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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក
1. ភា្ជ ប់ឡៅអាដាប់េ័រថាមពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ប្តូវដាក់ថ្មកនាុងមាូដសនសេំថាមពល។

2. បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ Windows ។
3. ឡធវេងមមការខណនាខំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡមួងង Dell ខណនាំថា អនាក៖

● ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឡដងម្បីអាប់ឡដតវីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអនាកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតខែសេខដលមានសុវត្ថិភាព សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតខែសេឡៅឡពលឡសនាងសុំ។

● ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡណត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងតងតរណនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡណត សូមបឡងតងតរណនីឡប្បបណាដា ញ។
● ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមបញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលមអាិតរបស់អនាក។

4. ខសវេងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ខសវេងរកកម្ម វិធី Dell 

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលមអាិត

ការ្ុះបញ្ជីលលិតលល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនាកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុែភាពខលនាករឹង និងសូហវេខវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនាកឡដាយប្បុងប្បយ័តនា។
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មរ៉ង 1. ខសវេងរកកម្ម វិធី Dell (រានបនតា)

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលមអាិត

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អនាកឡដាយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំណត់ការធានាឡៅកនាុង SupportAssist ។

ការអាប់ខដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អនាកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយឡវីឧបករណ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលខដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មវិធីសូហវេខវរដូ្នសូហវេខវរខដលប្តូវរាននវ បាុខនតាមិនរានដំឡងងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

5. បឡងតងតប្ដាយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូមខណនាឲំ្យបឡងតងតប្ដាយស្ដា រឡងងងវិញឡដងម្បីឡដាះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ខដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំព្យូេ័រ។

6. សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថម សូមឡមងល បឡងតងតប្ដាយ USB ស្ដា រឡងងង វិញសប្មាប់ Windows ។

6 ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក

https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln298442/how-to-create-and-use-the-dell-recovery-restore-usb-drive?lang=en


តួ
ជំពូកឡនះបង្ហា ញពីេិដ្ឋភាពតួនឡប្្ងននមួយរន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ឡហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN នប់លងខដរ។
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពខាងមុែ
• េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
• េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិដ្ឋភាពកខនួងដាក់រាតនដ
• េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាម

េិដ្ឋភាពខាងមុែ
1. មីប្កូហវេូនអាឡរា
2. កុងមក់ SafeView
3. កាឡមរ៉ា
4. ពនួជាស្្ថ នភាពកាឡមារ៉ា  LED
5. មីប្កូហវេូន
6. ផ្្ទ ងំឡអប្កង់
7. ពនួជាឡ្ួងង LED បញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម

េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង

1. រន្ធអាដាប់េ័រថាមពល
2. រន្ធ USB ប្បឡ្េ C 3.1 ជំនាន់េី 2 (Thunderbolt)
3. រន្ធ HDMI 1.4a
4. រន្ធ USB ប្បឡ្េ A 3.1 ជំនាន់េី 1
5. រន្ធស្្ម តកាត
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េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. រន្ធអូឌីយាូសកល (រាបំ្េ រន្ធកាស + មីប្កូហវេូន-្ូល + ខែសេ-្ូល)
2. ឧបករណ៍អានកាតអង្គ្ងចា ំMicro SD 4.0
3. រន្ធសុីមកាត
4. រន្ធ USB ប្បឡ្េ-A 3.1 ជំនាន់េី 1 (លេ្ធភាព PowerShare)
5. រន្ធឡស្រ៉ង្តុឡកាណ

8 តួ



េិដ្ឋភាពកខនួងដាក់រាតនដ

1. ប៊ូតុងថាមពល (នមួយឧបករណ៍អានប្មាមនដនជឡប្មងស - រា្ម ន LED)
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. បន្ទះបាះ

តួ 9



េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាម

1. ែ្យល់កំឡៅ
2. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម
3. ឧបករណ៍បំពងសំឡងង

10 តួ



លួូវកាត់ប្រាប់្ុ្

្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ែុសរានា អាប្ស័យឡលងការកំណត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ខដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់លួូវកាត់ឡៅខតមានដូ្រានា ឡៅប្រប់ការកំណត់ភាស្ទាងំអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីលួូវកាត់កាតា រ្ុ្ 

ប្រាប់្ុ្ មុែង្រ្ម្បង មុែង្របនា្ទ ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Esc Escape បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

F1 បិេអូឌីយាូ មុែង្រ F1

F2 បន្ថយកប្មិតសំឡងង មុែង្រ F2

F3 បឡងតងនកប្មិតសំឡងង មុែង្រ F3

F4 បិេមីប្កូហវេូន មុែង្រ F4

F5 ឡបងក/បិេ ពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ មុែង្រ F5

F6 បន្ថយកប្មិតពនួជាឡអប្កង់ មុែង្រ F6

F7 បឡងតងនកប្មិតពនួជាឡអប្កង់ មុែង្រ F7

F8 បតាូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប មុែង្រ F8

F10 ថតនល្ទឡអប្កង់ មុែង្រ F10

F11 េំព័រឡដងម មុែង្រ F11

F12 េំព័របញចេប់ មុែង្រ F12

បញចេូល បញចេូល ប្រាប់្ុ្ចាក់ឡស្ឡលែ

លុប លុប លុប
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លក្ខណៈខលនាកបឡ្ចេកឡេស
្ំណា:ំ ការលតាល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ខប្បប្បនលមមតំបន់ ។ យថាប្បឡ្េខាងឡប្កាម រជានយថាប្បឡ្េខដលតប្មូវឡដាយ្្បាប់បាុឡណាោ ះ កនាុងការដឹកភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូេ័ររបស់អនាក ។ សប្មាប់ព័តមានបខន្ថមអំពីការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនាក សូម្ូលឡៅកាន់ខលនាក ជំនួយនិងការរាំប្េ
(Help and Support) ឡៅកនាុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows និងឡប្ជងសឡរីសឡមងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនាក ។

ប្បធានបេ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គដំឡណងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាេុក
• ឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌស
• អូឌីយាូ
• កាតវីឡដអូ
• កាឡមរ៉ា
• រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
• ឥតខែសេ
• ឡអប្កង់
• កាដា រ្ុ្
• បន្ទះបាះ
• ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
• ថ្ម
• អាដាប់េ័រថាមពល
• វិមាប្ត និងេម្ងន់
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

សំណុំឈីប សំណុំឈី Intel

េេឹងខែសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM 24 MB / 32 MB

PCIe bus 100 Mhz

អង្គដំឡណងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡណងរការមិនខមននរង្វេ ស់ននការដំឡណងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡណងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ខប្បប្បនលមមតំបន់/ប្បឡេស។
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មរ៉ង 4. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ 

ប្បឡ្េ UMA ប្កាហវេិក

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ Intel core i5-8265U ជំនាន់េី 8 (សនាូលបួន (QC), 6M SmartCache, ឡប្បកង់ឡរាល
1.6 GHz, រហូតដល់ 3.9 GHz)

អង្គដំឡណងរការ Intel core i7-8665U ជំនាន់េី 8 (QC, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ឆួ្តនវ 8M, ឡប្បកង់មូលដា្ឋ ន 1.9 GHz,
រហូតដល់ 4.8 GHz)

Intel UHD Graphics 620 (Intel Core ជំនាន់េ ី8)

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ Intel core i5-8365U ជំនាន់េី 8 (QC, 6M SmartCache, ឡប្បកង់ឡរាល 1.6 GHz,
រហូតដល់ 4.1 GHz)

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកអង្គ្ងចា ំ

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ SoDIMM ្ំនួនពីរ

ជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ ● 4 GB - 1 x 4 GB

● 8 GB - 1 x 8 GB

● 8 GB - 2 x 4 GB

● 16 GB - 1 x16 GB

● 16 GB - 2 x 8 GB

● 32 GB - 2 x 16 GB

ប្បឡ្េ DDR4

ឡល្បនន 2400 MHz

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 6. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកេំហំល្ទុក 

ប្បឡ្េ កមតា សំណុំខបបបេ អនតារមុែ សមត្ថភាព

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe / SATA មានដល់ 1 TB

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 (នមួយឡជងងេប្ម) PCIe 128 GB

ប្ដាយសវេ័យអុីនប្រីប (SED) / Opal SED M.2 2280 PCIe NVMe 256 GB

ឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 7. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌស 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ រន្ធ SD-card មួយ
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មរ៉ង 7. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករណ៍អានកាតឡមឡឌស (រានបនតា)

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

កាតខដលរានរាបំ្េ ● SD

● SDHC

● SDXC

អូឌីយាូ
មរ៉ង 8. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកអូឌីយាូ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករណ៍បញ្្ជ Realtek ALC3254 នមួយនឹង Waves MaxxAudio Pro

ប្បឡ្េ សំឡងងកប្មិតែ្ពស់ពីរឆ្ខនល

ឧបករណ៍បំពងសំឡងង ពីរ (េិសឡៅឧរាល័រ)

អនតារមុែ ការឡបងក Intel HDA

អំ្ួីឧរាល័រខាងកនាុង 2 W (RMS) កនាុងមួយឆ្ខនល

កាតវីឡដអូ
មរ៉ង 9. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសកាតវីឡដអូ 

ឧបករណ៍បញ្្ជ ប្បឡ្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បឡ្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក សមត្ថភាព ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប រុណភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD
Graphics 620

UMA ● អង្គដំឡណងរការ Intel
Core i5 ជំនាន់េី
8

● អង្គដំឡណងរការ Intel
Core i7 ជំនាន់េី
8

រានរួមបញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធខដលរានខ្ករំខលក HDMI 1.4a 4096 x 2304

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកកាឡមរ៉ា  

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

រុណភាពបង្ហា ញ ● រូបភាពហនាឹង៖ 0.92 ឡមហា្គ ្ិកខសល
● វីឡដអូ៖ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងតត់ប្េូង ● អងតត់ប្េូង >/ 86.7°(ភាពធន់ +/- 3%)

● បញ្ឈរ >/ 47°

ជឡប្មងសកាឡមរ៉ា ● រា្ម នកាឡមរ៉ា
● 6.0 មម RGB HD

● 6.0 មម RGB IR

● 3.0 មម RGB IR

● 2.7 មម RGB HD

អង្គញាណចាប់ពនួជាប្រប់េិស រជាមាន្ំឡពាះខតជឡប្មងសកាឡមរ៉ា  3 មម IR បាុឡណាោ ះ
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មរ៉ង 10. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកកាឡមរ៉ា  (រានបនតា)

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

រុណភាពបង្ហា ញវីឡអអូនអតិបរមា 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

រុណភាពបង្ហា ញរូបភាពនអតិបរមា 0.92 ឡមហា្គ ្ីកខសល (1280 x 720)

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 11. រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករណ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ micro-SD 4.0 (នជឡប្មងស)

USB ● រន្ធ USB ប្បឡ្េ C 3.1 ជំនាន់េី 2 មួយ (Thunderbolt)

● រន្ធ USB ប្បឡ្េ A 3.1 ជំនាន់េី 1 ពីរ (សមត្ថភាព PowerShare មួយ)

សនតាិសុែ ● រន្ធឡស្ Nobel Wedge

● បន្ទះកាតអានឡមមាូ រី មីឡឌស (អា្បខន្ថមរាន)

រន្ធដកឃីង កខនួងេេួល Dell USB 3.0 (UNO)

អូឌីយាូ រន្ធអូឌីយាូសកល (រាំប្េ រន្ធកាស + មីប្កូហវេូន-្ូល + ខែសេ-្ូល)

វីឡដអូ HDMI 1.4a

ឥតខែសេ

លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាក កាត LAN ឥតខែសេ
មរ៉ង 12. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាក កាត LAN ឥតខែសេ 

ជឡប្មងសកាតឥតខែសេ

Qualcomm QCA61x4A 802.11ac បង់ឡេវេ (2x2) អាដាប់េ័រឥតខែសេ + ប៊ួូធូស 4.2 (មិនខមន vPro)

បង់ឡេវេ Intel AC ឥតខែសេ 9560 Wi-Fi + ប៊ួូធូស 5.0 កាតឥតខែសេ (2x2) (vPro)(ប៊ួូធូសនជឡប្មងស)

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

លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាក កាត WWAN

មរ៉ង 13. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាក កាត WAN ឥតខែសេ 

ជឡប្មងសកាតឥតខែសេ

ប្ប៊ដខបន្ល័ត Qualcomm Snapdragon X20 ជីកាប៊ីតស្កល LTE (មមជឡប្មងស)
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ឡអប្កង់
មរ៉ង 14. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកឡអប្កង់ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● 14-អុីញ HD AG (WXGA 1366x768), 220 nits, ឡអប្កង់មិនបាះ
● 14-អុីញ FHD AG (1920 x 1080), 300 nits, ឡអប្កង់មិនបាះ
● 14-អុីញ FHD AG (1920 x 1080), 300 nits, ឡអប្កង់មិនបាះនមួយ Dynamic

Privacy Dell SafeScreen (ឡអប្កង់សុវត្ថិភាពឯកជនភាពឌីណាមុិ្ Dell)

● 14-អុីញ FHD AG (1920 x 1080), 255 nits, ឡអប្កង់បាះ

កម្ពស់ (តំបន់សកម្ម) 173.89 មម (6.85 អុីញ)

េេឹង (តំបន់សកម្ម) 309.14 មម (12.18 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 355.6 មម (14.0 អុីញ)

អាងំតង់សុីឡត/ពនួជា (ធម្មម) HD៖ 220 nits (ថាមពលទាបខួាំង) / FHD៖ 300 nits

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 15. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកកាតា រ្ុ្ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ ● 81 (អាឡមរិក)
● 82 (្ប្ក្ពអង់ឡរួស)

● 82 (ឡប្បសុីល)

● 85 (ជបាុន)

េំហំ េំហំឡពញ
● កប្មិតឡរាល X= 19.05 មម
● កប្មិតឡរាល Y= 19.05 មម

កាដា រ្ុ្មានពនួជាឡ្ួងងខាងឡប្កាយ នជឡប្មងស

េប្មង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

បន្ទះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសបន្ទះបាះ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

រុណភាពបង្ហា ញ 1048 x 984

វិមាប្ត ● េេឹង៖ 3.91 អុីញ (99.5 មម)
● កម្ពស់៖ 2.08 អុីញ (53 មម)

ពហុបាះ អា្កំណត់កាយវិកាយឡដាយឡប្បងប្មាមមួយ និង ប្មាមឡប្្ងន
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កាយវិការបន្ទះបាះ
សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថមអំពីកាយវិការបន្ទះបាះសប្មាប ់Windows 10 សូមឡមងលអត្ថបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹងរបស់ Microsoft 4027871 មមរយៈ support.microsoft.com ។

ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ
មរ៉ង 17. ប្បព័ន្ធដំឡណងរការ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការខដលរានរាបំ្េ ● Windows 10 Home (64 bit)

● Windows 10 Pro (64 bit)

● Ubuntu

ថ្ម
មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកថ្ម 

ប្បឡ្េ ● ប្ពីមាា េីក/បាូលីខមរ 3 ប្រាប់ 42 WHr

● បាូលីខមរ 4 ប្រាប់ 60 WHr

● បាូលីខមរ 4 ប្រាប់ 60 WHr (LCL)

ខានា ត ប្ពីមាា េីក/បាូលីខមរ 3 ប្រាប់ 42 WHr

● េេឹង៖ 95.9 មម (3.78 អុីញ)

● ប្បខវង៖ 200.5 មម (7.89 អុីញ)

● កម្ពស់៖ 5.7 មម (0.22 អុីញ)

បាូលីខមរ 4 ប្រាប់ 60 WHr និង LCL

● េេឹង៖ 95.9 មម (3.78 អុីញ)

● ប្បខវង៖ 238 មម (9.37 អុីញ)

● កម្ពស់៖ 5.7 មម (0.22 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) ● បាូលីខមរ 3 ប្រាប់ 42 WHr ៖ 192.5 ក (0.42 ឡផ្ន)

● បាូលីខមរ 4 ប្រាប់ និង LCL៖ 270 ក (0.60 ឡផ្ន)

កមួាងំនវាូល៍ 11.4 VDC

អាយុកាលជីវិត ● បាូលីខមរ 3 ប្រាប់ 42 WHr និង 4 ប្រាប់ 60 WHr (កញចេប់សតាង់ដារ)៖ វដតាស្ក/លំហូរថាមពល 300

● បាូលីខមរ 4 ប្រាប់ 60 WHr (LCL)៖ វដតាស្ក/លំហូរ 1000

រយៈឡពលស្កថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បខហល) ● ស្កសតាង់ដារ៖ 0°C ដល់ 50°C ៖ 4 ឡមាា ង
● ស្កថ្មឡលនន†៖

○ 0°C ដល់ 15°C ៖ 4 ឡមាា ង

○ 16°C រហូត 45°C ៖ 2 ឡមាា ង

○ 46°C ដល់ 50°C ៖ 3 ឡមាា ង

រយៈឡពលប្បតិបតតាិការ ខប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខែណ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខែណ្ឌ ថាមពលខួាងំនក់លាក់
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មរ៉ង 18. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកថ្ម (រានបនតា)

កប្មិតសីតុណហា ភាព៖ ដំឡណងរការ ● ការស្ក៖ 0°C ដល់ 50°C (32°F ដល់ 122°F)

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

កប្មិតសីតុណហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C ឡៅ 60°C (-4°F ឡៅ 140°F)

ថ្មប្រាប់សំខបាត CR 2032

្ំណា:ំ †សប្មាប់ថ្មនមួយលក្ខណៈពិឡសស ExpressCharge ថ្មនធម្មមនឹងមានថាមពលយ៉ា ងឡហា្ណាស់ 80% បនា្ទ ប់ពីការស្កប្បខហលន មួយឡមាា ងកនាុងឡពលប្បព័ន្ធបិេ ឡហងយ ស្ករានឡពញកនាុងរយៈឡពល 2 ឡមាា ងកនាុងឡពលប្បព័ន្ធបិេ ។

ការឡបងកដំឡណងរការ ExpressCharge ទាមទារឲ្យទាំងកុំព្យូេ័រ និងថ្មខដលរានឡប្បងប្រាស់ មានសមត្ថភាព ExpressCharge ។ ប្បសិនឡបងតប្មូវការទាំងឡនះមិនអា្បំឡពញរានឡេ ឡនាះ ExpressCharge នឹងមិនអា្ឡបងកដំឡណងរការរានឡេ។

អាដាប់េ័រថាមពល
មរ៉ង 19. លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខលនាកអាដាប់េ័រថាមពល 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● អាដាប់េ័ររ៉ងរាឡរាល E5 65 W 7.4 មម
● អាដាប់េ័រឡសរីអាងូខសន E5 65 W BFR/PVC, 7.4 មម រ៉ងរាឡរាល
● អាដាប់េ័រ រ៉ា រីដ E5 65 W 7.4 មម រាឡរាល (ប្បឡេសឥណា្ឌ បាុឡណាោ ះ)
● អាដាប់េ័រ រាឡរាល E5 90 W 7.4 មម
● អាដាប់េ័រ 65 W, ប្បឡ្េ C
● អាដាប់េ័រ 90 W, ប្បឡ្េ C

កមួាងំវូលឡ្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC

្រនតាឡ្ួងង្ូល (អតិបរមា) ● 1.7 A សប្មាប់ 65 W

● 2.5 A សប្មាប់ 90 W

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz ឡៅដល់ 60 Hz

្រនតាឡ្ួងងឡ្ញ ● 3.34 A សប្មាប់ 65 W

● 4.62 A សប្មាប់ 90 W

កប្មិតកមួាំងវាូលត៍ឡ្ួងង្ូល 19.5 VDC

កប្មិតសីតុណហា ភាព (កំពុងដំឡណងរការ) 0°C ឡៅដល់ 40°C (32°F ឡៅដល់ 104°F)

កប្មិតសីតុណហា ភាព (មិនកំពុងដំឡណងរការ) 40°C ឡៅដល់ 70°C (-40°F ឡៅដល់ 158°F)

វិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 20. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

អាលុយមីញាូម (Al) សរនសកាបូន (CF)

កម្ពស់ ខាងមុែ - 16.75 មម(0.66 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ - 18.20 មម(0.72 អុីញ)

ខាងមុែ - 17.82 មម(0.70 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ - 18.96 មម(0.75 អុីញ)

េេឹង 321.35 មម(12.65 អុីញ)

ជឡប្ៅ 214.08 មម (8.42 អុីញ)
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មរ៉ង 20. វិមាប្ត និងេម្ងន់ (រានបនតា)

លក្ខណៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លមអាិតខលនាកបឡ្ចេកឡេស

អាលុយមីញាូម (Al) សរនសកាបូន (CF)

េម្ងន់ 1.4 រក (3.11 ឡផ្ន) 1.35 រក (2.99 ឡផ្ន)

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្មិតបាះពាល់មានកនាុងែ្យល់៖ G1 ដូ្ខដលរានកំណត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 21. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

កំពុងដំឡណងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុណហា ភាព 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បខប្មបប្មនលសំឡណងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក)
្ំណា:ំ សីតុណហា ភាព្ំណុ្សំឡណងមនអតិបរមា = 26°C

0% ឡៅ 95% (មិនកក)
្ំណា:ំ សីតុណហា ភាព្ំណុ្សំឡណងមនអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិបរមា) 140 G † 160 G‡

Altitude (អតិបរមា) 0 ម ឡៅ 3048 ម (0 ហវេីតឡៅ 10,000 ហវេីត) 0 ម 10,668 ហវេីត (0 ហវេីតឡៅ 35,000 ហវេីត)

* រានងស់ខវងឡដាយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យខដល្មួងបរិស្្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ខវងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានងស់ខវងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលក្បាលប្ដាយថាសរឹងស្ថិឡៅេីមំងឡៅឡស្ងបម។
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ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនា: ប្បសិនឡបងអនាកមិនខមននអនាកជំនាញឡប្បងកុំព្យនេ័រឡេ សូមកុំបតាូរការកំណត់ឡៅកនាុងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ។ ការផួ្ស់បតាូរែួះអា្ឡធវេងឱ្យកុំព្យូេ័ររបស់អនាកដំឡណងរការមិនប្តឹមប្តូវ។

្ំណា:ំ មុនឡពលអនាកបតាូរកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ឡយងងសូមខណនាំឱ្យអនាកសរឡសរព័ត៌មានឡអប្កង់កម្ម វិធីដំឡងងង BIOS សប្មាប់នឯកស្រឡយ៉ងឡៅនថ្ងឡប្កាយ។

ឡប្បងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS សប្មាប់ឡរាលបំណងមួយ្ំនួនដូ្ខាងឡប្កាម៖
● េេួលរានព័ត៌មានអំពីហាដខវរខដលរានដំឡងងងឡៅកនាុងកុំព្យូេ័ររបស់អនាកដូ្ន្ំនួន RAM និងេំហំននប្ដាយថាសរឹងលងខដរ។
● ផួ្ស់បតាូរព័ត៌មានការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធ។
● ដំឡងងង ឬផួ្ស់បតាូរជឡប្មងសខដលអា្ឡប្ជងសឡរីសឡដាយអនាកឡប្បង ដូ្នពាក្យសមា្ង ត់អនាកឡប្បង ប្បឡ្េប្ដាយថាសរឹងខដលរានដំឡងងង និងការឡបងក ឬបិេឧបករណ៍មូលដា្ឋ នណាមួយ។

ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការ្ូលកនាុងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS

• ប្រាប់្ុ្រុករក
• មុជានុយប៊ូត One time

• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់ឡដត BIOS

• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
• ការសមាអា ត BIOS (តឡមួងងប្បព័ន្ធ) និង ឡលែសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ

េិដ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ប្រប់ប្រងលំហូរេិននាន័យរងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការកុំព្យូេ័រ និងឧបករណ៍ខដលភា្ជ ប់មកដូ្ន ប្ដាយថាសរឹង អាដាប់េ័រ វីឡដអូ កាតា រ្ុ្ កូនកណតាុ រ និងមាា សុីនប្ពីន។

ការ្ូលកនាុងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS

1. ឡបងកកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។
2. ្ុ្ F2 ភួាមឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់កម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនាករង់ចាំយូរឡហងយងូឡហា្គ ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡល្ឡងងង សូមបនតារង់ចាំរហូតដល់អនាកឡឃងញផ្្ទ ងំខឌសថប់។ បនា្ទ ប់មក បិេកុំព្យូេ័ររបស់អនាកឡហងយពយាយ៉មមតាងឡេសត។

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរខដលអនាកឡធវេងប្តូវរានថតេុក បាុខនតាមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្មខតអនាកចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

មរ៉ង 22. ប្រាប់្ុ្រុករក 

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)

Up arrow (ប្ពនញឡងងងឡលង) ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលពីមុន។

Down arrow (ប្ពនញ្ុះឡប្កាម) ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡប្ជងសយកតនមួឡៅកនាុងប្បអប់ខដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតតាមមតំណឡៅកនាុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនឡបងមាន។
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មរ៉ង 22. ប្រាប់្ុ្រុករក (រានបនតា)

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)

Tab (ឡថប) ផួ្ស់េីឡៅនល្ទឡផ្តា តបនា្ទ ប់។
្ំណា:ំ សប្មាប់ខតកម្ម វិធីរុករកប្កាហវេិកសដាង់ដារបាុឡណាោ ះ។

Esc បនដាឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អនាកពិនិត្យឡមងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅកនាុងឡអប្កង់សំខាន់ ់បង្ហា ញស្រមួយឲ្យអនាកប្តូវរក្សាការផួ្ស់បដាូរណាមួយភួាម
ៗ និងចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

មុជានុយប៊ូត One time

ឡដងម្បី្ូលឡៅ មុជានុយប៊ូតខតមួយដង ប្តូវឡបងកកុំព្យូេ័របស់អនាក ឡហងយបនា្ទ ប់មក្ុ្ F12 ភួាមៗ។

្ំណា:ំ សូមខណនាឲំ្យបិេកុំព្យូេ័រ ប្បសិនឡបងងឡបងក។

មុជានុយប៊ូតខតមួយដងបង្ហា ញឧបករណ៍ខដលអនាកអា្ប៊ូតរានរួមទាងំជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្ដាយ្ល័ត (ឡបងមាន)
● ប្ដាយ STXXXX (ឡបងមាន)

្ំណា:ំ XXX បង្ហា ញឡលែប្ដាយ SATA ។

● ប្ដាយអុបេិក (ឡបងមាន)
● ប្ដាយថាសរឹង SATA (ឡបងមាន)
● ការវិនិ្ឆេ័យ

ឡអប្កង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជឡប្មងស្ូលឡប្បងឡអប្កង់ដំឡងងងប្បព័ន្ធលងខដរ។

ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ ឡហងយនិងឧបករណ៍ខដលរានតឡមួងងរបស់ង ឧបករណ៍ខដលរានរ៉យកនាុងខលនាកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសេូឡៅ
មរ៉ង 23. េូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន ខលនាកឡនះបង្ហា ញពីលក្ខណៈពិឡសសរបស់ហាដខវរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
○ កំខណ BIOS

○ សួ្កឡសងកម្
○ សួ្កប្េព្យសកម្
○ សួ្កមាចេ ស់កម្មសិេ្ធិ
○ កាលបរិឡ្ឆេេលលិត
○ ឡលែកូដឡសងកម្មរហ័ស

● ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ
○ អង្គ្ងចាខំដលរានដំឡងងង
○ អង្គ្ងចាខំដលមាន
○ ឡល្បននអង្គ្ងចាំ
○ មាូតឆ្ខណលអង្គ្ងចាំ
○ បឡ្ចេកវិេយាអង្គ្ងចាំ
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មរ៉ង 23. េូឡៅ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

○ េំហំ DIMM A

○ េំហំ DIMM B

្ំណា:ំ អាប្ស័យឡៅឡលងេំហំននអង្គ្ងចាំខដលរានកំណត់សប្មាប់ឡប្បងប្រាស់ "អង្គ្ងចាំខដលេំឡនរ" រជាតិ្នង "អង្គ្ងចាំខដល
រានដំឡងងង"។ ្ូរកត់្ំណាថំា ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការនក់លាក់មួយ្ំនួនមិនអា្ឡប្បងប្រាស់អង្គ្ងចាខំដលេំឡនរទាំងអស់រានឡេ។

● ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ
○ ប្បឡ្េអង្គដំឡណងរការ
○ ្ំនួនសនាូល
○ ឡលែសមា្គ ល់អង្គដំឡណងរការ
○ ឡល្បនននាងិកាប្ចេុប្បននា
○ ឡល្បនននាងិកាអប្បរមា
○ ឡល្បនននាងិកាអតិបរមា
○ ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គដំឡណងរការ
○ ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គដំឡណងរការ
○ សមត្ថភាព HT

○ បឡ្ចេកវិេយា 64 ប៊ីត
● ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍។

○ M.2 SATA

○ M.2 SATA1

○ M.2 PCI-e SSD-0

○ M.2 PCIe SSD-1

○ អាសយដា្ឋ ន Passthrough MAC

○ ឧបករណ៍បញ្្ជ វីឡដអូ
○ កំខណ BIOS វីឡដអូ
○ អង្គ្ងចាំវីឡដអូ
○ ប្បឡ្េផ្្ទ ំង
○ រុណភាពបង្ហា ញឡដងម
○ ឡអប្កង់ឯកជនភាព

្ំណា:ំ អា្អនុវតតារានសប្មាប់កំខណ e-Privacy។

○ ឧបករណ៍បញ្្ជ សំឡងង
○ ឧបករណ៍ Wi-Fi

○ ឧបករណ៍បួ៊ូធូស

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្្ថ នភាពថ្ម និងប្បឡ្េអាដាប់េ័រ AC ខដលរានភា្ជ ប់ឡៅកុំព្យូេ័រ។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផួ្ស់បតាូរលំដាប់ខដលកុំព្យូេ័រពយាយ៉មខសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● កម្មវិធីប្រប់ប្រងប៊ូត Windows—លំនាឡំដងម
● ជឡប្មងសបញ្ជីប៊ូត

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបខន្ថម លុប និង ឡមងលជឡប្មងសបញ្ជីប៊ូត។

ជឡប្មងសប៊ូតកប្មិតែ្ពស់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងកដំឡណងរការជឡប្មងស ROMs ចាស់ៗ។

● ឡបងកដំឡណងរការសំណុំបណាតា ញ UEFI—លំនាឡំដងម

សនដាិសុែប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្ញា តឱ្យឡលាកអនាកប្តនតពិនិត្យឡមងលថាឡតងប្បព័ន្ធរំលឹកឱ្យអនាកឡប្បងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងឡៅឡពលខដលចាប់ឡលដាងមឡៅកាន់លួូវប៊ូត UEFI ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖
● ខតងខត ឡលងកខលង HDD ខាងកនាុង—លំនាំឡដងម

22 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 23. េូឡៅ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ននិ្ចេ ឡលងកខលងខត HDD & PXE ខាងកនាុង
● ននិ្ចេ
● មិនខដល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកផួ្ស់បដាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវលា។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវលាប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួាមៗ។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 24. ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូដប្បតិបតតាិការននឧបករណ៍បញ្្ជ ហាដប្ដាយ SATA ខដលរានរួមបញចេូល។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● រានបិេ
● AHCI

● RAID ឡបងក—លំនាំឡដងម

្ំណា:ំ SATA ប្តូវរានកំណត់ឡដងម្បីរាំប្េមាូដ RAID ។

Drives ខលនាកទាំងឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍ឡលសេងៗឡៅឡលងផ្្ទ ំង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● SATA-1

● SATA-2

● M.2 PCI-e SSD-0

● M.2 PCIe SSD-1

SMART Reporting ខលនាកឡនះប្រប់ប្រងថាឡតង បញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាប់ប្ដាយរួមប្តូវរានរ៉យការណ៍ឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡលដាងម។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេមមលំនាំឡដងម។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍ USB ខាងកនាុង ឬរានរួមបញចេូល។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកការរាំប្េប៊ូតមម USB

● អា្ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ប

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

្ំណា:ំ កាតា រ្ុ្ USB និងកណដាុ រ ខតងខតដំឡណងរការឡៅកនាុងការដំឡងងង BIOS ឡដាយមិនរិតពីការកំណត់ទាំងឡនះ។

ការកំណត់ Dell ប្បឡ្េ C Dock អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកភា្ជ ប់ឡៅ Dell WD និងប្រនស្រ TB ននស្្ថ នីយ៍េេួល (ស្្ថ នីយ៍េេួល ប្បឡ្េ C) ឯករ៉ជ្យពីការកំណត់
រ្នាសម្ព័ន្ធ USB និងអាដាប់េ័រ thunderbolt ។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអាដាប់េ័រ Thunderbolt™ អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេជឡប្មងស Thunderbolt ៖

● Thunderbolt (ឡបងកមមលំនាំឡដងម)
● ឡបងកការរាំប្េប៊ូតមម Thunderbolt

● ឡបងកប៊ូតមុននន Thunderbolt (និង PCIe ឡៅឡប្កាយ TBT)

នមួយនឹងកប្មិតសនតាិសុែដូ្ខាងឡប្កាម៖

● រា្ម នសនតាិសុែ

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 23



មរ៉ង 24. ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ឡល្ទបងផ្្ទ ត់អនាកឡប្បង (ឡបងកមមលំនាឡំដងម)
● ភា្ជ ប់សុវត្ថិភាព
● រន្ធឡអប្កង់ និង USB បាុឡណាោ ះ

កុងមក់ Thunderbolt™ សវេ័យប្បវតតាិ ជឡប្មងសឡនះកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ វិធីស្្វសតាឡប្បងឡដាយឧបករណ៍បញ្្ជ  Thunderbolt ឡដងម្បីអនុវតតាការរ៉យឡ្ម្ម ះឧបករណ ៍PCIe ។

● Auto Switch ៖ BIOS នឹងផួ្ស់បតាូររងង BIOS Assist និង មាូដរ៉យឡ្ម្ម ះឧបករណ ៍Native
Thunderbolt PC ឡដងម្បីេេួលយកអត្ថប្បឡយ៉ជន៍ទាំងអស់នន OS ខដលរានដំឡងងង។

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

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

្ំណា:ំ ប្តូវការប៊ូតឡងងងវិញឡដងម្បីឲ្យផួ្ស់បតាូរមានប្បសិេ្ធភាព។

USB PowerShare ជឡប្មងសឡនះ ឡបងក/បិេ លក្ខណៈពិឡសសនន USB PowerShare ។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេមមលំនាំឡដងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករណ៍បញ្្ជ អូឌីយាូខដលរានរួមបញចេូលសប្មាប់៖ មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡបងកអូឌីយ ូប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកនមាប្កូហវេូន
● ឡបងកឧរាល័រខាងកនាុង

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

Keyboard Illumination មុែង្រឡនះឲ្យអនាកឡប្ជងសឡរីសមាូដប្បតិបតតាិការរបស់លក្ខណៈពិឡសសនន keyboard illumination ។

● បិេ៖ Keyboard illumination នឹងបិេននិ្ចេ ឬ 0%។
● ប្សអាប់៖ ឡបងកលក្ខណៈពិឡសស keyboard illumination ប្តឹមកប្មិតពនួជា 50%។
● ្ួជា(ឡបងកមមលំនាំឡដងម)៖ ឡបងកលក្ខណៈពិឡសសននពនួជាកាតា រ្ុ្ ប្តឹមកប្មិតពនួជា 100%។

្ំណា:ំ ជឡប្មងសខដលមានឡលងប្បព័ន្ធប្តូវរានឡប្ជងសយកនមួយកាតា រ្ុ្មានពនួជា។

រយៈឡពលបិេពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ឡពលឡៅឡលង AC លក្ខណៈពិឡសសឡនះកំណត់រយៈឡពលបិេពនួជាកាតា រ្ុ្ឡៅឡពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូវរានឡដាត្ូលឡៅកនាុងប្បព័ន្ធ។

ជឡប្មងសមាន៖

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

្ំណា:ំ ជឡប្មងសខដលមានឡលងប្បព័ន្ធប្តូវរានឡប្ជងសយកនមួយកាតា រ្ុ្មានពនួជា។

រយៈឡពលបិេពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ឡពលឡៅឡលងថ្ម លក្ខណៈពិឡសសឡនះកំណត់រយៈឡពលបិេពនួជាកាតា រ្ុ្ឡៅឡពលប្បព័ន្ធឡប្បងប្រាស់ខតឡលងថាមពលថ្មបាុឡណាោ ះ។

ជឡប្មងសមាន៖

● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី(លំនាឡំដងម)
● 15 វិនាេី

24 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 24. ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនខដល

្ំណា:ំ ជឡប្មងសខដលមានឡលងប្បព័ន្ធប្តូវរានឡប្ជងសយកនមួយកាតា រ្ុ្មានពនួជា។

Unobtrusive Mode ឡៅឡពលឡបងក ្ុ្ Fn+F7 នឹងបិេប្រប់ពនួជា និងការបឡញចេញសំឡងងកនាុងប្បព័ន្ធ។ ្ុ្ Fn+F7 ឡដងម្បីបនតាប្បតិបតតាិការនធម្មម។

លំនាឡំដងមរជាបិេ។

កម្ម វិធីអានស្នា មប្មាមនដ ឡបងក ឬបិេកម្ម វិធីអានស្នា មប្មាមនដ ឬសមត្ថភាព Single Sign On (្ុះឡ្ម្ម ះឡប្បងខតមួយដង) របស់កម្ម វិធីអានស្នា មប្មាមនដ។

● ឡបងកឧបករណ៍កម្ម វិធីអានស្នា មប្មាមនដ៖ ឡបងកមមលំនាឡំដងម

្ំណា:ំ ជឡប្មងសខដលមានឡលងប្បព័ន្ធប្តូវរានឡប្ជងសយកនមួយឧបករណ៍អានប្មាមនដឡលងប៊ូតុងថាមពល។

ឧបករណ៍ឡលសេងៗ អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍នានាឡៅឡលងប្បពន្ធ័។

● ឡបងកកាឡមរ៉ា —លំនាឡំដងម
● ឡបងកកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

● ប៊ូតមមកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD) - បិេ
● ប៊ូតសប្មាប់ខតអានននកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD) - បិេ

MAC Address Pass-Through មុែង្រឡនះឡធវេងការជំនួសអាសយដា្ឋ ន NIC MAC ខាងឡប្ប (ឡៅកនាុងដុំបំខបក ឬដុំឧបករណ៍តូ្ៗខដលរានរាំប្េ) នមួយអាសយដា្ឋ ន
MAC ខដលប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមកពីប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសរជា
● អាសយដា្ឋ នប្បព័ន្ធ MAC ពិឡសស— មមលំនាឡំដងម
● រានបិេ

ជឡប្មងសឡអប្កង់ វីឡដអូ
មរ៉ង 25. វីឡដអូ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

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

ឡអប្កង់ឯកជនភាព ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេដំឡណងរការ ឡអប្កង់ឯកជនភាព ប្បសិនឡបងផ្្ទ ងំឡអប្កង់រាបំ្េលក្ខណៈពិឡសសឡនះ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● បិេដំឡណងរការ៖ ឡៅឡពលខដលបិេដំឡណងរការ ឡអប្កង់ឯកជនភាពមិនប្តូវរានអនុវតតាឡៅឡលងផ្្ទ ំងឡអប្កង់ខដលប្តូវរានភា្ជ ប់មកឡនាះឡេ។
● ឡបងកដំឡណងរការ — លំនាឡំដងម៖ ឡៅឡពលឡបងកដំឡណងរការ ឡអប្កង់ឯកជនភាពប្តូវរានអនុវតតាឡៅឡលងផ្្ទ ំងឡអប្កង់ខដលភា្ជ ប់មកនមួយ ឡហងយ

អា្កំណត់បិេឡបងកខបបស្ធារណៈ និង ខបបឯកជនភាព ឡដាយឡប្បងប្រាប់្ុ្ Fn+F9 នមួយរានា ឡៅឡលង កាតា រ្ុ្ខដលរានភា្ជ ប់មក ។
● ខតងខតឡបងក៖ ឡៅឡពលខតងខតឡបងក ឡអប្កង់ឯកជនភាពរជាឡបងកននិ្ចេ ឡហងយមិនអា្បិេឡដាយអនាកឡប្បងប្រាស់រានឡេ។

្ំណា:ំ ជឡប្មងសឡនះអា្ឡប្ជងសយករាន ប្បសិនឡបងឡអប្កង់រាបំ្េផ្្ទ ងំ e-Privacy។

សនតាិសុែ
មរ៉ង 26. សនតាិសុែ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រប់ប្រង (admin)។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 25



មរ៉ង 26. សនតាិសុែ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការបញចេូលឡដងម្បីកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់រជា៖

● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
● បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK ឡៅឡពលអនាកកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្ឡហងយ។

្ំណា:ំ ្ំឡពាះការងក្ូលឡលងកេីមួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូវរានសមា្គ ល់ថា "មិនរានកំណត់"។ ដូឡ្នាះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវខតកំណត់នឡលងកដំបូងឡៅឡពលអនាកងុក្ូល ឡហងយបនា្ទ ប់មកអនាកអា្ផួ្ស់បតាូរ ឬ
លុបពាក្យសមា្ង ត់។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលឡដងម្បីកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់រជា៖

● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
● បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK ឡៅឡពលអនាកកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្ឡហងយ។

្ំណា:ំ ្ំឡពាះការងក្ូលឡលងកេីមួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូវរានសមា្គ ល់ថា "មិនរានកំណត់"។ ដូឡ្នាះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវខតកំណត់នឡលងកដំបូងឡៅឡពលអនាកងុក្ូល ឡហងយបនា្ទ ប់មកអនាកអា្ផួ្ស់បតាូរ ឬ
លុបពាក្យសមា្ង ត់។

ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបង្ខំជឡប្មងសឡៅនកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំងននិ្ចេ។

● ឡបងកការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាងំ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនាកអា្កំណត់្ំនួនតួននពាក្យសមា្ង ត់របស់អនាក។ អប្ប = 4, អតិ = 32

រំលងពាក្យសំង្ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនាុងឡៅឡពលងកំណត់អំងុងឡពលចាប់ឡលតាងមប្បព័ន្ធឡងងង វិញ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយ៖

● បិេ—លំនាឡំដងម
● រំលងការចាប់ឡលដាងមឡងងងវិញ

ផួ្ស់បតាូរពាក្យសំង្ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំណត់។

● អនុញ្ញា តឲ្យពាក្យសមា្ង ត់មិនខមនអនាកប្រប់ប្រងផួ្ស់បតាូរ

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

ការឡធវេងប្ចេុប្បននាភាពកម្ម វិធីបងតប់ឡែបស៊ុល UEFI អនុញ្ញា តឲ្យអនាកអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS មមរយៈកញចេប់អាប់ឡដតកាប់ស៊ុល UEFI ។

● អាប់ឡដតហវេជាមខវរកាប់ស៊ុល UEFI

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

សនតាិសុែ HDD ជឡប្មងសឡនះប្រប់ប្រងយនតាការខដលប្តូវរានឡប្បងឡដាយ BIOS ឡដងម្បីរ៉ងំែ្ទប់ការប្រប់ប្រងប្ដាយសវេ័យអុីនប្រីប (SED) ខាងឡប្បឡដងម្បីប្រប់ប្រងកម្មសិេ្ធិរបស់ SED ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● ការឡល្ទបងផ្្ទ ត់ SED Block SID

● PPI Bypass សប្មាប ់SED Block SID Command

ជឡប្មងសទាំងពីរប្តូវរានបិេមមលំនាឡំដងម។

្ំណា:ំ ជឡប្មងសឡនះអនុវតតារានខតកុំព្យូេ័រយួរនដខដលមានភា្ជ ប់មកនមួយ SED

សនតាិសុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេមាូឌុលឡវេិកាខដលេុក្ិតតា (TPM) អំងុងឡពល POST ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● TPM On—លំនាឡំដងម

26 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 26. សនតាិសុែ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● សមាអា ត
● ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ខដលរានឡបងក —លំនាំឡដងម
● ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ខដលរានបិេ
● ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ខដលជប្មះ
● ការឡបងកបញ្្ជ ក់—លំនាំឡដងម
● ឡបងកកខនួងសតាុកប្រាប់្ុ្—លំនាំឡដងម
● SHA-256—លំនាឡំដងម

Absolute® ខលនាកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងកបិេ ឬបិេអុីនធជាឡហវេសមូឌុល BIOS នអនិន្វនតាយ៍ននឡសងកម្ម Absolute Persistence Module ខដលនជឡប្មងសបខន្ថមពី Absolute®
Software ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

OROM Keyboard Access ជឡប្មងសឡនះកំណត់ ថាឡតងអនាកឡប្បងអា្បញចេូលជឡប្មងសឡអប្កង់កំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ ROM មមរយៈប្រាប់្ុ្អំងុងឡពលប៊ូតឬអត់។ នពិឡសសជឡប្មងសឡនះមានសមត្ថភាពការពារការ្ូលឡៅកាន់ Intel®

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

ជឡប្មងសមាន៖

● ឡបងក— (លំនាំឡដងម)
● ឡបងកមួយដង
● រានបិេ

Admin Setup Lockout (ការ
ចាក់ឡស្ការដំឡងងងអនាកប្រប់ប្រង)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករ៉រ៉ងំអនាកឡប្បងពីការ្ូលបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំណត់។

● ចាក់ឡស្ការកំណត់អនាកប្រប់ប្រង

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

Master Password Lockout
(ការចាក់ឡស្ពាក្យសមា្ង ត់ឡម)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡម

● ឡបងកការបិេពាក្យសមា្ង ត់ឡម (Enable Master Password Lockout)

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

្ំណា:ំ ពាក្យសមា្ង ត់របស់ប្ដាយថាសរឹងប្តូវខតរានលុបឡចាល មុននឹងការកំណត់អា្ប្តូវរានផួ្ស់បតាូរ។

SMM Security Mitigation
(ការកាត់បន្ថយសនតាិសុែ SMM)

អនុញ្ញា តឡអាយអនាកឡបងក ឫបិេការការពារបខន្ថមនន UEFI ការកាត់បន្ថយសុវត្ថិភាព SMM ។

● SMM Security Mitigation (ការកាត់បន្ថយសនតាិសុែ SMM)

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព
មរ៉ង 27. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេដំឡណងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព។

● ឡបងកប៊ូតសុវត្ថិភាព—លំនាឡំដងម

មាូដប៊ូតសុវត្ថិភាព ការផួ្ស់បតាូរឡៅកនាុងមាូដប្បតិបតតាិការប៊ូតសុវត្ថិភាពខកខប្បលក្ខែណៈរបស់ប៊ូតសុវត្ថិភាពឡដងម្បីអនុញ្ញា តការងយតនមួឡលងសញ្ញា អនាកឡបងកបរ UEFI ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● Deployed Mode—លំនាឡំដងម
● មាូដស្វនកម្ម

Expert Key Management អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍ប្រប់ប្រងឃីជំនាញ។

● ឡបងកមាូដផ្្ទ ល់ែួនន (Custom)
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មរ៉ង 27. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ជឡប្មងសននការកំណត់ឧបករណ៏ប្រប់ប្រងឃីជំនាញ៖

● PK— លំំនាំឡដងម
● KEK

● db

● dbx

Intel Software Guard Extensions options

មរ៉ង 28. Intel Software Guard Extensions 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ខលនាកឡនះបញ្្ជ ក់អនាកឡដងម្បីលតាល់បរិស្្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ដំឡណងរការកូដ/រក្សាេុកព័ត៌មានសំខាន់ៗឡៅកនាុងបរិបេននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ OS ្ម្បង។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● រានប្រប់ប្រងឡដាយសូហវេខវរ—មមលំនាំឡដងម

េំហំអង្គ្ងចាំបខន្ថម ជឡប្មងសឡនះកំណត់ េំហំអង្គ្ងចាំបប្មុងរបស់ SGX Enclave

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាឡំដងម

ការអនុវតតា
មរ៉ង 29. ការអនុវតតា 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support មុែង្រឡនះបញ្្ជ ក់ ថាឡតងដំឡណងរការនឹងឡបងកសនាូលមួយ ឬសនាូលទាងំអស់។ ការអនុវតតាននកម្ម វិធីមួយ្ំនួននឹងប្តូវប្បឡសងរឡងងងនមួយសនាូលបខន្ថម។

● ទាងំអស់—លំនាឡំដងម
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel SpeedStep របស់អង្គដំឡណងរការ។

● ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេស្្ថ នភាពឡដករបស់អង្គដំឡណងរការបខន្ថម។

● ស្្ថ នភាព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

Intel® TurboBoost™ ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេមាូដ Intel® TurboBoost™ របស់អង្គដំឡណងរការ
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មរ៉ង 29. ការអនុវតតា (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡណងរការ។

● រានបិេ
● រានឡបងក—លំនាំឡដងម

ការប្រប់ប្រងថាមពល
មរ៉ង 30. ការប្រប់ប្រងថាមពល 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡដាយសវេ័យប្បវតតាិឡៅឡពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

● ភាញា ក់ឡៅឡលង AC

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ឡបងក Intel Speed Shift
Technology (បឡ្ចេកវិេយាបដាូរឡល្បនន
Intel)

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្បងឡដងម្បី ឡបងក/បិេ Intel Speed Shift Technology ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនាកកំណត់ឡពលឡវលាខដលកុំព្យូេ័រប្តូវឡបងកឡដាយសវេ័យប្បវតតាិ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● បិេ—លំនាឡំដងម
● ឡរសងរ៉ល់នថ្ង
● រ៉ល់នថ្ងឡធវេងការ
● ឡប្ជងសនថ្ង

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងកឧបករណ៍ USB ឡដងម្បីដំឡណងរការប្បព័ន្ធពីមាូដរង់ចាំ។

● ភាញា ក់ឡពលឡដាត Dell USB-C Dock

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុឥតខែសេ ប្បសិនឡបងឡបងកដំឡណងរការ លក្ខណៈពិឡសសឡនះដឹងពីការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធឡៅបណាតា ញមានខែសេ ឡហងយបនា្ទ ប់មកបិេបណាតា ញវិេ្យុឥតខែសេខដលរានឡប្ជងសឡរីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។ បនា្ទ ប់ពីផ្តា ្់ពីបណាតា ញមានខែសេ
បណាតា ញវិេ្យុឥតខែសេនឹងប្តូវឡបងកវិញ។

● ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុ WLAN

● ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុ WWAN

ជឡប្មងសទាំងពីរមិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

បិេ Sleep (ការឡដក) ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឱ្យអនាករ៉ងំែ្ទប់ការ្ូលឡដកឡៅកនាុងបរិយ៉កាស OS ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងក ឬបិេលក្ខណៈពិឡសស Peak shift ។ ជឡប្មងសឡនះ ឡៅឡពលឡបងក កាត់បន្ថយការឡប្បងប្រាស់ថាមពល AC ឡៅឡពលតប្មូវការែ្ពស់។ ថ្មមិនប្តូវរានស្កឡៅ្ឡនួាះឡពលចាប់ឡលតាងម Peak
Shift និងបញចេប់។

ឡពលចាប់ឡលតាងម និងបញចេប់ Peak Shift អា្ប្តូវរានកំណត់សប្មាប់នថ្ងឡធវេងការទាងំអស់។

ជឡប្មងសឡនះកំណត់កប្មិតស្កថ្ម (15 % ឡៅ 100 %)

Advanced Battery Charge
Configuration

ជឡប្មងសឡនះឲ្យអនាកបឡងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ ឡដាយឡបងកជឡប្មងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនាកឡប្បង វិធីស្កសតាង់ដា និងបឡ្ចេកឡេសឡលសេងឡេសត និងកនាុងអំងុងឡពលឡប្បឡមាា ងឡធវេងការឡដងម្បីបឡងតងនអាយុថ្ម។

មាូត Advanced Battery Charge អា្ប្តូវរានកំណត់សប្មាប់នថ្ងឡធវេងការទាងំអស់។

រ្នាសម្ព័ន្ធស្កថ្ម្ម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡប្ជងសមាូដស្កថ្ម។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 29



មរ៉ង 30. ការប្រប់ប្រងថាមពល (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ខប្បប្បនល—លំនាំឡដងម
● សតាង់ដារ - ស្កថ្មអនាកឲ្យឡពញកនាុងកប្មិតសតាង់ដារ។
● ExpressCharge™{- ថ្មស្កកនាុងរយៈឡពលែួីឡដាយឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេកវិេយាស្កថ្មឆ្ប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● ការឡប្បងប្រាស់ AC ន្ម្បង
● ផ្្ទ ល់ែួនន

ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីសមុែង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ អនាកអា្កំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធចាប់ឡលតាងមមុែង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ និងបញ្ឈប់មុែង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ។

្ំណា:ំ មាូដស្កថ្មទាងំអស់មិនអា្ឡប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បឡ្េរានឡេ។

ឥរិយ៉បេ POST

មរ៉ង 31. ឥរិយ៉បេ POST 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធឡៅឡពលអនាកឡប្បងអាដាប់េ័រថាមពលនក់លាក់។

● ឡបងកការប្ពមានពីអាដាប់េ័រ—លំនាឡំដងម

កាតា រ្ុ្ខដលរានភា្ជ ប់ ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡប្ជងសយកវិធីស្្វសតាមួយកនាុង្ំឡណាមវិធីស្្វសតាពីរឡដងម្បីឡបងកបន្ទះប្រាប់្ុ្ខដលប្តូវរានភា្ជ ប់មកឡៅកនាុងកាដា រ្ុ្ខាងកនាុង។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ប្រាប់្ុ្ Fn បាុឡណាោ ះ
● By Numlock

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡបងក ឬបិេមុែង្រចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ឡលែ ឡៅឡពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

● ឡបងក Numlock—លំនាំឡដងម

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរានា រងងប្រាប់្ុ្ទាងំពីរ <Fn> +<Esc> បិេឡបងកលក្ខណៈសំខាន់របស ់F1–F12 រងងមុែង្រសដាង់ដារ និងមុែង្របនា្ទ ប់បនសេំ។ ប្បសិនឡបងអនាកបិេជឡប្មងសឡនះ ឡនាះអនាកមិនអា្បិេឡបងក
លក្ខណៈសំខាន់ននប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះរានឡេ។

● Fn Lock—លំនាឡំដងម

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖
● មាូដចាក់ឡស្ បិេ/សដាង់ដារ
● មាូដចាក់ឡស្រឡបងក/បនា្ទ ប់បនសេំ—លំនាឡំដងម

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបឡងតងនឡល្បននដំឡណងរការប៊ូតឡដាយរំលងជំហាន្បរានា មួយ្ំនួន។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖
● តិ្តួ្—លំនាឡំដងម
● លមអាិត
● សវេ័យប្បវតតាិ

Extended BIOS POST
Time

អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកបឡងតងតការពនយារឡពលមុនប៊ូតបខន្ថម។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖
● 0 វិនាេី—លំនាឡំដងម
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

ងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់ អនុញ្ញា តឲ្យឡលាកអនាកឡបងកងូឡរាឡពញឡអប្កង់ ឡបងរូបភាពប្តូវនឹងរុណភាពបង្ហា ញរបស់ឡអប្កង់។

● ឡបងកងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

30 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 31. ឥរិយ៉បេ POST (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្ញា តឱ្យឡលាកអនាកឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡលសេងៗឡដងម្បីឈប់ បញចេូល និងរង់ចាំការបញចេូលរបស់អនាកឡប្បង បនតាឡៅឡពលការប្ពមានប្តូវរានរកឡឃងញបាុខនតាផ្អា កឡៅប្តង់កំហុស ឬបនតាទាងំឡៅឡពល កំហុសប្តូវរានរកឡឃងញកំងុងឡពលដំឡណងរការ
POST ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● លតាល់ដំណឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស—លំនាំឡដងម
● បនតាឡពលមានការប្ពមាន
● បនតាឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

លេ្ធភាពប្រប់ប្រង

្ំណា:ំ ជឡប្មងសឡនះអា្ឡប្ជងសយករានប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធរានឡបងកដំឡណងរការ Intel V-Pro ។

មរ៉ង 32. លេ្ធភាពប្រប់ប្រង 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

សមត្ថភាព Intel AMT ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡបងក និងបិេដំឡណងរការ សមត្ថភាព Intel AMT របស់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● កំណត់ការ្ូលឡៅកាន់ MEBx

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB ឡៅឡពលឡបងក Intel AMT អា្ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡដាយឯកស្រអនុញ្ញា តមូលដា្ឋ នមមរយៈឧបករណ៍ល្ទុក USB។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរាន
បិេមមលំនាំឡដងម។

លួូវកាត់ MEBx ជឡប្មងសឡនះកំណត់ ថាឡតងមុែង្រលួូវកាត់ MEBx រួរប្តូវរានឡបងកឬឡេ ឡៅឡពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម
មរ៉ង 33. ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Virtualization ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) អា្ឡប្បងសមត្ថភាពខលនាករឹងបខន្ថមខដលលតាល់ឡដាយបឡ្ចេក វិេយានិម្មិត Intel ។

● ឡបងកបឡ្ចេកវិេយានិម្មិតរបស់ Intel។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ ឡបងក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដខវរបខន្ថមខដលលដាល់ឡដាយបឡ្ចេក វិេយានិម្មិត Intel® សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់។

● ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

ការប្បតិបតតាិខដលរានេុក្ិតតា ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (MVMM) អា្ឡប្បងសមត្ថភាពខលនាករឹងបខន្ថមខដលលតាល់ឡដាយបឡ្ចេក វិេយាប្បតិបតតាិខដលរានេុក្ិតតា Intel® ។

្ំណា:ំ TPM ប្តូវខតឡបងកឡហងយសកម្ម និងបឡ្ចេកវិេយានិម្មិត ប្ពមទាំង VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ ប្តូវខតរានឡបងកឡដងម្បីឡប្បងលក្ខណៈពិឡសសឡនះ។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 31



ជឡប្មងសឥតខែសេ
មរ៉ង 34. ឥតខែសេ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ឧបករណ៍ឥតខែសេប្តូវរានឡបងក អនុញ្ញា តឲ្យកំណត់ឧបករណ៍ឥតខែសេខដលអា្ប្តូវរានប្រប់ប្រងឡដាយកុងមក់ឥតខែសេ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរួមមាន៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● WWAN/GPS

● WLAN

● Bluetooth®

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

ការខថទាំ
មរ៉ង 35. ការខថទា ំ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័រឡលាកអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនាកបឡងតងតសួ្កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសួ្កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូវរានកំណត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តឲ្យអនាកហាវេា សកំខណននកម្ម វិធីបងតប់របស់ប្បព័ន្ធ។

● អនុញ្ញា តិឡអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់មមលំនាំឡដងម។

ការលុបេិននាន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុបឡចាលេិននាន័យឡ្ញពីឧបករណ៍ល្ទុកខាងកនាុងប្បកបឡដាយសុវត្ថិភាព។

● លុបឡៅឡលងការចាប់ឡលដាងមបនា្ទ ប់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ការស្តា រ BIOS ឡងងងវិញ ស្តា រ Bios ពីប្ដាយថាសរឹង—ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់ឡដាយលំនាំឡដងម។ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសឡ្វង្្គ ះ BIOS ែូ្ ពីឯកស្រសឡ្វង្្គ ះឡៅឡលង HDD ឬ USB ខាងឡប្ប។

ការសឡ្វង្្គ ះ BIOS ឡដាយសវេ័យប្បវតតាិ-អនុញ្ញា តឲ្យអនាកស្ដា រ BIOS វិញឡដាយសវេ័យប្បវតតាិ។

្ំណា:ំ ស្តា រ Bios ពីប្ដាយថាសរឹង ខលនាកឡនះរួរខតឡបងក។

ខតងខតអនុវតតា Integrity Check (ពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូវ){—អនុវតតា integrity check រ៉ល់ឡពលប៊ូត។

កំណត់ឡហតុប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 36. កំណត់ឡហតុបណាដា ញ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ប្ពឹតតាិការណ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡមងល និងលុបប្ពឹតតាិការណ៍ POST ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការណ៍កំឡៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡមងល និងលុបប្ពឹតតាិការណ៍(កំឡៅ) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការណ៍ថាមពល អនុញ្ញា តឲ្យអនាកឡមងល និងលុបប្ពឹតតាិការណ៍(ថាមពល) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

32 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



ការអាប់ឡដត BIOS

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅកនាុង Windows

ប្បយ័តនា: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្អា កមុននឹងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយខដលឡលាកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ ងនឹងមិនស្្គ ល់កូនឡស្ BitLocker ឡេ។ ឡលាកអនាកនឹងប្តូវរានសួរភួាមៗឲ្យបញចេូលកូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រឡបសបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមតាងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញមិនស្្គ ល់ ឡនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននាន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡងងង វិញខដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ www.dell.com/support ។
2. ្ុ្ Product support ។ ឡៅកនាុងប្បអប់ Search support ងយបញចេូលសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័របស់អនាក បនា្ទ ប់មក្ុ្ឡលងពាក្យ Search ។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអនាកមិនមានសួ្កឡសងកម្ម សូមឡប្បងមុែង្រSupportAssist ឡដងម្បីកំណត់អតតាសញ្ញា ណកុំព្យូេ័ររបស់អនាកឡដាយសវេ័យប្បវតតាិ។ អនាកក៏អា្ឡប្បងឡលែសមា្គ ល់លលិតលល ឬខសវេងរកមាូខឌលកុំព្យូេ័ររបស់អនាកឡដាយែួននឯងរានខដរ។

3. ្ុ្ឡលង កម្មវិធីបញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. ឡប្ជងសឡរីសប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការខដលរានដំឡងងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។
5. ឡៅកនាុងបញ្ជីធួាក់្ុះ Category សូមឡប្ជងសឡរីស BIOS ។
6. ឡប្ជងសឡរីសកំខណ្ុងឡប្កាយបំលុតនន BIOS ឡហងយ្ុ្ Download ឡដងម្បីទាញយកឯកស្រ BIOS សប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនាក។
7. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក សូម្ូលឡៅកាន់ថតឯកស្រខដលអនាករានរក្សាេុកឯកស្រប្ចេុប្បននាភាព BIOS ។
8. ្ុ្ឡេវេដងឡលងរូបតំណាងឯកស្រប្ចេុប្បននាភាព BIOS និងអនុវតតាមមការខណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថម សូមឡមងលអត្ថបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹង 000124211 ឡៅ www.dell.com/support ។

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅកនាុង Linux និង Ubuntu

ឡដងម្បីអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS ឡៅឡលងកុំព្យូេ័រខដលរានដំឡងងងនមួយ Linux ឬ Ubuntu សូមឡមងលអត្ថបេមូលដា្ឋ ន្ំឡណះដឹង 000131486 ឡៅ www.dell.com/support ។

ឡធវេងប្ចេុប្បននាភាព BIOS ឡដាយឡប្បងប្ដាយ USB ឡៅកនាុង Windows

ប្បយ័តនា: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្អា កមុននឹងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយខដលឡលាកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ ងនឹងមិនស្្គ ល់កូនឡស្ BitLocker ឡេ។ ឡលាកអនាកនឹងប្តូវរានសួរភួាមៗឲ្យបញចេូលកូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រឡបសបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមតាងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញមិនស្្គ ល់ ឡនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននាន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡងងង វិញខដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. អនុវតតាមមវិធីស្្វសតាពីជំហានេី 1 ដល់ជំហានេី 6 ឡៅកនាុង "ការឡធវេងប្ចេុប្បននាភាព BIOS ឡៅកនាុង Windows" ឡដងម្បីទាញយកឯកស្រកម្ម វិធីការដំឡងងង BIOS ្ុងឡប្កាយបំលុត។
2. បឡងតងតប្ដាយ USB មួយខដលអា្ប៊ូតរាន។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថម សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹងមូលដា្ឋ ន 000145519 មមរយៈ www.dell.com/support ។
3. ្មួងឯកស្រកម្មវិធីដំឡងងង BIOS ឡៅប្ដាយ USB ខដលអា្ប៊ូតរាន។
4. ភា្ជ ប់ USB ខដលអា្ប៊ូតរានឡៅកុំព្យូេ័រខដលប្តូវការការឡធវេងប្ចេុប្បននាភាព BIOS ។
5. ចាប់ឡលដាងមកុំព្យូេ័រឡងងងវិញ ឡហងយ្ុ្ F12 ។
6. ឡប្ជងសឡរីសប្ដាយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. ងយបញចេូលឡ្ម្ម ះឯកស្រកម្មវិធីដំឡងងង BIOS ឡហងយ្ុ្ Enter។

BIOS Update Utility បង្ហា ញឡងងង។
8. ឡធវេងមមការខណនាខំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការឡធវេងប្ចេុប្បននាភាព BIOS ។

ការអាប់ឡដត BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time

ការអាប់ឡដត BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនាកឡដាយឡប្បងឯកស្រ update.exe BIOS ខដលរាន្មួងឡៅប្ដាយ FAT32 USB ឡហងយប៊ូតពីមុជានុយ F12 One-Time ។

ប្បយ័តនា: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្អា កមុននឹងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយខដលឡលាកអនាកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ ងនឹងមិនស្្គ ល់កូនឡស្ BitLocker ឡេ។ ឡលាកអនាកនឹងប្តូវរានសួរភួាមៗឲ្យបញចេូលកូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនឹងសួរ
រឡបសបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមតាងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញមិនស្្គ ល់ ឡនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននាន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡងងង វិញខដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡណះដឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការឡធវេងប្ចេុប្បននាភាព BIOS

អនាកអា្ដំឡណងរការឯកស្រអាប់ខដត BIOS ពី Windows ឡដាយឡប្បងប្ដាយ USB ខដលអា្ប៊ូតរាន ឬអនាកក៏អា្អាប់ឡដត BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time ឡៅឡលងកុំព្យូេ័រ។

កុំព្យូេ័រ Dell ភារឡប្្ងនខដលប្តូវរានបឡងតងតឡងងងបនា្ទ ប់ពីឆ្នា  ំ2012 មានសមត្ថភាពឡនះ ឡហងយអនាកអា្បញ្្ជ ក់រានឡដាយប៊ូតប្បព័ន្ធរបស់អនាកឡៅមុជានុយប៊ូត F12 One-Time ឡដងម្បីឡមងលថាឡតង BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហា ញនជឡប្មងសប៊ូតសប្មាប់កុំព្យូេ័រ
របស់អនាក។ ប្បសិនឡបងជឡប្មងសប្តូវរានបង្ហា ញឡនាះ BIOS រាបំ្េជឡប្មងសឡធវេងប្ចេុប្បននាភាព BIOS ឡនះ។
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្ំណា:ំ មានខតកុំព្យូេ័រខដលមានជឡប្មងសអាប់ខដត BIOS Flash Update ឡៅកនាុងមុជានុយ F12 One-Time Boot ឡេ ឡេងបអា្ឡប្បងមុែង្រឡនះរាន។

ការអាប់ឡដតពីមុជានុយប៊ូត One-Time

ឡដងម្បីអាប់ខដត BIOS របស់អនាកពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូវការ៖

● ប្ដាយ USB ប្តូវរានសំអាតឡៅនប្បព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ឧបករណ៍មិនចាំរា្់អា្ប៊ូតរានឡេ)
● ឯកស្រខដលអា្ប្បតិបតតាិការ BIOS ខដលអនាករានទាញយកពីឡរហេំព័ររបស់ Dell Support ឡហងយ្មួងឡៅថតដំបូងននប្ដាយ USB ។
● អាដាប់េ័រថាមពល AC ខដលភា្ជ ប់ឡៅកុំព្យូេ័រ
● ថ្មប្បព័ន្ធមុែង្រឡដងម្បីអាប់ឡដត BIOS

អនុវតតាជំហានដូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បីប្បតិបតតាិដំឡណងរការអាប់ខដត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្បយ័តនា: ហាមបិេប្បព័ន្ធកនាុងកំងុងឡពលដំឡណងរការអាប់ឡដត BIOS ។ កុំព្យនេ័រអា្នឹងមិនប៊ូតឡេ ប្បសិនឡបងអនាកបិេកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

1. ពីស្្ថ នភាពបិេថាមពល បញចេូលប្ដាយ USB ខដលអនាក្មួង្ូលឡៅកនាុងរន្ធ USB របស់កុំព្យូេ័រ។
2. ឡបងកកុំព្យូេ័រ ឡហងយ្ុ្ឡលងប្រាប់្ុ្ F12 ឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់មុជានុយប៊ូត One-Time, ឡប្ជងសឡរីស BIOS Update ឡដាយប្បីឡៅា ស៍ ឬប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ រួ្្ុ្ Enter ។

មុជានុយហាវេា ស BIOS ប្តូវរានបង្ហា ញ។
3. សូម្ុ្ឡលង Flash from file ។
4. ឡប្ជងសឡរីសយក external USB device

5. ឡប្ជងសឡរីសឯកស្រ រួ្្ុ្ពីរដងឡៅឡលងឯកស្រឡរាល ឡហងយបនា្ទ ប់មក Submit។
6. សូម្ុ្ Update BIOS។ កុំព្យូេ័រចាប់ឡលតាងមឡងងង វិញឡដងម្បីអាប់ឡដត BIOS ។
7. កុំព្យូេ័រឡនះនឹងចាប់ឡលតាងមឡងងងវិញបនា្ទ ប់ពីការអាប់ឡដត BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
មរ៉ង 37. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង 

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ខដលអនាកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ខដលអនាកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡប្បងនិងឡធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំណត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

អនាកអា្បឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដងម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មុែង្រពាក្យសមា្ង ត់លដាល់ជូននូវសនតាិសុែកប្មិតមូលដា្ឋ នសប្មាប់េិននាន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាក។

ប្បយ័តនា: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡៅកាន់េិននាន័យខដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនាករាន ប្បសិនឡបងងមិនរានចាក់ឡស្ ឬេុកឡចាលឡដាយរា្ម នអនាកឡៅឡមងល។

្ំណា:ំ លក្ខណៈពិឡសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធ
អនាកអា្កំណត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនាកប្រប់ប្រង ឡៅឡពលស្ថិតកនាុងស្្ថ នភាព មិនរានកំណត់ ខតបាុឡណាោ ះ។

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F12 ភួាមបនា្ទ ប់ពីថាមពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។
1. ឡៅកនាុងឡអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយក Security ឡហងយ្ុ្ Enter ។

ឡអប្កង់ Security បង្ហា ញឡងងង។
2. ឡប្ជងសយក System/Admin Password ឡហងយបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅកនាុង្ឡនួាះេំឡនរ Enter the new password ។

ឡប្បងការខណនាដំូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បីលដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងឡហា្ណាស់ប្តូវមានតួអកសេរពិឡសសមួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● ឡលែពី 0 ដល់ 9 ។
● តួអកសេរធំពី A ដល់ Z ។
● តួអកសេរតូ្ពី a ដល់ z ។
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3. ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ខដលអនាករានបញចេូលមុនឡៅកនាុង្ឡនួាះេំឡនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្ម ីឡហងយ្ុ្ឡលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយរក្សាេុកការផួ្ស់បតាូរដូ្ខដលរានសួរឡដាយ ស្រខដលឡលាតឡ្ញមក។
5. ្ុ្ Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡលតាងមនថ្មី។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធខដលមានប្ស្ប់
ប្តូវធានាថា Password Status ប្តូវរានឡដាះឡស្រ (ឡៅកនាុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) មុនពយាយ៉មលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងខដលមានប្ស្ប់។ អនាកមិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងខដលមានប្ស្ប់ឡេ ប្បសិនឡបងស្្ថ នភាព
ពាក្យសមា្ង ត ់ប្តូវរានចាក់ឡស្រ។

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F12 ភួាមបនា្ទ ប់ពីថាមពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។
1. ឡៅកនាុងឡអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយក System Security ឡហងយ្ុ្ Enter ។

ឡអប្កង់ System Security បង្ហា ញឡងងង។
2. ឡៅកនាុងឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុែប្បព័ន្ធ) ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានឡដាះឡស្។
3. ឡប្ជងសយក System Password ខក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធខដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password ខក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងខដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនាកផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការទាមទារ។ ប្បសិនឡបងអនាកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ្ូរបញ្្ជ ក់ការលុបឡៅឡពលមានការទាមទារ។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនឹងឡសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡលតាងមនថ្មី។

ការសមាអា ត BIOS (តឡមួងងប្បព័ន្ធ) និង ឡលែសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ
ឡដងម្បីជប្មះប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ BIOS សូមឡធវេងការេំនាក់េំនងឡៅកាន់ អនាកបឡ្ចេកឡេសជំនួយរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell មមរយៈ www.dell.com/contactdell ។

្ំណា:ំ សប្មាប់ព័ត៌មានអំពីរឡបសបកំណត់ Windows ស្រនថ្មី ឬពាក្យសមា្ង ត់កម្ម វិធី សូមអានឯកស្រខដលភា្ជ ប់មកនមួយ Windows ឬកម្ម វិធីរបស់អនាក។
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សូហវេខវរ
ជំពូកឡនះលតាល់ព័ត៌មានលមអាិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការខដលរានរាំប្េនមួយនឹងការខណនាំពី វិធីដំឡងងងប្ដាយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្ដាយវឺ

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

្ំណា:ំ ឡបងសិនអនាកមិនមាន Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) សូមឡប្បងមុែង្ររកឡមងលសវេ័យប្បវតតាិ ឬរកឡមងលឡដាយនដសប្មាប់មាូខដលនន កុំព្យូេ័រយួរនដ ។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads(ប្ដាយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការខដលរានដំឡងងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កាម ឡហងយឡប្ជងសយកប្ដាយវឺប្កាហវេិកឡដងម្បីដំឡងងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) ឡដងម្បីទាញយកប្ដាយវឺនន កុំព្យូេ័រយួរនដ។
8. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ថតខដលអនាករានរក្សាេុកឯកស្រប្ដាយវី។
9. ្ុ្ឡេវេដងឡលងរូបតំណាងឯកស្រប្ដាយវឺ និងអនុវតតាមមការខណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនាកពុំមានអុីនធជាណិត សូមខសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ណោ ឡវ្ែចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូវជឡប្មងសឡសងរាំប្េមមេូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ខប្បប្បនលឡៅមមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយនិងឡសងកម្មមួយ្ំនួនប្បខហលនមិនអា្មានឡៅកនាុងតំបន់របស់អនាក។ ឡដងម្បីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េខលនាកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសងអតិថិជន៖
1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េរាបំ្េរបស់អនាក។
3. ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅកនាុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន់ ឡៅខាងឡប្កាមននេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំណឡសងកម្ម ឬរាបំ្េខដលសមប្សបខលអាកឡៅមមតប្មូវការរបស់អនាក។
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