភា្ជ រ់នឹងផ្ទា ងំសអប្កង់ប្តូភរានកំនាត់ថ្នសប្រងងរនា្ល េ់សេវាែតមួយ សហងយមិនអាចសោះសចញរានសទវតសទ។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំសអប្កង់ (មិនរាះ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំផ្ទា ងំសអប្កង់ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលខាងសប្កាយផ្ទា ំងសអប្កង់ សហងយចាក់សសាឧរករនា៍ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់។
2. រិទភា្ជ រ់រនទាះេអាិតសែងមីីប្ររែខសេសអប្កង់។
3. រិទភា្ជ រ់រង់េអាិតថ្្ល  និងរង់េអាិតចម្លងចរនិពីសលងរនទាះេអាិតសែងមីីប្ររែខសេសអប្កង់។
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4. តប្មឹមផ្ទា ំងសអប្កង់នមួយសថរសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. ចារ់ស្ចចា  (M2.5X2.5) ពីរប្ោរ់ និងស្ចចា  (M2x2.5) ពីរប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ផ្ទា ងំសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
2. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
3. ែំសងងង រប្មរកណិាល។
4. ែំសងងង ឧរាល័រ។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ែំសងងង កាត GPU ។
8. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
9. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
10. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
11. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
12. ែំសងងង កិារចុច។
13. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
14. ែំសងងង កាត WLAN។
15. ែំសងងង កាត WWAN។
16. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
17. ែំសងងង េុីមកាត។
18. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
19. ែំសងងង ថ្ម។
20. ែំសងងង រប្មររាត។
21. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
22. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
23. ែំសងងង កាត SD។
24. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ប្តសចវកសអប្កង់

ការសោះប្តសចវកសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
20. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
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21. សោះ ឧរាល័រ។
22. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
23. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញពីទីតាងំប្តសចវកផ្ទា ងំសអប្កង់ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សោះស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រាំរីប្ោរ ់ែែលភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់សៅនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។

ការែំសងងងប្តសចវកសអប្កង់ (មិនរាះ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំប្តសចវកសអប្កង់ សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់ប្តសចវកសអប្កង់សលក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
2. ចារ់ស្ចចា  (M2.5x2.5) ប្រារំីប្ោរ់សែងមីីភា្ជ រ់ប្តសចវកសអប្កង់ សលនឹងសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
3. ែំសងងង ឧរាល័រ។
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ែំសងងង កាត GPU ។
7. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
8. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
9. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
10. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
11. ែំសងងង កិារចុច។
12. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
13. ែំសងងង កាត WLAN។
14. ែំសងងង កាត WWAN។
15. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
16. ែំសងងង េុីមកាត។
17. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
18. ែំសងងង ថ្ម។
19. ែំសងងង រប្មររាត។
20. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
21. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
22. ែំសងងង កាត SD។
23. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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កាសមរ៉ា

ការសោះកាសមរ៉ា  (មិនរាះ)

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
20. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
21. សោះ ឧរាល័រ។
22. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
23. សោះ ផ្ទា ំងសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាសមរ៉ា  សហងយិិល់រូរែំណាងពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។
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តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រងរង់េអាិតែែលប្ររសលង មាូុុលកាសមរ៉ា សចញ។
2. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីមាូុុលកាសមរ៉ា ។
3. ោេ់រប្មរេនទាះកាសមរ៉ា ថ្មមៗសចញពីែរមខាងសលងៃនេនទាះកាសមរ៉ា  និងសោះវាសចញពីរប្មរសអប្កង់។
4. ោេ់មាូុុលកាសមរ៉ា ថ្នមៗសចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។

ការែំសងងងកាសមរ៉ា

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាំងកាសមរ៉ា  សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការែំសងងង។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោក់មាូុុលកាសមរ៉ា ក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
2. ោក់រប្មរេនទាះសរងកកាសមរ៉ា សលសលងចុងែរមៃនេនទាះសរងកកាសមរ៉ា ។
3. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅមាូុុលកាសមរ៉ា ។
4. រិទភា្ជ រ់រង់េអាិតពីសលងមាូុុលកាសមរ៉ា ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
2. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
3. ែំសងងង ឧរាល័រ។
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
6. ែំសងងង កាត GPU ។
7. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
8. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
9. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
10. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
11. ែំសងងង កិារចុច។
12. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
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13. ែំសងងង កាត WLAN។
14. ែំសងងង កាត WWAN។
15. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
16. ែំសងងង េុីមកាត។
17. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
18. ែំសងងង ថ្ម។
19. ែំសងងង រប្មររាត។
20. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
21. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
22. ែំសងងង កាត SD។
23. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ផ្ទា ំង P-sensor

ការសោះផ្ទា ងំ P-sensor

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាទំីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាចំមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
20. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
21. សោះ ឧរាល័រ។
22. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
23. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ងំ P-sensor សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

រូរភាពនឹងប្តូភរានិិល់សលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ោេ់ផ្ទា ំង P-sensor ថ្មមៗសចញពីរន្ធររេ់វាសលសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
2. ប្កឡារ់ផ្ទា ំង P-sensor ។
3. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីផ្ទា ងំ P-sensor ។
4. សោះផ្ទា ងំ P-sensor ។
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ការែំសងងងផ្ទា ងំ P-sensor

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំផ្ទា ំង P-sensor សហងយិិល់រូរតំណាងេិីពីែំសនាងរការែំសងងង។

រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅផ្ទា ងំ P-sensor ។
2. ប្កឡារ់ផ្ទា ងំ P-sensor សហងយោក់វាថ្មមៗសៅក្នុងរន្ធររេ់វាសលសលងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ងំសអប្កង់។
2. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
3. ែំសងងង ឧរាល័រ។
4. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
5. ែំសងងង ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
6. ែំសងងង កាត GPU ។
7. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
8. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
9. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
10. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
11. ែំសងងង កិារចុច។
12. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
13. ែំសងងង កាត WLAN។
14. ែំសងងង កាត WWAN។
15. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
16. ែំសងងង េុីមកាត។
17. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
18. ែំសងងង ថ្ម។
19. ែំសងងង រប្មររាត។
20. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
21. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
22. ែំសងងង កាត SD។
23. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

ែខសេសអប្កង់

ការសោះែខសេសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
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9. សោះ អង្គចងចាំទីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាំចមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
20. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
21. សោះ ឧរាល័រ។
22. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
23. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។
24. សោះផ្ទា ងំ P-sensor។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំែខសេសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីពីែំសនាងរការសោះ។ រូរភាពនឹងប្តូភរានអារ់ងូតសលក្នុងភែិប្តួតពិនិត្យរនាទា រ់។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រករង់េអាិតែែលប្ររពីសលងមាូុុលកាសមរ៉ា សចញ។
2. ផិ្ច់ែខសេសអប្កង់សចញពីមាូុុលកាសមរ៉ា ។
3. រកែខសេសអប្កង់សចញពីរប្មរសអប្កង់ សហងយសោះែខសេសចញពីរន្លងរត់ែខសេ។
4. សោះប្តសចវកសអប្កង់សចញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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ការែំសងងងែខសេសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

ប្រេិនសរងអ្នកោក់េមាេភារ េូមសោះេមាេភារែែលមានប្សារ់សចញេិន មុននឹងសធវាងការអនុភតិតាមភិធីសាប្េ្តក្នុងការែំសងងង។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពរង្ហា ញទីតាងំសប្រងងែំសងងងសអប្កង់ សហងយិិល់រូរភាពរង្ហា ញពីែំសនាងរការសោះសចញ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រត់ែខសេ សហងយរិទភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
2. ភា្ជ រ់ែខសេសអប្កង់សៅនឹងឧរករនា៍ភា្ជ រ់សលសលងមាូុុលកាសមរ៉ា ។
3. រិទភា្ជ រ់រង់េអាិតពីសលងមាូុុលកាសមរ៉ា ។

តំណាក់កាលរនាទា រ់

1. ែំសងងង ផ្ទា ំង P-sensor ។
2. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
3. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
4. ែំសងងង ឧរាល័រ។
5. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
6. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
7. ែំសងងង កាត GPU ។
8. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
9. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
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10. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
11. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
12. ែំសងងង កិារចុច។
13. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
14. ែំសងងង កាត WLAN។
15. ែំសងងង កាត WWAN។
16. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
17. ែំសងងង េុីមកាត។
18. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
19. ែំសងងង ថ្ម។
20. ែំសងងង រប្មររាត។
21. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
22. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
23. ែំសងងង កាត SD។
24. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។

រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់

ការរិូរែខសេសអប្កង់

សេចកិីតប្មូភនមុន

1. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង មុននឹងសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សោះ កាត SD ។
3. សោះ ទ្វា រ SSD ។
4. សោះ SSD M.2 ទីពីរ។
5. សោះ រប្មររាត។
6. សោះ ថ្ម។
7. សោះ SSD M.2 ចមីង។
8. សោះេុីមកាត។
9. សោះ អង្គចងចាទំីពីរ។
10. សោះកាត WWAN។
11. សោះកាត WLAN ។
12. សោះ ប្រទ្េកិារចុច។
13. សោះ កាដា រចុច។
14. សោះ អង្គចងចាចំមីង។
15. សោះ សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
16. សោះ េ៊ុមខាងក្នុង។
17. សោះ ែខសេថ្មពល GPU ។
18. សោះ កាត GPU ។
19. សោះ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ។
20. សោះ សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
21. សោះ ឧរាល័រ។
22. សោះ េ៊ុមសអប្កង់។
23. សោះ ផ្ទា ងំសអប្កង់។
24. សោះផ្ទា ងំ P-sensor។
25. សោះ ប្តសចវកសអប្កង់។
26. សោះ កាសមរ៉ា ។
27. សោះ ែខសេសអប្កង់។

អំពីកិចចាការសនះ

រូរភាពខាងសប្កាមរង្ហា ញពីរប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់រនាទា រ់ពីអនុភតិតាមែំសនាងរការែិ្នកប្តូភសោះនមុន េប្មារ់ការផ្្ល េ់រិូររប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់។
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េប្មារ់ការែំសងងងេមាេភារ េូមោក់រប្មរខាងសប្កាយសអប្កង់សលងៃិទារ៉រ។

1. ែំសងងង ែខសេសអប្កង់។
2. ែំសងងង កាសមរ៉ា ។
3. ែំសងងង ប្តសចវកសអប្កង់។
4. ែំសងងង ផ្ទា ំង P-sensor ។
5. ែំសងងង ផ្ទា ំងសអប្កង់។
6. ែំសងងង េ៊ុមសអប្កង់។
7. ែំសងងង ឧរាល័រ។
8. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងសអប្កង់។
9. ែំសងងង ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
10. ែំសងងង កាត GPU ។
11. ែំសងងង ែខសេថ្មពល GPU ។
12. ែំសងងង សប្ោងខាងក្នុង។
13. ែំសងងង សប្រងងែំសងងងកែន្លងទទួលកំសៅ។
14. ែំសងងង អង្គចងចាចំមីង។
15. ែំសងងង កិារចុច។
16. ែំសងងង ប្រទ្េកិារចុច។
17. ែំសងងង កាត WLAN។
18. ែំសងងង កាត WWAN។
19. ែំសងងង អង្គចងចាទំីពីរ។
20. ែំសងងង េុីមកាត។
21. ែំសងងង SSD M.2 ចមីង។
22. ែំសងងង ថ្ម។
23. ែំសងងង រប្មររាត។
24. ែំសងងង SSD M.2 ទីពីរ។
25. ែំសងងង ទ្វា រ SSD ។
26. ែំសងងង កាត SD។
27. អនុភតិតាមភិធីសលក្នុង រនាទា រ់ពីសធវាងការសលខាងក្នុងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ការសោះប្សាយរញ្ហា
ប្រធានរទ :

• កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

• កម្មភិធីេវា័យសតេិភា្ជ រ់មកសលងផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ (M-BIST)

• កម្មភិធីេវា័យសតេិភា្ជ រ់សប្េចែែលមានិ្លូភថ្មពលផ្ទា ងំសអប្កង់ (L-BIST)

• កម្មភិធីេវា័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េចៃនផ្ទា ំងសអប្កង់ (LCD-BIST)

• ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
• ភែិថ្មពល WiFi

កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

អំពីកិចចាការសនះ

កម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យ SupportAssist (ែែលសា្គ ល់ថ្នកម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ)អនុភតិការប្តួតពិនិត្យសពញសលញៃនដែែភរររេ់អ្នក។ កម្មភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist រជារានភា្ជ រ់នមួយ BIOS សហងយសរងកែំសនាងរការសោយ BIOS
ខាងក្នុង។ រញ្ហា ប្រព័ន្ធែែលរានភា្ជ រ់ិដាល់នូភជសប្មងេេប្មារ់ឧរករនា៍ណាមួយ ឬប្កុមឧរករនា៍ែែលអនុញ្ញា តឲ្យអ្នក៖

● ែំសនាងរការសធវាងសតេិសោយេវា័យប្រភតិិ ឬក្នុងមាូតអនិរេកម្ម
● សធវាងសតេិមដាងសទវត
● រង្ហា ញ ឬរក្សាទុកលទ្ធិលសតេិ
● ែំសនាងរការការសធវាងសតេិហ្មត់ចត់សែងមីីរង្ហា ញពីជសប្មងេសតេិរែន្ថមសែងមីីិិល់ព័ត៌មានរែន្ថមអំពីឧរករនា៍ែែលរានខូច
● សមងលសារសា្ថ នភាពែែលប្រារ់អ្នក ថ្សតងការសធវាងសតេិប្តូភរានរញចារ់សោយសនរជ័យឬសទ
● សមងលសារកំហុេែែលប្រារ់អ្នកអំពីរញ្ហា ែែលជួរប្រទះអំងុងសពលសធវាងសតេិ

ចំណា:ំ សតេដាខ្លះៗេប្មារ់ឧរករនា៍នក់ោក់មួយចំនួនតប្មូភឲ្យមានការអនិរកម្មពីអ្នកសប្រងប្រាេ់។ ននិចចាកាល ប្តូភប្រាកែថ្អ្នកមានភតិមានសលមុខកុំព្យូទ័រសពលការភិនិច្ឆ័យរានសធវាងសងងង។

េប្មារ់ព័ត៌មានរែន្ថម េូមសមងល ការសោះប្សាយរញ្ហា ដែែភរនមួយកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា ភា្ជ រ់នសប្េច និងអនឡាញ (SupportAssist ePSA, ePSA ឬកូែកំហុេ PSA) ។

ការែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យពិនិត្យែំសនាងរការប្រព័ន្ធមុនរ៊ូតររេ់ Dell SupportAssist

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. សពលែែលកុំព្យូទ័ររ៊ូត ចុចរ៊ូតុង F12 ខនាៈសពលងូសដ្គ  Dell រង្ហា ញសងងង។
3. សលសលងសអប្កង់មុជានុយរ៊ូត េូមសប្ជងេយកជសប្មងេ Diagnostics(ភិនិច្ឆ័យ) ។
4. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសឆវាងែិ្នកខាងសប្កាម។

ទំព័រមុខៃនការសធវាង ភិនិច្ឆ័យប្តូភរានរង្ហា ញ។
5. ចុចេញ្ញា ប្ពួញសលប្ជុងខាងសាដា ំែិ្នកខាងសប្កាមសែងមីីសៅចូលកាន់ទំព័រែែលរានរ៉យ។

ធាតុែែលប្តូភរានរកសឃងញនឹងប្តូភរានរ៉យ។
6. សែងមីីសរងកែំសនាងរការសធវាងសតេិ ភិនិច្ឆ័យសលសលងឧរករនា៍នក់ោក់ េូមចុច Esc រួចចុចYes (រាទ/ចាេ) សែងមីីរញ្ឈរ់ការសធវាងសតេដា ភិនិច្ឆ័យ។
7. សប្ជងេសរីេឧរករនា៍ពីផ្ទា ងំខាងសឆវាង រួចចុចសលង Run Tests(ែំសនាងរការសធវាងសតេដា)។
8. ប្រេិនសរងមានរញ្ហាណាមួយ សលខកូែកំហុេនឹងរង្ហា ញសងងង។

កត់ប្តាកូែកំហុេ និងសលខសិទាបងផ្ទា ត់សហងយទ្ក់ទងសៅប្កុមហ៊ុន Dell ។
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កម្មភិធីេវា័យសតេិភា្ជ រ់មកសលងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ (M-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ចុចនិងេង្កត់ប្ោរ់ចុច M និងរ៊ូតុង ថា មពលែំណាលោ្ន សែងមីីែំសនាងរការកម្ម ភិធី M-BIST ។
2. ពន្លជាសា្ថ នភាពថ្មរំេ្លជានពនា៌សលងងទុំសលសពលមានការររ៉ជ័យផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
3. ោក់រនទាះប្រព័ន្ធសែងមីីសោះប្សាយរញ្ហា សនះ។

ចំណា:ំ LED សា្ថ នភាពថ្មមិនរានរំេ្លជាសទប្រេិនសរងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធសនះកំពុងែំសនាងរការប្រប្កតី។

កម្មភិធីេវា័យសតេិភា្ជ រ់សប្េចែែលមានិ្លូភថ្មពលផ្ទា ងំសអប្កង់ (L-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលរនាទា រ់

L-BIST (ការសតេិិ្លូភថ្មពល LCD) រជានការិិល់រែន្ថមសលងកម្ម ភិធីសរ៉រភិនិច្ឆ័យកូែមានកំហុេ LED ែតមួយ សហងយប្តូភរានសរងកែំសនាងរការសោយេវា័យប្រភតិិ សលសពល POST ។ L-BIST សលោច់សោយែងកប្រេិនសរងសអប្កង់ LCD កំពុងទទួលថ្មពលពីផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ។
L-BIST ពិនិត្យសមងល ប្រេិនសរងផ្ទា ងំប្រព័ន្ធកំពុងិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសៅកា្យ LCD តាមរយៈ ែំសនាងរការការសធវាងសតេិ LCD Power Rail ។សោ ￼ប្រេិនសរងមិនមានថ្មពលសៅកាន់សអប្កង់ LCD សនាះសទ LED សា្ថ នភាពថ្ម សោតសេ្លងងកូែកំហុេ LED \
[2,8] ។
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កម្មភិធីេវា័យសតេិភា្ជ រ់នសប្េចៃនផ្ទា ងំសអប្កង់ (LCD-BIST)

អំពីកិចចាការសនះ

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ចុចនិងេង្កត់ប្ោរ់ចុច D សហងយរនាទា រ់មកចុចរ៊ូតុង ថា មពល ។

2. ប្ពែលងទ្ងំប្ោរ់ចុច D និងរ៊ូតុង ថា មពល សលសពលែែលកុំព្យូទ័រចារ់សិិងម POST ។
3. ផ្ទា ំងសអប្កង់ចារ់សិិងមរង្ហា ញពនា៌ែតមួយឬរត់សោយមានពនា៌សិសេងោ្ន ។

ចំណា:ំ លំោរ់ពនា៌សនះអាចែប្រប្រួលអាប្េ័យសលងប្កុមហ៊ុនិ្គត់ិ្គង់ផ្ទា ងំសអប្កង់ខុេោ្ន ។ អ្នកសប្រងប្ោន់ែតប្តូភប្រាកែថ្ពនា៌សនះប្តូភរានរង្ហា ញរានប្តឹមប្តូភសោយោ្ម នការខូចឬភាពមិនប្រប្កតីៃនប្កាហវាិក។

4. កុំព្យូទ័ររ៊ូតនថ្មីសលចុងរញចារ់ៃនពនា៌ែតមួយចុងសប្កាយ។

ពន្លជា ភិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ
សេ្លងងសា្ថ នភាពថ្ម

រង្ហា ញសា្ថ នភាពថ្មពល និងសាកថ្ម។

ពនា៌េប្កាេ់ — អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានភា្ជ រ ់សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5%។

ពនា៌សលងងទុំ — កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មមានតិចនង 5% ។

រិទ

● អាោរ់ទ័រថ្មពលប្តូភរានតភា្ជ រ់ សហងយរានសាកថ្មសពញ។
● កុំព្យូទ័រកំពុងែំសនាងរការនមួយថ្ម សហងយថ្មសាករានសលងេពី 5 ភាររយ។
● កុំព្យុទ័រេ្ថិតសលក្នុងសា្ថ នភាពសែក េំងំ ឬរានរិទ។

ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ នមួយេសម្លងរ៊ីរែែលរញ្្ជ ក់ពីរញ្ហា ររ៉ជ័យ។

ឧទ្ហរនា៍៖ ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម សោតពនា៌សលងងទុំ ពីរែង សហងយឈរ់, រនាទា រ់មកសោតពនា៌េ រីែងសហងយឈរ់។ លំនា ំ2,3 សនះនឹងរនិ រហូតែល់កុំព្យូទ័រប្តូភរានរិទ សនះវារញ្្ជ ក់សអាយែឹងថ្ មិនសា្គ ល់អង្គចងចា ំឬ RAM។

តារ៉ងខាងសប្កាមសនះរង្ហា ញអំពីលំនាំសិសេងៗៃន ពន្លជាសេ្លងងថ្មពល និងពន្លជាសេ្លងងរញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម ប្ពមទ្ំងរញ្ហា ែែលពាក់ព័ន្ធ៖
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តារ៉ង 7. សលខកូែ LED 

សលខកូែសេ្លងងភិនិច្ឆ័យ ការររិយ៉យពីរញ្ហា ែំសណាះប្សាយែែលរានែនានាំ

1,1 ររ៉ជ័យក្នុងការរកសឃងញ TPM ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1,2 ររ៉ជ័យការសធវាងរចចាុរីន្នភាព SPI ែែលមិនអាចសិារភិញរាន ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1, 5 EC មិនអាចែំសនាងរការកម្ម ភិធី i-Fuse ោក់រញចាូលផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

1, 6 ការចារ់សហសេនជា រិកទ្ងំអេ់ េប្មារ់កំហុេលំហូរកូែ EC មានរញ្ហា ផិ្ច់ប្រេពថ្មពលទ្ំងអេ់ (AC, ថ្ម, ថ្មេំែរាត) សហងយរដសោះថ្មពលសេេេល់សោយការចុចរ៊ូតុងថ្មពលកា្យនរ់

2,1 ររ៉ជ័យ CPU ែំសនាងរការកម្ម ភិធី ភិនិច្ឆ័យរញ្ហា  Intel CPU ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូរផ្្ល េ់ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

2,2 ផ្ទា ងំសម ប្ររែនាដា រ់សលងការខូច BIOS ឬកំហុេ ROM ដវាា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូរផ្្ល េ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

2,3 មិនមានអង្គចងចាំ/RAM រកមិនសឃងញ រញ្្ជ ក់ថ្មាូុុលអង្គចងចាំប្តូភរានែំសងងងរានប្តឹមប្តូភ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូុុលអង្គចងចាំ

2,4 ររ៉ជ័យអង្គចងចាំ/RAM កំនាត់មាូុុលអង្គចងចាំនថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូុុលអង្គចងចាំ

2,5 អង្គចងចាំែំសងងងមិនប្តឹមប្តូភ កំនាត់មាូុុលអង្គចងចាំនថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូុុលអង្គចងចាំ

2,6 កំហុេ ផ្ទា ំងសម / េំនុាំឈីរ ដវាា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូរផ្្ល េ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

2,7 ររ៉ជ័យ LCD - សារ SBIOS ដវាា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរមាូុុល LCD

2,8 ររ៉ជ័យ LCD - ការរកសឃងញ EC ៃនការររ៉ជ័យិ្លូភថ្មពល ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,1 ររ៉ជ័យថ្ម CMOS ការកំនាត់ការភា្ជ រ់ថ្ម CMOS នថ្មី។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូររិូរថ្ម RTC

3,2 ររ៉ជ័យកាតភីុីអូៃន PCI/ឈីរ ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,3 រកមិនសឃងញរូរភាពសិារសងងងភិញ BIOS ដវាា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូរផ្្ល េ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,4 រកសឃងញរូរភាពសិារសងងងភិញ ែតមិនប្តឹមប្តូភ ដវាា េកំែនា BIOS ចុងសប្កាយ។ ប្រេិនសរងរញ្ហា សលែតរនិ ចូរផ្្ល េ់ផ្ទា ំងប្រព័ន្ធ

3,5 EC ជួរប្រទះររ៉ជ័យថ្មពលនរនិរនាទា រ់ ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,6 ការអាក់ខានៃនការដវាា េប្តូភរានរកសឃងញសោយ SBIOS ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

3,7 អេ់សពលក្នុងការរង់ចា ំME សែងមីីសឆ្លងយតរនឹងសារ HECI ោក់ ផ្ទា ងំប្រព័ន្ធ

Camera status indicator ៖ រង្ហា ញ ថ្សតងកាសមរ៉ា កំពុងសប្រង រឺអត់។

● ពនា៌េប្កាេ់ — កាសមរ៉ា កំពុងសប្រង។
● រិទ — កាសមរ៉ា មិនរានសប្រង។

Caps Lock status indicator ៖ រង្ហា ញថ្សតងការចាក់សសា Caps Lock រិទ ឬសរងក។

● ពនា៌េប្កាេ់ — ចាក់សសារិូរនរ់សរងក។
● Off — ចាក់សសា Cap Lock រិទ។

ភែិថ្មពល WiFi

អំពីកិចចាការសនះ

ប្រេិនសរងកុំព្យូទ័រររេ់អ្នកមិនអាចភា្ជ រ់អុីនធជាសនាត សោយសារ រញ្ហា ការតភា្ជ រ់តាមរយៈ WiFi សនាះែរររទភែិថ្មពល WiFi អាចប្តូភរានអនុភតិ។ ែរររទខាងសប្កាមិិល់នូភការែនានាំពីរសរវរអនុភតិភែិថ្មពល WiFi ៖

ចំណា:ំ ISPs ខ្លះ (អ្នកិិល់សេវាអុីនធជាសនាត) ិិល់នូភឧរករនា៍រនសេំោ្ន ៃន មាូែឹម/សរ៉ា ទ័រ ។

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. រិទកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
2. រិទមាូែឹម។
3. រិទសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
4. រង់ចាំ 30 ភិនាទី។
5. សរងកសរ៉ា ទ័រឥតែខសេ។
6. សរងកមាូែឹម។
7. សរងកកុំព្យូទ័រររេ់អ្នក។
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ប្រធានរទ :

• ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

សេចកិីតប្មូភនមុន

ចំណា:ំ ប្រេិនសរងអ្នកពុំមានអុីនធជានាិត េូមែេវាងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសលង ភិក្កយរប្តនភទំនិញ រ័នាោ សភចខចារ់ ភិក្កយរប្តទូទ្ត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិចចាការសនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell ិិល់នូភជសប្មងេសេវាោំប្ទតាមទូរេ័ពទា និងអនឡាញ ។ ជសប្មងេទ្ំងសនះអាចែប្រប្រួលសៅតាមប្រសទេ និងិលិតិល សហងយនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រែហលនមិនអាចមានសលក្នុងតំរន់ររេ់អ្នក។ សែងមីីទ្ក់ទងមកប្កុមហ៊ុន Dell ចំសពាះរញ្ហា អំពីការលក់ ការោបំ្ទែិ្នករសចចាកសទេ ឬ
ការរសប្មងសេវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទ្ំងឡាយ

1. ចូលសមងលសរហទំព័រ Dell.com/support។
2. សប្ជងេយកប្រសេទោបំ្ទររេ់អ្នក។
3. សិទាបងផ្ទា ត់ប្រសទេ ឬតំរន់សលក្នុងរញ្ជីទមា្ល ក់ Choose a Country/Region(សប្ជងេយកប្រសទេ/តំរន់ សលខាងសប្កាមៃនទំព័រសនះ។
4. សប្ជងេយកតំនាសេវាកម្ម ឬោបំ្ទែែលេមប្េរែិអាកសៅតាមតប្មូភការររេ់អ្នក។
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