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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
1. ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ប្តូវយក់ថ្មក្នុងមាូដសនសេំថាមពល។

2. បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ Windows

ឡធវេងតាមការណែនាណំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡមួងង Dell ណែនាំថា អ្នក៖

• ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឡដងម្បីអាប់ឡដតវីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតណខសេណដលមានសុវត្ថិភាព សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតណខសេឡៅឡពលឡស្នងសុំ។

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

3. ណសវេងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡលដាងមរបស់ Windows

តារាង 1. ណសវេងរកកម្ម វិធី Dell

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

ការ្ុះបញ្ជីលលិតលល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អ្នកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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តារាង 1. ណសវេងរកកម្ម វិធី Dell(រានបនតា)

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុខភាពណល្នករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡយយប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អ្នកឡយយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេលុតកំែត់ការធានាឡៅក្នុង SupportAssist ។

ការអាប់ណដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយឡវីឧបករែ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលណដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មវិធីសូហវេណវរដូ្នសូហវេណវរណដលប្តូវរាននវ បាុណនតាមិនរានដំឡងងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

4. បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូមណែនាឲំ្យបឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថម សូមឡមងល បឡងតងតប្យយ USB ស្ដា រឡងងង វិញសប្មាប់ Windows ។
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បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows

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

្ំណា:ំ ដំឡែងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡពលរហូតដល់មួយឡមាា ងឡដងម្បីបញចេប់។

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

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។

សំរាប់ព័ត៌មានបណន្ថមអំពីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្តា រតាម USB សូមឡមងលណល្នក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  នន ឡសសវឡ ណែនាំអំពីឡសងកម្ម លលិតលលរបស់អ្នកតាមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows 7

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


េិដ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពបង្ហា ញ
• េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
• េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិដ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនដ
• េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាម
• ប្រាប់្ុ្លួូវកាត់

េិដ្ឋភាពបង្ហា ញ

1. មីប្កូហវេូនអាឡរេ 2. បិេ SafeView (ការឡមងលសុវត្ថិភាព)
3. កាឡមរាេ 4. ពនួជាស្្ថ នភាពកាឡមារាេ
5. មីប្កូហវេូនអាឡរេ 6. ផ្ទា ងំ LCD

7. ពនួជាសកម្មភាព LED

3
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េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង

1. រន្ធតំែ្រនតាឡ្ួងង 2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 2 (USB ប្បឡ្េ C) នមួយ DisplayPort/Thunderbolt (នជឡប្មងស)

3. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 4. បនទាះកាតអានឡមមាូ រី មីឡឌស (អា្បណន្ថមរាន)

េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. ឧបករែ៍អានកាត MicroSD 2. រន្ធកាស/មីប្កូហវេូន
3. រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1 4. រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1 ឡយយមាន PowerShare

5. រន្ធ HDMI 6. រន្ធបណាដា ញ
7. រន្ធចាក់ឡស្រាង្តុឡកាែ
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េិដ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនដ

1. ប៊ូតុងថាមពលនមួយឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដណដលនជឡប្មងស 2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដ (នជឡប្មងស) 4. បនទាះបាះ
5. ដុំ Trackstick (នជឡប្មងស)
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េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាម

1. ខ្យល់កំឡៅ
2. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម
3. ឧបករែ៍បំពងសំឡងង

ប្រាប់្ុ្លួូវកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរា្ន អាប្ស័យឡលងការកំែត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់លួូវកាត់ឡៅណតមានដូ្រា្ន ឡៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាងំអស់។

តារាង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូវកាត់

ប្រាប់្ុ្ មុខង្រ្ម្បង មុខង្របនាទា ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Fn + Esc Escape បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ មុខង្រ F1

Fn + F2 បន្ថយកប្មិតសំឡងង មុខង្រ F2

Fn + F3 បឡងតងនកប្មិតសំឡងង មុខង្រ F3

Fn + F4 បិេមីប្កូហវេូន មុខង្រ F4

Fn + F5 ឡបងក/បិេ ពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ មុខង្រ F5
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តារាង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្លួូវកាត់(រានបនតា)

ប្រាប់្ុ្ មុខង្រ្ម្បង មុខង្របនាទា ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Fn + F6 បន្ថយកប្មិតពនួជា មុខង្រ F6

Fn + F7 បឡងតងនកប្មិតពនួជា មុខង្រ F7

Fn + F8 បតាូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប មុខង្រ F8

Fn + F10 ថតនលទាឡអប្កង់ មុខង្រ F10

Fn + F11 េំព័រឡដងម មុខង្រ F11

Fn + 12 េំព័របញចេប់ មុខង្រ F12

Fn + Ctrl ឡបងកមុជានុយកម្ម វិធី --
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លក្ខែៈណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារាង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

សំែុំឈីប រានរួមបញចេូលឡៅក្នុងអង្គដំឡែងរការ

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM 32 MB

PCIe bus រហូតដល់ជំនាន់ 3

ឡ្វហវេកង់បងសខាងឡប្ប រហូតដល់ 8 GT/s

អង្គដំឡែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡែងរការមិនណមននរង្វេ ស់ននការដំឡែងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលតាមតំបន់/ប្បឡេស។

តារាង 4. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ

ប្បឡ្េ UMA ប្កាហវេិក ប្កាហវេិ្យ្់

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7-8665U ជំនាន់
េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 8 MB, ្ំនួនស្នូល 4 / ឡប្សត
8, 1.9 GHz ឡៅ 4.8 GHz, 15 W
TDP, vPro)

Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 540X

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i5-8365U ជំនាន់
េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, ្ំនួនស្នូល 4 / ឡប្សត
8, 1.6 GHz ដល់ 4.1 GHz, 15 W
TDP, vPro)

Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 540X

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i5-8265U ជំនាន់
េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, ្ំនួនស្នូល 4 / ឡប្សត
8, 1.6 GHz ឡៅ 3.9 GHz, 15 W
TDP)

Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon 540X

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

Intel UHD Graphics 620 NA

អង្គ្ងចាំ
តារាង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB
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តារាង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអង្គ្ងចា(ំរានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ រន្ធ 2 x SoDIMM

រានរាបំ្េអង្គ្ងចាំអតិបរមាក្នុងមួយរន្ធ 16 GB

ជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ • 4 GB (1 x 4 GB)
• 8 GB (2 x 4 GB)
• 8 GB (1 x 8 GB)
• 16 GB (2 x 8 GB)
• 16 GB (1 x 16 GB)
• 32 GB (2 x 16 GB)

ប្បឡ្េ ឆាណនលឡេវេ DDR4

ឡល្បនន 2666 MHz Non-ECC SDRAM ដំឡែងរការឡៅ 2400 MHz នមួយអង្គដំឡែងរការ Intel ជំនាន់េី
8

ការរក្សាេុក
តារាង 6. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកេំហំលទាុក

ប្បឡ្េ កតាតា សំែុំណបបបេ អនតារមុខ សមត្ថភាព

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

រហូតដល់ 512 GB

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

រហូតដល់ 1 TB

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

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

HDD 2.5 អុីញ SATA • រហូតដល់ 1 TB; 5400 RPM
• រហូតដល់ 1 TB; 7200 RPM

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
តារាង 7. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង M.2 • ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ Key-E M.2 2230 មួយ
• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ Key-E M.2 2280 មួយ
• ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 3042 Key-B មួយ

ឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌស
តារាង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកម្ម វិធីអានកាតឡមឡឌស

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ឧបករែ៍អានកាត Micro SD
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តារាង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកម្មវិធីអានកាតឡមឡឌស

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

កាត Micro SD

អូឌីយាូ
តារាង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអូឌីយាូ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 នមួយ Waves MaxxAudio Pro

ការបណមួងឡសដាឡរេអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលឡៅអាណាងុក) និង ADC (អាណាងុកឡៅឌីជីថល)

ប្បឡ្េ អូឌីយាូ HD

ឧបករែ៍បំពងសំឡងង ពីរ

អនតារមុខ ខាងក្នុង៖

• Intel HDA (អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់)

ខាងឡប្ប៖

• 7.1 ឆាណនលបឡញចេញតាម HDMI
• បញចេូលមីប្កូហវេូនឌីជីថលឡលងមាូឌុលកាឡមារា
• ណខសេឡយតកាស (កាសឡសតារីអូ/មីប្កូហវេូន្ូល)

អំ្ួីឧរាល័រខាងក្នុង រានរួមបញចេូលឡៅក្នុង ALC3204 (Class-D 2 W)

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំឡងងខាងឡប្ប ប្រាប់្ុ្លួូវកាត់សប្មាប់ប្រប់ប្រងឡមឡឌស

ឧរាល័របឡញចេញសឡមួង៖ មធ្យម៖ 2 W

ខ្ពស់បំលុត៖ 2.5 W

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនអាឡរេឌីជីថល

កាតវីឡដអូ
តារាង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកាតវីឡដអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បឡ្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បឡ្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក សមត្ថភាព ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD
Graphics 620

UMA • Intel Core
i7-8665U
CPU (vPro)

• Intel Core
i5-8365U
CPU

• Intel Core
i5-8265U
CPU

• Intel Core
i3-8145U
CPU

រានរួមបញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក រន្ធ HDMI 1.4 b 4096×2304 @24
Hz

AMD Radeon
540X

ណល្នកយ្់ៗពីរា្ន NA GDDR5 2 GB មិនមាន មិនមាន

លក្ខែៈណល្នកបឡ្ចេកឡេស 15



មាា សុីនថត (តាម្ិតតា)
តារាង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកកាឡមរាេ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េកាឡមរាេ RGB, HD ចាប់រូបភាពឡថរ

កាឡមរាេ  IR កាឡមរាេ  IR 6 មម (នជឡប្មងស)

រុែភាពបង្ហា ញ រូបភាព៖ រុែភាព HD (1280 x 720)

វីឡដអូ៖ រុែភាព HD (1280 x 720) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលតាមអងតត់ប្េូង IR៖ 87 ដជាឡប្ក

RGB៖ 78.6 ដជាឡប្ក

ប្បឡ្េអង្គញាែ បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ CMOS

្ំណា:ំ RBG + កាឡមរាេ  IR សប្មាប់កម្ម វិធី Windows Hello បាុឡណាោ ះ ឡហងយកម្មវិធីឡលសេងឡេសតមិនអា្ឡប្បងងរានឡេ។

ការេំនាក់េំនង
តារាង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតសតាីពីេំនាក់េំនង

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

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

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

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

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

ប្ប៊តណប៊ន្ល័ត
តារាង 13. ប្ប៊តណប៊ន្ល័ត

ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

ឥតណខសេ
តារាង 14. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឥតណខសេ

ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

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

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

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.0
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រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
តារាង 15. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ • ឧបករែ៍អានកាត MicroSD មួយ

កម្ម វិធីអាន SIM កាត រន្ធកាតមីប្កូសុីមមួយ

USB • រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (ប្បឡ្េ A) បី
• រន្ធ USB ប្បឡ្េ C 3.1 ជំនាន់េី 2 មួយ នមួយ DisplayPort/Thunderbolt 3 (នជឡប្មងស)

សនតាិសុខ រន្ធឡស្រាង្តុឡកាែ

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តឡ្សក (រួមបញចេូលកាសឡលងកលល និងមីប្កូហវេូន) មួយ។

វីឡដអូ រន្ធ HDMI 1.4b មួយ (រាបំ្េរហូត 4k @30 Hz)

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

ឡអប្កង់
តារាង 16. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឡអប្កង់

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ • 15.6 អុីញ HD (1366 x 768), ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (16:9), WLED, ឡអប្កង់មិនបាះ, 220
nits

• 15.6 អុីញ FHD ការឡមងលមុំធំេូោយ (1920 x 1080), ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (16:9) WLED, រា្ម ន
ឡអប្កង់បាះ, 220 nits

• 15.6 អុីញ FHD ការឡមងលមុំធំេូោយ (1920 x 1080), បងតប់ឡអប្កង់បាះនមួយ្ំណាងំពនួជា, 220 nits
(នជឡប្មងស)

• 15.6 អុីញ FHD ការឡមងលមុំធំេូោយ (1920 x 1080), ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (16:9) WLED, រា្ម ន
ឡអប្កង់បាះ, 300 nits, រប្មបឡប្កាយអាលុយមីញាូម LCD (នជឡប្មងស)

• 15.6 អុីញ FHD ការឡមងលមុំធំេូោយ (1920 x 1080), បងតប់ឡអប្កង់បាះនមួយ្ំណាងំពនួជា, 220 nits,
រប្មបឡប្កាយអាលុយមីញាូម LCD (នជឡប្មងស)

កម្ពស់ (តំបន់សកម្ម) 193.6 មម (7.622 អុីញ)

េេងង (តំបន់សកម្ម) 344.2 មម (13.551 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 394.91 ម.ម (15.55 អុីញ)

្ិ្ណសលក្នុងមួយអុីញ (PPI) 100

141 (នជឡប្មងស)

សមាមាប្តភាពលទាុយរា្ន 500:1 (Typ.)

700:1 (Typ.) (នជឡប្មងស)

អាងំតង់សុីឡត/ពនួជា (ធម្មតា) 220 nits

300 nits

អប្តារីឡ្វហវេស 60 Hz

ការឡមងលពីមុំឡលតាក (អប្បរមា) +/- 40 ដជាឡប្ក (HD)

+/- 80 ដជាឡប្ក (FHD) (នជឡប្មងស)

លក្ខែៈណល្នកបឡ្ចេកឡេស 17



តារាង 16. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកឡអប្កង់(រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ការឡមងលពីមុំបញររ (អប្បរមា) ខាងឡលង/ខាងឡប្កាម = 10/30 ដជាឡប្ក (HD)

+/- 80 ដជាឡប្ក (FHD)(នជឡប្មងស)

ការឡប្បងប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា) 4.2 W

6.2 W (នជឡប្មងស)

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
តារាង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកកាតា រ្ុ្

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ • 102 (អាឡមរិក) និងកាណាយ)
• 103 (អង់ឡរួស)
• 106 (ជបាុន)

េំហំ េំហំឡពញ

• កប្មិតឡរាល X= 18.6 មម (0.73 អុីញ)
• រមួាតពីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយ Y= 19.05 មម (0.75 អុីញ)

កាដា រ្ុ្មានពនួជាឡ្ួងងខាងឡប្កាយ នជឡប្មងស (ពនួជាឡប្កាយ និងរា្ម នពនួជាឡប្កាយ)

េប្មង់ QWERTY

បនទាះបាះ
តារាង 18. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ 1221 x 661

វិមាប្ត • េេងង៖ 101.7 មម (4.00 អុីញ)
• កម្ពស់៖ 55.2 មម (2.17 អុីញ)

ពហុបាះ រាបំ្េពហុបាះប្មាមនដ 5

្ំណា:ំ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថមអំពីលក្ខែៈបនទាះបាះ សប្មាប ់Windows 10 សូមឡមងលអត្ថបេមូលយ្ឋ ន្ំឡែះដងងរបស់
Microsoft 4027871 តាមរយៈ support.microsoft.com ។

កម្មវិធីអានស្្ន មប្មាមនដ—នជឡប្មងស
តារាង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ FPR ឡៅក្នុងប៊ូតុងថាមពល

FPR ឡៅឡលងកណនួងយក់រាតនដ

បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ សមត្ថភាព

កប្មិតរុែភាពអង្គញាែ 363 PPI
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តារាង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដ(រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

508 DPI

តំបន់អង្គញាែ អងតត់លចេិត៖ 10 មម

12.8 មម x 18 មម

ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
តារាង 20. ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានរាបំ្េ • Windows 10 Home (64 bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu 18.04 LTS (64 bit)

ថ្ម
តារាង 21. ថ្ម

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ 3 ប្រាប់ លី្ូមអុីយាូង (42 WHr) ExpressCharge 3 ប្រាប់ លី្ូមអុីយាូង (51 WHr) ExpressCharge 4 ប្រាប់ លី្ូមអុីយាូង (68 WHr) ExpressCharge

ខា្ន ត េេងង

ជឡប្ៅ

កម្ពស់

95.9 មម (3.78 អុីញ)

181 មម (7.13 អុីញ)

7.05 មម (0.28 អុីញ)

េេងង

ជឡប្ៅ

កម្ពស់

95.9 មម (3.78 អុីញ)

181 មម (7.13 អុីញ)

7.05 មម (0.28 អុីញ)

េេងង

ជឡប្ៅ

កម្ពស់

95.9 មម (3.78 អុីញ)

233 មម (9.17 អុីញ)

7.05 មម (0.28 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 200 ប្ក (0.44 ឡផ្ន) 250 ប្ក (0.55 ឡផ្ន) 340 ប្ក (0.75 ឡផ្ន)

កមួាងំនវេូល៍ 11.40 VDC 11.40 VDC 7.6 VDC

អាយុកាលជីវិត វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 វដតាមិនស្ក/ស្ក 300 (កញចេប់សតាង់យរ)

វដតាមិនស្ក/ស្ក1000 (កញចេប់ LCL)

រយៈឡពលស្កថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ
(ប្បហាក់ប្បណហល)

សដាង់យរស្កថ្ម 0°C ដល់ 50°C ៖ 4
ឡមាា ង

សដាង់យរស្កថ្ម 0°C ដល់ 50°C ៖ 4
ឡមាា ង

សដាង់យរស្កថ្ម 0°C ដល់ 50°C ៖ 4
ឡមាា ង

Express Charge
(ស្កថ្មឡលនន)

0°C ដល់ 15°C ៖ 4
ឡមាា ង

16°C ដល់ 45°C ៖ 2
ឡមាា ង

46°C ដល់ 50°C ៖ 3
ឡមាា ង

Express Charge
(ស្កថ្មឡលនន)

0°C ដល់ 15°C ៖ 4
ឡមាា ង

16°C ដល់ 45°C ៖ 2
ឡមាា ង

46°C ដល់ 50°C ៖ 3
ឡមាា ង

Express Charge
(ស្កថ្មឡលនន)

0°C ដល់ 15°C ៖ 4
ឡមាា ង

16°C ដល់ 45°C ៖ 2
ឡមាា ង

46°C ដល់ 50°C ៖ 3
ឡមាា ង

រយៈឡពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះ
លក្ខខែ្ឌ ថាមពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះ
លក្ខខែ្ឌ ថាមពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះ
លក្ខខែ្ឌ ថាមពលខួាំងនក់ោក់។

កប្មិតសីតុែហា ភាព៖ ដំឡែងរការ ស្ក៖ 0°C ដល់ 50°C, 32°F ដល់ 122°F

មិនស្ក៖ 0°C ដល់ 60°C, 32°F ដល់ 139°F

ស្ក៖ 0°C ដល់ 50°C (32°F ដល់ 122°F)

មិនស្ក៖ -20°C ដល់ 60°C (-40°F ដល់
139°F)

ស្ក៖ 0°C ដល់ 50°C, 32°F ដល់ 122°F

មិនស្ក៖ 0°C ដល់ 60°C, 32°F ដល់ 139°F

កប្មិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C ឡៅ 60°C (-4°F ឡៅ 140°F) -20°C ដល់ 60°C (-40°F ដល់ 140°F) -20°C ឡៅ 60°C (-4°F ឡៅ 140°F)
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តារាង 21. ថ្ម(រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ថ្មប្រាប់សំណបាត CR-2032 CR-2032 CR-2032

អាយប់េ័រថាមពល
តារាង 22. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអាយប់េ័រថាមពល

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ E5 65 ងេ ត់ E5 90 ងេ ត់

កមួាងំវូលឡ្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

្រនតាឡ្ួងង្ូល (អតិបរមា) 1.5 A 1.6 A

េំហំអាយប់េ័រ វិមាប្ត

នអុីញ៖ 0.87 x 2.60 x 4.17

នមម៖ 22 x 66 x 106

វិមាប្ត

នអុីញ៖ 0.87 x 2.60 x 5.12

នមម៖ 22 x 66 x 130

រាណរេល 7.4 មម 7.4 មម

េម្ងន់ 0.23 រ.ក (0.51 ឡផ្ន) 0.32 រ.ក (0.70 ឡផ្ន)

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz ឡៅដល់ 60 Hz 50 Hz ឡៅដល់ 60 Hz

្រនតាឡ្ួងងឡ្ញ 3.34 A (បនតា) 4.62 A (បនតា)

កប្មិតកមួាំងវេូលត៍ឡ្ួងង្ូល 19.5 VDC 19.5 VDC

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

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

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអង្គញាែ និងឧបករែ៍ប្រប់ប្រង
តារាង 23. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកអង្គញាែ និងឧបករែ៍ប្រប់ប្រង

ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

1. អង្គញាែេមួាក់ឡសរីឡៅឡលងផ្ទា ងំឡម

2. អង្គញាែងស់េំហំមាា ឡញាេិក (ណសវេងរកឡៅឡពលរប្មបប្តូវរានបិេ)

វិមាប្ត និងេម្ងន់
តារាង 24. វិមាប្ត និងេម្ងន់

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

កម្ពស់ ខាងមុខ៖ 20.03 មម (0.79 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ៖ 22 មម (0.86 អុីញ)

េេងង 359.1 មម (14.1 អុីញ)

ជឡប្ៅ 236.25 មម (9.3 អុីញ)
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តារាង 24. វិមាប្ត និងេម្ងន់(រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

េម្ងន់ 1.82 រ.ក (4.03 ឡផ្ន)

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្មិតបាះពាល់មានក្នុងខ្យល់៖ G1 ដូ្ណដលរានកំែត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

តារាង 25. 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

0% 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)

* រានងស់ណវងឡយយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យណដល្មួងបរិស្្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណវងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្យយថាសរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានងស់ណវងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលកលលប្យយថាសរឹងស្ថិឡៅេីតាំងឡៅឡស្ងបម។

សនតាិសុខ
តារាង 26. សនតាិសុខ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

មាូឌុលកម្មវិធីណដលេុក្ិតតា (TPM) 2.0 រានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

Firmware TPM នជឡប្មងស

រាបំ្េ Windows Hello មាន, ឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដនជឡប្មងសឡៅឡលងប៊ូតុងថាមពល

កាឡមរាេ  IR នជឡប្មងស

ចាក់ឡស្រណខសេ ចាក់ឡស្រ Noble

កាតា រ្ុ្ស្្ម តកាត Dell នជឡប្មងស

ការបញ្្ជ ក់ FIPS 140-2 សប្មាប ់TPM មាន

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

សប្មាប់ឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដបាុឡណាោ ះ ឧបករែ៍អានស្្ន មប្មាមនដបាះឡៅក្នុងប៊ូតុងថាមពល្ងភា្ជ ប់ឡៅនងង ControlVault 3

ស្្ម តកាតណដលរានភា្ជ ប់ និង ControlVault 3 ការបញ្្ជ ក់ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត FIPS 201 /SIPR
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ជឡប្មងសសនតាិសុខ— ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណដលរានភា្ជ ប់
តារាង 27. ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតណដលរានភា្ជ ប់

្ំែងឡជងង បរិយ៉យ កម្មវិធីអានស្្ម តកាត Dell ControlVault 3

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

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

ការរាបំ្េកាត ISO 7816 -3 Class C កម្មវិធីអានស្្ម តកាតណដលមានថាមពល 1.8V មាន

អនុឡោមតាម ISO 7816-1 លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសសប្មាប់ឧបករែ៍អាន មាន

អនុឡោមតាម ISO 7816 -2 លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសសប្មាប់លក្ខែៈសម្បតតាិរបស់ឧបរកែ៍ស្្ម តកាតខាងឡប្ប (េំហំ េីតាងំនន
្ំែុ្ភា្ជ ប់ ។ល។)

មាន

ការរាបំ្េ T=0 កាតរាបំ្េការបញ្ជូនកប្មិតតួអកសេរ មាន

ការរាបំ្េ T=1 កាតរាបំ្េការបញ្ជូនកប្មិតរាងំខទាប់ មាន

អនុឡោមតាម EMVCo អនុឡោមតាមសតាង់យរស្្ម តកាត EMVCo (សប្មាប់សតាង់យរេូទាត់តាមឡអងិ្ប្តូនិក)
ដូ្រានបង្ហា ញឡៅឡលងឡរហេំព័រ www.emvco.com

មាន

EMVCo ណដលការបញ្្ជ ក់ រានបញ្្ជ ក់នលួូវការឡយយណល្អកឡលងសតាង់យរស្្ម តកាត EMVCO មាន

្ំែុ្ប្បទាក់ PC/SC OS កុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន/លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសស្្ម តកាតសប្មាប់ការរួមបញចេូលឧបករែ៍ អានហាដណវរឡៅ
ក្នុងបរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន

មាន

អនុឡោមតាមប្យយវឺ CCID ការរាបំ្េប្យយវឺេូឡៅសប្មាប់្ំនុ្ប្បទាក់ឧបករែ៍ ឡសសរវេីណដលរានរួមបញចេូល្ំឡពាះប្យយវឺ
កប្មិត OS

មាន

Windows ណដលរានេេួលការបញ្្ជ ក់ ឧបករែ៍េេួលរានការបញ្្ជ ក់ឡយយ Microsoft WHCK មាន

FIPS 201 (PIV/HSPD-12) អនុឡោមតាម GSA ឧបករែ៍អនុឡោមតាមលក្ខខែ្ឌ តប្មូវ FIPS 201/PIV/HSPD-12 មាន

ជឡប្មងសសនតាិសុខ—ឧបករែ៍អានកាតស្្ម តមិនរា្់ភា្ជ ប់
តារាង 28. ឧបករែ៍អានកាតស្្ម តមិនរា្់ភា្ជ ប់

្ំែងឡជងង បរិយ៉យ Dell ControlVault 3 ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់នមួយ
NFC

ការរាបំ្េកាត Felica កម្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាំប្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់របស់ Felica មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 14443 ប្បឡ្េ A កម្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាំប្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់របស់ ISO 14443
ប្បឡ្េ A

មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 14443 ប្បឡ្េ B កម្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាំប្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់របស់ ISO 14443
ប្បឡ្េ B

មាន

ISO/IEC 21481 កម្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាំប្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់ និងកូដសមា្ង ត់របស់
ISO/IEC 21481

មាន

ISO/IEC 18092 កម្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាំប្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់ និងកូដសមា្ង ត់របស់
ISO/IEC 21481

មាន

ការរាបំ្េកាត ISO 15693 កម្មវិធីអាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាំប្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់ និងកូដសមា្ង ត់របស់
ISO15693

មាន

ការរាបំ្េសួ្កសញ្ញា  NFC រាបំ្េការអាន និងដំឡែងរការ សួ្កសញ្ញា  NFC មាន

មាូដឧបករែ៍អាន NFC រាបំ្េសប្មាប់ឧបករែ៍អាន NFC ណដលរានកំែត់ មាន

មាូដសរឡសរ NFC រាបំ្េសប្មាប់ឧបករែ៍សរឡសរ NFC ណដលរានកំែត់ មាន

មាូដ NFC Peer-to-Peer រាបំ្េសប្មាប់ឧបករែ៍ NFC ណដលរានកំែត់ Peer to Peer មាន
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តារាង 28. ឧបករែ៍អានកាតស្្ម តមិនរា្់ភា្ជ ប់(រានបនតា)

្ំែងឡជងង បរិយ៉យ Dell ControlVault 3 ឧបករែ៍អានស្្ម តកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់នមួយ
NFC

អនុឡោមតាម EMVCo អនុឡោមតាមសតាង់យរស្្ម តកាត EMVCO ដូ្រានបង្ហា ញឡៅ
www.emvco.com

មាន

EMVCo ណដលរានបញ្្ជ ក់ រានបញ្្ជ ក់នលួូវការឡយយណល្អកឡលងសតាង់យរស្្ម តកាត EMVCO មាន

្ំែុ្ប្បទាក់ OS ននអង្គញាែឡៅជិត NFC កំែត់ឧបករែ៍ NFP (Near Field Proximity) សប្មាប់ OS
ឡដងម្បីឡប្បងប្រាស់

មាន

្ំែុ្ប្បទាក់ PC/SC OS កុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន/លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសស្្ម តកាតសប្មាប់ការរួមបញចេូលឧបករែ៍ អានហាដណវរឡៅ
ក្នុងបរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រផ្ទា ល់ខួនន

មាន

អនុឡោមតាមប្យយវឺ CCID ការរាបំ្េប្យយវឺេូឡៅសប្មាប់្ំនុ្ប្បទាក់ឧបករែ៍ ឡសសរវេីណដលរានរួមបញចេូល្ំឡពាះប្យយវឺ
កប្មិត OS

មាន

Windows ណដលរានេេួលការបញ្្ជ ក់ ឧបករែ៍េេួលរានការបញ្្ជ ក់ឡយយ Microsoft WHCK មាន

ការរាបំ្េ Dell ControlVault ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ឡៅ Dell ControlVault សប្មាប់ការឡប្បងប្រាស់ និងដំឡែងរការ មាន

ការរាបំ្េកាត Prox (ឡៅជិត) (125kHz) ឧបករែ៍អាន និងសូហវេណវរណដលមានសមត្ថភាពរាបំ្េកាតមិនរា្់ភា្ជ ប់ Prox/
Proximity/125kHz

ឡេ

្ំណា:ំ 125 Khz កាតជិតមិនប្តូវរានរាបំ្េ។

តារាង 29. កាតណដលរានរាំប្េ

ប្កុមហ៊ុនលលិត កាត រានរាបំ្េ

HID កាត jCOP readertest3 A (14443a) មាន

1430 1L

DESFire D8H

iClass (Legacy)

iClass SEOS

NXP/Mifare កាត Mifare DESFire 8K White PVC មាន

កាត Mifare Classic 1K White PVC

កាត NXP Mifare Classic S50 ISO

G&D idOnDemand - SCE3.2 144K មាន

SCE6.0 FIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 80K Dual+ 1 K Mifare

SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare

SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1 K Mifare

SCE7.0 FIPS 144K

Oberthur idOnDemand - OCS5.2 80K មាន

កាត ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0
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សូហវេណវរសនតាិសុខ
តារាង 30. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណល្នកសូហវេណវរសនតាិសុខ

ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណល្នកបឡ្ចេកឡេស

Dell Client Command Suite

សូហវេណវរ Dell Data Security and Management នជឡប្មងស

• Dell Endpoint Security Suite Enterprise
• Dell Data Guardian
• Dell Encryption Enterprise
• Dell Encryption Personal
• Dell Threat Defense
• MozyPro ឬ MozyEnterprise
• RSA NetWitness Endpoint
• RSA SecurID Access
• VMware Workspace ONE
• Absolute Endpoint Visibility and Control

24 លក្ខែៈណល្នកបឡ្ចេកឡេស



សូហវេណវរ
ជំពូកឡនះលតាល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានរាំប្េនមួយនងងការណែនាំពី វិធីដំឡងងងប្យយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយវឺ

ការទាញយកប្យយវឺ
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 និងអនុវតតាតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។
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ការឡរសប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបងឡោកអ្នកមិនណមននអ្នកជំនាញក្នុងការឡប្បងកំព្យូរេ័រ មិនប្តូវបដាូរការកំែត់ក្នុងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ឡនាះឡេ។ ការផួ្ស់បតាូរនក់ោក់អា្ឡធវេងឲ្យប្បតិបតតាិកំព្យូរេ័ររបស់ឡោកអ្នកមិនដំឡែងរការរានប្តងមប្តូវ។

្ំណា:ំ មុនឡពលឡោកអ្នកបដាូរការកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ឡោកអ្នករួរសរឡសរេុកអំពីព័ត៌មានននកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS សប្មាប់ការឡប្បងប្រាស់ឡៅឡពលអនារត។

ឡប្បងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ក្នុងឡរាលបំែងដូ្ខាងឡប្កាមឡនះ៖

• េេួលព័ត៌មានពីការដំឡងងងហាដណវរឡៅឡលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់ឡោកអ្នក ដូ្ន្ំនួនននអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំននហាដប្យយ។
• ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
• កំែត់ ឬណកណប្បជឡប្មងសណដលអា្ឡប្ជងសឡរីសឡយយអ្នកឡប្បងប្រាស់ ណដលមានដូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកឡប្បងប្រាស់, ប្បឡ្េននប្យយថាសរឹងណដលរានដំឡងងង និងឡបងកឬបិេឧបករែ៍្ម្បង។

ប្បធានបេ :

• មុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំយប់ប៊ូត
• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅក្នុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង

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

ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• 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 បាុណនតាមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្តាណតអ្នកចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះឡប្កាម)

ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសយកតនមួឡៅក្នុងប្បអប់ណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតតាតាមតំែឡៅក្នុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនឡបងមាន។

Tab (ឡថប) ផួ្ស់េីឡៅនលទាឡផ្តា តបនាទា ប់។

Esc បនដាឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អ្នកពិនិត្យឡមងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅក្នុងឡអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រមួយឲ្យអ្នកប្តូវរក្សាការផួ្ស់បដាូរណាមួយភួាមៗ និងចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។
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លំយប់ប៊ូត
លំយប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងការដំឡងងងប្បព័ន្ធណដលកំែត់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ លំយប់ឧបករែ៍ប៊ូតណដលរានកំែត់ និងប៊ូតឡយយផ្ទា ល់ឡៅឧបករែ៍នក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្យយអុបេិក ឬប្យយថាសរឹង)។ អំងុងឡពលឡតសដាឡយយខួននឯងឡលងថាមពល (POST) ឡៅឡពលនិមិតតាសញ្ញា  Dell
ឡ្ញឡងងង អ្នកអា្៖

• ្ូលឡៅកាន់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ ឡយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2
• ទាញយកមុជានុយប៊ូតណតមួយដង ឡយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12 ។

មុជានុយប៊ូតមួយដងបង្ហា ញឧបករែ៍ណដលអ្នកអា្ប៊ូតពីរួមទាងំជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមមាន៖ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

• ប្យយ្ល័ត (ឡបងមាន)
• ប្យយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX បង្ហា ញឡលខប្យយ SATA ។

• ប្យយអុបេិក (ឡបងមាន)
• ប្យយថាសរឹង SATA (ឡបងមាន)
• ការវិនិ្ឆេ័យឡរារ

្ំណា:ំ ការឡប្ជងសឡរីស Diagnostics នងងបង្ហា ញឡអប្កង់ ការវិនិ្ឆេ័យ ePSA ។

ឡអប្កង់លំយប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជឡប្មងស្ូលឡប្បងឡអប្កង់ (System Setup) ដំឡងងងប្បព័ន្ធលងណដរ។

ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ ឡហងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡមួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណដលរានរាយក្នុងណល្នកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសេូឡៅ
តារាង 31. េូឡៅ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញពី កំណែ BIOS សួ្កឡសងកម្ម សួ្កប្េព្យសកម្ម សួ្កកាន់កាប់ កាលបរិឡ្ឆេេកាន់កាប ់កាលបរិឡ្ឆេេលលិត និងកូដឡសងកម្មរហ័ស ។
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញពី អង្គ្ងចាំរានដំឡងងង, អង្គ្ងចាអំា្ឡប្បងរាន, ឡល្បននអង្គ្ងចា,ំ មាូដឆាណនលអង្គ្ងចាំ, បឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចាំ, េំហំ DIMM A, េំហំ DIMM B
• ព័ត៌មានអំពីអង្គដំឡែងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បឡ្េអង្គដំឡែងរការ, ្ំនួនស្នូល, ឡលខសមា្គ ល់អង្គដំឡែងរការ, ឡល្បននប្ចេុប្បន្ន, ឡល្បននអប្បបរមា, ឡល្បននអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គដំឡែងរការ L2, ឃំួ្ង

សមា្ង ត់របស់អង្គដំឡែងរការ L3, សមត្ថភាព HT និង បឡ្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត។
• ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍៖ បង្ហា ញពី HDD បឋម, M.2 PCIe SSD-0, អាសយយ្ឋ ន LOM MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ វីឡដអូ កំណែ BIOS វីឡដអូ, អង្គ្ងចាំ វីឡដអូ,

ប្បឡ្េផ្ទា ំង រុែភាពបង្ហា ញឡដងម, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូ, ឧបករែ៍ Wi-Fi, និងឧបករែ៍ប៊ួូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញស្្ថ នភាពសុខភាពថ្ម និងថាឡតងអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានដំឡងងងឬអត់។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបញ្្ជ ក់លំយប់ណដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉មណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណដលរានបញ្្ជ ក់ឡៅក្នុងបញ្ជីឡនះ។

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជឡប្មងសឡនះ ពិនិត្យថាឡតងប្បព័ន្ធនងងឡស្នងសុំឲ្យអ្នកឡប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងឡៅឡពលកំពុងប៊ូតឡៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពីមុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។

• ននិ្ចេ ឡលងកណលង HDD ខាងក្នុង—លំនាឡំដងម
• ននិ្ចេ ឡលងកណលង HDD&PXE ខាងក្នុង
• ននិ្ចេ
• មិនណដល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ការកំែត់កាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួាមៗ។

។

ការឡរសប្ំប្បព័ន្ធ 27



ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារាង 32. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណដលឡៅឡលងផ្ទា ំង។

• រានបិេ = LAN ខាងក្នុងប្តូវរានបិេ និងមិនអា្ឡមងលឡឃងញឡៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡេ។
• រានឡបងក = LAN ខាងក្នុងប្តូវរានឡបងក។
• រានឡបងក w/PXE = LAN ខាងក្នុងប្តូវរានឡបងក (នមួយប៊ូត PXE) (ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងម)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូដប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយថាសរឹងណដលរានរួមបញចេូល។

• រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូវរានោក់
• AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់មាូដ AHCI
• RAID ឡបងក = SATA ប្តូវរានកំែត់ឡដងម្បីរាំប្េមាូដ RAID (ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងម)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេប្យយឡលសេងៗឡៅឡលងប្បព័ន្ធ៖

• SATA-2 (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• M.2 PCIe SSD-0 (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)

ការឡបងក SMART Reporting ណល្នកឡនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួមណដលប្តូវរានបង្ហា ញឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសឡបងក Smart Reporting ប្តូវរានបិេតាមលំនាំឡដងម។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណដលរានរួមបញចេូលសប្មាប់៖

• ឡបងកការរាំប្េប៊ូតតាម USB
• ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ប

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt ណល្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt ។

• Thunderbolt - រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។
• ឡបងកការរាំប្េប៊ូតតាម Thunderbolt - រានបិេតាមលំនាឡំដងម។
• រា្ម នសនតាិសុខ - រានបិេ
• ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអ្នកឡប្បង - រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម
• សុវត្ថិភាពននការភា្ជ ប់ - រានបិេ។
• រន្ធឡអប្កង់ និង USB បាុឡណាោ ះ-រានបិេ

USB PowerShare ជឡប្មងសឡនះកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធលក្ខែៈពិឡសសននឥរិយ៉បថ USB PowerShare ។

• ឡបងក USB PowerShare - រានបិេតាមលំនាំឡដងម

មុខង្រឡនះ រជាមានបំែងអនុញញាតឲ្យអ្នកឡប្បងលតាល់ថាមពល ឬស្កថ្មឧបករែ៍ខាងឡប្បដូ្នេូរស័ពទា មាា សុីនចាក់ត្វនតាី្ល័ត ឡយយឡប្បងថាមពលថ្មប្បព័ន្ធណដលរានរក្សាេុកតាមរយៈរន្ធ USB PowerShare
ឡៅឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ ខែៈឡពលកុំព្យូេ័រយួរនដកំពុងស្ថិតក្នុងស្្ថ នភាពឡដក។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណដលរានរួមបញចេូលសប្មាប់៖ ជឡប្មងស ឡបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានបិេតាមលំនាឡំដងម។

• ឡបងកនមាប្កូហវេូន
• ឡបងកឧរាល័រខាងក្នុង

ជឡប្មងសទាំងពីរប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាឡំដងម។

Keyboard Illumination មុខង្រឡនះឲ្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសមាូដប្បតិបតតាិការរបស់លក្ខែៈពិឡសសនន keyboard illumination ។ កប្មិតពនួជាកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ព ី0% ឡៅ 100%។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• រានបិេ
• ប្សអាប់
• ពនួជា-រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម

រយៈឡពលបិេពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ឡពលឡៅឡលង AC ឡពលឡមាា ងពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ណដលប្តូវអស់ នងងប្សអាប់នមួយជឡប្មងសឡ្ួងង AC ។ មុខង្រកប្មិតពនួជារបស់កាតា រ្ុ្្ម្បងមិនបាះពាល់ឡេ។ Keyboard Illumination នងងបនដាជួយដល់កប្មិតពនួជាឡលសេងៗ។
មុខង្រឡនះបាះពាល់ឡៅឡពលណដលពនួជាប្តូវរានឡបងក។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• 5 វិនាេី
• 10 វិនាេី-រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម
• 15 វិនាេី

28 ការឡរសប្ំប្បព័ន្ធ



តារាង 32. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ(រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

• 30 វិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• មិនណដល

រយៈឡពលបិេពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ឡពលឡៅឡលងថ្ម ឡពលឡមាា ងពនួជាឡប្កាយកាតា រ្ុ្ណដលប្តូវអស់ នងងប្សអាប់នមួយជឡប្មងសថ្ម ។ មុខង្រកប្មិតពនួជារបស់កាតា រ្ុ្្ម្បងមិនបាះពាល់ឡេ។ Keyboard Illumination នងងបនដាជួយដល់កប្មិតពនួជាឡលសេងៗ។ មុខង្រ
ឡនះបាះពាល់ឡៅឡពលណដលពនួជាប្តូវរានឡបងក។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• 5 វិនាេី
• 10 វិនាេី-រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម
• 15 វិនាេី
• 30 វិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• មិនណដល

Unobtrusive Mode • ឡបងកមាូត Unobtrusive (រានបិេតាមលំនាឡំដងម)

ឡៅឡពលឡបងក ្ុ្ Fn+Shift+B នងងបិេប្រប់ពនួជា និងការបឡញចេញសំឡងងក្នុងប្បព័ន្ធ។

្ុ្ Fn+Shift+B ឡដងម្បីបនតាប្បតិបតតាិការនធម្មតា។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍មួយ្ំនួនខាងឡប្កាម៖

• ឡបងកកាឡមរាេ  (ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម)
• ឡបងក Hard Drive Free Fall Protection (លំនាំឡដងម)
• ឡបងកកាតឌីជីថសវត្ថិភាព (SD) (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• ប៊ូតកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD)
• មាូដកាតសុវត្ថិភាពឌីជីថល (SD) សប្មាប់ណតអាន

MAC Address Pass-Through • អាសយយ្ឋ នប្បព័ន្ធ MAC ណតមួយរត់ (រានបិេតាមលំនាឡំដងម)
• NIC 1MAC ណដលរានរួមបញចេូល
• រានបិេ

មុខង្រឡនះឡធវេងការជំនួសអាសយយ្ឋ ន NIC MAC ខាងឡប្ប (ឡៅក្នុងដុំបំណបក ឬដុំឧបករែ៍តូ្ៗណដលរានរាំប្េ) នមួយអាសយយ្ឋ ន MAC ណដលប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមកពីប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសតាមលំនាឡំដងមរជា
ឡប្បងអាសយយ្ឋ ន Passthrough MAC ។

វីឡដអូ
ជឡប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់កប្មិតពនួជាឡអប្កង់ឡយយណល្អកឡៅឡលងប្ប្ពថាមពល—ឡៅឡលងថាមពលថ្ម និងឡៅឡលង AC។ ពនួជា LCD រជាមិនអាប្ស័យឡលងថាមពលថ្ម និងអាយប់េ័រ AC ឡងងយ ។ ងអា្ប្តូវរានកំែត់ឡយយឡប្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ វីឡដអូនងងអា្ឡមងលឡឃងញណតឡៅឡពលកាតវីឡដអូប្តូវរានតឡមួងងឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។

សនតាិសុខ
តារាង 33. សនតាិសុខ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-2 ខាងក្នុង ជឡប្មងសឡនះអា្ឲ្យអ្នកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡលងប្យយថាសរឹង (HDD) ខាងក្នុងរបស់ប្បព័ន្ធរាន។

ការឡរសប្ំប្បព័ន្ធ 29



តារាង 33. សនតាិសុខ(រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Strong Password ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និងអតិបរមា ណដលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្ឡនួាះតួអកសេររជាពី 4 ដល់ 32 តួ។

Password Bypass ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងភួាមៗអំងុងឡពលចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងង វិញ។

• រានបិេ — ណតងណតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងក្នុងក្នុងឡៅឡពលណដលពួកឡររានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។
• រំលងប៊ូតឡងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភួាមៗឡៅឡលងការចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ (ប៊ូតកំឡៅ) ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះណតងណតរំលងកសប្មាប់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងឡៅឡពលណដលថាមពលរានឡបងកពីស្្ថ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក់)។ ដូ្រា្ន ឡនះណដរ ប្បព័ន្ធឡនះណតងណតរំលងកពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡលង
ប្បអប់មាូឌុល HDDs ណាមួយណដលអា្មានវតតាមាន។

Password Change ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ថាឡតងការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្យយថាសរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលណដលពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់មិនណមនអ្នកប្រប់ប្រង - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

UEFI Capsule Firmware Updates ជឡប្មងសឡនះប្តនតពិនិត្យ ថាឡតងប្បព័ន្ធឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡធវេងប្ចេុប្បន្នភាព BIOS តាមរយៈកញចេប់ណដតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងម។ ការបិេជឡប្មងសឡនះនងងរាងំខទាប់ការឡធវេង
ប្ចេុប្បន្នភាព BIOS ពីឡសងកម្មដូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្តនតពិនិត្យថាឡតងមាូឌុលឡវេិការានឡជននក់ (TPM) អា្ឡមងលឡឃងញឡៅឡលងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដរឬឡេ។

• TPM ឡបងក (លំនាំឡដងម)
• លុប
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ឡបងក
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ បិេ
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្មះ
• អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំឡដងម)
• ឡបងកេំហំលទាុកសំខាន់ (លំនាឡំដងម)
• SHA-256 (លំនាឡំដងម)

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសមួយ៖

• រានបិេ
• រានឡបងក (លំនាំឡដងម)

Absolute ណល្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេអុីនធជាឡហវេសមាូឌុល BIOS នអ្ិន្វនតាយ៍ននឡសងកម្ម Absolute Persistence Module ណដលនជឡប្មងសបណន្ថមពី Absolute
Software ។

• ឡបងក - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាឡំដងម។
• រានបិេ
• បិេនអ្ិន្វនតាយ៍

ការ្ូលឡប្បងកាដា រ្ុ្ OROM ជឡប្មងសឡនះ កំែត់ថាឡតងអ្នកឡប្បងអា្បញចេូលជឡប្មងសឡអប្កង់កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ ROM តាមរយៈប្រាប់្ុ្អំងុងឡពលប៊ូតឬអត់។

• រានឡបងក (លំនាំឡដងម)
• រានបិេ
• ឡបងកមួយដង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកេប់ស្ត ត់អ្នកឡប្បងពីការ្ូលដំឡងងងឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការចាក់ឡស្រពាក្យសមា្ង ត់ឡម អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡមណដលរាបំ្េពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹងប្តូវលុបមុនការកំែត់អា្ប្តូវរានបតាូរ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបន្ថយសនដាិសុខ UEF បណន្ថម។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព
តារាង 34. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព

• Secure Boot Enable

30 ការឡរសប្ំប្បព័ន្ធ



តារាង 34. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព(រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសមិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

មាូដប៊ូតសុវត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកណកណប្បលក្ខែៈប៊ូតសុវត្ថិភាពឡដងម្បីអនុញ្ញា តឲ្យមានការងយតនមួ ឬការអនុឡោមហត្ថឡលខាកម្ម វិធី UEFI ។

• មាូដ Deployed Mode (លំនាឡំដងម)
• មាូដស្វនកម្ម

ការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអ្នកឡរសប្ំមូលយ្ឋ នេិន្នន័យឡយយប្រាប់្ុ្សុវត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធឡៅក្នុង Custom Mode (មាូដតាមតប្មូវការ) ។ ឡបងកជឡប្មងស Custom Mode ប្តូវរានបិេតាមលំនាឡំដងម។
ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• PK (លំនាឡំដងម)
• KEK
• db
• dbx

ប្បសិនឡបងអ្នកឡបងក Custom Mode (មាូដផ្ទា ល់ខួនន), ជឡប្មងសពាក់ព័ន្ធសប្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញឡងងង។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• រក្សាេុកក្នុងឯកស្រ- រក្សាេុកប្រាប់្ុ្ឡៅក្នុងឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡរីសរបស់អ្នកឡប្បង។
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បន្ននមួយប្រាប់្ុ្មួយពីឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡយយអ្នកឡប្បង
• បណន្ថមពីឯកស្រ—បណន្ថមប្រាប់្ុ្មួយឡៅមូលយ្ឋ នេិន្នន័យប្ចេុប្បន្នពីឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡយយអ្នកឡប្បង
• លុប—លុបប្រាប់្ុ្ណដលរានឡប្ជងសឡរីស
• កំែត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់ឡងងងវិញ—កំែត់ឡងងងវិញឡៅនលំនាំឡដងម
• លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកបិេ Custom Mode(មាូដតាមតប្មូវការ)រាល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ណដលរានឡធវេងឡងងងនងងប្តូវរានលុបឡចាល ឡហងយប្រាប់្ុ្នងងស្ដា រឡៅនការកំែត់លំនាំឡដងម។

Intel Software Guard Extensions
តារាង 35. Intel Software Guard Extensions

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ណល្នកឡនះកំែត់ឲ្យអ្នកលតាល់នូវបរិស្្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដណដលរក្សា ព័ត៌មានរឡសងប ក្នុងបរិបេនន OS ឡរាល។

្ុ្យកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• ប្តូវរានប្រប់ប្រងឡយយសូហវេណវរ—លំនាំឡដងម

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថម ជឡប្មងសឡនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្មុងេុកឡយយណងក
SGX)

្ុ្យកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាឡំដងម

ការអនុវតតា
តារាង 36. ការអនុវតតា

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រឡនះបញ្្ជ ក់ ថាឡតងដំឡែងរការនងងឡបងកស្នូលមួយ ឬស្នូលទាងំអស់។ ការអនុវតតាននកម្ម វិធីមួយ្ំនួននងងប្តូវប្បឡសងរឡងងងនមួយស្នូលបណន្ថម។

• ទាងំអស់—លំនាឡំដងម
• 1
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តារាង 36. ការអនុវតតា(រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

• 2
• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel SpeedStep របស់អង្គដំឡែងរការ។

• ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេស្្ថ នភាពឡដករបស់អង្គដំឡែងរការបណន្ថម។

• ស្្ថ នភាព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

• ឡបងក Intel TurboBoost

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

• រានបិេ
• រានឡបងក—លំនាំឡដងម

ការប្រប់ប្រងថាមពល
ជឡប្មងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតតាិឡៅឡពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ មុខង្រភាញា ក់ឡៅឡលង AC មិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

ឡបងក Intel Speed
Shift Technology
(បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)

• ឡបងក Intel Speed Shift Technology (បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ រានឡបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកកំែត់ឡពលឡវោណដលកុំព្យូេ័រប្តូវឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតតាិ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• រានបិេ
• ឡរសងរាល់នថ្ង
• រាល់នថ្ងឡធវេងការ
• ឡប្ជងសនថ្ង

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ រានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដងម្បីដំឡែងរការប្បព័ន្ធពីមាូដរង់ចាំ។
្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសឡនះមានមុខង្រណតឡៅឡពលភា្ជ ប់អាយប់េ័រ AC បាុឡណាោ ះ។ ប្បសិនឡបងអាយប់េ័រថាមពល AC ប្តូវរានដកឡ្ញក្នុងអំងុងឡពលសំងំ ឡនាះការដំឡងងងប្បព័ន្ធផ្តា ្់ថាមពលឡ្ញពីរន្ធ USB ទាងំអស់ឡដងម្បីរក្សា
ថាមពលថ្ម។

• Enable USB Wake Support

ការប្តនតពិនិត្យវិេ្យុឥតណខសេ ប្បសិនឡបងឡបងក មុខង្រឡនះនងងចាប់យកការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធតាមបណាតា ញមានណខសេ ឡហងយបនាទា ប់មក បិេបណាតា ញវិេ្យុឥតណខសេ ណដលរានឡប្ជងសឡរីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។

• ការប្រប់ប្រងវិេ្យុ WLAN radio - ប្តូវរានបិេ

ភាញា ក់ឡៅឡលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសសណដលឡបងកកុំព្យូេ័រពីស្្ថ នភាពបិេឡៅឡពលណដលជំរុញឡងងងឡយយ សញ្ញា  LAN។

• រានបិេ
• ណត LAN
• LAN នមួយ PXE Boot

ការកំែត់លំនាំឡដងម៖ រានបិេ

បិេ Sleep (ការឡដក) ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឱ្យអ្នករាងំខទាប់ការ្ូលឡដកឡៅក្នុងបរិយ៉កាស OS ។ ឡៅឡពលឡបងក ប្បព័ន្ធមិនឡដកឡងងយ។
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ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Block Sleep (បិេការឡដក) - ប្តូវរានបិេ

Peak Shift ជឡប្មងសឡនះឲ្យអ្នកបន្ថយការឡប្បងប្រាស់ថាមពល AC អំងុងឡពលថាមពលឡកងនឡងងងខ្ពស់ឡៅឡពលនថ្ង។ បនាទា ប់ពីអ្នកឡបងកជឡប្មងសឡនះប្បព័ន្ធរបស់អ្នកដំឡែងរការរានណតឡៅឡលងថ្មបាុឡណាោ ះ ឡទាះបីន AC ប្តូវរានភា្ជ ប់ក៏ឡយយ។

• ឡបងកឡវនកំពូល—ប្តូវរានបិេ
• កំែត់កប្មិតថ្ម (15% ឡៅ 100%) - 15% (រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជឡប្មងសឡនះឲ្យអ្នកបឡងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ ឡយយឡបងកជឡប្មងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អ្នកឡប្បង វិធីស្កសតាង់យរ និងបឡ្ចេកឡេសឡលសេងឡេសត ក្នុងឡពលឡប្បឡមាា ងឡធវេងការឡដងម្បីបឡងតងនអាយុកាលថ្ម។

ឡបងកមាូដស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់ - ប្តូវរានបិេ

រ្នាសម្ព័ន្ធស្កថ្ម្ម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសមាូដស្កថ្ម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• សប្មបសប្មនល—រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម
• សដាង់យរ—ស្កថ្មឡពញក្នុងអប្តាសតាង់យរ។
• ExpressCharge — ស្កថ្មក្នុងរយៈឡពលខួីឡយយឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេកវិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
• ការឡប្បងប្រាស់ AC ន្ម្បង
• ផ្ទា ល់ខួនន

ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីសមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូវការ អ្នកអា្កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធចាប់ឡលតាងមមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូវការ និងបញរប់មុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូវការ។

្ំណា:ំ មាូដស្កថ្មទាងំអស់មិនអា្ឡប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បឡ្េរានឡេ។ ឡដងម្បីឡបងកជឡប្មងសឡនះ សូមបិេជឡប្មងស ការកំែត់ការស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់ ។

ឥរិយ៉បេ POST
ជឡប្មងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធឡៅឡពលអ្នកឡប្បងអាយប់េ័រថាមពលនក់ោក់។

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ ឡបងកការប្ពមានអាយប់េ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងកជឡប្មងសប្រាប់្ុ្ Numlock ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប៊ូត។

ឡបងកបណាដា ញ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរា្ន រងងប្រាប់្ុ្ទាំងពីរ <Fn> +<Esc> បិេឡបងកលក្ខែៈសំខាន់របស ់F1–F12 រងងមុខង្រសដាង់យរ និងមុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនឡបងអ្នកបិេជឡប្មងសឡនះ ឡនាះអ្នកមិនអា្បិេឡបងកលក្ខែៈសំខាន់នន
ប្រាប់្ុ្ទាងំឡនះរានឡេ។ ជឡប្មងសណដលមានរជា៖

• Fn Lock—រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម
• មាូដចាក់ឡស្ បិេ/សតាង់យរ—រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូដចាក់ឡស្ ឡបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងនឡល្បននដំឡែងរការប៊ូតឡយយរំលងជំហាន្បរា្ន មួយ្ំនួន។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• បប្ងនមនអប្បរមា
• Thorough—រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម
• សវេ័យប្បវតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងតការពន្យារឡពលមុនប៊ូតបណន្ថម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• 0 វិនាេី—រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។
• 5 វិនាេី
• 10 វិនាេី

កំែត់ឡហតុឡពញឡអប្កង់ • ឡបងកងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់—មិនប្តូវរានឡបងក

ការប្ពមាន និងកំហុស • បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុសភួាម—រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម
• បនតាឡពលមានការប្ពមាន
• បនតាឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស
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លេ្ធភាពប្រប់ប្រង
ជឡប្មងស បរិយ៉យ
សមត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកលតាល់មុខង្រ AMT និង MEBx Hotkey ប្តូវរានឡបងកឡៅអំងុងឡពលប៊ូត។

• រានបិេ
• រានឡបងក-លំនាឡំដងម
• រឹតត្បិតឡលងការឡប្បង MEBx

MEBX Hotkey ឡៅឡពលឡបងក Intel AMT អា្ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡយយឡប្បងឯកស្រអនុញ្ញា តមូលយ្ឋ នតាមរយៈឧបករែ៍លទាុក USB ។

• ឡបងកការអនុញ្ញា ត USB - រានបិេតាមលំនាំឡដងម

MEBX Hotkey អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ថាឡតងមុខង្រ MEBx Hotkey រួរឡបងកឡៅឡពលកំពុងប៊ូតប្បព័ន្ធ ឬឡេ។

• ឡបងក MEBx hotkey—រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

ជំនួយ Virtualization
ជឡប្មងស បរិយ៉យ
Virtualization មុខង្រឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្ឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដណវរបណន្ថមណដលលដាល់ឡយយ Intel Virtualization Technology ឬឡេ។

ឡបងក Intel Virtualization Technology—ឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ ឡបងក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដណវរបណន្ថមណដលលដាល់ជូនឡយយ Intel® Virtualization technology សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ - រានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

ការប្បតិបតតាិការណដលេុក្ិតតា ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្ឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដណវរបណន្ថមណដលលដាល់ឡយយ Intel Trusted Execution Technology ឬឡេ។
បឡ្ចេក វិេ្យា TPM Virtualization និងបឡ្ចេកវិេ្យា Virtual សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ប្តូវណតឡបងកឡដងម្បីឡប្បងលក្ខែៈ ពិឡសសឡនះ។

ការប្បតិបតតាិការណដលេុក្ិតតា - រានបិេតាមលំនាឡំដងម។

ឥតណខសេ
បរិយ៉យអំពីជឡប្មងស
Wireless Device
Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងក្នុង។

• WLAN
• ប៊ួូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ឡអប្កង់តំណហទាំ
ជឡប្មងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងតសួ្កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសួ្កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូវរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

BIOS Downgrade ពិនិត្យការជប្មះកម្ម វិធីបងតប់ប្បព័ន្ធឡៅកាន់កំណែពីមុន។ ជឡប្មងស 'អនុញ្ញា តការឡយនឡប្កត BIOS' ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ការលុបេិន្នន័យ ណល្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្បងលុបេិន្នន័យឡយយសុវត្ថិភាពពីឧបករែ៍លទាុកខាងក្នុងទាងំអស់។ ជឡប្មងស 'លុបឡៅប៊ូតបនាទា ប់' មិនប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងមឡេ។ ខាងឡប្កាមឡនះរជានបញ្ជីននឧបករែ៍ណដលរងលលបាះពាល់៖

• SATA HDD/SSD ខាងក្នុង
• M.2 SATA SDD ខាងក្នុង
• M.2 PCIe SSD ខាងក្នុង
• eMMC ខាងក្នុង

BIOS Recovery ណល្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកស្តា រពីស្្ថ នភាព BIOS ខូ្មួយ្ំនួនពីឯកស្រណដលស្ដា រឡងងងវិញឡៅឡលងប្យយថាសរឹង្ម្បងរបស់អ្នកឡប្បង ឬប្រាប់្ុ្ USB ខាងឡប្ប។
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ជឡប្មងស បរិយ៉យ

• ការស្ដា រ BIOS ពីប្យយថាសរឹង—រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម
• ណតងណតអនុវតតាការពិនិត្យការរួមបញចេូល—រានបិេតាមលំនាំឡដងម

កាលបរិឡ្ឆេេននការឡបងកថាមពលដំបូង ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់កាលបរិឡ្ឆេេនមាចេ ស់កម្មសិេ្ធិ។

• កំែត់កាលបរិឡ្ឆេេនមាចេ ស់កម្មសិេ្ធិ—រានបិេតាមលំនាឡំដងម

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 ឡៅក្នុង Windows
សូមណែនាឲំ្យអាប់ឡដត BIOS (ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ), ឡៅឡពលអ្នកយក់ជំនួសផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនឡបងមានការអាប់ណដត។ ្ំឡពាះកុំព្យូេ័រយួរនដ សូមប្រាកដថា ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកប្តូវរានស្កឡពញឡលញ ឡហងយរានភា្ជ ប់ឡៅកាន់ប្ពីឡ្ួងង

្ំណា:ំ ឡបងសិនន BitLocker ប្តូវរានឡបងក ងប្តូវណតផ្្អ កសិនមុននងងអាប់ឡដត BIOS ប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មកឡបងកងឡងងង វិញបនាទា ប់ពីអាប់ឡដត BIOS ប្តូវរាន្ប់។

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

• បញចេូល Service Tag(សួ្កឡសងកម្ម) ឬ Express Service Code(កូដឡសងកម្មរហ័ស) រួ្្ុ្ឡលង Submit(បញ្ជូន)។
• ្ុ្ឡលង រកលលិតលល និងឡធវេងតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

3. ឡបងសិននអ្នកមិនអា្រកសួ្កឡសងកម្ម ្ូរ្ុ្ឡលង ឡប្ជងសយកពីលលិតលលទាំងអស់។
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។

អនុវតតាតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅឡលងប្បព័ន្ធនមួយនងង BitLocker ណដលរានឡបងក
ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្្អ កមុននងងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយណដលឡោកអ្នកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ ងនងងមិនស្្គ ល់កូនឡស្ BitLocker ឡេ។ ឡោកអ្នកនងងប្តូវរានសួរភួាមៗឲ្យបញចេូលកូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រឡបសបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមតាងៗ។ ប្បសិនឡបង ប្រាប់្ុ្ស្តា រឡងងងវិញមិនស្្គ ល់ ឡនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិន្នន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡងងង វិញណដលមិនចាំរា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអត្ថបេ្ំឡែះដងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS របស់ឡោកអ្នក ឡយយឡប្បង USB ហួាា សប្យយ
ប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធមិនអា្្ូលឡៅក្នុង Windows បាុណនតាប្តូវការអាប់ឡដត BIOS ឡនាះសូមទាញយកឯកស្រ BIOS ឡយយឡប្បងប្បព័ន្ធឡលសេង ឡហងយរក្សាេុកង្ូលឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។

្ំណា:ំ ឡោកអ្នកប្តូវការឡប្បងប្យយហាវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។ សូមឡមងលអត្ថបេដូ្ខាងឡប្កាម្ំឡពាះព័ត៌មានលម្អិតបណន្ថម៖ https://www.dell.com/support/article/sln143196/
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https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln153694
https://www.dell.com/support/article/sln143196/


1. ទាញយកឯកស្រអាប់ឡដត BIOS ក្នុងេប្មង់ .EXE ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធមួយឡេសត។
2. ្មួងឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE ឡៅក្នុងប្យយហាវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្យយហាវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធណដលប្តូវការអាប់ឡដត BIOS ។
4. ចាប់ឡលតាងមប្បព័ន្ធមតាងឡេសត ឡហងយ្ុ្ F12 ឡៅឡពលរូបងូឡហា្គ  Dell ឡល្ឡងងងឡដងម្បីបង្ហា ញមុជានុយប៊ូតណតមួយដង។
5. ឡយយឡប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូមឡប្ជងសឡរីស USB Storage Device ឡហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតឡៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C:\> ភួាម។
7. ដំឡែងរការឯកស្រឡយយងយឡ្ម្ម ះឯកស្រឡពញ ឧ. O9010A12.exe ឡហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)
8. កម្មវិធីអាប់ឡដត BIOS នងងដំឡែងរការ ឡហងយសូមឡធវេងតាមការណែនាឡំៅឡលងឡអប្កង់។

រូប 1. ឡអប្កង់អាប់ឡដត DOS Bios

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
តារាង 37. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរសប្ំ

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អ្នក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡប្បងនិងឡធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអា្បឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដងម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យសមា្ង ត់លដាល់ជូននូវសនតាិសុខកប្មិតមូលយ្ឋ នសប្មាប់េិន្នន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិន្នន័យណដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ប្បសិនឡបងងមិនរានចាក់ឡស្ ឬេុកឡចាលឡយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

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

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ។

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 ។
ឡប្បងការណែនាំដូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បីលដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
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• 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
ប្តូវធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡយះឡស្រ (ឡៅក្នុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប់។ អ្នកមិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប់ឡេ ប្បសិនឡបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡស្រ។

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ។

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 (ស្្ថ 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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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានអុីនធជាែិត សូមណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ ឡវ្ខចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូវជឡប្មងសឡសងរាំប្េតាមេូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ណប្បប្បនលឡៅតាមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយនិងឡសងកម្មមួយ្ំនួនប្បណហលនមិនអា្មានឡៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ឡដងម្បីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសងអតិថិជន៖

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