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ដំឡេងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់ណែសេថ្មពល។

2. ្ុ្ប៊ូតុងថ្មពល។

3. បញចេប់ការដំឡេងងប្បព័ន្ធ Windows ។

ឡធវេងមមការណែនាណំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងមីីបញចេប់ការដំឡេងង ។ ឡៅឡពលកំពុងដំឡេងង Dell ណែនាថំ្ អនែក៖

● ភា្ជ ប់ឡៅបណិាញឡដងមីីអាប់ឡដត Windows ។
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្ំណា:ំ ឡបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតណែសេណដលមានសុវតថាិភាព សូមបយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតណែសេឡៅឡពលឡសនែងសុំ។

● ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡែត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡង្កងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡែត សូមបឡង្កងតរែនីឡប្បបណាដា ញ។
● ឡៅឡលងឡអប្កង់ ជំនួយ និងការការពារ សូមបញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អនែក។

4. ណែនាឲំ្យ ណសវេងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡ្ដាងមរបស់ Windows ។

មរ៉ង 1. ណសវេងរកកម្ម វិធី Dell 

កម្មវិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការោំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការោំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុែភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកឡដាយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនិ ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អនែកឡដាយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាឡៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយឡវីឧបករែ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលណដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មវិធីសូហវេណវរដូ្នសូហវេណវរណដលប្តូវរាននវ បាុណនិមិនរានដំឡេងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
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េិដ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពឡអប្កង់
• េិដ្ឋភាពខាងសំិា
• េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
• េិដ្ឋភាពកណន្លងដាក់រាតៃដ
• េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាយ
• េិដ្ឋភាពរាតឡប្កាម
• ្្លូវកាត់ប្ោប់្ុ្

េិដ្ឋភាពឡអប្កង់
េិដ្ឋភាពេូឡៅឡអប្កង់នមួយកាឡមរ៉ា  RGB

1. មីប្កូហវេូន
2. កាឡមរ៉ា
3. LED កាឡមរ៉ា
4. មីប្កូហវេូន
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5. ឡអប្កង់
6. ពន្លជាឡ្្លងងបញ្្ជ ក់សាថា នភាពថ្ម

េិដ្ឋភាពេូឡៅឡអប្កង់នមួយកាឡមរ៉ា  IR

1. មីប្កូហវេូន
2. សិនស័រកាឡមរ៉ា  IR
3. កាឡមរ៉ា
4. LED កាឡមរ៉ា
5. មីប្កូហវេូន
6. សិនស័រ្ំង្យជិត
7. ឡអប្កង់
8. ពន្លជាឡ្្លងងបញ្្ជ ក់សាថា នភាពថ្ម
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េិដ្ឋភាពខាងសំិា

1. ឧបករែ៍អានកាតប្បឡ្េ SD
2. រន្ធ កាស/មីប្កូហវេូន
3. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A
4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់ 1 ប្បឡ្េ A នមួយ PowerShare
5. រន្ធចាក់ឡសារ៉ង្តុឡកាែ
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េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង

1. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ C Thunderbolt 3
2. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ C Thunderbolt 3
3. ឧបករែ៍អានកាតសា្ម ត (នជឡប្មងស)
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េិដ្ឋភាពកណន្លងដាក់រាតៃដ

1. ឧបករែ៍កប្មិតពន្លជាកាឡមរ៉ា
2. ប៊ូតុងថ្មពលនមួយកម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដណដលនជឡប្មងសអា្មានឬអត់
3. បនទាះបាះ
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េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាយ

1. រន្ធ DisplayPort ខានែ តតូ្ 1.4
2. រន្ធ HDMI 2.0
3. រន្ធបណាដា ញ
4. រន្ធអាដាប់េ័រថ្មពល

12 េិដ្ឋភាពអំពីតួ



េិដ្ឋភាពរាតឡប្កាម

1. សា្ល កយីឡដឡសបកម្ម
2. ប្បឡដងកង្ហា រែ្យល់

្្លូវកាត់ប្ោប់្ុ្
្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ែុសោនែ អាប្ស័យឡលងការកំែត់ភាសារបស់កិារ្ុ្។ ប្ោប់្ុ្ណដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់្្លូវកាត់ឡៅណតមានដូ្ោនែ ឡៅប្រប់ការកំែត់ភាសាទាងំអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់កិារ្ុ្ 

ប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់ មុែង្រ

Fn+ESC – ចាក់ឡសា Fn អនុញ្ញា តកា្យអនែកឡប្បង ឡបងក/បិេ របងប្ោប់្ុ្ Fn រានចាក់ឡសា និងឡដាះឡសា។

Fn+F1 - បិេសំឡេងអូឌីយាូ បិេ/ឡបងក អូឌីយាូបឡណិាះអាសននែ។ កប្មិតអូឌីយាូមុនឡពលបិេប្តូវរានប្តេប់មកវិញបនាទា ប់ពីឡដាះការបិេអូឌីយាូ។

Fn+F2 – បនថាយ/ដកសំឡេងអូឌីយាូ បនថាយសំឡេងអូឌីយាូរហូតដល់អបីបរមា/បិេ។

Fn+F3 – បឡង្កងន/បណនថាមសំឡេងអូឌីយាូ បឡង្កងនសំឡេងអូឌីយាូរហូតដល់អតិបរមា។

Fn+F4 - បិេមីប្កូហវេូន ដាក់សំឡេងសា្ង ត់ឡៅឡលងផ្ទា ំងមីប្កូហវេូនឡដងមីីកុំកា្យបអា្ថតសំឡេងរាន។ មាន LED ឡៅឡលងប្ោប់្ុ្មុែង្រ F4 ណដលបញ្្ជ ក់អនែកឡប្បងអំពី
សាថា នភាពៃនលក្ខែៈពិឡសសឡនះ៖
● LED បិេ = មីប្កូហវេូនមានសមតថាភាពថតសំឡេង

● LED ឡបងក = មីប្កូហវេូនរានបិេ និងមិនអា្ថតសំឡេងរានឡេ
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មរ៉ង 2. បញ្ជីប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់កិារ្ុ្ (រានបនិ)

ប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់ មុែង្រ

Fn+F5—ពន្លជា/ពន្លជាឡប្កាយ KB កំែត់កប្មិតពន្លជាកិារ្ុ្/ពន្លងឡប្កាយកាដា រ្ុ្។ វដិៃនប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់មមរយៈពន្លជាដូ្ខាងឡប្កាមបង្ហា ញឡៅឡពលណដលរាន្ុ្៖ បិេ ប្សអាប់ ពន្លជា។
សប្មាប់ព័ត៌មានលម្អិតបណនថាម សូមឡមងលណ្នែកពន្លជាកិារុ្ុ្/ពន្លជាឡប្កាយកាដា រ្ុ្។

Fn+F6—បនថាយកប្មិតពន្លជា បនថាយកប្មិតពន្លជារបស់ LCD សប្មាប់ការ្ុ្រហូតកប្មិតអបីរមា។ សប្មាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានណ្នែកកប្មិតពន្លជា LCD ។

Fn+F7—ដំឡេងងកប្មិតពន្លជា បឡង្កងនកប្មិតពន្លជារបស់ LCD សប្មាប់ការ្ុ្រហូតកប្មិតអតិបរមា។ សប្មាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានណ្នែកកប្មិតពន្លជា LCD ។

Fn+F8 – ឡអប្កង់ LCD និង Projector កំែត់ការបង្ហា ញវីឡដអូឡៅឡអប្កង់ LCD និងឧបករែ៍វីឡដអូខាងឡប្បឡៅឡពលភា្ជ ប់ និងបង្ហា ញបឡណិាះអាសននែ។

Fn+F9 – ចាក់ឡសារារអូស្ុះឡេងង ប្តូវរានឡប្បងនប្ោប់្ុ្ចាក់ឡសាររារអូស្ុះឡេងង។

Fn+F10 – ថតឡអប្កង់ ឡប្បងបនប្ោប់្ុ្ថតឡអប្កង់

Fn+F11 - េំព័រឡដងម ឡប្បងបនប្ោប់្ុ្េំព័រឡដងម។

Fn+F12 - េំព័រ្ុងឡប្កាយ ឡប្បងបនប្ោប់្ុ្េំព័រ្ុងឡប្កាយ

Fn+RightCtrl – មុជានុយឡ៉ៅា ស៍សំិា ឡប្បងនប្ោប់្ុ្មុជានុយឡ៉ៅា ស៍សំិា។ (ឡៅកាត់ មុជានុយ ឡ៉ៅា ស៍សំិា)

Fn + ប្ពួញឡេងងឡលង បប្តូវរានឡប្បង ឡដងមីីអូសេំព័រឡេងងឡលង។

Fn + ប្ពួញ្ុះឡប្កាម បប្តូវរានឡប្បង ឡដងមីីអូសេំព័រ្ុះឡប្កាម។

Fn+B – ផ្្អ ក/សប្មាក ឡប្បងបនប្ោប់្ុ្ ផ្្អ ក/សប្មាក។ នពិឡសស, Fn+B = ផ្្អ ក និង Fn+Ctrl+B = សប្មាក។
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លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស
្ំណា:ំ ការ្ិល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ណប្បប្បួលមមតំបន់ ។ យថ្ប្បឡ្េខាងឡប្កាម រជានយថ្ប្បឡ្េណដលតប្មូវឡដាយ្្បាប់បាុឡណាោ ះ កនែុងការដងកភា្ជ ប់មកនមួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណនថាមអំពីការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូម្ូលឡៅកាន់ណ្នែក ជំនួយនិងការោំប្េ
(Help and Support) ឡៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows និងឡប្ជងសឡរីសឡមងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។

ប្បធានបេ :

• អង្គដំឡែងរការ
• សំែុំឈីប
• ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាេុក
• អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
• ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្កាហវេិក និងវីឡដអូ
• ឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌដ
• េំនាក់េំនង
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• អាដាប់េ័រថ្មពល
• ថ្ម
• វិមាប្ត និងេម្ងន់
• កាដា រ្ុ្
• បនទាះបាះ
• កម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដ
• ឡអប្កង់
• កាឡមរ៉ា
• សនិិសុែ
• ឡសបកម្ម និងជំនួយ
• បរិសាថា នអង្គ្ទាុកេិននែន័យ និងប្បតិបតិិការ

អង្គដំឡែងរការ
មរ៉ង 3. អង្គដំឡែងរការ 

អង្គដំឡែងរការ បា ត់ ្ំនួនសនែូល ្ំនួនឡប្សតេត ឡលីនន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ ប្កាហវេិកនប់

Intel Core
i5-10400H ជំនាន់េី 10,
vPro

45 W 4 8 2.60 GHz ឡៅ 4.60
GHz

8 MB Intel UHD ប្កាហវេិក 630

Intel Core
i7-10750H ជំនាន់េី 10

45 W 6 12 2.60 GHz ឡៅ 5.0 GHz 12 MB Intel UHD ប្កាហវេិក 630

Intel Core
i7-10850H ជំនាន់េី 10,
vPro

45 W 6 12 2.70 GHz រហូតដល់ 5.1
GHz

12 MB Intel UHD ប្កាហវេិក 630

3
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មរ៉ង 3. អង្គដំឡែងរការ (រានបនិ)

អង្គដំឡែងរការ បា ត់ ្ំនួនសនែូល ្ំនួនឡប្សតេត ឡលីនន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ ប្កាហវេិកនប់

Intel Core
i7-10875H ជំនាន់េី 10 ,
vPro

45 W 8 16 2.30 GHz រហូតដល់ 5.10
GHz

16 MB Intel UHD ប្កាហវេិក 630

Intel Core
i9-10885H ជំនាន់េី 10 ,
vPro

45 W 8 16 2.40 GHz រហូតដល់ 5.30
GHz

16 MB Intel UHD ប្កាហវេិក 630

Intel Xeon
W-10855M, vPro

45 W 6 12 2.80 GHz រហូតដល់ 5.10
GHz

12 MB Intel UHD ប្កាហវេិក P630

Intel Xeon
W-10885M, vPro

45 W 8 16 2.40 GHz រហូតដល់ 5.30
GHz

16 MB Intel UHD ប្កាហវេិក P630

សំែុំឈីប
មរ៉ង 4. សំែុំឈីប 

បរិយ៉យ តៃម្ល

សំែុំឈីប Intel WM490

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i5/i7/i9/Xeon ជំនាន់េី 10

េេងងណែសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

Flash EPROM 32 MB

PCIe bus រហូតដល់ជំនាន់េី 3

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ
Precision 7550 របស់អនែក ោបំ្េប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការដូ្ខាងឡប្កាម៖

● Windows 10 Home (64-bit)

● Windows 10 Professional (64-bit)

● Windows 10 Enterprise (64-bit)

● Windows 10 Pro Education (64-bit)

● Windows 10 Pro China (64-bit)

● Windows 10 Pro for Workstations (64-bit)

● Red Hat Enterprise Linux 8.2 (សប្មាប់ណតការបញ្្ជ ក់បាុឡណាោ ះ)
● Ubuntu 18.04 SP1

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ងខាងឡប្កាម្ិល់នូវលក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតណ្នែកអង្គ្ងចាំៃន Precision 7550 របស់អនែក៖

មរ៉ង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ

បរិយ៉យ តៃម្ល

រន្ធ រន្ធ SODIMM ្ំនួនបួន

16 លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស



មរ៉ង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ(រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ DDR4 ឆ្ណនលឡេវេរ

ឡលីនន 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

កប្មិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 128 GB

អង្គ្ងចាំអបីបរមា 8 GB

េំហំអង្គ្ងចាំកនែុងមួយរន្ធ 4 GB, 8GB, 16 GB, 32 GB

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលរានោបំ្េ ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz, ECC, SODIMM

● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC, SODIMM

● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2933 MHz, Non-ECC, SODIMM

● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz SuperSpeed, Non-ECC,
SODIMM

● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz SuperSpeed, ោ្ម ន ECC,
SODIMM

● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz SuperSpeed, ោ្ម ន ECC,
SODIMM

● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz SuperSpeed, ោ្ម ន ECC,
SODIMM

● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz SuperSpeed, ោ្ម ន ECC,
SODIMM

ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អនែកោំប្េការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធដូ្ខាងឡប្កាម៖
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● ប្ដាយសាថា នភាពរឹង M.2 2230 (class 35)

● ប្ដាយសាថា នភាពរឹង M.2 2280 (class 40)

● ប្ដាយសាថា នភាពរឹង M.2 2280 (class 50)
ប្ដាយបឋមរបស់កុំព្យូេ័រអនែកែុសៗោនែ នមួយការកំែត់ៃនអង្គ្ទាុក។

មរ៉ង 6. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកេំហំ្ទាុក 

ប្បឡ្េអង្គ្ទាុក ប្បឡ្េអុីនធជាឡហវេស សមតថាភាព

ប្ដាយសាថា នភាពរឹង M.2 2230 ជំនាន់េី 3 PCIe x4 NVMe Class 35 PCIe NVMe ជំនាន់េី 3 រហូតដល់ 256 GB

ប្ដាយសាថា នភាពរឹង M.2 2280 ជំនាន់េី 3 PCIe x4 NVMe Class 40 PCIe NVMe ជំនាន់េី 3 រហូតដល់ 2 TB

M.2 2280, ជំនាន់េី 3 PCIe x4 NVMe, ប្ដាយសាថា នភាពរឹង Class 50 PCIe NVMe ជំនាន់េី 3 រហូតដល់ 1 TB

M.2 2280, ជំនាន់េី 3 PCIe x4 NVMe, ប្ដាយសាថា នភាពរឹង Class 40 SED PCIe NVMe ជំនាន់េី 3 រហូតដល់ 1 TB

អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញលក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសៃន Precision 7550 របស់អនែក។

មរ៉ង 7. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតអូឌីយាូ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ អូឌីយាូរុែភាពែ្ពស់ឆ្ណនល 4

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3281

ការបណម្លងឡសដាឡរាអូ រានោបំ្េ

អុីនធជាឡហវេសខាងកនែុង អុីនធជាឡហវេសអូឌីយូរុែភាពែ្ពស់

អុីនធជាឡហវេសខាងឡប្ប រន្ធអូឌីយូសកល

ឧរាល័រ 2

អំ្្លីឧរាល័រខាងកនែុង រានោបំ្េ (កូដិ្អូឌីយាូប្តូវរានបញចេូល)

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំឡេងខាងឡប្ប ការប្រប់ប្រងឡដាយប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់

ធាតុឡ្ញនមធ្យមៃនឧរាល័រ 2 W

លធាតុឡ្ញកំពូលៃនឧរាល័រ 2.5 W

ការបឡញចេញឧរាល័រតូ្ មិនោបំ្េ

មីប្កូហវេូន មីប្កូហវេូនឡេវេ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្កាហវេិក និងវីឡដអូ
មរ៉ង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកប្កាហវេិកនប់ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡែងរការ

Intel UHD ប្កាហវេិក 630 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក Intel Core i5/i7/i9 ជំនាន់េី
10
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មរ៉ង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកប្កាហវេិកនប់ (រានបនិ)

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡែងរការ

Intel UHD ប្កាហវេិក P630 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក Intel Xeon

មរ៉ង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកប្កាហវេិកដា្់ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បឡ្េអង្គ្ងចាំ

NVIDIA Quadro T1000 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C 4 GB GDDR6

NVIDIA Quadro T2000 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C 4 GB GDDR6

NVIDIA Quadro RTX3000 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C 6 GB GDDR6

NVIDIA Quadro RTX4000 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C 8 GB GDDR6

NVIDIA Quadro RTX5000 mDP/HDMI/ប្បឡ្េ C 16 GB GDDR6

ឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌដ
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីកាតឡមឡឌដណដលោំប្េឡដាយ Precision 7550 របស់អនែក។

មរ៉ង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកម្មវិធីអានកាតឡមឡឌដ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េកាតឡមឡឌដ កាត SD ្ំនួន 1

កាតឡមឡឌដណដលោបំ្េ ● ឌីជីថលសុវតថាិភាព (SD)

● ឌីជីថលសុវតថាិភាពសមតថាភាពែ្ពស់ (SDHC)

● ឌីជីថលសុវតថាិភាពសមតថាភាពបណនថាម (SDXC)

្ំណា:ំ សមតថាភាពអតិបរមាណដលរានោំប្េឡដាយឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌដែុសោនែ អាប្ស័យឡលងសិង់ដារៃនកាតឡមឡឌដណដលរានដំឡេងងឡៅកនែុងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

េំនាក់េំនង

អុីសជាែិត
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអុីសជាែិត 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ឡលែមាូណដល ការភា្ជ ប់អុីសជាែិត Intel I219-LM

អប្មបញ្ជូន 10/100/1000 Mbps

មាូឌុល LAN ឥតណែសេ
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុល LAN ឥតណែសេ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ឡលែមាូណដល Intel Wi-Fi 6 AX201
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មរ៉ង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុល LAN ឥតណែសេ (រានបន)ិ

បរិយ៉យ តៃម្ល

អប្មបញ្ជូន រហូតដល់ 2400 Mbps

បង់ឡប្បកង់ណដលរានោំប្េ 2.4 GHz/5 GHz

សិង់ដារឥតណែសេ ● Wi-Fi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

ការអុិនប្រីប ● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

ប៊្លូធូស ប៊្លូធូស 5.1

មាូឌុល WWAN

មរ៉ង 13. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌុល WWAN 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ឡលែមាូណដល Qualcomm Snapdragon X20 LTE (DW5821e)

អប្មបញ្ជូន រហូតដល់ 1 Gbps DL/150 Mbps UL (Cat 16)

បង់ឡប្បកង់ណដលរានោំប្េ ● (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66)

● HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,19)

សិង់ដារបណិាញ ● LTE FDD/TDD

● WCDMA/HSPA+

● GPS/GLONASS/Beidou/Galileo

អុីនធជាឡហវេសឡម USB 3.2 ជំនាន់េី 1/ USB 2.0

្្គត់្្គង់ថ្មពល DC 3.135 V to 4.4 V, ធម្មម 3.3 V

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់អង់ណតន ● អង់ណតនឡម WWAN x 1

● អង់ណតន្ប្មុះ WWAN x 1

● 4 x អង់ណតន 4 MIMO x 2

្ំណា:ំ ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ WWAN មិនអា្ឡធវេងរាននមួយកុំព្យូេ័រនមួយកាឡមរ៉ា  IR ឡេ។

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 14. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ខាងឡប្ប៖

បណិាញ រន្ធ RJ-45 ្ំនួន 1 10/100/1000
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មរ៉ង 14. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

USB ● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A ្ំនួន 1
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បឡ្េ A ្ំនួន 1 នមួយ PowerShare

● រន្ធ 2 USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បឡ្េ C Thunderbolt 3

អូឌីយាូ រន្ធអូឌីយាូសកល ្ំនួន 1

វីឡដអូ រន្ធ HDMI 2.0 ្ំនួន 1, Mini DisplayPort 1.4* UMA នមួយ HBR2 ្ំនួន 1

កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ 1 SD 6.0

ឧបករែ៍អានសា្ម តកាត ឧបករែ៍អានសា្ម តកាត្ំនួន 1

កាត Micro Subscriber Identity Module (uSIM) កាត Micro SIM ្ំនួន 1

រន្ធថ្មពល រន្ធ DC ្ូល (ឡដាតសិង់ដារ 7.4 មម)

សនិិសុែ រន្ធចាក់ឡសារ៉ង្តុឡកាែ្ំនួន 1

ខាងកនែុង៖

M.2 ● រន្ធឡដាតបនទាះកាតបណនថាម PCIe ្ំនួនបី
● រន្ធ SATA M.2 2280 ពីរសប្មាប់ប្ដាយសាថា នភាពរឹង
● រន្ធ NVMe M.2 2280 បីសប្មាប់ប្ដាយសាថា នភាពរឹង

្ំណា:ំ ឡដងមីីណសវេងយល់បណនថាមអំពីលក្ខែៈពិឡសសៃនប្បឡ្េកាតប្បឡ្េ M.2 សូមឡមងលអតថាបេមូលដា្ឋ ន្ំឡែះដងង
SLN301626 ។

អាដាប់េ័រថ្មពល
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអាដាប់េ័រថ្មពល 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ អាដាប់េ័រ 180 W

អង្កត់្ចេិត (ឧបករែ៍ភា្ជ ប់) 7.40 មម

វិមាប្ត (W x D x H) 23 មម x 75 មម x 152 មម (0.91 អុីញ x 2.95 អុីញ x 5.98 អុីញ)

េំងន់ 1.28 ឡផ្ន/ 0.58 រ.ក

កមា្ល ងំតង់ស្យុងឡ្្លងង្ូល 100 VAC x 240 VAC

ឡ្វហវេកង់្ូល 50 Hz x 60 Hz

្រនិឡ្្លងង្ូល (អតិបរមា) 2.34 A

្រនិឡ្្លងងឡ្ញ (បនិ) 9.23 A

កប្មិតតង់ស្យុងឡ្្លងងឡ្ញ 19.50 VDC

កប្មិតសីតុែហា ភាព៖

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

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

លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស 21

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln301626/how-to-distinguish-the-differences-between-m2-cards?lang=en


ថ្ម
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកថ្ម 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ 6 ប្ោប់, 68 WHr, លី្ូមអីយាុង,
ExpressChargeBoost

6 ប្ោប់, 95 WHr, លី្ូមអុីយាុង,
ExpressCharge Boost

6 ប្ោប់, 95 WHr, លី្ូមអុីយាុង LcL

តង់ស្យុង 11.40 VDC 11.40 VDC 11.40 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.39 រក (0.86 ឡផ្ន) 0.43 រក (0.95 ឡផ្ន) 0.43 រក (0.95 ឡផ្ន)

វិមាប្ត៖

កម្ពស់ 10. 3 មម (0.41 អុីញ) 10. 3 មម (0.41 អុីញ) 10. 3 មម (0.41 អុីញ)

េេងង 284.00 មម (11.18 អុីញ) 284.00 មម (11.18 អុីញ) 284.00 មម (11.18 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 76.75 មម (3.02 អុីញ) 76.75 មម (3.02 អុីញ) 76.75 មម (3.02 អុីញ)

កប្មិតសីតុែហា ភាព៖

កំពុងដំឡែងរការ 0 °C ឡៅ 60 °C (32 °F ឡៅ 140 °F) 0 °C ឡៅ 60 °C (32 °F ឡៅ 140 °F) 0 °C ឡៅ 60 °C (32 °F ឡៅ 140 °F)

ការរក្សាេុក -20 °C ឡៅ 60 °C (-4°F ឡៅ 140°F) -20 °C ឡៅ 60 °C (-4°F ឡៅ 140°F) -20 °C ឡៅ 60 °C (-4°F ឡៅ 140°F)

រយៈឡពលប្បតិបតិិការ ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន
្ំឡពាះលក្ខែែ្ឌ ថ្មពលខា្ល ងំនក់ោក់។

ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន
្ំឡពាះលក្ខែែ្ឌ ថ្មពលខា្ល ងំនក់ោក់។

ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរាន
ឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខែែ្ឌ ថ្មពលខា្ល ំងនក់ោក់។

រយៈឡពលសាក (ប្បដក់ប្បណហល) មាូដសាករហ័ស
● 0 - 15°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 4 ឡមាា ង
● 16 - 45°C ការសាករហ័សធម្មម¹

● 46 - 50°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន
អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 3 ឡមាា ង
្ំណា:ំ 0 ឡៅ 80% RSOC ឡៅកនែុង 60
នាេី; 0 ឡៅ 100% RSOC ឡៅកនែុង 120
នាេី

សាកសិង់ដារ/ វិធីសា្វសិសាករបស់អនែកឡប្បង AC ឡលងសលុប
● 0 - 15°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 4 ឡមាា ង
● 16 - 50°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 3 ឡមាា ង
វិធីសាប្សតេបឡង្កងនការសាករហ័ស (សាករហ័សដំបូង 35%)

● 16 - 45°C ឡពលឡវោសាកឡោលឡៅពី 0 ឡៅ
35% RSOC រជា 20 នាេី សប្មាប់ការសាក
ពឡន្លនន។

មាូដសាករហ័ស
● 0 - 15°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 4 ឡមាា ង
● 16 - 45°C ការសាករហ័សធម្មម¹

● 46 - 50°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន
អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 3 ឡមាា ង
្ំណា:ំ 0 ឡៅ 80% RSOC ឡៅកនែុង 60
នាេី; 0 ឡៅ 100% RSOC ឡៅកនែុង 120
នាេី

សាកសិង់ដារ/ វិធីសា្វសិសាករបស់អនែកឡប្បង AC ឡលងសលុប
● 0 - 15°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 4 ឡមាា ង
● 16 - 50°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 3 ឡមាា ង
វិធីសាប្សតេបឡង្កងនការសាករហ័ស (សាករហ័សដំបូង 35%)

● 16 - 45°C ឡពលឡវោសាកឡោលឡៅពី 0 ឡៅ
35% RSOC រជា 20 នាេី សប្មាប់ការសាក
ពឡន្លនន។

សាកសិង់ដារ/ វិធីសា្វសិសាករបស់អនែកឡប្បង AC ឡលងសលុប
● 0 - 15°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 4 ឡមាា ង
● 16 - 50°C ឡពលឡវោសាកថ្មណដលអា្ឡប្បងរាន

អតិបរមាពី 0 ឡៅ 100% RSOC រជា 3 ឡមាា ង

អាយុកាល (ប្បណហល) វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 1000

ថ្មប្ោប់សំណបាត រានោបំ្េ រានោបំ្េ រានោបំ្េ

រយៈឡពលប្បតិបតិិការ ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន
្ំឡពាះលក្ខែែ្ឌ ថ្មពលខា្ល ងំនក់ោក់។

ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន
្ំឡពាះលក្ខែែ្ឌ ថ្មពលខា្ល ងំនក់ោក់។

ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខែែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បនថាយរាន
ឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខែែ្ឌ ថ្មពលខា្ល ំងនក់ោក់។
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វិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 17. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

កម្ពស់៖

ខាងមុែ 25.00 មម (00.98 អុីញ)

ខាងឡប្កាយ 27.36 មម (1.08 អុីញ)

េេងង 360.00 មម (14.17 អុីញ)

ជឡប្៉ៅ 242.00 មម (9.53 អុីញ)

េំងន់ (ចាប់ឡ្ិងមឡៅ) 2.45 រក (5.42 ឡផ្ន)

្ំណា:ំ េម្ងន់ៃនកុំព្យូេ័របស់អនែកណប្បប្បួលឡៅមមការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡៅឡពលបញ្្ជ េិញ និងភាពណប្បប្បួលឡៅឡពល្លិត។

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតកិារ្ុ្ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

ប្បឡ្េ កិារ្ុ្សិង់ដារ

េប្មង់ QWERTY

្ំនួនប្ោប់្ុ្ ● សហរដ្ឋអាឡមរិក និងកាណាដា៖ 101 ប្ោប់
● ្ប្ក្ពអង់ឡរ្លស៖ 102 ប្ោប់
● ជបាុន៖ 105 ប្ោប់

េំហំ រមា្ល តរបងប្ោប់្ុ្ X=18.70 មម

រមា្ល តរបងប្ោប់្ុ្ Y = 18.05 មម

ប្ោប់្ុ្្្លូវកាត់ ប្ោប់្ុ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងកិារ្ុ្របស់អនែកមានរូបសញ្ញា ្ំនួនពីរឡៅពីឡលងប។ ប្ោប់្ុ្ទាំងឡនះអា្ប្តូវរានឡប្បងឡដងមីីបយបញចេូលតួអកសេរឡ្សេងឡេដត ឬ
ឡដងមីីបំឡពញមុែង្រេីពីរ។ ឡដងមីីបយតួអកសេរបណនថាម សូម្ុ្ Shift និងប្ោប់្ុ្ណដលប្តូវ្ុ្។ ឡដងមីីបំឡពញមុែង្រេីពីរ សូម្ុ្ Fn និង
ប្ោប់្ុ្ណដលប្តូវ្ុ្។

្ំណា:ំ អនែកអា្កំែត់ឥរិយ៉បថបឋមៃនប្ោប់្ុ្មុែង្រ (F1–F12) ឡដាយបិូរ ឥរិយ៉បថប្ោប់្ុ្មុែង្រ កនែុងកម្ម វិធីដំឡេងង
BIOS ។

បនទាះបាះ
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

រុែភាពបង្ហា ញ៖

ឡ្ដាក 1084

បញ្ឈរ 984

វិមាប្ត៖

ឡ្ដាក 3.92 អុីញ (99.50 មម )
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មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសបនទាះបាះ (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

បញ្ឈរ 80 មម (3.15 អុីញ)

កម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដ
មរ៉ងខាងឡប្កាមរ៉យពីលក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដៃន Precision 7550 របស់អនែក។

មរ៉ង 20. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដឡៅឡលងប៊ូតុងថ្មពល 

បរិយ៉យ តៃម្ល

បឡ្ចេកវិេ្យាសិនស័រឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដ បាះ

កប្មិតរុែភាពបង្ហា ញសិនស័រកម្ម វិធីអានសានែ មប្មាមៃដ 500 / 363 ppi

េំហំ្ីកណសលសិនស័រឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដ ● X៖ 108 / 76

● Y៖ 88 / 100

អង្គញាែឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដ ● ឡ្ិក៖ 8.40 មម x 6.90 មម
● បញ្ឈរ៖ 8.40 មម x 5.25 មម

មរ៉ង 21. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដឡៅឡលងកណន្លងដាក់រាតៃដ 

បរិយ៉យ តៃម្ល

បឡ្ចេកវិេ្យាសិនស័រឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដ បាះ

កប្មិតរុែភាពបង្ហា ញសិនស័រកម្ម វិធីអានសានែ មប្មាមៃដ 508 dpi

េំហំ្ីកណសលសិនស័រឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដ 360

ឡអប្កង់
មរ៉ងខាងឡប្កាមបង្ហា ញពីលក្ខែៈៃនកំ រិតឡអប្កង់ Precision 7550 របស់អនែក។

មរ៉ង 22. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកឡអប្កង់ 

បរិយ៉យ ជឡប្មងសមួយ ជឡប្មងសពីរ ជឡប្មងសេីបី ជំឡ រីសេីបួន ជំឡ រីសេីប្រាំ

ប្បឡ្េឡអប្កង់ 15.6 អុីញ រុែភាពកប្មិតែ្ពស់ឡពញ
(FHD)

15.6 អុីញ រុែភាពកប្មិតែ្ពស់ឡពញ
(FHD)

15.6 អុីញ រុែភាពកប្មិតែ្ពស់ឡពញ
(FHD)

15.6 អុីញ Ultra High
Definition (UHD)

15.6 អុីញ Ultra High
Definition (UHD)

បឡ្ចេកវិេ្យាផ្ទា ងំឡអប្កង់ WVA (មុំឡមងលពី្ំឡហដង) WVA (មុំឡមងលពី្ំឡហដង) WVA (មុំឡមងលពី្ំឡហដង) HDR400 HDR600

វិមាប្តផ្ទា ងំឡអប្កង់ (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 193.59 មម (7.62 អុីញ) 193.59 មម (7.62 អុីញ) 193.59 មម (7.62 អុីញ) 193.59 មម (7.62 អុីញ) 193.59 មម (7.62 អុីញ)

េេងង 344.16 មម (13.55 អុីញ) 344.16 មម (13.55 អុីញ) 344.16 មម (13.55 អុីញ) 344.16 មម (13.55
អុីញ)

344.16 មម (13.55
អុីញ)

អង្កត់ប្េូង 394.87 មម (15.60 អុីញ) 394.87 មម (15.60 អុីញ) 394.87 មម (15.60 អុីញ) 394.87 មម (15.55
អុីញ)

394.87 មម (15.55
អុីញ)

រុែភាពបង្ហា ញឡដងមៃនផ្ទា ំងឡអប្កង់ 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160

កប្មិតពន្លជា (េូឡៅ) 220 nits 500 nits 500 nits 500 nits 600 nits (ខានែ តពន្លជា)
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មរ៉ង 22. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកឡអប្កង់ (រានបនិ)

បរិយ៉យ ជឡប្មងសមួយ ជឡប្មងសពីរ ជឡប្មងសេីបី ជំឡ រីសេីបួន ជំឡ រីសេីប្រាំ

ឡមដ្គ ្ិកណសល 2.07 2.07 2.07 8.29 8.29

ពែ៌ gamut 45% NTSC 100% DCIP3 100% DCIP3 100% Adobe 100% Adobe

្ិ្ណសលកនែុងមួយអុីញ (PPI) 141 141 141 282 282

សមាមាប្តែុសោនែ  (typ) 600:01 600:01 600:01 1500:1 6000:1

រយៈឡពលឡ្្លងយតប (អតិ) 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60

ការឡមងលពីមុំឡ្ិក +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី)

ការឡមងលពីមុំបញ្ឈរ +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី) +/- 80 ដជាឡប្ក (អបី)

កប្មិត្ីកណសល 0.18 x 0.18 មម 0.18 x 0.18 មម 0.18 x 0.18 មម 0.090 x 0.090 មម 0.090 x 0.090 មម

ការឡប្បងប្រាស់ថ្មពល (អតិបរមា) 4.20 បា ត់ 7.2 បា ត់ 7.4 បា ត់ 10 W 18 បា ត់

ការប្បឆំ្ង្ំណាងំពន្លជា vs រូបរ៉ង្្លជារឡោង ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា ប្បឆ្ងំ្ំណាងំពន្លជា

ជឡប្មងសការបាះ ឡេ ឡេ មាន ឡេ ឡេ

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 23. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាឡមរ៉ា  

បរិយ៉យ តៃម្ល

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡ្េ មានជឡប្មងសកាឡមរ៉ា  2 ៖
● កាឡមរ៉ា  HD RGB

● កាឡមរ៉ា  IR

េីមងំ កាឡមរ៉ា មុែ

ប្បឡ្េអង្គញាែ បឡ្ចេកវិេ្យាសិនស័រ្ំង្យែ្លី

រុែភាពបង្ហា ញ

កាឡមរ៉ា

រូបភាពហនែងង 0.92 ឡមដ្គ ្ិ្ណសល

វីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

កាឡមរ៉ា អុីន្វដវេ ឡរាដ

រូបភាពហនែងង 0.30 ឡមដ្គ ្ិ្ណសល

វីឡដអូ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអង្កត់ប្េូង

កាឡមរ៉ា 74.9 ដជាឡប្ក

លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស 25



មរ៉ង 23. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាឡមរ៉ា  (រានបនិ)

បរិយ៉យ តៃម្ល

កាឡមរ៉ា អុីន្វដវេ ឡរាដ 70 ដជាឡប្ក

សនិិសុែ
មរ៉ង 24. សនិិសុែ 

ជឡប្មងសសនិិសុែ Precision 7550

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 TPM 2.0 IC FIPS-140-2 ដា្់ណដលប្តូរានរានបញ្្ជ ក់ / TCG ប្តូវរានបញ្្ជ ក់ វិញ្ញា បនបប្ត TCG សប្មាប់ TPM
(Trusted Computing Group)

TPM កម្មវិធីបង្កប់ រានោបំ្េ

ោបំ្េរន្ធចាក់ឡសារតួ និងរងវេង់ មាន រន្ធចាក់ឡសារ៉ង្តុឡកាែ

កម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដ ឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដណដលនជឡប្មងស
● ឡៅឡលងប៊ូតុងថ្មពល
● ឧបករែ៍អានសានែ មប្មាមៃដ FIPS ឡៅកនែុងឡប្រនងដំឡេងងកណន្លងដាក់រាតៃដ

កញចេប់ឡ្ទាងងផ្ទា ត់ដដណវរសនិិសុែនជឡប្មងស ● កម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដបាះ (ឡៅកនែុងប៊ូតុងថ្មពល) នមួយ Control Vault 3.0 ឡ្ទាងងផ្ទា ត់កប្មិតែ្ពស់ឡដាយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត 3
FIPS 140-2

● សា្ម តកាតភា្ជ ប់ និង Control Vault 3 ឡ្ទាងងផ្ទា ត់កប្មិតែ្ពស់កប្មិតែ្ពស់ឡដាយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត 3 FIPS 140-2

● កម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដបាះ (ឡៅកនែុងប៊ូតុងថ្មពល) សា្ម តកាតភា្ជ ប់ និង Control Vault 3 ឡ្ទាងងផ្ទា ត់កប្មិតែ្ពស់ឡដាយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត
3 FIPS 140-2

● កម្មវិធីអានសានែ មប្មាមៃដបាះ (ឡៅកនែុងប៊ូតុងថ្មពល) សា្ម តកាតភា្ជ ប់ សា្ម តកាតភា្ជ ប់, NFC និង Control Vault 3 ឡ្ទាងងផ្ទា ត់កប្មិតែ្ពស់
ឡដាយមានការបញ្្ជ ក់កប្មិត 3 FIPS 140-2

● កាឡមារ៉មុែមាន IR នជឡប្មងស (អនុឡោមមម Windows Hello) នមួយសិនស័រ្ំង្យែ្លី

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

មរ៉ង 25. ការធានា 

ការធានា

ឡសបកម្មណ្នែកដដណវររយៈឡពល 3 ឆ្នែ ំ នមួយឡសបកម្មឡៅេីមំង/ ឡៅ្ទាះបនាទា ប់ពីការឡធវេង វិនិ្ឆេ័យពី

ឡសបកម្មណ្នែកដដណវររយៈឡពល 4 ឆ្នែ ំ នមួយឡសបកម្មឡៅេីមំង/ ឡៅ្ទាះបនាទា ប់ពីការឡធវេង វិនិ្ឆេ័យពី

ឡសបកម្មណ្នែកដដណវររយៈឡពល 5 ឆ្នែ ំ នមួយឡសបកម្មឡៅេីមំង/ ឡៅ្ទាះបនាទា ប់ពីការឡធវេង វិនិ្ឆេ័យពី

ឡសប ProSupport នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លងៃនៃថ្ងឡធវេងការបនាទា ប ់រយៈឡពល 3 ឆ្នែ ំ

ឡសប ProSupport នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លងៃនៃថ្ងឡធវេងការបនាទា ប ់រយៈឡពល 4 ឆ្នែ ំ

ឡសប ProSupport នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លងៃនៃថ្ងឡធវេងការបនាទា ប ់រយៈឡពល 5 ឆ្នែ ំ

ឡសប ProSupport Plus នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លងៃនៃថ្ងឡធវេងការបនាទា ប ់រយៈឡពល 3 ឆ្នែ ំ

ឡសប ProSupport Plus នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លងៃនៃថ្ងឡធវេងការបនាទា ប ់រយៈឡពល 4 ឆ្នែ ំ

ឡសប ProSupport Plus នមួយឡសបឡៅនងងកណន្លងៃនៃថ្ងឡធវេងការបនាទា ប ់រយៈឡពល 5 ឆ្នែ ំ

មរ៉ង 26. ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យ 

ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យ

ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យរយៈឡពល 3 ឆ្នែ ំ
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មរ៉ង 26. ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យ (រានបនិ)

ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យ

ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យរយៈឡពល 4 ឆ្នែ ំ

ឡសបកម្មែូ្ខាតឡដាយៃ្ដន្យរយៈឡពល 5 ឆ្នែ ំ

បរិសាថា នអង្គ្ទាុកេិននែន័យ និងប្បតិបតិិការ
មរ៉ងឡនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសៃនអង្គ្ទាុកេិននែន័យ និងប្បតិបតិិការរបស ់Precision 7550 របស់អនែក។

កប្មិតកែវេក់ឡៅឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ណដលរានកំែត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 27. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

បរិយ៉យ កំពុងដំឡែងរការ អង្គ្ទាុក

កប្មិតសីតុែហា ភាព 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បណប្មបប្មួលសំឡែងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក) 0% ឡៅ 95% (មិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា)*
0.66 GRMS 1.30 GRMS

ការបាះេង្គិ្ (អតិបរមា) 140 G† 160 G†

ណដនកំពស់ -15.2 ម រហូតដល់ 3048 ម (4.64 ហវេីត រហូតដល់ 5518.4 ហវេីត) -15.2 ម រហូតដល់ 10668 ម (4.64 ហវេីត រហូតដល់ 19234.4 ហវេី
ត)

ប្បយ័តនែ: ណដន្ឡនា្ល ះសីតុែហា ភាពឡៅឡពលប្បតិបតិិការ និង storage អា្ែុសោនែ កនែុង្ំឡណាមសមាសភារនានា ដូឡ្នែះប្បតិបតិិការ ឬរក្សាេុកឧបករែ៍ឡៅខាងឡប្បណដន្ឡនា្ល ះទាងំឡនះអា្បាះពាល់ដល់ការបំឡពញមុែង្រៃនសមាសភារនក់ោក់ែ្លះៗ។

* រានបស់ណវងឡដាយឡប្បងសីុិ្រំញ័រៃ្ដន្យណដល្ម្លងមមបរិសាថា នអនែកឡប្បងប្រាស់។

† រានបស់ណវងឡដាយឡប្បងរលកពាក់កណាដា លសុីនុស 2 ms ។
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សូហវេណវរ
ជំពូកឡនះ្ិល់ព័ត៌មានលម្អិតៃនប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានោំប្េនមួយនងងការណែនាំពី វិធីដំឡេងងប្ដាយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្ដាយវឺ Windows

ការទាញយកប្ដាយវឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡបងក ែូតប៊ុក។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្ឡលង ជំនួយ្លិត្ល បយបញចេូលសា្ល កឡសបកម្មែូតប៊ុក របស់អនែក បនាទា ប់មក្ុ្ឡលងពាក្យ បញ្ជូន ។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអនែកមិនមានសា្ល កឡសបកម្ម សូមឡប្បងមុែង្ររកឡមងលសវេ័យប្បវតិិ ឬរកឡមងលឡដាយៃដ សប្មាប់មាូណឌលែូតប៊ុក របស់អនែក។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្ដាយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានដំឡេងងឡៅឡលងែូតប៊ុក របស់អនែក។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កាម ឡហងយឡប្ជងសយកប្ដាយវឺប្កាហវេិកឡដងមីីដំឡេងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File ឡដងមីីទាញយកប្ដាយវឺសប្មាប់ែូតប៊ុករបស់អនែក។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ថតណដលអនែករានរក្សាេុកឯកសារប្ដាយវី។
9. ្ុ្ឡេវេដងឡលងរូបតំណាងឯកសារប្ដាយវឺ និងអនុវតិមមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។
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ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនឡបងឡោកអនែកមិនណមននអនែកជំនាញកនែុងការឡប្បងកំព្យូរេ័រ មិនប្តូវបដាូរការកំែត់កនែុងកម្ម វិធីដំឡេងង BIOS ឡនាះឡេ។ ការផ្្ល ស់បិូរនក់ោក់អា្ឡធវេងឲ្យប្បតិបតិិកំព្យូរេ័ររបស់ឡោកអនែកមិនដំឡែងរការរានប្តងមប្តូវ។

្ំណា:ំ មុនឡពលឡោកអនែកបដាូរការកម្ម វិធីដំឡេងង BIOS ឡោកអនែករួរសរឡសរេុកអំពីព័ត៌មានៃនកម្ម វិធីដំឡេងង BIOS សប្មាប់ការឡប្បងប្រាស់ឡៅឡពលអនារត។

ឡប្បងកម្ម វិធីដំឡេងង BIOS កនែុងឡោលបំែងដូ្ខាងឡប្កាមឡនះ៖
● េេួលព័ត៌មានពីការដំឡេងងដដណវរឡៅឡលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់ឡោកអនែក ដូ្ន្ំនួនៃនអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំៃនដដប្ដាយ។
● ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
● កំែត់ ឬណកណប្បជឡប្មងសណដលអា្ឡប្ជងសឡរីសឡដាយអនែកឡប្បងប្រាស់ ណដលមានដូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកឡប្បងប្រាស់, ប្បឡ្េៃនប្ដាយថ្សរឹងណដលរានដំឡេងង និងឡបងកឬបិេឧបករែ៍្មីង។

ប្បធានបេ :

• មុជានុយប៊ូត
• ប្ោប់្ុ្រុករក
• លំដាប់ប៊ូត
• ការដំឡេងង BIOS

• ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅកនែុង Windows

• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ

មុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> ឡៅឡពលេូឡដ្គ  Dell រានបង្ហា ញឡដងមីីចាប់ឡ្ិងមមុជានុយប៊ូតណតមួយដងនមួយនងងបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតណដលប្តងមប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ និងការដំឡេងង BIOS ក៏មានឡៅកនែុងមុជានុយឡនះ្ងណដរ។ ឧបករែ៍ណដលមានរ៉យបញ្ជីឡៅឡលងមុជានុយប៊ូតអាប្ស័យឡលងឧបករែ៍ណដលអា
្ប៊ូតរានឡៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ មុជានុយប៊ូតឡនះមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលអនែកព្យាយ៉មប៊ូតឡៅកាន់ឧបករែ៍ពិឡសសណាមួយ ឬ្ង់ វិនិ្ឆេ័យឡរ៉រសញ្ញា សប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការឡប្បងមុជានុយប៊ូតមិនមានណកណប្ប ណាមួយ្ំឡពាះលំដាប់ប៊ូតណដលមានឡៅកនែុង BIOS ឡេ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● ឧបករែ៍ប៊ូត UEFI ៖

○ អនែកប្រប់ប្រង Windows

○ ប្ដាយរឹង UEFI

○ NIC នប់នងងផ្ទា ងំ (IPV4)

○ NIC នប់នងងផ្ទា ងំ (IPV6)

● ភារកិ្ចេរបស់ប៊ូតមុន ៖
○ ការដំឡេងង BIOS

○ ការវិនិ្ឆេ័យឡរ៉រ
○ ការឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS

○ ការសាដា រឡេងងវិញៃន OS SupportAssist

○ ប្ចេុបីននែភាពកម្មវិធី BIOS - ពី្មា្ង យ
○ ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឧបករែ៍

ប្ោប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡេងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផ្្ល ស់បដាូរណដលអនែកឡធវេងប្តូវរានថតេុក បាុណនិមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្មណតអនែកចាប់ឡ្ដាងមប្បព័ន្ធឡេងងវិញ។

ប្ោប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពួញឡេងងឡលង) ផ្្ល ស់េីឡៅកាន់បលពីមុន។
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ប្ោប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Down arrow (ប្ពួញ
្ុះឡប្កាម)

ផ្្ល ស់េីឡៅកាន់បលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡប្ជងសយកតៃម្លឡៅកនែុងប្បអប់ណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតិមមតំែឡៅកនែុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬបប្ងួមបញ្ជីេមា្ល ក់ ប្បសិនឡបងមាន។

Tab (ឡថប) ផ្្ល ស់េីឡៅៃ្ទាឡផិ្តបនាទា ប់។

Esc បនដាឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អនែកពិនិត្យឡមងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅកនែុងឡអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញសារមួយឲ្យអនែកប្តូវរក្សាការផ្្ល ស់បដាូរណាមួយភា្ល មៗ និងចាប់ឡ្ដាងមប្បព័ន្ធឡេងងវិញ។

លំដាប់ប៊ូត
លំដាប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងការដំឡេងងប្បព័ន្ធណដលកំែត់ការដំឡេងងប្បព័ន្ធ លំដាប់ឧបករែ៍ប៊ូតណដលរានកំែត ់និងប៊ូតឡដាយផ្ទា ល់ឡៅឧបករែ៍នក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្ដាយអុបេិក ឬប្ដាយថ្សរឹង)។ អំេុងឡពលឡតសដាឡដាយែ្លួនឯងឡលងថ្មពល (POST) ឡៅឡពលនិមិតិសញ្ញា  Dell
ឡ្ញឡេងង អនែកអា្៖
● ្ូលឡៅកាន់ការដំឡេងងប្បព័ន្ធ ឡដាយ្ុ្ប្ោប់្ុ្ F2

● ទាញយកមុជានុយប៊ូតណតមួយដង ឡដាយ្ុ្ប្ោប់្ុ្ F12 ។

មុជានុយប៊ូតមួយដងបង្ហា ញឧបករែ៍ណដលអនែកអា្ប៊ូតពីរួមទាំងជឡប្មងសវិនិ្ឆេ័យ។ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរួមមាន៖ ជឡប្មងសមុជានុយប៊ូតរជា៖

● ប្ដាយ្ល័ត (ឡបងមាន)
● ប្ដាយ STXXXX

្ំណា:ំ XXXX បង្ហា ញឡលែប្ដាយ SATA ។

● ប្ដាយអុបេិក (ឡបងមាន)
● ប្ដាយថ្សរឹង SATA (ឡបងមាន)
● ការវិនិ្ឆេ័យឡរ៉រ

្ំណា:ំ ការឡប្ជងសឡរីស Diagnostics បង្ហា ញឡអប្កង់ កម្មវិធីឡរ៉រវិនិ្ឆេ័យ SupportAssist ។

ឡអប្កង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជឡប្មងស្ូលឡប្បងឡអប្កង់ (System Setup) ដំឡេងងប្បព័ន្ធ្ងណដរ។

ការដំឡេងង BIOS

្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងឡថប្លិតកុំព្យូេ័រយួរៃដ ឡហងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡម្លងងរបស់ប ឧបករែ៍ណដលរានរ៉យកនែុងណ្នែកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

េិដ្ឋភាពេូឡៅ
មរ៉ង 28. េិដ្ឋភាពេូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ ណ្នែកឡនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិឡសសរបស់ដដណវរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ
○ កំណែ BIOS

○ សា្ល កឡសបកម្ម
○ សា្ល កប្េព្យ
○ កាលបរិឡ្ឆេេ្លិត
○ កាលបរិឡ្ឆេេនមាចេ ស់កម្មសិេ្ធិ
○ ឡលែកូដឡសបកម្មរហ័ស
○ សា្ល កមាចេ ស់កម្មសិេ្ធិ
○ អាប់ឡដតកម្មវិធីបង្កប់ណដលរាន្ុះហតថាឡលខា
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មរ៉ង 28. េិដ្ឋភាពេូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● ថ្ម
○ បឋម
○ កប្មិតថ្ម
○ សាថា នភាពថ្ម
○ សុែភាព
○ អាដាប់េ័រ AC

● ព័ត៌មានអំពីអង្គដំឡែងរការ
○ ប្បឡ្េអង្គដំឡែងរការ
○ ឡលីនននាេិកាអតិបរមា
○ ឡលីនននាេិកាអបីរមា
○ ឡលីនននាេិកាប្ចេុបីននែ
○ ្ំនួនសនែូល
○ ឡលែសមា្គ ល់អង្គដំឡែងរការ
○ ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គដំឡែងរការ
○ ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គដំឡែងរការ
○ កំណែមីប្កូកូដ
○ សមតថាភាព Intel Hyper-Threading

○ បឡ្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត
● កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធការ្ងចាំ

○ អង្គ្ងចាណំដលរានដំឡេងង
○ អង្គ្ងចាណំដលមាន
○ ឡលីននអង្គ្ងចាំ
○ មាូតឆ្ណែលអង្គ្ងចាំ
○ បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គ្ងចាំ
○ DIMM_Slot 1

○ DIMM_Slot 2

● ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។
○ ប្បឡ្េផ្ទា ំង
○ ឧបករែ៍បញ្្ជ វីឡដអូ
○ អង្គ្ងចាំវីឡដអូ
○ ឧបករែ៍ Wi-Fi

○ រុែភាពបង្ហា ញឡដងម
○ កំណែ BIOS វីឡដអូ
○ ឧបករែ៍បញ្្ជ សំឡេង
○ ឧបករែ៍ប្ល៊ូធូស
○ អាសយដា្ឋ ន LOM MAC

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប៊ូត
មរ៉ង 29. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប៊ូត 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកផ្្ល ស់បិូរលំដាប់ណដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉មណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
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មរ៉ង 29. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប៊ូត (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● អនែកប្រប់ប្រង Windows

● ប្ដាយរឹង UEFI

● NIC នប់នងងផ្ទា ំង (IPV4)

● NIC នប់នងងផ្ទា ំង (IPV6)

្ំណា:ំ មាូតប៊ូតបុរ៉ែមិនោបំ្េឡៅឡលងកម្ម វិធីឡនះឡេ។

ប៊ូត សុវតថាិភាព ប៊ូតសុវតថាិភាព ជួយធានាថ្ប្បព័ន្ធរបស់អនែកប៊ូតឡដាយឡប្បងណតសូហវេណវរប៊ូតណដលមានសុពលភាពបាុឡណាោ ះ។

Enable Secure Boot មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធប្តូវណតសថាិតកនែុងមាូតប៊ូត UEFI ឡដងមីីឡបងកដំឡែងរការ ប៊ូតសុវតថាិភាព រាន។

មាូដប៊ូតសុវតថាិភាព ការផ្្ល ស់បិូរឡៅកនែុងមាូដប្បតិបតិិការប៊ូតសុវតថាិភាពណកណប្បអាកបីកិ រិយ៉របស់ប៊ូតសុវតថាិភាពឡដាយអនុញ្ញា តកា្យមានការបយតៃម្លឡលងហតថាឡលខាប្ដាយវឺរ
UEFI ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Deployed Mode មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងក។
● មាូដសាវនកម្ម

ការប្រប់ប្រងកូនឡសាជំនាញ អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ប្រប់ប្រងឃីជំនាញ។

Enable Custom Mode មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ។

ជឡប្មងសៃនការកំែត់ឧបករែ៏ប្រប់ប្រងឃីជំនាញ៖
● PK មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងក។
● KEK

● db

● dbx

ឧបករែ៍ណដលរានភា្ជ ប់
មរ៉ង 30. ជឡប្មងសឧបករែ៍ណដលរួមបញចេូលោនែ  

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កាលបរិឡ្ឆេេ/ឡពលឡវោ អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអនែកផ្្ល ស់បដាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោ។ ការផ្្ល ស់បិូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភា្ល មៗ។

កាឡមរ៉ា អនុញ្ញា តឡអាយអនែកឡបងក ឬបិេកាឡមារ៉។

Enable Cameraជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តកា្យអនែក បិេអូឌីយាូណដលរួមបញចេូលោនែ ទាំងអស់។ មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡបងកអូឌីយ ូប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

អនុញ្ញា តកា្យអនែកឡបងក ឬបិេអូឌីយាូ ឬមីប្កូហវេូនរួមបញចេូល និងអូរាា ល័រដា្់ឡដាយណេកពីោនែ ។ មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡបងកអូឌីយ ូប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● ឡបងកៃមាប្កូហវេូន
● ឡបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB ខាងកនែុង ឬរានរួមបញចេូល។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកការោំប្េប៊ូតមម USB

● ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ប

ជឡប្មងសទាំងអស់ ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម ។
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ការរក្សាេុក
មរ៉ង 31. ជឡប្មងសអង្គ្ទាុកេិននែន័យ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ប្បតិបតិិការ SATA អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអនែកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូដប្បតិបតិិការៃនឧបករែ៍បញ្្ជ ដដប្ដាយ SATA ណដលរានរួមបញចេូល។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● រានបិេ
● AHCI

● RAID On —មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងស RAID On ឡនះប្តូវរានឡបងក។

្ំណា:ំ SATA ប្តូវរានកំែត់ឡដងមីីោំប្េមាូដ RAID ។

អុីនធជាឡហវេសអង្គ្ទាុកេិននែន័យ អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអនែកឡបងក ឬបិេប្ដាយឡ្សេងៗឡៅឡលងប្បព័ន្ធ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● M.2 PCIe SSD-1

● M.2 PCIe SSD-0

ជឡប្មងសទាំងអស់ ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម ។

ររាយការែ៍ SMART ណ្នែកឡនះប្រប់ប្រងថ្ឡតងបញ្ហា ប្ដាយថ្សរឹងសប្មាប់ប្ដាយភា្ជ ប់នមួយប្តូវរានរ៉យការែ៍ឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡ្ដាងមប្បព័ន្ធឬអត់។ បឡ្ចេក វិេ្យាឡនះនណ្នែកៃនលក្ខែៈ
ពិឡសសរបស់ SMART (បឡ្ចេកវិេ្យារ៉យការែ៍ និងវិភារសវេ័យប្តួតពិនិត្យ) ។ មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងស Enable SMART
Reporting ប្តូវរានបិេ។

ព័ត៌មានអំពីប្ដាយ ្ិល់ព័អំពីប្បឡ្េប្ដាយនិងឧបករែ៍។

វីឡដអូ
មរ៉ង 32. ជឡប្មងសវីឡដអូ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កប្មិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តកា្យអនែកកំែត់ពន្លជាឡអប្កង់ឡៅឡពលណដលកំពុងដំឡែងរការឡៅឡលងថ្មនិងថ្មពល AC។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● Brightness on battery power - មមលំនាឡំដងម រានកំែត់យក 50 ។
● Brightness on AC power - មមលំនាឡំដងមរានកំែត់យក 100 ។

ប្កាហវេិកអា្បិូររាន ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេដំឡែងរការបឡ្ចេកវិេ្យាប្កាហវេិកណដលអា្ផ្្ល ស់បិូររានដូ្ន NVIDIA Optimus និង AMD
PowerExpress ។

បរួរណតប្តូវឡបងកសប្មាប់ណត Windows 7 និងកំណែ្ុងឡប្កាយរបស់ Windows ឬប្បព័ន្ធប្បតិបតិិកា Ubuntu OS ។
លក្ខែៈពិឡសសឡនះមិនអា្មានសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡ្សេងឡេដតឡេ។

រន្ធឡបងកឡអប្កង់បំណបកអនុញ្ញា តឡអាយដុំបំណបក ឬអុីនធជាឡហវេសរន្ធឡអប្កង់បំណបករន្ធឡអប្កង់ខាងឡប្ប ឡៅឡពលប្កាហវេិកណដលអា្ផ្្ល ស់បិូររានប្តូវរានឡបងក ឡហងយ
ដំឡែងរការឡ្ញពីកម្ម វិធីបញ្្ជ ប្កាហវេិកនប់។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● ឡបងកប្កាហវេិកណដលអា្ផ្្ល ស់បិូររាន - មមលំនាំឡដងម
● មាូដប្កាហវេិកពិឡសស។
● រន្ធឡបងកឡអប្កង់បំណបក

ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ 33



ជឡប្មងសភា្ជ ប់
មរ៉ង 33. ការភា្ជ ប់ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

NIC ភា្ជ ប់នមួយ NIC ណដលរួមបញចេូលប្រប់ប្រងឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ភា្ជ ប់នមួយ។ បអនុញ្ញា តឡអាយ OS-មុន និងមុែង្របណិាញប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការមុន
ឡប្បង NICs ទាំងឡាយណដលរានឡបងកដំឡែងរការ ឡៅឡពលណដលប្បូតូកូលបណិាញ UEFI ប្តូវរានដំឡេងង និងអា្ឡប្បងប្រាស់រាន។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● Enabled with PXE - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

Wireless Device Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណែសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណែសេខាងកនែុង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● WLAN

● ប៊្លូធូស

ជឡប្មងសទាំងពីរប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

ឡបងក UEFI Network Stack អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រងឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណដលឡៅឡលងផ្ទា ំង។ បអនុញ្ញា តឡអាយ OS-មុន និងមុែង្របណិាញប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការមុន ឡប្បង
NICs ទាងំឡាយណាណដលរានឡបងកដំឡែងរការឡៅឡពលណដលប្បូតូកូលបណិាញ UEFI ប្តូវរានដំឡេងង និងអា្ឡប្បងប្រាស់រាន។

Enable UEFI Network Stack - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ការប្រប់ប្រងថ្មពល
មរ៉ង 34. ការប្រប់ប្រងថ្មពល 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធថ្ម អនុញ្ញា តឲ្យប្បព័ន្ធដំឡែងរការឡៅឡលងថ្មឡៅឡមាា ងឡប្បងប្រាស់ថ្មពលែ្ពស់បំ្ុត។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Adaptive—រានឡបងកមមលំនាំឡដងម
● សិង់ដារ
● ExpressCharge

● ការឡប្បងប្រាស់ AC ន្មីង
● ផ្ទា ល់ែ្លួន

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីសមុែង្រសាកថ្មមមតប្មូវការ អនែកអា្កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធចាប់ឡ្ិងមមុែង្រសាកថ្មមមតប្មូវការ និងបញ្ឈប់មុែង្រសាកថ្មមមតប្មូវការ។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធនន់ែ្ពស់ ជឡប្មងសឡនះឲ្យអនែកបឡង្កងនអាយុកាលថ្មរាន។

មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងស Enable Advanced Battery Charge Mode ប្តូវរានបិេដំឡែងរការ។

្ំណា:ំ អនែកឡប្បងអា្សាកថ្មឡដាយឡប្បងលក្ខែៈពិឡសស Beginning of Day និង Work Period ។

មមលំនាំឡដងម, Work Period ប្តូវរានបិេដំឡែងរការ។

ឡប្បង ExpressCharge សប្មាប់បញចេូលថ្មឆ្ប់រហ័ស។

Peak Shift អនុញ្ញា តឲ្យប្បព័ន្ធដំឡែងរការឡៅឡលងថ្មឡៅឡមាា ងឡប្បងប្រាស់ថ្មពលែ្ពស់បំ្ុត។

Peak Shift - មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេដំឡែងរការ។

្ំណា:ំ អនែកឡប្បងអា្៖

● កំែត់ Battery Threshold អបី= 15, អតិ = 100

● ការពារថ្មពល AC ្ឡនា្ល ះឡពលឡវោនក់ោក់ឡដាយឡប្បង Peak Shift Start , Peak Shift End , និង Peak Shift Charge Start ។

34 ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 34. ការប្រប់ប្រងថ្មពល (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការប្រប់ប្រងកំឡៅ អនុញ្ញា តកា្យកង្ហា រប្តនក់ និងការប្រប់ប្រងកំឡៅអង្គដំឡែងរការៃលតប្មូវដំឡែងរការប្បព័ន្ធ សំឡលង , និងសីតុែហា ភាព។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Optimized —រានឡបងកដំឡែងរការមមលំនាំឡដងម
● ប្តនក់
● សា្ង ត់
● ដំឡែងរការអ៊ុលប្ដា

ោបំ្េការដាស់មម USB ឡបងកោំប្េការដាស់មម USB អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអនែកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដងមីីដាស់ប្បព័ន្ធពីមាូតសំងំ។

មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងស Enable USB Wake Support ប្តូវរានបិេដំឡែងរការ។

ភាញា ក់ឡពលឡដាត Dell USB-C
Dock

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកភា្ជ ប់ឡៅកាន់ Dell USB-C Dock ឡដងមីីដាស់កុំព្យូេ័រពីមាូតសំងំ។

មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងស Wake on Dell USB-C Dock ប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសឡនះមានមុែង្រណតឡៅឡពលភា្ជ ប់អាដាប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់បាុឡណាោ ះ។ ប្បសិនឡបងអាដាប់េ័រថ្មពល AC ប្តូវរានដកឡ្ញមុនមាូតសំងំ ឡនាះ BIOS ផិ្្់ថ្មពលឡ្ញពីរន្ធ USB
ទាងំអស់ឡដងមីីរក្សាថ្មពលថ្ម។

បិេ Sleep (ការឡដក) ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តកា្យអនែករ៉ងំែទាប់មាូត្ូលឡដក (S3) ឡៅកនែុងបរិសាថា នប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ។ មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងស Block Sleep ប្តូវរានបិេដំឡែងរការ។

្ំណា:ំ ឡៅឡពលណដល Block Sleep ប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ ប្បព័ន្ធមិនឡៅសាថា នភាពឡដកឡេ។ Intel Rapid Start ប្តូវរានបិេឡដាយសវេ័យប្បវតិិ ឡហងយជឡប្មងសថ្មពលប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ ឡៅ
េឡេ ប្បសិនឡបងបប្តូវរានកំែត់ឡៅសាថា នភាពឡដក។

កុងមក់រប្មប អនុញ្ញា តកា្យអនែកបិេកុងមក់រប្មប។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Enable Lid Switch— រានឡបងកមមលំនាំឡដងម
● Power On Lid Open—រានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

បឡ្ចេកវិេ្យា Intel Speed Shift
Technology

អនុញ្ញា តឲ្យឡោកអនែកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការការោំប្េបឡ្ចេកវិេ្យា Intel Speed Shift Technology ។ មមលំនាឡំដងម Intel Speed Shift technology ប្តូវរាន
ឡបងកដំឡែងរការ។ ការឡបងកដំឡែងរការជឡប្មងសឡនះ នងងអនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡប្ជងសឡរីសការប្បប្ពងតិរបស់អង្គដំឡែងរការសមប្សប។

សនិិសុែ
មរ៉ង 35. សនិិសុែ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

សនិិសុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមាូឌុលឡវេិកាណដលេុក្ិតិ (TPM) ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● TPM 2.0 Security On— ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ ឡបងក
● PPI Bypass សប្មាប់ការបញ្្ជ បិេ
● ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណដលជប្មះ
● Attestation Enable— ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● Key Storage Enable— ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● SHA-256— ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● សមា្អ ត
● TPM State— ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

Intel Software Guard
Extensions

្ដាល់នូវបរិសាថា នណដលមានសុវតថាិភាពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដ ឬរក្សាេុកព័ត៌មានរឡសងបឡៅកនែុងបរិបេៃនប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡម និងកំែត់េំហំអង្គ្ងចាបំប្មុងេុកមួយណ្នែក។

Intel SGX

ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ 35



មរ៉ង 35. សនិិសុែ (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● Software Control—ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការមមលំនាំឡដងម។

SMM Security Mitigation
(ការកាត់បនថាយសនិិសុែ SMM)

អនុញ្ញា តឡអាយអនែកឡបងក ឫបិេការការពារបណនថាមៃន UEFI ការកាត់បនថាយសុវតថាិភាព SMM ។

SMM Security Mitigation - មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងក។

លុបេិននែន័យឡៅប៊ូតបនាទា ប់ អនុញ្ញា តកា្យ BIOS តំឡរដបជួរការលុបេិននែន័យសប្មាប់ឧបករែ៍្ទាុកណដលរានភា្ជ ប់ឡៅ motherboard ឡៅឡពលប៊ូតបនាទា ប់។

Start Data Wipe - មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ។

្ំណា:ំ ប្បតិបតិិការលុបឡដាយសុវតថាិភាពនងងលុបព័ត៌មានមមវិធីមួយណដលបមិនអា្ប្តូវរានទាញយកមកវិញរានឡេ។

Absolute ណ្នែកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេអុីនធជាឡហវេសមាូឌុល BIOS នអ្ិៃ្វនិយ៍ៃនឡសបកម្ម Absolute Persistence Module ណដលនជឡប្មងសបណនថាមពី Absolute® Software ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● Enable Absolute—ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● បិេដា្់ខាត(Enable Absolute)

● បិេដា្់ខាតអ្ិៃ្វនិយ៍

សនដាិសុែប្្កប៊ូត UEFI ប្រប់ប្រង ថ្ឡតងប្បព័ន្ធនងងឡសនែងសុំឲ្យអនែកឡប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង (ឡបងរានកំែត់) ឡៅឡពលកំពុងប៊ូតឡៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពីមុជានុយប៊ូត F12។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● មិនណដល
● ននិ្ចេ
● Always Except Internal HDD —ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● ននិ្ចេ ឡលងកណលង HDD&PXE ខាងកនែុង

ពាក្យសមា្ង ត់
មរ៉ង 36. សុវតថាិភាព 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង (admin)។

ការបញចេូលឡដងមីីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រជា៖

● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ Enterឡៅឡពលណដលអនែកបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីនិងនថ្មីមិងឡេដត ្ុ្ Enter ឡដងមីីបញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី។

្ំណា:ំ ការលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងនងងលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ឡបងរានកំែត់)។ ្ំឡពាះឡហតុ្លឡនះ អនែកមិនអា្កំែត់ពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងរានឡេ ប្បសិនឡបងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធប្តូវរានកំែត់រួ្ឡហងយឡនាះ។
ឡហតុឡនះឡហងយពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង ប្តូវណតបឡង្កងតនមុន ប្បសិនឡបងពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងនងងប្តូវរានឡប្បងនមួយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះមិនោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថ្សរឹងឡេ។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលឡដងមីីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រជា៖

● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
● បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ Enterឡៅឡពលណដលអនែកបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីនិងនថ្មីមិងឡេដត ្ុ្ Enter ឡដងមីីបញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី។

36 ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 36. សុវតថាិភាព (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា តកា្យអនែកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធពាក្យសមា្ង ត់។

អកសេរធំ ឡៅឡពលឡបងកដំឡែងរការ ណ្នែកឡនះកំែត់ថ្ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវណតមានអកសេរធំយ៉ា ងឡដ្ណាស់មួយតួ។

អកសេរតូ្ ឡៅឡពលឡបងកដំឡែងរការ ណ្នែកឡនះកំែត់ថ្ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវណតមានអកសេរតូ្យ៉ា ងឡដ្ណាស់មួយតួ។

ឡលែ ឡៅឡពលឡបងកដំឡែងរការ ណ្នែកឡនះកំែត់ថ្ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវណតមានយ៉ា ងឡដ្ណាស់ឡលែមួយែទាង់ ។

តួអកសេរពិឡសស ឡៅឡពលឡបងកដំឡែងរការ ណ្នែកឡនះកំែត់ថ្ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូវមានតួអកសេរពិឡសសយ៉ា ងឡដ្ណាស់មួយតួ។

្ំណា:ំ ជឡប្មងសទាងំឡនះ ប្តូវរានបិេមមលំនាឡំដងម។

តួអកសេរអបីបរមា កំែត់្ំនួនតួអកសេរណដលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់មួយ។ អបី = 4

រំលងពាក្យសំង្ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឡៅឡពលបកំែត់អំេុងឡពលចាប់ឡ្ិងមប្បព័ន្ធឡេងង វិញ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះមិនោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថ្សរឹងឡេ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● Disabled៖ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● រំលងការប៊ូតឡេងងវិញ

ផ្្ល ស់បិូរពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា តកា្យអនែកផ្្ល ស់បិូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឡដាយមិនចាំរា្់ប្តូវការពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង។

Enable Non-Admin Password Changes - មមលំនាំឡដងមជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះមិនោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថ្សរឹងឡេ។

Admin Setup Lockout (ការ
ចាក់ឡសាការដំឡេងងអនែកប្រប់ប្រង)

អនុញ្ញា តកា្យអនែកប្រប់ប្រងប្តួតពិនិត្យវិធីណដលអនែកឡប្បងអា្្ូលដំឡែងរការការដំឡេងង BIOS ។

Enable Admin Setup Lockout - មមលំនាំឡដងមជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ។

្ំណា:ំ

● ប្បសិនឡបងមានពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់ ឡហងយ Enable Admin Setup Lockout ប្តូវរានឡបងក ឡនាះអនែកមិនអា្ឡមងលការដំឡេងង BIOS (ឡដាយឡប្បង F2
ឬ F12) ឡដាយោ្ម នពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងរានឡេងយ។

● ប្បសិនឡបងពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់ឡហងយ Enable Admin Setup Lockoutប្តូវរានបិេ ឡនាះការដំឡេងង BIOS ណដលអា្្ូលឡៅរានឡហងយធាតុណដលប្តូវ
រានបង្ហា ញសថាិតកនែុងមាូតនប់ឡសា។

Master Password Lockout
(ការចាក់ឡសាពាក្យសមា្ង ត់ឡម)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡម

Enable Master Password Lockout - មមលំនាំឡដងមជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះមិនោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថ្សរឹងឡេ។

ឡធវេងប្ចេុបីននែភាពនិងសិារឡេងងវិញ
មរ៉ង 37. ឡធវេងប្ចេុបីននែភាពនិងសិារឡេងងវិញ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡធវេងប្ចេុបីននែភាពកម្ម វិធីបង្កប់ឡែបស៊ុល UEFI អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡធវេងការអប់ណដតប្បព័ន្ធ BIOS មមរយៈកញចេប់អាប់ណដត UEFI។

Enable UEFI Capsule Firmware Updates - មមលំនាំឡដងមជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ។

ការសឡ្វង្្គ ះ BIOS ពីប្ដាយថ្សរឹង ឡបងកកា្យអនែកឡដងមីីសិារ BIOS ឡៅឡលងប្ដាយរឹង្ំបងឬ ប្ដាយ USB កនែុងលក្ខែែ្ឌ ែូ្។

BIOS Recovery from Hard Drive —មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសមួយឡនះប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ។

្ំណា:ំ សិារ BIOS ពីប្ដាយរឹងមិនអា្ឡធវេងរានសប្មាប់ប្ដាយសវេ័យអុិនប្រីប (SED) ឡនាះឡេ ។
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មរ៉ង 37. ឡធវេងប្ចេុបីននែភាពនិងសិារឡេងងវិញ (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការេមា្ល ក់កប្មិតថ្នែ ក់ BIOS អនុញ្ញា តកា្យអនែកប្រប់ប្រងដវេា សីងៃនកម្ម វិធីបង្កប់ប្បព័ន្ធឡៅកំណែមុនៗ។

Allow BIOS Downgrade - មមលំនាំឡដងមជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ។

ការសាដា រឡេងងវិញៃន OS SupportAssist អនុញ្ញា តកា្យអនែកឡបងកឬបិេលំហូរប៊ូតសប្មាប់ការសិារ SupportAssist OS ប្បសិនឡបងមានកំហុសប្បព័ន្ធនក់ោក់។

SupportAssist OS Recovery - មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងជឡប្មងសដំឡេងង SupportAssist OS Recovery ប្តូវរានបិេ ឡនាះលំហូរប៊ូតឡដាយសវេ័យប្បវតិិទាំងអស់សប្មាប់ឧបករែ SupportAssist ប្តូវរានបិេ
ដំឡែងរការ។

BIOSConnect អនុញ្ញា តកា្យអនែកសិារប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡសបពពក ប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡមនិង/ ឬប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡសបកនែុងតំបន់រានបរ៉ជ័យកនែុងការប៊ូតនមួយនងង្ំនួនៃនការបរ៉ជ័យឡនះឡស្មងឬធំនងតៃម្លណដលរានបញ្្ជ ក់ឡដាយប្បព័ន្ធប្បតិបតិិ
ការឡដាយ Auto operating system Recovery Threshold setup ។

BIOSConnect - មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ។

ការសាដា រឡេងងវិញៃន OS ឡដាយសវេ័យប្បវតិិរបស់ Dell ជឡប្មងសដំឡេងង Auto OS Recovery Threshold ប្រប់ប្រងលំហូរសវេ័ប្បវតិិសប្មាប់ SupportAssist System Resolution Console និងសប្មាប់ Dell
OS Recovery Tool ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● បិេ
● 1

● 2 - លំនាឡំដងម
● 3

ការប្រប់ប្រងប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 38. ការប្រប់ប្រងប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

សា្ល កឡសបកម្ម បង្ហា ញសា្ល កឡសបកម្មរបស់កុំព្យូេ័រឡោកអនែក។

សា្ល កប្េព្យ សា្ល កប្េព្យ រជានណែសេអកសេរ 64 តួអកសេរណដលប្តូវរានឡប្បងឡដាយអនែកប្រប់ប្រង IT ឡដងមីីកំែត់សមា្គ ល់ប្បព័ន្ធនក់ោក់មួយ។ ឡៅឡពលសា្ល កប្េព្យមួយប្តូវរានកំែត់ បមិនអា្ប្តូវរានផ្្ល ស់បិូរឡេ។

AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡដាយសវេ័យប្បវតិិឡៅឡពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

ភាញា ក់ឡៅឡលង AC

មមលំនាំឡដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេដំឡែងរករ។

Auto On Time ការកំែត់ឡនះអនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធឡបងកឡដាយសវេ័យប្បវតិិឡៅៃថ្ង / ឡពលឡវោណដលរានកំែត់។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Disabled៖ ជឡប្មងសឡនះរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● ឡរដងរ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងឡធវេងការ
● ឡប្ជងសៃថ្ង

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 39. កាដា រ្ុ្ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ឡសាប៊ូតុងឡលែឡបងកដំឡែងរការ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមុែង្រចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ឡលែ ឡៅឡពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

ឡបងក Numlock
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មរ៉ង 39. កាដា រ្ុ្ (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ជឡប្មងសបិេឡសារ Fn អនុញ្ញា តឡអាយអនែកបិូរការកំែត់របស់ប្ោប់្ុ្មុែង្រ។

មាូតចាក់ឡសា Fn

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● មាូតចាក់ឡសាបិេសដាង់ដារ
● Lock Mode Secondary ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ អនុញ្ញា តកា្យអនែកកំែត់ការកំែត់ពន្លជាកិារ្ុ្ឡដាយការឡប្បងប្ោប់្ុ្្ង <Fn> + <F5> កនែុងអំេុងឡពលប្បតិបតដាិការប្បព័ន្ធធម្មម។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● រានបិេ
● ប្សអាប់
● Bright ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

្ំណា:ំ ពន្លជាបំ្្លជាកិារ្ុ្ប្តូវរានកំែត់យក 100% ។

រយៈឡពលបិេពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ឡពលឡៅឡលង AC លក្ខែៈពិឡសសឡនះកំែត់រយៈឡពលបិេពន្លជាកិារ្ុ្ឡៅឡពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូវរានឡដាត្ូលឡៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● 5 វិនាេី
● 10 seconds ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● 15 វិនាេី
● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនណដល

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបង Never ប្តូវរានឡប្ជងសយក ឡនាះពន្លជាកិារ្ុ្ឡៅ្្លជាននិ្ចេឡៅឡពលណដលប្បព័ន្ធមានដាប់េ័រ AC ឡដាតនមួយ។

រយៈឡពលបិេពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ឡពលឡៅឡលងថ្ម លក្ខែៈពិឡសសឡនះកំែត់រយៈឡពលបិេពន្លជាកិារ្ុ្ឡៅឡពលប្បព័ន្ធឡប្បងប្រាស់ណតឡលងថ្មពលថ្មបាុឡណាោ ះ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● 5 វិនាេី
● 10 seconds ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● 15 វិនាេី
● 30 វិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនណដល

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបង Never ប្តូវរានឡប្ជងសយក ឡនាះ ពន្លជាកិារ្ុ្ឡៅ្្លជាននិ្ចេ ឡៅឡពលណដលប្បព័ន្ធមានដំឡែងរឡដាយឡប្បងថ្មពលថ្ម។
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ឥរិយ៉បេមុនប៊ូត
មរ៉ង 40. ឥរិយ៉បេមុនប៊ូត 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

សារប្ពមានអាដាប់េ័រ ជឡប្មងសឡនះបង្ហា ញសារប្ពមានកនែុងអំេុងឡពលប៊ូតឡពលអាដាប់េ័រមានកំោំងថ្មពលតិ្តួ្ប្តូវរានរកឡឃងញ។

● ឡបងកដំឡែងរការការប្ពមានៃនអាដាប់េ័រ—រានឡបងកដំឡែងរការមមលំនាំឡដងម

ការប្ពមាន និងកំហុស ជឡប្មងសឡនះនងងឡធវេងឲ្យដំឡែងរការប៊ូតផ្្អ កដំឡែងរការណតឡៅឡពលណដលសារប្ពមាន ឬកំហុស្្គងប្តូវរានរកឡឃងញ ននងការបញ្ឈប់ ឡសងនែសុំ និងរង់ចាកំារបញចេូលពីអនែកឡប្បង។ លក្ខែៈពិឡសសឡនះរជាមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលណដលប្បព័ន្ធឡនះ
ប្តូវរានប្រប់ប្រងពី្មា្ង យ។

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុសភា្ល ម—រានឡបងកដំឡែងរការមមលំនាឡំដងម
● បនិឡពលមានការប្ពមាន
● បនិឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

្ំណា:ំ កំហុសណដលចាត់េុកថ្សំខាន់្ំឡពាះប្បតិបតិិការដដណវរកុំព្យូេ័រណតងណតបញ្ឈប់ប្បព័ន្ធននិ្ចេ។

ការប្ពមាន USB-C ជឡប្មងសឡនះឡបងកឬបិេសារប្ពមានដុំបំណបក។

Enable Dock Warning Messages — រានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ប៊ូតរហ័ស ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តកា្យអនែកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡលីននៃនរប៊ូត UEFI។

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● បប្ងួមនអបីរមា
● Thorough— រានឡបងកមមលំនាំឡដងម
● សវេ័យប្បវតិិ

ពប្ងីកឡពលឡវោ BIOS POST ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តកា្យអនែកកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធឡពលទាញបនទាុក BIOS POST ។

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● 0 វិនាេី— រានឡបងកមមលំនាំឡដងម។
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

ឡ៉ៅា ស៍/បនទាះបាះ ជឡប្មងសឡនះកំែត់ពីរឡបដបណដលប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងធាតុ្ូលៃនឡ៉ៅា ស៍ និងបនទាះបាះ។

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● ឡ៉ៅា ស៍ឡសឡរដល
● ឡ៉ៅា ស៍ PS/2

● បនទាះបាះ និងឡ៉ៅា ស៍ PS/2—រានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

ការោបំ្េនិម្មិតកម្ម
មរ៉ង 41. ការោបំ្េនិម្មិតកម្ម 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

បឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតរបស់ Intel ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ ថ្ឡតងប្បព័ន្ធឡនះអា្ដំឡែងរការរានឡៅឡលងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ឬអត់។ មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងស Enable Intel Virtualization Technology
(VT) ប្តូវរានឡបងក។

Enable VT for Direct I/O (VT
សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់)

ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ ថ្ឡតងប្បព័ន្ធអា្អនុវតិបឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតសប្មាប់ I/O ឡដាយផ្ទា ល់ ណដលនវិធីសាប្សតេរបស់ប្កុមហ៊ុន Intel សប្មាប់ការបឡង្កងតនិម្មិតកម្ម្ំឡពាះ I/O ណ្នេីអង្គ្ងចា។ំ មមលំនាឡំដងម ជឡប្មងស
Enable VT for Direct I/O ប្តូវរានឡបងក។
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ការអនុវតិ
មរ៉ង 42. ការអនុវតិ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ោបំ្េពហុសនែូល មុែង្រឡនះបញ្្ជ ក់ ថ្ឡតងដំឡែងរការនងងឡបងកសនែូលមួយ ឬសនែូលទាងំអស់។ តៃម្លលំនាឡំដងមប្តូវរានកំែត់ឡៅន្ំនួនអតិបរមាៃនសនែូល។

● All Cores— ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep លក្ខែៈពិឡសសឡនះអនុញ្ញា តកា្យប្បព័ន្ធណកតប្មូវវាុលអង្គដំឡែងរការនិងឡប្បកង់សនែូល ឡដាយកាត់បនថាយថ្មវនិៃនការឡប្បងប្រាស់ថ្មពលនមធ្យមនិង
្លិតកម្មកំឡៅ។

ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

C-States Control មុែង្រឡនះអនុញ្ញា តកា្យអនែកឡបងក ឬបិេសមតថាភាព CPU ឡដងមីី្ូល និងឡ្ញពីសាថា នភាពថ្មពលទាប។

ឡបងក C-States Control

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

បឡ្ចេកវិេ្យា Intel Turbo Boost ជឡប្មងសឡនះ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមាូត Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

ឡបងកបឡ្ចេកវិេ្យា Intel Turbo Boost

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

បឡ្ចេកវិន្ជ  Intel Hyper-Threading ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេ HyperThreading កនែុងអង្គដំឡែងរការ។

ឡបងកបឡ្ចេកវិន្ជ  Intel Hyper-Threading

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 43. កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍របស់ BIOS អនុញ្ញា តកា្យអនែករក្សានិងជប្មះកំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍ BIOS ។

សមា្អ តកំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍ BIOS

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Keep ៖ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● សមា្អ ត

កំែត់ឡហតុៃនប្ពងតិិការែ៍កំឡៅ អនុញ្ញា តកា្យអនែករក្សានិងជប្មះកំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍ឡនះកំឡៅ។

លុបឡចាលកំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍កំឡៅ

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Keep៖ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● សមា្អ ត

កំែត់ឡហតុៃនប្ពងតិិការែ៍របស់ថ្មពល អនុញ្ញា តកា្យអនែករក្សានិងជប្មះកំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍ថ្មពល។

សមា្អ តកំែត់ឡហតុប្ពងតិិការែ៍ថ្មពល

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖
● Keep៖ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
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មរ៉ង 43. កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ (រានបនិ)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● សមា្អ ត

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅកនែុង Windows

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

ឡយងងសូមណែនាឲំ្យឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS របស់អនែក (ការដំឡេងងប្បព័ន្ធ) ឡៅឡពលអនែកដាក់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនឡបងការឡធវេងប្ចេុបីននែភាពអា្ឡធវេងឡៅរាន។ ្ំឡពាះកុំព្យូេ័រយួរៃដ ប្តូវប្រាកដថ្ ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អនែកប្តូវរានសាកឡពញឡលញ ឡហងយរានភា្ជ ប់ឡៅថ្មពលឡ្្លងងមុនឡធវេងការចាប់ឡ្ិងមការឡធវេងប្ចេុបីននែភាព
BIOS

អំពីកិ្ចេការឡនះ

្ំណា:ំ ឡបងសិនន BitLocker ប្តូវរានឡបងកដំឡែងរការ បប្តូវណតផ្្អ កសិនមុននងងឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS ប្បព័ន្ធ បនាទា ប់មកឡបងកដំឡែងរការបឡេងង វិញឡប្កាយពីការឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្្អ កមុននងងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយណដលឡោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធឡេងង វិញ បនងងមិនសា្គ ល់កូនឡសា BitLocker ឡេ។ ឡោកអនែកនងងប្តូវរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចេូលកូនឡសាសិារឡេងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រឡបដបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡេងងវិញមិងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡសាសិារឡេងងវិញមិនសា្គ ល់ ឡនាះបអា្បណិាលឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូវដំឡេងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡេងង វិញណដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថាមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអតថាបេមូលដា្ឋ ន្ំឡែះដងងhttps://

www.dell.com/support/kbdoc/000134415/។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

3. ឡបងសិននអនែកមិនអា្រកសា្ល កឡសបកម្ម ្ូរ្ុ្ឡលង ឡប្ជងសយកពី្លិត្លទាំងអស់។
4. ឡប្ជងសយក ប្បឡ្េ្លិត្ល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ ឡប្ជងសយកប្បឡ្េណដលប្តងមប្តូវឡដងមីីឡៅដល់េំព័រ្លិត្ល។

5. ឡប្ជងសយកមាូណដលកុំព្យូេ័ររបស់អនែក និងេំព័រ Product Support(ោំប្េ្លិត្ល) ៃនកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណដលរានបង្ហា ញឡេងង។
6. ្ុ្ឡលង Get drivers (េេួលយកប្ដាយវឺ) រួ្្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្ដាយវឺនិងទាញយក)។

ណ្នែកប្ដាយវឺ និងណ្នែកទាញយករានឡបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកឡដាយែ្លួនឯង)។
8. ្ុ្ BIOS ឡដងមីីឡមងលកំណែ BIOS។
9. កំែត់ឡមងលឯកសារ BIOS ្ុងឡប្កាយបំ្ុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. ឡប្ជងសយកវិធីសា្វសិទាញយកណដលឡពញ្ិតិឡៅកនែុងបង្អួ្ សូមឡប្ជងសយកវិធីសា្វសិទាញយករបស់អនែកឡៅខាងឡប្កាមឡនះ ្ុ្ឡលង Download File(ទាញយកឯកសារ)។

បង្អួ្ File Download(ទាញយកឯកសារ) បង្ហា ញឡេងង។
11. ្ុ្ឡលង Save(រក្សាេុក) ឡដងមីីរក្សាេុកឯកសារឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
12. ្ុ្ឡលង Run(ដំឡែងរការ) ឡដងមីីដំឡេងងការកំែត់ BIOS ណដលរានអាប់ឡដតឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនុវតិមមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅឡលងប្បព័ន្ធនមួយនងង BitLocker ណដលរានឡបងក

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្្អ កមុននងងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយណដលឡោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធឡេងង វិញ បនងងមិនសា្គ ល់កូនឡសា BitLocker ឡេ។ ឡោកអនែកនងងប្តូវរានសួរភា្ល មៗឲ្យបញចេូលកូនឡសាសិារឡេងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រឡបដបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡេងងវិញមិងៗ។ ប្បសិនឡបងប្ោប់្ុ្សិារឡេងងវិញមិនប្តូវរានសា្គ ល់ឡេ ឡនាះបអា្បណិាលឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូវដំឡេងងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡេងង វិញណដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណនថាមពីប្បធានបេមួយឡនះ សូមឡមងលអតថាបេ្ំឡែះដងង៖ ការឡធវេងប្ចេុបីននែភាព
BIOS ឡលងប្បព័ន្ធ Dell ណដលមាន BitLocker រានឡបងកដំឡែងរការ

ការអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS របស់ឡោកអនែក ឡដាយឡប្បង USB ដ្លា សប្ដាយ

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធមិនអា្្ូលឡៅកនែុង Windows បាុណនិប្តូវការឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS ឡនាះសូមទាញយកឯកសារ BIOS ឡដាយឡប្បងប្បព័ន្ធឡ្សេង ឡហងយរក្សាេុកប្ូលឡៅកនែុងប្ដាយដវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។
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https://www.dell.com/support/kbdoc/000134415/
https://www.dell.com/support/kbdoc/000134415/
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្ំណា:ំ ឡោកអនែកប្តូវការឡប្បងប្ដាយដវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។ សូមឡយ៉ងឡលងអតថាបេខាងឡប្កាមសប្មាប់ព័ត៌មានលម្អិតបណនថាម វិធីបឡង្កងត USB Flash Drive ណដលអា្ប៊ូតរានឡដាយឡប្បង Dell Diagnostic Deployment Package

(DDDP)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកសារអាប់ឡដត BIOS កនែុងេប្មង់ .EXE ឡៅកនែុងប្បព័ន្ធមួយឡេដត។
2. ្ម្លងឯកសារ ឧ. O9010A12.EXE ឡៅកនែុងប្ដាយដវេា ស USB ណដលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្ដាយដវេា ស USB ឡៅកនែុងប្បព័ន្ធណដលប្តូវការឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS ។
4. ចាប់ឡ្ិងមប្បព័ន្ធមិងឡេដត ឡហងយ្ុ្ F12 ឡៅឡពលរូបនិមិតិសញ្ញា  Dell ឡល្ឡេងងឡដាយបង្ហា ញមុជានុយប៊ូតណតមួយដង។
5. ឡដាយឡប្បងប្ោប់្ុ្សញ្ញា ប្ពួញ សូមឡប្ជងសឡរីស USB Storage Device ឡហងយ្ុ្ Enter។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតឡៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C \> ភា្ល ម។
7. ដំឡែងរការឯកសារឡដាយបយឡ្ម្ម ះឯកសារឡពញ ឧ. O9010A12.exe ឡហងយ្ុ្ Enter

8. កម្មវិធីឡធវេងប្ចេុបីននែភាព BIOS នងងដំឡែងរការ។ អនុវតិមមការណែនាឡំៅឡលងឡអប្កង់។

រូប 1. ឡអប្កង់អាប់ឡដត DOS BIOS

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ
មរ៉ង 44. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ 

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអនែកប្តូវបយបញចេូលឡដងមីី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងង ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអនែកប្តូវបយបញចេូលឡដងមីី្ូលឡប្បងនិងឡធវេងការផ្្ល ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ៃនកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បឡង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងងឡដងមីីការពារសុវតថាិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: មុែង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូវសនិិសុែកប្មិតមូលដា្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិននែន័យណដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនឡបងបមិនរានចាក់ឡសា ឬេុកឡចាលឡដាយោ្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសៃនពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡេងងប្តូវរានបិេ។
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ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំប្បព័ន្ធ

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

អនែកអា្កំែត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង ឡៅឡពលសថាិតកនែុងសាថា នភាព មិនរានកំែត ់ណតបាុឡណាោ ះ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងមីី្ូលឡៅដំឡេងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភា្ល មៗបនាទា ប់ពីថ្មពលឡបងក ឬប៊ូតឡេងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡៅកនែុងឡអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយក System Securityឡហងយ្ុ្ Enter។
ឡអប្កង់ Security បង្ហា ញឡេងង។

2. ឡប្ជងសយក System/Admin Password ឡហងយបឡង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅកនែុង្ឡនា្ល ះេំឡនរ បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
ឡប្បងការណែនាំដូ្ខាងឡប្កាមឡដងមីី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
● ពាក្យសមា្ង ត់មិនអា្មានឡលែចាប់ពី 0 ដល់ 9 រានឡេ។
● តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្ឡប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំមិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
● មានណតតួអកសេរពិឡសសដូ្ខាងឡប្កាមណដលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ដកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. បយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ណដលអនែករានបញចេូលមុនឡៅកនែុង្ឡនា្ល ះេំឡនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្ម ីឡហងយ្ុ្ឡលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយសារមួយនងងឡសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ Y ឡដងមីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡ្ដាងមឡេងងវិញ។

ការលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្សាប់

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

ប្តូវធានាថ្ សាថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡដាះឡសារ (ឡៅកនែុងការដំឡេងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងងណដលមានប្សាប់។ អនែកមិនអា្លុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងងណដលមានប្សាប់ឡេ ប្បសិនឡបងសាថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡសារ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងមីី្ូលឡៅ System Setup សូម្ុ្ F2 ភា្ល មៗបនាទា ប់ពីថ្មពលឡបងក ឬប៊ូតឡេងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡៅកនែុងឡអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយកSystem Securityឡហងយ្ុ្ Enter។
ឡអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡេងង។

2. ឡៅកនែុងឡអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្បព័ន្ធ) ឡ្ទាងងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សាថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានឡដាះឡសា។
3. ឡប្ជងសយក System Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្សាប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងងណដលមានប្សាប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនែកផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីឡេងង វិញឡៅឡពលមានការទាមទារ។ ប្បសិនឡបងអនែកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡេងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុបឡៅឡពលមានការទាមទារ។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយសារមួយនងងឡសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដងមីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡេងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡ្ិងមនថ្មី។

44 ការឡរដប្ំប្បព័ន្ធ



ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ឡស្កិីតប្មូវនមុន

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូមណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិក្កយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ ឡវ្ែចេប់ វិក្កយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមេុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

Dell ្ិល់ជឡប្មងសឡសបកម្ម និងការជំនួយមមេូរស័ពទា និង អុីនធ័រែិត។ ជឡប្មងសឡនះមានការណប្បប្បួលមមប្បឡេស និង ្លិត្ល ឡហងយឡសបកម្មែ្លះ ពុំមានឡៅកណន្លងរបស់អនែកឡេ ។ ឡដងមីីទាក់េងមក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយបឡ្ចេកឡេស ឡសបកម្មអតិថិជន សូម ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េោបំ្េរបស់អនែក។
3. ឡ្ទាងងផ្ទា ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅកនែុងបញ្ជីេមា្ល ក់ Choose a Country/Region (ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន)់ ឡៅខាងឡប្កាមៃនេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំែឡសបកម្ម ឬោបំ្េណដលសមប្សបណ្្អកឡៅមមតប្មូវការរបស់អនែក។
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