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ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់មៅអាយប់េ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា:ំ មែង្្បីរក្សាថា្ពលថ្ម ប្តូវយក់ថ្មកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។

2. បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ Windows

មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងតម្ួងង Dell ណែនាំថា អនែក៖

● ភា្ជ ប់មៅបណាតា ញមែង្្បីអាប់មែតវីនែូ

្ំណា:ំ មបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណាដា ញឥតណខសេណែលមានសុវត្ថិភាព សូ្ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលមប្បងបណាដា ញឥតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។

● ប្បសិនមបងរានភា្ជ ប់មៅអុីនធជាមែត សូ្្ុះម្ម្ម ះ ឬបមងតងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនមបង្ិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាមែត សូ្បមងតងតរែនីមប្បបណាដា ញ។
● មៅមលងមអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងល្្អិតរបស់អនែក។

3. ណសវេងរក និងមប្បងក្្ម វិធី Dell ពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្របស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម វិធី Dell 

ក្្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកន្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
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មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម វិធី Dell (រានបនតា)

ក្្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកមយយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមយយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកន្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយមវីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្្មវិធីសូហវេណវរែូ្នសូហវេណវរណែលប្តូវរាននវ បាុណនតា្ិនរានែំមងងងន្ុនមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

4. បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូ្ណែនាឲំ្យបមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងង្ំមពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ សូ្ម្ងល បមងតងតប្យយ USB ស្ដា រមងងង វិញសប្មាប់ Windows ។
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បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញសប្មាប់ Windows

បមងតងតប្យយស្តា រមងងងវិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងងន្ួយ Windows។ ទា្ទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េមេរណែលមានស្ត្ថភាព្ទាុកអប្បបរមា 16 GB មែង្្បីបមងតងតប្យយស្តា រមងងងវិញ។

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

្ំណា:ំ ែំមែងរការមនះអា្មប្បងប្រាស់មពលរហូតែល់្ួយមមាា ងមែង្្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងមប្កា្មនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យមៅមលងកំណែរបស់ Windows ណែលរានែំមងងង។ សូ្ម្ងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ ុងមប្កាយបំ្ុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB មៅកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

2. មៅកនែុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (ស្តា រមងងង វិញ)។
3. មៅកនែុងលេ្ធ្លណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បមងតងតប្យយស្តា រមងងង វិញ)។

ផ្ទា ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរែនីអនែកមប្បង) នងងប្តូវរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ មែង្្បីបនតា។

ផ្ទា ំង Recovery Drive (ប្យយស្តា រមងងង វិញ) នងងប្តូវរានបង្ហា ញ។
5. មប្ជងសមរីស Back up system files to the recovery drive (បប្្ុងេុកឯកស្រប្បព័ន្ធមៅកនែុងប្យយស្តា រមងងងវិញ) រួ្្ុ្ បនាទា ប់។
6. មប្ជងសមរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនាទា ប់។

ស្រ្ួយនងងមល្មងងង មយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិននែន័យទាំងអស់មៅកនែុងប្យយហាវេា ស ់USB នងងប្តូវលុបមចាល។
7. ្ុ្ បមងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការតម្ួងង Window មយយមប្បងប្យយស្តា រម្ USB សូ្ម្ងលណ្នែក មយះប្ស្យបញ្ហា  នន មសសវម ណែនាំអំពីមសងក្្ម ្លិត្លរបស់អនែកម្រយៈ www.dell.com/support/manuals។

2

បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញសប្មាប់ Windows 7

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


េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពមអប្កង់
• េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនែ
• េិែ្ឋភាពរាត
• ប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់

េិែ្ឋភាពមអប្កង់

1. ្ីប្កូហវេូនអាមរា
2. បិេ SafeView
3. កាម្រ៉ា  (នជមប្្ងស)
4. ពនួជាស្្ថ នភាពកាម្ារ៉ា
5. ្ីប្កូហវេូនអាមរា
6. ផ្ទា ំង LCD

3
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7. ពនួជាសក្្មភាព LED

េិែ្ឋភាពខាងម្វេង

1. រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថា្ពល
2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 2 (USB ប្បមេេ C) ន្ួយ DisplayPort/Thunderbolt (នជមប្្ងស)
3. USB 3.1 ជំនាន់ 1
4. ក្្មវិធីអានស្្ម តកាត (នជមប្្ងស)

េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. ឧបករែ៍អានកាត microSD
2. រន្ធកាត micro-SIM
3. រន្ធកាស/្ីប្កូហវេូន
4. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1
5. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ន្ួយ PowerShare
6. រន្ធ HDMI
7. រន្ធបណាដា ញ
8. រន្ធចាក់មស្រ៉ង្តុមកាែ
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េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនែ

1. ប៊ូតុងថា្ពលន្ួយឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែណែលនជមប្្ងស
2. កាដា រ្ុ្
3. បនទាះបាះ
4. ែុំ Trackstick (នជមប្្ងស)
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េិែ្ឋភាពរាត

1. រន្ធខ្យល់កំមៅ
2. សួ្កសញ្ញា មសងក្្ម
3. ឧរាល័រ

ប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរមៅមលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យមលងការកំែត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណែលប្តូវរានមប្បងសប្មាប់្ួូវកាត់មៅណតមានែូ្រានែ មៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាងំអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់ 

ប្រាប់្ុ្ ្ុខង្រ្្្បង ្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Fn + Esc Escape បិេមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ ្ុខង្រ F1

Fn + F2 បន្ថយកប្្ិតសំមងង ្ុខង្រ F2

Fn + F3 បមងតងនកប្្ិតសំមងង ្ុខង្រ F3

Fn + F4 បិេ្ីប្កូហវេូន ្ុខង្រ F4

Fn + F5 មបងក/បិេ ពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ ្ុខង្រ F5

េិែ្ឋភាពអំពីតួ 11



មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់ (រានបនតា)

ប្រាប់្ុ្ ្ុខង្រ្្្បង ្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Fn + F6 បន្ថយកប្្ិតពនួជា ្ុខង្រ F6

Fn + F7 បមងតងនកប្្ិតពនួជា ្ុខង្រ F7

Fn + F8 បតាូរមៅមអប្កង់ខាងមប្ប ្ុខង្រ F8

Fn + F10 ថតន្ទាមអប្កង់ ្ុខង្រ F10

Fn + F11 េំព័រមែង្ ្ុខង្រ F11

Fn + 12 េំព័របញចេប់ ្ុខង្រ F12

Fn + Ctrl មបងក្ុជានុយក្្ម វិធី --
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លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស
្ំណា:ំ ការ្តាល់មអាយទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់ ។ យថាប្បមេេខាងមប្កា្ រជានយថាប្បមេេណែលតប្្ូវមយយ្្បាប់បាុមណាោ ះ កនែុងការែងកភា្ជ ប់្កន្ួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណន្ថ្អំពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅកាន់ណ្នែក ជំនួយនិងការរាំប្េ
(Help and Support) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows និងមប្ជងសមរីសម្ងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។

ប្បធានបេ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គែំមែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាេុក
• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
• ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
• អូឌីយាូ
• កាតវីមែអូ
• កាម្រ៉ា
• ការេំនាក់េំនង
• ប្ប៊តណប៊ន្ល័ត
• ឥតណខសេ
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• មអប្កង់
• កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
• បនទាះបាះ
• ក្្មវិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែ—នជមប្្ងស
• ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• ថ្ម
• អាយប់េ័រថា្ពល
• លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គញាែ និងឧបករែ៍ប្រប់ប្រង
• វិមាប្ត និងេ្្ងន់
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• សនតាិសុខ
• ជមប្្ងសសនតាិសុខ— ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណែលរានភា្ជ ប់
• ជមប្្ងសសនតាិសុខ—ឧបករែ៍អានកាតស្្ម ត្ិនរា្់ភា្ជ ប់
• សូហវេណវរសនតាិសុខ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំឈីប រានរួ្បញចេូលមៅកនែុងអង្គែំមែងរការ

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM 32 MB
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មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

PCIe bus រហូតែល់ជំនាន់ 3

ម្វហវេកង់បងសខាងមប្ប រហូតែល់ 8 GT/s

អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គែំមែងរការ្ិនណ្ននរង្វេ ស់ននការែំមែងរការមេ។ ការមានអង្គែំមែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់/ប្បមេស។

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអង្គ្ងចាំ 

ប្បមេេ UMA ប្កាហវេិក ប្កាហវេិ្យ្់

អង្គែំមែងរការ Intel Core i7-8665U ជំនាន់
េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 8 MB, ្ំនួនសនែូល 4 / មប្សត
8, 1.9 GHz មៅ 4.8 GHz, 15 W
TDP, vPro)

Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 540X

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5-8365U ជំនាន់
េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, ្ំនួនសនែូល 4 / មប្សត
8, 1.6 GHz ែល់ 4.1 GHz, 15 W
TDP, vPro)

Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 540X

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5-8265U ជំនាន់
េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, ្ំនួនសនែូល 4 / មប្សត
8, 1.6 GHz មៅ 3.9 GHz, 15 W
TDP)

Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 540X

អង្គែំមែងរការ Intel Core i3-8145U ជំនាន់េី
8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB, ្ំនួនសនែូល 2 / មប្សត 4,
2.1 GHz to 3.9 GHz, 15 W
TDP)

Intel UHD Graphics 620 NA

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ រន្ធ 2 x SoDIMM

រានរាបំ្េអង្គ្ងចាំអតិបរមាកនែុង្ួយរន្ធ 16 GB

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ ● 4 GB (1 x 4 GB)

● 8 GB (2 x 4 GB)

● 8 GB (1 x 8 GB)

● 16 GB (2 x 8 GB)

● 16 GB (1 x 16 GB)

● 32 GB (2 x 16 GB)

ប្បមេេ ឆាណនលមេវេ DDR4
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មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ(រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

មល្បនន 2666 MHz Non-ECC SDRAM ែំមែងរការមៅ 2400 MHz ន្ួយអង្គែំមែងរការ Intel ជំនាន់េី
8

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក 

ប្បមេេ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារ្ុខ ស្ត្ថភាព

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង PCIe M.2 2230 SSD PCIe Gen 3x2 NVMe រហូតែល់ 32
Gbps

រហូតែល់ 512 GB

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង PCIe M.2 2280 SSD PCIe Gen 3x4 NVMe រហូតែល់ 32
Gbps

រហូតែល់ 1 TB

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង SATA M.2 2280 SSD SATA Class 20 រហូតែល់ 512 GB

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង SED PCIe M.2 2280 SSD SED PCIe រហូតែល់ 512 GB

HDD 2.5 អុីញ SATA ● រហូតែល់ 1 TB; 5400 RPM

● រហូតែល់ 1 TB; 7200 RPM

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 7. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង M.2 ● ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ Key-E M.2 2230 ្ួយ
● ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ Key-E M.2 2280 ្ួយ
● ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 3042 Key-B ្ួយ

ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
មរ៉ង 8. លក្ខែៈបម្ចេកមេសឧបករែ៍អានកាតម្មឌស 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ កាត MicroSD - រាបំ្េរហូតែល់ 2 TB

អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 ន្ួយ Waves MaxxAudio Pro

ការបណ្ួងមសដាមរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលមៅអាណាងុក) និង ADC (អាណាងុកមៅឌីជីថល)

ប្បមេេ អូឌីយាូ HD

ឧបករែ៍បំពងសំមងង ពីរ
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មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អនតារ្ុខ ខាងកនែុង៖
● Intel HDA (អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់)

ខាងមប្ប៖
● 7.1 ឆាណនលបមញចេញម្ HDMI

● បញចេូល្ីប្កូហវេូនឌីជីថលមលង្ាូឌុលកាម្ារ៉
● ណខសេមយតកាស (កាសមសតារីអូ/្ីប្កូហវេូន្ូល)

អំេួីឧរាល័រខាងកនែុង រានរួ្បញចេូលមៅកនែុង ALC3204 (Class-D 2 W)

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំមងងខាងមប្ប ប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់សប្មាប់ប្រប់ប្រងម្មឌស

ឧរាល័របមញចេញសម្ួង៖ ្ធ្យ្៖ 2 W

ខ្ពស់បំ្ុត៖ 2.5 W

្ីប្កូហវេូន ្ីប្កូហវេូនអាមរាឌីជីថល

កាតវីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសកាតវីមែអូ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បមេេ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បមេេអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD
Graphics 620

UMA ● Intel Core
i7-8665U
CPU (vPro)

● Intel Core
i5-8365U
CPU

● Intel Core
i5-8265U
CPU

● Intel Core
i3-8145U
CPU

រានរួ្បញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក រន្ធ HDMI 1.4 b 4096×2304 @24 Hz

AMD Radeon
540X

ណ្នែកយ្់ៗពីរានែ NA GDDR5 2 GB ្ិនមាន ្ិនមាន

កាម្រ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា  

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេកាម្រ៉ា RGB, HD ចាប់រូបភាពមថរ

កាម្រ៉ា  IR កាម្រ៉ា  IR 6 ្្ (នជមប្្ងស)

រុែភាពបង្ហា ញ រូបភាព៖ រុែភាព HD (1280 x 720)

វីមែអូ៖ រុែភាព HD (1280 x 720) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ប្េូង IR៖ 87 ែជាមប្ក
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មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា  (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

RGB៖ 78.6 ែជាមប្ក

ប្បមេេអង្គញាែ បម្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ CMOS

្ំណា:ំ RBG + កាម្រ៉ា  IR សប្មាប់ក្្ម វិធី Windows Hello បាុមណាោ ះ មហងយក្្មវិធីម្សេងមេសត្ិនអា្មប្បងងរានមេ។

ការេំនាក់េំនង
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសល្្អិតសតាីពីេំនាក់េំនង 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អាយប់ធ័របណាតា ញ ការភា្ជ ប់ណែលរានរួ្បញចេូល I219-V 10/100/1000 Mb/s អុីសជាែិត (RJ-45 )

● Intel Core i5-8365U ជំនាន់េី 8
● Intel Core i7-8665U ជំនាន់េី 8

ការភា្ជ ប់ណែលរានរួ្បញចេូល I217-LM 10/100/1000 Mb/s អុីសជាែិត (RJ-45 )

● Intel Core i3-8145U ជំនាន់េី 8
● Intel Core i5-8265U ជំនាន់េី 8

ប្ប៊តណប៊ន្ល័ត
មរ៉ង 13. ប្ប៊តណប៊ន្ល័ត 

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

ឥតណខសេ
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកឥតណខសេ 

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + ប៊ួូធូស 5.0

Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) Wireless Adapter + Bluetooth 4.2

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.0

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 15. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ● ឧបករែ៍អានកាត MicroSD ្ួយ

ក្្ម វិធីអាន SIM កាត រន្ធកាត្ីប្កូសុី្្ួយ
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មរ៉ង 15. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

USB ● រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (ប្បមេេ A) បី
● រន្ធ USB ប្បមេេ C 3.1 ជំនាន់េី 2 ្ួយ ន្ួយ DisplayPort/Thunderbolt 3 (នជមប្្ងស)

សនតាិសុខ រន្ធមស្រ៉ង្តុមកាែ

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តម្សក (រួ្បញចេូលកាសមលងក្បាល និង្ីប្កូហវេូន) ្ួយ។

វីមែអូ រន្ធ HDMI 1.4b ្ួយ (រាំប្េរហូត 4k @30 Hz)

អាយប់ធ័របណាតា ញ RJ-45, 10/100/1000, មានមេួងង LED

មអប្កង់
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ ● 14 អុីញ HD (1366 x 768), ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (16:9), WLED, មអប្កង់្ិនបាះ, 220 nits

● 14 អុីញ FHD ការម្ងល្ុំធំេូោយ (1920 x 1080), ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (16:9) WLED, រា្ម នមអប្កង់
បាះ, 220 nits

● 14 អុីញ FHD ការម្ងល្ុំធំេូោយ (1920 x 1080), បងតប់មអប្កង់បាះន្ួយ្ំណាងំពនួជា, 220 nits (ន
ជមប្្ងស)

ក្្ពស់ (តំបន់សក្្ម) 173.95 ្្ (6.84 អុីញ)

េេងង (តំបន់សក្្ម) 309.4 ្្ (12.18 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 355.6 ្្ (14 អុីញ)

េិ្ណសលកនែុង្ួយអុីញ (PPI) 112 (HD)

157 (FHD)

សមាមាប្តភាព្ទាុយរានែ 400:1 (HD)

700:1 (FHD)

អាងំតង់សុីមត/ពនួជា (ធ្្មម) 220 nits

អប្មរីម្វហវេស 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្តាក (អប្បរមា) +/- 40 ែជាមប្ក (HD)

+/- 80 ែជាមប្ក (FHD) (នជមប្្ងស)

ការម្ងលពី្ុំបញររ (អប្បរមា) 10/30 ែជាមប្ក U/D (HD)

+/- 80 ែជាមប្ក (FHD)(នជមប្្ងស)

ការមប្បងប្រាស់ថា្ពល (អតិបរមា) 2.4 W (HD)

2.8 W (FHD)

3.15 W (ផ្ទា ងំមអប្កង់បាះ FHD)
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កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាតា រ្ុ្ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ ● 81 (អាម្រិក និងកាណាយ)

● 82 (្ប្កេពអង់មរួស/មប្បសុីល)

● 85 (ជបាុន)

េំហំ េំហំមពញ
● រមួាតពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយ X= 19.05 ្្ (0.75 អុីញ)

● រមួាតពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយ Y= 19.05 ្្ (0.75 អុីញ)

កាដា រ្ុ្មានពនួជាមេួងងខាងមប្កាយ នជមប្្ងស (ពនួជាមប្កាយ និងរា្ម នពនួជាមប្កាយ)

េប្្ង់ QWERTY

បនទាះបាះ
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបនទាះបាះ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រុែភាពបង្ហា ញ 1221 x 661

វិមាប្ត ● េេងង៖ 101.7 ្្ (4.00 អុីញ)

● ក្្ពស់៖ 55.2 ្្ (2.17 អុីញ)

ពហុបាះ រាបំ្េពហុបាះប្មា្នែ 5

្ំណា:ំ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីលក្ខែៈបនទាះបាះ សប្មាប ់Windows 10 សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ូលយ្ឋ ន្ំមែះែងងរបស់
Microsoft 4027871 ម្រយៈ support.microsoft.com ។

ក្្មវិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែ—នជមប្្ងស
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ FPR មៅកនែុងប៊ូតុងថា្ពល

បម្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ ស្ត្ថភាព

កប្្ិតរុែភាពអង្គញាែ 363 PPI

តំបន់អង្គញាែ អងតត់្ចេិត៖ 10 ្្

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
មរ៉ង 20. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាបំ្េ ● Windows 10 Home (64 bit)
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មរ៉ង 20. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

● Windows 10 Professional (64-bit)

● Ubuntu 18.04 LTS (64 bit)

● NeoKylin 6.0 SP4 (PRTS)

ថ្ម
មរ៉ង 21. ថ្ម 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ 3 ប្រាប់ លី្ូ្អុីយាូង (42 WHr) ExpressCharge 3 ប្រាប់ លី្ូ្អុីយាូង (51 WHr) ExpressCharge 4 ប្រាប់ លី្ូ្អុីយាូង (68 WHr) ExpressCharge

ខានែ ត េេងង

ជមប្ៅ

ក្្ពស់

95.9 ្្ (3.78 អុីញ)

181 ្្ (7.13 អុីញ)

7.05 ្្ (0.28 អុីញ)

េេងង

ជមប្ៅ

ក្្ពស់

95.9 ្្ (3.78 អុីញ)

181 ្្ (7.13 អុីញ)

7.05 ្្ (0.28 អុីញ)

េេងង

ជមប្ៅ

ក្្ពស់

95.9 ្្ (3.78 អុីញ)

233 ្្ (9.17 អុីញ)

7.05 ្្ (0.28 អុីញ)

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 200 ប្ក (0.44 មផ្ន) 250 ប្ក (0.55 មផ្ន) 340 ប្ក (0.75 មផ្ន)

កមួាងំនវាូល៍ 11.40 VDC 11.40 VDC 7.6 VDC

អាយុកាលជីវិត វែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 វែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 វែតា្ិនស្ក/ស្ក 300 (កញចេប់សតាង់យរ)

វែតា្ិនស្ក/ស្ក1000 (កញចេប់ LCL)

រយៈមពលស្កថ្មមៅមពលកុំព្យូេ័របិេ
(ប្បហាក់ប្បណហល)

សដាង់យរស្កថ្ម 0°C ែល់ 50°C ៖ 4
មមាា ង

សដាង់យរស្កថ្ម 0°C ែល់ 50°C ៖ 4
មមាា ង

សដាង់យរស្កថ្ម 0°C ែល់ 50°C ៖ 4
មមាា ង

Express Charge
(ស្កថ្មមលនន)

0°C ែល់ 15°C ៖ 4
មមាា ង

16°C ែល់ 45°C ៖ 2
មមាា ង

46°C ែល់ 50°C ៖ 3
មមាា ង

Express Charge
(ស្កថ្មមលនន)

0°C ែល់ 15°C ៖ 4
មមាា ង

16°C ែល់ 45°C ៖ 2
មមាា ង

46°C ែល់ 50°C ៖ 3
មមាា ង

Express Charge
(ស្កថ្មមលនន)

0°C ែល់ 15°C ៖ 4
មមាា ង

16°C ែល់ 45°C ៖ 2
មមាា ង

46°C ែល់ 50°C ៖ 3
មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះ
លក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះ
លក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះ
លក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ ែំមែងរការ ស្ក៖ 0°C ែល់ 50°C, 32°F ែល់ 122°F

្ិនស្ក៖ 0°C ែល់ 60°C, 32°F ែល់ 139°F

ស្ក៖ 0°C ែល់ 50°C (32°F ែល់ 122°F)

្ិនស្ក៖ -20°C ែល់ 60°C (-40°F ែល់
139°F)

ស្ក៖ 0°C ែល់ 50°C, 32°F ែល់ 122°F

្ិនស្ក៖ 0°C ែល់ 60°C, 32°F ែល់ 139°F

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C មៅ 60°C (-4°F មៅ 140°F) -20°C ែល់ 60°C (-40°F ែល់ 140°F) -20°C មៅ 60°C (-4°F មៅ 140°F)

ថ្មប្រាប់សំណបាត CR-2032 CR-2032 CR-2032

អាយប់េ័រថា្ពល
មរ៉ង 22. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាយប់េ័រថា្ពល 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ E5 65 ងា ត់ E5 90 ងា ត់

កមួាងំវូលមេួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC
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មរ៉ង 22. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាយប់េ័រថា្ពល (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្រនតាមេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.5 A 1.6 A

េំហំអាយប់េ័រ វិមាប្ត

នអុីញ៖ 0.87 x 2.60 x 4.17

ន្្៖ 22 x 66 x 106

វិមាប្ត

នអុីញ៖ 0.87 x 2.60 x 5.12

ន្្៖ 22 x 66 x 130

រាណរាល 7.4 ្្ 7.4 ្្

េ្្ងន់ 0.23 រ.ក (0.51 មផ្ន) 0.32 រ.ក (0.70 មផ្ន)

ម្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz មៅែល់ 60 Hz 50 Hz មៅែល់ 60 Hz

្រនតាមេួងងម្ញ 3.34 A (បនតា) 4.62 A (បនតា)

កប្្ិតកមួាំងវាូលត៍មេួងង្ូល 19.5 VDC 19.5 VDC

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (កំពុងែំមែងរការ) 0°C មៅ 40°C (32°F មៅ 104°F) 0°C មៅ 40°C (32°F មៅ 104°F)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (្ិនកំពុងែំមែងរការ) -40°C ែល់ 70°C (-40°F ែល់ 158°F) -40°C ែល់ 70°C (-40°F ែល់ 158°F)

លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គញាែ និងឧបករែ៍ប្រប់ប្រង
មរ៉ង 23. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គញាែ និងឧបករែ៍ប្រប់ប្រង 

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

1. អង្គញាែេមួាក់មសរីមៅមលងផ្ទា ងំម្

2. អង្គញាែងស់េំហំមាា មញាេិក (ណសវេងរកមៅមពលរប្្បប្តូវរានបិេ)

វិមាប្ត និងេ្្ងន់
មរ៉ង 24. វិមាប្ត និងេ្្ងន់ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ ខាង្ុខ៖ 19.6 ្្ (0.77 អុីញ)

ខាងមប្កាយ៖ 20.85 ្្ (0.82 អុីញ)

េេងង 323.05 ្្ (12.7 អុីញ)

ជមប្ៅ 216 ្្ (8.5 អុីញ)

េ្្ងន់ 1.48 រក (3.26 មផ្ន)

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្ិតបាះពាល់មានកនែុងខ្យល់៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មយយ ISA-S71.04-1985
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មរ៉ង 25. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្ិតសីតុែហា ភាព 0°C មៅ 35°C (32°F មៅ 95°F) -40°C មៅ 65°C (-40°F មៅ 149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 10% មៅ 80% (្ិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្នអតិបរមា = 26°C

0% មៅ 95% (្ិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្នអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) 105 G † 40 G‡

Altitude (អតិបរមា) -15.2 ្ រហូតែល់ 3048 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល់ 10,000 ហវេីត) -15.2 ្ រហូតែល់ 10,668 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល់ 35,000 ហវេីត)

* រានងស់ណវងមយយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណវងមយយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្យយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណវងមយយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលក្បាលប្យយថាសរឹងស្ថិមៅេីមំងមៅមស្ងប្។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 26. សនតាិសុខ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ាូឌុលក្្មវិធីណែលេុក្ិតតា (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

Firmware TPM នជមប្្ងស

រាបំ្េ Windows Hello មាន, ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែនជមប្្ងសមៅមលងប៊ូតុងថា្ពល

កាម្រ៉ា  IR នជមប្្ងស

ចាក់មស្រណខសេ មស្រ៉ង្តុមកាែ

កាតា រ្ុ្ស្្ម តកាត Dell នជមប្្ងស

ការបញ្្ជ ក់ FIPS 140-2 សប្មាប ់TPM មាន

ControlVault 3 ម្ទាបងផ្ទា ត់កប្្ិតខ្ពស់ន្ួយការបញ្្ជ ក់ FIPS 140-2 Level 3 មាន, សប្មាប់ FPR, SC និង CSC/NFC

សប្មាប់ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែបាុមណាោ ះ ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែបាះមៅកនែុងប៊ូតុងថា្ពល្ងភា្ជ ប់មៅនងង ControlVault 3

ស្្ម តកាតណែលរានភា្ជ ប់ និង ControlVault 3 ការបញ្្ជ ក់ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត FIPS 201 /SIPR

ជមប្្ងសសនតាិសុខ— ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណែលរានភា្ជ ប់
មរ៉ង 27. ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណែលរានភា្ជ ប់ 

្ំែងមជងង បរិយ៉យ ក្្មវិធីអានស្្ម តកាត Dell ControlVault 3

ការរាបំ្េកាត ISO 7816 -3 Class A ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណែលមានថា្ពល 5V មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 7816 -3 Class B ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណែលមានថា្ពល 3V មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 7816 -3 Class C ក្្មវិធីអានស្្ម តកាតណែលមានថា្ពល 1.8V មាន

អនុមោ្ម្ ISO 7816-1 លក្ខែៈបម្ចេកមេសសប្មាប់ឧបករែ៍អាន មាន
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មរ៉ង 27. ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណែលរានភា្ជ ប ់(រានបនតា)

្ំែងមជងង បរិយ៉យ ក្្មវិធីអានស្្ម តកាត Dell ControlVault 3

អនុមោ្ម្ ISO 7816 -2 លក្ខែៈបម្ចេកមេសសប្មាប់លក្ខែៈស្្បតតាិរបស់ឧបរកែ៍ស្្ម តកាតខាងមប្ប (េំហំ េីមងំនន
្ំែុ្ភា្ជ ប់ ។ល។)

មាន

ការរាបំ្េ T=0 កាតរាបំ្េការបញ្ជូនកប្្ិតតួអកសេរ មាន

ការរាបំ្េ T=1 កាតរាបំ្េការបញ្ជូនកប្្ិតរ៉ងំខទាប់ មាន

អនុមោ្ម្ EMVCo អនុមោ្ម្សតាង់យរស្្ម តកាត EMVCo (សប្មាប់សតាង់យរេូទាត់ម្មអងិ្ប្តូនិក)
ែូ្រានបង្ហា ញមៅមលងមរហេំព័រ www.emvco.com

មាន

EMVCo ណែលការបញ្្ជ ក់ រានបញ្្ជ ក់ន្ួូវការមយយណ្្អកមលងសតាង់យរស្្ម តកាត EMVCO មាន

្ំែុ្ប្បទាក់ PC/SC OS កុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន/លក្ខែៈបម្ចេកមេសស្្ម តកាតសប្មាប់ការរួ្បញចេូលឧបករែ៍ អានហាែណវរ
មៅកនែុងបរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន

មាន

អនុមោ្ម្ប្យយវឺ CCID ការរាបំ្េប្យយវឺេូមៅសប្មាប់្ំនុ្ប្បទាក់ឧបករែ៍ មសសរវេីណែលរានរួ្បញចេូល្ំមពាះប្យយវឺកប្្ិត
OS

មាន

Windows ណែលរានេេួលការបញ្្ជ ក់ ឧបករែ៍េេួលរានការបញ្្ជ ក់មយយ Microsoft WHCK មាន

FIPS 201 (PIV/HSPD-12) អនុមោ្ម្ GSA ឧបករែ៍អនុមោ្ម្លក្ខខែ្ឌ តប្្ូវ FIPS 201/PIV/HSPD-12 មាន

ជមប្្ងសសនតាិសុខ—ឧបករែ៍អានកាតស្្ម ត្ិនរា្់ភា្ជ ប់
មរ៉ង 28. ឧបករែ៍អានកាតស្្ម ត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ 

្ំែងមជងង បរិយ៉យ Dell ControlVault 3 ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ន្ួយ
NFC

ការរាបំ្េកាត Felica ក្្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាំប្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់របស់ Felica មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 14443 ប្បមេេ A ក្្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាំប្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់របស់ ISO 14443
ប្បមេេ A

មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 14443 ប្បមេេ B ក្្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាំប្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់របស់ ISO 14443
ប្បមេេ B

មាន

ISO/IEC 21481 ក្្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាំប្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ និងកូែសមា្ង ត់របស់
ISO/IEC 21481

មាន

ISO/IEC 18092 ក្្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាំប្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ និងកូែសមា្ង ត់របស់
ISO/IEC 21481

មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 15693 ក្្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាំប្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ និងកូែសមា្ង ត់របស់
ISO15693

មាន

ការរាបំ្េសួ្កសញ្ញា  NFC រាបំ្េការអាន និងែំមែងរការ សួ្កសញ្ញា  NFC មាន

្ាូែឧបករែ៍អាន NFC រាបំ្េសប្មាប់ឧបករែ៍អាន NFC ណែលរានកំែត់ មាន

្ាូែសរមសរ NFC រាបំ្េសប្មាប់ឧបករែ៍សរមសរ NFC ណែលរានកំែត់ មាន

្ាូែ NFC Peer-to-Peer រាបំ្េសប្មាប់ឧបករែ៍ NFC ណែលរានកំែត់ Peer to Peer មាន

អនុមោ្ម្ EMVCo អនុមោ្ម្សតាង់យរស្្ម តកាត EMVCO ែូ្រានបង្ហា ញមៅ
www.emvco.com

មាន

EMVCo ណែលរានបញ្្ជ ក់ រានបញ្្ជ ក់ន្ួូវការមយយណ្្អកមលងសតាង់យរស្្ម តកាត EMVCO មាន

្ំែុ្ប្បទាក់ OS ននអង្គញាែមៅជិត NFC កំែត់ឧបករែ៍ NFP (Near Field Proximity) សប្មាប់ OS
មែង្្បីមប្បងប្រាស់

មាន

្ំែុ្ប្បទាក់ PC/SC OS កុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន/លក្ខែៈបម្ចេកមេសស្្ម តកាតសប្មាប់ការរួ្បញចេូលឧបករែ៍ អានហាែណវរ
មៅកនែុងបរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន

មាន

អនុមោ្ម្ប្យយវឺ CCID ការរាបំ្េប្យយវឺេូមៅសប្មាប់្ំនុ្ប្បទាក់ឧបករែ៍ មសសរវេីណែលរានរួ្បញចេូល្ំមពាះប្យយវឺកប្្ិត
OS

មាន
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មរ៉ង 28. ឧបករែ៍អានកាតស្្ម ត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ (រានបនតា)

្ំែងមជងង បរិយ៉យ Dell ControlVault 3 ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ន្ួយ
NFC

Windows ណែលរានេេួលការបញ្្ជ ក់ ឧបករែ៍េេួលរានការបញ្្ជ ក់មយយ Microsoft WHCK មាន

ការរាបំ្េ Dell ControlVault ឧបករែ៍ភា្ជ ប់មៅ Dell ControlVault សប្មាប់ការមប្បងប្រាស់ និងែំមែងរការ មាន

ការរាបំ្េកាត Prox (មៅជិត) (125kHz) ឧបករែ៍អាន និងសូហវេណវរណែលមានស្ត្ថភាពរាបំ្េកាត្ិនរា្់ភា្ជ ប់ Prox/
Proximity/125kHz

មេ

្ំណា:ំ 125 Khz កាតជិត្ិនប្តូវរានរាបំ្េ។

មរ៉ង 29. កាតណែលរានរាំប្េ 

ប្កុ្ហ៊ុន្លិត កាត រានរាបំ្េ

HID កាត jCOP readertest3 A (14443a) មាន

1430 1L

DESFire D8H

iClass (Legacy)

iClass SEOS

NXP/Mifare កាត Mifare DESFire 8K White PVC មាន

កាត Mifare Classic 1K White PVC

កាត NXP Mifare Classic S50 ISO

G&D idOnDemand - SCE3.2 144K មាន

SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare

SCE7.0 FIPS 144K

Oberthur idOnDemand - OCS5.2 80K មាន

កាត ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0

សូហវេណវរសនតាិសុខ
មរ៉ង 30. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកសូហវេណវរសនតាិសុខ 

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Client Command Suite

Dell Data Security and Management Software នជមប្្ងស

Dell Client Command Suite

ការម្ទាបងផ្ទា ត់ Dell BIOS

Dell Endpoint Security និង Management Software ណែលនជមប្្ងស

VMware Carbon Black Endpoint Standard

VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection និង Response

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption Personal
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មរ៉ង 30. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកសូហវេណវរសនតាិសុខ (រានបនតា)

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Carbonite

VMware Workspace ONE

Absolute Endpoint Visibility និង Control

Netskope

ការការពារសង្វេ ក់្្គត់្្គង់ Dell

លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស 25



សូហវេណវរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាំប្េន្ួយនងងការណែនាំពី វិធីែំមងងងប្យយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយវឺ

ការទាញយកប្យយវឺ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មបងក កុំព្យូេ័រយួរនែ។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្មលង Product Support (ការរាំប្េ្លិត្ល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ននកុំព្យូេ័រយួរនែបនាទា ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បវតតាិ ឬរកម្ងលមយយនែសប្មាប់្ាូណែលនន កុំព្យូេ័រយួរនែ ។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ប្យយវឺ និងទាញយក)។
5. មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ។
6. អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្យយវឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្យយវឺនន កុំព្យូេ័រយួរនែ។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្យយវី។
9. ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយវឺ និងអនុវតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបងមោកអនែក្ិនណ្ននអនែកជំនាញកនែុងការមប្បងកំព្យូរេ័រ ្ិនប្តូវបដាូរការកំែត់កនែុងក្្ម វិធីែំមងងង BIOS មនាះមេ។ ការផួ្ស់បតាូរនក់ោក់អា្មធវេងឲ្យប្បតិបតតាិកំព្យូរេ័ររបស់មោកអនែក្ិនែំមែងរការរានប្តង្ប្តូវ។

្ំណា:ំ ្ុនមពលមោកអនែកបដាូរការក្្ម វិធីែំមងងង BIOS មោកអនែករួរសរមសរេុកអំពីព័ត៌មានននក្្ម វិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់ការមប្បងប្រាស់មៅមពលអនារត។

មប្បងក្្ម វិធីែំមងងង BIOS កនែុងមរាលបំែងែូ្ខាងមប្កា្មនះ៖
● េេួលព័ត៌មានពីការែំមងងងហាែណវរមៅមលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់មោកអនែក ែូ្ន្ំនួនននអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំននហាែប្យយ។
● ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
● កំែត់ ឬណកណប្បជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមយយអនែកមប្បងប្រាស់ ណែលមានែូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកមប្បងប្រាស់, ប្បមេេននប្យយថាសរឹងណែលរានែំមងងង និងមបងកឬបិេឧបករែ៍្្្បង។

ប្បធានបេ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំយប់ប៊ូត
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់មែត BIOS មៅកនែុង Windows

• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលណែលងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីចាប់ម្តាង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយន្ួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តង្ប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសែំមងងង BIOS និងការវិនិ្ឆេ័យក៏ប្តូវរានបញចេូលកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា្ប៊ូត
រានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍នក់ោក់ណា្ួយ ឬមែង្្បីបង្ហា ញនូវការវិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមធវេងការផួ្ស់បតាូរនូវលំយប់ប៊ូតណែលប្តូវរាន្ទាុកមៅកនែុង BIOS មងងយ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖
● ប៊ូត UEFI ៖

○ Windows Boot Manager (អនែកប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)

●
● ជមប្្ងសម្សេងមេសត៖

○ ែំមងងង BIOS

○ BIOS Flash Update (ការអាប់ណែតផួ្ស ់BIOS)

○ ការវិនិ្ឆេ័យ
○ Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំែត់្ាូែប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភារមប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងប្តូវរានថតេុក បាុណនតា្ិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងវិញ។

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពនញមងងងមលង) ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលពី្ុន។

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងសយកតន្ួមៅកនែុងប្បអប់ណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុវតតាម្តំែមៅកនែុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនមបងមាន។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Tab (មថប) ផួ្ស់េីមៅន្ទាមផ្តា តបនាទា ប់។

Esc បនដាមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រ្ួយឲ្យអនែកប្តូវរក្សាការផួ្ស់បដាូរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងវិញ។

លំយប់ប៊ូត
លំយប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងការែំមងងងប្បព័ន្ធណែលកំែត់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ លំយប់ឧបករែ៍ប៊ូតណែលរានកំែត ់និងប៊ូតមយយផ្ទា ល់មៅឧបករែ៍នក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្យយអុបេិក ឬប្យយថាសរឹង)។ អំងុងមពលមតសដាមយយខួននឯងមលងថា្ពល (POST) មៅមពលនិ្ិតតាសញ្ញា  Dell
ម្ញមងងង អនែកអា្៖
● ្ូលមៅកាន់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ មយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2

● ទាញយក្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង មយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12 ។

្ុជានុយប៊ូត្ួយែងបង្ហា ញឧបករែ៍ណែលអនែកអា្ប៊ូតពីរួ្ទាំងជមប្្ងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរួ្មាន៖ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្យយ្ល័ត (មបងមាន)
● ប្យយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX បង្ហា ញមលខប្យយ SATA ។

● ប្យយអុបេិក (មបងមាន)
● ប្យយថាសរឹង SATA (មបងមាន)
● ការវិនិ្ឆេ័យមរ៉រ

្ំណា:ំ ការមប្ជងសមរីស Diagnostics នងងបង្ហា ញមអប្កង់ ការវិនិ្ឆេ័យ ePSA ។

មអប្កង់លំយប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជមប្្ងស្ូលមប្បងមអប្កង់ (System Setup) ែំមងងងប្បព័ន្ធ្ងណែរ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។

ជមប្្ងសេូមៅ
មរ៉ង 31. េូមៅ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានែូ្ខាងមប្កា្៖
● ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញពី កំណែ BIOS សួ្កមសងក្្ម សួ្កប្េព្យសក្្ម សួ្កកាន់កាប់ កាលបរិម្ឆេេកាន់កាប ់កាលបរិម្ឆេេ្លិត និងកូែមសងក្្មរហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញពី អង្គ្ងចាំរានែំមងងង, អង្គ្ងចាអំា្មប្បងរាន, មល្បននអង្គ្ងចា,ំ ្ាូែឆាណនលអង្គ្ងចាំ, បម្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចាំ, េំហំ DIMM A, េំហំ DIMM B

● ព័ត៌មានអំពីអង្គែំមែងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បមេេអង្គែំមែងរការ, ្ំនួនសនែូល, មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ, មល្បននប្ចេុប្បននែ, មល្បននអប្បបរមា, មល្បននអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L2, ឃំួ្ង
សមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L3, ស្ត្ថភាព HT និង បម្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍៖ បង្ហា ញពី HDD បឋ្, M.2 PCIe SSD-0, អាសយយ្ឋ ន LOM MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ វីមែអូ កំណែ BIOS វីមែអូ, អង្គ្ងចាំ វីមែអូ,
ប្បមេេផ្ទា ំង រុែភាពបង្ហា ញមែង្, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូ, ឧបករែ៍ Wi-Fi, និងឧបករែ៍ប៊ួូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញស្្ថ នភាពសុខភាពថ្ម និងថាមតងអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានែំមងងងឬអត់។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបញ្្ជ ក់លំយប់ណែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្ណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណែលរានបញ្្ជ ក់មៅកនែុងបញ្ជីមនះ។

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជមប្្ងសមនះ ពិនិត្យថាមតងប្បព័ន្ធនងងមសនែងសុំឲ្យអនែកមប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងមៅមពលកំពុងប៊ូតមៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពី្ុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។
● ននិ្ចេ មលងកណលង HDD ខាងកនែុង—លំនាមំែង្
● ននិ្ចេ មលងកណលង HDD&PXE ខាងកនែុង
● ននិ្ចេ
● ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ការកំែត់កាលបរិម្ឆេេ និងមពលមវោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមវោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។
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។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 32. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណែលមៅមលងផ្ទា ំង។
● រានបិេ = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានបិេ និង្ិនអា្ម្ងលមឃងញមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមេ។
● រានមបងក = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានមបងក។
● រានមបងក w/PXE = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានមបងក (ន្ួយប៊ូត PXE) (ប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយថាសរឹងណែលរានរួ្បញចេូល។
● រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូវរានោក់
● AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់្ាូែ AHCI

● RAID មបងក = SATA ប្តូវរានកំែត់មែង្្បីរាំប្េ្ាូែ RAID (ប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេប្យយម្សេងៗមៅមលងប្បព័ន្ធ៖
● SATA-2 (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
● M.2 PCIe SSD-0 (រានមបងកម្លំនាំមែង្)

ការមបងក SMART Reporting ណ្នែកមនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួ្ណែលប្តូវរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសមបងក Smart Reporting ប្តូវរានបិេម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖
● មបងកការរាំប្េប៊ូតម្ USB

● មបងករន្ធ USB ខាងមប្ប

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt ។
● Thunderbolt - រានមបងកម្លំនាំមែង្។
● មបងកការរាំប្េប៊ូតម្ Thunderbolt - រានបិេម្លំនាមំែង្។
● រា្ម នសនតាិសុខ - រានបិេ
● ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអនែកមប្បង - រានមបងកម្លំនាំមែង្
● សុវត្ថិភាពននការភា្ជ ប់ - រានបិេ។
● រន្ធមអប្កង់ និង USB បាុមណាោ ះ-រានបិេ

USB PowerShare ជមប្្ងសមនះកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធលក្ខែៈពិមសសននឥរិយ៉បថ USB PowerShare ។

● មបងក USB PowerShare - រានបិេម្លំនាំមែង្

្ុខង្រមនះ រជាមានបំែងអនុញញាតឲ្យអនែកមប្បង្តាល់ថា្ពល ឬស្កថ្មឧបករែ៍ខាងមប្បែូ្នេូរស័ពទា មាា សុីនចាក់ត្វនតាី្ល័ត មយយមប្បងថា្ពលថ្មប្បព័ន្ធណែលរានរក្សាេុកម្រយៈរន្ធ USB PowerShare
មៅមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ ខែៈមពលកុំព្យូេ័រយួរនែកំពុងស្ថិតកនែុងស្្ថ នភាពមែក។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖ ជមប្្ងស មបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានបិេម្លំនាមំែង្។
● មបងកន្ាប្កូហវេូន
● មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសទាំងពីរប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

Keyboard Illumination ្ុខង្រមនះឲ្យអនែកមប្ជងសមរីស្ាូែប្បតិបតតាិការរបស់លក្ខែៈពិមសសនន keyboard illumination ។ កប្្ិតពនួជាកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ពី 0% មៅ 100%។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖
● រានបិេ
● ប្សអាប់
● ពនួជា-រានមបងកម្លំនាំមែង្

រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មពលមៅមលង AC មពលមមាា ងពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ណែលប្តូវអស់ នងងប្សអាប់ន្ួយជមប្្ងសមេួងង AC ។ ្ុខង្រកប្្ិតពនួជារបស់កាតា រ្ុ្្្្បង្ិនបាះពាល់មេ។ Keyboard Illumination នងងបនដាជួយែល់កប្្ិតពនួជាម្សេងៗ។
្ុខង្រមនះបាះពាល់មៅមពលណែលពនួជាប្តូវរានមបងក។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖
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មរ៉ង 32. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី-រានមបងកម្លំនាំមែង្
● 15 វិនាេី
● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● ្ិនណែល

រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មពលមៅមលងថ្ម មពលមមាា ងពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ណែលប្តូវអស់ នងងប្សអាប់ន្ួយជមប្្ងសថ្ម ។ ្ុខង្រកប្្ិតពនួជារបស់កាតា រ្ុ្្្្បង្ិនបាះពាល់មេ។ Keyboard Illumination នងងបនដាជួយែល់កប្្ិតពនួជាម្សេងៗ។ ្ុខង្រ
មនះបាះពាល់មៅមពលណែលពនួជាប្តូវរានមបងក។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី-រានមបងកម្លំនាំមែង្
● 15 វិនាេី
● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● ្ិនណែល

Unobtrusive Mode ● មបងក្ាូត Unobtrusive (រានបិេម្លំនាមំែង្)

មៅមពលមបងក ្ុ្ Fn+Shift+B នងងបិេប្រប់ពនួជា និងការបមញចេញសំមងងកនែុងប្បព័ន្ធ។

្ុ្ Fn+Shift+B មែង្្បីបនតាប្បតិបតតាិការនធ្្មម។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ួយ្ំនួនខាងមប្កា្៖

● មបងកកាម្រ៉ា  (ប្តូវរានមបងកម្លំនាមំែង្)
● មបងក Hard Drive Free Fall Protection (លំនាំមែង្)
● មបងកកាតឌីជីថសវត្ថិភាព (SD) (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
● ប៊ូតកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

● ្ាូែកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD) សប្មាប់ណតអាន

MAC Address Pass-Through ● អាសយយ្ឋ នប្បព័ន្ធ MAC ណត្ួយរត់ (រានបិេម្លំនាមំែង្)
● NIC 1MAC ណែលរានរួ្បញចេូល
● រានបិេ

្ុខង្រមនះមធវេងការជំនួសអាសយយ្ឋ ន NIC MAC ខាងមប្ប (មៅកនែុងែុំបំណបក ឬែុំឧបករែ៍តូ្ៗណែលរានរាំប្េ) ន្ួយអាសយយ្ឋ ន MAC ណែលប្តូវរានមប្ជងសមរីស្កពីប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសម្លំនាំមែង្រជា
មប្បងអាសយយ្ឋ ន Passthrough MAC ។

វីមែអូ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិតពនួជាមអប្កង់មយយណ្្អកមៅមលងប្បេពថា្ពល—មៅមលងថា្ពលថ្ម និងមៅមលង AC។ ពនួជា LCD រជា្ិនអាប្ស័យមលងថា្ពលថ្ម និងអាយប់េ័រ AC មងងយ ។ ងអា្ប្តូវរានកំែត់មយយមប្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ វីមែអូនងងអា្ម្ងលមឃងញណតមៅមពលកាតវីមែអូប្តូវរានតម្ួងងមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

30 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



សនតាិសុខ
មរ៉ង 33. សនតាិសុខ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-2 ខាងកនែុង ជមប្្ងសមនះអា្ឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់មៅមលងប្យយថាសរឹង (HDD) ខាងកនែុងរបស់ប្បព័ន្ធរាន។

Strong Password ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និងអតិបរមា ណែលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្មនួាះតួអកសេររជាពី 4 ែល់ 32 តួ។

Password Bypass ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងភួា្ៗអំងុងមពលចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងង វិញ។
● រានបិេ — ណតងណតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងកនែុងមៅមពលណែលពួកមររានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។
● រំលងប៊ូតមងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភួា្ៗមៅមលងការចាប់ម្ដាង្មងងង វិញ (ប៊ូតកំមៅ) ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធមនះណតងណតរំលងកសប្មាប់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងមៅមពលណែលថា្ពលរានមបងកពីស្្ថ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក់)។ ែូ្រានែ មនះណែរ ប្បព័ន្ធមនះណតងណតរំលងកពាក្យសមា្ង ត់មៅមលង
ប្បអប់្ាូឌុល HDDs ណា្ួយណែលអា្មានវតតាមាន។

Password Change ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតងការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្យយថាសរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តមៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្រប់ប្រង - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកម្លំនាមំែង្។

UEFI Capsule Firmware Updates ជមប្្ងសមនះប្តនតពិនិត្យ ថាមតងប្បព័ន្ធមនះអនុញ្ញា តឲ្យមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ម្រយៈកញចេប់ណែតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។ ការបិេជមប្្ងសមនះនងងរ៉ងំខទាប់ការ
មធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ពីមសងក្្មែូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្តនតពិនិត្យថាមតង្ាូឌុលមវេិការានមជននក់ (TPM) អា្ម្ងលមឃងញមៅមលងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែរឬមេ។
● TPM មបងក (លំនាំមែង្)
● លុប
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ មបងក
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ បិេ
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្ះ
● អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំមែង្)
● មបងកេំហំ្ទាុកសំខាន់ (លំនាមំែង្)
● SHA-256 (លំនាមំែង្)

មប្ជងសមរីសជមប្្ងស្ួយ៖

● រានបិេ
● រានមបងក (លំនាំមែង្)

Absolute ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេអុីនធជាមហវេស្ាូឌុល BIOS នអ្ិន្វនតាយ៍ននមសងក្្ម Absolute Persistence Module ណែលនជមប្្ងសបណន្ថ្ពី Absolute
Software ។
● មបងក - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។
● រានបិេ
● បិេនអ្ិន្វនតាយ៍

ការ្ូលមប្បងកាដា រ្ុ្ OROM ជមប្្ងសមនះ កំែត់ថាមតងអនែកមប្បងអា្បញចេូលជមប្្ងសមអប្កង់កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ ROM ម្រយៈប្រាប់្ុ្អំងុងមពលប៊ូតឬអត់។
● រានមបងក (លំនាំមែង្)
● រានបិេ
● មបងក្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអនែកេប់ស្ត ត់អនែកមប្បងពីការ្ូលែំមងងងមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្ណែលរាបំ្េពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹងប្តូវលុប្ុនការកំែត់អា្ប្តូវរានបតាូរ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបន្ថយសនដាិសុខ UEF បណន្ថ្។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 31



ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព
មរ៉ង 34. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព
● Secure Boot Enable

ជមប្្ងស្ិនប្តូវរានមប្ជងសមរីស។

្ាូែប៊ូតសុវត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនែកណកណប្បលក្ខែៈប៊ូតសុវត្ថិភាពមែង្្បីអនុញ្ញា តឲ្យមានការងយតន្ួ ឬការអនុមោ្ហត្ថមលខាក្្មវិធី UEFI ។
● ្ាូែ Deployed Mode (លំនាមំែង្)
● ្ាូែស្វនក្្ម

ការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកមរសប្ំ្ូលយ្ឋ នេិននែន័យមយយប្រាប់្ុ្សុវត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធមៅកនែុង Custom Mode (្ាូែម្តប្្ូវការ) ។ មបងកជមប្្ងស Custom Mode ប្តូវរានបិេម្លំនាមំែង្។
ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖
● PK (លំនាមំែង្)
● KEK

● db

● dbx
ប្បសិនមបងអនែកមបងក Custom Mode (្ាូែផ្ទា ល់ខួនន), ជមប្្ងសពាក់ព័ន្ធសប្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញមងងង។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖
● រក្សាេុកកនែុងឯកស្រ- រក្សាេុកប្រាប់្ុ្មៅកនែុងឯកស្រណែលរានមប្ជងសមរីសរបស់អនែកមប្បង។
● ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បននែន្ួយប្រាប់្ុ្្ួយពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
● បណន្ថ្ពីឯកស្រ—បណន្ថ្ប្រាប់្ុ្្ួយមៅ្ូលយ្ឋ នេិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
● លុប—លុបប្រាប់្ុ្ណែលរានមប្ជងសមរីស
● កំែត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់មងងងវិញ—កំែត់មងងងវិញមៅនលំនាំមែង្
● លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ មបងអនែកបិេ Custom Mode(្ាូែម្តប្្ូវការ)រ៉ល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ណែលរានមធវេងមងងងនងងប្តូវរានលុបមចាល មហងយប្រាប់្ុ្នងងស្ដា រមៅនការកំែត់លំនាំមែង្។

Intel Software Guard Extensions

មរ៉ង 35. Intel Software Guard Extensions 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្តាល់នូវបរិស្្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែណែលរក្សា ព័ត៌មានរមសងប កនែុងបរិបេនន OS មរាល។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

● រានបិេ
● រានមបងក
● ប្តូវរានប្រប់ប្រងមយយសូហវេណវរ—លំនាំមែង្

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្្ុងេុកមយយណងក
SGX)

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាមំែង្

32 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ការអនុវតតា
មរ៉ង 36. ការអនុវតតា 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ ថាមតងែំមែងរការនងងមបងកសនែូល្ួយ ឬសនែូលទាងំអស់។ ការអនុវតតាននក្្ម វិធី្ួយ្ំនួននងងប្តូវប្បមសងរមងងងន្ួយសនែូលបណន្ថ្។

● ទាងំអស់—លំនាមំែង្
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំមែងរការ។

● មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាពមែករបស់អង្គែំមែងរការបណន្ថ្។

● ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

● មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

● រានបិេ
● រានមបងក—លំនាំមែង្

ការប្រប់ប្រងថា្ពល

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យមបងកមយយសវេ័យប្បវតតាិមៅមពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ ្ុខង្រភាញា ក់មៅមលង AC ្ិនប្តូវរានមប្ជងសមរីស។

មបងក Intel Speed
Shift Technology
(បម្ចេកវិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

● មបងក Intel Speed Shift Technology (បម្ចេកវិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានមបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមវោណែលកុំព្យូេ័រប្តូវមបងកមយយសវេ័យប្បវតតាិ។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖
● រានបិេ
● មរសងរ៉ល់នថ្ង
● រ៉ល់នថ្ងមធវេងការ
● មប្ជងសនថ្ង

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។
្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសមនះមាន្ុខង្រណតមៅមពលភា្ជ ប់អាយប់េ័រ AC បាុមណាោ ះ។ ប្បសិនមបងអាយប់េ័រថា្ពល AC ប្តូវរានែកម្ញកនែុងអំងុងមពលសំងំ មនាះការែំមងងងប្បព័ន្ធផ្តា ្់ថា្ពលម្ញពីរន្ធ USB ទាងំអស់មែង្្បីរក្សា
ថា្ពលថ្ម។

● Enable USB Wake Support

ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុឥតណខសេ ប្បសិនមបងមបងក ្ុខង្រមនះនងងចាប់យកការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធម្បណាតា ញមានណខសេ មហងយបនាទា ប់្ក បិេបណាតា ញវិេ្យុឥតណខសេ ណែលរានមប្ជងសមរីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។
● ការប្រប់ប្រងវិេ្យុ WLAN radio - ប្តូវរានបិេ

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 33



ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ភាញា ក់មៅមលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេលក្ខែៈពិមសសណែលមបងកកុំព្យូេ័រពីស្្ថ នភាពបិេមៅមពលណែលជំរុញមងងងមយយ សញ្ញា  LAN។

● រានបិេ
● ណត LAN

● LAN ន្ួយ PXE Boot

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានបិេ

បិេ Sleep (ការមែក) ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឱ្យអនែករ៉ងំខទាប់ការ្ូលមែកមៅកនែុងបរិយ៉កាស OS ។ មៅមពលមបងក ប្បព័ន្ធ្ិនមែកមងងយ។

Block Sleep (បិេការមែក) - ប្តូវរានបិេ

Peak Shift ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបន្ថយការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC អំងុងមពលថា្ពលមកងនមងងងខ្ពស់មៅមពលនថ្ង។ បនាទា ប់ពីអនែកមបងកជមប្្ងសមនះប្បព័ន្ធរបស់អនែកែំមែងរការរានណតមៅមលងថ្មបាុមណាោ ះ មទាះបីន AC ប្តូវរានភា្ជ ប់ក៏មយយ។
● មបងកមវនកំពូល—ប្តូវរានបិេ
● កំែត់កប្្ិតថ្ម (15% មៅ 100%) - 15% (រានមបងកម្លំនាមំែង្)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ មយយមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង វិធីស្កសតាង់យរ និងបម្ចេកមេសម្សេងមេសត កនែុងមពលមប្បមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុកាលថ្ម។

មបងក្ាូែស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ - ប្តូវរានបិេ

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម្្្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖
● សប្្បសប្្នល—រានមបងកម្លំនាំមែង្
● សដាង់យរ—ស្កថ្មមពញកនែុងអប្មសតាង់យរ។
● ExpressCharge — ស្កថ្មកនែុងរយៈមពលខួីមយយមប្បងប្រាស់បម្ចេកវិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
● ការមប្បងប្រាស់ AC ន្្្បង
● ផ្ទា ល់ខួនន
ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូវការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្តាង្្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូវការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូវការ។

្ំណា:ំ ្ាូែស្កថ្មទាងំអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បមេេរានមេ។ មែង្្បីមបងកជមប្្ងសមនះ សូ្បិេជមប្្ងស ការកំែត់ការស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ ។

ឥរិយ៉បេ POST

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាយប់េ័រថា្ពលនក់ោក់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ មបងកការប្ពមានអាយប់េ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកជមប្្ងសប្រាប់្ុ្ Numlock មៅមពលកុំព្យូេ័រប៊ូត។

មបងកបណាដា ញ។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរានែ រងងប្រាប់្ុ្ទាំងពីរ <Fn> +<Esc> បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស ់F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់យរ និង្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនមបងអនែកបិេជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់នន
ប្រាប់្ុ្ទាងំមនះរានមេ។ ជមប្្ងសណែលមានរជា៖
● Fn Lock—រានមបងកម្លំនាមំែង្
● ្ាូែចាក់មស្ បិេ/សតាង់យរ—រានមបងកម្លំនាមំែង្
● Lock Mode Enable/Secondary (្ាូែចាក់មស្ មបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមយយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖
● បប្ងន្នអប្បរមា
● Thorough—រានមបងកម្លំនាមំែង្
● សវេ័យប្បវតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖
● 0 វិនាេី—រានមបងកម្លំនាមំែង្។
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

កំែត់មហតុមពញមអប្កង់ ● មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់—្ិនប្តូវរានមបងក
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ការប្ពមាន និងកំហុស ● បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុសភួា្—រានមបងកម្លំនាមំែង្

● បនតាមពលមានការប្ពមាន
● បនតាមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

លេ្ធភាពប្រប់ប្រង

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ស្ត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញា តឲ្យអនែក្តាល់្ុខង្រ AMT និង MEBx Hotkey ប្តូវរានមបងកមៅអំងុងមពលប៊ូត។

● រានបិេ
● រានមបងក-លំនាមំែង្
● រឹតត្បិតមលងការមប្បង MEBx

MEBX Hotkey មៅមពលមបងក Intel AMT អា្ប្តូវរានអនុញ្ញា តមយយមប្បងឯកស្រអនុញ្ញា ត្ូលយ្ឋ នម្រយៈឧបករែ៍្ទាុក USB ។
● មបងកការអនុញ្ញា ត USB - រានបិេម្លំនាំមែង្

MEBX Hotkey អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតង្ុខង្រ MEBx Hotkey រួរមបងកមៅមពលកំពុងប៊ូតប្បព័ន្ធ ឬមេ។
● មបងក MEBx hotkey—រានមបងកម្លំនាមំែង្។

ជំនួយ Virtualization

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Virtualization ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណវរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មយយ Intel Virtualization Technology ឬមេ។

មបងក Intel Virtualization Technology—មបងកម្លំនាមំែង្។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ មបងក ឬបិេ្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) ពីការមប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណវរបណន្ថ្ណែល្ដាល់ជូនមយយ Intel® Virtualization technology សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ - រានមបងកម្លំនាមំែង្។

ការប្បតិបតតាិការណែលេុក្ិតតា ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណវរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មយយ Intel Trusted Execution Technology ឬមេ។
បម្ចេក វិេ្យា TPM Virtualization និងបម្ចេកវិេ្យា Virtual សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ប្តូវណតមបងកមែង្្បីមប្បងលក្ខែៈ ពិមសសមនះ។

ការប្បតិបតតាិការណែលេុក្ិតតា - រានបិេម្លំនាមំែង្។

ឥតណខសេ

បរិយ៉យអំពីជមប្្ងស
Wireless Device
Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។
● WLAN

● ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។

មអប្កង់តំណហទាំ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

BIOS Downgrade ពិនិត្យការជប្្ះក្្ម វិធីបងតប់ប្បព័ន្ធមៅកាន់កំណែពី្ុន។ ជមប្្ងស 'អនុញ្ញា តការមយនមប្កត BIOS' ប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ការលុបេិននែន័យ ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្បងលុបេិននែន័យមយយសុវត្ថិភាពពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងទាងំអស់។ ជមប្្ងស 'លុបមៅប៊ូតបនាទា ប់' ្ិនប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្មេ។ ខាងមប្កា្មនះរជានបញ្ជីននឧបករែ៍ណែលរង្លបាះពាល់៖

● SATA HDD/SSD ខាងកនែុង
● M.2 SATA SDD ខាងកនែុង
● M.2 PCIe SSD ខាងកនែុង
● eMMC ខាងកនែុង

BIOS Recovery ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកស្តា រពីស្្ថ នភាព BIOS ខូ្្ួយ្ំនួនពីឯកស្រណែលស្ដា រមងងង វិញមៅមលងប្យយថាសរឹង្្្បងរបស់អនែកមប្បង ឬប្រាប់្ុ្ USB ខាងមប្ប។
● ការស្ដា រ BIOS ពីប្យយថាសរឹង—រានមបងកម្លំនាំមែង្
● ណតងណតអនុវតតាការពិនិត្យការរួ្បញចេូល—រានបិេម្លំនាំមែង្

កាលបរិម្ឆេេននការមបងកថា្ពលែំបូង ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កាលបរិម្ឆេេនមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ។
● កំែត់កាលបរិម្ឆេេនមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ—រានបិេម្លំនាមំែង្

កំែត់មហតុបណាដា ញ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ប្ពងតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍កំមៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(កំមៅ) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍ថា្ពល អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(ថា្ពល) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការអាប់មែត BIOS មៅកនែុង Windows

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

សូ្ណែនាឲំ្យអាប់មែត BIOS (ការែំមងងងប្បព័ន្ធ), មៅមពលអនែកយក់ជំនួសផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនមបងមានការអាប់ណែត។ ្ំមពាះកុំព្យូេ័រយួរនែ សូ្ប្រាកែថា ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អនែកប្តូវរានស្កមពញមលញ មហងយរានភា្ជ ប់មៅកាន់ប្ពីមេួងង

អំពីកិ្ចេការមនះ

្ំណា:ំ មបងសិនន BitLocker ប្តូវរានមបងក ងប្តូវណតផ្្អ កសិន្ុននងងអាប់មែត BIOS ប្បព័ន្ធ បនាទា ប់្កមបងកងមងងង វិញបនាទា ប់ពីអាប់មែត BIOS ប្តូវរាន្ប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចាប់ម្ដាង្កុំព្យូេ័រមងងងវិញ។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។

● បញចេូល Service Tag(សួ្កមសងក្្ម) ឬ Express Service Code(កូែមសងក្្មរហ័ស) រួ្្ុ្មលង Submit(បញ្ជូន)។
● ្ុ្មលង រក្លិត្ល និងមធវេងម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

3. មបងសិននអនែក្ិនអា្រកសួ្កមសងក្្ម ្ូរ្ុ្មលង មប្ជងសយកពី្លិត្លទាំងអស់។
4. មប្ជងសយក ប្បមេេ្លិត្ល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ មប្ជងសយកប្បមេេណែលប្តង្ប្តូវមែង្្បីមៅែល់េំព័រ្លិត្ល

5. មប្ជងសយក្ាូណែលកុំព្យូេ័ររបស់អនែក និងេំព័រ Product Support(រាំប្េ្លិត្ល) ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណែលរានបង្ហា ញមងងង។
6. ្ុ្មលង Get drivers (េេួលយកប្យយវឺ) រួ្្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយវឺនិងទាញយក)។

ណ្នែកប្យយវឺ និងណ្នែកទាញយករានមបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកមយយខួននឯង)។
8. ្ុ្ BIOS មែង្្បីម្ងលកំណែ BIOS។
9. កំែត់ម្ងលឯកស្រ BIOS ្ុងមប្កាយបំ្ុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. មប្ជងសយកវិធីស្្វសតាទាញយកណែលមពញ្ិតតាមៅកនែុងបង្អន្ សូ្មប្ជងសយកវិធីស្្វសតាទាញយករបស់អនែកមៅខាងមប្កា្មនះ ្ុ្មលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បង្អន្ File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញមងងង។
11. ្ុ្មលង Save(រក្សាេុក) មែង្្បីរក្សាេុកឯកស្រមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
12. ្ុ្មលង Run(ែំមែងរការ) មែង្្បីែំមងងងការកំែត់ BIOS ណែលរានអាប់មែតមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

36 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



អនុវតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់

ការអាប់មែត BIOS មៅមលងប្បព័ន្ធន្ួយនងង BitLocker ណែលរានមបងក

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបង BitLocker ្ិនប្តូវរានផ្្អ ក្ុននងងអាប់មែត BIOS មេមនាះមៅមពលមប្កាយណែលមោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធមងងង វិញ ងនងង្ិនស្្គ ល់កូនមស្ BitLocker មេ។ មោកអនែកនងងប្តូវរានសួរភួា្ៗឲ្យបញចេូលកូនមស្ស្តា រមងងងវិញ មហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រមបសបមនះមៅមពលប៊ូតមងងងវិញ្តាងៗ។ ប្បសិនមបង ប្រាប់្ុ្ស្តា រមងងងវិញ្ិនស្្គ ល់ មនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូវែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមងងង វិញណែល្ិនចាំរា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីប្បធានបេមនះ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់មោកអនែក មយយមប្បង USB ហួាា សប្យយ

អំពីកិ្ចេការមនះ

ប្បសិនមបងប្បព័ន្ធ្ិនអា្្ូលមៅកនែុង Windows បាុណនតាប្តូវការអាប់មែត BIOS មនាះសូ្ទាញយកឯកស្រ BIOS មយយមប្បងប្បព័ន្ធម្សេង មហងយរក្សាេុកង្ូលមៅកនែុងប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។

្ំណា:ំ មោកអនែកប្តូវការមប្បងប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។ សូ្ម្ងលអត្ថបេែូ្ខាងមប្កា្្ំមពាះព័ត៌មានល្្អិតបណន្ថ្៖ https://www.dell.com/support/article/sln143196/

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកស្រអាប់មែត BIOS កនែុងេប្្ង់ .EXE មៅកនែុងប្បព័ន្ធ្ួយមេសត។
2. ្្ួងឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE មៅកនែុងប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធណែលប្តូវការអាប់មែត BIOS ។
4. ចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធ្តាងមេសត មហងយ្ុ្ F12 មៅមពលរូបងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីបង្ហា ញ្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង។
5. មយយមប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូ្មប្ជងសមរីស USB Storage Device មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C:\> ភួា្។
7. ែំមែងរការឯកស្រមយយងយម្ម្ម ះឯកស្រមពញ ឧ. O9010A12.exe មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)
8. ក្្មវិធីអាប់មែត BIOS នងងែំមែងរការ មហងយសូ្មធវេងម្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់។

រូប 1. មអប្កង់អាប់មែត DOS Bios

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 37. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ 

ប្បមេេពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូវងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 37

https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln143196/


មរ៉ង 37. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ ំ(រានបនតា)

ប្បមេេពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូវងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូវសនតាិសុខកប្្ិត្ូលយ្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្នុសសេប្រប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តូវរានបិេ។

ការយក់ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធ

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

អនែកអា្យក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង) ថ្មីរានណតមពលណែល ្ិនទាន់ែំមងងង។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មៅមលងមអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) មហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
មអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មប្ជងសមរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អនែកប្រប់ប្រង) និងបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុងកណនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
មប្បងការណែនាែំូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យសមា្ង ត់្ិនអា្មានមលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានមេ។
● តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្មប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំ្ិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
● មានណតតួអកសេរពិមសសែូ្ខាងមប្កា្ណែលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលអនែករានបញចេូល្ុនមៅកនែុងណ្នែក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី រួ្្ុ្ OK (យល់ប្ព្)។
4. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្មលង Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងវិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

ប្តូវធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានមយះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងប្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់មេ ប្បសិនមបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់មស្រ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មៅកនែុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security(សនតាិសុខប្បព័ន្ធ)មហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
មអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មៅកនែុងមអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ម្ទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានមយះមស្។
3. មប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬមថប)។
4. មប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬមថប)។
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្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែក ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង សូ្្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីមងងង វិញមៅមពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនមបងអនែកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុប មៅមពលមានការណកណប្ប។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងវិញ។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ មវ្ខចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្តាល់នូវជមប្្ងសមសងរាំប្េម្េូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅម្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលន្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
2. មប្ជងសយកប្បមេេរាបំ្េរបស់អនែក។
3. ម្ទាបងផ្ទា ត់ប្បមេស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមេស/តំបន់ មៅខាងមប្កា្ននេំព័រមនះ។
4. មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬរាបំ្េណែលស្ប្សបណ្្អកមៅម្តប្្ូវការរបស់អនែក។
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