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4 មាតិកា



ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់កាតា រ្ុ្ និងម៉ៅា ស៍។

2. ភា្ជ ប់មៅបណាតា ញរបស់អនែកមដាយមប្បងណខសេ ឬភា្ជ ប់មៅបណាតា ញតតណខសេ។
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3. ភា្ជ ប់មៅមអប្កង់

4. ភា្ជ ប់ណខសេថា្ពល។
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5. ្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។
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6. បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ Windows

មធ្វងត្្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងែំមងងង Dell ណែនាថំា អនែក៖

• ភា្ជ ប់មៅបណាតា ញមែង្្បីអាប់មែត Windows ។

្ំណា:ំ មបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណា្ដ ញតតណខសេណែលមានសុវត្ថិភាព សូ្ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលមប្បងបណា្ដ ញតតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។

• ប្បសិនមបងរានភា្ជ ប់មៅអុីនធជាមែត សូ្្ុះម្ម្ម ះ ឬបមង្កងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនមបង្ិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាមែត សូ្បមង្កងតរែនីមប្បបណា្ដ ញ។
• មៅមលងមអប្កង់ ជំនួយ និងការការពារ សូ្បញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងល្្អិតរបស់អនែក។

7. ណែនាឲំ្យ ណស្វងរក និងមប្បងក្្ម វិធី Dell ពី្ុជានុយចាប់ម្្ដង្របស់ Windows

ត្រាង 1. ណស្វងរកក្្ម វិធី Dell 

ក្្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកន្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការគាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការគាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
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ត្រាង 1. ណស្វងរកក្្ម វិធី Dell (រានបនតា)

ក្្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហ្វណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកមដាយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមដាយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកន្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយមវីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីែល Dell

ទាញយកក្្មវិធីសូហ្វណវរែូ្នសូហ្វណវរណែលប្តូវរាននវ បាុណនតា្ិនរានែំមងងងន្ុនមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
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េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពខាង្ុខ
• េិែ្ឋភាពខាងមប្កាយ
• បួង់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

េិែ្ឋភាពខាង្ុខ

1. ប៊ូតុងថា្ពលន្ួយម្ួងង LED វិនិ្ឆេ័យបញ្ហា
2. ពនួជាម្ួងងបញ្្ជ ក់សក្្មភាពប្ដាយថាសរឹង
3. រន្ធកាសអូឌីយាូសកល
4. រន្ធណខសេម្ញ (ណខសេ្ូលអា្កំែត់ភារកិ្ចេនែ្មី)
5. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 2 ប្បម្េ C
6. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 ប្បម្េ A ន្ួយ PowerShare
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េិែ្ឋភាពខាងមប្កាយ

1. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់អង់ណតនខាងមប្ប
2. រន្ធមសមរសល/វីមែអូ (មសមរសល/PS2/DP 1.4/HDMI 2.0/VGA/USB 3.2 ជំនាន់េ ី2 ប្បម្េ C ន្ួយ DP Alt Mode) (នជមប្្ងស)
3. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បម្េ A ន្ួយ Smart Power On
4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បម្េ A (2)
5. ឧបករែ៍ប្េណខសេ
6. ម្ចចេ ្ូលនងងនែ
7. រង្វង់ចាក់មស្បនទាះ
8. រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថា្ពល
9. DisplayPort 1.4 (2)
10. រន្ធណខសេសុវត្ថិភាព Kensington
11. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បម្េ A
12. រន្ធ RJ-45 10/100/1000 Mbps
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បួង់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

1. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 WLAN
2. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ HDD
3. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 SSD PCIe
4. ែ្មប្គាប់សំណបាត
5. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ វីមែអូនជមប្្ងស (រន្ធ VGA/រន្ធ DisplayPort 1.4/រន្ធ HDMI 2.0b/រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បម្េ C ន្ួយ Alt-mode)
6. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់នជមប្្ងស (រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បម្េ C)
7. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់រន្ធមសមរសមលម៉ៅា ស៍ និងកាតា រ្ុ្
8. រន្ធអង្គែំមែងរការ
9. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់កង្ហា រ CPU
10. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ឧរាល័រខាងកនែុង
11. រន្ធអង្គ្ងចាំ
12. កុងត្ក់ប្រាប់ែំែងងមពលមដាះតួ
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លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស
្ំណា:ំ ការ្តាល់មអាយទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលត្្តំបន់ ។ យថាប្បម្េខាងមប្កា្ រជានយថាប្បម្េណែលតប្្ូវមដាយ្្បាប់បាុមណាោ ះ កនែុងការែងកភា្ជ ប់្កន្ួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណន្ថ្អំពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅកាន់ណ្នែក ជំនួយនិងការគាំប្េ
(Help and Support) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows និងមប្ជងសមរីសម្ងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។

ប្បធានបេ :

• វិមាប្ត និងេ្្ងន់
• សំែុំឈីប
• អង្គែំមែងរការ
• ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• អង្គ្ងចាំ Intel Optane
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• េំនាក់េំនង
• ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីមែអូ
• អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
• ការរក្សាេុក
• អាដាប់េ័រថា្ពល
• សុវត្ថិភាពេិននែន័យ
• កត្តា បរិយ៉កាស
• Energy Star, EPEAT និង Trusted Platform Module (TPM)
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• មសងក្្ម និងការគាបំ្េ

វិមាប្ត និងេ្្ងន់
ត្រាង 2. វិមាប្ត និងេ្្ងន់ 

បរិយ៉យ តន្ួ

ក្្ពស់៖

្ុខ 182.00 ្្ (7.16 អុីញ)

ខាងមប្កាយ 182.00 ្្ (7.16 អុីញ)

េេងង 36.00 ្្ (1.40 អុីញ)

ជមប្៉ៅ 178.56 ្្ (7.03 អុីញ)

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 1.38 រក (3.04 មផ្ន)

្ំណា:ំ េ្្ងន់ននកុំព្យូេ័របស់អនែកណប្បប្បនលមៅត្្ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធមៅមពលបញ្្ជ េិញ និងភាពណប្បប្បនលមៅមពល្លិត។

សំែុំឈីប
ត្រាង 3. សំែុំឈីប 

បរិយ៉យ តន្ួ

សំែុំឈីប Intel Q470
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ត្រាង 3. សំែុំឈីប (រានបនតា)

បរិយ៉យ តន្ួ

អង្គែំមែងរការ Intel Core i3/i5/i7/Pentium ជំនាន់េី 10

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit (សប្មាប់ឆាណនល្ួយ)

Flash EPROM 32 MB

ណខសេប៊ឺស PCIe រហូតែល់ជំនាន់េី 3.0

អង្គ្ងចាំ្ិនង្យមេះ មាន

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ BIOS Serial Peripheral Interface (SPI) 256 Mbit (32 MB) មានេីត្ងំមៅ SPI_FLASH មៅមលងសំែុំឈីប

្ាូឌុលប្បព័ន្ធណែលមានេំនុក្ិតតា (TPM ដា្់ រានមបងក) 24 KB មានេីត្ងំមៅ TPM 2.0 មៅមលងសំែុំឈីប

ក្្ម វិធីបង្កប់ TPM (TPM ដា្់រានបិេ) ត្្លំនាមំែង្ លក្ខែៈពិមសសននបម្ចេកវិេ្យាណែលមជជានក់មលងក្្ម វិធី មានមៅកនែុង OS

NIC EEPROM ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ LOM ណែល្ទាុកកនែុង SPI flash ROM ជំនួសឱ្យ LOM e-fuse

អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ ្លិត្លសតាង់ដារសកល (GSP) រជាន្លិត្លរួ្នន្លិត្លណែលមានេំនាក់េំនងរបស់ Dell ណែលប្តូវរានប្រប់ប្រងសប្មាប់លេ្ធភាពណែលអា្រករាន និងែំមែងរផួ្ស់បតាូរប្សបគានែ មៅេូទាងំពិ្ពមោក។ ពួកមរធានាថាក្្មវិធីែូ្គានែ អា្រកេិញរានមៅេូទាំងពិ្ពមោក។
ករែីមនះអនុញ្ញា តឱ្យអតិែិជនកាត់បន្ថយ្ំនួនននការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានប្រប់ប្រងមៅេូទាំងពិ្ពមោកមដាយកាត់បន្ថយការ្ំណាយរបស់ពួកមរ។ ពួកមរក៏អា្ឱ្យប្កុ្ហ៊ុនអនុវតតាសតាង់ដា IT សកលមដាយការចាក់មស្មៅកនែុងការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្លិត្លនក់ោក់មៅេូទាំងពិ្ពមោក។

Device Guard (DG) និង Credential Guard (CG) រជាន្ុខង្រសនតាិសុខែ្មីណែលមានណតមលង Windows 10 Enterprise កនែុងមពលប្ចេុប្បននែមនះបាុមណាោ ះ។

Device Guard រជានការរួ្បញចេូលគានែ នន្ុខង្រសនតាិសុខហាែណវរ និងសូហ្វណវរណែលទាក់េងមៅនងងសហប្គាស មដាយមៅមពលណែលរានតំមងងងន្ួយគានែ  ងនងងចាក់មស្រឧបករែ៍្ួយ ែូម្នែះងអា្ែំមែងរការរានណតក្្ម វិធីណែលេុក្ិតតាបាុមណាោ ះ។ ប្បសិនមបងង្ិនណ្ននក្្មវិធីណែលអា្េុក្ិតតា
រានមេង្ិនអា្ែំមែងរការរានមេ។

Credential Guard មប្បងប្រាស់ប្បព័ន្ធសនតាិសុខមដាយណ្្អកមលងនិ្ិតតាក្្មមែង្្បីផ្តា ្់ការសមា្ង ត ់(ព័ត៌មានបញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ែ) ម្ញ ែូ្មនះមានណតប្បព័ន្ធណែលមានការអនុញ្ញា តបាុមណាោ ះណែលអា្្ូលមប្បងប្រាស់ពួកងរាន។ ការ្ូលមប្បងប្រាស់មដាយគា្ម នការអនុញ្ញា តមៅកនែុងព័ត៌មានសមា្ង ត់
ទាងំមនះអា្បណាតា លឱ្យមានការងយប្បហារននការលួ្ព័ត៌មានរាន។ Credential Guard ការពារការងយប្បហារទាងំមនះត្្រយៈការការពារ hash នន ពាក្យសមា្ង ត់របស់ NTLM និង Kerberos Ticket Granting Tickets ។

្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គែំមែងរការ្ិនណ្ននរង្្វ ស់ននការែំមែងរការមេ។ ការមានអង្គែំមែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលត្្តំបន់/ប្បមេស។

ត្រាង 4. អង្គែំមែងរការ 

អង្គែំមែងរការ ងា ត់ ្ំនួនសនែូល ្ំនួនមប្សតេត មល្បនន ឃំួ្ងសមា្ង ត់ ប្កាហ្វិកនប់ GSP DG/CG
Ready

Intel Pentium
Gold G6400T

35 W 2 4 3.4 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 មេ មាន

Intel Pentium
Gold G6500T

35 W 2 4 3.5 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 630 មេ មាន

Intel Core
i3-10100T ជំនាន់េី
10

35 W 4 8 3.0 GHz មៅ 3.8
GHz

6 MB Intel UHD Graphics 630 មេ មាន

Intel Core
i3-10300T ជំនាន់េី
10

35 W 4 8 3.0 GHz មៅ 3.9
GHz

8 MB Intel UHD Graphics 630 មេ មាន

Intel Core
i5-10400T ជំនាន់េី
10

35 W 6 12 2.0 GHz មៅ 3.6
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មេ មាន

Intel Core
i5-10500T ជំនាន់េី
10

35 W 6 12 2.3 GHz មៅ 3.8
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន
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ត្រាង 4. អង្គែំមែងរការ (រានបនតា)

អង្គែំមែងរការ ងា ត់ ្ំនួនសនែូល ្ំនួនមប្សតេត មល្បនន ឃំួ្ងសមា្ង ត់ ប្កាហ្វិកនប់ GSP DG/CG
Ready

Intel Core
i5-10600T ជំនាន់េី
10

35 W 6 12 2.4 GHz មៅ 4.0
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

Intel Core
i7-10700T ជំនាន់េី
10

35 W 8 16 2.0 GHz មៅ 4.5
GHz

16 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Enterprise (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Windows 10 Pro Education (64-bit)
• Ubuntu 18.04 LTS SP1
• NeoKylin 6.0 (ប្បមេស្ិនណតបាុមណាោ ះ)
• Windows 10 IoT Enterprise

Commercial Platform Windows 10 N-2 និងការគាបំ្េប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការរយៈមពល 5 ឆានែ ំ

ប្បព័ន្ធណែនាំណែលរានដាក់លក់ែ្មីទាំងអស់ (Latitude, OptiPlex និង Precision) នងងអា្មប្បងប្រាស់ ប្ព្ទាំងភា្ជ ប់្កន្ួយកំណែ Semi-Annual Channel Windows 10 (N) ែំមងងងម្ញពីមរាង្ប្ក្ុងមប្កាយបំ្ុត មហងយអា្
មប្បងប្រាស់ (ណត្ិនភាចេ ប់ន្ួយ) កំណែពីរ្ុន (N-1, N-2)។ មវេិកាឧបករែ៍មនះនងង RTS ន្ួយកំណែ Windows 10 v19H2 មៅមពលចាប់ម្តាង្ដាក់លក់ មហងយកំណែមនះនងងកំែត់នូវកំណែ N-2 ណែលែំបូងបំ្ុតអា្មប្បងប្រាស់សប្មាប់ប្បព័ន្ធមនះរាន។

សប្មាប់កំណែខាង្ុខនន Windows 10, Dell បនតាមធ្វងមតសតាប្បព័ន្ធដាក់លក់ន្ួយការបមញចេញដាក់ឱ្យមប្បងប្រាស់នន Windows 10 ណែលនងង្កែល់អំងុងមពលននការ្លិតឧបករែ៍ និងសប្មាប់រយៈមពលប្រាឆំានែ ំបនាទា ប់ពីការ្លិត មដាយរួ្ទាំងការបមញចេញដាក់ឱ្យមប្បងប្រាស់មៅរែូវ
សួងកមឈងប្ជុះ និងរែូវផ្្ក រីកពីប្កុ្ហ៊ុន Microsoft ។

សូ្មប្បងប្រាស់មស្កតាីមយ៉ងនន Dell Windows នមរហេំព័រមសងក្្ម (WaaS) សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការគាំប្េប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows N-2 និង 5 ឆានែ  ំ។ មរហេំព័រអា្ណស្វងរករានត្្រយៈតំែមនះ៖

ប្បព័ន្ធណែលអា្មប្បងប្រាស់រានមលងកំណែនក់ោក់នន Windows 10

មរហេំព័រមនះក៏បញចេូលមាា ប្េីសននប្បព័ន្ធម្សេងមេសតណែលអា្មប្បងប្រាស់រានមលងកំណែនក់ោក់នន Windows 10 ។

អង្គ្ងចាំ
្ំណា:ំ មានការណែនាំឱ្យមប្បងជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ ពហុ-DIMM មែង្្បីបង្្ក រការធួាក់្ុះប្បតិបតតាិការ។ ប្បសិនមបងការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធរួ្បញចេូលទាំងប្កាហ្វិកនប ់សូ្មធ្វងការមប្ជងសមរីស DIMMs 2 ឬមប្្ងន។

្ំណា:ំ ្ាូឌុលអង្គ្ងចារំួរណតប្តូវរានែំមងងងនរូណែលមានេំហំអង្គ្ងចា ំមល្បនន និងបម្ចេក វិេ្យាប្តូវគានែ ។ ប្បសិនមបង្ាូឌុលអង្គ្ងចាំ្ ិនរានែំមងងងនរូណែលប្តូវគានែ មេមនាះ កុំព្យូេ័រមៅណតបនតាែំមែងរការ បាុណនតាមានការែយ្ុះបនតាិ្មលងស្ត្ថភាពែំមែងរការ។ កប្្ិតននអង្គ្ងចាំទាំងប្សុងរជាអា្មធ្វង
រានសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ 64-bit ។

ត្រាង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ

បរិយ៉យ តន្ួ

រន្ធ SODIMM ្ំនួនពីរ

ប្បម្េ DDR4

មល្បនន • 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium/i3/i5
• 2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7

្ំណា:ំ មល្បននអង្គ្ងចាំណែលរានគាបំ្េមៅកនែុងប្បមេសមប្បសុីល សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7/i9 រជា
2666 MHz ។

កប្្ិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 64 GB

អង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំកនែុង្ួយរន្ធ 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
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ត្រាង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ(រានបនតា)

បរិយ៉យ តន្ួ

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានគាបំ្េ • 4 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (1 x 4 GB)

• 8 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (2 x 4 GB)

• 8 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (1 x 8 GB)

• 16 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (2 x 8 GB)

• 16 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (1 x 16 GB)

• 32 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (2 x 16 GB)

• 32 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (1 x 32 GB)

• 64 GB DDR4 មៅ 2666 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core Pentium i3/i5,
2933 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 (2 x 32 GB)

អង្គ្ងចា ំIntel Optane
្ុខង្រអង្គ្ងចាំ Intel Optane មាន្ុខង្រនឧបករែ៍បមង្កងនមល្បននបាុមណាោ ះ។ ង្ិនជំនួស ឬបណន្ថ្អង្គ្ងចា ំ(RAM) ណែលរានែំមងងងមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែកមេ។

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane ប្តូវរានគាបំ្េមៅមលងកុំព្យូេ័រណែលបំមពញត្្តប្្ូវការែូ្ខាងមប្កា្៖

• អង្គែំមែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េ ី7 ឬខ្ពស់នងមនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងមនះ (អាប់មែតប្បចាំឆានែ )ំ
• កំណែ្ុងមប្កាយននប្ដាយមវីបម្ចេក វិេ្យាមល្បននមលជានរបស់ Intel

• ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប៊ូតនន UEFI

ត្រាង 6. អង្គ្ងចា ំIntel Optane 

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បម្េ ក្្មវិធីជប្្ុញសនទាុះ អង្គ្ងចា/អង្គ្ទាុក/អង្គ្ទាុក

អុីនធជាមហ្វស ជំនាន់េី 3 PCIe x4 NVMe

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 2280

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានគាបំ្េ 16 GB និង 32 GB

ស្ត្ថភាព រហូតែល់ 32 GB

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
ត្រាង 7. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 

បរិយ៉យ តន្ួ

ខាងមប្ប៖

បណាតា ញ រន្ធ RJ-45 10/100/1000 Mbps ្ំនួន្ួយ (ខាងមប្កាយ)

USB • រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 ប្បម្េ A ្ំនួន្ួយ ន្ួយ PowerShare (ខាង្ុខ)
• រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បម្េ C ្ំនួន្ួយ (ខាង្ុខ)
• រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បម្េ A ្ំនួនបី (ខាងមប្កាយ)
• រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បម្េ A ្ំនួន្ួយ ន្ួយ Smart Power On (ខាងមប្កាយ)
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ត្រាង 7. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ (រានបនតា)

បរិយ៉យ តន្ួ

អូឌីយាូ • រន្ធអូឌីយាូសកល្ំនួន្ួយ (ខាង្ុខ)
• រន្ធណខសេម្ញ្ំនួន្ួយ (ណខសេ្ូលអា្កំែត់ភារកិ្ចេនែ្មី) (ខាង្ុខ)

វីមែអូ • រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួនពីរ (ខាងមប្កាយ)
• រន្ធ VGA/រន្ធ DisplayPort 1.4/រន្ធ HDMI 2.0b/រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បម្េ C

្ំនួន្ួយ ន្ួយ Alt-mode (នជមប្្ងស)
• Serial RS232 ្ំនួន្ួយ (នជមប្្ងស)
• រន្ធ មសមរសល + PS2 ្ំនួន្ួយ (នជមប្្ងស)

ក្្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ្ិនគាបំ្េ

រន្ធថា្ពល ប្បម្េរាណរាល DC 4.5 ្្

សនតាិសុខ រន្ធណខសេសុវត្ថិភាព Kensington ្ំនួន្ួយ

អង់ណតន ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ SMA ្ំនួនពីរ (នជមប្្ងស)

ខាងកនែុង៖

SATA រន្ធ SATA ្ំនួន្ួយ សប្មាប់ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ

M.2 • រន្ធ M.2 2230 ្ំនួន្ួយ សប្មាប់កាត WiFi/ប៊ួូធូស
• រន្ធ M.2 2230/2280 ្ំនួន្ួយសប្មាប់ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង PCIe/Intel Optane
• រន្ធ SATA ្ំនួន្ួយសប្មាប់ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ/ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង

្ំណា:ំ មែង្្បីណស្វងយល់បណន្ថ្អំពីលក្ខែៈពិមសសននប្បម្េកាតប្បម្េ M.2 សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ូលដា្ឋ ន្ំមែះែងង
SLN301626 ។

េំនាក់េំនង

អុីសជាែិត
ត្រាង 8. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអុីសជាែិត 

បរិយ៉យ តន្ួ

មលខ្ាូណែល Intel i219-LM

អប្ត្បញ្ជូន 10/100/1000 Mbps

្ាូឌុលតតណខសេ
ត្រាង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេស្ាូឌុលតតណខសេ 

បរិយ៉យ តន្ួ

មលខ្ាូណែល Qualcomm QCA9377 Qualcomm QCA61x4A Intel Wi-Fi 6 AX201

អប្ត្បញ្ជូន រហូតែល់ 867 Mbps រហូតែល់ 867 Mbps រហូតែល់ 2.4 Gbps

បង់មប្បកង់ណែលរានគាំប្េ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សតាង់ដារតតណខសេ • Wi-Fi 802.11 a/b/g
• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

802.11ac • 802.11ax (Wi-Fi 6)
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ត្រាង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេស្ាូឌុលតតណខសេ (រានបនតា)

បរិយ៉យ តន្ួ

• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

ការអុិនប្រីប • 64-bit និង 128-bit WEP
• 128-bit AES-CCMP
• TKIP

• 64-bit និង 128-bit WEP
• 128-bit AES-CCMP
• TKIP

• 64-bit និង 128-bit WEP
• 128-bit AES-CCMP
• TKIP

ប៊ួូធូស 5.0 5.0 5.1

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីមែអូ
ត្រាង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកប្កាហ្វិកនប់ 

ប្កាហ្វិកនប់

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការគាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គែំមែងរការ

Intel UHD Graphics 610 DisplayPort 1.4 HBR2 ្ំនួនពីរ អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក អង្គែំមែងរការ Intel Pentium
Gold

Intel UHD Graphics 630 DisplayPort 1.4 HBR2 ្ំនួនពីរ អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី
10

អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
ត្រាង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសល្្អិតអូឌីយាូ 

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បម្េ អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់ឆាណនល 4

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3246

ការបណ្ួងមស្ដមរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីែលមៅអាណាងុក) និង ADC (អាណាងុកមៅឌីជីែល)

អុីនធជាមហ្វសខាងកនែុង អុីនធជាមហ្វសអូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់

អុីនធជាមហ្វសខាងមប្ប • រន្ធអូឌីយាូសកល
• ណខសេម្ញ

ឧរាល័រ ្ួយ

អំ្ួីឧរាល័រខាងកនែុង រានរួ្បញចេូលមៅកនែុង ALC3246 (Class -D 2 W)

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំមងងខាងមប្ប ការប្រប់ប្រងមដាយប្គាប់្ុ្្ួូវកាត់

ធាតុម្ញន្ធ្យ្ននឧរាល័រ 2 W

លធាតុម្ញកំពូលននឧរាល័រ 2.5 W

ការបមញចេញឧរាល័រតូ្ ្ិនគាបំ្េ

្ីប្កូហ្វូន ្ិនគាបំ្េ
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ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អនែកគាបំ្េការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណា្ួយែូ្ខាងមប្កា្៖

• ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួន្ួយ
• ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (ថានែ ក់ 35 ឬ ថានែ ក់ 40) ្ំនួន្ួយ
• ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ្ំនួន្ួយ និងអង្គ្ងចា ំIntel Optane M.2 16 ឬ 32 GB ្ំនួន្ួយ

ប្ដាយបឋ្របស់កុំព្យូេ័រអនែកខុសៗគានែ ន្ួយការកំែត់ននឧបករែ៍្ទាុក។ សប្មាប់កុំព្យូេ័រ៖

• មបងមានមានប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2, មនាះប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 រជានប្ដាយ្្្បង
• ន្ួយអង្គ្ងចា ំIntel Optane M.2 16 GB ឬ 32 GB, ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញរជានប្ដាយបឋ្
• មបង្ិនមានប្ដាយ M.2 មេ មនាះប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ រជានប្ដាយ្្្បង

ត្រាង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក 

ប្បម្េអង្គ្ទាុក ប្បម្េអុីនធជាមហ្វស ស្ត្ថភាព

ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ 5400 RPM SATA 3.0 រហូតែល់ 2 TB

ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ 7200 RPM SATA 3.0 រហូតែល់ 1 TB

2.5 អុីញ, 7200 RPM, FIPS ស្វ័យអុីនប្រីប Opal 2.0, ប្ដាយថាសរឹង SATA 3.0 500 GB

2.5 អុីញ ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង SATA Class 20 រហូតែល់ 1 TB

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, Class 35 រហូតែល់ 512 GB

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, Class 40 រហូតែល់ 2 TB

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ស្វ័យអុីនប្រីប Opal PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, Class 40 រហូតែល់ 1 TB

អាដាប់េ័រថា្ពល
ត្រាង 13. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាដាប់េ័រថា្ពល 

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បម្េ 90 W (ប្បម្េរាណរាល 4.5 ្្) 130 W (ប្បម្េរាណរាល 4.5 ្្)

អង្គត់្ចេិត (ឧបករែ៍ភា្ជ ប់) 4.5 ្្ x 2.9 ្្ 4.5 ្្ x 2.9 ្្

កមួាងំវូលត៍ម្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

ម្វហ្វកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz

្រនតាម្ួងង្ូល (អតិបរមា) 1.50 A 2.5 A

បមញចេញ្រនតា (បនតា) 3.34 A 6.7 A

កប្្ិតកមួាំងវាូលត៍ម្ួងង្ូល 19.50 VDC 19.50 VDC

កប្្ិតសីតុែហា ភាព:

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

ការរក្សាេុក -40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F) -40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F)
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សុវត្ថិភាពេិននែន័យ
ត្រាង 14. សុវត្ថិភាពេិននែន័យ 

ជមប្្ងសសនតាិសុខណ្នែកេិននែន័យ តន្ួ

ការមប្បងស្កល្បងតតរិតនែួ 30 នែ្ង នន McAfee សប្មាប់សនតាិសុខអាជីវក្្មខានែ តតូ្ រានគាបំ្េ

ការនវរយៈមពល 12 ណខ នន McAfee សប្មាប់សនតាិសុខអាជីវក្្មខានែ តតូ្ រានគាបំ្េ

ការនវរយៈមពល 36 ណខ នន McAfee សប្មាប់សនតាិសុខអាជីវក្្មខានែ តតូ្ រានគាបំ្េ

SafeGuard និង Response ណែលែំមែងរការមដាយ VMware Carbon Black និង
Secureworks

រានគាបំ្េ

ក្្មវិធីប្បឆាងំម្មរារជំនាន់មប្កាយ (Next Generation anti-virus, NGAV) រានគាបំ្េ

ការរកម ងញ និងការមេួងយតបការរំរា្កំណហងប្បព័ន្ធអុីនធជាែិត (EDR) រានគាបំ្េ

ការរកម ងញ និងការមេួងយតបការរំរា្កំណហង (TDR) រានគាបំ្េ

ការរកម ងញ និងការមេួងយតបការរំរា្កំណហងប្បព័ន្ធអុីនធជាែិតណែលប្តូវរានប្រប់ប្រង រានគាបំ្េ

ឧបករែ៍ប្រប់ប្រងឧប្បតតាិមហតុ រានគាបំ្េ

ការមេួងយតបឧប្បតតាិមហតុបនាទា ន់ រានគាបំ្េ

SafeData រានគាបំ្េ

កត្តា បរិយ៉កាស
ត្រាង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកបរិយ៉កាស 

លក្ខែៈពិមសស OptiPlex 5080 Micro

ការមវ្ខចេប់អា្ណកន្នែមងងងវិញ មាន

BFR/PVC—តួេំមនរ មេ

ការមវ្ខចេប់ MultiPack (ពហុ្ប្្ុះ) មាន (អាម្រិកបាុមណាោ ះ) (នជមប្្ងស)

ការ្្គត់្្គង់ថា្ពលសនសេំសំន្ សតាង់ដារ

ប្សបត្្ ENV0424 មាន

្ំណា:ំ ការមវ្ខចេប់សរនសណែលមធ្វងពីមឈងភា្ជ ប់្កនូវសមាសធាតុណែលអា្ណកនេនែមងងង វិញរាននអប្បបរមា 35% ននេំងន់សរុបរបស់សរនសណែលមធ្វងពីមឈង។ ការមវ្ខចេប់ណែល្ិនមានភា្ជ ប់សរនសណែលមធ្វងពីមឈងមេមនាះ អា្កំែត់ថា ្ិនស្ប្សប។

Energy Star, EPEAT និង Trusted Platform Module
(TPM)
ត្រាង 16. Energy Star, EPEAT និង TPM 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Energy Star 8.0 មានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលអា្អនុមោ្ភាពរាន

EPEAT មានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្សបត្្ Gold និង Silver

្ាូឌុលក្្មវិធីណែលេុក្ិតតា (TPM) 2.01,2 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

ក្្ម វិធីបង្កប់-TPM (TPM ដា្់រានបិេ) នជមប្្ងស

្ំណា:ំ
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1 TPM 2.0 រជាប្តូវរានបញ្្ជ ក់មដាយ FIPS 140-2 ។

2 TPM រជា្ិនមានមៅប្រប់ប្បមេសទាងំអស់មេ។

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្ិតកខ្វក់មៅមលងអាកាស៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មដាយ ISA-S71.04-1985

ត្រាង 17. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

បរិយ៉យ កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្ិតសីតុែហា ភាព 10°C–35°C (50°F–95°F) -40°C-65°C (-40°F-149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 20% មៅ 80% (្ិនកក) 5% មៅ 95% (្ិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា) * 0.26 GRMS មដាយន្ែន្យ 5 Hz មៅ 350 Hz 1.37 GRMS មដាយន្ែន្យមៅ 5 Hz មៅ 350 Hz

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) ្ង្្វ ក់សុីនុសពាក់កណាតា លខាងមប្កា្ន្ួយការផួ្ស់បតាូរមៅកនែុងមល្បនន 50.8 ស្/វិ
(20 អុីញ/វិ)

្ង្្វ ក់សុីនុសពាក់កណាតា លខាងមប្កា្ 105G ន្ួយការផួ្ស់បតាូរមៅកនែុងមល្បនន 133
ស្/វិ (52.5 អុីញ/វិ)

នីវាូ (អតិបរមា) 3048 ្ (10,000 ហ្វីត) ។ 10,668 m (35,000 ft)

* រានងស់ណវងមដាយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណវងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

មសងក្្ម និងការគាំប្េ
្ំណា:ំ សប្មាប់ព័ត៌មានល្្អិតពីណ្នការមសងក្្មរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell សូ្ម្ងល https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services។

ត្រាង 18. ការធានា 

ការធានា

ការធានា្ូលដា្ឋ នរយៈមពល 3 ឆានែ នំ្ួយនងងមសងមៅនងងកណនួងណ្នែកហាែណវរបនាទា ប់ពីការមធ្វងមរារវិនិ្ឆេ័យពី្មា្ង យ

ការពន្យារការធានា្ូលដា្ឋ នរយៈមពល 4 ឆានែ ំ

ការពន្យារការធានា្ូលដា្ឋ នរយៈមពល 5 ឆានែ ំ

មសង ProSupport រយៈមពល 3 ឆានែ ំ ប្ព្ទាំង មសងមៅនងងកណនួងនននែ្ងមធ្វងការបនាទា ប់

មសង ProSupport រយៈមពល 4 ឆានែ ំ ប្ព្ទាំង មសងមៅនងងកណនួងនននែ្ងមធ្វងការបនាទា ប់

មសង ProSupport រយៈមពល 5 ឆានែ ំ ប្ព្ទាំង មសងមៅនងងកណនួងនននែ្ងមធ្វងការបនាទា ប់

មសង ProSupport Plus រយៈមពល 3 ឆានែ ំ សប្មាប់អតិែិជនមប្បងប្រាស់មសងមៅនងងកណនួងនននែ្ងមធ្វងការបនាទា ប់

មសង ProSupport Plus រយៈមពល 4 ឆានែ ំ សប្មាប់អតិែិជនមប្បងប្រាស់មសងមៅនងងកណនួងនននែ្ងមធ្វងការបនាទា ប់

មសង ProSupport Plus រយៈមពល 5 ឆានែ ំ សប្មាប់អតិែិជនមប្បងប្រាស់មសងមៅនងងកណនួងនននែ្ងមធ្វងការបនាទា ប់

ត្រាង 19. មសងក្្មខូ្ខាតមដាយន្ែន្យ 

មសងក្្មខូ្ខាតមដាយន្ែន្យ

មសងក្្មខូ្ខាតមដាយន្ែន្យរយៈមពល 3 ឆានែ ំ

មសងក្្មខូ្ខាតមដាយន្ែន្យរយៈមពល 4 ឆានែ ំ

មសងក្្មខូ្ខាតមដាយន្ែន្យរយៈមពល 5 ឆានែ ំ
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សូហ្វណវរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានគាំប្េន្ួយនងងការណែនាំពី វិធីែំមងងងប្ដាយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្ដាយវឺ Windows

ការទាញយកប្ដាយវឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មបងក ។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្មលង ជំនួយ្លិត្ល ងយបញចេូលសួ្កមសងក្្ម របស់អនែក បនាទា ប់្ក្ុ្មលងពាក្យ បញ្ជូន ។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសងក្្ម សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលស្វ័យប្បវតតាិ ឬរកម្ងលមដាយនែ សប្មាប់្ាូណឌល របស់អនែក។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្ដាយវឺ និងទាញយក)។
5. មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលង របស់អនែក។
6. អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្ដាយវឺប្កាហ្វិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File មែង្្បីទាញយកប្ដាយវឺសប្មាប់របស់អនែក។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកមៅកាន់ែតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្ដាយវី។
9. ្ុ្មេ្វែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្ដាយវឺ និងអនុវតតាត្្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

4

22 សូហ្វណវរ



ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបងមោកអនែក្ិនណ្ននអនែកជំនាញកនែុងការមប្បងកំព្យូរេ័រ ្ិនប្តូវប្ដូរការកំែត់កនែុងក្្ម វិធីែំមងងង BIOS មនាះមេ។ ការផួ្ស់បតាូរនក់ោក់អា្មធ្វងឲ្យប្បតិបតតាិកំព្យូរេ័ររបស់មោកអនែក្ិនែំមែងរការរានប្តង្ប្តូវ។

្ំណា:ំ ្ុនមពលមោកអនែកប្ដូរការក្្ម វិធីែំមងងង BIOS មោកអនែករួរសរមសរេុកអំពីព័ត៌មានននក្្ម វិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់ការមប្បងប្រាស់មៅមពលអនារត។

មប្បងក្្ម វិធីែំមងងង BIOS កនែុងមគាលបំែងែូ្ខាងមប្កា្មនះ៖

• េេួលព័ត៌មានពីការែំមងងងហាែណវរមៅមលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់មោកអនែក ែូ្ន្ំនួនននអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំននហាែប្ដាយ។
• ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
• កំែត់ ឬណកណប្បជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមដាយអនែកមប្បងប្រាស់ ណែលមានែូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកមប្បងប្រាស់, ប្បម្េននប្ដាយថាសរឹងណែលរានែំមងងង និងមបងកឬបិេឧបករែ៍្្្បង។

ប្បធានបេ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្គាប់្ុ្រុករក
• លំដាប់ប៊ូត
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់មែត BIOS មៅកនែុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលងូមហា្គ  Dell រានបង្ហា ញមែង្្បីចាប់ម្តាង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែងន្ួយនងងបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតណែលប្តង្ប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសវិនិ្ឆេ័យ និងការែំមងងង BIOS ក៏មានមៅកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានរាយបញ្ជីមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា
្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយប៊ូតមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែកព្យាយ៉្ប៊ូតមៅកាន់ឧបករែ៍ពិមសសណា្ួយ ឬ្ង់ វិនិ្ឆេ័យប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមានណកណប្ប ណា្ួយ្ំមពាះលំដាប់ប៊ូតណែលមានមៅកនែុង BIOS មេ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI៖

○ អនែកប្រប់ប្រង Windows

• ជមប្្ងសម្សេងមេសត៖

○ ការែំមងងង BIOS
○ ការអាប់មែតហា្វា ស BIOS
○ ការវិនិ្ឆេ័យមរារ
○ ការកំែត់្ាូតផួ្ស់បតាូរប៊ូត

ប្គាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភារមប្្ងន ការផួ្ស់ប្ដូរណែលអនែកមធ្វងប្តូវរានែតេុក បាុណនតា្ិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្ត្ណតអនែកចាប់ម្្ដង្ប្បព័ន្ធមងងងវិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងសយកតន្ួមៅកនែុងប្បអប់ណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុវតតាត្្តំែមៅកនែុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មែប) ផួ្ស់េីមៅន្ទាមផ្តា តបនាទា ប់។

Esc បន្ដមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រ្ួយឲ្យអនែកប្តូវរក្សាការផួ្ស់ប្ដូរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្្ដង្ប្បព័ន្ធមងងងវិញ។
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លំដាប់ប៊ូត
លំដាប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងការែំមងងងប្បព័ន្ធណែលកំែត់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ លំដាប់ឧបករែ៍ប៊ូតណែលរានកំែត់ និងប៊ូតមដាយផ្ទា ល់មៅឧបករែ៍នក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្ដាយអុបេិក ឬប្ដាយថាសរឹង)។ អំងុងមពលមតស្ដមដាយខួននឯងមលងថា្ពល (POST) មៅមពលនិ្ិតតាសញ្ញា  Dell
ម្ញមងងង អនែកអា្៖

• ្ូលមៅកាន់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ មដាយ្ុ្ប្គាប់្ុ្ F2
• ទាញយក្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង មដាយ្ុ្ប្គាប់្ុ្ F12 ។

្ុជានុយប៊ូត្ួយែងបង្ហា ញឧបករែ៍ណែលអនែកអា្ប៊ូតពីរួ្ទាងំជមប្្ងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរួ្មាន៖ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរជា៖

• ប្ដាយ្ល័ត (មបងមាន)
• ប្ដាយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX បង្ហា ញមលខប្ដាយ SATA ។

• ប្ដាយអុបេិក (មបងមាន)
• ប្ដាយថាសរឹង SATA (មបងមាន)
• ការវិនិ្ឆេ័យមរារ

្ំណា:ំ ការមប្ជងសមរីស Diagnostics នងងបង្ហា ញមអប្កង់ ការវិនិ្ឆេ័យ ePSA ។

មអប្កង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជមប្្ងស្ូលមប្បងមអប្កង់ (System Setup) ែំមងងងប្បព័ន្ធ្ងណែរ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមលងកុំព្យូេ័រ មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរាយកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។

ជមប្្ងសេូមៅ
ត្រាង 20. េូមៅ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ បង្ហា ញព័ត៌មានែូ្ខាងមប្កា្៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញពី កំណែ BIOS សួ្កមសងក្្ម សួ្កប្េព្យសក្្ម សួ្កកាន់កាប់ កាលបរិម្ឆេេកាន់កាប ់កាលបរិម្ឆេេ្លិត និងកូែមសងក្្មរហ័ស ។
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញ អង្គ្ងចាំរានែំមងងង អង្គ្ងចាណំែលមាន មល្បននអង្គ្ងចា ំ្ាូែឆាណនលអង្គ្ងចា ំបម្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចា ំេំហំ DIMM 1 និង េំហំ DIMM 2 ។
• ព័ត៌មាន PCI ៖ បង្ហា ញ Slot1_M.2, Slot2_M.2
• ព័ត៌មានអំពីអង្គែំមែងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បម្េអង្គែំមែងរការ ្ំនួនសនែូល មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ មល្បននប្ចេុប្បននែ មល្បននអប្បបរមា មល្បននអតិបរមា ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L2 ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គ

ែំមែងរការ L3 ស្ត្ថភាព HT និង បម្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត។
• ព័ត៌មានឧបករែ៍៖ បង្ហា ញ SATA-0, M.2 PCIe SSD-2 អាសយដា្ឋ ន LOM MAC, ក្្ម វិធីប្រប់ប្រងវីមែអូ ក្្មវិធីប្រប់ប្រងអូឌីយាូ ឧបករែ ៍Wi-Fi និងឧបក

រែ៍ប៊ួូធូស។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបញ្្ជ ក់លំដាប់ណែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្ណស្វងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណែលរានបញ្្ជ ក់មៅកនែុងបញ្ជីមនះ។

សន្ដិសុខប្្កប៊ូត UEFI ជមប្្ងសមនះ ពិនិត្យថាមតងប្បព័ន្ធនងងមសនែងសុំឲ្យអនែកមប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងមៅមពលកំពុងប៊ូតមៅប្្កប៊ូត UEFI ពី្ុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។

កាលបរិម្ឆេេ/មពលមវោ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ការកំែត់កាលបរិម្ឆេេ និងមពលមវោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមវោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។

។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ
ត្រាង 21. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

NIC ភា្ជ ប់ន្ួយ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រងឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណែលមៅមលងផ្ទា ំង។ ជមប្្ងស ‘Enable UEFI Network Stack’ ្ិនប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាំមែង្។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• រានបិេ
• រានមបងក
• មបងក w/PXE (លំនាំមែង្)

24 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ត្រាង 21. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

្ំណា:ំ អាប្ស័យមៅមលងកុំព្យូេ័រ និងឧបករែ៍ណែលរានែំមងងងរបស់ង ធាតុណែលរាយមៅកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្បង្ហា ញមងងងមេ។

ប្បតិបតតាិការ SATA អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ប្ដាយថាសរឹងណែលរានរួ្បញចេូល។

• រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូវរានោក់
• AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់្ាូែ AHCI
• RAID មបងក = SATA ប្តូវរានកំែត់មែង្្បីគាំប្េ្ាូែ RAID (ប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាំមែង្)

ប្ដាយ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេប្ដាយម្សេងៗណែលមៅមលងប្បព័ន្ធ៖

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

ការរាយការែ៍ Smart ណ្នែកមនះប្រប់ប្រងថាមតងបញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាប់ប្ដាយណែលភា្ជ ប់្កប្តូវរានរាយការែ៍ឬអត់មៅមពលកំពុងចាប់ម្្ដង្ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសមបងក Smart Reporting ប្តូវរានបិេត្្លំនាមំែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖

• មបងកការគាំប្េប៊ូតត្្ USB
• មបងករន្ធ USB ខាង្ុខ
• មបងករន្ធ USB ខាងមប្កាយ

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកត្្លំនាំមែង្។

ការកំែត់ USB ខាង្ុខ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេរន្ធ USB ខាង្ុខ។ រន្ធទាំងអស់ប្តូវរានមបងកត្្លំនាំមែង្។

ការកំែត់ USB ខាងមប្កាយ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេរន្ធ USB ខាងមប្កាយ។ រន្ធទាងំអស់ប្តូវរានមបងកត្្លំនាមំែង្។

USB PowerShare ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកស្កឧបករែ៍ខាងមប្ប ែូ្នេូរស័ពទានែ ឧបករែ៍ចាក់ត្វនតាី។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានបិេត្្លំនាមំែង្។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖ ជមប្្ងស មបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានបិេត្្លំនាមំែង្។

• មបងកន្ាប្កូហ្វូន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសទាំងពីរប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាមំែង្។

តំណហទាំតប្្ងធូលី អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រ BIOS ្ំមពាះតំណហទាំតប្្ងធូលី្ិនចាំរា្់ណែលរានែំមងងងមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។ BIOS នងងបមង្កងតការមប្កងនរំលងក្ុនប៊ូត្ួយមែង្្បីសមា្អ ត ឬែូរតប្្ងធូលីមដាយណ្្អកមលង
្មនួាះមពលណែលរានកំែត់។ ជមប្្ងស បិេ ប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាមំែង្។

• រានបិេ
• 15 នែ្ង
• 30 នែ្ង
• 60 នែ្ង
• 90 នែ្ង
• 120 នែ្ង
• 150 នែ្ង
• 180 នែ្ង

ជមប្្ងសមអប្កង់ វីមែអូ
ត្រាង 22. វីមែអូ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

មអប្កង់្្្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងសមរីសមអប្កង់បឋ្មៅមពលការប្រប់ប្រងពហុមអប្កង់មានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

• ស្វ័យប្បវតតាិ (លំនាមំែង្)
• Intel HD Graphics

្ំណា:ំ មបងអនែក្ិនមប្ជងសមរីសយក ស្វ័យប្បវតតាិមេ មនាះប្កាហ្វិកណែលនប់នងងផ្ទា ងំប្តូវបង្ហា ញ មហងយរានមបងក។

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 25



សនតាិសុខ
ត្រាង 23. សនតាិសុខ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-0 ខាងកនែុង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថាសរឹងខាងកនែុងរបស់កុំព្យូេ័រ។

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និងអតិបរមា ណែលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្មនួាះតួអកសេររជាពី 4 ែល់ 32 តួ។

រំលងពាក្យសំង្ត់ ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងផ្ទា ំងមោតមែង្្បីបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថាសរឹង ខាងកនែុងអំងុងមពលចាប់ម្្ដង្ប្បព័ន្ធមងងង វិញ។

• រានបិេ — ណតងណតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងកនែុងមៅមពលណែលពួកមររានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានបិេត្្លំនាមំែង្។
• រំលងប៊ូតមងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភួា្ៗមៅមលងការចាប់ម្្ដង្មងងង វិញ (ប៊ូតកំមៅ) ។

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

ផួ្ស់បតាូរពាក្យសំង្ត់ ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតងការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្ដាយថាសរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តមៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកត្្លំនាមំែង្។

ការមធ្វងប្ចេុប្បននែភាពក្្ម វិធីបង្កប់មខបស៊ុល UEFI ជមប្្ងសមនះប្តនតពិនិត្យ ថាមតងប្បព័ន្ធមនះអនុញ្ញា តឲ្យមធ្វងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ត្្រយៈកញចេប់ណែតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាំមែង្។ ការបិេជមប្្ងសមនះនងងរាងំខទាប់ការមធ្វង
ប្ចេុប្បននែភាព BIOS ពីមសងក្្មែូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)។

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រងថាមតង Trusted Platform Module (TPM) អា្រកម ងញមដាយប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែរឬមេ។

• TPM មបងក (លំនាំមែង្)
• សមា្អ ត
• PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ មបងក
• PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ បិេ
• PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ ជប្្ះ
• អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំមែង្)
• មបងកេំហំ្ទាុកសំខាន់ (លំនាមំែង្)
• SHA-256 (លំនាមំែង្)

មប្ជងសមរីសជមប្្ងស្ួយ៖

• រានបិេ
• រានមបងក (លំនាំមែង្)

Absolute ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងក បិេ ឬបិេអុីនធជាមហ្វស្ាូឌុល BIOS នអនិន្វនតាយ៍ននមសងក្្ម Absolute Persistence Module ណែលនជមប្្ងសពី Absolute
Software ។

• មបងក - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាមំែង្។
• រានបិេ
• រានបិេនអ្ិន្វនតាយ៍

្ុខង្រ្តាល់ែំែងងមពលមានការមដាះតួ កណនួងមនះប្រប់ប្រង្ុខង្រ្តាល់ែំែងងមពលមានការមដាះតួ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយែូ្ខាងមប្កា្៖

• រានបិេ (លំនាមំែង្)
• រានមបងក
• ស្ថិតកនែុងភាពមស្ងប្ស្្ង ត់

ការមប្បងកាតា រ្ុ្ OROM ជមប្្ងសមនះកំែត់ ថាមតងអនែកមប្បងអា្្ូលមៅកាន់មអប្កង់កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ ROM ននជមប្្ងស មដាយមប្បងប្រាស់ប្គាប់្ុ្្ួូវកាត់អំងុងមពលប៊ូតឬអត់។

• មបងក - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាមំែង្។
• រានបិេ
• មបងក្ួយែង

Admin Setup Lockout (ការចាក់មស្
ការែំមងងងអនែកប្រប់ប្រង)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកេប់ស្្ក ត់អនែកមប្បងពីការ្ូលែំមងងងមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

26 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ត្រាង 23. សនតាិសុខ (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Master Password Lockout (ការចាក់មស្
ពាក្យសមា្ង ត់ម្)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការគាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្ ពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថាសរឹងប្តូវណតរានលុបមចាល ្ុននងងការកំែត់អា្ប្តូវរានផួ្ស់បតាូរ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្មេ។

ការគំាប្េការការពារ HDD ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឱ្យអនែកមប្បងប្រាស់ មបងក និងបិេ្ុខង្រការពារ HDD ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

SMM Security Mitigation (ការកាត់បន្ថយ
សនតាិសុខ SMM)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបន្ថយសន្ដិសុខ UEFI SMM បណន្ថ្។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

BIOS_Secure boot options
ត្រាង 24. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព

• Secure Boot Enable

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

្ាូែប៊ូតសុវត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនែកណកណប្បលក្ខែៈប៊ូតសុវត្ថិភាពមែង្្បីអនុញ្ញា តឲ្យមានការងយតន្ួ ឬការអនុមោ្ហត្ថមលខាក្្មវិធី UEFI ។

• ្ាូែ Deployed Mode (លំនាមំែង្)
• ្ាូែស្វនក្្ម

ការប្រប់ប្រងប្គាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកមរសប្ំ្ូលដា្ឋ នេិននែន័យមដាយប្គាប់្ុ្សុវត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធមៅកនែុង Custom Mode (្ាូែត្្តប្្ូវការ) ។ មបងកជមប្្ងស Custom Mode ប្តូវរានបិេត្្លំនាមំែង្។
ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• PK (លំនាមំែង្)
• KEK
• db
• dbx

ប្បសិនមបងអនែកមបងក Custom Mode (្ាូែផ្ទា ល់ខួនន), ជមប្្ងសពាក់ព័ន្ធសប្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញមងងង។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• រក្សាេុកកនែុងឯកស្រ- រក្សាេុកប្គាប់្ុ្មៅកនែុងឯកស្រណែលរានមប្ជងសមរីសរបស់អនែកមប្បង។
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្គាប់្ុ្ប្ចេុប្បននែន្ួយប្គាប់្ុ្្ួយពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមដាយអនែកមប្បង
• បណន្ថ្ពីឯកស្រ—បណន្ថ្ប្គាប់្ុ្្ួយមៅ្ូលដា្ឋ នេិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមដាយអនែកមប្បង
• លុប—លុបប្គាប់្ុ្ណែលរានមប្ជងសមរីស
• កំែត់ប្គាប់្ុ្ទាងំអស់មងងងវិញ—កំែត់មងងងវិញមៅនលំនាំមែង្
• លុបប្គាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្គាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ មបងអនែកបិេ Custom Mode(្ាូែត្្តប្្ូវការ)រាល់ការផួ្ស់ប្ដូរទាងំអស់ណែលរានមធ្វងមងងងនងងប្តូវរានលុបមចាល មហងយប្គាប់្ុ្នងងស្្ដ រមៅនការកំែត់លំនាំមែង្។

ជមប្្ងសមអប្កង់បណន្ថ្សប្មាប់ការពារសូហ្វណវរ Intel
ត្រាង 25. Intel Software Guard Extensions 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្តាល់នូវបរិស្្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែណែលរក្សា ព័ត៌មានរមសងប កនែុងបរិបេនន OS មគាល។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• រានមបងក
• Software controlled (ប្រប់ប្រងមដាយសូហ្វណវរ)—លំនាំមែង្

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្្ុងេុកមដាយណងក
SGX)

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 27



ត្រាង 25. Intel Software Guard Extensions (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុវតតា
ត្រាង 26. ការអនុវតតា 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបង្ហា ញថាមតងែំមែងរការមនះ មានសនែូល្ួយ ឬ ទាងំអស់រានមបងក ។ ការអនុវតតាននក្្ម វិធី្ួយ្ំនួននងងមធ្វងឲ្យប្បមសងរមងងងន្ួយសនែូលបណន្ថ្
។

• ទាងំអស់—ត្្លំនាមំែង្
• 1
• 2
• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាព្ិនែំមែងរការរបស់អង្គ្ងចាំបណន្ថ្។

• ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ HyperThreading មៅកនែុងអង្គែំមែងរការ។

• រានបិេ
• រានមបងក—លំនាំមែង្

ការប្រប់ប្រងថា្ពល
ត្រាង 27. ការប្រប់ប្រងថា្ពល 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការស្តា រ AC មងងងវិញ កំែត់ពីរមបសបណែលប្បព័ន្ធមេួងយតប មៅមពលថា្ពល AC ប្តូវរាន្្គត់្្គង់មងងង វិញ បនាទា ប់ពីដា្់ថា្ពល។ អនែកអា្កំែត់ការស្តា រ AC មៅ៖

• បិេ
• មបងកថា្មពងល
• ស្្ថ នភាពថា្ពល្ុងមប្កាយ

ជមប្្ងសមនះ រជាបិេថា្ពលត្្លំនាំមែង្មេ។

មបងក Intel Speed Shift Technology
(បម្ចេកវិេ្យាប្ដូរមល្បនន Intel)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេការគាំប្េបម្ចេកវិេ្យាបតាូរមល្បនន Intel ។ ជមប្្ងស មបងកបម្ចេក វិេ្យាបតាូរមល្បនន Intel ប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។

Auto On Time កំែត់មពលមវោមែង្្បីមបងកកុំព្យូេ័រមដាយស្វ័យប្បវតតាិ។ មពលមវោប្តូវរានរក្សានេប្្ង់ 12 មមាា ងសតាង់ដារ (មមាា ង នាេី:វិនាេី)។ ផួ្ស់បតាូរមពលមវោចាប់ម្តាង្មដាយងយបញចេូលតន្ួមៅកនែុងប្បអប់មពលមវោ និង AM/
PM។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសមនះ្ិនែំមែងរការមេ មបងសិននអនែកបិេកុំព្យូេ័ររបស់អនែកមដាយមប្បងកុងត្ក់មបងកថា្ពល ឬឧបករែ៍េប់ម្ួងង ឬមបងសិនន ថា្ពលស្វ័យប្បវតតាិប្តូវរានកំែត់មៅន បិេ។

28 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ត្រាង 27. ការប្រប់ប្រងថា្ពល (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការប្តនតពិនិត្យការមែកយូរ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ការប្រប់ប្រងមៅមពល Deep Sleep មបងកែំមែងរការ។

• រានបិេ
• រានមបងកមៅកនែុង S5 បាុមណាោ ះ
• រានមបងកមៅកនែុង S4 និង S5

។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្បងឧបករែ៍ USB មែង្្បីដាស់កុំព្យូេ័រពីការសំងំ។ ជមប្្ងស ‘Enable USB Network Stack’ ប្តូវរានមប្ជងសមរីសត្្លំនាមំែង្។

ដាស់មៅមលង LAN/WWAN ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូេ័រមបងកពីការបិេ មៅមពលមានសញ្ញា បញ្្ជ រពិមសសពី LAN។ លក្ខែៈមនះែំមែងរការណតមៅមពលណែលកុំព្យូេ័រប្តូវរានភា្ជ ប់មៅនងងការ្្គត់្្គង់ថា្ពលអរ្គិសនី។

• បិេ-្ិនអនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធមបងកែំមែងរការមដាយសញ្ញា បណាតា ញពិមសសរបស់ LAN មៅមពលណែលងេេួលសញ្ញា មភាោ ្ពី LAN ឬ LAN តតណខសេ។
• LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា ពិមសសពី LAN ឬ WLAN តតណខសេ។
• LAN ណតបាុមណាោ ះ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា បណាតា ញពិមសស LAN។
• LAN ន្ួយ PXE Boot - សំែុំដាស់ប្តូវរានម្ោងមៅប្បព័ន្ធត្្ស្្ថ នភាព S4 ឬ S5 ណែលនងងមធ្វងឲ្យប្បព័ន្ធដាស់ និងប៊ូតមៅ PXE ភួា្ៗ។
• WLAN ណតបាុមណាោ ះ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា ពិមសស WLAN ។

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានបិេត្្លំនាំមែង្។

បិេ Sleep (ការមែក) អនញ្ញា តឲ្យអនែករាងំខទាប់្ិនមអាយ្ូលមែក (ស្្ថ នភាព S3) មៅកនែុងបរិយ៉កាស OS។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានបិេត្្លំនាំមែង្។

លក្ខែៈ Post
ត្រាង 28. លក្ខែៈ POST 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ស្រប្ពមានអាដាប់េ័រ ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឱ្យអនែកមប្ជងសមរីសថាមតងប្បព័ន្ធបង្ហា ញស្រប្ពមានឬមេ មពលណែលអនែកមប្បងប្រាស់អាដាប់េ័រថា្ពលណា្ួយ។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកត្្លំនាមំែង្។

Numlock LED អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ុខង្រចាក់មស្ប្គាប់្ុ្មលខ មៅមពលកុំព្យូេ័រចាប់ម្តាង្។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកត្្លំនាំមែង្។

កំហុសកាតា រ្ុ្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេការរាយការែ៍កំហុសកាតា រ្ុ្ មៅមពលកុំព្យូេ័រចាប់ម្តាង្។ ជមប្្ងស មបងកការរកកំហុសកាតា រ្ុ្ ប្តូវរានមបងកត្្លំនាមំែង្។

ប៊ូតមលជាន ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមង្កងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមដាយរំលងជំហានេបគានែ ្ួយ្ំនួន៖

• Minimal — ប្បព័ន្ធនងងែំមែងរការនែ្មីភួា្ៗ, លុះប្ត្ណត BIOS ប្តូវរានអាប់ណែត, អង្គ្ងចាបំ្តូវរានផួ្ស់បតាូរ ឬ POST ្ុនែំមែងរការ្ិនទាន់្ប់ ។
• Thorough — ប្បព័ន្ធ្ិនរំលងជំហានណា្ួយមៅកនែុងែំមែងរការប៊ូតមេ ។
• Auto — អនុញ្ញា តឲ្យប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការប្រប់ប្រងការកំែត់មនះ (មនះែំមែងរការណតមពលណែលប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការគាំប្េ Simple Boot Flag) ។

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់មៅ Thorough ត្្លំនាមំែង្។

ពប្ងីកមពលមវោ BIOS POST ជមប្្ងសមនះបមង្កងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។

• 0 វិនាេី (លំនាមំែង្)
• 5 វិនាេី
• 10 វិនាេី

ងូមហា្គ មពញមអប្កង់ ្មប្្ងសមនះនងងបង្ហា ញងូមហា្គ មពញមអប្កង់ មបងសិននរូបែតរបស់អនែកប្តូវគានែ នងងរុែភាពបង្ហា ញរបស់មអប្កង់។ ជមប្្ងស មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្មេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស ជមប្្ងសមនះមធ្វងឲ្យែំមែងរការប៊ូតផ្្អ កណតកនែុងករែី មៅមពលរកម ងញការប្ពមានអំពីកំហុស។ មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយែូ្ខាងមប្កា្៖

• ្តាល់ែំែងងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស - លំនាំមែង្
• បនតាមពលមានការប្ពមាន
• បនតាមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

លេ្ធភាពប្រប់ប្រង
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ស្ត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញា តឲ្យអនែក្តាល់្ុខង្រ AMT និង ប្គា្់្ុ្្ួូវកាត់ MEB ប្តូវរានមបងកមៅអំងុងមពលប៊ូត។

• រានបិេ
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• រានមបងក
• ការរឹតត្បិតការ្ូលមប្បងប្រាស់ MEBx - ត្្លំនាំមែង្

ការ្តាល់ជូន USB មៅមពលមបងក Intel AMT អា្ប្តូវរាន្្គត់្្គង់មដាយមប្បងប្រាស់ែតឯកស្រ្្គត់្្គង់្ូលដា្ឋ នមដាយមប្បងឧបករែ៍្ទាុក USB ។

• មបងកការអនុញ្ញា ត USB - រានបិេត្្លំនាំមែង្

ប្គាប់្ុ្្ួូវកាត់ MEBx អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតង្ុខង្រប្គាប់្ុ្្ួូវកាត់ MEBx រួរមបងកមៅមពលកំពុងប៊ូតប្បព័ន្ធ ឬមេ។

• មបងក ប្គាប់្ុ្្ួូវកាត់ MEBx —រានមបងកត្្លំនាមំែង្

ការគាបំ្េនិ្្មិតក្្ម
ត្រាង 29. ការគាបំ្េនិ្្មិតក្្ម 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Virtualization ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) អា្មប្បងស្ត្ថភាពណ្នែករឹងបណន្ថ្ណែល្តាល់មដាយបម្ចេក វិេ្យានិ្្មិត Intel ។

• មបងកបម្ចេកវិេ្យានិ្្មិតរបស់ Intel។

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ មបងក ឬបិេ្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) ពីការមប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណវរបណន្ថ្ណែល្្ដល់មដាយបម្ចេក វិេ្យានិ្្មិត Intel® សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

• មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។

ជមប្្ងសតតណខសេ
ត្រាង 30. តតណខសេ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Wireless Device Enable(មបងកឧបករែ៍តតណខសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍តតណខសេខាងកនែុង។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• WLAN/WiGig
• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកត្្លំនាំមែង្។

ការណែទាំ
ត្រាង 31. ការណែទាំ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

សួ្កមសងក្្ម បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រមោកអនែក។

សួ្កប្េព្យ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមង្កងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្មេ។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

ស្រ SERR ប្រប់ប្រងយនតាការស្រ SERR ។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្។ កាតប្កាហ្វិក្ួយ្ំនួនទា្ទារឲ្យបិេយនតាការស្រ SERR ។

ការេមួាក់កប្្ិតថានែ ក់ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកហា្វា សក្្មវិធីបង្កប់របស់ប្បព័ន្ធពី្ុន។

• អនុញ្ញា តឱ្យ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាំមែង្។
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ត្រាង 31. ការណែទាំ (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការលុបេិននែន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុបមចាលេិននែន័យម្ញពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងប្បកបមដាយសុវត្ថិភាព។

• លុបមៅមលងការចាប់ម្្ដង្បនាទា ប់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

ការស្តា រ BIOS មងងងវិញ ការស្តា រ BIOS មងងងវិញពីប្ដាយថាសរឹង—ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់មដាយលំនាំមែង្។ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកស្តា រ BIOS ណែលខូ្ម្ញពីហា្វ ល់សម្វង្្គ ះមៅមលង HDD ឬ USB ខាងមប្ប។

្ំណា:ំ ការស្តា រ BIOS មងងងវិញពីប្ដាយថាសរឹង ណ្នែកមនះប្តូវណតមបងក។

ណតងណតអនុវតតាពិនិត្យភាពប្តង្ប្តូវ—អនុពិនិត្យភាពប្តង្ប្តូវរាល់មពលប៊ូត។

កាលបរិម្ឆេេននការមបងកថា្ពលែំបូង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កាលបរិម្ឆេេកាន់កាប់នមាចេ ស់។ ជមប្្ងស កំែត់កាលបរិម្ឆេេមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធ ិ្ិនប្តូវរានកំែត់ត្្លំនាមំែង្មេ។

កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ
ត្រាង 32. កំែត់មហតុបណា្ដ ញ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ប្ពងតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំែត់កប្្ិតខ្ពស់
ត្រាង 33. ការកំែត់កប្្ិតខ្ពស់ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិត ASPM។

• ស្វ័យប្បវតតាិ (លំនាមំែង្) - រជាមានេំនាក់េំនងរងងឧបករែ៍ និងែុំ PCI Express មែង្្បីកំែត់្ាូែ ASPM ល្អបំ្ុតណែលប្តូវរានគាបំ្េមដាយឧបករែ៍
• រានបិេ - ការប្រប់ប្រងថា្ពល ASPM ប្តូវរានបិេប្រប់មពលមវោ
• L1 បាុមណាោ ះ - ការប្របប្រង់ថា្ពល ASPM ប្តូវរានកំែត់ឲ្យមប្បង L1

រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតននការស្្ដ រមងងងវិញនន OS
មដាយស្វ័យប្បវតតាិ

អនុញ្ញា តមអាយអនែកប្រប់ប្រង លំហូរការប៊ូតមដាយស្វ័យប្បវតតាិ សប្មាប់ប្បព័ន្ធ SupportAssist ។ ជមប្្ងសមាន៖

• បិេ
• 1
• 2 (រានមបងកត្្លំនាំមែង្)
• 3

ការស្្ដ រមងងងវិញនន OS
SupportAssist

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកស្តា រមងងងវិញនូវ SupportAssist OS Recovery (រានមបងកែំមែងរការត្្លំនាំមែង្)។

BIOSConnect BIOSConnect មបងក ឬបិេមសង cloud Service OS មៅមពលអវតតាមាន Local OS Recovery (រានមបងកត្្លំនាមំែង្)។

ការអាប់មែត BIOS មៅកនែុង Windows

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

មយងងសូ្ណែនាំឲ្យមធ្វងប្ចេុប្បននែភាព BIOS របស់អនែក (ការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មៅមពលអនែកដាក់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនមបងការមធ្វងប្ចេុប្បននែភាពអា្មធ្វងមៅរាន។
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អំពីកិ្ចេការមនះ

្ំណា:ំ មបងសិនន BitLocker ប្តូវរានមបងកែំមែងរការ ងប្តូវណតផ្្អ កសិន្ុននងងមធ្វងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ប្បព័ន្ធ បនាទា ប់្កមបងកែំមែងរការងមងងង វិញមប្កាយពីការមធ្វងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

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

្ំណា:ំ មប្ជងសយកប្បម្េណែលប្តង្ប្តូវមែង្្បីមៅែល់េំព័រ្លិត្ល។

5. មប្ជងសយក្ាូណែលកុំព្យូេ័ររបស់អនែក និងេំព័រ Product Support(គាំប្េ្លិត្ល) ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណែលរានបង្ហា ញមងងង។
6. ្ុ្មលង Get drivers (េេួលយកប្ដាយវឺ) រួ្្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្ដាយវឺនិងទាញយក)។

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

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

អនុវតតាត្្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់

ការអាប់មែត BIOS មៅមលងប្បព័ន្ធន្ួយនងង BitLocker ណែលរានមបងក
ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបង BitLocker ្ិនប្តូវរានផ្្អ ក្ុននងងអាប់មែត BIOS មេមនាះមៅមពលមប្កាយណែលមោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធមងងង វិញ ងនងង្ិនស្្គ ល់កូនមស្ BitLocker មេ។ មោកអនែកនងងប្តូវរានសួរភួា្ៗឲ្យបញចេូលកូនមស្ស្តា រមងងងវិញ មហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រមបសបមនះមៅមពលប៊ូតមងងងវិញ្តាងៗ។ ប្បសិនមបង កូនមស្ស្តា រមងងងវិញ្ិនស្្គ ល់ មនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូវែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមងងង វិញណែល្ិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីប្បធានបេមនះ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់មោកអនែក មដាយមប្បង USB ហួាា សប្ដាយ
អំពីកិ្ចេការមនះ

ប្បសិនមបងប្បព័ន្ធ្ិនអា្្ូលមៅកនែុង Windows បាុណនតាប្តូវការអាប់មែត BIOS មនាះសូ្ទាញយកឯកស្រ BIOS មដាយមប្បងប្បព័ន្ធម្សេង មហងយរក្សាេុកង្ូលមៅកនែុងប្ដាយហា្វា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកស្រអាប់មែត BIOS កនែុងេប្្ង់ .EXE មៅកនែុងប្បព័ន្ធ្ួយមេសត។
2. ្្ួងឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE មៅកនែុងប្ដាយហា្វា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្ដាយហា្វា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធណែលប្តូវការអាប់មែត BIOS ។
4. ចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធ្តាងមេសត មហងយ្ុ្ F12 មៅមពលរូបងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីបង្ហា ញ្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង។
5. មដាយមប្បងប្គាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូ្មប្ជងសមរីស USB Storage Device មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C \> ភួា្។
7. ែំមែងរការឯកស្រមដាយងយម្ម្ម ះឯកស្រមពញ ឧ. O9010A12.exe មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)
8. ក្្មវិធីអាប់មែត BIOS នងងែំមែងរការ មហងយសូ្មធ្វងត្្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់។
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រូប 1. មអប្កង់អាប់មែត DOS BIOS

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ
ត្រាង 34. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ ំ

ប្បម្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូវងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូវងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធ្វងការផួ្ស់ប្ដូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្្ដល់ជូននូវសនតាិសុខកប្្ិត្ូលដា្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្នុសសេប្រប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមដាយគា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តូវរានបិេ។

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំប្បព័ន្ធ
មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

អនែកអា្កំែត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង មៅមពលស្ថិតកនែុងស្្ថ នភាព ្ិនរានកំែត ់ណតបាុមណាោ ះ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្ៗបនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬប៊ូតមងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មៅកនែុងមអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup មប្ជងសយក System Securityមហងយ្ុ្ Enter។
មអប្កង់ Security បង្ហា ញមងងង។

2. មប្ជងសយក System/Admin Password មហងយបមង្កងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុង្មនួាះេំមនរ បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មី ។
មប្បងការណែនាែំូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្្ដល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

• ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យសមា្ង ត់្ិនអា្មានមលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានមេ។
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• តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្មប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំ្ិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
• មានណតតួអកសេរពិមសសែូ្ខាងមប្កា្ណែលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែករានបញចេូល្ុនមៅកនែុង្មនួាះេំមនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ែ្ម ីមហងយ្ុ្មលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់ប្ដូរ។
5. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់ប្ដូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្្ដង្មងងងវិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់ប្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់
មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

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

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅ System Setup សូ្្ុ្ F2 ភួា្ៗបនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬប៊ូតមងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មៅកនែុងមអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup មប្ជងសយកSystem Securityមហងយ្ុ្ Enter។
មអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មៅកនែុងមអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ម្ទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានមដាះមស្។
3. មប្ជងសយក System Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។
4. មប្ជងសយក Setup Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកផួ្ស់ប្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មីមងងង វិញមៅមពលមានការទា្ទារ។ ប្បសិនមបងអនែកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុបមៅមពលមានការទា្ទារ។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់ប្ដូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់ប្ដូរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្តាង្នែ្មី។

34 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណស្វងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង វិក្កយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ មវ្ខចេប់ វិក្កយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាត្ងុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្តាល់នូវជមប្្ងសមសងគាំប្េត្្េូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅត្្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលន្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិែិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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