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Identifier GUID-555C7D68-2D0D-43C9-9520-8F25EF666F08
Status Translation approved

ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
1. ភា្ជ ប់ណខសេថា្ពល និង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល

2. សូ្អនុែតតាតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង Windows ៖
a) ភា្ជ ប់មៅបណាដា ញ។

b) ្ូលរែនី Microsoft របស់អនែក ឬបមងកាងតរែនីថ្មី្ួយ។
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3. ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell ។

តារ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

SupportAssist —ពិនិត្យម្ងល និងអាប់មែតកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
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Identifier GUID-C8CD7D40-AFBA-444C-985E-A989F9CBD689
Status Translation approved

តួ
ជំពូកមនះបង្ហា ញពីេិែ្ឋភាពតួនមប្្ងនន្ួយរន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់មហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN នប់្ងណែរ។
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពមបងកខាង្ុខ
• េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិែ្ឋភាពកណនួងដាក់រាតនែ
• េិែ្ឋភាពខាងមប្កាយ
• េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្
• និយ្ន័យប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់

Identifier GUID-57C27416-CB8D-4E6F-B6FD-8C7B72992E62
Status Translation approved

េិែ្ឋភាពមបងកខាង្ុខ
GUID-57C27416-CB8D-4E6F-B6FD-8C7B72992E62
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1. ្ីប្កូហវេូន (នជមប្្ងស)
2. មល្បននកាម្រ៉ា  (នជមប្្ងស)
3. ពនួជាម្ួងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពមាា សុីនថត (នជមប្្ងស)
4. ្ីប្កូហវេូន (នជមប្្ងស)
5. ពនួជាម្ួងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម
6. ឧបករែ៍បំពងសំមងង

Identifier GUID-FCB9F661-7529-420E-B3C2-864BC42631D7
Status Translation approved

េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
GUID-FCB9F661-7529-420E-B3C2-864BC42631D7

1. រន្ធ Thunderbolt 3 ប្បម្េ C
2. ឧបករែ៍អានកាតប្បម្េ SD
3. ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត

Identifier GUID-4A708E25-8D4D-47E5-B877-4A87E3A9AEDC
Status Translation approved

េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
GUID-4A708E25-8D4D-47E5-B877-4A87E3A9AEDC

1. រន្ធកាស
2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ន្ួយ PowerShare
3. រន្ធណខសេសុែត្ថិភាព

Identifier GUID-BF056545-B2C0-4C88-ACED-2F1C82D5B655
Status Translation approved

េិែ្ឋភាពកណនួងដាក់រាតនែ
GUID-BF056545-B2C0-4C88-ACED-2F1C82D5B655
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1. ប៊ូតុងថា្ពល
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. ក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែ (នជមប្្ងស)
4. ឧបករែ៍អានកាតមប្បងសិនស័រ (នជមប្្ងស)
5. បន្ទះបាះ

Identifier GUID-9B0955ED-AC4C-459D-A0D8-10775608D014
Status Translation approved

េិែ្ឋភាពខាងមប្កាយ
GUID-9B0955ED-AC4C-459D-A0D8-10775608D014

1. រន្ធបណាតា ញ RJ45
2. រន្ធមអប្កង់ខានែ តតូ្
3. រន្ធ HDMI
4. រន្ធតំែ្រនតាម្ួងង
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Identifier GUID-31F84649-A3F5-4B74-9A97-01631E5A2AA6
Status Translation approved

េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្
GUID-31F84649-A3F5-4B74-9A97-01631E5A2AA6

1. សួ្កយីមហាមសងក្្ម

Identifier GUID-07C9F915-B569-4167-9783-D42E94A8D2EA
Status Translation approved

និយ្ន័យប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់
GUID-07C9F915-B569-4167-9783-D42E94A8D2EA

តារ៉ង 2. ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់មៅមលងកាតា រ្ុ្

ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់ ្ុខង្រ

Fn+ESC – ចាក់មស្ Fn អនុញ្ញា តឱ្យអនែកមប្បង មបងក/បិេ រងងប្រាប់្ុ្ Fn រានចាក់មស្ និងមដាះមស្។

Fn+F1 – បិេសំមងងអូឌីយាូ បិេ/មបងក អូឌីយាូបមណាតា ះអាសននែ។ កប្្ិតអូឌីយាូ្ុនមពលបិេប្តូែរានប្តងប់្កែិញបនា្ទ ប់ពីមដាះការបិេអូឌីយាូ។

Fn+F2 – បន្ថយ/ែកសំមងងអូឌីយាូ បន្ថយសំមងងអូឌីយាូរហូតែល់អប្បបរមា/បិេ។

Fn+F3 – បមងកាងន/បណន្ថ្សំមងងអូឌីយាូ បមងកាងនសំមងងអូឌីយាូរហូតែល់អតិបរមា។

Fn+F4 - បិេ្ីប្កូហវេូន ដាក់សំមងងស្្ង ត់មៅមលងផ្្ទ ំង្ីប្កូហវេូនមែង្្បីកុំឱ្យងអា្ថតសំមងងរាន។ មាន LED មៅមលងប្រាប់្ុ្្ុខង្រ F4 ណែលបញ្្ជ ក់អនែកមប្បងអំពី
ស្្ថ នភាពននលក្ខែៈពិមសសមនះ៖

• LED បិេ= ្ីប្កូហវេូនមានស្ត្ថភាពថតសំមងង
• LED មបងក = ្ីប្កូហវេូនរានបិេ និង្ិនអា្ថតសំមងងរានមេ

Fn+F6—ចាក់មស្រារអូស្ុះមងងង ប្តូែរានមប្បងនប្រាប់្ុ្ចាក់មស្ររារអូស្ុះមងងង។

Fn+F8 – មអប្កង់ LCD និង Projector កំែត់ការបង្ហា ញែីមែអូមៅមអប្កង់ LCD និងឧបករែ៍ែីមែអូខាងមប្ៅមៅមពលភា្ជ ប់ និងបង្ហា ញបមណាតា ះអាសននែ។

Fn+F9 – ណសវេងរក មធវេងែូ្ប្រាប់្ុ្ Windows + F មែង្្បីមបងកប្បអប់ Windows ណសវេងរក ។
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ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់ ្ុខង្រ

Fn+F10 – ពនួជា/ពនួជាមប្កាយ KB កំែត់កប្្ិតពនួជា/ពនួងមប្កាយកាដា រ្ុ្។ ែែតាននប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់តា្រយៈពនួជាែូ្ខាងមប្កា្បង្ហា ញមៅមពលណែលរាន្ុ្៖ បិេ, ប្សអាប់, ពនួជា។ 
សប្មាប់ព័ត៌មានល្្អិតបណន្ថ្ សូ្ម្ងលណ្នែកពនួជា/ពនួជាមប្កាយកាដា រ្ុ្។

Fn+F11 - ថតមអប្កង់ មប្បងងនប្រាប់្ុ្ថតមអប្កង់

Fn+F12 – Insert មប្បងងនប្រាប់្ុ្ Insert (បញចេូល)

Fn+RightCtrl – ្ុជានុយម៉ៅា ស៍ស្តា ំ មប្បងនប្រាប់្ុ្្ុជានុយម៉ៅា ស៍ស្តា ំ។ (មៅកាត់ ្ុជានុយ Right-Click)

Fn+េសសេប្េនិ្ខាងម្វេង—មែង្ មប្បងងនប្រាប់្ុ្េំព័រមែង្។

Fn+េសសេប្េនិ្ខាងស្តា ំ – ្ុងមប្កាយ មប្បងងនប្រាប់្ុ្េំព័រ្ុងមប្កាយ

Fn+B – Pause/Break មប្បងងនប្រាប់្ុ្ Pause/Break ។ នពិមសស, Fn+B = Pause និង Fn+Ctrl+B = Break ។

Fn+ប្រាប់្ុ្ប្ពនញមងងងមលង – បន្ថយពនួជា បន្ថយកប្្ិតពនួជារបស់ LCD សប្មាប់ការ្ុ្រហូតកប្្ិតអប្បរមា។ សប្មាប់ព័ត៌មានល្្អិត សូ្អានណ្នែកកប្្ិតពនួជា LCD ។

Fn+ប្រាប់្ុ្ប្ពនញ្ុះមប្កា្ – បមងកាងនពនួជា បមងកាងនកប្្ិតពនួជារបស់ LCD សប្មាប់ការ្ុ្រហូតកប្្ិតអតិបរមា។ សប្មាប់ព័ត៌មានល្្អិត សូ្អានណ្នែកកប្្ិតពនួជា LCD ។

Fn+Home - មបងក/បិេែិេ្យុ បិេមបងកមលងការបិេនិងមបងកែិេ្យុទាងំអស់ ឧទាហរែ៍ WLAN, WWAN និងប៊ួូធូស។

Fn+End - មែក ដាក់ប្បព័ន្ធមៅកនែុងស្្ថ នភាព ACPI S3 និង្ិនឱ្យប្បព័ន្ធភាញា ក់។
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Identifier GUID-AB67ED37-0818-4592-A25C-F04B3A73C18D
Status Translation approved

លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ
្ំណា ំការ្តាល់មអាយទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលតា្តំបន់ ។ លក្ខែៈបម្ចេកមេសខាងមប្កា្មនះប្រាន់ណតនការតប្្ូែមដាយ្្បាប់មែង្្បីភា្ជ ប់ន្ួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែកបាុមណាោ ះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្សតាីពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅ Help and Support 

មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows របស់អនែកមហងយមប្ជងសមរីសជមប្្ងសមែង្្បីម្ងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បធានបេ :

• លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស
• មរាលនមយ៉រាយរាំប្េ

Identifier GUID-6C2DB498-C9AF-4FB0-B02D-282650C9E131
Status Translation approved

លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស
GUID-6C2DB498-C9AF-4FB0-B02D-282650C9E131

្ំណា ំការ្តាល់មអាយទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលតា្តំបន់ ។ លក្ខែៈបម្ចេកមេសខាងមប្កា្មនះប្រាន់ណតនការតប្្ូែមដាយ្្បាប់មែង្្បីភា្ជ ប់ន្ួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែកបាុមណាោ ះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅ Help and Support 

(ជំនួយ និងការរាំប្េ) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការែីនែូរបស់អនែកមហងយមប្ជងសមរីសជមប្្ងសមែង្្បីម្ងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

Identifier GUID-46A65FAB-9643-4AF8-897A-31B254FAB6ED
Status Translation approved

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
GUID-46A65FAB-9643-4AF8-897A-31B254FAB6ED

តារ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំឈីប សំែុំឈីប Intel CM246

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit កនែុង្ួយឆាណនល (សរុប 128 bit)

FLASH EPROM 48 kHz

PCIe bus 8 Gbps

ម្វហវេកង់បងសខាងមប្ៅ DMI 3.0-8GT/s

Identifier GUID-FA035465-9AE5-4548-B649-3489225799BC
Status Translation approved

អង្គែំមែងរការ
GUID-FA035465-9AE5-4548-B649-3489225799BC

្ំណា ំ្ំនួនអង្គែំមែងរការ្ិនណ្ននរង្វេ ស់ននការែំមែងរការមេ។ ការមានអង្គែំមែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលតា្តំបន់/ប្បមេស។
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តារ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអង្គ្ងចាំ

ប្បម្េ UMA ប្កាហវេិក

Intel I5-9400H ជំនាន់េី 9 (សនែូល 4 / 8 TH / 2.5 Ghz រហូតែល់ 4.3 GHz / ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 
8 M / 45 W)

Intel UHD 630 នប់

Intel I7-9750H ជំនាន់េី 9 (សនែូល 6 / 12 TH / 2.6 Ghz រហូតែល់ 4.5 GHz /ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 
12 M / 45 W)

Intel UHD 630 នប់

Intel I7-9850H ជំនាន់េី 9 (សនែូល 6 / 12 TH / 2.6 Ghz រហូតែល់ 4.6 GHz / ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 
12 M / 45 W)

Intel UHD 630 នប់

Intel I9-9880H ជំនាន់េី 9 (សនែូល 8 / 16 TH / 2.3 GHz រហូតែល់ 4.8 GHz / ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 
16 M / 45 W)

Intel UHD 630 នប់

Intel I9-9980HK ជំនាន់េី 9 (សនែូល 8 / 16 TH / 2.4 GHz រហូតែល់ 5.0 GHz / ឃំួ្ង
សមា្ង ត់ 16 M / 45 W)

Intel UHD 630 នប់

Intel Xeon E-2276M ជំនាន់េី 9 (សនែូល 6 / 12 TH / 2.8 GHz រហូតែល់ 4.7 GHz / 
ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 12 M / 45 W)

Intel UHD P630 នប់

Intel Xeon E-2286M ជំនាន់េី 9 (សនែូល 8 / 16 TH / 2.4 Ghz រហូតែល់ 5.0 GHz / 
ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 16 M / 45 W)

Intel UHD P630 នប់

Identifier GUID-C8A070CC-7772-48FD-BDDC-84B148AFE28E
Status Translation approved

អង្គ្ងចាំ
GUID-C8A070CC-7772-48FD-BDDC-84B148AFE28E

តារ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 8 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 128 GB

្ំនួនរន្ធ 4 SODIMM

រានរាបំ្េអង្គ្ងចាំអតិបរមាកនែុង្ួយរន្ធ 32 GB

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ • 8 GB - 1 x 8 GB
• 16 GB - 1 x 16 GB
• 16 GB - 2 x 8 GB
• 32 GB - 1 x 32 GB
• 32 GB - 2 x 16 GB
• 32 GB - 4 x 8 GB
• 64 GB - 4 x 16 GB
• 64 GB - 2 x 32 GB
• 128 GB - 4 x 32 GB

ប្បម្េ DDR4 SDRAM ECC និងអង្គ្ងចាំ្ិនណ្ន ECC

មល្បនន • 2666 MHz
• 3200 MHz

តារ៉ង 6. ការកំែត់្ំនួនអង្គ្ងចាំ

DIMM Sku ការអនុែតតា

X1 B
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DIMM Sku ការអនុែតតា

X2 B+D

X3 A+B+C+D

េីតាងំឆាណែល A, B, C, D៖

1. B និង D មៅមប្កា្កាតា រ្ុ្– រន្ធ B មៅជិតបន្ទះបាះ និងរន្ធ D មៅជិត LCD
2. A និង C មៅមប្កា្រាត– រន្ធ C មៅជិតរន្ធ ម្ញ/្ូលខាងមប្កាយ និងរន្ធ A មៅជិតថ្ម

Identifier GUID-12B831A0-7A84-4B58-A94E-626AEE942DAF
Status Translation approved

ការរក្សាេុក
GUID-12B831A0-7A84-4B58-A94E-626AEE942DAF

តារ៉ង 7. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្្ទុក

ប្បម្េ កតាតា សំែុំណបបបេ អនតារ្ុខ ជមប្្ងសសនតាិសុខ ស្ត្ថភាព

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង (SSD) ្ំនួនបី M.2 2280 • PCIe 3x4 NVMe រហូតែល់ 
32 Gbps

SED • រហូតែល់ 512 GB
• រហូតែល់ 2 TB

ប្ដាយថាសរឹង (HHD) 2.5" ្ំនួន្ួយ 
ន្ួយថ្ម 4 ប្រាប់បាុមណាោ ះ

ប្បណហល (2.760 x 3.959 x 
0.374 អុីញ)

SATA AHCI រហូតែល់ 6 Gbps SED FIPS រហូតែល់ 2 TB

Identifier GUID-70E09793-4954-4203-81DE-68676DFDD098
Status Translation approved

ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
GUID-70E09793-4954-4203-81DE-68676DFDD098

តារ៉ង 8. លក្ខែៈបម្ចេកមេសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ រន្ធ SD-card ្ួយ

កាតណែលរានរាបំ្េ • SD
• SDHC
• SDXC

Identifier GUID-38D89CB1-6BA1-4671-BCB2-AF563A237491
Status Translation approved

អូឌីយាូ
GUID-38D89CB1-6BA1-4671-BCB2-AF563A237491

តារ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3281

ប្បម្េ អូឌីយាូកប្្ិតខ្ពស់បួនឆាណនល

ឧបករែ៍បំពងសំមងង ពីរ (េិសមៅឧរាល័រ)

អនតារ្ុខ • ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល
• កាសមសតារីអូ
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• កាសមសតាមរាអូ
• មសតាមរាអូ្ូល
• ្ីប្កូហវេូន្ូល
• មសតាមរាអូម្ញ

អំ្ួីឧរាល័រខាងកនែុង 2W (RMS) កនែុង្ួយឆាណនល

Identifier GUID-A615A91F-1CBF-43D0-845B-AEC6EB03F40F
Status Translation approved

ែីមែអូ
GUID-A615A91F-1CBF-43D0-845B-AEC6EB03F40F

តារ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកែីមែអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បម្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បម្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ៅ រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD 
Graphics 630

UMA • អង្គែំមែងរការ Intel 
Core i5

• អង្គែំមែងរការ Intel 
Core i7

• អង្គែំមែងរការ Intel 
Core i9

រានរួ្បញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក HDMI/DP/eDP 4096×2304

Intel UHD 
Graphics P630

UMA Intel Xeon រានរួ្បញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក HDMI/DP/eDP 4096×2304

Radeon Pro WX 
3200

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ NA GDDR5 4 GB HDMI/mDP/eDP/ 
USB-C

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 30 Hz ្ួយ

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 60 Hz ពីរ

• HDMI 2.0 - 4096 
x 2160 (4K) @ 
60 Hz

Nvidia Quadro 
T1000

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ NA GDDR5 4 GB eDP/mDP/HDMI/
Type-C

ឌីជីថលអតិ៖

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 30 Hz 
(mDP/ប្បម្េ c មៅ 
DP) ្ួយ

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 60 Hz 
(mDP/ប្បម្េ c មៅ 
DP) ពីរ

Nvidia Quadro 
T2000

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ NA GDDR5 4 GB eDP/mDP/HDMI/
Type-C

ឌីជីថលអតិ៖

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 30 Hz 
(mDP/ប្បម្េ c មៅ 
DP) ្ួយ

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 60 Hz 

លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ 15



ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បម្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បម្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ៅ រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

(mDP/ប្បម្េ c មៅ 
DP) ពីរ

NVIDIA Quadro 
RTX3000

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ NA GDDR6 6 GB eDP/mDP/HDMI/
Type-C

ឌីជីថលអតិ៖

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 30 Hz 
(mDP/ប្បម្េ c មៅ 
DP) ្ួយ

• រន្ធ DisplayPort 1.4 
- 7680 x 4320 
(8k) @ 60 Hz 
(mDP/ប្បម្េ c មៅ 
DP) ពីរ

Identifier GUID-C9367232-3FD0-4D80-BBB5-51F807DC5D2D
Status Translation approved

កាម្រ៉ា
GUID-C9367232-3FD0-4D80-BBB5-51F807DC5D2D

តារ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រុែភាពបង្ហា ញ កាម្រ៉ា ៖

• រូបភាពហនែងង៖ 0.92 ម្ហា្គ ្ិកណសល
• ែីមែអូ៖ 1280x720 (HD) មៅ 30 fps

កាម្រ៉ា អុីនប្ហាា មរែ (នជមប្្ងសមៅមលង FHD ្ិនបាះ)៖

• រូបភាពមៅហនែងង៖ 0.30 ម្ហាកា ្ិ្ណសល
• ែីមែអូ៖ 340x340 មៅ 60 fps

្ុំម្ងលតា្អងកាត់ប្េូង • កាម្រ៉ា កំ រិត 86.7 ែជាមប្ក
• កាម្រ៉ា កំ រិត 70 ែជាមប្ក

Identifier GUID-7FABCEF2-CCE2-4C97-9B81-990705AC0394
Status Translation approved

េំនាក់េំនង
GUID-7FABCEF2-CCE2-4C97-9B81-990705AC0394

តារ៉ង 12. េំនាក់េំនង

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អាដាប់ធ័របណាតា ញ រានរួ្បញចេូល Intel i219LM10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45) ន្ួយ Intel 
Remote Wake UP និង PXE

ឥតណខសេ • Wi-Fi 802.11n/ac តា្រយៈ M.2
• ប៊ួូធូស

Identifier GUID-A806065C-834A-485A-A5ED-31F95B3855B8
Status Translation approved

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
GUID-A806065C-834A-485A-A5ED-31F95B3855B8

16 លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ



តារ៉ង 13. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ SD 4.0

ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត សតាង់ដារ

USB រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ្ំនួនពីរ

សនតាិសុខ រន្ធមស្រ៉ង្តុមកាែ

រន្ធែកឃីង រាបំ្េណខសេែុំបំណបក

អូឌីយាូ • រន្ធកាស
• ្ីប្កូហវេូនអាមរាកាត់បន្ថយសម្ួងរំខាន

ែីមែអូ • រន្ធ DisplayPort តូ្ 1.4
• HDMI 2.0

អាដាប់ធ័របណាតា ញ រន្ធភា្ជ ប់ RJ-45 ្ួយ

Thunderbolt រន្ធ Thunderbolt 3 ប្បម្េ C ្ំនួនពីរ

Identifier GUID-A1EAB32E-34DB-4ACB-84D2-DB4E45D2E4FA
Status Translation approved

ស្្ម តកាតឥតភា្ជ ប់
GUID-A1EAB32E-34DB-4ACB-84D2-DB4E45D2E4FA

តារ៉ង 14. ស្្ម តកាតឥតភា្ជ ប់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ ស្្ម តកាត FIPS 201

ែិញ្ញា បនបប្ត ISO ISO14443A

Identifier GUID-FEF2EDC3-330B-4940-872A-8E8217388918
Status Translation approved

មអប្កង់
GUID-FEF2EDC3-330B-4940-872A-8E8217388918

តារ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ • 15.6 អុីញ FHD WVA, 1920x1080 AG, NT, សំែុំពែ៌ 45% NTSC
• 15.6 អុីញ FHD WVA, 1920x1080 AG, NT, សំែុំពែ៌ 72% NTSC
• 15.6 អុីញ FHD WVA, 1920x1080 TL, បាះ, សំែុំពែ៌ 72% NTSC
• 15.6 អុីញ UHD WVA, 3840x2160 AG, NT, សំែុំពែ៌ 100% Adobe

អាងំតង់សុីមត/ពនួជា (ធ្្មតា) • 220 nits (សំែុំពែ៌ FHD 45%)
• 300 nits (សំែុំពែ៌ FHD 72%)
• 400 nits (សំែុំពែ៌ UHD Adobe 100%)

ក្្ពស់ (តំបន់សក្្ម) • FHD - 193.59 ្្ (7.62 អុីញ)
• UHD - 194.40 ្្ (7.65 អុីញ)

េេងង (តំបន់សក្្ម) • FHD - 344.16 ្្ (13.55 អុីញ)
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• UHD - 345.60 ្្ (13.61 អុីញ)

អងកាត់ប្េូង • FHD - 394.87 ្្ (15.60 អុីញ)
• UHD - 396.52 ្្ (15.60 អុីញ)

ម្ហា្គ ្ិ្ណសល • FHD - 2.07
• UHD - 8.29

្ិ្ណសលកនែុង្ួយអុីញ (PPI) • FHD - 141
• UHD - 282

សមាមាប្តភាព្្ទុយរានែ • FHD - 700:1
• UHD - 1000:1

អប្តារីម្វហវេស 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្តាក (អប្បរមា) 80/80 ែជាមប្ក

ការម្ងលពី្ុំបញររ (អប្បរមា) 80/80 ែជាមប្ក

កប្្ិត្ីកណសល • FHD - 0.179 ្្
• UHD - 0.090 ្្

ការមប្បងប្រាស់ថា្ពល (អតិបរមា) • 4.2 W (សំែុំពែ៌ FHD 45%)
• 6.2 W (សំែុំពែ៌ FHD 72%)
• 10 W (សំែុំពែ៌ UHD Adobe 100%)

Identifier GUID-03F4F0C4-098C-476E-9069-83A8C288CD64
Status Translation approved

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
GUID-03F4F0C4-098C-476E-9069-83A8C288CD64

តារ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាតា រ្ុ្

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ • 103 (អាម្រិក និងកាណាដា)
• 104 (អជារាុប)
• 106 (មប្បសុីល)
• 107 (ជបាុន)

េំហំ េំហំមពញ

• ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត X = 19.00 ្្
• ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត Y = 19.00 ្្

កាដា រ្ុ្មានពនួជាម្ួងងខាងមប្កាយ នជមប្្ងស

េប្្ង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

Identifier GUID-EB6BC102-239E-453D-AF2E-80719DDAFFD4
Status Translation approved

បន្ទះបាះ
GUID-EB6BC102-239E-453D-AF2E-80719DDAFFD4
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តារ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបន្ទះបាះ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រុែភាពបង្ហា ញ • មែក៖ 1048
• ឈរ៖ 984

ែិមាប្ត • េេងង៖ 3.92 អុីញ (99.50 ្្)
• ក្្ពស់៖ 2.09 អុីញ (53 ្្)

ពហុបាះ កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកាយែិការប្មា្នែមទាល និងពហុប្មា្នែ

Identifier GUID-CF5E6A1E-87A9-4EDC-828D-A19560B4D090
Status Translation approved

ថ្ម
GUID-CF5E6A1E-87A9-4EDC-828D-A19560B4D090

តារ៉ង 18. ថ្ម

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ • 64 WHr លី្ូ្អុីយាុង បាូលីណ្រ 4 ប្រាប់ន្ួយ ExpressCharge
• 97 WHr លី្ូ្អុីយាុង បាូលីណ្រ 6 ប្រាប់ន្ួយ ExpressCharge
• 97 WHr លី្ូ្អុីយាុង បាូលីណ្រ 6 ប្រាប់ន្ួយការធានាបីឆានែ ំ

ខានែ ត 1. លី្ូ្អុីយាុង "ស្្ម ត" 64 WHr

• ប្បណែង - 222.40 ្្ (8.76 អុីញ)
• េេងង - 73.80 ្្ (2.90 អុីញ)
• ក្្ពស់ - 11.15 ្្ (0.44 អុីញ)
• េ្្ងន់ - 298.00 ប្ក

2. លី្ូ្អុីយាុង "ស្្ម ត" 97 WHr

• ប្បណែង - 332.00 ្្ (13.07 អុីញ)
• េេងង - 73.80 ្្ (2.90 អុីញ)
• ក្្ពស់ - 11.15 ្្ (0.439 អុីញ)
• េ្្ងន់ - 445.00 ប្ក

េ្្ងន់ (អតិបរមា) • 64 WHr - 2.98 រក (0.66 មផ្ន)
• 97 WHr - 4.45 រក (0.98 មផ្ន)

កមួាងំនែាូល៍ • 64 WHr - 7.8 VDC
• 97 WHr - 11.4 VDC

អាយុកាលជីែិត ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈមពលស្កថ្មមៅមពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) 4 មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំនក់ោក់

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ ែំមែងរការ 0°C មៅ 35°C (32°F មៅ 95°F)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -40°C មៅ 65°C (-40°F មៅ 149°F)

ថ្មប្រាប់សំណបាត ML1220

Identifier GUID-5A86FCD1-CE3F-4CCC-A990-F468437723B3
Status Translation approved

អាដាប់េ័រថា្ពល
GUID-5A86FCD1-CE3F-4CCC-A990-F468437723B3
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តារ៉ង 19. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាដាប់េ័រថា្ពល

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ អាដាប់េ័រ W 180

កមួាងំែូលម្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC

្រនតាម្ួងង្ូល (អតិបរមា) 180 W - 2.34 A

ម្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz មៅែល់ 60 Hz

្រនតាម្ួងងម្ញ 180 W - 9.23 A (បនតា)

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍ម្ួងង្ូល 19.5 VDC

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (កំពុងែំមែងរការ) 0º រហូតែល់ 40º C (32º រហូតែល់ 104º F)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (្ិនកំពុងែំមែងរការ) 40º រហូតែល់ 70º C (-40º រហូតែល់ 158º F)

Identifier GUID-88DFA511-E1E7-484E-847B-E0BDC2FDD32E
Status Translation approved

ែិមាប្ត និងេ្្ងន់
GUID-88DFA511-E1E7-484E-847B-E0BDC2FDD32E

តារ៉ង 20. ែិមាប្ត និងេ្្ងន់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ ក្្ពស់ខាង្ុខ (បាះ) - 1.02 អុីញ (25.9 ្្)

ក្្ពស់ខាងមប្កាយ (បាះ) - 1.21 អុីញ (30.85 ្្)

ក្្ពស់ខាង្ុខ (្ិនបាះ) - 0.98 អុីញ (25.0 ្្)

ក្្ពស់ខាងមប្កាយ (្ិនបាះ) - 1.18 អុីញ (29.97 ្្)

ក្្ពស់ខាង្ុខ (រប្្ប AI) - 0.94 អុីញ (24.0 ្្)

ក្្ពស់ខាងមប្កាយ (រប្្ប AI) - 1.19 អុីញ (30.4 ្្)

េេងង 14.87 អុីញ (377.60 ្្)

ជមប្៉ៅ 9.89 អុីញ (251.30 ្្)

េ្្ងន់ ចាប់ម្តាង្មៅេ្្ងន់ 5.57 មផ្ន (2.52 រក)

Identifier GUID-4CB9AD64-6390-4983-97F3-D866FC231FCF
Status Translation approved

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
GUID-4CB9AD64-6390-4983-97F3-D866FC231FCF

តារ៉ង 21. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាបំ្េ • Windows 10 Home (64 bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Windows 10 Pro សប្មាប់ Workstations (64-bit)
• Ubuntu 18.04 LTS (64bit)
• Red Hat Linux Enterprise 7.5
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Identifier GUID-E611ABC9-CFBE-4A70-946C-B0CD25194FAD
Status Translation approved

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
GUID-E611ABC9-CFBE-4A70-946C-B0CD25194FAD

កប្្ិតបាះពាល់មានកនែុងខ្យល់៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មដាយ ISA-S71.04-1985

តារ៉ង 22. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្ិតសីតុែហា ភាព 0°C មៅ 35°C (32°F មៅ 95°F) -40°C មៅ 65°C (-40°F មៅ 149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 20% មៅ 80% (្ិនកក)
្ំណា ំសីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្នអតិបរមា = 26°C

20% មៅ 95% (្ិនកក)
្ំណា ំសីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្នអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) 105 G † 40 G‡

Altitude (អតិបរមា) -15.2 ្ រហូតែល់ 3048 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល់ 10,000 ហវេីត) -15.2 ្ រហូតែល់ 10,668 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល ់35,000 ហវេីត)

* រានងស់ណែងមដាយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលក្បាលប្ដាយថាសរឹងស្ថិមៅេីតាំងមៅមស្ងប្។

Identifier GUID-8C7FF580-8C61-448B-AC43-E337C19EBB96
Status Translation approved

មរាលនមយ៉រាយរាបំ្េ
GUID-8C7FF580-8C61-448B-AC43-E337C19EBB96

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្សតាីពីមរាលនមយ៉រាយរាំប្េ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង្ូលដា្ឋ ន PNP13290, PNP18925, និង PNP18955។
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https://kb.dell.com/infocenter/index?page=content&id=PNP13290
https://kb.dell.com/infocenter/index?page=content&id=PNP18925
https://kb.dell.com/infocenter/index?page=content&id=PNP18955


Identifier GUID-A0100BF3-30E3-471A-8D1A-A77C0E46345F
Status Translation approved

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
ការែំមងងងប្បព័ន្ធឲ្យអនែកប្រប់ប្រងហាែណែរ និងជមប្្ងសកប្្ិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំែតប់្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

• ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនា្ទ ប់ពីអនែកបណន្ថ្ ឬយកហាតណែរម្ញ
• ម្ងលការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធហាតណែរប្បព័ន្ធ
• មបងក ឬបិេឧបករែ៍រួ្បញចេូលរានែ
• កំែត់កប្្ិតប្រប់ប្រងែំមែងរការ និងថា្ពល
• ប្រប់ប្រងសនតាិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ប្បធានបេ :

• ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំដាប់ប៊ូត
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់មែត BIOS កនែុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

Identifier GUID-E8E05C46-BC9D-4CF1-AC84-34B87FDCCFB7
Status Translation approved

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
GUID-E8E05C46-BC9D-4CF1-AC84-34B87FDCCFB7

ប្បយ័តនែ ប្បសិនមបងអនែក្ិនណ្ននអនែកជំនាញមប្បងកុំព្យនេ័រមេ សូ្កុំបតាូរការកំែត់មៅកនែុងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS ។ ការផួ្ស់បតាូរខួះអា្មធវេងឱ្យកុំព្យូេ័ររបស់អនែកែំមែងរការ្ិនប្តង្ប្តូែ។

្ំណា ំ្ុនមពលអនែកបតាូរក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS មយងងសូ្ណែនាំឱ្យអនែកសរមសរព័ត៌មានមអប្កង់ក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់នឯកស្រមយ៉ងមៅនថ្ងមប្កាយ។

មប្បងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់មរាលបំែង្ួយ្ំនួនែូ្ខាងមប្កា្៖

• េេួលរានព័ត៌មានអំពីហាែណែរណែលរានែំមងងងមៅកនែុងកុំព្យូេ័ររបស់អនែកែូ្ន្ំនួន RAM និងេំហំននប្ដាយថាសរឹង្ងណែរ។
• ផួ្ស់បតាូរព័ត៌មានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធ។
• ែំមងងង ឬផួ្ស់បតាូរជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមដាយអនែកមប្បង ែូ្នពាក្យសមា្ង ត់អនែកមប្បង ប្បម្េប្ដាយថាសរឹងណែលរានែំមងងង និងការមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ូលដា្ឋ នណា្ួយ។

Identifier GUID-8FC0315F-0CBF-461A-996F-54A98F99D05A
Status Translation approved

្ុជានុយប៊ូត
GUID-8FC0315F-0CBF-461A-996F-54A98F99D05A

្ុ្ <F12> មៅមពលណែលងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីចាប់ម្តាង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយន្ួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តង្ប្តូែសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសែំមងងង BIOS និងការែិនិ្្ឆ័យក៏ប្តូែរានបញចេូលកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា្ប៊ូត
រានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍នក់ោក់ណា្ួយ ឬមែង្្បីបង្ហា ញនូែការែិនិ្្ឆ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមធវេងការផួ្ស់បតាូរនូែលំដាប់ប៊ូតណែលប្តូែរាន្្ទុកមៅកនែុង BIOS មងងយ។

ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI ៖

• Windows Boot Manager (អនែកប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)

•

• ជមប្្ងសម្សេងមេសត៖

4
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• ែំមងងង BIOS
• BIOS Flash Update (ការអាប់ណែតផួ្ស់ BIOS)
• ការែិនិ្្ឆ័យ
• Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំែត់្ាូែប៊ូត)

Identifier GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790
Status Translation approved

ប្រាប់្ុ្រុករក
GUID-7A7EB30A-4A48-422B-AE30-B8DC236A1790

្ំណា ំ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភារមប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងប្តូែរានថតេុក បាុណនតា្ិនទានម់ានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្តាណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងសយកតន្ួមៅកនែុងប្បអប់ណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុែតតាតា្តំែមៅកនែុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មថប) ផួ្ស់េីមៅន្្ទមផ្តា តបនា្ទ ប់។

Esc បនដាមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រ្ួយឲ្យអនែកប្តូែរក្សាការផួ្ស់បដាូរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

Identifier GUID-39EA0288-9174-49B6-ABA2-37C542A11FC5
Status Translation approved

លំដាប់ប៊ូត
GUID-39EA0288-9174-49B6-ABA2-37C542A11FC5

លំដាប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងលំដាប់ប៊ូតណែលកំែត់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ និងប៊ូតមដាយផ្្ទ ល់មៅឧបករែន៍ក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្ដាយអុបេិ្ ឬប្ដាយថាសរឹង)។ អំងុងមពលមតសដាមដាយខួននឯងមលងថា្ពល (POST), មៅមពលនិ្ិតតាសញ្ញា  Dell ម្ញមងងង អនែកអា្៖

• Access System Setup (្ូលែំមែងរការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មដាយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2
• នាំយក្ុជានុយប៊ូត្ួយែងមងងង្កមដាយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12

្ុជានុយប៊ូត្ួយែងបង្ហា ញឧបករែ៍ណែលអនែកអា្ប៊ូតពីរួ្ទាងំជមប្្ងសែិនិ្្ឆ័យ។ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរួ្មាន៖ ជមប្្ងស្ជានុយប៊ូតមានែូ្ន៖

• ប្ដាយ្ល័ត (មបងមាន)
• ប្ដាយ STXXXX

្ំណា ំXXX សមា្គ ល់មលខប្ដាយ SATA។

• ប្ដាយអុបេិ្ (មបងមាន)
• ប្ដាយថាសរឹង SATA (មបងមាន)
• ការែិនិ្្ឆ័យ

្ំណា ំការមប្ជងសយក Diagnostics(ការែិនិ្្ឆ័យ)នងងបង្ហា ញមអប្កង ់ePSA diagnostics(ការែិនិ្្ឆ័យ ePSA) ។

មអប្កង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជមប្្ងស្ូលមប្បងមអប្កង់ (System Setup) ែំមងងងប្បព័ន្ធ្ងណែរ។

Identifier GUID-C0B6998F-EFAC-4D0B-93C6-EC55A64E0F81
Status Translation approved

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
GUID-C0B6998F-EFAC-4D0B-93C6-EC55A64E0F81

្ំណា ំអាប្ស័យមលង មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។
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Identifier GUID-A4C4AA55-8F17-464E-8746-72C606137E37
Status Translation approved

ជមប្្ងសេូមៅ
GUID-A4C4AA55-8F17-464E-8746-72C606137E37

តារ៉ង 23. េូមៅ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន ណ្នែកមនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិមសសរបស់ហាែណែរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្្ថ នភាពថ្ម និងប្បម្េអាដាប់េ័រ AC ណែលរានភា្ជ ប់មៅកុំព្យូេ័រ។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកផួ្ស់បតាូរលំដាប់ណែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្ណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• Windows Boot Manager
• ជមប្្ងសបញ្ជីប៊ូត

អនុញ្ញា តមអាយអនែកបតាូរជមប្្ងសបញ្ជីប៊ូត

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ឧបករែ៍ចាស់ៗខាងមប្ៅ
• UEFI—លំនាមំែង្

ជមប្្ងសប៊ូតកប្្ិតខ្ពស់ អនុញ្ញា តមអាយអនែកមបងកជមប្្ងស ROMs ចាស់ៗ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងកជមប្្ងស ROMs ចាស់ៗ—លំនាំមែង្
• មបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្ញា តមអាយអនែកប្រប់ប្រងថាមតងប្បព័ន្ធ្តាល់ែំែងងែល់អនែកមប្បងប្រាស់ មអាយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់មពល្ូលមៅកាន់ណ្នែកប៊ូត UEFI ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ននិ្ចេ, មលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង—លំនាំមែង្
• នានិ្ចេ
• ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនែកផួ្ស់បដាូរកាលបរិម្្ឆេ និងមពលមែោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិម្្ឆេ និងមពលមែោប្បព័ន្ធ នងងមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។

Identifier GUID-6BE33FA2-0C99-41C5-9664-C471B9B87B83
Status Translation approved

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
GUID-6BE33FA2-0C99-41C5-9664-C471B9B87B83

តារ៉ង 24. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ ឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ បណាដា ញរួ្។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• រានមបងក
• មបងក w/PXE—លំនាំមែង្
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ហាែប្ដាយ SATA ណែលរានរួ្បញចេូល។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• AHCI
• RAID មបងក—លំនាំមែង្

្ំណា ំSATA ប្តូែរានកំែត់មែង្្បីរាំប្េ្ាូែ RAID ។

Drives អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេប្ដាយម្សេងៗមៅមលងប្បព័ន្ធ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• SATA-1
• SATA–4
• M.2 PCI-e SSD-0
• M.2 PCIe SSD-1

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

SMART Reporting ណ្នែកមនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាបប់្ដាយរួ្ណែលប្តូែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ បម្ចេក ែិេ្យាមនះនណ្នែកននលក្ខែៈ
ពិមសសរបស់ស្្ម ត (បម្ចេកែិេ្យារ៉យការែ៍ និងែិភារតា្ដានខួននឯង) ។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេតា្លំនាមំែង្។

• មបងកការរ៉យការែ៍ស្្ម ត

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ USB ខាងកនែុង ឬរានរួ្បញចេូល។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងកការរាំប្េប៊ូតតា្ USB
• អា្មបងករន្ធ USB ខាងមប្ៅ

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

្ំណា ំកាតា រ្ុ្ USB និងកែដាុ រ ណតងណតែំមែងរការមៅកនែុងការែំមងងង BIOS មដាយ្ិនរិតពីការកំែត់ទាំងមនះ។

ការកំែត់ Dell ប្បម្េ C Dock ណតងណតអនុញ្ញា តែុំបំណបក Dell ។ ការកំែត់មនះបាះពាល់ែល់រន្ធប្បម្េ C ណែលរានភា្ជ ប់មៅនងងែុំបំណបក Dell WD ឬ TB ។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាដាប់េ័រ Thunderbolt អា្ឱ្យអនែកកំែត់សនតាិសុខអាដាប់េ័រ Thunderbolt មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងកការរាំប្េបម្ចេកែិេ្យា Thunderbolt—តា្លំនាមំែង្
• មបងកការរាំប្េប៊ូតតា្អាដាប់េ័រ Thunderbolt
• មបងក្ាូឌុល្ុនប៊ូតតា្អាដាប់េ័រ Thunderbolt

មប្ជងសមរីសជមប្្ងស្ួយ៖

• កប្្ិតសនតាិសុខ - រា្ម នសនតាិសុខ
• កប្្ិតសនតាិសុខ - ការ្តាល់សិេ្ធិអនែកមប្បង—តា្លំនាមំែង្
• កប្្ិតសនតាិសុខ - ភា្ជ ប់សនតាិសុខ
• កប្្ិតសនតាិសុខ - សប្មាប់ណតរន្ធមអប្កង់បាុមណាោ ះ

កុងតាក់សវេ័យប្បែតតាិ Thunderbolt អនុញ្ញា តជមប្្ងសកុងតាក់សវេ័យប្បែតតាិ thunderbolt ។

USB PowerShare កណនួងមនះកំែត់លក្ខែៈពិមសសននលក្ខែៈ USB PowerShare ។ កណនួងមនះអនុញ្ញា តឱ្យអនែកស្កឧបករែ៍ខាងមប្ៅមដាយ
មប្បងថា្ពលថ្មប្បព័ន្ធណែលរានរក្សាេុកតា្រយៈរន្ធ USBShare PowerShare (រានបិេតា្លំនាមំែង្) ។

• មបងកែំមែងរការ USB PowerShare

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖ តា្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមបងកអូឌយីូ ប្តូែរានមប្ជងសមរីស។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងកន្ាប្កូហវេូន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 25



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Keyboard Illumination ្ុខង្រមនះឲ្យអនែកមប្ជងសមរីស្ាូែប្បតិបតតាិការរបស់លក្ខែៈពិមសសនន keyboard illumination ។ កប្្ិតពនួជាកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ពី 
0% មៅ 100%។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• រានបិេ
• ប្សអាប់
• ្ួជា—លំនាមំែង្

រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មពលមៅមពលស្កថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មៅមពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូែរានមដាត្ូលកនែុងប្បព័ន្ធ។ រយៈមពលននការបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្
មានប្បសិេ្ធភាពណតមពលពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ប្តូែមបងកបាុមណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មពលមៅមពលស្កថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មៅមពលប្បព័ន្ធកំពុងែំមែងរការមៅមលងថា្ពលថ្មបាុមណាោ ះ។ រយៈមពលននការបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ
្ុ្មានប្បសិេ្ធភាពណតមពលពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ប្តូែមបងកបាុមណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

Touchscreen កណនួងមនះប្រប់ប្រង ថាមតងមអប្កង់បាះប្តូែរានមបងក ឬបិេ។

Unobtrusive Mode អនុញ្ញា តឱ្យអនែកបិេការបមញចេញពនួជា និងសំមងងទាំងអស់មៅកនែុងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែក្ុ្ Fn + F7 ។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេតា្លំនាមំែង្។

ឧបករែ៍ម្សេងៗ អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍នានាមៅមលងប្បពន្ធ័។

• មបងកកាម្រ៉ា —លំនាមំែង្
• មបងក Hard Drive Free Fall Protection—លំនាំមែង្
• មបងកកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)—លំនាមំែង្
• ប៊ូតកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)
• កាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD) ្ាូែសប្មាប់ណតអាន

MAC Address Pass-Through ្ុខង្រមនះមធវេងការជំនួសអាសយដា្ឋ ន NIC MAC ខាងមប្ៅ (មៅកនែុងែុំបំណបក ឬែុំឧបករែ៍តូ្ៗណែលរានរាំប្េ) ន្ួយអាសយដា្ឋ ន 
MAC ណែលប្តូែរានមប្ជងសមរីស្កពីប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសតា្លំនាមំែង្រជាមប្បងអាសយដា្ឋ ន Passthrough MAC ។

មៅមពលជមប្្ងស NIC ណែលរានដាក់រូ្បញចេូលប្តូែរានមប្ជងសមរីស មយងងសូ្ណែនាជំមប្្ងសណា្ួយែូ្ខាងមប្កា្៖

• បិេ NIC ណែរានដាក់រួ្បញចេូលមៅកនែុង BIOS មែង្្បីការពារបញ្ហា ណា្ួយពី NICs នមប្្ងនមៅមលងបណាតា ញណែលមាន
អាសយដា្ឋ ន MAC ែូ្រានែ ។

• ប្បសិនមបង NIC ណែលរានដាក់រួ្បញចេូល្ិនប្តូែរានបិេ សូ្កុំភា្ជ ប់ងមៅបណាតា ញណត្ួយនែុំបំណបក ឬមដាយភា្ជ ប់ន្ួយឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 
USB អុីសជាែិតរបស់អនែក។

Identifier GUID-82C5562F-45A1-4B00-A898-83E7DB4CF84B
Status Translation approved

ជមប្្ងសមអប្កង់ ែីមែអូ
GUID-82C5562F-45A1-4B00-A898-83E7DB4CF84B

26 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



តារ៉ង 25. ែីមែអូ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កប្្ិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិតពនួជាមអប្កង់មដាយណ្្អកមៅមលងប្ប្ពថា្ពល។ មៅមលងថ្ម (50% រជាតា្លំនាំមែង្) និង មៅមលង AC (100 
% រជាតា្លំនាំមែង្)។

ប្កាហវេិកអា្បតាូររាន ជមប្្ងសមនះមបងក ឬបិេែំមែងរការបម្ចេកែិេ្យាប្កាហវេិកណែលអា្បតាូររានែូ្ន NVIDIA Optimus និង SMD 
PowerExpress ។

ងរួរណតប្តូែមបងកសប្មាប់ណត Windows 7 និងកំណែ្ុងមប្កាយរបស់ Windows ឬប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិកា Ubuntu OS ។ 
លក្ខែៈពិមសសមនះ្ិនអនុែតតា្ំមពាះប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការម្សេងមេសតមេ។

Identifier GUID-9A625F7B-44D0-41C4-85C6-85886AEF2765
Status Translation approved

សនតាិសុខ
GUID-9A625F7B-44D0-41C4-85C6-85886AEF2765

តារ៉ង 26. សនតាិសុខ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង (admin)។

ការបញចេូលមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រជា៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្មហងយ។

្ំណា ំ្ំមពាះការងក្ូលមលងកេី្ួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូែរានសមា្គ ល់ថា "្ិនរានកំែត"់។ ែូម្នែះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់នមលងកែំបូងមៅមពលអនែកងក្ូល មហងយបនា្ទ ប់្កអនែកអា្ផួ្ស់បតាូរ 
ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រជា៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្មហងយ។

្ំណា ំ្ំមពាះការងក្ូលមលងកេី្ួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូែរានសមា្គ ល់ថា "្ិនរានកំែត"់។ ែូម្នែះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់នមលងកែំបូងមៅមពលអនែកងក្ូល មហងយបនា្ទ ប់្កអនែកអា្ផួ្ស់បតាូរ 
ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

Strong Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបង្ខំជមប្្ងសមៅនកំែត់ពាក្យសមា្ង តខួ់ាំងននិ្ចេ។

• មបងកការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាងំ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Password Configuration អនែកអា្កំែត់្ំនួនតួននពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែក។ អប្ប = 4, អតិ = 32

Password Bypass អនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនែុងមៅមពលងកំែត់អំងុងមពលចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធមងងង ែិញ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយ៖

• បិេ—លំនាមំែង្
• រំលងការចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ

Password Change អនុញ្ញា តឲ្យអនែកផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។

• អនុញ្ញា តឲ្យពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្រប់ប្រងផួ្ស់បតាូរ

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Non-Admin Setup 
Changes

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ថាមតងប្តូែកំែត់ជមប្្ងសែំមងងងប្តូែរានអនុញ្ញា តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។ ប្បសិនមបងបិេជមប្្ងសែំមងងងប្តូែរានចាក់មស្រមដាយពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រង។

• អនុញ្ញា តឲ្យរនួងះផួ្ស់បតាូរឥតណខសេផួ្ស់បតាូរ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

UEFI Capsule Firmware 
Updates

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS តា្រយៈកញចេប់អាប់មែតកាប់ស៊ុល UEFI ។

• អាប់មែតហវេជា្ណែរកាប់ស៊ុល UEFI

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

សនតាិសុខ TPM 1.2/2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូឌុលមែេិកាណែលេុក្ិតតា (TPM) អំងុងមពល POST ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• TPM On—លំនាមំែង្
• សមា្អ ត
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលរានមបងក —លំនាំមែង្
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលរានបិេ
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលជប្្ះ
• ការមបងកបញ្្ជ ក់—លំនាំមែង្
• មបងកកណនួងសតាុកប្រាប់្ុ្—លំនាំមែង្
• SHA-256—លំនាមំែង្

Absolute (R) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកែំមែងរការ ឬបិេសូហវេណែរ Computrace (តា្ដានកុំព្យូេ័រ) នជមប្្ងស។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• បិេែំមែងរការ
• បិេ
• មបងកែំមែងរការ—លំនាមំែង្

OROM Keyboard Access 
(ការ្ូលមប្បងប្រាស់កាតា រ្ុ្ OROM)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេមអប្កង់ជមប្្ងសកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធតា្រយៈកាតា រ្ុ្្ួូែកាត់កនែុងមពលប៊ូត

• មបងក—លំនាំមែង្
• បិេ
• មបងក្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកមប្បងពីការ្ូលបមងកាងតពាក្យសមា្ង តម់ៅមពលពាក្យសមា្ង តអ់នែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។

• ចាក់មស្ការកំែត់អនែកប្រប់ប្រង

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្

• មបងកការបិេពាក្យសមា្ង ត់ម្ (Enable Master Password Lockout)

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

្ំណា ំពាក្យសមា្ង ត់របស់ប្ដាយថាសរឹងប្តូែណតរានលុបមចាល ្ុននងងការកំែត់អា្ប្តូែរានផួ្ស់បតាូរ។

ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM អនុញ្ញា តមអាយអនែកមបងក ឫបិេការការពារបណន្ថ្នន UEFI ការកាត់បន្ថយសុែត្ថិភាពSMM ។

• ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Identifier GUID-6F5E33A0-DA59-48DA-96DA-85B40F4AB3F9
Status Translation approved

ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព
GUID-6F5E33A0-DA59-48DA-96DA-85B40F4AB3F9
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តារ៉ង 27. ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តមអាយអនែកមបងកមអាយែំមែងរការ ឫបិេ្ិនមអាយែំមែងរការ ្ុខង្រប៊ូតមានសុែត្ថិភាព។

• មបងកការប៊ូតមានសុែត្ថិភាព—លំនាមំែង្

្ាូែប៊ូតមានសុែត្ថិភាព ការណកណប្បមលង្ាូែែំមែងរការប៊ូតមានសុែត្ថិភាព នងងមធវេងមអាយមានការផួ្ស់បតាូរនូែលក្ខែៈប៊ូតមានសុែត្ថិភាពណែលអនុញ្ញា តមអាយមានការងយតន្ួមលង
ហត្ថមលខាប្ដាយែឺ UEFI ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្ាូែដាកពប្ង្យ—លំនាំមែង្
• ្ាូតស្ែនក្្ម

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

• មបងក្ាូែតា្តប្្ូែការ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ជមប្្ងសការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្្ាូែតា្តប្្ូែការមានែូ្ន៖

• PK—លំនាមំែង្
• KEK
• db
• dbx

Identifier GUID-858A2AEA-432A-4C92-973E-2D6037428DA5
Status Translation approved

ជមប្្ងសមអប្កង់បណន្ថ្សប្មាប់ការពារសូហវេណែរ Intel
GUID-858A2AEA-432A-4C92-973E-2D6037428DA5

តារ៉ង 28. Intel Software Guard Extensions

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្ដាល់នូែបរិស្្ថ នណែលមានសុែត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែ/រក្សាេុកព័ត៌មានរមសងបមៅកនែុងបរិបេ OS សំខាន់។ ជមប្្ងស
ទាងំមនះរួ្មាន៖

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

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

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(េំហំអង្គ្ងចាំរក្សាេុកបណន្ថ្របស់ 
SGX) ។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាមំែង្

Identifier GUID-C239A04F-55EB-4EAA-8A61-DC9462B93CEE
Status Translation approved

ការអនុែតតា
GUID-C239A04F-55EB-4EAA-8A61-DC9462B93CEE
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តារ៉ង 29. ការអនុែតតា

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបង្ហា ញថាមតងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ រានមបងកសនែូល្ួយ ឬទាំងអស់។ ក្្មែិធី្ួយ្ំនួននងងែំមែងរការកាន់ណតល្អន្ួយនងងការបណន្ថ្សនែូល។

• ទាងំអស់—លំនាមំែង្
• 1
• 2
• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តមអាយអនែកបិេឫមបងក្ុខង្រ Intel SpeedStep ននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

• មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាព្ិនែំមែងរការរបស់អង្គ្ងចាំបណន្ថ្។

• ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តមអាយអនែកបិេឫមបងក្ុខង្រ HyperThreading កនែុងអង្គែំមែងរការ។

• រានបិេ
• មបងក—លំនាំមែង្

Identifier GUID-33C18BDD-547D-4BA7-95FD-B50FFC75049A
Status Translation approved
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តារ៉ង 30. ការប្រប់ប្រងថា្ពល

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យមបងកមដាយសវេ័យប្បែតតាមិៅមពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូែរានភា្ជ ប់។

• ភាញា ក់មៅមលង AC

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

មបងក Intel Speed Shift 
Technology (បម្ចេកែិេ្យាបដាូរមល្បនន 
Intel)

អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេ្ុខង្រ Intel Speed Shift Technology ។

• រានមបងក—លំនាំមែង្

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យូេ័រប្តូែមបងកមដាយសវេ័យប្បែតតាិ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• បិេ—លំនាមំែង្
• មរសងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងមធវេងការ
• មប្ជងសនថ្ង

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។

• Enable USB Wake Support

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

30 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការប្តនតពិនិត្យែិេ្យុឥតណខសេ ប្បសិនមបងមបងកែំមែងរការ លក្ខែៈពិមសសមនះែងងពីការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធមៅបណាតា ញមានណខសេ មហងយបនា្ទ ប់្កបិេបណាតា ញែិេ្យុឥតណខសេណែលរានមប្ជងសមរីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។ បនា្ទ ប់ពីផ្តា ្់ពីបណាតា ញមានណខសេ 
បណាតា ញែិេ្យុឥតណខសេនងងប្តូែមបងកែិញ។

• ការប្តនតពិនិត្យែិេ្យុ WLAN
• ការប្តនតពិនិត្យែិេ្យុ WWAN

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ភាញា ក់មៅមលង WLAN ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូេ័រមបងកពីការបិេ មៅមពលមានសញ្ញា បញ្្ជ រពិមសសពី LAN។ ការមប្កាកពីស្្ថ នភាពរង់ចាំរជា្ិនេេួលរងឥេ្ធិពលពីការកំែត់មនះមេ មហងយប្តូែណតមបងកែំមែងរការមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។ លក្ខែៈមនះ
ែំមែងរការណតមៅមពលណែលកុំព្យូេ័រប្តូែរានភា្ជ ប់មៅនងងការ្្គត់្្គង់ថា្ពលអរ្គិសនី។

• បិេ—លំនាមំែង្ - ្ិនអនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា បណាតា ញពិមសស LAN មៅមពលណែលងេេួលសញ្ញា មភាញា ្ព ីLAN ឬ LAN ឥតណខសេ។
• LAN ណតបាុមណាោ ះ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា បណាតា ញពិមសស LAN។
• WLAN ណតបាុមណាោ ះ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា ពិមសស WLAN ។
• LAN ឬ WLAN ណតបាុមណាោ ះ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធែំមែងរការមដាយសញ្ញា ពិមសស LAN ឬ WLAN ។

បិេ Sleep (ការមែក) អនញ្ញា តឲ្យអនែករ៉ងំខ្ទប់្ិនមអាយ្ូលមែកមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

Advanced Battery Charge 
Configuration

ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងកាងនអាយុកាលថ្មរាន។ មដាយមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង ែិធីស្កសតាង់ដា និងបម្ចេកមេសម្សេងមេសត និងកនែុងអំងុងមពលមប្ៅមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងកាងនអាយុថ្ម។

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម្្្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• ណប្បប្បនល—លំនាំមែង្
• សតាង់ដារ - ស្កថ្មអនែកឲ្យមពញកនែុងកប្្ិតសតាង់ដារ។
• ExpressCharge- ថ្មស្កកនែុងរយៈមពលខួីមដាយមប្បងប្រាស់បម្ចេក ែិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
• ការមប្បងប្រាស់ AC ន្្្បង
• ផ្្ទ ល់ខួនន

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្តាង្្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ូែការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ូែការ។

្ំណា ំ្ាូែស្កថ្មទាងំអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បម្េរានមេ។ មែង្្បីមបងកជមប្្ងសមនះ សូ្បិេជមប្្ងស ការកំែត់ការស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ ។
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Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាដាប់េ័រថា្ពលនក់ោក់។

• មបងកការប្ពមានពីអាដាប់េ័រ—លំនាមំែង្

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ុខង្រចាក់មស្ប្រាប់្ុ្មលខ មៅមពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

• មបងក Numlock—លំនាំមែង្

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរានែ រងងប្រាប់្ុ្ទាងំពីរ <Fn> +<Esc> បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់ដារ និង្ុខង្របនា្ទ ប់បនសេំ។ ប្បសិនមបងអនែកបិេជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេមបងក
លក្ខែៈសំខាន់ននប្រាប់្ុ្ទាងំមនះរានមេ។

• Fn Lock—លំនាមំែង្

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្ាូែចាក់មស្ បិេ/សដាង់ដារ
• ្ាូែចាក់មស្រមបងក/បនា្ទ ប់បនសេំ—លំនាមំែង្

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងកាងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមដាយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 31



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• បប្ងន្នអប្បរមា
• ្ាត់្ត់—លំនាមំែង្
• សវេ័យប្បែតតាិ

Extended BIOS POST 
Time

អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកបមងកាងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 0 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី

ងូមហា្គ មពញមអប្កង់ អនុញ្ញា តឲ្យមោកអនែកមបងកងូមរាមពញមអប្កង់ មបងរូបភាពប្តូែនងងរុែភាពបង្ហា ញរបស់មអប្កង់។

• មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

សញ្ញា បង្ហា ញជីែិត អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធបង្ហា ញមៅអំងុងមពល POST ណែលការ្ុ្ប៊ូតុងថា្ពលប្តូែរានេេួលស្្គ ល់មដាយមបងកកាតា រ្ុ្។

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្ញា តឱ្យមោកអនែកមប្ជងសមរីសជមប្្ងសម្សេងៗមែង្្បីឈប់ បញចេូល និងរង់ចាំការបញចេូលរបស់អនែកមប្បង បនតាមៅមពលការប្ពមានប្តូែរានរកមឃងញបាុណនតាផ្្អ កមៅប្តងក់ំហុស ឬបនតាទាងំមៅមពល កំហុសប្តូែរានរកមឃងញកំងុងមពលែំមែងរការ 
POST ។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្តាល់ែំែងងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស—លំនាំមែង្
• បនតាមពលមានការប្ពមាន
• បនតាមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

Identifier GUID-F1E2BB39-92BD-4AFD-A233-10616D00CCBE
Status Translation approved

ការរាបំ្េនិ្្មិតក្្ម
GUID-F1E2BB39-92BD-4AFD-A233-10616D00CCBE

តារ៉ង 32. ការរាបំ្េនិ្្មិតក្្ម

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Virtualization បញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត, VMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មដាយ Intel Virtualization 
Technology (បម្ចេកែិេ្យានិ្្មិត Intel) ។

• មបងក Intel Virtualization Technology

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ មបងក ឬបិេ្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) ពីការមប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់ជូនមដាយ Intel® Virtualization technology សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់។

• មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Identifier GUID-571C2796-CE37-4A4F-A795-4A129A4F4201
Status Translation approved

ជមប្្ងសឥតណខសេ
GUID-571C2796-CE37-4A4F-A795-4A129A4F4201

តារ៉ង 33. ឥតណខសេ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កុងតាក់រា្ម នណខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ប្តូែរានប្រប់ប្រងមដាយកុងតាកឥ់តណខសេ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• WWAN
• GPS (មៅមលង្ាូឌុល WWAN)
• WLAN
• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

Wireless Device Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• WWAN/GPS
• WLAN
• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

Identifier GUID-366CE757-F6A9-4D28-AD52-9D2188DA650E
Status Translation approved

ការណថទាំ
GUID-366CE757-F6A9-4D28-AD52-9D2188DA650E

តារ៉ង 34. ការណថទាំ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងកាងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបសប់្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្មេ។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តមអាយអនែកមធវេងការប្តលប់មៅកាន់ហវេជា្ណែរប្បព័ន្ធ។

• អនុញ្ញា តិមអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Data Wipe អនុញ្ញា តមអាយអនែកលុបមចាលនូែេិននែន័យយ៉ា ងមានសុែត្ថិភាពពីឧបករែ៍្្ទុកខាងកនែុងទាំងអស់។

• លុបមចាលមៅមពលប៊ូតបនា្ទ ប់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ការស្តា រ Bios មងងងែិញ ការស្តា រ BIOS មងងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្។ អនុញ្ញា តមអាយមធវេងការស្តា រ BIOS ណែលខូ្ ពីឯកស្រទាញយករានមៅមលងHDD ឫក៏ USB ខាងមប្ៅ។

ការស្តា រ BIOS មងងងែិញមដាយសវេ័យប្បែតតាិ— អនុញ្ញា តមអាយអនែកទាញយក BIOS មដាយសវេ័យប្បែតតាិ។

្ំណា ំការស្តា រ BIOS មងងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង ្ិនរួរមបងកមអាយែំមែងរការមនាះមេ។

ណតងណតប្តនតពិនិត្យការរួ្បញចេូលរានែ —មធវេងការប្តនតពិនិត្យរ៉ល់មពលប៊ូត។

Identifier GUID-E3169E5E-9F05-44CB-8C07-5D1DD83020BE
Status Translation approved

កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ
GUID-E3169E5E-9F05-44CB-8C07-5D1DD83020BE

តារ៉ង 35. កំែត់មហតុបណាដា ញ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ប្ពងតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ប្ពងតតាិការែ៍កំមៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(កំមៅ) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍ថា្ពល អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(ថា្ពល) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

Identifier GUID-39A4D20E-3382-4BBB-8017-A2044689C2C8
Status Translation approved

ការអាប់មែត BIOS កនែុង Windows
GUID-39A4D20E-3382-4BBB-8017-A2044689C2C8

សូ្ណែនាឲំ្យអាប់ណែត BIOS (ការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មៅមពលអនែកមដាះែូរផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនមបងមានការអាប់ណែត។

្ំណា ំប្បសិនមបង BitLocker ប្តូែរានមបងក មនាះងប្តូែណតផ្្អ ក្ុនមពលអាប់ណែត BIOS ប្បព័ន្ធ មហងយបនា្ទ ប់្កប្តូែរានមបងកមងងង ែិញបនា្ទ ប់ពីការអាប់ណែត BIOS ប្តូែរានបញចេប់។

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

• បញចេូល Service Tag(សួ្កមសងក្្ម) ឬ Express Service Code(កូែមសងក្្មរហ័ស) រួ្្ុ្មលង Submit(បញ្ជូន)។
• ្ុ្ Detect Product (ណសវេងរក្លិត្ល) មហងយអនុែតតាតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

3. ប្បសិនមបងអនែក្ិនអា្រកមឃងញ ឬណសវេងរកសួ្កមសងក្្មមេ សូ្្ុ្Choose from all products (មប្ជងសមរីសពីប្រប់្លិត្ល)។
4. មប្ជងសយក ប្បម្េ្លិត្ល ពីបញ្ជី។

្ំណា ំមប្ជងសយកប្បម្េណែលប្តង្ប្តូែមែង្្បីមៅែល់េំព័រ្លិត្ល

5. មប្ជងសយក្ាូណែលកុំព្យូេ័ររបស់អនែក និងេំព័រ Product Support(រាំប្េ្លិត្ល) ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណែលរានបង្ហា ញមងងង។
6. ្ុ្មលង Get drivers (េេួលយកប្ដាយែឺ) រួ្្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្ដាយែឺនិងទាញយក)។

ណ្នែកប្ដាយែឺ និងណ្នែកទាញយករានមបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកមដាយខួននឯង)។
8. ្ុ្ BIOS មែង្្បីម្ងលកំណែ BIOS។
9. កំែត់ម្ងលឯកស្រ BIOS ្ុងមប្កាយបំ្ុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. មប្ជងសយកែិធីស្្វសតាទាញយកណែលមពញ្ិតតាមៅកនែុងបង្អន្ សូ្មប្ជងសយកែិធីស្្វសតាទាញយករបស់អនែកមៅខាងមប្កា្មនះ ្ុ្មលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

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

អនុែតតាតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់

Identifier GUID-B2316265-96B6-4EE5-A29E-8C01FC6E5710
Status Translation approved

ការអាប់មែត BIOS មៅមលងប្បព័ន្ធន្ួយនងង BitLocker ណែលរានមបងក
GUID-B2316265-96B6-4EE5-A29E-8C01FC6E5710

ប្បយ័តនែ ប្បសិនមបង BitLocker ្ិនប្តូែរានផ្្អ ក្ុននងងអាប់មែត BIOS មេមនាះមៅមពលមប្កាយណែលមោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធមងងង ែិញ ងនងង្ិនស្្គ ល់កូនមស្ BitLocker មេ។ មោកអនែកនងងប្តូែរានសួរភួា្ៗឲ្យបញចេូលកូនមស្ស្តា រមងងងែិញ មហងយប្បព័ន្ធនងងសួររមបសប
មនះមៅមពលប៊ូតមងងងែិញ្តាងៗ។ ប្បសិនមបង កូនមស្ស្តា រមងងងែិញ្ិនស្្គ ល់ មនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូែែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមងងង ែិញណែល្ិនចាំរា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីប្បធានបេមនះ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

Identifier GUID-08844976-AE7C-4757-B3AD-E54CA0CCAA20
Status Translation approved

ការអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់មោកអនែក មដាយមប្បង USB ហួាា សប្ដាយ
GUID-08844976-AE7C-4757-B3AD-E54CA0CCAA20

ប្បសិនមបងប្បព័ន្ធ្ិនអា្្ូលមៅកនែុង Windows បាុណនតាប្តូែការអាប់មែត BIOS មនាះសូ្ទាញយកឯកស្រ BIOS មដាយមប្បងប្បព័ន្ធម្សេង មហងយរក្សាេុកង្ូលមៅកនែុងប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។

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

1. ទាញយកឯកស្រអាប់មែត BIOS កនែុងេប្្ង់ .EXE មៅកនែុងប្បព័ន្ធ្ួយមេសត។
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2. ្្ួងឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE មៅកនែុងប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធណែលប្តូែការអាប់មែត BIOS ។
4. ចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធ្តាងមេសត មហងយ្ុ្ F12 មៅមពលរូបងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីបង្ហា ញ្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង។
5. មដាយមប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូ្មប្ជងសមរីស USB Storage Device មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមៅកាន់ផ្្ទ ំង Diag C:\> ភួា្។
7. ែំមែងរការឯកស្រមដាយងយម្ម្ម ះឯកស្រមពញ ឧ. O9010A12.exe មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)
8. ក្្មែិធីអាប់មែត BIOS នងងែំមែងរការ មហងយសូ្មធវេងតា្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់។

រូប 1. មអប្កង់អាប់មែត DOS Bios

Identifier GUID-4E618CE7-90C0-4708-B963-C02462C61A48
Status Translation approved

ការអាប់មែត Dell BIOS មៅកនែុង Linux និង Ubuntu
GUID-4E618CE7-90C0-4708-B963-C02462C61A48

ប្បសិនមបងអនែក្ង់អាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS កនែុងបរិស្្ថ ន Linux ែូ្ន Ubuntu, ្ូរម្ងលhttps://www.dell.com/support/article/sln171755/។

Identifier GUID-4C3ED7E4-1F89-4B7C-A76F-562959B49485
Status Translation approved

ការមបងក BIOS ពី្ុជានុយប៊ូត F12 One-Time
GUID-4C3ED7E4-1F89-4B7C-A76F-562959B49485

អាប់ណែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់អនែកមដាយមប្បងការអាប់ណែត BIOS ឯកស្រ.exe ្្ួងមៅប្រាប់្ុ្ USB FAT32 មហងយចាប់ម្ដាង្ប៊ូតពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្ F12 One-Time

ការអាប់ណែត BIOS

អនែកអា្ែំមែងរការឯកស្រអាប់ណែត BIOS ពី ែី Windows មដាយមប្បងប្រាប់្ុ្ USB ណែលអា្ប៊ូតរាន ឬអនែកក៏អា្មធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ពី្ុជានុយប៊ូត F12 One-Time មៅមលងប្បព័ន្ធ។

ប្បព័ន្ធ Dell ភារមប្្ងនប្តូែរានបមងកាងតមងងងបនា្ទ ប់ពីឆានែ  ំ2012 មានស្ត្ថភាពមនះមហងយអនែកអា្បញ្្ជ ក់មដាយប៊ូតប្បព័ន្ធរបស់អនែកមៅ្ុជានុយប៊ូត F12 One-Time មែង្្បីម្ងលថាមតង BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហា ញនជមប្្ងសប៊ូតសប្មាប់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។ 
ប្បសិនមបងជមប្្ងសប្តូែរានបង្ហា ញមនាះ BIOS រាំប្េជមប្្ងសអាប់ណែត BIOS មនះ។

្ំណា ំមានណតប្បព័ន្ធណែលមានជមប្្ងសអាប់ណែត BIOS Flash Update មៅកនែុង្ុជានុយ F12 One-Time Boot អា្មប្បង្ុខង្រមនះរាន។

ការអាប់ណែតពី្ុជានុយប៊ូតណត្ួយ One-Time Boot Menu

មែង្្បីអាប់ណែត BIOS របស់អនែកពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្ F12 One-Time អនែកប្តូែ៖

• ប្រាប់្ុ្ USB ប្តូែរានមធវេងនេប្្ង់មៅប្បព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ប្រាប់្ុ្្ិនចារំា្់អា្ប៊ូតរានមេ)
• ឯកស្រណែលអា្ប្បតិបតតាិការ BIOS ណែលអនែករានទាញយកពី ែិបស្យរបស់ Dell Support មហងយ្្ួងមៅ USB
• អាដាប់េ័រថា្ពល AC ភា្ជ ប់មៅប្បព័ន្ធ
• ថ្មប្បព័ន្ធ្ុខង្រមែង្្បីមបងកផួ្ស់ BIOS
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អនុែតតាជំហានែូ្ខាងមប្កា្មែង្្បីប្បតិបតតាិែំមែងរការមបងការអាប់ណែត BIOS ពី្ុជានុយ F12 ៖

ប្បយ័តនែ ហា្បិេប្បព័ន្ធកនែុងកំងុងមពលមធវេងការអាប់ណែត BIOS ។ ការបិេប្បព័ន្ធអា្មធវេងឱ្យប្បព័ន្ធ្ិនែំមែងរការកនែុងការប៊ូត។

1. ពីការបិេថា្ពល មដាត USB ណែលអនែក្្ួង្ូលមៅកនែុងរន្ធ USB របស់ប្បព័ន្ធ។
2. មបងកនូែប្បព័ន្ធ មហងយ្ុ្មលងប្រាប់្ុ្ F12 មែង្្បី្ូលមៅកាន់ ្ុជានុយ One-Time Boot, បនួិ្ពែ ៌BIOS Update មដាយប្បី mouse ឬប្រាប់្ុ្ រួ្ងយមៅមលងប្រាប់្ុ្ Enter.

3. ្ុជានុយ Bios ផួ្ស់នងងមបងក រួ្្ុ្មៅមលងFlash from file (ផួ្ស់ពីឯកស្រ)។

4. មប្ជងសមរីសយកឧបករែ៍ USB ខាងមប្ៅ
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5. មៅមពលណែលឯកស្រប្តូែរានមប្ជងសមរីសរួ្, ្ុ្ពីរែងមៅមលងឯកស្រមរាលមៅផួ្ស់ រួ្្ុ្បញ្ជូន។

6. ្ុ្មៅមលង Update BIOS (អាប់មែត BIOS) បនា្ទ ប់្កប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមងងង ែិញមែង្្បីផួ្ស ់BIOS ។
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7. មៅមពលបញចេប់ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមងងងែិញមហងយែំមែងរការអាប់ណែត BIOS ប្តូែរានបញចេប់។

Identifier GUID-859887F0-B1B4-4530-855E-100D4FDE930A
Status Translation approved

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
GUID-859887F0-B1B4-4530-855E-100D4FDE930A

តារ៉ង 36. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ

ប្បម្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងកាងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង តែ់ំមងងងមែង្្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូែសនតាិសុខកប្្ិត្ូលដា្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ ្នុសសេប្រប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមដាយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា ំលក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តូែរានបិេ។

Identifier GUID-D91DBF33-F0AB-477E-A22D-D6CD2D066BBE
Status Translation approved

ការដាក់ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធ
GUID-D91DBF33-F0AB-477E-A22D-D6CD2D066BBE

អនែកអា្ដាក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង) ថ្មីរានណតមពលណែល ្ិនទាន់ែំមងងង។

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

1. មៅមលងមអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) មហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
មអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មប្ជងសមរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អនែកប្រប់ប្រង) និងបមងកាងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុងកណនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
មប្បងការណែនាំែូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង តប់្បព័ន្ធ៖

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

3. ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលអនែករានបញចេូល្ុនមៅកនែុងណ្នែក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី រួ្្ុ្ OK (យល់ប្ព្)។
4. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្មលង Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

Identifier GUID-3D32F643-EE78-4538-9D89-34BDFB68E9F1
Status Translation approved

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់
GUID-3D32F643-EE78-4538-9D89-34BDFB68E9F1

ប្តូែធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរានមដាះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងប្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់មេ ប្បសិនមបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរាន
ចាក់មស្រ។

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

1. មៅកនែុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security(សនតាិសុខប្បព័ន្ធ)មហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
មអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មៅកនែុងមអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ម្្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានមដាះមស្។
3. មប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់ មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬមថប)។
4. មប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬមថប)។

្ំណា ំប្បសិនមបងអនែក ផួ្សប់ដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង សូ្្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីមងងងែិញមៅមពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនមបងអនែកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូែបញ្្ជ ក់ការលុប មៅមពលមានការណកណប្ប។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពកីារែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។
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Identifier GUID-FA18A699-9F7B-4112-9322-9BF4E4C23616
Status Translation approved

សូហវេណែរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាំប្េន្ួយនងងការណែនាំពី ែិធីែំមងងងប្ដាយែឺ។
ប្បធានបេ :

• ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• ការទាញយកប្ដាយែឺ 
• ការកំែត់កំណែ Windows 10 OS

Identifier GUID-4CB9AD64-6390-4983-97F3-D866FC231FCF
Status Translation approved

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
GUID-4CB9AD64-6390-4983-97F3-D866FC231FCF

តារ៉ង 37. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាបំ្េ • Windows 10 Home (64 bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Windows 10 Pro សប្មាប់ Workstations (64-bit)
• Ubuntu 18.04 LTS (64bit)
• Red Hat Linux Enterprise 7.5

Identifier GUID-6E8E3CB8-E173-461A-975F-90DF0C9EE742
Status Translation approved

ការទាញយកប្ដាយែឺ
GUID-6E8E3CB8-E173-461A-975F-90DF0C9EE742

1. មបងក ។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្មលង Product Support (ការរាំប្េ្លិត្ល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ននបនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា ំមបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បែតតាិ ឬរកម្ងលមដាយនែសប្មាប់្ាូណែលនន ។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ប្ដាយែឺ និងទាញយក)។
5. មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលង។
6. អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្ដាយែឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្ដាយែឺនន ។
8. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្ដាយែី។
9. ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្ដាយែ ឺនិងអនុែតតាតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

Identifier GUID-04C21004-C962-4A1C-A2B1-74D6EF2BF015
Status Translation approved

ការកំែត់កំណែ Windows 10 OS
GUID-04C21004-C962-4A1C-A2B1-74D6EF2BF015
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មបងកែំមែងរការប្បអប់ណសវេងរកន្ួយប្រាប់្ុ្ Windows + ប្រាប់្ុ្ R ។ មៅមពលប្បអប់បង្ហា ញមងងង បញចេូលពាក្យ winver (តំណាងឱ្យកំណែរបស់ Windows)។

តារ៉ង 38. ការកំែត់កំណែ Windows 10 OS

កំណែ OS ម្ម្ម ះកូែ កំណែ រាន្លិត្ុងមប្កាយបង្អស់

Windows 10 Threshold 1 1507 10240

Windows 10 Threshold 2 1511 10586

Windows 10 Redstone 1 1607 14393

Windows 10 Redstone 2 1703 15063

Windows 10 Redstone 3 1709 16299

Windows 10 Redstone 4 1803 17134

Windows 10 Redstone 5 1809 17763

Windows 10 19H1 1903 18362
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Identifier GUID-BE16C181-0959-44C3-B434-E44A0A602A4C
Status Translation approved

ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

Identifier GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4
Status Translation approved

ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell
GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4

្ំណា ំប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលងែិកកាយបប្តនែេំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកកាយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាងុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្តាល់នូែជមប្្ងសមសងរាំប្េតា្េូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅតា្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលន្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិថិជន៖

1. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
2. មប្ជងសយកប្បម្េរាបំ្េរបស់អនែក។
3. ម្្ទបងផ្្ទ តប់្បមេស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីេមួាក ់Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមេស/តំបន ់មៅខាងមប្កា្ននេំព័រមនះ។
4. មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬរាបំ្េណែលស្ប្សបណ្្អកមៅតា្តប្្ូែការរបស់អនែក។
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