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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់កិារ្ុ្ និងឡ៉ៅា ស៍។

2. ភា្ជ ប់ឡៅបណិាញរបស់អ្នកឡរាយឡប្បងណខសេ ឬភា្ជ ប់ឡៅបណិាញតតណខសេ។
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3. ភា្ជ ប់ឡៅឡអប្កង់

4. ភា្ជ ប់ណខសេថ្មពល។
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5. ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពល។
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6. បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ Windows

ឡធ្វងរាមការណែនាណំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងមីីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡម្លងង Dell ណែនាំថ្ អ្នក៖

● ភា្ជ ប់ឡៅបណិាញឡដងមីីអាប់ឡដតវីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណា្ដ ញតតណខសេណដលមានសុវតថែិភាព សូមបយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណា្ដ ញតតណខសេឡៅឡពលឡស្នងសុំ។

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

7. ណែនាឲំ្យ ណស្វងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡិ្ដងមរបស់ Windows

រារាង 1. ណស្វងរកកម្ម វិធី Dell 

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

ការ្ុះបញ្ជីិលិតិល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អ្នកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការោំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការោំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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រារាង 1. ណស្វងរកកម្ម វិធី Dell (រានបនិ)

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុខភាពណិ្នករឹង និងសូហ្វណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡរាយប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ បនិ ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អ្នកឡរាយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេិុតកំែត់ការធានាឡៅក្នុង SupportAssist ។

ការអាប់ណដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្រាយឡវីឧបករែ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលណដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីែល Dell

ទាញយកកម្មវិធីសូហ្វណវរដូ្នសូហ្វណវរណដលប្តូវរាននវ បាុណនិមិនរានដំឡងងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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េិដ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពខាងមុខ
• េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាយ
• ប្លង់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

េិដ្ឋភាពខាងមុខ

1. ប្រាយឌីសអុបេិ្ (នជឡប្មងស)
2. ប៊ូតុងថ្មពលនមួយឡ្្លងង LED វិនិ្ឆេ័យបញ្ហា
3. ឧបករែ៍អានកាត SD 4.0 (នជឡប្មងស)
4. ពន្លជាឡ្្លងងបញ្្ជ ក់សកម្មភាពប្រាយថ្សរឹង
5. រន្ធអូឌីយាូសកល
6. រន្ធ USB 2.0 ណដលមាន PowerShare
7. រន្ធ USB 2.0
8. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 2 ប្បឡ្េ C
9. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A
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េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាយ

1. រន្ធអូឌីយាូ ណខសេ្ូលអនុវតិកិ្ចេការែ្មី ណខសេឡ្ញ
2. រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួនពីរ
3. រន្ធ វីឡដអូេី 3 (VGA/DP/HDMI 2.0b/USB ប្បឡ្េ-C Alt mode) (នជឡប្មងស)
4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A ្ំនួនបួន
5. រន្ធ USB 2.0 ប្បឡ្េ A នមួយ Smart Power On ្ំនួនពីរ
6. រន្ធឡរាតកាតបណនថែម្ំនួនបួន
7. រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថ្មពល
8. ពន្លជា វិនិ្ឆេ័យការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពល
9. រន្ធោស់ឡបងក (ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ SMA នជឡប្មងស)
10. រន្ធណខសេសុវតថែិភាព Kensington
11. រន្ធ RJ-45 10/100/1000 Mbps
12. រន្ធចាក់ឡសា
13. រន្ធ Serial /PS2
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ប្លង់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

1. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់កុងរាក់ឡពលមានការឡរាះ
2. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ វីឡដអូ
3. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថ្មពល ATX CPU
4. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់កង្ហា រអង្គដំឡែងរការ
5. រន្ធមាូឌុលអង្គ្ងចាំ
6. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប៊ូតុងថ្មពល
7. រន្ធឧបករែ៍អានកាត SD
8. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថ្មពលប្បព័ន្ធ ATX
9. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេថ្មពល SATA
10. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ SATA3 និង SATA1
11. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ណខសេឧរាល័រឡពលមានការឡរាះ
12. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 WLAN
13. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ SATA0 និង SATA2
14. ែ្មប្ោប់សំណបាត
15. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 SSD PCIe
16. ចាំឡ្ង
17. PCIe x4 (រន្ធ 4)
18. PCIe x16 (រន្ធ 3)
19. PCIe x1 (រន្ធ 2)
20. PCIe x1 (រន្ធ 1)
21. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប្បឡ្េ C
22. រន្ធអង្គដំឡែងរការ
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លក្ខែៈណិ្នកបឡ្ចេកឡេស
្ំណា:ំ ការិិល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ណប្បប្បួលរាមតំបន់ ។ យថ្ប្បឡ្េខាងឡប្កាម រជានយថ្ប្បឡ្េណដលតប្មូវឡរាយ្្បាប់បាុឡណាោ ះ ក្នុងការដងកភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។ សប្មាប់ព័តមានបណនថែមអំពីការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូម្ូលឡៅកាន់ណិ្នក ជំនួយនិងការោំប្េ
(Help and Support) ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows និងឡប្ជងសឡរីសឡមងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។

ប្បធានបេ :

• វិមាប្ត និងេម្ងន់
• សំែុំឈីប
• អង្គដំឡែងរការ
• ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• អង្គ្ងចាំ Intel Optane
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• េំនាក់េំនង
• ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីឡដអូ
• អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
• ការរក្សាេុក
• អប្រាថ្មពល
• កាតបណនថែម
• សុវតថែិភាពេិន្នន័យ
• ករិាបរិយ៉កាស
• Energy Star, EPEAT និង Trusted Platform Module (TPM)
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• ឡសបកម្ម និងជំនួយ

វិមាប្ត និងេម្ងន់
រារាង 2. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

កម្ពស់៖

ខាងមុខ 324.30 មម (12.77 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ 324.30 មម (12.77 អុីញ)

េេងង 154.00 មម (6.06 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 292.20 មម (11.50 អីញ)

េំងន់ (ចាប់ឡិិងមឡៅ) 5.90 រ.ក (13.01 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ៃនកុំព្យូេ័របស់អ្នកណប្បប្បួលឡៅរាមការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡៅឡពលបញ្្ជ េិញ និងភាពណប្បប្បួលឡៅឡពលិលិត។
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សំែុំឈីប
រារាង 3. សំែុំឈីប 

បរិយ៉យ តៃម្ល

សំែុំឈីប Intel Q470

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

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit (សប្មាប់ឆាណនលមួយ)

Flash EPROM 32 MB

ណខសេប៊ឺស PCIe រហូតដល់ ជំនាន់េី 3.0

អង្គ្ងចាំមិនង្យឡេះ មាន

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ BIOS ៃន Serial Peripheral Interface (SPI) 256 Mbit (32 MB) មានេីរាងំឡៅ SPI_FLASH ឡៅឡលងសំែុំឈីប

មាូឌុលប្បព័ន្ធណដលមានេំនុក្ិតិ (TPM រា្់ រានឡបងក) 24 KB មានេីរាងំឡៅ TPM 2.0 ឡៅឡលងសំែុំឈីប

កម្ម វិធីបង្កប់ TPM (TPM រា្់ រានបិេ) រាមលំនាឡំដងម លក្ខែៈពិឡសសៃនបឡ្ចេកវិេ្យាណដលឡជជានក់ឡលងកម្ម វិធី មានឡៅក្នុង OS

NIC EEPROM ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលមានឡៅក្នុង SPI flash ROM instead of LOM e-fuse

អង្គដំឡែងរការ
្ំណា:ំ ិលិតិលសិង់រារសកល (GSP) រជានិលិតិលរួមៃនិលិតិលណដលមានេំនាក់េំនងរបស់ Dell ណដលប្តូវរានប្រប់ប្រងសប្មាប់លេ្ធភាពណដលអា្រករាន និងដំឡែងរផ្្ល ស់បិូរប្សបោ្ន ឡៅេូទាងំពិ្ពឡោក។ ពួកឡរធានាថ្កម្មវិធីដូ្ោ្ន អា្រកេិញរានឡៅេូទាំងពិ្ពឡោក។
ករែីឡនះអនុញ្ញា តកា្យអតិែិជនកាត់បនថែយ្ំនួនៃនការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលរានប្រប់ប្រងឡៅេូទាំងពិ្ពឡោកឡរាយកាត់បនថែយការ្ំណាយរបស់ពួកឡរ។ ពួកឡរក៏អា្កា្យប្កុមហ៊ុនអនុវតិសិង់រា IT សកលឡរាយការចាក់ឡសាឡៅក្នុងការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធិលិតិលនក់ោក់ឡៅេូទាំងពិ្ពឡោក។

Device Guard (DG) និង Credential Guard (CG) រជានមុខង្រសនិិសុខែ្មីណដលមានណតឡលង Windows 10 Enterprise ក្នុងឡពលប្ចេុបីន្នឡនះបាុឡណាោ ះ។

Device Guard រជានការរួមបញចេូលោ្ន ៃនមុខង្រសនិិសុខដដណវរ និងសូហ្វណវរណដលទាក់េងឡៅនងងសហប្ោស ឡរាយឡៅឡពលណដលរានតំឡងងងនមួយោ្ន  បនងងចាក់ឡសារឧបករែ៍មួយ ដូឡ្្នះបអា្ដំឡែងរការរានណតកម្ម វិធីណដលេុក្ិតិបាុឡណាោ ះ។ ប្បសិនឡបងបមិនណមននកម្មវិធីណដលអា្េុក្ិតិ
រានឡេបមិនអា្ដំឡែងរការរានឡេ។

Credential Guard ឡប្បងប្រាស់ប្បព័ន្ធសនិិសុខឡរាយណិ្អកឡលងនិមិតិកម្មឡដងមីីផិ្្់ការសមា្ង ត ់(ព័ត៌មានបញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា ែ) ឡ្ញ ដូ្ឡនះមានណតប្បព័ន្ធណដលមានការអនុញ្ញា តបាុឡណាោ ះណដលអា្្ូលឡប្បងប្រាស់ពួកបរាន។ ការ្ូលឡប្បងប្រាស់ឡរាយោ្ម នការអនុញ្ញា តឡៅក្នុងព័ត៌មានសមា្ង ត់
ទាងំឡនះអា្បណិាលកា្យមានការបយប្បដរៃនការលួ្ព័ត៌មានរាន។ Credential Guard ការពារការបយប្បដរទាងំឡនះរាមរយៈការការពារ hash ៃន ពាក្យសមា្ង ត់របស់ NTLM និង Kerberos Ticket Granting Tickets ។

្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡែងរការមិនណមននរង្្វ ស់ៃនការដំឡែងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡែងរការអា្មានការផ្្ល ស់បិូរ និងអា្ណប្បប្បួលរាមតំបន់/ប្បឡេស។

រារាង 4. អង្គដំឡែងរការ 

អង្គដំឡែងរការ បា ត់ ្ំនួនស្នូល ្ំនួនឡប្សតេត ឡលីនន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ ប្កាហ្វិកនប់ GSP DG/CG
Ready

អង្គដំឡែងរការ Intel
Pentium
G6400

58 W 2 4 4.0 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 ឡេ មាន

អង្គដំឡែងរការ Intel
Pentium
G6500

58 W 2 4 4.1 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 ឡេ មាន

Intel Core
i3-10100 ជំនាន់េី
10

65 W 4 8 3.6 GHz ឡៅ 4.3
GHz

6 MB Intel UHD Graphics 630 ឡេ មាន

Intel Core
i3-10300 ជំនាន់េី
10

65 W 4 8 3.7 GHz ឡៅ 4.4
GHz

8 MB Intel UHD Graphics 630 ឡេ មាន
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រារាង 4. អង្គដំឡែងរការ (រានបនិ)

អង្គដំឡែងរការ បា ត់ ្ំនួនស្នូល ្ំនួនឡប្សតេត ឡលីនន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ ប្កាហ្វិកនប់ GSP DG/CG
Ready

Intel Core
i5-10400 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 2.9 GHz ឡៅ 4.3
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 ឡេ មាន

Intel Core
i5-10500 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 3.1 GHz ឡៅ 4.5
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

Intel Core
i5-10600 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 3.3 GHz ឡៅ 4.8
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

Intel Core
i7-10700 ជំនាន់េី
10

65 W 8 16 2.9 GHz ឡៅ 4.8
GHz

16 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
● Windows 10 Home (64-bit)
● Windows 10 Professional (64-bit)
● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (OEM បាុឡណាោ ះ)
● Windows 10 Pro Education (64-bit)
● NeoKylin 7.0 (្ិនបាុឡណាោ ះ)
● Ubuntu 18.04 (64-bit)

ប្បព័ន្ធលក្ខែៈអាជីវកម្ម Windows 10 N-2 និងការោំប្េប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ OS រយៈឡពល 5 ឆា្ន ំ

ប្បព័ន្ធណែនាំណដលរានរាក់លក់ែ្មីទាំងអស់ (Latitude, OptiPlex និង Precision) នងងអា្ឡប្បងប្រាស់ ប្ពមទាំងភា្ជ ប់មកនមួយកំណែ Semi-Annual Channel Windows 10 (N) ដំឡងងងឡ្ញពីឡរាង្ប្ក្ុងឡប្កាយបំិុត ឡហងយអា្
ឡប្បងប្រាស់ (ណតមិនភាចេ ប់នមួយ) កំណែពីរមុន (N-1, N-2)។ ឡវេិកាឧបករែ៍ឡនះនងង RTS នមួយកំណែ Windows 10 v19H2 ឡៅឡពលចាប់ឡិិងមរាក់លក់ ឡហងយកំណែឡនះនងងកំែត់នូវកំណែ N-2 ណដលដំបូងបំិុតអា្ឡប្បងប្រាស់សប្មាប់ប្បព័ន្ធឡនះរាន។

សប្មាប់កំណែអនារតៃន Windows 10, Dell នងងបនិសាកលីងឡវេិកាពាែិជ្ជកម្ម នមួយនងងការឡ្ញ Windows 10 ក្នុងអំងុងឡពលិលិតកម្មឧបករែ៍ និងសប្មាប់ការិលិតឡប្កាយរយៈឡពលប្រាឆំា្ន  ំរួមទាងំការឡ្ញិ្សាយឡៅរដូវស្លងកឡឈងប្ជុះ និងនិទាឃរដូវពីប្កុមហ៊ុន
Microsoft ។

សូមឡយ៉ងឡរហេំព័រ Dell Windows as a Service (WaaS) សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថែមសិីពីភាពណដលអា្ោបំ្េរានឡៅឡលង N-2 និង និងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows OS 5 ឆា្ន ំ។ អា្្ូលឡមងលឡរហេំព័ររានរាមរយៈតំែភា្ជ ប់៖

ឡវេិកាមានលក្ខែៈប្រប់ប្ោន់ឡៅឡលងកំណែនក់ោក់ៃន Windows 10

ឡរហេំព័រឡនះក៏បញចេូលមាា ប្េីសៃនឡវេិកាឡិសេងឡេដតណដលអា្ឡប្បងប្រាស់រានឡលងកំណែនក់ោក់ៃន Windows 10 ។

អង្គ្ងចាំ
្ំណា:ំ មានការណែនាំកា្យឡប្បងជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ ពហុ-DIMM ឡដងមីីបង្្ក រការធា្ល ក់្ុះប្បតិបតិិការ។ ប្បសិនឡបងការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធរួមបញចេូលទាំងប្កាហ្វិកនប ់សូមឡធ្វងការឡប្ជងសឡរីស DIMMs 2 ឬឡប្្ងន។

្ំណា:ំ មាូឌុលអង្គ្ងចារំួរណតប្តូវរានដំឡងងងនរូណដលមានេំហំអង្គ្ងចា ំឡលីនន និងបឡ្ចេក វិេ្យាប្តូវោ្ន ។ ប្បសិនឡបង មាូឌុលអង្គ្ងចាមំិនរានដំឡងងងនរូណដលប្តូវោ្ន ឡេឡនាះ កុំព្យូេ័រឡៅណតបនិដំឡែងរការ បាុណនិមានការែយ្ុះបនិិ្ឡលងសមតថែភាពដំឡែងរការ។ កប្មិតៃនអង្គ្ងចាំទាំងប្សុងរជាអា្ឡធ្វង
រានសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ 64-bit ។

រារាង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអង្គ្ងចា ំ

បរិយ៉យ តៃម្ល

រន្ធ Four DIMM slots

ប្បឡ្េ DDR4

ឡលីនន 2666/2933 MHz
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រារាង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអង្គ្ងចា ំ(រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

្ំណា:ំ ឡលីននអង្គ្ងចាំណដលរានោបំ្េឡៅក្នុងប្បឡេសឡប្បសុីល សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7/i9 រជា 2666
MHz ។

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 128 GB

អង្គ្ងចាំអបីបរមា 4 GB

េំហំអង្គ្ងចាំក្នុងមួយរន្ធ 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលរានោបំ្េ ● 4 GB, 1 x 4 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 8 GB, 1 x 8 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 8 GB, 2 x 4 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 16 GB, 1 x 16 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 16 GB, 2 x 8 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 16 GB, 4 x 4 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 32 GB, 1 x 32 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 32 GB, 2 x 16 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 32 GB, 4 x 8 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 64 GB, 2 x 32 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 64 GB, 4 x 16 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

● 128 GB, 4 x 32 GB, 2666 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5, 2933
MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7

អង្គ្ងចា ំIntel Optane

មុខង្រអង្គ្ងចាំ Intel Optane មានមុខង្រនឧបករែ៍បឡង្កងនឡលីននបាុឡណាោ ះ។ បមិនជំនួស ឬបណនថែមអង្គ្ងចា ំ(RAM) ណដលរានដំឡងងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡេ។

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane ប្តូវរានោបំ្េឡៅឡលងកុំព្យូេ័រណដលបំឡពញរាមតប្មូវការដូ្ខាងឡប្កាម៖

● អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7 ឬខ្ពស់នងឡនះ
● កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់នងឡនះ (អាប់ឡដតប្បចាំឆា្ន )ំ
● កំណែ្ុងឡប្កាយៃនប្រាយឡវីបឡ្ចេកវិេ្យាឡលីននឡលជានរបស់ Intel

● ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូតប៊ូត UEFI

រារាង 6. អង្គ្ងចា ំIntel Optane 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ កម្មវិធីជប្មុញសនទាុះ អង្គ្ងចាំ/អង្គិទាុក/អង្គិទាុក

អនិរមុខ ជំនាន់េី 3 PCIe x4 NVMe

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ M.2 2280

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលរានោបំ្េ 16 GB និង 32 GB
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រារាង 6. អង្គ្ងចា ំIntel Optane (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

សមតថែភាព រហូតដល់ 32 GB

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
រារាង 7. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ខាងឡប្ប៖

បណិាញ រន្ធ RJ-45 10/100/1000 Mbps ្ំនួនមួយ (ខាងឡប្កាយ)

USB ● រន្ធ USB 2.0 ្ំនួនមួយ (ខាងមុខ)
● រន្ធ USB 2.0 នមួយ PowerShare ្ំនូនមួយ (ខាងមុខ)
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A ្ំនួនមួយ (ខាងមុខ)
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ C ្ំនួនមួយ (ខាងមុខ)
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A ្ំនួនបួន (ខាងឡប្កាយ)
● រន្ធ USB 2.0 នមួយ Smart Power On ្ំនួនពីរ (ខាងឡប្កាយ)

អូឌីយាូ ● រន្ធសំឡងងសកល្ំនួនមួយ (ខាងមុខ)
● រន្ធអូឌីយាូ ណខសេ្ូល អនុវតិកិ្ចេការនែ្មី ណខសេឡ្ញ្ំនួនមួយ (ឡប្កាយ)

វីឡដអូ ● រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួនពីរ (ខាងឡប្កាយ)
● រន្ធ វីឡដអូេី 3 នជឡប្មងស ្ំនួនមួយ (VGA/DP/HDMI 2.0b/USB ប្បឡ្េ-C)

កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ កាត SD 4.0 ្ំនួនមួយ (នជឡប្មងស)

រន្ធថ្មពល DC-្ូល 4.50 មម x 2.90 មម

រន្ធ Parallel/Serial រន្ធ Serial port ្ំនួនមួយ (នជឡប្មងស)

រន្ធ PS/2 ពីរ (នជឡប្មងស)

សនិិសុខ រន្ធណខសេសុវតថែិភាព Kensington ្ំនួនមួយ

អង់ណតន ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ SMA ្ំនួនពីរ (នជឡប្មងស)

ខាងក្នុង៖

ការពប្ងីក ● រន្ធ PCIe x1 កម្ពស់ឡពញ ្ំនួនពីរ
● រន្ធ PCIe x16 កំពស់ឡពញ្ំនួនមួយ
● រន្ធ PCIe x 4 កំពស់ឡពញ្ំនួនមួយ

SATA រន្ធ SATA ្ំនួនបីសប្មាប់ប្រាយថ្សរឹង 3.5-អុីញ/ប្រាយថ្សរឹង 2.5-អុីញ, រន្ធ SATA ្ំនួន 1 សប្មាប់ប្រាយថ្ស
អុបេិករាងស្លីម

M.2 ● រន្ធ M.2 2230 ្ំនួនមួយ សប្មាប់កាត WiFi និងប៊្លូធូសរួមបញចេូលោ្ន
● រន្ធ M.2 ្ំនួនមួយ សប្មាប់ប្រាយសាថែ នភាពរឹង PCIe 2280/Optane ឬ ប្រាយសាថែ នភាពរឹង PCIe

2230

្ំណា:ំ ឡដងមីីណស្វងយល់បណនថែមអំពីលក្ខែៈពិឡសសៃនប្បឡ្េកាតខុសោ្ន  M.2 សូមឡមងលអតថែបេ្ំឡែះដងងមូលរា្ឋ ន
SLN301626 ។
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េំនាក់េំនង

អុីសជាែិត
រារាង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអុីសជាែិត 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ឡលខមាូណដល Intel i219-LM

អប្រាបញ្ជូន 10/100/1000 Mbps

មាូឌុលតតណខសេ
រារាង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុលតតណខសេ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ឡលខមាូណដល Qualcomm QCA61x4a Intel Wi-Fi 6 AX201 Qualcomm QCA9377

អប្រាបញ្ជូន រហូតដល់ 867 Mbps រហូតដល់ 2.4 Gbps រហូតដល់ 867 Mbps

បង់ឡប្បកង់ណដលរានោំប្េ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សិង់រារតតណខសេ 802.11ac 802.11ax (Wi-Fi 6) 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

ប៊្លូធូស 5.0 5.1 5.0

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីឡដអូ
រារាង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកប្កាហ្វិកនប់ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡែងរការ

Intel UHD Graphics 610 រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួន 2 អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក Intel Celeron/Pentium
Gold

Intel UHD Graphics 630 រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួន 2 អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី
10

រារាង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកប្កាហ្វិករា្់ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡ្េអង្គ្ងចាំ

NVIDIA GeForce GTX 1660
Super

● HDMI 2.0b ្ំនួនមួយ
● DP 1.4 ្ំនួនបី
● DVI-D ្ំនួនមួយ

6 GB GDDR5

NVIDIA GeForce GT 730 ● mini DisplayPorts ្ំនួនពីរ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួនមួយ

2 GB GDDR5

AMD Radeon R5 430 ● mini DisplayPorts ្ំនួនពីរ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួនមួយ

2 GB GDDR5
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រារាង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកប្កាហ្វិករា្់ (រានបនិ)

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡ្េអង្គ្ងចាំ

AMD Radeon RX 640 ● mini DisplayPorts ្ំនួនពីរ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ្ំនួនមួយ

4 GB GDDR5

្ំណា:ំ Tower ោំប្េកាតណដលមានកម្ពស់ឡពញ (FH)

អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
រារាង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអូឌីយាូ និងឧរាល័រ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់ឆាណនល 4

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3246

ការបណម្លងឡស្ដឡរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីែលឡៅអាណាងុក) និង ADC (អាណាងុកឡៅឌីជីែល)

អុីនធជាឡហ្វសខាងក្នុង Intel HDA (អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់)

អុីនធជាឡហ្វសខាងឡប្ប ● រន្ធសំឡងងសកល្ំនួនមួយ (ខាងមុខ)
● រន្ធអូឌីយាូ ណខសេ្ូល អនុវតិកិ្ចេការនែ្មី ណខសេឡ្ញ្ំនួនមួយ (ឡប្កាយ)

ឧរាល័រ មួយ (នជឡប្មងស)

អំ្្លីឧរាល័រខាងក្នុង រានរួមបញចេូលឡៅក្នុង ALC3246 (Class -D 2 W)

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំឡងងខាងឡប្ប ការប្រប់ប្រងឡរាយប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់

ធាតុឡ្ញនមធ្យមៃនឧរាល័រ 2 W

ធាតុឡ្ញកំពូលៃនឧរាល័រ 2.5 W

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនោបំ្េ

មីប្កូហ្វូន មិនោបំ្េ

ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកោំប្េការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួនមួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួនពីរ
● ប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ្ំនួនមួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួនមួយ និងប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ្ំនួនមួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (ថ្្ន ក់ 35 ឬ ថ្្ន ក់ 40) ្ំនួនមួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (ថ្្ន ក់ 35 ឬថ្្ន ក់ 40) ្ំនួនមួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង 3.5 អុីញ ្ំនួនមួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (ថ្្ន ក់ 35 ឬថ្្ន ក់ 40) ្ំនួនមួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួនមួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (ថ្្ន ក់ 35 ឬថ្្ន ក់ 40) ្ំនួនមួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង 2.5 អុីញ ឡេ្វ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 ្ំនួនមួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ្ំនួនមួយ រាមរយៈឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌដ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ្ំនួនមួយ និងអង្គ្ងចាំ Intel Optane M.2 16 ឬ 32 GB ្ំនួនមួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ្ំនួនពីរ និងអង្គ្ងចាំ Intel Optane M.2 16 ឬ 32 GB ្ំនួនមួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ្ំនួនមួយ និងអង្គ្ងចាំ Intel Optane M.2 16 GB ឬ 32 GB ្ំនួនមួយ

ប្រាយបឋមរបស់កុំព្យូេ័រអ្នកខុសៗោ្ន នមួយការកំែត់ៃនឧបករែ៍ិទាុក។ សប្មាប់កុំព្យូេ័រ៖

លក្ខែៈណិ្នកបឡ្ចេកឡេស 19



● ឡបងមានមានប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2, ឡនាះប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 រជានប្រាយ្មីង
● ឡបងោ្ម នប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2, ឡនាះប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ឬប្រាយ 2.5 អុីញណាមួយ រជានប្រាយ្មីង
● នមួយអង្គ្ងចាំ Intel Optane M.2 16 GB ឬ32 GB, ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញរជានប្រាយ្មីង

រារាង 13. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកេំហំិទាុក 

ប្បឡ្េអង្គិទាុក ប្បឡ្េអនិរមុខ សមតថែភាព

ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ 5400 RPM SATA 3.0 រហូតដល់ 2 TB

ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ 7200 RPM SATA 3.0 រហូតដល់ 1 TB

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

ប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ 5400 RPM SATA 3.0 4 TB

ប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ 7200 RPM SATA 3.0 រហូតដល់ 2 TB

ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, ថ្្ន ក់ 35 រហូតដល់ 512 GB

ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, ថ្្ន ក់ 40 រហូតដល់ 1 TB

ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2280 ស្វ័យអុីនប្រីប Opal PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, ថ្្ន ក់ 40 រហូតដល់ 512 GB

អប្រាថ្មពល
រារាង 14. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអប្រាថ្មពល 

ប្បឡ្េ 260 W (80 PLUS Bronze) 260 W (80 PLUS
Platinum)

360 W (80 Plus
Platinum)

កមា្ល ងំតង់ស្យុងឡ្្លងង្ូល 90 VAC ឡៅ 264 VAC 90 VAC ឡៅ 264 VAC 90 VAC ឡៅ 264 VAC

ឡ្វហ្វកង់្ូល 47 Hz ឡៅ 63 Hz 47 Hz ឡៅ 63 Hz 47 Hz ឡៅ 63 Hz

្រនិឡ្្លងង្ូល (អតិបរមា) 4.2 A 4.2 A 5 A

្រនិឡ្្លងងឡ្ញ (បនិ) ● 12 VA/16.5 A
● 12 VB/18 A

មាូតរង់ចា៖ំ

● +12 VA/1.5 A
● 12 VB/2.5 A

● 12 VA/16.5 A
● 12 VB/18 A

មាូតរង់ចា៖ំ

● +12 VA/1.5 A
● 12 VB/2.5 A

● 12 VA/18 A
● 12 VB/18 A
● 12 VC/12 A

មាូតរង់ចា៖ំ

● 12 VA/1.5 A
● 12 VB/2.5 A
● 12 VC/0 A

កប្មិតតង់ស្យុងឡ្្លងង្ូល ● +12 VA
● 12 VB

● +12 VA
● 12 VB

● +12 VA
● +12 VB
● 12 VC

កប្មិតសីតុែហា ភាព

កំពុងដំឡែងរការ 5°C ឡៅ 45°C (41°F ឡៅ 113°F) 5°C ឡៅ 45°C (41°F ឡៅ
113°F)

5°C រហូតដល់ 45°C (41°F
រហូតដល់ 113°F)

ការរក្សាេុក -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ
158°F)

-40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ
158°F)
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កាតបណនថែម
រារាង 15. កាតបណនថែម 

កាតបណនថែម

កាត PCIe USB ប្បឡ្េ C 3.1

USB ប្បឡ្េ A 3.1 ជំនាន់េី 2

កាតបណនថែម PCIe Parallel/Serial (FH)

ឡជងងេប្មបណនថែម PS/2/Serial

កាត M.2 SSD Zoom2 (កាតបណនថែម)

សុវតថែិភាពេិន្នន័យ
រារាង 16. សុវតថែិភាពេិន្នន័យ 

ជឡប្មងសសនិិសុខណិ្នកេិន្នន័យ តៃម្ល

ការឡប្បងសាកលីងតតរិតៃែ្ល 30 ៃែ្ង ៃន McAfee សប្មាប់សនិិសុខអាជីវកម្មខា្ន តតូ្ រានោបំ្េ

ការនវរយៈឡពល 12 ណខ ៃន McAfee សប្មាប់សនិិសុខអាជីវកម្មខា្ន តតូ្ រានោបំ្េ

ការនវរយៈឡពល 36 ណខ ៃន McAfee សប្មាប់សនិិសុខអាជីវកម្មខា្ន តតូ្ រានោបំ្េ

SafeGuard និង Response ណដលដំឡែងរការឡរាយ VMware Carbon Black និង
Secureworks

រានោបំ្េ

កម្មវិធីប្បឆាងំឡមឡរារជំនាន់ឡប្កាយ (Next Generation anti-virus, NGAV) រានោបំ្េ

ការរកឡឃងញ និងការឡេ្លងយតបការរំរាមកំណហងប្បព័ន្ធអុីនធជាែិត (EDR) រានោបំ្េ

ការរកឡឃងញ និងការឡេ្លងយតបការរំរាមកំណហង (TDR) រានោបំ្េ

ការរកឡឃងញ និងការឡេ្លងយតបការរំរាមកំណហងប្បព័ន្ធអុីនធជាែិតណដលប្តូវរានប្រប់ប្រង រានោបំ្េ

ឧបករែ៍ប្រប់ប្រងឧបីតិិឡហតុ រានោបំ្េ

ការឡេ្លងយតបឧបីតិិឡហតុបនាទា ន់ រានោបំ្េ

SafeData រានោបំ្េ

ករិាបរិយ៉កាស
រារាង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកបរិយ៉កាស 

លក្ខែៈពិឡសស OptiPlex 5080 Tower

ការឡវ្ខចេប់អា្ណកៃ្្នឡងងងវិញ មាន

BFR/PVC—តួេំឡនរ ឡេ

ការឡវ្ខចេប់ MultiPack (ពហុ្ប្មុះ) មាន (អាឡមរិកបាុឡណាោ ះ) (នជឡប្មងស)

ការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលសនសេំសំៃ្ សិង់រារ

ប្សបរាម ENV0424 មាន

្ំណា:ំ ការឡវ្ខចេប់សរៃសណដលឡធ្វងពីឡឈងភា្ជ ប់មកនូវសមាសធាតុណដលអា្ណកៃេ្នឡងងង វិញរាននអបីបរមា 35% ៃនេំងន់សរុបរបស់សរៃសណដលឡធ្វងពីឡឈង។ ការឡវ្ខចេប់ណដលមិនមានភា្ជ ប់សរៃសណដលឡឈងឡធ្វងពីឡឈងឡេឡនាះ អា្កំែត់ថ្ មិនសមប្សប។
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Energy Star, EPEAT និង Trusted Platform Module (TPM)

រារាង 18. Energy Star, EPEAT និង TPM 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

Energy Star 8.0 មានការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលអា្អនុឡោមភាពរាន

EPEAT មានការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្សបរាម Gold និង Silver

មាូឌុលកម្មវិធីណដលេុក្ិតិ (TPM) 2.01,2 រានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

កម្ម វិធីបង្កប់-TPM (TPM រា្់រានបិេ) នជឡប្មងស

្ំណា:ំ

1 TPM 2.0 រជាប្តូវរានបញ្្ជ ក់ឡរាយ FIPS 140-2 ។

2 TPM រជាមិនមានឡៅប្រប់ប្បឡេសទាងំអស់ឡេ។

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្មិតកខ្វក់ឡៅឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ណដលរានកំែត់ឡរាយ ISA-S71.04-1985

រារាង 19. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

បរិយ៉យ កំពុងដំឡែងរការ ការរក្សាេុក

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

បណប្មបប្មួលសំឡែងម (អតិបរមា) 20 ឡៅ 80% (មិនមានកំែក សីតុែហា ភាព្ំនុ្សឡនសេងមអតិរមា = 26°C) 5 ឡៅ 95% (មិនមានកំែក សីតុែហា ភាព្ំនុ្សឡនសេងមអតិបរមា = 33°C)

រំញ័រ (អតិបរមា) * 0.26 GRMS ៃ្ដន្យឡៅ 5 Hz ឡៅ 350 Hz 1.37 GRMS ៃ្ដន្យឡៅ 5 Hz ឡៅ 350 Hz

កប្មិតធា្ល ក់ (អតិបរមា) ្ង្្វ ក់សុីនុសពាក់កណិាលខាងឡប្កាម នមួយការផ្្ល ស់បិូរក្នុងឡលីនន 50.8 សម/វិ (20
អុីញ/វិ)

្ង្្វ ក់សុីនុសពាក់កណិាល 105G នមួយការផ្្ល ស់បិូរក្នុងឡលីនន 133 សម/វិ
(52.5 អុីញ/វិ)

នីវាូ (អតិបរមា) 3048 ម (10,000 ហ្វីត) ។ 10,668 ម (35,000 ហ្វ៊ីត)

* រានបស់ណវងឡរាយឡប្បងសីុិ្រំញ័រៃ្ដន្យណដល្ម្លងបរិសាថែ នឡប្បងប្រាស់។

† រានបស់ណវងឡរាយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្រាយថ្សរឹងកំពុងឡប្បង។

ឡសបកម្ម និងជំនួយ
្ំណា:ំ សប្មាប់ព័ត៌មានលម្អិតសិីពីណិនការឡសបកម្ម Dell, សូឡមងល https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services។

រារាង 20. ការធានា 

ការធានា

ការធានាមូលរា្ឋ ននមួយនងងឡសបកម្មដដណវរឡៅនងងកណន្លងបនាទា ប់ពីការឡធ្វង វិនិ្ឆេ័យពី្មា្ង យ រយៈឡពល 3 ឆា្ន ំ

ការពន្យារការធានាមូលរា្ឋ នរយៈឡពល 4 ឆា្ន ំ

ការពន្យារការធានាមូលរា្ឋ នរយៈឡពល 5 ឆា្ន ំ

ឡសប ProSupport នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លង Next Business Day រយៈឡពល 3 ឆា្ន ំ

ឡសប ProSupport នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លង Next Business Day រយៈឡពល 4 ឆា្ន ំ

ឡសប ProSupport នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លង Next Business Day រយៈឡពល 5 ឆា្ន ំ
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រារាង 20. ការធានា (រានបនិ)

ការធានា

ឡសប ProSupport Plus សប្មាប់អតិែិជនឡប្បងប្រាស់ឡសបឡៅនងងកណន្លង Next Business Day រយៈឡពល 3 ឆា្ន ំ

ឡសប ProSupport Plus សប្មាប់អតិែិជនឡប្បងប្រាស់ឡសបឡៅនងងកណន្លង Next Business Day រយៈឡពល 4 ឆា្ន ំ

ឡសប ProSupport Plus សប្មាប់អតិែិជនឡប្បងប្រាស់ឡសបឡៅនងងកណន្លង Next Business Day រយៈឡពល 5 ឆា្ន ំ

រារាង 21. ឡសបកម្មខូ្ខាតឡរាយៃ្ដន្យ 

ឡសបកម្មខូ្ខាតឡរាយៃ្ដន្យ

ឡសបកម្មខូ្ខាតឡរាយៃ្ដន្យរយៈឡពល 3 ឆា្ន ំ

ឡសបកម្មខូ្ខាតឡរាយៃ្ដន្យរយៈឡពល 4 ឆា្ន ំ

ឡសបកម្មខូ្ខាតឡរាយៃ្ដន្យរយៈឡពល 5 ឆា្ន ំ
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សូហ្វណវរ
ជំពូកឡនះិិល់ព័ត៌មានលម្អិតៃនប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានោំប្េនមួយនងងការណែនាំពី វិធីដំឡងងងប្រាយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្រាយវឺ Windows

ការទាញយកប្រាយវឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡបងក ។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្ឡលង ជំនួយិលិតិល បយបញចេូលសា្ល កឡសបកម្ម របស់អ្នក បនាទា ប់មក្ុ្ឡលងពាក្យ បញ្ជូន ។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអ្នកមិនមានសា្ល កឡសបកម្ម សូមឡប្បងមុខង្ររកឡមងលស្វ័យប្បវតិិ ឬរកឡមងលឡរាយៃដ សប្មាប់មាូណឌល របស់អ្នក។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្រាយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានដំឡងងងឡៅឡលង របស់អ្នក។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កាម ឡហងយឡប្ជងសយកប្រាយវឺប្កាហ្វិកឡដងមីីដំឡងងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File ឡដងមីីទាញយកប្រាយវឺសប្មាប់របស់អ្នក។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ែតណដលអ្នករានរក្សាេុកឯកសារប្រាយវី។
9. ្ុ្ឡេ្វដងឡលងរូបតំណាងឯកសារប្រាយវឺ និងអនុវតិរាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

4

24 សូហ្វណវរ



ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបងឡោកអ្នកមិនណមននអ្នកជំនាញក្នុងការឡប្បងកំព្យូរេ័រ មិនប្តូវប្ដូរការកំែត់ក្នុងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ឡនាះឡេ។ ការផ្្ល ស់បិូរនក់ោក់អា្ឡធ្វងឲ្យប្បតិបតិិកំព្យូរេ័ររបស់ឡោកអ្នកមិនដំឡែងរការរានប្តងមប្តូវ។

្ំណា:ំ មុនឡពលឡោកអ្នកប្ដូរការកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ឡោកអ្នករួរសរឡសរេុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS សប្មាប់ការឡប្បងប្រាស់ឡៅឡពលអនារត។

ឡប្បងកម្ម វិធីដំឡងងង BIOS ក្នុងឡោលបំែងដូ្ខាងឡប្កាមឡនះ៖

● េេួលព័ត៌មានពីការដំឡងងងដដណវរឡៅឡលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់ឡោកអ្នក ដូ្ន្ំនួនៃនអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំៃនដដប្រាយ។
● ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
● កំែត់ ឬណកណប្បជឡប្មងសណដលអា្ឡប្ជងសឡរីសឡរាយអ្នកឡប្បងប្រាស់ ណដលមានដូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកឡប្បងប្រាស់, ប្បឡ្េៃនប្រាយថ្សរឹងណដលរានដំឡងងង និងឡបងកឬបិេឧបករែ៍្មីង។

ប្បធានបេ :

• មុជានុយប៊ូត
• ប្ោប់្ុ្រុករក
• លំរាប់ប៊ូត
• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅក្នុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ

មុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> ឡៅឡពលងូឡដ្គ  Dell រានបង្ហា ញឡដងមីីចាប់ឡិិងមមុជានុយប៊ូតណតមួយដងនមួយនងងបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតណដលប្តងមប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ និងការដំឡងងង BIOS ក៏មានឡៅក្នុងមុជានុយឡនះិងណដរ។ ឧបករែ៍ណដលមានរាយបញ្ជីឡៅឡលងមុជានុយប៊ូតអាប្ស័យឡលងឧបករែ៍ណដលអា
្ប៊ូតរានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។ មុជានុយប៊ូតឡនះមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលអ្នកព្យាយ៉មប៊ូតឡៅកាន់ឧបករែ៍ពិឡសសណាមួយ ឬ្ង់ វិនិ្ឆេ័យប្បព័ន្ធ។ ការឡប្បងមុជានុយប៊ូតមិនមានណកណប្ប ណាមួយ្ំឡពាះលំរាប់ប៊ូតណដលមានឡៅក្នុង BIOS ឡេ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ប៊ូត UEFI៖

○ អ្នកប្រប់ប្រង Windows

● ជឡប្មងសឡិសេងឡេដត៖

○ ការដំឡងងង BIOS
○ ការអាប់ឡដតដ្វា ស BIOS
○ ការវិនិ្ឆេ័យឡរារ
○ ការកំែត់មាូតផ្្ល ស់បិូរប៊ូត

ប្ោប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផ្្ល ស់ប្ដូរណដលអ្នកឡធ្វងប្តូវរានែតេុក បាុណនិមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្រាណតអ្នកចាប់ឡិ្ដងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

ប្ោប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពួញឡងងងឡលង) ផ្្ល ស់េីឡៅកាន់បលពីមុន។

Down arrow (ប្ពួញ
្ុះឡប្កាម)

ផ្្ល ស់េីឡៅកាន់បលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសយកតៃម្លឡៅក្នុងប្បអប់ណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតិរាមតំែឡៅក្នុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬបប្ងួមបញ្ជីេមា្ល ក់ ប្បសិនឡបងមាន។

Tab (ឡែប) ផ្្ល ស់េីឡៅៃិទាឡផិ្តបនាទា ប់។

Esc បន្ដឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អ្នកពិនិត្យឡមងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅក្នុងឡអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញសារមួយឲ្យអ្នកប្តូវរក្សាការផ្្ល ស់ប្ដូរណាមួយភា្ល មៗ និងចាប់ឡិ្ដងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

5
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លំរាប់ប៊ូត
លំរាប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងការដំឡងងងប្បព័ន្ធណដលកំែត់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ លំរាប់ឧបករែ៍ប៊ូតណដលរានកំែត ់និងប៊ូតឡរាយផ្ទា ល់ឡៅឧបករែ៍នក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្រាយអុបេិក ឬប្រាយថ្សរឹង)។ អំងុងឡពលឡតស្ដឡរាយខ្លួនឯងឡលងថ្មពល (POST) ឡៅឡពលនិមិតិសញ្ញា  Dell
ឡ្ញឡងងង អ្នកអា្៖

● ្ូលឡៅកាន់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ ឡរាយ្ុ្ប្ោប់្ុ្ F2
● ទាញយកមុជានុយប៊ូតណតមួយដង ឡរាយ្ុ្ប្ោប់្ុ្ F12 ។

មុជានុយប៊ូតមួយដងបង្ហា ញឧបករែ៍ណដលអ្នកអា្ប៊ូតពីរួមទាំងជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមមាន៖ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្រាយ្ល័ត (ឡបងមាន)
● ប្រាយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX បង្ហា ញឡលខប្រាយ SATA ។

● ប្រាយអុបេិក (ឡបងមាន)
● ប្រាយថ្សរឹង SATA (ឡបងមាន)
● ការវិនិ្ឆេ័យឡរារ

្ំណា:ំ ការឡប្ជងសឡរីស Diagnostics បង្ហា ញឡអប្កង់ កម្មវិធីឡរារវិនិ្ឆេ័យ SupportAssist ។

ឡអប្កង់លំរាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជឡប្មងស្ូលឡប្បងឡអប្កង់ (System Setup) ដំឡងងងប្បព័ន្ធិងណដរ។

ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងកុំព្យូេ័រ ឡហងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡម្លងងរបស់ប ឧបករែ៍ណដលរានរាយក្នុងណិ្នកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសេូឡៅ
រារាង 22. េូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ បង្ហា ញព័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាម៖

● ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញពី កំណែ BIOS សា្ល កឡសបកម្ម សា្ល កប្េព្យសកម្ម សា្ល កកាន់កាប់ កាលបរិឡ្ឆេេកាន់កាប ់កាលបរិឡ្ឆេេិលិត និងកូដឡសបកម្មរហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញ អង្គ្ងចាំរានដំឡងងង អង្គ្ងចាណំដលមាន ឡលីននអង្គ្ងចា ំមាូដឆាណនលអង្គ្ងចា ំបឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចា ំេំហំ DIMM 1 និង េំហំ DIMM 2 ។
● ព័ត៌មាន PCI ៖ បង្ហា ញ Slot1_M.2, Slot2_M.2
● ព័ត៌មានអំពីអង្គដំឡែងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បឡ្េអង្គដំឡែងរការ ្ំនួនស្នូល ឡលខសមា្គ ល់អង្គដំឡែងរការ ឡលីននប្ចេុបីន្ន ឡលីននអបីបរមា ឡលីននអតិបរមា ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់របស់អង្គដំឡែងរការ L2 ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់របស់អង្គ

ដំឡែងរការ L3 សមតថែភាព HT និង បឡ្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត។
● ព័ត៌មានឧបករែ៍៖ បង្ហា ញ SATA-0, M.2 PCIe SSD-2 អាសយរា្ឋ ន LOM MAC, កម្ម វិធីប្រប់ប្រងវីឡដអូ កម្មវិធីប្រប់ប្រងអូឌីយាូ ឧបករែ ៍Wi-Fi និងឧបក

រែ៍ប៊្លូធូស។

លំរាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបញ្្ជ ក់លំរាប់ណដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉មណស្វងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការពីឧបករែ៍ណដលរានបញ្្ជ ក់ឡៅក្នុងបញ្ជីឡនះ។

សន្ដិសុខប្្កប៊ូត UEFI ជឡប្មងសឡនះ ពិនិត្យថ្ឡតងប្បព័ន្ធនងងឡស្នងសុំឲ្យអ្នកឡប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងឡៅឡពលកំពុងប៊ូតឡៅប្្កប៊ូត UEFI ពីមុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។

កាលបរិឡ្ឆេេ/ឡពលឡវោ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ការកំែត់កាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោ។ ការផ្្ល ស់បិូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភា្ល មៗ។

។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ
រារាង 23. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

NIC ភា្ជ ប់នមួយ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រប់ប្រងឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណដលឡៅឡលងផ្ទា ំង។ ជឡប្មងស ‘Enable UEFI Network Stack’ មិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាំឡដងម។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● ឡបងក w/PXE (លំនាំឡដងម)

26 ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ



រារាង 23. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

្ំណា:ំ អាប្ស័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័រ និងឧបករែ៍ណដលរានដំឡងងងរបស់ប ធាតុណដលរាយឡៅក្នុងណិ្នកឡនះអា្ ឬមិនអា្បង្ហា ញឡងងងឡេ។

ប្បតិបតិិការ SATA អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូដប្បតិបតិិការៃនឧបករែ៍បញ្្ជ ប្រាយថ្សរឹងណដលរានរួមបញចេូល។

● រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូវរានោក់
● AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់មាូដ AHCI
● RAID ឡបងក = SATA ប្តូវរានកំែត់ឡដងមីីោំប្េមាូដ RAID (ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាំឡដងម)

ប្រាយ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេប្រាយឡិសេងៗណដលឡៅឡលងប្បព័ន្ធ៖

● SATA-0 (រានឡបងករាមលំនាំឡដងម)
● M.2 PCIe SSD-0 (រានឡបងករាមលំនាំឡដងម)

ការរាយការែ៍ Smart ណិ្នកឡនះប្រប់ប្រងថ្ឡតងបញ្ហា ប្រាយថ្សរឹងសប្មាប់ប្រាយណដលភា្ជ ប់មកប្តូវរានរាយការែ៍ឬអត់ឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡិ្ដងមប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសឡបងក Smart Reporting ប្តូវរានបិេរាមលំនាឡំដងម។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណដលរានរួមបញចេូលសប្មាប់៖

● ឡបងកការោំប្េប៊ូតរាម USB
● ឡបងករន្ធ USB ខាងមុខ
● ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្កាយ

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងករាមលំនាំឡដងម។

ការកំែត់ USB ខាងមុខ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេរន្ធ USB ខាងមុខ។ រន្ធទាំងអស់ប្តូវរានឡបងករាមលំនាំឡដងម។

ការកំែត់ USB ខាងឡប្កាយ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេរន្ធ USB ខាងឡប្កាយ។ រន្ធទាងំអស់ប្តូវរានឡបងករាមលំនាឡំដងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណដលរានរួមបញចេូលសប្មាប់៖ ជឡប្មងស ឡបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានបិេរាមលំនាឡំដងម។

● ឡបងកៃមាប្កូហ្វូន
● ឡបងកឧរាល័រខាងក្នុង

ជឡប្មងសទាំងពីរប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាឡំដងម។

តំណហទាំតប្មងធូលី អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេសារ BIOS ្ំឡពាះតំណហទាំតប្មងធូលីមិនចាំរា្់ណដលរានដំឡងងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ BIOS នងងបឡង្កងតការឡប្កងនរំលងកមុនប៊ូតមួយឡដងមីីសមា្អ ត ឬដូរតប្មងធូលីឡរាយណិ្អកឡលង
្ឡនា្ល ះឡពលណដលរានកំែត់។ ជឡប្មងស បិេ ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាឡំដងម។

● រានបិេ
● 15 ៃែ្ង
● 30 ៃែ្ង
● 60 ៃែ្ង
● 90 ៃែ្ង
● 120 ៃែ្ង
● 150 ៃែ្ង
● 180 ៃែ្ង

ជឡប្មងសឡអប្កង់ វីឡដអូ
រារាង 24. វីឡដអូ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ឡអប្កង់្មីង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសឡអប្កង់បឋមឡៅឡពលការប្រប់ប្រងពហុឡអប្កង់មានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។

● ស្វ័យប្បវតិិ (លំនាឡំដងម)
● Intel HD Graphics

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកមិនឡប្ជងសឡរីសយក ស្វ័យប្បវតិិឡេ ឡនាះប្កាហ្វិកណដលនប់នងងផ្ទា ងំប្តូវបង្ហា ញ ឡហងយរានឡបងក។

ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ 27



សនិិសុខ
រារាង 25. សនិិសុខ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-0 ខាងក្នុង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផ្្ល ស់ប្ដូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្រាយថ្សរឹងខាងក្នុងរបស់កុំព្យូេ័រ។

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអបីបរមា និងអតិបរមា ណដលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្ឡនា្ល ះតួអកសេររជាពី 4 ដល់ 32 តួ។

រំលងពាក្យសំង្ត់ ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងផ្ទា ំងឡោតឡដងមីីបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ប្រាយថ្សរឹង ខាងក្នុងអំងុងឡពលចាប់ឡិ្ដងមប្បព័ន្ធឡងងង វិញ។

● រានបិេ — ណតងណតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងក្នុងឡៅឡពលណដលពួកឡររានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេរាមលំនាឡំដងម។
● រំលងប៊ូតឡងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភា្ល មៗឡៅឡលងការចាប់ឡិ្ដងមឡងងង វិញ (ប៊ូតកំឡៅ) ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះណតងណតរំលងកសប្មាប់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងឡៅឡពលណដលថ្មពលរានឡបងកពីសាថែ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក់)។ ដូ្ោ្ន ឡនះណដរ ប្បព័ន្ធឡនះណតងណតរំលងកពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡលង
ប្បអប់មាូឌុល HDDs ណាមួយណដលអា្មានវតិមាន។

ផ្្ល ស់បិូរពាក្យសំង្ត់ ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ថ្ឡតងការផ្្ល ស់បិូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្រាយថ្សរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលណដលពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងករាមលំនាឡំដងម។

ការឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាពកម្ម វិធីបង្កប់ឡខបស៊ុល UEFI ជឡប្មងសឡនះប្តួតពិនិត្យ ថ្ឡតងប្បព័ន្ធឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាព BIOS រាមរយៈកញចេប់ណដតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាំឡដងម។ ការបិេជឡប្មងសឡនះនងងរាងំខទាប់ការឡធ្វង
ប្ចេុបីន្នភាព BIOS ពីឡសបកម្មដូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)។

សនិិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រប់ប្រងថ្ឡតង Trusted Platform Module (TPM) អា្រកឡឃងញឡរាយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដរឬឡេ។

● TPM ឡបងក (លំនាំឡដងម)
● សមា្អ ត
● PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ ឡបងក
● PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ បិេ
● PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ ជប្មះ
● អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំឡដងម)
● ឡបងកេំហំិទាុកសំខាន់ (លំនាឡំដងម)
● SHA-256 (លំនាឡំដងម)

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសមួយ៖

● រានបិេ
● រានឡបងក (លំនាំឡដងម)

Absolute ណិ្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡោកអ្នកឡបងក បិេ ឬបិេអុីនធជាឡហ្វសមាូឌុល BIOS នអនិៃ្វនិយ៍ៃនឡសបកម្ម Absolute Persistence Module ណដលនជឡប្មងសពី Absolute
Software ។

● ឡបងក - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាឡំដងម។
● រានបិេ
● រានបិេនអ្ិៃ្វនិយ៍

មុខង្រិិល់ដំែងងឡពលមានការឡរាះតួ កណន្លងឡនះប្រប់ប្រងមុខង្រិិល់ដំែងងឡពលមានការឡរាះតួ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

● រានបិេ (លំនាឡំដងម)
● រានឡបងក
● សថែិតក្នុងភាពឡស្ងមមសា្ង ត់

Admin Setup Lockout (ការចាក់ឡសា
ការដំឡងងងអ្នកប្រប់ប្រង)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកេប់សា្ក ត់អ្នកឡប្បងពីការ្ូលដំឡងងងឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងមឡេ។

Master Password Lockout (ការចាក់ឡសា
ពាក្យសមា្ង ត់ឡម)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបិេការោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡម ពាក្យសមា្ង ត់ប្រាយថ្សរឹងប្តូវណតរានលុបឡចាល មុននងងការកំែត់អា្ប្តូវរានផ្្ល ស់បិូរ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងមឡេ។

SMM Security Mitigation (ការកាត់បនថែយ
សនិិសុខ SMM)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបនថែយសន្ដិសុខ UEFI SMM បណនថែម។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងមឡេ។

28 ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ



BIOS_Secure boot options

រារាង 26. ប៊ូតមានសុវតថែិភាព 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការប៊ូតសុវតថែិភាព

● Secure Boot Enable

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងមឡេ។

មាូដប៊ូតសុវតថែិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកណកណប្បលក្ខែៈប៊ូតសុវតថែិភាពឡដងមីីអនុញ្ញា តឲ្យមានការបយតៃម្ល ឬការអនុឡោមហតថែឡលខាកម្មវិធី UEFI ។

● មាូដ Deployed Mode (លំនាឡំដងម)
● មាូដសាវនកម្ម

ការប្រប់ប្រងប្ោប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអ្នកឡរដប្ំមូលរា្ឋ នេិន្នន័យឡរាយប្ោប់្ុ្សុវតថែិភាព ករែីប្បព័ន្ធឡៅក្នុង Custom Mode (មាូដរាមតប្មូវការ) ។ ឡបងកជឡប្មងស Custom Mode ប្តូវរានបិេរាមលំនាឡំដងម។
ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● PK (លំនាឡំដងម)
● KEK
● db
● dbx

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

● រក្សាេុកក្នុងឯកសារ- រក្សាេុកប្ោប់្ុ្ឡៅក្នុងឯកសារណដលរានឡប្ជងសឡរីសរបស់អ្នកឡប្បង។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសប្ោប់្ុ្ប្ចេុបីន្ននមួយប្ោប់្ុ្មួយពីឯកសារណដលរានឡប្ជងសឡរាយអ្នកឡប្បង
● បណនថែមពីឯកសារ—បណនថែមប្ោប់្ុ្មួយឡៅមូលរា្ឋ នេិន្នន័យប្ចេុបីន្នពីឯកសារណដលរានឡប្ជងសឡរាយអ្នកឡប្បង
● លុប—លុបប្ោប់្ុ្ណដលរានឡប្ជងសឡរីស
● កំែត់ប្ោប់្ុ្ទាងំអស់ឡងងងវិញ—កំែត់ឡងងងវិញឡៅនលំនាំឡដងម
● លុបប្ោប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្ោប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកបិេ Custom Mode(មាូដរាមតប្មូវការ)រាល់ការផ្្ល ស់ប្ដូរទាងំអស់ណដលរានឡធ្វងឡងងងនងងប្តូវរានលុបឡចាល ឡហងយប្ោប់្ុ្នងងសា្ដ រឡៅនការកំែត់លំនាំឡដងម។

ជឡប្មងសឡអប្កង់បណនថែមសប្មាប់ការពារសូហ្វណវរ Intel

រារាង 27. Intel Software Guard Extensions 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ណិ្នកឡនះកំែត់ឲ្យអ្នកិិល់នូវបរិសាថែ នសុវតថែិភាពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដណដលរក្សា ព័ត៌មានរឡសងប ក្នុងបរិបេៃន OS ឡោល។

្ុ្យកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

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

េំហំអង្គ្ងចាំបណនថែម ជឡប្មងសឡនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្មុងេុកឡរាយណងក
SGX)

្ុ្យកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● 32 MB
● 64 MB
● 128 MB—លំនាឡំដងម
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ការអនុវតិ
រារាង 28. ការអនុវតិ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រឡនះបង្ហា ញថ្ឡតងដំឡែងរការឡនះ មានស្នូលមួយ ឬ ទាងំអស់រានឡបងក ។ ការអនុវតិៃនកម្ម វិធីមួយ្ំនួននងងឡធ្វងឲ្យប្បឡសងរឡងងងនមួយស្នូលបណនថែម
។

● ទាងំអស់—រាមលំនាឡំដងម
● 1
● 2
● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel SpeedStep របស់អង្គដំឡែងរការ។

● ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេសាថែ នភាពមិនដំឡែងរការរបស់អង្គ្ងចាំបណនថែម។

● សាថែ នភាព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

● ឡបងក Intel TurboBoost

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ HyperThreading ឡៅក្នុងអង្គដំឡែងរការ។

● រានបិេ
● រានឡបងក—លំនាំឡដងម

ការប្រប់ប្រងថ្មពល
រារាង 29. ការប្រប់ប្រងថ្មពល 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការសិារ AC ឡងងងវិញ កំែត់ពីរឡបដបណដលប្បព័ន្ធឡេ្លងយតប ឡៅឡពលថ្មពល AC ប្តូវរានិ្គត់ិ្គង់ឡងងង វិញ បនាទា ប់ពីរា្់ថ្មពល។ អ្នកអា្កំែត់ការសិារ AC ឡៅ៖

● បិេ
● ឡបងកថ្មឡពងល
● សាថែ នភាពថ្មពល្ុងឡប្កាយ

ជឡប្មងសឡនះ រជាបិេថ្មពលរាមលំនាំឡដងមឡេ។

ឡបងក Intel Speed Shift Technology
(បឡ្ចេកវិេ្យាប្ដូរឡលីនន Intel)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការោំប្េបឡ្ចេកវិេ្យាបិូរឡលីនន Intel ។ ជឡប្មងស ឡបងកបឡ្ចេក វិេ្យាបិូរឡលីនន Intel ប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

Auto On Time កំែត់ឡពលឡវោឡដងមីីឡបងកកុំព្យូេ័រឡរាយស្វ័យប្បវតិិ។ ឡពលឡវោប្តូវរានរក្សានេប្មង់ 12 ឡមាា ងសិង់រារ (ឡមាា ង នាេី:វិនាេី)។ ផ្្ល ស់បិូរឡពលឡវោចាប់ឡិិងមឡរាយបយបញចេូលតៃម្លឡៅក្នុងប្បអប់ឡពលឡវោ និង AM/
PM។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសឡនះមិនដំឡែងរការឡេ ឡបងសិននអ្នកបិេកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡរាយឡប្បងកុងរាក់ឡបងកថ្មពល ឬឧបករែ៍េប់ឡ្្លងង ឬឡបងសិនន ថ្មពលស្វ័យប្បវតិិប្តូវរានកំែត់ឡៅន បិេ។

ការប្តួតពិនិត្យការឡដកយូរ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ការប្រប់ប្រងឡៅឡពល Deep Sleep ឡបងកដំឡែងរការ។

● រានបិេ
● រានឡបងកឡៅក្នុង S5 បាុឡណាោ ះ
● រានឡបងកឡៅក្នុង S4 និង S5

។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្បងឧបករែ៍ USB ឡដងមីីរាស់កុំព្យូេ័រពីការសំងំ។ ជឡប្មងស ‘Enable USB Network Stack’ ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរាមលំនាឡំដងម។
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រារាង 29. ការប្រប់ប្រងថ្មពល (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

រាស់ឡៅឡលង LAN/WWAN ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូេ័រឡបងកពីការបិេ ឡៅឡពលមានសញ្ញា បញ្្ជ រពិឡសសពី LAN។ លក្ខែៈឡនះដំឡែងរការណតឡៅឡពលណដលកុំព្យូេ័រប្តូវរានភា្ជ ប់ឡៅនងងការិ្គត់ិ្គង់ថ្មពលអរ្គិសនី។

● បិេ-មិនអនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធឡបងកដំឡែងរការឡរាយសញ្ញា បណិាញពិឡសសរបស់ LAN ឡៅឡពលណដលបេេួលសញ្ញា ឡភាោ ្ព ីLAN ឬ LAN តតណខសេ។
● LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធដំឡែងរការឡរាយសញ្ញា ពិឡសសពី LAN ឬ WLAN តតណខសេ។
● LAN ណតបាុឡណាោ ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធដំឡែងរការឡរាយសញ្ញា បណិាញពិឡសស LAN។
● LAN នមួយ PXE Boot - សំែុំរាស់ប្តូវរានឡិោងឡៅប្បព័ន្ធរាមសាថែ នភាព S4 ឬ S5 ណដលនងងឡធ្វងឲ្យប្បព័ន្ធរាស់ និងប៊ូតឡៅ PXE ភា្ល មៗ។
● WLAN ណតបាុឡណាោ ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធដំឡែងរការឡរាយសញ្ញា ពិឡសស WLAN ។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេរាមលំនាំឡដងម។

បិេ Sleep (ការឡដក) អនញ្ញា តឲ្យអ្នករាងំខទាប់មិនឡអាយ្ូលឡដក (សាថែ នភាព S3) ឡៅក្នុងបរិយ៉កាស OS។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេរាមលំនាំឡដងម។

លក្ខែៈ Post

រារាង 30. លក្ខែៈ POST 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

សារប្ពមានអារាប់េ័រ ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តកា្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសថ្ឡតងប្បព័ន្ធបង្ហា ញសារប្ពមានឬឡេ ឡពលណដលអ្នកឡប្បងប្រាស់អារាប់េ័រថ្មពលណាមួយ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងករាមលំនាឡំដងម។

Numlock LED អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមុខង្រចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ឡលខ ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រចាប់ឡិិងម។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងករាមលំនាំឡដងម។

កំហុសកិារ្ុ្ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការរាយការែ៍កំហុសកិារ្ុ្ ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រចាប់ឡិិងម។ ជឡប្មងស ឡបងកការរកកំហុសកិារ្ុ្ ប្តូវរានឡបងករាមលំនាឡំដងម។

ប៊ូតឡលជាន ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡង្កងនឡលីននដំឡែងរការប៊ូតឡរាយរំលងជំដនេបោ្ន មួយ្ំនួន៖

● Minimal — ប្បព័ន្ធនងងដំឡែងរការនែ្មីភា្ល មៗ, លុះប្រាណត BIOS ប្តូវរានអាប់ណដត, អង្គ្ងចាបំ្តូវរានផ្្ល ស់បិូរ ឬ POST មុនដំឡែងរការមិនទាន់្ប់ ។
● Thorough — ប្បព័ន្ធមិនរំលងជំដនណាមួយឡៅក្នុងដំឡែងរការប៊ូតឡេ ។
● Auto — អនុញ្ញា តឲ្យប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការប្រប់ប្រងការកំែត់ឡនះ (ឡនះដំឡែងរការណតឡពលណដលប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការោំប្េ Simple Boot Flag) ។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់ឡៅ Thorough រាមលំនាឡំដងម។

ពប្ងីកឡពលឡវោ BIOS POST ជឡប្មងសឡនះបឡង្កងតការពន្យារឡពលមុនប៊ូតបណនថែម។

● 0 វិនាេី (លំនាឡំដងម)
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

ងូឡដ្គ ឡពញឡអប្កង់ ្ឡប្មងសឡនះនងងបង្ហា ញងូឡដ្គ ឡពញឡអប្កង់ ឡបងសិននរូបែតរបស់អ្នកប្តូវោ្ន នងងរុែភាពបង្ហា ញរបស់ឡអប្កង់។ ជឡប្មងស ឡបងកងូឡដ្គ ឡពញឡអប្កង់ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងមឡេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស ជឡប្មងសឡនះឡធ្វងឲ្យដំឡែងរការប៊ូតផ្្អ កណតក្នុងករែី ឡៅឡពលរកឡឃងញការប្ពមានអំពីកំហុស។ ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

● ិិល់ដំែងងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស - លំនាំឡដងម
● បនិឡពលមានការប្ពមាន
● បនិឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

ការោបំ្េនិម្មិតកម្ម
រារាង 31. ការោបំ្េនិម្មិតកម្ម 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Virtualization ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថ្ឡតងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) អា្ឡប្បងសមតថែភាពណិ្នករឹងបណនថែមណដលិិល់ឡរាយបឡ្ចេក វិេ្យានិម្មិត Intel ។

● ឡបងកបឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតរបស់ Intel។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

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

● ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ 31



ជឡប្មងសតតណខសេ
រារាង 32. តតណខសេ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Wireless Device Enable(ឡបងកឧបករែ៍តតណខសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍តតណខសេខាងក្នុង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● WLAN/WiGig
● ប៊្លូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងករាមលំនាំឡដងម។

ការណែទាំ
រារាង 33. ការណែទា ំ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

សា្ល កឡសបកម្ម បង្ហា ញសា្ល កឡសបកម្មរបស់កុំព្យូេ័រឡោកអ្នក។

សា្ល កប្េព្យ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡង្កងតសា្ល កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសា្ល កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងមឡេ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងមឡេ។

សារ SERR ប្រប់ប្រងយនិការសារ SERR ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងម។ កាតប្កាហ្វិកមួយ្ំនួនទាមទារឲ្យបិេយនិការសារ SERR ។

ការេមា្ល ក់កប្មិតថ្្ន ក់ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកដ្វា សកម្មវិធីបង្កប់របស់ប្បព័ន្ធពីមុន។

● អនុញ្ញា តកា្យ BIOS េមា្ល ក់ជំនាន់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់រាមលំនាំឡដងម។

ការលុបេិន្នន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុបឡចាលេិន្នន័យឡ្ញពីឧបករែ៍ិទាុកខាងក្នុងប្បកបឡរាយសុវតថែិភាព។

● លុបឡៅឡលងការចាប់ឡិ្ដងមបនាទា ប់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការសិារ BIOS ឡងងងវិញ ការសិារ BIOS ឡងងងវិញពីប្រាយថ្សរឹង—ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់ឡរាយលំនាំឡដងម។ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសិារ BIOS ណដលខូ្ឡ្ញពីដ្វ ល់សឡ្វង្្គ ះឡៅឡលង HDD ឬ USB ខាងឡប្ប។

្ំណា:ំ ការសិារ BIOS ឡងងងវិញពីប្រាយថ្សរឹង ណិ្នកឡនះប្តូវណតឡបងក។

ណតងណតអនុវតិពិនិត្យភាពប្តងមប្តូវ—អនុពិនិត្យភាពប្តងមប្តូវរាល់ឡពលប៊ូត។

កាលបរិឡ្ឆេេៃនការឡបងកថ្មពលដំបូង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់កាលបរិឡ្ឆេេកាន់កាប់នមាចេ ស់។ ជឡប្មងស កំែត់កាលបរិឡ្ឆេេមាចេ ស់កម្មសិេ្ធ ិមិនប្តូវរានកំែត់រាមលំនាឡំដងមឡេ។

កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ
រារាង 34. កំែត់ឡហតុបណា្ដ ញ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ប្ពងតិិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡមងល និងលុបប្ពងតិិការែ៍ POST ៃនការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំែត់កប្មិតខ្ពស់
រារាង 35. ការកំែត់កប្មិតខ្ពស ់

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់កប្មិត ASPM។

32 ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ



រារាង 35. ការកំែត់កប្មិតខ្ពស់ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ស្វ័យប្បវតិិ (លំនាឡំដងម) - រជាមានេំនាក់េំនងរបងឧបករែ៍ និងដុ ំPCI Express ឡដងមីីកំែត់មាូដ ASPM ល្អបំិុតណដលប្តូវរានោបំ្េឡរាយឧបករែ៍
● រានបិេ - ការប្រប់ប្រងថ្មពល ASPM ប្តូវរានបិេប្រប់ឡពលឡវោ
● L1 បាុឡណាោ ះ - ការប្របប្រង់ថ្មពល ASPM ប្តូវរានកំែត់ឲ្យឡប្បង L1

រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតៃនការសា្ដ រឡងងងវិញៃន OS
ឡរាយស្វ័យប្បវតិិ

អនុញ្ញា តឡអាយអ្នកប្រប់ប្រង លំហូរការប៊ូតឡរាយស្វ័យប្បវតិិ សប្មាប់ប្បព័ន្ធ SupportAssist ។ ជឡប្មងសមាន៖

● បិេ
● 1
● 2 (រានឡបងករាមលំនាំឡដងម)
● 3

ការសា្ដ រឡងងងវិញៃន OS
SupportAssist

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសិារឡងងងវិញនូវ SupportAssist OS Recovery (រានឡបងកដំឡែងរការរាមលំនាំឡដងម)។

BIOSConnect BIOSConnect ឡបងក ឬបិេឡសប cloud Service OS ឡៅឡពលអវតិមាន Local OS Recovery (រានឡបងករាមលំនាឡំដងម)។

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅក្នុង Windows

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

ឡយងងសូមណែនាឲំ្យឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាព BIOS របស់អ្នក (ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡៅឡពលអ្នករាក់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនឡបងការឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាពអា្ឡធ្វងឡៅរាន។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

្ំណា:ំ ឡបងសិនន BitLocker ប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ បប្តូវណតផ្្អ កសិនមុននងងឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាព BIOS ប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មកឡបងកដំឡែងរការបឡងងង វិញឡប្កាយពីការឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាព BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

● បញចេូល Service Tag(សា្ល កឡសបកម្ម) ឬ Express Service Code(កូដឡសបកម្មរហ័ស) រួ្្ុ្ឡលង Submit(បញ្ជូន)។
● ្ុ្ឡលង រកិលិតិល និងឡធ្វងរាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

3. ឡបងសិននអ្នកមិនអា្រកសា្ល កឡសបកម្ម ្ូរ្ុ្ឡលង ឡប្ជងសយកពីិលិតិលទាំងអស់។
4. ឡប្ជងសយក ប្បឡ្េិលិតិល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ ឡប្ជងសយកប្បឡ្េណដលប្តងមប្តូវឡដងមីីឡៅដល់េំព័រិលិតិល។

5. ឡប្ជងសយកមាូណដលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក និងេំព័រ Product Support(ោំប្េិលិតិល) ៃនកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកណដលរានបង្ហា ញឡងងង។
6. ្ុ្ឡលង Get drivers (េេួលយកប្រាយវឺ) រួ្្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្រាយវឺនិងទាញយក)។

ណិ្នកប្រាយវឺ និងណិ្នកទាញយករានឡបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណស្វងរកឡរាយខ្លួនឯង)។
8. ្ុ្ BIOS ឡដងមីីឡមងលកំណែ BIOS។
9. កំែត់ឡមងលឯកសារ BIOS ្ុងឡប្កាយបំិុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. ឡប្ជងសយកវិធីសា្វសិទាញយកណដលឡពញ្ិតិឡៅក្នុងបង្អួ្ សូមឡប្ជងសយកវិធីសា្វសិទាញយករបស់អ្នកឡៅខាងឡប្កាមឡនះ ្ុ្ឡលង Download File(ទាញយកឯកសារ)។

បង្អួ្ File Download(ទាញយកឯកសារ) បង្ហា ញឡងងង។
11. ្ុ្ឡលង Save(រក្សាេុក) ឡដងមីីរក្សាេុកឯកសារឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
12. ្ុ្ឡលង Run(ដំឡែងរការ) ឡដងមីីដំឡងងងការកំែត់ BIOS ណដលរានអាប់ឡដតឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អនុវតិរាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់
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ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅឡលងប្បព័ន្ធនមួយនងង BitLocker ណដលរានឡបងក

ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្្អ កមុននងងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយណដលឡោកអ្នកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ បនងងមិនសា្គ ល់កូនឡសា BitLocker ឡេ។ ឡោកអ្នកនងងប្តូវរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចេូលកូនឡសាសិារឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រឡបដបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមិងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡសាសិារឡងងងវិញមិនសា្គ ល់ ឡនាះបអា្បណិាលឲ្យរាត់បង់េិន្នន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡងងង វិញណដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថែមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអតថែបេ្ំឡែះដងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS របស់ឡោកអ្នក ឡរាយឡប្បង USB ដ្លា សប្រាយ

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធមិនអា្្ូលឡៅក្នុង Windows បាុណនិប្តូវការឡធ្វងប្ចេុបីន្នភាព BIOS ឡនាះ សូមទាញយកឯកសារ BIOS ឡរាយឡប្បងប្បព័ន្ធឡិសេង ឡហងយរក្សាេុកប្ូលឡៅក្នុងប្រាយដ្វា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។

្ំណា:ំ ឡោកអ្នកប្តូវការឡប្បងប្រាយដ្វា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថែម សូមឡមងលអតថែបេ្ំឡែះដងងមូលរា្ឋ ន SLN143196 ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកសារអាប់ឡដត BIOS ក្នុងេប្មង់ .exe ឡៅក្នុងកំព្យូេ័រមួយឡេដត។
2. ្ម្លងឯកសារ .exe ឡៅក្នុងប្រាយដ្វា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្រាយដ្វា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធណដលប្តូវការអាប់ឡដត BIOS ។
4. ចាប់ឡិិងមប្បព័ន្ធមិងឡេដត ឡហងយ្ុ្ F12 ឡៅឡពលរូបងូឡដ្គ  Dell ឡល្ឡងងងឡដងមីីបង្ហា ញ One Time Boot Menu ។
5. ឡរាយឡប្បងប្ោប់្ុ្សញ្ញា ប្ពួញ សូមឡប្ជងសឡរីស USB Storage Device ឡហងយ្ុ្ Enter ។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតឡៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C \> ភា្ល ម។
7. ដំឡែងរការឯកសារឡរាយបយឡ្ម្ម ះឯកសារឡពញ ឡហងយ្ុ្ Enter

8. BIOS Update Utility ប្តូវរានបង្ហា ញឡងងង។ អនុវតិរាមការណែនាឡំៅឡលងឡអប្កង់។

រូប 1. ឡអប្កង់អាប់ឡដត DOS BIOS

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ
រារាង 36. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ 

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវបយបញចេូលឡដងមីី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អ្នក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវបយបញចេូលឡដងមីី្ូលឡប្បងនិងឡធ្វងការផ្្ល ស់ប្ដូរការកំែត់ BIOS ៃនកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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អ្នកអា្បឡង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដងមីីការពារសុវតថែិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យសមា្ង ត់ិ្ដល់ជូននូវសនិិសុខកប្មិតមូលរា្ឋ នសប្មាប់េិន្នន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិន្នន័យណដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ប្បសិនឡបងបមិនរានចាក់ឡសា ឬេុកឡចាលឡរាយោ្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសៃនពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំប្បព័ន្ធ

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

អ្នកអា្កំែត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអ្នកប្រប់ប្រង ឡៅឡពលសថែិតក្នុងសាថែ នភាព មិនរានកំែត ់ណតបាុឡណាោ ះ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងមីី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភា្ល មៗបនាទា ប់ពីថ្មពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡៅក្នុងឡអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយក System Securityឡហងយ្ុ្ Enter។
ឡអប្កង់ Security បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡប្ជងសយក System/Admin Password ឡហងយបឡង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅក្នុង្ឡនា្ល ះេំឡនរ បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មី ។
ឡប្បងការណែនាំដូ្ខាងឡប្កាមឡដងមីីិ្ដល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

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

3. បយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នករានបញចេូលមុនឡៅក្នុង្ឡនា្ល ះេំឡនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ែ្ម ីឡហងយ្ុ្ឡលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយសារមួយនងងឡស្នងសុំអ្នកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់ប្ដូរ។
5. ្ុ្ Y ឡដងមីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់ប្ដូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡិ្ដងមឡងងងវិញ។

ការលុប ឬផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្សាប់

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

ប្តូវធានាថ្ សាថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡរាះឡសារ (ឡៅក្នុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្សាប់។ អ្នកមិនអា្លុប ឬផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្សាប់ឡេ ប្បសិនឡបងសាថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡសារ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងមីី្ូលឡៅ System Setup សូម្ុ្ F2 ភា្ល មៗបនាទា ប់ពីថ្មពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡៅក្នុងឡអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយកSystem Securityឡហងយ្ុ្ Enter។
ឡអប្កង់ System Security (សនិិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡៅក្នុងឡអប្កង់ System Security (សនិិសុខប្បព័ន្ធ) ឡិទាមងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សាថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានឡរាះឡសា។
3. ឡប្ជងសយក System Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្សាប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្សាប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកផ្្ល ស់ប្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការទាមទារ។ ប្បសិនឡបងអ្នកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុបឡៅឡពលមានការទាមទារ។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយសារមួយនងងឡស្នងសុំអ្នកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់ប្ដូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដងមីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់ប្ដូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡិិងមនែ្មី។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានអុីនធជាែិត សូមណស្វងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិក្កយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ ឡវ្ខចេប់ វិក្កយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ ការាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell ិិល់នូវជឡប្មងសឡសបោំប្េរាមេូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ណប្បប្បួលឡៅរាមប្បឡេស និងិលិតិល ឡហងយនិងឡសបកម្មមួយ្ំនួនប្បណហលនមិនអា្មានឡៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ឡដងមីីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការោបំ្េណិ្នកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសបអតិែិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េោបំ្េរបស់អ្នក។
3. ឡិទាមងផ្ទា ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅក្នុងបញ្ជីេមា្ល ក់ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន់ ឡៅខាងឡប្កាមៃនេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំែឡសបកម្ម ឬោបំ្េណដលសមប្សបណិ្អកឡៅរាមតប្មូវការរបស់អ្នក។
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