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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
1. ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ប្តូវយក់ថ្មក្នុងមាូដសនសេំថាមពល។

2. បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ Windows ។
3. ឡធវេងមមការណែនាណំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡមួងង Dell ណែនាំថា អ្នក៖

● ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឡដងម្បីអាប់ឡដតវីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតណខសេណដលមានសុវតថាិភាព សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតណខសេឡៅឡពលឡស្នងសុំ។

● ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡែត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងតងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡែត សូមបឡងតងតរែនីឡប្ៅបណាដា ញ។
● ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមបញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អ្នក។

4. ណសវេងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកកម្ម វិធី Dell 

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

ការ្ុះបញ្ជីលលិតលល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អ្នកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុខភាពណល្នករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡយយប្បុងប្បយ័ត្ន។
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មរ៉ង 1. ណសវេងរកកម្ម វិធី Dell (រានបនតា)

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អ្នកឡយយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំែត់ការធានាឡៅក្នុង SupportAssist ។

ការអាប់ណដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយឡវីឧបករែ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលណដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មវិធីសូហវេណវរដូ្នសូហវេណវរណដលប្តូវរាននវ បាុណនតាមិនរានដំឡងងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

5. បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូមណែនាឲំ្យបឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំព្យូេ័រ។

6. សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថាម សូមឡមងល បឡងតងតប្យយ USB ស្ដា រឡងងង វិញសប្មាប់ Windows ។
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បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows

បឡងតងតប្យយស្តា រឡងងងវិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងងនមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េឡេរណដលមានសមតថាភាពលទាុកអប្បបរមា 16 GB ឡដងម្បីបឡងតងតប្យយស្តា រឡងងងវិញ។

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

្ំណា:ំ ដំឡែងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡពលរហូតដល់មួយឡមាា ងឡដងម្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងឡប្កាមឡនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងកំណែរបស់ Windows ណដលរានដំឡងងង។ សូមឡមងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ ុងឡប្កាយបំលុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB ឡៅកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

2. ឡៅក្នុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (សា្តា រងឡាងងវាញិ)។
3. ឡៅក្នុងលេ្ធលលណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បឡងតងតប្យយស្តា រឡងងង វិញ)។

ផ្ទា ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរែនីអ្នកឡប្បង) នងងប្តូវរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ ឡដងម្បីបនតា។

ផ្ទា ំង Recovery Drive (ប្យយស្តា រឡងងងវិញ) នងងប្តូវរានបង្ហា ញ។
5. ឡប្ជងសឡរីស Back up system files to the recovery drive (បប្មុងេុកឯកស្រប្បព័ន្ធឡៅក្នុងប្យយស្តា រឡងងង វិញ) រួ្្ុ្ បនាទា ប់។
6. ឡប្ជងសឡរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនាទា ប់។

ស្រមួយនងងឡល្ឡងងង ឡយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិន្នន័យទាំងអស់ឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស ់USB នងងប្តូវលុបឡចាល។
7. ្ុ្ បឡងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណនថាមអំពីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្តា រមម USB សូមឡមងលណល្នក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  នន ឡសសវឡ ណែនាំអំពីឡសងកម្ម លលិតលលរបស់អ្នកមមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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តួ
ជំពូកឡនះបង្ហា ញពីេិដ្ឋភាពតួនឡប្្ងននមួយរន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ឡហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN នប់លងណដរ។
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពខាងមុខ
• េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
• េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិដ្ឋភាពខាងឡលង
• េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាម
• មាូដតួ

េិដ្ឋភាពខាងមុខ

1. អ្នកេេួលសិនស័រ្ំង្យខួី
2. អ្នកបឡញចេញសិនស័រ្ំង្យខួី
3. អ្នកបឡញចេញ IR
4. កាមារ៉ា  (IR/RGB)
5. ពនួជាស្ថា នភាពកាឡមារ៉ា  LED
6. អ្នកបឡញចេញ IR

3

8 តួ



7. សិនស័រចាប់ពនួជាប្រប់េិស (ALS)
8. ផ្ទា ំងឡអប្កង់
9. ថ្ម / ពនួជាឡ្ួងងស្ថា នភាពវិនិ្ឆេ័យ LED

េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង

1. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ C នមួយ Thunderbolt 3 និងការបញ្ជូនថាមពល (PD)
2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ C នមួយ Thunderbolt 3 និងការបញ្ជូនថាមពល (PD)
3. រន្ធ HDMI 1.4
4. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A (នមួយ PowerShare និងឡបងក /រាំប្េភាញា ក់ឡៅឡលង WLAN )
5. បនទាះកាតអានឡមមាូ រី មីឡឌស (អា្បណនថាមរាន)

េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. រន្ធកាស 3.5 មម
2. រន្ធមីប្កូសុីមកាត
3. ឧបករែ៍អានកាត microSD
4. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A (នមួយ PowerShare និងការឡបងក/រាំប្េការយស់ឡៅឡលង WLAN)
5. រន្ធចាក់ឡស្ររ៉ង្តុឡកាែ
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េិដ្ឋភាពខាងឡលង

1. ប៊ូតុងថាមពលនមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដ (នជឡប្មងស)
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. បនទាះបាះនមួយ NFC (នជឡប្មងស)
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េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាម

1. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម
2. ឧបករែ៍បំពងសំឡងង

មាូដតួ
ណល្នកឡនះបង្ហា ញពីមាូតណដលរានរាំប្េនឡប្្ងនសប្មាប់ Latitude 7400 2-in-1 ៖ កុំព្យូេ័រយួរនដ ឡថឡបួត និង តង់ ។

មាូតណដលរាំប្េ ឯកស្រឡយ៉ងរូបភាព

កុំព្យូេ័រែូតប៊ុក
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មាូតណដលរាបំ្េ ឯកស្រឡយ៉ងរូបភាព

ឡថឡបួត

តង់
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លួូវកាត់កាតា រ្ុ្

្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរា្ន អាប្ស័យឡលងការកំែត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់លួូវកាត់ឡៅណតមានដូ្រា្ន ឡៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាងំអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីលួូវកាត់កាតា រ្ុ្ 

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc ចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ឡលខ

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បនថាយកប្មិតសំឡងង

Fn + F3 បឡងតងនកប្មិតសំឡងង

Fn + F4 បិេមីប្កូហវេូន

Fn + F5 ពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្

្ំណា:ំ មិនអា្ឡប្បងរាននមួយនងងកាតា រ្ុ្ណដលរា្ម នពនួជា។

Fn + F6 បនថាយកប្មិតពនួជាឡអប្កង់

Fn + F7 បឡងតងនកប្មិតពនួជាឡអប្កង់

Fn + F8 បិេឡបងកឡអប្កង់ (Win + P)

Fn + F10 ថតនលទាឡអប្កង់

Fn + F11 េំព័រឡដងម

Fn + F12 េំព័របញចេប់

Fn + Ctrl ខាងស្តា ំ ្ុ្ឡ៉ៅា ស៍ខាងស្តា ំ

4

លួូវកាត់កាតា រ្ុ្ 13



លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ ការលតាល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ណប្បប្បនលមមតំបន់ ។ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសខាងឡប្កាមឡនះប្រាន់ណតនការតប្មូវឡយយ្្បាប់ឡដងម្បីភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកបាុឡណាោ ះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថាមសតាីពីការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូម្ូលឡៅ Help and Support

ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows របស់អ្នកឡហងយឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡដងម្បីឡមងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បធានបេ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គដំឡែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• រាត
• Intel vPro និង Intel Standard Manageability
• ការរក្សាេុក
• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
• កម្មវិធីអានកាតឡមឡឌស
• អូឌីយាូ
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកប្កាហវេិក
• កាឡមរ៉ា
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកេំនាក់េំនង
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ
• ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឡអប្កង់
• កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
• បនទាះបាះ
• ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
• ថ្ម
• អាយប់េ័រថាមពល
• វិមាប្តរូបរ៉ងប្បព័ន្ធ
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• NFC
• កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដ
• សនតាិសុខ
• ការអនុវតតាបេបញញាតតាិ និងបរិស្ថា ន

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

សំែុំឈីប ប្រនស្រសំែុំឈីប Intel 300 Series

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM SP1 32 MB

PCIe bus រហូតដល់ 8 GT/s (ជំនាន់េី 3)

ឡ្វហវេកង់បងសខាងឡប្ៅ OPI x8, រហូតដល់ 4 GT/s

LPC (្ំនួន Pin ទាប) 24 MHz, រា្ម ន DMA
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អង្គដំឡែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡែងរការមិនណមននរង្វេ ស់ននការដំឡែងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលមមតំបន់/ប្បឡេស។

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ 

ប្បឡ្េ UMA ប្កាហវេិក

អង្គដំឡែងរការ Intel Core Whiskey Lake ជំនាន់េ ី8 Intel UHD Graphics 620

អង្គ្ងចាំ
្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំប្តូវរានល្សារភា្ជ ប់ឡៅឡលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ ឡហងយមិនអា្បណនថាមរានឡេបនាទា ប់ពីេិញ។ ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចារំួរប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសឡៅឡពលេិញ។

មរ៉ង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអង្គ្ងចា ំ

មុខង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 8 GB

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

្ំនួនរន្ធ ណល្នកឡៅឡលងផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

ជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ 8GB / 16GB

ប្បឡ្េ LPDDR3 RAM

ឡល្បនន រហូតដល់ 16 GB LPDDR3 SDRAM 2133 MHz (នប់ផ្ទា ងំ)

រាត
មរ៉ង 6. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមូលយ្ឋ ន 

រាត

1. អង្គដំឡែងរការ Intel Quad-Core i5-8265U Whiskey Lake, ប្កាហវេិក Intel UHD 620 UMA, 8 GB, nvPro
2. អង្គដំឡែងរការ Intel Quad-Core i5-8265U/ i5-8365U/ i7-8665U Whiskey Lake, ប្កាហវេិក Intel UHD 620 UMA, 8 GB/16 GB, vPro

Intel vPro និង Intel Standard Manageability

Intel vPro

មាននមួយអង្គដំឡែងរការ Intel Core i5 និង i7 ឡហងយលតាល់លក្ខែៈពិឡសសននការប្រប់ប្រងបង់ឡសទាងរណតទាងំប្សុង រួមទាំង KVM, រាំប្េ IPv6, graceful shutdown, និងលក្ខែៈពិឡសសទាំងអស់ពីកំណែពីមុនន vPro ។ ងឡប្បងកំណែ្ុងឡប្កាយនន
Active Management Technology (AMT) របស់ Intel ។

ឡដងម្បីណសវេងយល់បណនថាមពី vPro, ្ូលឡៅកាន់ឡរហេំព័ររបស់ Intel មមរយៈ http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-
technology-general.html ។

លក្ខែៈពិឡសស និងថ្មីរបស់ Dell Remote Provisioning សប្មាប់ Intel vPro ឡបងកដំឡែងរការសមតថាភាព vPro ឡៅឡលង PC យ៉ា ងឡលនន ឡយយកាត់បនថាយឡពលឡវោដំឡងងង vPro ពីរ៉ប់ណខមកប្តងមតិ្នងមួយឡមាា ង។ លក្ខែៈពិឡសស Dell
Remote Provisioning feature សប្មាប់ Intel vPro រជាមានក្នុងនាមនណល្នកននមាូឌុល៖ Dell Command | Integration Suite for Systems Center
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Intel Standard Manageability (ISM)

ISM លតាល់នូវលក្ខែៈពិឡសសននបង់ណដលមានកំែត់ដូ្ន បិេ/ឡបងក, បញ្ជូនបនតា Serial-over-LAN, Wake-on-LAN, ។ល។

ឡដងម្បីណសវេងយល់បណនថាមពី Intel ISM, ្ូលឡៅកាន់ឡរហេំព័ររបស់ Intel មមរយៈ៖ https://software.intel.com/en-us/blogs/2009/03/27/what-is-standard-
manageability ។

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 7. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកេំហំលទាុក 

ប្បឡ្េ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារមុខ ជឡប្មងសសនតាិសុខ សមតថាភាព

េំហំលទាុកបឋម (SSD, FIPS, SED,
Opal)

M.2 2230

M.2 2280 (ឡយយមិនមានការកំែត់
រ្នាសម្ព័ន្ធ WWAN)

PCIe x4

SATA 3

FIPS, SED, Opal ● 128 GB
● 256 GB
● 512 GB
● 1 TB
● 256 GB/512 GB FIPS

140-2 អនុឡោមមម SED
● 1 TB OPAL SED

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 8. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ M.2 ខាងក្នុង 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង M.2 បី

● 2230 រន្ធ 2 ប្រាប់្ុ្ B, រាបំ្េអុីនធជាឡហវេស PCIe x2
● 2230/2280 រន្ធ 3 ប្រាប់្ុ្ M, រាបំ្េអុីនធជាឡហវេស 2230 PCIe x4 ឬរាបំ្េ 2280 ប្បសិនឡបង រន្ធ

WWAN មិនប្តូវរានឡប្បង
● រន្ធ 1 ប្រាប់្ុ្ E, រាបំ្េ CNVi/PCIe x1/USB2.0 ឡហងយប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ WLAN

្ំណា:ំ WiGig មិនប្តូវរានរាបំ្េ

កម្មវិធីអានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកម្ម វិធីអានកាតឡមឡឌស 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ រន្ធ SD-card មួយ

កាតណដលរានរាបំ្េ ● micro SD
● micro SDHC
● micro SDXC

អូឌីយាូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអូឌីយាូ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3254
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មរ៉ង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអូឌីយាូ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ អូឌីយាូកប្មិតខ្ពស់បួនឆាណនល

ឧបករែ៍បំពងសំឡងង ពីរ (េិសឡៅឧរាល័រ)

អនតារមុខ ● ឧបករែ៍ចាក់សឡមួងសកល
● ឧរាល័ររុែភាពខ្ពស់
● មីប្កូហវេូនអាឡរាកាត់បនថាយសំឡងងរំខាន
● កាសឡសតារីអូ/មីប្កូហវេូន រួមបញចេូលរា្ន

អំ្ួីឧរាល័រខាងក្នុង 2W (RMS) ក្នុងមួយឆាណនល

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកប្កាហវេិក
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកប្កាហវេិក 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បឡ្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បឡ្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក សមតថាភាព ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ៅ រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

ប្កាហវេិក Intel UHD
620

UMA រា្ម ន រានរួមបញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក ● HDMI 1.4a
● ឡអប្កង់ USB ប្បឡ្េ C

4096×2304 @24 Hz

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះរាំប្េ្ំនួនឡអប្កង់នអតិបរមា្ំនួនបី រួមទាងំឡអប្កង់ eDP ។

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកកាឡមរ៉ា  

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ កាឡមរ៉ា អុីន្វហាវេ ឡរាដ (នជឡប្មងស)

● រូបភាពឡៅហ្នងង៖ 0.30 ឡមហាត ្ិ្ណសល
● វីឡដអូ៖ 340 x 340 ឡៅ 30 fps

្ំណា:ំ កាឡមរ៉ា អុីន្វហាវេ ឡរាដ រជាអនុឡោមមម Windows hello ។

មុំឡមងលមមអងតត់ប្េូង ● កាឡមរ៉ា កំ រិត - 77.7 ដជាឡប្ក
● កាឡមរ៉ា កំ រិត 70 ដជាឡប្ក

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកេំនាក់េំនង
មរ៉ង 13. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នក WLAN (Wi-Fi) 

កាតឥតណខសេ Intel Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac 160 MHz (2x2) Wi-Fi + ប៊ួូធូស v5 M.2

កាតឥតណខសេ Qualcomm QCA61x4A 802.11ac MU-MIMO Dual Band (2x2) Wi-Fi + ប៊ួូធូស v4.2 LE M.2

កាតឥតណខសេ Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) Wi-Fi + BT 5 LE (រដូវឡៅតា  2019)
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មរ៉ង 14. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នក WWAN (ប្ប៊តណបន្ល័ត) 

កាតប្ប៊តណបន្ល័ត Dell Wireless 5821E Qualcomm Snapdragon X20 LTE M.2

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ
មរ៉ង 15. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ microSD 4.0

ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត នជឡប្មងស

USB ● រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េីមួយ ប្បឡ្េ A ពីរ នមួយការរាំប្េ ការឡបងក/យស់/ណ្ករំណលកថាមពល
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ C ្ំនួនពីរ សមតថាភាព Thunderbolt 3 នមួយការណ្កចាយថាមពល

សនតាិសុខ រន្ធឡស្រ៉ង្តុឡកាែ

រន្ធដកឃីង Thunderbolt 3 មម USB ប្បឡ្េ C

អូឌីយាូ ● ឧបករែ៍ចាក់សឡមួងសកល
● មីប្កូហវេូនអាឡរាកាត់បនថាយសឡមួងរំខាន

វីឡដអូ HDMI 1.4

កម្មវិធីអាន SIM កាត ឧបករែ៍អានកាតមីប្កូសុីមកាតមួយ (កំណែ WWAN ណតបាុឡណាោ ះ)

ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត
មរ៉ង 16. ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតឥតភា្ជ ប ់

ប្បឡ្េ ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតឥតភា្ជ ប់ /ភា្ជ ប់ FIPS 201

វិញ្ញា បនបប្ត ISO ISO14443A

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឡអប្កង់
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឡអប្កង់ 

មុខង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ឡអប្កង់បាះណរមតូ្ 14 អុីញ FHD (1920 x 1080), AR + AS (16:9) WVA SLP (ប្មាម 10
និងសមតថាភាពប៊ិ្សកម្ម)

កម្ពស់ (តំបន់សកម្ម) 6.85 អុីញ (173.99 មម)

េេងង (តំបន់សកម្ម) 12.18 អុីញ (309.31 មម)

អងតត់ប្េូង 14 អុីញ (354.89 មម)

ស៊ុម (AA ឡៅកញចេក់) ● ឡលង៖ 6.02 មម
● ឡប្កាម៖ 8.8 មម
● ្ំឡហសង៖ 3.73 មម
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មរ៉ង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឡអប្កង់ (រានបនតា)

មុខង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

អាងំតង់សុីឡត/ពនួជា (ធម្មម) ● 300 nits ឡៅ 1.63 W (ក្នុងលំនាំមូស្អុិក)
● 150 nits ឡៅ 1.17 W

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz

ការឡមងលពីមុំឡលតាក (អប្បរមា) +/- 89 ដជាឡប្ក

ការឡមងលពីមុំបញររ (អប្បរមា) +/- 89 ដជាឡប្ក

ឡមហា្គ ្ិកណសល 2.07

្ិ្ណសលក្នុងមួយអុីញ (PPI) 157

កប្មិត្ីកណសល 0.161 មម

ជឡប្៉ៅពែ៌ 16.2 M

សមាមាប្តភាពខុសរា្ន  (ធម្មម) 1500:1

រយៈឡពលឡ្ួងយតប (អតិ) 35 មវ

រាបំ្េប៊ិ្ មាន, សកម្ម

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកកាតា រ្ុ្ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ ● 83 ប្រាប់្ុ្៖ អង់ឡរួសអាឡមរិក នថ រារ៉ងំ-កាណាយ កូឡរា រុសសេុី ឡហប្ប៊ ូអង់ឡរួសអនតារនតិ
● 84 ប្រាប់្ុ្ ៖ អង់ឡរួស្ប្ក្ពអង់ឡរួស រារ៉ងំកាណាយឡកប៊ិ្ អាលួជាមាង់ រារ៉ងំ ឡអស្បាា ញ (អាឡមរិកឡាេីន) ែរឌីក អារ៉ា ប់

កាណាយពហុភាស្
● 85 ប្រាប់្ុ្ ៖ ឡប្បសុីល ព័រេុយហា្គ ល់
● 87 ប្រាប់្ុ្ ៖ ជបាុន

េំហំ ● ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត X = 19.05 មម
● ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត Y = 18.05 មម
● Z = 4.15 មម

កាដា រ្ុ្មានពនួជាឡ្ួងងខាងឡប្កាយ មាន

េប្មង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

បនទាះបាះ
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ ● ឡលតាក៖ 1235
● បញររ៖ 695

វិមាប្ត ● េេងង៖ 4.13 អុីញ (105 មម)
● កម្ពស់៖ 2.36 អុីញ (60 មម)
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មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ពហុបាះ រាបំ្េប្មាមប្រាំពហុបាះ

្ំណា:ំ បនទាះបាះមានិសិនស័រ NFC ណដលនជឡប្មងស។

ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
មរ៉ង 20. ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានរាបំ្េ ● Windows 10 Home (64 bit)
● Windows 10 Home (64 bit)

ថ្ម
មរ៉ង 21. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកថ្ម 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● ថ្មលី្ូម បាូលីណមរ 4 ណសល 52 WHr
● ថ្មលី្ូម បាូលីណមរ 6 ណសល 78 WHr

ខា្ន ត 1. 52 WHr

● បឡណាតា យ៖ 250 មម (9.84 អុីញ)
● េេងង៖ 85.80 មម (3.38 អុីញ)
● កំពស់៖ 4.99 មម (0.20 អុីញ)
● េម្ងន់៖ 236.00 ប្ក (0.52 ឡផ្ន)

2. 78 WHr

● បឡណាតា យ៖ 301.67 មម (11.88 អុីញ)
● េេងង៖ 111.36 មម (4.38 អុីញ)
● កំពស់៖ 9.09 មម (0.36 អុីញ)
● េម្ងន់៖ 340 ប្ក (0.75 ឡផ្ន)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 1. 52 WHr - 236 ប្ក (0.52 ឡផ្ន)
2. 78 WHr - 340 ប្ក (0.75 ឡផ្ន)

កមួាងំនវាូល៍ ● 52 WHr - 7.6 V
● 78 WHr - 11.4 V

អាយុកាលជីវិត 52 WHr - វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈឡពលស្កថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) ● 0~15°C ៖ 4 ឡមាា ង
● 16~45°C ៖ 2 ឡមាា ង
● 46~60°C ៖ 3 ឡមាា ង

រយៈឡពលប្បតិបតតាិការ 1. 52 WHr - >= 14 ឡមាា ង
2. 78 WHr - >= 24 ឡមាា ង

្ំណា:ំ ឡពលឡវោប្បតិបតតាិការណប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បនថាយឡប្្ងន ្ំឡពាះលក្ខខែ្ឌ ណដលសុីថាមពលខួាងំ
នក់ោក់

កប្មិតសីតុែហា ភាព៖ ដំឡែងរការ ● ស្ក៖ 0°C ឡៅដល់ 45°C (32°F ឡៅដល់ 113°F)

20 លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 21. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកថ្ម (រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

● មិនស្ក៖ 0°C ឡៅដល់ 70°C (32°F ឡៅដល់ 158°F)

កប្មិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C ឡៅ 65°C (-4°F ឡៅ 149°F)

ថ្មប្រាប់សំណបាត ML1220

Dell Power Manager Capable មាន, DPM 3.0

អាយប់េ័រថាមពល
មរ៉ង 22. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអាយប់េ័រថាមពល 

មុខង្រ ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● 65 W (4 ប្រាប់ 52 Whr) USB ប្បឡ្េ C
● 90 W (6 ណសល 78 Whr) USB ប្បឡ្េ C
● មមរយៈស្ថា នីយ៍េេួល រាំប្េឡយយស្ថា បត្យកម្មការស្ក NVDC

កមួាងំវូលឡ្ួងង្ូល 100 V ca ឡៅ 240 V ca

្រនតាឡ្ួងង្ូល (អតិបរមា) 1.7 A

េំហំអាយប់េ័រ ● 65 W ៖ 22 មម x 66 មម x 99 មម (0.87 អុីញ x 2.6 អុីញ x 3.9 អុីញ)
● 90 W ៖ 22 មម x 66 មម x 130 មម (0.87 អុីញ x 2.6 អុីញ x 5.12 អុីញ)

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz ឡៅដល់ 60 Hz

្រនតាឡ្ួងងឡ្ញ ● 65 W - 3.25 A (បនតា)
● 90 W - 4.5 A (បនតា)

កប្មិតកមួាំងវាូលត៍ឡ្ួងង្ូល 20 VDC

កប្មិតសីតុែហា ភាព (កំពុងដំឡែងរការ) 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

កប្មិតសីតុែហា ភាព (មិនកំពុងដំឡែងរការ) 40°C ឡៅដល់ 70°C (-40°F ឡៅដល់ 158°F)

េំងន់ (ឡផ្ន) 0.476

េំងន់ (រ.ក) 0.216

វិមាប្តរូបរ៉ងប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 23. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

កម្ពស់ កម្ពស់ខាងមុខ - 0.34 អុីញ (8.53 មម)

កម្ពស់ខាងឡប្កាយ - 0.59 អុីញ (14.89 មម)

េេងង 12.59 អុីញ (319.77 មម)

ជឡប្៉ៅ 7.89 អុីញ (199.90 មម)

េម្ងន់ ចាប់ឡលតាងមឡៅ 2.99 ឡផ្ន (1.36 រ.ក)
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បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្មិតបាះពាល់មានក្នុងខ្យល់៖ G1 ដូ្ណដលរានកំែត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 24. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

កំពុងដំឡែងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុែហា ភាព 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បណប្មបប្មនលសំឡែងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 80% (មិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំឡែងមនអតិបរមា = 26°C

10% ឡៅ 95% (មិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំឡែងមនអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិបរមា) 105 G† 40 G‡

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

* រានងស់ណវងឡយយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យណដល្មួងបរិស្ថា នឡប្បងប្រាស់។

NFC

មរ៉ង 25. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នក NFC 

NFC ៖ បឡ្ចេកវិេ្យាេំនាក់េំនងជិតរា្ន

សតាង់យរ NFC ISO/IEC 18092 និង ISO/IEC 21481

រាបំ្េកាត ប្បឡ្េ 1 / ប្បឡ្េ 2 / ប្បឡ្េ 3 / ប្បឡ្េ 4; ISO/IEC 14443-4 stands-based PICC;
ISO/IEC 15693 stands-based VICC ; ISO/IEC 18000-3 ; Kovio

សីតុែហា ភាពប្បតិបតតាិការ -30°C ឡៅ +85° C

សំឡែងម រហូតដល់ 90% RH មិនកក (ឡៅសីតុែហា ភាព 25°C ឡៅ 35°C)

កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដ
ឡនះរជានលក្ខែៈពិឡសសណដលនជឡប្មងសនមួយ Latitude 7400 2-in-1 មានេីមំងឡៅឡលងប៊ូតុងថាមពល។

មរ៉ង 26. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដ 

បរិយ៉យ តនមួ

បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ បាះ

កប្មិតរុែភាពអង្គញាែ 363 dpi

តំបន់អង្គញាែ 7.4 មម x 6 មម

សនតាិសុខ
មរ៉ង 27. ជឡប្មងសសនតាិសុខ 

មាូឌុលកម្មវិធីណដលេុក្ិតតា (TPM) 2.0 រានបញ្្ជ ក់ TPM 2.0 IC FIPS-140-2 យ្់/ រានបញ្្ជ ក់ TCG

Firmware TPM នជឡប្មងស
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មរ៉ង 27. ជឡប្មងសសនតាិសុខ (រានបនតា)

រាបំ្េរន្ធចាក់ឡស្រតួ និងរងវេង់ មាន រន្ធឡស្រ៉ង្តុឡកាែ

កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដ នជឡប្មងស, ឡៅឡលងប៊ូតុងថាមពល (អនុឡោមមម Windows Hello)

ស្្ម តកាតភា្ជ ប់/ឥតភា្ជ ប់ នជឡប្មងស

កញចេប់ឡលទាបងផ្ទា ត់ហាដណវរសនតាិសុខនជឡប្មងស ● កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដបាះ (ឡៅក្នុងប៊ូតុងថាមពល) នមួយ Control Vault 3.0 ឡលទាបងផ្ទា ត់កប្មិតខ្ពស់ឡយយមានការ
បញ្្ជ ក់កប្មិត 3 FIPS 140-2

● ស្្ម តកាតភា្ជ ប់ និង Control Vault 3 ឡលទាបងផ្ទា ត់កប្មិតខ្ពស់កប្មិតខ្ពស់ឡយយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត 3 FIPS
140-2

● កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដបាះ (ឡៅក្នុងប៊ូតុងថាមពល) ស្្ម តកាតភា្ជ ប់, និង Control Vault 3 ឡលទាបងផ្ទា ត់កប្មិតខ្ពស់
ឡយយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត 3 FIPS 140-2

● កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដបាះ (ឡៅក្នុងប៊ូតុងថាមពល) ស្្ម តកាតភា្ជ ប់, ស្្ម តកាតភា្ជ ប់, NFC និង Control Vault 3
ឡលទាបងផ្ទា ត់កប្មិតខ្ពស់ឡយយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត 3 FIPS 140-2

● កាឡមារ៉មុខមាន IR នជឡប្មងស (អនុឡោមមម Windows Hello) នមួយសិនស័រ្ំង្យខួី

ការអនុវតតាបេបញញាតតាិ និងបរិស្ថា ន
មរ៉ង 28. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអនុវតតាបេបញញាតតាិ និងបរិស្ថា ន 

● Energy Star កំណែ 7
● EPEAT Bronze រាន្ុះបញ្ជីឡៅ*

● មានការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ TAA
● រា្ម នស្រធាតុ អាងូណសន/អាឡសនិក
● រា្ម ន BFR/PVC (មិនរួមបញចេូល PSU)

* ៖ សប្មាប់ការ្ូលរួម និង្ំណាត់ថា្ន ក់របស់ប្បឡេសនក់ោក់ សូមឡមងល https://ww2.epeat.net/
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ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបងអ្នកមិនណមននអ្នកជំនាញឡប្បងកុំព្យនេ័រឡេ សូមកុំបតាូរការកំែត់ឡៅក្នុងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ។ ការផួ្ស់បតាូរខួះអា្ឡធវេងឱ្យកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកដំឡែងរការមិនប្តងមប្តូវ។

្ំណា:ំ មុនឡពលអ្នកបតាូរកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ឡយងងសូមណែនាំឱ្យអ្នកសរឡសរព័ត៌មានឡអប្កង់កម្ម វិធីដំឡងងង BIOS សប្មាប់នឯកស្រឡយ៉ងឡៅនថ្ងឡប្កាយ។

ឡប្បងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS សប្មាប់ឡរាលបំែងមួយ្ំនួនដូ្ខាងឡប្កាម៖

● េេួលរានព័ត៌មានអំពីហាដណវរណដលរានដំឡងងងឡៅក្នុងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកដូ្ន្ំនួន RAM និងេំហំននប្យយថាសរឹងលងណដរ។
● ផួ្ស់បតាូរព័ត៌មានការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធ។
● ដំឡងងង ឬផួ្ស់បតាូរជឡប្មងសណដលអា្ឡប្ជងសឡរីសឡយយអ្នកឡប្បង ដូ្នពាក្យសមា្ង ត់អ្នកឡប្បង ប្បឡ្េប្យយថាសរឹងណដលរានដំឡងងង និងការឡបងក ឬបិេឧបករែ៍មូលយ្ឋ នណាមួយ។

ប្បធានបេ :

• មុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំយប់ប៊ូត
• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់ឡដត BIOS ក្នុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
• ExpressSign-in

មុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> ឡៅឡពលណដលងូឡហា្គ  Dell ឡល្ឡងងងឡដងម្បីចាប់ឡលតាងមមុជានុយប៊ូតណតមួយនមួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តងមប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសដំឡងងង BIOS និងការវិនិ្ឆេ័យក៏ប្តូវរានបញចេូលក្នុងមុជានុយឡនះលងណដរ។ ឧបករែ៍ណដលមានឡៅឡលងមុជានុយប៊ូតអាប្ស័យឡលងឧបករែ៍ណដលអា្ប៊ូត
រានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។ មុជានុយឡនះមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលអ្នក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍នក់ោក់ណាមួយ ឬឡដងម្បីបង្ហា ញនូវការវិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការឡប្បងមុជានុយប៊ូតមិនឡធវេងការផួ្ស់បតាូរនូវលំយប់ប៊ូតណដលប្តូវរានលទាុកឡៅក្នុង BIOS ឡងងយ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ប៊ូត UEFI ៖

○ Windows Boot Manager (អ្នកប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)

●

● ជឡប្មងសឡលសេងឡេសត៖

○ ដំឡងងង BIOS
○ BIOS Flash Update (ការអាប់ណដតផួ្ស ់BIOS)
○ ការវិនិ្ឆេ័យ
○ Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំែត់មាូដប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណដលអ្នកឡធវេងប្តូវរានថតេុក បាុណនតាមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្មណតអ្នកចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពនញឡងងងឡលង) ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលពីមុន។

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះឡប្កាម)

ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសយកតនមួឡៅក្នុងប្បអប់ណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតតាមមតំែឡៅក្នុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនឡបងមាន។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Tab (ឡថប) ផួ្ស់េីឡៅនលទាឡផ្តា តបនាទា ប់។

Esc បនដាឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អ្នកពិនិត្យឡមងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅក្នុងឡអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកប្តូវរក្សាការផួ្ស់បដាូរណាមួយភួាមៗ និងចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

លំយប់ប៊ូត
លំយប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងលំយប់ប៊ូតណដលកំែត់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ និងប៊ូតឡយយផ្ទា ល់ឡៅឧបករែ៍នក់ោក ់(ឧេហរែ៍៖ ប្យយអុបេិ្ ឬប្យយថាសរឹង)។ អំងុងឡពលឡតសដាឡយយខួននឯងឡលងថាមពល (POST), ឡៅឡពលនិមិតតាសញ្ញា  Dell ឡ្ញឡងងង អ្នកអា្៖

● Access System Setup (្ូលដំឡែងរការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2
● នាយំកមុជានុយប៊ូតមួយដងឡងងងមកឡយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12

មុជានុយប៊ូតមួយដងបង្ហា ញឧបករែ៍ណដលអ្នកអា្ប៊ូតពីរួមទាំងជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមមាន៖ ជឡប្មងសមជានុយប៊ូតមានដូ្ន៖

● ប្យយ្ល័ត (ឡបងមាន)
● ប្យយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX សមា្គ ល់ឡលខប្យយ SATA។

● ប្យយអុបេិ្ (ឡបងមាន)
● ប្យយថាសរឹង SATA (ឡបងមាន)
● ការវិនិ្ឆេ័យ

្ំណា:ំ ការឡប្ជងសយក Diagnostics(ការវិនិ្ឆេ័យ)នងងបង្ហា ញឡអប្កង ់ePSA diagnostics(ការវិនិ្ឆេ័យ ePSA) ។

ឡអប្កង់លំយប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជឡប្មងស្ូលឡប្បងឡអប្កង់ (System Setup) ដំឡងងងប្បព័ន្ធលងណដរ។

ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ ឡហងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡមួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណដលរានរ៉យក្នុងណល្នកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសេូឡៅ
មរ៉ង 29. េូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន ណល្នកឡនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិឡសសរបស់ហាដណវរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
● រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ
● ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ
● ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្ថា នភាពថ្ម និងប្បឡ្េអាយប់េ័រ AC ណដលរានភា្ជ ប់ឡៅកុំព្យូេ័រ។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកផួ្ស់បតាូរលំយប់ណដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉មណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● Windows Boot Manager
● ជឡប្មងសបញ្ជីប៊ូត

អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកបតាូរជឡប្មងសបញ្ជីប៊ូត

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

○ ឧបករែ៍ចាស់ៗខាងឡប្ៅ
○ UEFI—លំនាឡំដងម

ជឡប្មងសប៊ូតកប្មិតខ្ពស់ អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាស់ៗ។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 25



មរ៉ង 29. េូឡៅ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាស់ៗ—លំនាំឡដងម
● ឡបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកប្រប់ប្រងថាឡតងប្បព័ន្ធលតាល់ដំែងងដល់អ្នកឡប្បងប្រាស់ ឡអាយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ឡពល្ូលឡៅកាន់ណល្នកប៊ូត UEFI ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● ននិ្ចេ, ឡលងកណលងណត HDD ខាងក្នុង—លំនាំឡដងម
● នានិ្ចេ
● មិនណដល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកផួ្ស់បដាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោប្បព័ន្ធ នងងមានប្បសិេ្ធភាពភួាមៗ។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 30. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូដប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ហាដប្យយ SATA ណដលរានរួមបញចេូល។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● រានបិេ
● AHCI—លំនាឡំដងម

Drives ណល្នកទាំងឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឡលសេងៗឡៅឡលងផ្ទា ំង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● SATA-2
● M.2 PCI-e SSD-0

SMART Reporting ណល្នកឡនះប្រប់ប្រងថាឡតង បញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួមប្តូវរានរ៉យការែ៍ឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡលដាងម។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេមមលំនាំឡដងម។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ USB ខាងក្នុង ឬរានរួមបញចេូល។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកការរាំប្េប៊ូតមម USB
● អា្ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ៅ

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

្ំណា:ំ កាតា រ្ុ្ USB និងកែដាុ រ ណតងណតដំឡែងរការឡៅក្នុងការដំឡងងង BIOS ឡយយមិនរិតពីការកំែត់ទាំងឡនះ។

ការកំែត់ Dell ប្បឡ្េ C Dock អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកភា្ជ ប់ឡៅ Dell WD និងប្រនស្រ TB ននស្ថា នីយ៍េេួល (ស្ថា នីយ៍េេួល ប្បឡ្េ C) ឯករ៉ជ្យពីការកំែត់
រ្នាសម្ព័ន្ធ USB និងអាយប់េ័រ thunderbolt ។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt™ អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក ឬបិេជឡប្មងស Thunderbolt ៖

● Thunderbolt (ឡបងកមមលំនាំឡដងម)
● ឡបងកការរាំប្េប៊ូតមម Thunderbolt
● ឡបងកប៊ូតមុននន Thunderbolt (និង PCIe ឡៅឡប្កាយ TBT)

នមួយនងងកប្មិតសនតាិសុខដូ្ខាងឡប្កាម៖

● រា្ម នសនតាិសុខ

26 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 30. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ឡលទាបងផ្ទា ត់អ្នកឡប្បង (ឡបងកមមលំនាឡំដងម)
● ភា្ជ ប់សុវតថាិភាព
● រន្ធឡអប្កង់ និង USB បាុឡណាោ ះ

កុងមក់ Thunderbolt™ សវេ័យប្បវតតាិ ជឡប្មងសឡនះកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ វិធីស្្វសតាឡប្បងឡយយឧបករែ៍បញ្្ជ  Thunderbolt ឡដងម្បីអនុវតតាការរ៉យឡ្ម្ម ះឧបករែ ៍PCIe ។

● Auto Switch ៖ BIOS នងងផួ្ស់បតាូររងង BIOS Assist និង មាូដរ៉យឡ្ម្ម ះឧបករែ ៍Native
Thunderbolt PC ឡដងម្បីេេួលយកអតថាប្បឡយ៉ជន៍ទាំងអស់នន OS ណដលរានដំឡងងង។

● Native Enumeration៖ BIOS នងងយក់ឡរសប្ំឧបករែ៍បញ្្ជ  Thunderbolt ឡៅមាូដ
Native (ឡដងម) (Auto Switching ប្តូវរានបិេ)

● BIOS Assist Enumeration៖ នងងយក់ឡរសប្ំឧបករែ៍បញ្្ជ  Thunderbolt ឡៅមាូដ
BIOS Assist (Auto Switching ប្តូវរានបិេ)

្ំណា:ំ ប្តូវការប៊ូតឡងងងវិញឡដងម្បីឲ្យផួ្ស់បតាូរមានប្បសិេ្ធភាព។

USB PowerShare ជឡប្មងសឡនះ ឡបងក/បិេ លក្ខែៈពិឡសសនន USB PowerShare ។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេមមលំនាំឡដងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណដលរានរួមបញចេូលសប្មាប់៖ មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡបងកអូឌីយ ូប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកនមាប្កូហវេូន
● ឡបងកឧរាល័រខាងក្នុង

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

Keyboard Illumination មុខង្រឡនះឲ្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសមាូដប្បតិបតតាិការរបស់លក្ខែៈពិឡសសនន keyboard illumination ។

● បិេ៖ Keyboard illumination នងងបិេននិ្ចេ ឬ 0%។
● ប្សអាប់៖ ឡបងកលក្ខែៈពិឡសស keyboard illumination ប្តងមកប្មិតពនួជា 50%។
● ្ួជា៖ ឡបងកលក្ខែៈពិឡសស keyboard illumination ប្តងមកប្មិតពនួជា 100%។

រយៈឡពលបិេពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ឡពលឡៅឡលង AC លក្ខែៈពិឡសសឡនះកំែត់រយៈឡពលបិេពនួជាកាតា រ្ុ្ឡៅឡពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានឡយត្ូលឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។

ជឡប្មងសមាន៖

● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី(លំនាឡំដងម)
● 15 វិនាេី
● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនណដល

រយៈឡពលបិេពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ឡពលឡៅឡលងថ្ម លក្ខែៈពិឡសសឡនះកំែត់រយៈឡពលបិេពនួជាកាតា រ្ុ្ឡៅឡពលប្បព័ន្ធឡប្បងប្រាស់ណតឡលងថាមពលថ្មបាុឡណាោ ះ។

ជឡប្មងសមាន៖

● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី(លំនាឡំដងម)
● 15 វិនាេី
● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនណដល

Touchscreen ជឡប្មងសឡនះប្រប់ប្រង ថាឡតងឡអប្កង់បាះប្តូវរានឡបងក ឬបិេ។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 27



មរ៉ង 30. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

Unobtrusive Mode ឡៅឡពលឡបងក ្ុ្ Fn+F7 នងងបិេប្រប់ពនួជា និងការបឡញចេញសំឡងងក្នុងប្បព័ន្ធ។ ្ុ្ Fn+F7 ឡដងម្បីបនតាប្បតិបតតាិការនធម្មម។

លំនាឡំដងមរជាបិេ។

កម្ម វិធីអានស្្ន មប្មាមនដ ឡបងក ឬបិេកម្ម វិធីអានស្្ន មប្មាមនដ ឬសមតថាភាព Single Sign On (្ុះឡ្ម្ម ះឡប្បងណតមួយដង) របស់កម្ម វិធីអានស្្ន មប្មាមនដ។

● ឡបងកឧបករែ៍កម្ម វិធីអានស្្ន មប្មាមនដ៖ ឡបងកមមលំនាឡំដងម
● ឡបងក Single Sign On របស់កម្ម វិធីអានស្្ន មប្មាមនដ៖ ឡបងកមមលំនាឡំដងម

ឧបករែ៍ឡលសេងៗ អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍នានាឡៅឡលងប្បពន្ធ័។

● ឡបងកកាឡមរ៉ា —លំនាឡំដងម
● ឡបងកកាតសុវតថាិភាពឌីជីថល (SD)
● ប៊ូតមមកាតសុវតថាិភាពឌីជីថល (SD) - បិេ
● ប៊ូតសប្មាប់ណតអានននកាតសុវតថាិភាពឌីជីថល (SD) - បិេ

ជឡប្មងសឡអប្កង់ វីឡដអូ
មរ៉ង 31. វីឡដអូ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កប្មិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកកំែត់កប្មិតពនួជាឡអប្កង់ឡយយណល្អកឡៅឡលងប្ប្ពថាមពល។ ឡៅឡលងថ្ម (50% លំនាឡំដងម) និងឡៅឡលង AC
(100% លំនាឡំដងម)។

Dynamic Backlight Control ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេ Dynamic Backlight Control ប្បសិនឡបងឡអប្កង់រាបំ្េលក្ខែៈពិឡសសឡនះ។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 32. សនតាិសុខ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង (admin)។

ការបញចេូលេិន្នន័យឡដងម្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
● បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK (យល់ប្ពម) ឡៅឡពលអ្នកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់។

្ំណា:ំ ឡៅឡពលងក្ូលដំបូង ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូវរានយក់សមា្គ ល់ថា “មិនរានកំែត”់។ ដូឡ្្នះពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវណតកំែត់ឡៅឡពលដំបូងណដលឡោកអ្នកងក្ូល ឡហងយបនាទា ប់មកឡោកអ្នកអា្
ផួ្ស់បតាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលេិន្នន័យឡដងម្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
● បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK (យល់ប្ពម) ឡៅឡពលអ្នកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់។

្ំណា:ំ ឡៅឡពលងក្ូលដំបូង ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូវរានយក់សមា្គ ល់ថា “មិនរានកំែត”់។ ដូឡ្្នះពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវណតកំែត់ឡៅឡពលដំបូងណដលឡោកអ្នកងក្ូល ឡហងយបនាទា ប់មកឡោកអ្នកអា្
ផួ្ស់បតាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

28 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 32. សនតាិសុខ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបង្ខំជឡប្មងសឡៅនកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំននិ្ចេ។

● ឡបងកពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

Password Configuration ឡោកអ្នកអា្កំែត់្ំនួនតួននពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នក។ អប្ប = 4, អតិ = 32

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុង ឡៅឡពលងប្តូវរានកំែត់កំងុងឡពលចាប់ឡលតាងមប្បព័ន្ធឡងងង វិញ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● បិេ—លំនាឡំដងម
● រំលងការចាប់ឡលដាងមឡងងងវិញ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

● អនុញ្ញា តការណកណប្បពាក្យសមា្ង ត់មិនណមនអ្នកប្រប់ប្រង

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

Non-Admin Setup
Changes

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ថាឡតងប្តូវកំែត់ជឡប្មងសដំឡងងងប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។ ប្បសិនឡបងបិេជឡប្មងសដំឡងងងប្តូវរានចាក់ឡស្រឡយយពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រង។

● អនុញ្ញា តឲ្យបដាូរការបិេប្បតិបតតាិឡលងបណាដា ញឥតណខសេ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

UEFI Capsule Firmware
Updates

អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡធវេងការអាប់ណដតប្បព័ន្ធ BIOS មមរយៈកញចេប់ UEFI Capsule Firmware ។

● ឡបងកការអាប់ណដត UEFI Capsule Firmware

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកឡបងក ឬបិេមាូឌុលកម្មវិធីេុកិតតា (TPM) អំងុងឡពល POST ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● TPM ឡបងក—លំនាំឡដងម
● លុប
● PPI Bypass សប្មាប ់Enable Command—លំនាឡំដងម
● PPI Bypass សប្មាប់ Enable Command
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្មះ
● អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់—លំនាំឡដងម
● ឡបងកេំហំលទាុកសំខាន់—លំនាឡំដងម
● SHA-256—លំនាឡំដងម

Absolute® ណល្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងកបិេ ឬបិេអុីនធជាឡហវេសមូឌុល BIOS នអនិន្វនតាយ៍ននឡសងកម្ម Absolute Persistence Module ណដលនជឡប្មងសបណនថាមពី Absolute®
Software ។

ការ្ូលឡប្បងកាដា រ្ុ្ OROM ជឡប្មងសឡនះកំែត់ ថាឡតងអ្នកឡប្បងអា្បញចេូលជឡប្មងសឡអប្កង់កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ ROM មមរយៈប្រាប់្ុ្អំងុងឡពលប៊ូតឬអត់។ នពិឡសសជឡប្មងសឡនះមានសមតថាភាពការពារការ្ូលឡៅកាន់ Intel® RAID(Ctrl

+I) ឬ Intel® Management Engine BIOS Extension (Ctrl+P/F12) ។

ជឡប្មងសមាន៖

● ឡបងក
● ឡបងកមួយដង
● បិេ

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នករ៉រ៉ងំអ្នកឡប្បងប្រាស់ពីការ្ូលបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

● ឡបងកការចាក់ឡស្រការកំែត់អ្នកប្រប់ប្រង

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

ការចាក់ឡស្រពាក្យសមា្ង ត់ឡម អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកបិេការរាបំ្េពាក្យសមា្ង ត់ឡម។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 29



មរ៉ង 32. សនតាិសុខ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ការចាក់ឡស្រពាក្យសមា្ង ត់ឡម

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

្ំណា:ំ ពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹងរួរណតប្តូវរានជប្មះមុននងងការកំែត់អា្ប្តូវរានផួ្ស់បតាូរ។

ការកាត់បនថាយសនតាិសុខ SMM អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក ឬបិេការកាត់បនថាយសនតាិសុខ UEFI SMM បណនថាម។

● ការកាត់បនថាយសនតាិសុខ SMM

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ប៊ូតមានសុវតថាិភាព
មរ៉ង 33. ប៊ូតមានសុវតថាិភាព 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកឡបងកឡអាយដំឡែងរការ ឫបិេមិនឡអាយដំឡែងរការ មុខង្រប៊ូតមានសុវតថាិភាព។

● ឡបងកការប៊ូតមានសុវតថាិភាព—លំនាឡំដងម

មាូដប៊ូតមានសុវតថាិភាព ការណកណប្បឡលងមាូដដំឡែងរការប៊ូតមានសុវតថាិភាព នងងឡធវេងឡអាយមានការផួ្ស់បតាូរនូវលក្ខែៈប៊ូតមានសុវតថាិភាពណដលអនុញ្ញា តឡអាយមានការងយតនមួឡលង
ហតថាឡលខាប្យយវឺ UEFI ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● មាូដយកពប្ង្យ—លំនាំឡដងម
● មាូតស្វនកម្ម

Expert Key Management ឡបងក ឬបិេ Expert Key Management (ការប្រប់ប្រង ប្រាប់្ុ្ជំនាញ)

● ឡបងកមាូដមមតប្មូវការ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ជឡប្មងសការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្មាូដមមតប្មូវការមានដូ្ន៖

● PK—លំនាឡំដងម
● KEK
● db
● dbx

ជឡប្មងសឡអប្កង់បណនថាមសប្មាប់ការពារសូហវេណវរ Intel

មរ៉ង 34. Intel Software Guard Extensions 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ណល្នកឡនះកំែត់ឲ្យអ្នកលដាល់នូវបរិស្ថា នណដលមានសុវតថាិភាពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដ/រក្សាេុកព័ត៌មានរឡសងបឡៅក្នុងបរិបេ OS សំខាន់។ ជឡប្មងស
ទាងំឡនះរួមមាន៖

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● Software controlled (ប្រប់ប្រងឡយយសូហវេណវរ)—លំនាំឡដងម

េំហំអង្គ្ងចាំបណនថាម ជឡប្មងសឡនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(េំហំអង្គ្ងចាំរក្សាេុកបណនថាមរបស់
SGX) ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

30 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 34. Intel Software Guard Extensions (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB—លំនាឡំដងម

ការអនុវតតា
មរ៉ង 35. ការអនុវតតា 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រឡនះបញ្្ជ ក់ ថាឡតងដំឡែងរការនងងឡបងកស្នូលមួយ ឬស្នូលទាងំអស់។ ការអនុវតតាននកម្ម វិធីមួយ្ំនួននងងប្តូវប្បឡសងរឡងងងនមួយស្នូលបណនថាម។

● ទាងំអស់—លំនាឡំដងម
● 1
● 2
● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel SpeedStep របស់អង្គដំឡែងរការ។

● ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេស្ថា នភាពឡដករបស់អង្គដំឡែងរការបណនថាម។

● ស្ថា នភាព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

Intel® TurboBoost™ ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេមាូដ Intel® TurboBoost™ របស់អង្គដំឡែងរការ

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

● រានបិេ
● រានឡបងក—លំនាំឡដងម

ការប្រប់ប្រងថាមពល
មរ៉ង 36. ការប្រប់ប្រងថាមពល 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតតាិឡៅឡពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

● ភាញា ក់ឡៅឡលង AC

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ឡបងក Intel Speed Shift
Technology (បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡល្បនន
Intel)

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្បងឡដងម្បី ឡបងក/បិេ Intel Speed Shift Technology ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកកំែត់ឡពលឡវោណដលកុំព្យូេ័រប្តូវឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតតាិ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● បិេ—លំនាឡំដងម
● ឡរសងរ៉ល់នថ្ង
● រ៉ល់នថ្ងឡធវេងការ
● ឡប្ជងសនថ្ង

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 31



មរ៉ង 36. ការប្រប់ប្រងថាមពល (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដងម្បីដំឡែងរការប្បព័ន្ធពីមាូដរង់ចាំ។

● Enable USB Wake Support
● ភាញា ក់ឡពលឡយត Dell USB-C Dock

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុឥតណខសេ ប្បសិនឡបងឡបងកដំឡែងរការ លក្ខែៈពិឡសសឡនះដងងពីការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធឡៅបណាតា ញមានណខសេ ឡហងយបនាទា ប់មកបិេបណាតា ញវិេ្យុឥតណខសេណដលរានឡប្ជងសឡរីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។ បនាទា ប់ពីផ្តា ្់ពីបណាតា ញមានណខសេ
បណាតា ញវិេ្យុឥតណខសេនងងប្តូវឡបងកវិញ។

● ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុ WLAN

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

បិេ Sleep (ការឡដក) ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឱ្យអ្នករ៉ងំខទាប់ការ្ូលឡដកឡៅក្នុងបរិយ៉កាស OS ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសស Peak shift ។ ជឡប្មងសឡនះ ឡៅឡពលឡបងក កាត់បនថាយការឡប្បងប្រាស់ថាមពល AC ឡៅឡពលតប្មូវការខ្ពស់។ ថ្មមិនប្តូវរានស្កឡៅ្ឡនួាះឡពលចាប់ឡលតាងម Peak
Shift និងបញចេប់។

ឡពលចាប់ឡលតាងម និងបញចេប់ Peak Shift អា្ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់នថ្ងឡធវេងការទាងំអស់។

ជឡប្មងសឡនះកំែត់កប្មិតស្កថ្ម (15 % ឡៅ 100 %)

Advanced Battery Charge
Configuration

ជឡប្មងសឡនះឲ្យអ្នកបឡងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ ឡយយឡបងកជឡប្មងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អ្នកឡប្បង វិធីស្កសតាង់យ និងបឡ្ចេកឡេសឡលសេងឡេសត និងក្នុងអំងុងឡពលឡប្ៅឡមាា ងឡធវេងការឡដងម្បីបឡងតងនអាយុថ្ម។

មាូត Advanced Battery Charge អា្ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់នថ្ងឡធវេងការទាងំអស់។

រ្នាសម្ព័ន្ធស្កថ្ម្ម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសមាូដស្កថ្ម។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ណប្បប្បនល—លំនាំឡដងម
● សតាង់យរ - ស្កថ្មអ្នកឲ្យឡពញក្នុងកប្មិតសតាង់យរ។
● ExpressCharge- ថ្មស្កក្នុងរយៈឡពលខួីឡយយឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេក វិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● ការឡប្បងប្រាស់ AC ន្ម្បង
● ផ្ទា ល់ខួនន

ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីសមុខង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ អ្នកអា្កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធចាប់ឡលតាងមមុខង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ និងបញរប់មុខង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ។

្ំណា:ំ មាូដស្កថ្មទាងំអស់មិនអា្ឡប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បឡ្េរានឡេ។

ឥរិយ៉បេ POST

មរ៉ង 37. ឥរិយ៉បេ POST 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធឡៅឡពលអ្នកឡប្បងអាយប់េ័រថាមពលនក់ោក់។

● ឡបងកការប្ពមានពីអាយប់េ័រ—លំនាឡំដងម

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមុខង្រចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ឡលខ ឡៅឡពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

● ឡបងក Numlock—លំនាំឡដងម

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរា្ន រងងប្រាប់្ុ្ទាងំពីរ <Fn> +<Esc> បិេឡបងកលក្ខែៈសំខាន់របស ់F1–F12 រងងមុខង្រសដាង់យរ និងមុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនឡបងអ្នកបិេជឡប្មងសឡនះ ឡនាះអ្នកមិនអា្បិេឡបងក
លក្ខែៈសំខាន់ននប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះរានឡេ។

● Fn Lock—លំនាឡំដងម

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

32 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 37. ឥរិយ៉បេ POST (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● មាូដចាក់ឡស្ បិេ/សដាង់យរ
● មាូដចាក់ឡស្រឡបងក/បនាទា ប់បនសេំ—លំនាឡំដងម

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងនឡល្បននដំឡែងរការប៊ូតឡយយរំលងជំហាន្បរា្ន មួយ្ំនួន។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● តិ្តួ្—លំនាឡំដងម
● លម្អិត
● សវេ័យប្បវតតាិ

Extended BIOS POST
Time

អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកបឡងតងតការពន្យារឡពលមុនប៊ូតបណនថាម។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● 0 វិនាេី—លំនាឡំដងម
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

ងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់ អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងកងូឡរាឡពញឡអប្កង់ ឡបងរូបភាពប្តូវនងងរុែភាពបង្ហា ញរបស់ឡអប្កង់។

● ឡបងកងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្ញា តឱ្យឡោកអ្នកឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡលសេងៗឡដងម្បីឈប់ បញចេូល និងរង់ចាំការបញចេូលរបស់អ្នកឡប្បង បនតាឡៅឡពលការប្ពមានប្តូវរានរកឡឃងញបាុណនតាផ្្អ កឡៅប្តង់កំហុស ឬបនតាទាងំឡៅឡពល កំហុសប្តូវរានរកឡឃងញកំងុងឡពលដំឡែងរការ
POST ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● លតាល់ដំែងងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស—លំនាំឡដងម
● បនតាឡពលមានការប្ពមាន
● បនតាឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

សញ្ញា បង្ហា ញជី វិត ជឡប្មងសឡនះ អនុញ្ញា តឲ្យប្បព័ន្ធបញ្្ជ ក់ឡៅឡពល POST ប៊ូតថា ប៊ូតុងថាមពលប្តូវរានដងងថា្ុ្ ណដលអ្នកឡប្បងអា្ដងងឡយយសំឡលង ឬមានអារម្មែ៍ដងង។

● ឡបងក សញ្ញា បង្ហា ញជីវិតមមអូឌីយាូ
● ឡបងក សញ្ញា បង្ហា ញជីវិតមមការបង្ហា ញ
● ឡបងក សញ្ញា បង្ហា ញជីវិតមមពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្

លេ្ធភាពប្រប់ប្រង
មរ៉ង 38. លេ្ធភាពប្រប់ប្រង 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB ឡៅឡពលឡបងក Intel AMT អា្ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡយយឯកស្រអនុញ្ញា តមូលយ្ឋ នមមរយៈឧបករែ៍លទាុក USB

លួូវកាត់ MEBx ជឡប្មងឡនះសបញ្្ជ ក់ ថាឡតងមុខង្រលួូវកាត់ MEBx រួរប្តូវរានឡបងកឬឡេ ឡៅឡពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម
មរ៉ង 39. ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Virtualization ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) អា្ឡប្បងសមតថាភាពណល្នករឹងបណនថាមណដលលតាល់ឡយយបឡ្ចេក វិេ្យានិម្មិត Intel ។

● ឡបងកបឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតរបស់ Intel។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។
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មរ៉ង 39. ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ ឡបងក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់សមតថាភាពហាដណវរបណនថាមណដលលដាល់ឡយយបឡ្ចេក វិេ្យានិម្មិត Intel® សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

● ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

ការប្បតិបតតាិណដលរានេុក្ិតតា ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (MVMM) អា្ឡប្បងសមតថាភាពណល្នករឹងបណនថាមណដលលតាល់ឡយយបឡ្ចេក វិេ្យាប្បតិបតតាិណដលរានេុក្ិតតា Intel® ។

្ំណា:ំ TPM ប្តូវណតឡបងកឡហងយសកម្ម និងបឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិត ប្ពមទាំង VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ ប្តូវណតរានឡបងកឡដងម្បីឡប្បងលក្ខែៈពិឡសសឡនះ។

ជឡប្មងសឥតណខសេ
មរ៉ង 40. ឥតណខសេ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កុងមក់រា្ម នណខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណដលអា្ប្តូវរានប្រប់ប្រងឡយយកុងមក់ឥតណខសេ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរួមមាន៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● WWAN
● GPS (ឡៅឡលងមាូឌុល WWAN)
● WLAN
● Bluetooth®

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

Wireless Device Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងក្នុង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● WWAN/GPS
● WLAN
● Bluetooth®
● ស្្ម តកាតឥតភា្ជ ប់/ NFC

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

ការណថទាំ
មរ៉ង 41. ការណថទា ំ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងតសួ្កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសួ្កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកឡធវេងការប្តលប់ឡៅកាន់ហវេជាមណវរប្បព័ន្ធ។

● អនុញ្ញា តិឡអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

Data Wipe អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកលុបឡចាលនូវេិន្នន័យយ៉ា ងមានសុវតថាិភាពពីឧបករែ៍លទាុកខាងក្នុងទាំងអស់។

● លុបឡចាលឡៅឡពលប៊ូតបនាទា ប់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។
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មរ៉ង 41. ការណថទាំ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការស្តា រ Bios ឡងងងវិញ ការស្តា រ BIOS ឡងងងវិញពីប្យយថាសរឹង—ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងម។ អនុញ្ញា តឡអាយឡធវេងការស្តា រ BIOS ណដលខូ្ ពីឯកស្រទាញយករានឡៅឡលងHDD ឫក៏ USB ខាងឡប្ៅ។

ការស្តា រ BIOS ឡងងងវិញឡយយសវេ័យប្បវតតាិ— អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកទាញយក BIOS ឡយយសវេ័យប្បវតតាិ។

្ំណា:ំ ការស្តា រ BIOS ឡងងងវិញពីប្យយថាសរឹង មិនរួរឡបងកឡអាយដំឡែងរការឡនាះឡេ។

ណតងណតប្តនតពិនិត្យការរួមបញចេូលរា្ន —ឡធវេងការប្តនតពិនិត្យរ៉ល់ឡពលប៊ូត។

កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 42. កំែត់ឡហតុបណាដា ញ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ប្ពងតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡមងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍ POST ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍កំឡៅ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡមងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(កំឡៅ) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍ថាមពល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡមងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(ថាមពល) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការអាប់ឡដត BIOS ក្នុង Windows

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

សូមណែនាឲំ្យអាប់ណដត BIOS (ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡៅឡពលអ្នកឡយះដូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនឡបងមានការអាប់ណដត។ ្ំឡពាះកុំព្យូេ័រយួរនដ ប្តូវប្រាកដថា ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកប្តូវរានស្កឡពញ ឡហងយរានភា្ជ ប់ឡៅប្ពីឡ្ួងង។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបង BitLocker ប្តូវរានឡបងក ឡនាះងប្តូវណតផ្្អ កមុនឡពលអាប់ណដត BIOS ប្បព័ន្ធ ឡហងយបនាទា ប់មកប្តូវរានឡបងកឡងងង វិញបនាទា ប់ពីការអាប់ណដត BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ចាប់ឡលដាងមកុំព្យូេ័រឡងងងវិញ។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។

● បញចេូល Service Tag(សួ្កឡសងកម្ម) ឬ Express Service Code(កូដឡសងកម្មរហ័ស) រួ្្ុ្ឡលង Submit(បញ្ជូន)។
● ្ុ្ Detect Product (ណសវេងរកលលិតលល) ឡហងយអនុវតតាមមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

3. ប្បសិនឡបងអ្នកមិនអា្រកឡឃងញ ឬណសវេងរកសួ្កឡសងកម្មឡេ សូម្ុ្Choose from all products (ឡប្ជងសឡរីសពីប្រប់លលិតលល)។
4. ឡប្ជងសយក ប្បឡ្េលលិតលល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ ឡប្ជងសយកប្បឡ្េណដលប្តងមប្តូវឡដងម្បីឡៅដល់េំព័រលលិតលល

5. ឡប្ជងសយកមាូណដលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក និងេំព័រ Product Support(រាំប្េលលិតលល) ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកណដលរានបង្ហា ញឡងងង។
6. ្ុ្ឡលង Get drivers (េេួលយកប្យយវឺ) រួ្្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្យយវឺនិងទាញយក)។

ណល្នកប្យយវឺ និងណល្នកទាញយករានឡបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកឡយយខួននឯង)។
8. ្ុ្ BIOS ឡដងម្បីឡមងលកំណែ BIOS។
9. កំែត់ឡមងលឯកស្រ BIOS ្ុងឡប្កាយបំលុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. ឡប្ជងសយកវិធីស្្វសតាទាញយកណដលឡពញ្ិតតាឡៅក្នុងបង្អន្ សូមឡប្ជងសយកវិធីស្្វសតាទាញយករបស់អ្នកឡៅខាងឡប្កាមឡនះ ្ុ្ឡលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បង្អន្ File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញឡងងង។
11. ្ុ្ឡលង Save(រក្សាេុក) ឡដងម្បីរក្សាេុកឯកស្រឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
12. ្ុ្ឡលង Run(ដំឡែងរការ) ឡដងម្បីដំឡងងងការកំែត់ BIOS ណដលរានអាប់ឡដតឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អនុវតតាមមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់
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ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅឡលងប្បព័ន្ធនមួយនងង BitLocker ណដលរានឡបងក

ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្្អ កមុននងងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយណដលឡោកអ្នកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ ងនងងមិនស្្គ ល់កូនឡស្ BitLocker ឡេ។ ឡោកអ្នកនងងប្តូវរានសួរភួាមៗឲ្យបញចេូលកូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រឡបសបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមតាងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញមិនស្្គ ល់ ឡនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិន្នន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡងងង វិញណដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថាមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡែះដងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS ឡយយឡប្បង USB

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធមិនអា្ដំឡែងរការឡៅក្នុង Windows បាុណនតាចាំរា្់ប្តូវបនាទា ន់សម័យ BIOS, ទាញយកឯកស្រ BIOS ឡយយឡប្បងប្បព័ន្ធឡលសេងឡេសតនិងរក្សាេុកងឡៅក្នុងហាវេា ស USB ណដលអា្ចាប់ឡលតាងមប៊ូត រាន។

្ំណា:ំ ឡោកអ្នកចាំរា្់ឡប្បងហាវេា ស USB ណដលអា្ចាប់ឡលតាងមប៊ូតរាន។ សូមឡមងល្ំនុ្ខាងឡប្កាមសប្មាប់ព័ត៌មានពិស្តា របណនថាម៖ https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកស្រ BIOS update .EXE ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធឡលសេងឡេសត។
2. ្មួងឯកស្រ e.g. O9010A12.EXE យក់ក្នុងហាវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។
3. ស៊កបញចេូលហាវេា ស USB ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធណដលតប្មូវឲ្យមានការបនាទា ន់សម័យ BIOS។
4. ចាប់ឡលតាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ និង្ុ្ F12 ឡពលនិមិតតាសញ្ញា  Dell ឡល្ឡងងងឡដងម្បីបង្ហា ញ One Time Boot Menu. (មុជានុយប៊ូតណតមួយដង)
5. ឡប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូមឡប្ជងសឡរីស USB Storage Device (ឧបករែ៍រក្សាេុក USB) និង្ុ្ Return (ប្តលប់) ។
6. ប្បព័ន្ធនងងចាប់ឡលតាងម ក្នុង Diag C:\> prompt.

7. ្ុ្ឡបងកឯកស្រឡយយងយឡ្ម្ម ះឯកស្រឡពញ ឧទាហរែ៍ O9010A12.exe រួ្្ុ្ Return (ប្តលប)់។
8. BIOS Update Utility នងងឡល្ឡងងង ឡធវេងមមការណែនា ំឡៅឡលងឡអប្កង់។

រូប 1. ឡអប្កង់ DOS BIOS ណដលរានបនាទា ន់សម័យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
មរ៉ង 43. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរសប្ំ 

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អ្នក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡប្បងនិងឡធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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អ្នកអា្បឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដងម្បីការពារសុវតថាិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យសមា្ង ត់លដាល់ជូននូវសនតាិសុខកប្មិតមូលយ្ឋ នសប្មាប់េិន្នន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិន្នន័យណដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ប្បសិនឡបងងមិនរានចាក់ឡស្ ឬេុកឡចាលឡយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

ការយក់ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធ

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

អ្នកអា្យក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអ្នកប្រប់ប្រង) ថ្មីរានណតឡពលណដល មិនទាន់ដំឡងងង។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡៅឡលងឡអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡប្ជងសយកSystem Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ឡហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
ឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡប្ជងសឡរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អ្នកប្រប់ប្រង) និងបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅក្នុងកណនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
ឡប្បងការណែនាដំូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បីលដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

● ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
● ពាក្យសមា្ង ត់មិនអា្មានឡលខចាប់ពី 0 ដល់ 9 រានឡេ។
● តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្ឡប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំមិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
● មានណតតួអកសេរពិឡសសដូ្ខាងឡប្កាមណដលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ដកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលអ្នករានបញចេូលមុនឡៅក្នុងណល្នក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី រួ្្ុ្ OK (យល់ប្ពម)។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនងងឡស្នងសុំអ្នកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ឡលង Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡលដាងមឡងងងវិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធណដលមានប្ស្ប់

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

ប្តូវធានាថា ស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡយះឡស្រ (ឡៅក្នុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប់។ អ្នកមិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប់ឡេ ប្បសិនឡបងស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡស្រ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ឡៅក្នុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡប្ជងសយកSystem Security(សនតាិសុខប្បព័ន្ធ)ឡហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
ឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡៅក្នុងឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ឡលទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានឡយះឡស្។
3. ឡប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬឡថប)។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬឡថប)។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នក ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង សូម្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនឡបងអ្នកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុប ឡៅឡពលមានការណកណប្ប។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនងងឡស្នងសុំអ្នកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡលដាងមឡងងងវិញ។
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ExpressSign-in

ឡៅឡលងប្បព័ន្ធ Dell Latitude, សិនស័រ្ំង្យខួីអា្្ូលឡប្បងរានឡៅឡពលប្បព័ន្ធឡបងក ឬឡៅក្នុងមាូដឡដក។ ស្ថា នភាពប្តងមប្តូវរបស់អង្គញាែ្ំង្យខួីរជា Near (ជិត)និង Enable with external monitor (ឡបងកនមួយនងងមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ)។
មុខង្រអង្គញាែ្ំង្យខួីប្តូវរានបិេឡយយសវេ័យប្បវតតាិខែៈឡពលណដលកុំព្យូេ័រយួរនដសថាិតក្នុងស្ថា នភាពឡបងក ឡហងយថ្មណដលឡៅសល់របស់កុំព្យូេ័រយួរនដមានតិ្នង 30 នាេី។

លក្ខែៈ ExpressSign-in ឡៅក្នុងស្ថា នភាពជិត
មរ៉ងខាងឡប្កាមពន្យល់ពីឥរិយ៉បេស្ថា នភាពឡៅ ជិត ៖

្ំណា:ំ អនតារមុខអ្នកឡប្បង Dell ExpressSign-in រជានលក្ខែៈពិឡសសអង្គញាែ្ំង្យខួីឡៅក្នុងកុំព្យូេ័រយួរនដ Dell Latitude 7400 2-in-1 ។

្ំណា:ំ ឡៅក្នុងផ្ទា ងំ ExpressSign-in ្ុ្ Go ឡៅណក្បរ Setup facial recognition ឡដងម្បីចាប់ឡលតាងមជឡប្មងស Windows Hello facial sign-in ។

មរ៉ង 44. ឥរិយ៉បថស្ថា នភាពឡៅជិត 

ស្ថា នភាពប្បព័ន្ធ បរិយ៉យ

ឡបងក/សំងំ យស់ប្បព័ន្ធឡៅឡពលអ្នកឡប្បងសថាិតឡៅក្នុងបរិឡវែរបស់សិនស័រ (FoV) ននប្បព័ន្ធក្នុងកំងុងឡពលស្ថា នភាពឡដក ឡហងយឡ្ួងង LED បឡញចេញពនួជា
សប្កាស់ ឬឡៅក្នុងស្ថា នភាពសំងំ។

្ំណា:ំ អង្គញាែមិនយស់ប្បព័ន្ធឡ្ញពីស្ថា នភាពណដលមានថាមពលទាបណដលមានថ្មតិ្នង 30 នាេីឡេ។

្ំណា:ំ អង្គញាែមិនរាបំ្េប្បព័ន្ធភាញា ក់ពីស្ថា នភាពសំងំ និងស្ថា នភាពបិេថាមពលឡេ។

បិេ មិនយស់ប្បព័ន្ធពីស្ថា នភាពថ្មណាមួយសូម្បីណតឡៅឡពលណដលអ្នកឡប្បងឡៅក្នុងបរិឡវែរបស់អង្គញាែ (FoV) ។

ExpressSign-in នមួយស្ថា នភាពឡប្បងប្រាស់មាូនីេ័រខាងឡប្ៅ
អ្នកអា្ឡប្ជងសឡរីសឡបងក ExpressSign-in ខែៈឡពលភា្ជ ប់ឡៅមាូនីេ័រខាងឡប្ៅឡៅ Yes ឡដងម្បីរក្សាមុខង្រ ExpressSign-in ឱ្យឡៅដំឡែងរការឡទាះបីនមាូនីេ័រខាងឡប្ៅប្តូវរានភា្ជ ប់ក៏ឡយយ។ ឡប្ជងសឡរីស No ឡដងម្បីបិេមុខង្របឡណាតា ះអាសន្ន
ExpressSign-in នមួយមាូនីេ័រខាងឡប្ៅណដលរានភា្ជ ប់។ មរ៉ងខាងឡប្កាមពន្យល់ពីលក្ខែៈស្ថា នភាពឡប្បងប្រាស់មាូនីេ័រខាងឡប្ៅ៖

មរ៉ង 45. ឥរិយ៉បថស្ថា នភាពឡប្បងមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ 

ស្ថា នភាពប្បព័ន្ធ បរិយ៉យ

មាន ប្បសិនឡបង ប្បព័ន្ធប្តូវរានភា្ជ ប់ឡៅមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ ឡនាះសិនស័រ្ំង្យខួីពិនិត្យថាឡតងអ្នកឡប្បងសថាិតឡៅក្នុង FoV របស់សិនស័រឬឡេ។

ឡេ ឡនះរជានស្ថា នភាពឡដងម ឡហងយស្ថា នភាពប្បព័ន្ធឡៅណតមិនផួ្ស់បតាូរ សូម្បីណតអ្នកឡប្បងឡៅឡប្ៅ FoV របស់សិនស័រ។

អុីនធជាឡហវេសអ្នកឡប្បង ExpressSign-in ឡៅក្នុងស្ថា នភាពឡប្បងមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ
ឡៅឡពលមាូនីេ័រខាងឡប្ៅមួយ ឬឡប្្ងនប្តូវរានភា្ជ ប់ឡៅប្បព័ន្ធ ឡហងយស្ថា នភាព Near ឬ Away ប្តូវរានឡបងក ឡនាះផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ប្តូវរានបង្ហា ញឡៅឡលងមាូនីេ័របឋម ឡហងយអ្នកអា្ឡប្ជងសឡរីស Yes ឬ No ឡដងម្បីឡបងក ឬបិេអង្គញាែ្ំង្យខួី។

ប្បសិនឡបង ឡោកអ្នកឡប្ជងសឡរីស Yes ឡនាះសិនស័រ្ំង្យខួ ីប្តូវរានឡបងក។ ប្បសិនឡបង ឡោកអ្នកឡប្ជងសឡរីស No ឡនាះសិនស័រ្ំង្យខួី មិនប្តូវរានឡបងក។ ប្បសិនឡបង ឡោកអ្នកឡប្ជងសឡរីសប្បអប់ Do not show again (មិនបង្ហា ញមដាងឡេសត) ឡនាះស្រណដលថា អ្នកឡប្បង
ប្តូវណតសថាិតឡៅក្នុង FoV របស់សិនស័រឡដងម្បីឲ្យលក្ខែៈពិឡសសឡនាះដំឡែងរការឡយយប្បប្កតី មិនប្តូវរានបង្ហា ញរហូតដល់ជឡប្មងសប្តូវរានឡបងកឡយយនដមតាងឡេសត។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងមាូនីេ័រនឡប្្ងនប្តូវរានភា្ជ ប់ ឡនាះផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ប្តូវរានបង្ហា ញណតឡលងមាូនីេ័រេីមួយណដលប្តូវរានភា្ជ ប់ឡៅប្បព័ន្ធ និងមិនណមនមាូនីេ័របនតាបនាទា ប់ឡេ។

ដំឡែងរការរូបតំណាង Dell ExpressSign-in/Systray

កម្មវិធី Dell ExpressSign-in រាបំ្េមុខង្រដំឡែងរការឡយយសវេ័យប្បវតតាិឡៅឡពលកម្ម វិធីសថាិតក្នុងថាសប្បព័ន្ធ។ ឡៅឡពលអ្នកឡ្ញពីកម្ម វិធី Dell Proximity Sensor ឡនាះអ្នកប្តូវឡបងកដំឡែងរការកម្ម វិធីឡងងងវិញ ឡហងយឡបងកដំឡែងរការមុខង្រឡនះឡយយនដ។ អ្នកអា្ឡបងក
រូបតំណាង Systray ឡដងម្បីចាប់ឡលតាងមផ្ទា ងំ Dell ExpressSign-in ពីកុំព្យូេ័រប្បព័ន្ធបនាទា ប់ព ីDell Proximity Sensor ប្តូវរានដំឡែងរការ។

ឡដងម្បីចាប់ឡលតាងម Dell ExpressSign-in សូមឡធវេងមមជំហានដូ្ខាងឡប្កាម៖

1. ្ុ្ Windows Settings > System > Power & Sleep > Dell Proximity Sensor > Change PC behavior ឡយយណល្អកឡលងលក្ខែៈណដលឡៅជិតរបស់អ្នកឡៅ PC ឡដងម្បី
ចាប់ឡលតាងមផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ។

្ំណា:ំ អ្នកអា្ចាប់ឡលតាងមផ្ទា ំង Dell Proximity Sensor ឡៅឡពលប្បព័ន្ធឡបងក ឬឡៅក្នុងមាូដឡដក។

2. ្ុ្ Change PC Behavior ឡយយណល្អកឡលងលក្ខែៈណដលឡៅជិតរបស់អ្នកឡៅ PC ណដលមានបង្ហា ញឡៅខាងឡប្កាមឡអប្កង់ Settings ។
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3. អ្នកអា្្ុ្ពីរដងឡលង Systray ឡដងម្បីចាប់ឡលតាងមឡបងកផ្ទា ំង Dell ExpressSign-in ។
4. ្ុ្ឡ៉ៅា ស៍ស្តា ំឡលង Systray ឡដងម្បីឡមងលមុជានុយបរិបេ។

ជឡប្មងសឡៅក្នុងមុជានុយបរិបេមាន៖

មរ៉ង 46. ជឡប្មងសមុជានុយបរិបេ 

ស្ថា នភាពប្បព័ន្ធ ជឡប្មងស

Near និង Away ● ឡប្ជងសឡរីស Away ឡដងម្បីឡបងកការចាក់ឡស្ប្បព័ន្ធ និងបិេឡអប្កង់ឡៅឡពលអ្នកផួ្ស់ឡ្ញពីប្បព័ន្ធ។
● ឡយះធីក Near ឡដងម្បីបិេការចាក់ឡស្ប្បព័ន្ធឡពលអ្នកផួ្ស់ឡ្ញពីប្បព័ន្ធ។

ឡបងកមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ ● ឡប្ជងសឡរីស ឡបងកមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ ឡដងម្បីឡបងក ExpressSign-in ។
● ឡយះធីក ឡបងកមាូនីេ័រខាងឡប្ៅ ឡដងម្បីបិេ ExpressSign-in ។

ឡបងកកម្ម វិធី ឡប្ជងសឡរីសឡដងម្បីចាប់ឡលតាងមកម្ម វិធីកុំព្យូេ័រ ExpressSign-in

បិេ បិេកម្ម វិធីកុំព្យូេ័រ ExpressSign-in ឡហងយលុបរូបតំណាង Systray ពីប្បព័ន្ធ។ ចាប់ឡលតាងម
ExpressSign-in ឡងងងវិញពីេំព័រការកំែត់ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ ឬឡប្បងជឡប្មងស Search ឡដងម្បីឡមងល និងចាប់ឡលតាងម
ExpressSign-in ។

ស្ថា នភាព Dell ExpressSign-in Field of View (FoV)

Field of View (FoV) កំែត់្ំង្យ និងមុំណដលអង្គញាែ្ំង្យខួីអា្រកឡឃងញខែៈឡពលណដលមុខង្រអង្គញាែ្ំង្យខួីប្តូវរានឡបងក។ FoV រួមបញចេូលទាងំកប្មិតមុំ និងកប្មិត្ំង្យ។ Dell សូមណែនានំូវ្ំង្យរងងអ្នក និងឡអប្កង់កុំព្យូេ័រយួរនដរួរណតមាន្ំង្យ 70
សង់េីណមាប្ត សប្មាប់ដំឡែងរការល្អបំលុតននអង្គញាែ្ំង្យខួី។

មរ៉ង 47. ស្ថា នភាព FoV 

ឡ្ម្ម ះេីមងំ បរិយ៉យ

កប្មិតមុំ អង្គញាែ្ំង្យខួីឡនះរួរណតដំឡែងរការរានល្អក្នុងការរកឡឃងញវតតាមាន/អវតតាមានរបស់អ្នកឡប្បងប្រាស់ឡៅក្នុងកប្មិតមុំរ៉ងស្ជី 27° ដូ្រានកំែត់
ឡយយ្ំែុ្កណាតា លននឡរាលឡៅ។

កប្មិត្ំង្យ អង្គញាែ្ំង្យខួីរួរណតដំឡែងរការមុខង្ររានល្អក្នុងការរកឡឃងញវតតាមាន/អវតតាមានរបស់អ្នកឡប្បងប្រាស់តូ្ក្នុង្ំង្យ <100 សម

កម្មវិធីកំែត់ឡពលចាក់ឡស្
កម្មវិធីកំែត់ឡពលចាក់ឡស្រជានឡពលឡវោប្បហាក់ប្បណហលសប្មាប់ Dell Express Sign-in ឡដងម្បីកំែត់ថាអ្នកឡប្បងណលងឡៅពីមុខប្បព័ន្ធ ឬក៏ឡៅក្នុង FoV ។ មុខង្រឡនះនងងស្្គ ល់អវតតាមានរ៉ងកាយរបស់អ្នក ឡហងយចាក់ឡស្ប្បព័ន្ធ។

តនមួក្នុងកម្ម វិធីកំែត់ឡពលចាក់ឡស្រជា 60 វិនាេី (លំនាឡំដងម) 90 វិនាេី និង 120 វិនាេី។ ប្បសិនឡបង Away ប្តូវរានកំែត់ន OFF ឡនាះជឡប្មងសកម្ម វិធីកំែត់ឡពលចាក់ឡស្មានពែ៌ប្បឡលះ។

រាបំ្េប្ជុងប្តឡ្សក
ExpressSign-in ឡធវេងការដូ្ណដលរានកំែត់ឡៅក្នុងមុំប្តឡ្សកបួនណដលរានរាំប្េសប្មាប់មាូតនក់ោក់មួយ។ ExpressSign-in មិនឡធវេងការផួ្ស់បតាូរស្ថា នភាពណដលឡកងតមានឡេ ប្បសិនឡបងអ្នកសថាិតឡៅក្នុង FoV របស់អង្គញាែ្ំឡពាះមុំប្តឡ្សកណដលមិនរាបំ្េ។ ឡៅឡពលប្បព័ន្ធ
សថាិតឡៅក្នុងមុំប្តឡ្សកណដលរានរាបំ្េ ExpressSign-in នងងចាប់ឡលតាងមផួ្ស់បតាូរស្ថា នភាព។ ប្ជុងប្តឡ្សកណដលរាំប្េមាន៖

មរ៉ង 48. រាបំ្េប្ជុងប្តឡ្សក 

ប្បព័ន្ធនមួយស្ថា នភាព រាបំ្េប្ជុងប្តឡ្សក រូបភាព

ប្បអប់ 60˚ ឡៅ 150˚

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 39



មរ៉ង 48. រាបំ្េប្ជុងប្តឡ្សក (រានបនតា)

ប្បព័ន្ធនមួយស្ថា នភាព រាបំ្េប្ជុងប្តឡ្សក រូបភាព

ឡជងងេប្ម 210˚ ឡៅ 300˚

ឡថឡបួត មិនរាបំ្េ

តង់ មិនរាបំ្េ

40 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



សូហវេណវរ
ជំពូកឡនះលតាល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានរាំប្េនមួយនងងការណែនាំពី វិធីដំឡងងងប្យយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយវឺ

ការទាញយកប្យយវឺ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡបងក កុំព្យូេ័រយួរនដ។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្ឡលង Product Support (ការរាំប្េលលិតលល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) ននកុំព្យូេ័រយួរនដបនាទា ប់មក្ុ្ឡលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអ្នកមិនមាន Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) សូមឡប្បងមុខង្ររកឡមងលសវេ័យប្បវតតាិ ឬរកឡមងលឡយយនដសប្មាប់មាូណដលនន កុំព្យូេ័រយួរនដ ។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads(ប្យយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានដំឡងងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កាម ឡហងយឡប្ជងសយកប្យយវឺប្កាហវេិកឡដងម្បីដំឡងងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) ឡដងម្បីទាញយកប្យយវឺនន កុំព្យូេ័រយួរនដ។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ថតណដលអ្នករានរក្សាេុកឯកស្រប្យយវី។
9. ្ុ្ឡេវេដងឡលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយវឺ និងអនុវតតាមមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

7

សូហវេណវរ 41



ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានអុីនធជាែិត សូមណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ ឡវ្ខចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុកលលិតលល Dell ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូវជឡប្មងសឡសងរាំប្េមមេូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ណប្បប្បនលឡៅមមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយនិងឡសងកម្មមួយ្ំនួនប្បណហលនមិនអា្មានឡៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ឡដងម្បីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសងអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េរាបំ្េរបស់អ្នក។
3. ឡលទាបងផ្ទា ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅក្នុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន់ ឡៅខាងឡប្កាមននេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំែឡសងកម្ម ឬរាបំ្េណដលសមប្សបណល្អកឡៅមមតប្មូវការរបស់អ្នក។
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