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ែំមងងងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក
1 ភា្ជ ប់មៅអាយប់េ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា:ំ មែង្្បីរក្សាថា្ពលថ្ម ប្តទែយក់ថ្មកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។

2 បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ Windows

មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងតម្ួងង Dell ណែនាថំា អនែក៖

• ភា្ជ ប់មៅបណា្ត ញមែង្្បីអាប់មែតែីនែូ

្ំណា:ំ មបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណាដា ញឥតណខសេណែលមានសុែត្ថិភាព សូ្ងយបញចេទលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលមប្បងបណាដា ញឥតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។
• ប្បសិនមបងរានភា្ជ ប់មៅអុីនធឺមែត សូ្្ុះម្ម្ម ះ ឬបមងតងតគែនី Microsoft ។ ប្បសិនមបង្ិនរានភា្ជ ប់អុីនធឺមែត សូ្បមងតងតគែនីមប្បបណាដា ញ។
• មៅមលងមអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បញចេទលព័ត៌មានេំនាក់េំនងល្្អិតរបស់អនែក។

3 ណសវេងរក និងមប្បងក្្ម ែិធី Dell ពី្ុឺនុយចាប់ម្ដាង្របស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell

ក្្មែិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យទេ័របស់អនែកជា្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

1
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ក្្មែិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យទេ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណែររបស់កុំព្យទេ័ររបស់អនែកមយយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បន្ត ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមយយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist 
។

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យទេ័ររបស់អនែកជា្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយមែីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជទនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្្មែិធីសូហវេណែរែូ្ជាសូហវេណែរណែលប្តទែរានជាែ បាុណន្ត្ិនរានែំមងងងជា្ុនមៅមលងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។

4 បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប ់Windows ។

្ំណា:ំ សូ្ណែនាឲំ្យបមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងង្ំមពាះកុំព្យទេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ សូ្ម្ងល បមងតងតប្យយ USB ស្ដា រមងងង ែិញសប្មាប់ Windows ។

6 ែំមងងងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក



បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows
បមងតងតប្យយស្្ត រមងងងែិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងងជា្ួយ Windows។ ទា្ទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េមេរណែលមានស្ត្ថភាព្ទាុកអប្បបរមា 16 GB មែង្្បីបមងតងតប្យយស្្ត រមងងងែិញ។

្ំណា:ំ ែំមែងរការមនះអា្មប្បងប្រាស់មពលរហូតែល់្ួយមមាា ងមែង្្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងមប្កា្មនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យមៅមលងកំណែរបស់ Windows ណែលរានែំមងងង។ សូ្ម្ងល តំបន់បណា្ត ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ុងមប្កាយបំ្ុត។

1 ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB មៅកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។
2 មៅកនែុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេទល Recovery (ស្្ត រមងងង ែិញ)។
3 មៅកនែុងលេ្ធ្លណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បមងតងតប្យយស្្ត រមងងង ែិញ)។

ផ្ទា ងំ User Account Control (ការប្គប់ប្គងគែនីអនែកមប្បង) នងងប្តទែរានបង្ហា ញ។
4 ្ុ្ រាេ/ចាស៎ មែង្្បីបន្ត។

ផ្ទា ងំ Recovery Drive (ប្យយស្្ត រមងងង ែិញ) នងងប្តទែរានបង្ហា ញ។
5 មប្ជងសមរីស Back up system files to the recovery drive (បប្្ុងេុកឯកស្រប្បព័ន្ធមៅកនែុងប្យយស្្ត រមងងង ែិញ) រួ្្ុ្ បនាទា ប់។
6 មប្ជងសមរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស ់USB) និង្ុ្ បនាទា ប់។

ស្រ្ួយនងងមល្មងងង មយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិននែន័យទាំងអស់មៅកនែុងប្យយហាវេា ស ់USB នងងប្តទែលុបមចាល។
7 ្ុ្ បមងតងត។
8 ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការតម្ួងង Window មយយមប្បងប្យយស្្ត រម្ USB សូ្ម្ងលណ្នែក មយះប្ស្យបញ្ហា  ដន មសសែម ណែនាំអំពីមសងក្្ម ្លិត្លរបស់អនែកម្រយៈ www.dell.com/support/manuals។

2

បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows 7

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


េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ
• េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
• េិែ្ឋភាពខាងស្្ត ំ
• េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតដែ
• េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្
• ប្រាប់្ុ្្ួទែកាត់

េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ

1 ្ីប្កទហវេទនខាងម្វេង 2 កាម្រ៉ា

3 ពនួឺស្្ថ នភាពកាម្រ៉ា 4 ្ីប្កទហវេទនខាងស្ដា ំ

5 ផ្ទា ំង LCD

3
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េិែ្ឋភាពខាងម្វេង

1 រន្ធតំែ្រន្តមេួងង 2 ស្្ថ នភាពពនួឺ

3 រន្ធ HDMI 4 រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់1/ជំនាន់2 ប្បមេេ-C ជា្ួយ រន្ធមអប្កង់ 1.4

5 រន្ធកាត SD

េិែ្ឋភាពខាងស្្ត ំ

1 រន្ធកាស 2 រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1
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េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតដែ

1 ប៊ូតុងថា្ពលជា្ួយក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្ដែណែលជាជមប្្ងសអា្មានឬអត់ 2 កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)

3 បនទាះបាះ

េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្

10 េិែ្ឋភាពអំពីតួ



1 ឧបករែ៍បំពងសំមងង ខាងម្វេង 2 សួ្កយីមហាមសងក្្ម

3 ឧបករែ៍បំពងសំមងង ខាងស្្ត ំ

ប្រាប់្ុ្្ួទែកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរមៅមលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យមលងការកំែត់ភាស្របស់កា្ត រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណែលប្តទែរានមប្បងសប្មាប់្ួទែកាត់មៅណតមានែូ្រានែ មៅប្គប់ការកំែត់ភាស្ទាំងអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួទែកាត់

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិេមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្្ិតសំមងង

Fn + F3 បមងតងនកប្្ិតសំមងង

Fn + F4 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F5 មបងក/បិេ ពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្

Fn + F6 បន្ថយកប្្ិតពនួឺ

Fn + F7 បមងតងនកប្្ិតពនួឺ

Fn + F8 ប្តទរមៅមអប្កង់ខាងមប្ប

Fn + F10 ថតដ្ទាមអប្កង់

Fn + F11 េំព័រមែង្

Fn + 12 េំព័របញចេប់

Fn + Ctrl មបងក្ុឺនុយក្្ម ែិធី
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លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស
្ំណា:ំ ការ្្តល់មអាយទាងំមនះអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់ ។ យថាប្បមេេខាងមប្កា្ គឺជាយថាប្បមេេណែលតប្្ទែមយយ្្បាប់បាុមណាោ ះ កនែុងការែងកភា្ជ ប់្កជា្ួយកុំព្យទេ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណន្ថ្អំពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យទេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅកាន់ណ្នែក ជំនួយនិងការរាំប្េ (Help 
and Support) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows និងមប្ជងសមរីសម្ងលព័តមានអំពីកុំព្យទេ័ររបស់អនែក ។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំឈីប រានរួ្បញចេទលមៅកនែុងអង្គែំមែងរការ

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM 16 MB

PCIe bus រហូតែល់ជំនាន់ 3

ម្វហវេកង់បងសខាងមប្ប រហូតែល់ 8 GT/s

អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គែំមែងរការ្ិនណ្នជារង្វេ ស់ដនការែំមែងរការមេ។ ការមានអង្គែំមែងរការអា្មានការផួ្ស់ប្តទរ និងអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់/ប្បមេស។

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអង្គ្ងចាំ

ប្បមេេ UMA ប្កាហវេិក

អង្គែំមែងរការ Intel Core i7-8665U ជំនាន់េី 8 (8 MB ឃំួ្ងសមា្ង ត់, ្ំនួនសនែទល 
4/ មប្សត 8, មៅែល់ 4.6 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5-8265U ជំនាន់េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, ្ំនួនសនែទល 
4 / មប្សត 8, មៅែល់ 3.9 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620

អង្គែំមែងរការ Intel Core i3-8145U ជំនាន់េី 8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB, ្ំនួនសនែទល 
2 / មប្សត 4, មៅែល់ 3.5 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

្ំនួនរន្ធ ្្សារភា្ជ ប់
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រានរាបំ្េអង្គ្ងចាំអតិបរមាកនែុង្ួយរន្ធ 16 GB

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ
• 4 GB (1 x 4 GB)

• 8 GB (2 x 4 GB)

• 8 GB (1 x 8 GB)

• 16 GB (2 x 8 GB)

• 16 GB (1 x 16 GB)

ប្បមេេ LPDDR3

មល្បនន 2133Mhz

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក

ប្បមេេ កម្ត សំែុំណបបបេ អន្តរ្ុខ ស្ត្ថភាព

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង SATA M.2 2280 SSD • ថានែ ក់ 20/35 SATA

• ថានែ ក់ 20 SATA (ប្បមេសមប្បសុីលណតបាុមណាោ ះ)
• ថានែ ក់ 40 (Intel Neptune Harbor)

រហូតែល់ 512 GB

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 7. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង M.2

ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
មរ៉ង 8. លក្ខែៈបម្ចេកមេសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ រន្ធកាត microSD

រន្ធកាតឧបករែ៍អានស្្ម តកាត (ជាជមប្្ងស)

កាតណែលរានរាបំ្េ
• បនទាះកាតអានម្្ាូ រី ្ីមឌស (អា្បណន្ថ្រាន)
• MicroSD
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អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 ជា្ួយនងង Waves MaxxAudio Pro

ការបណ្ួងមសដាមរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលមៅអាណាងុក) និង ADC (អាណាងុកមៅឌីជីថល)

ប្បមេេ អូឌីយាូ HD

ឧបករែ៍បំពងសំមងង ពីរ

អន្តរ្ុខ ខាងកនែុង៖

• Intel HDA (អូឌីយាូគុែភាពខ្ពស់)

ខាងមប្ប៖

• 7.1 ឆាណនលបមញចេញម្ HDMI

• បញចេទល្ីប្កទហវេទនឌីជីថលមលង្ាូឌុលកាម្ារ៉
• ណខសេមយតកាស (កាសមស្តរីអូ/្ីប្កទហវេទន្ូល)

អំេួីឧរាល័រខាងកនែុង រានរួ្បញចេទលមៅមលង ALC3204 (Class-D 2 W)

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំមងងខាងមប្ប ប្រាប់្ុ្្ួទែកាត់សប្មាប់ប្គប់ប្គងម្មឌស

ឧរាល័របមញចេញសម្ួង៖ ្ធ្យ្៖ 2 W

ខ្ពស់បំ្ុត៖ 2.5 W

្ីប្កទហវេទន ្ីប្កទហវេទនអាមរាឌីជីថល

កាតែីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសកាតែីមែអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បមេេ ភាពអាប្ស័យដន CPU ប្បមេេអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប គុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

NVDIA M250 ណ្នែកយ្់ៗពីរានែ
• Intel Core 

i7-8665U 
CPU

• Intel Core 
i7-8565U 
CPU

• Intel Core 
i5-8365U 
CPU

• Intel Core 
i5-8265U 
CPU

GDDR5 2 GB រន្ធ HDMI 1.4 b 1920 x 1200@60 Hz
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កាម្រ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេកាម្រ៉ា កាម្រ៉ា  RGB HD

គុែភាពបង្ហា ញ រូបភាព៖ 0.92 ម្ហា្គ េិកណសល

ែីមែអូ៖ 1280 x 720 (HD) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ប្េទង 74.9 ែឺមប្ក

ប្បមេេអង្គញាែ បម្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ CMOS

ឥតណខសេ
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកឥតណខសេ

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

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

Intel Dual Band Wireless AC 9462 (802.11ac) 1x1 + ប៊ួទធូស 5.0 (ជាជមប្្ងស)

Qualcomm QCA9565, DW1707 802.11bgn

អាយប់េ័រឥតណខសេ Qualcomm QCA9377 802.11ac Dual Band (1x1) + ប៊ួទធូស 4.1

អាយប់េ័រឥតណខសេ Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) + ប៊ួទធូស 4.1

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 13. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ រន្ធកាត microSD ្ួយ

USB
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ្ួយ
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ្ួយ (ប្បមេេ C)/DisplayPort

សន្តិសុខ រន្ធមស្រ៉ង្តុមកាែ

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តម្សក (រួ្បញចេទលកាសមលងក្បាល និង្ីប្កទហវេទន) ្ួយ។

ែីមែអូ រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួន្ួយ
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មអប្កង់
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ គុែភាពកប្្ិតខ្ពស់មពញ (FHD)

ក្្ពស់ (តំបន់សក្្ម) 165.24 ្្ (6.5 អុីញ)

េេងង (តំបន់សក្្ម) 293.76 ្្ (11.6 អុីញ)

អងតត់ប្េទង 337.04 ្្ (13.3 អុីញ)

េិ្ណសលកនែុង្ួយអុីញ (PPI) 166

សមាមាប្តភាព្ទាុយរានែ 400:1

អាងំតង់សុីមត/ពនួឺ (ធ្្មម) 300 nits

អប្មរីម្វហវេស 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្្តក (អប្បរមា) +/- 80 ែឺមប្ក

ការម្ងលពី្ុំបញររ (អប្បរមា) +/- 80 ែឺមប្ក

ការមប្បងប្រាស់ថា្ពល (អតិបរមា) 4.6 ងា ត់

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកា្ត រ្ុ្

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្
• សហរែ្ឋអាម្រិក និងកាណាយ៖ 81 ប្រាប់
• ្ប្កេពអង់មគួស៖ 82 ប្រាប់
• ជបាុន៖ 85 ប្រាប់

េំហំ
• គមួាតរងងប្រាប់្ុ្ X=18.70 ្្
• ្មា្ង យរងងប្រាប់្ុ្ Y = 18.05 ្្

កាដា រ្ុ្មានពនួឺមេួងងខាងមប្កាយ ជាជមប្្ងស (ពនួឺមប្កាយ និងរា្ម នពនួឺមប្កាយ)

េប្្ង់ QWERTY
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បនទាះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបនទាះបាះ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គុែភាពបង្ហា ញ 1920 x 1080

ែិមាប្ត
• េេងង៖ 105 ្្ (4.13 អុីញ)

• ក្្ពស់៖ 65 ្្ (2.56 អុីញ)

មរ៉ង 17. កាយែិការណែលរានរាំប្េ

កាយែិការណែលរានរាបំ្េ Windows 10

ការផួ្ស់េីេសសេន៍ប្េនិ្ រានរាបំ្េ

ការ្ុ្/ ការបាះ រានរាបំ្េ

្ុ្ និងអូស រានរាបំ្េ

ការអូសមយយប្មា្ 2 រានរាបំ្េ

ពប្ងីក/បប្ងន្មយយប្មា្ 2 រានរាបំ្េ

បាះមយយប្មា្ 2 (្ុ្ម៉ៅា ស៍ខាងស្្ត ំ) រានរាបំ្េ

បាះមយយប្មា្ 3 (មៅ Cortana) រានរាបំ្េ

បាះមយយប្មា្ 3 (ម្ងល windows ណែលមបងកទាំងអស)់ រានរាបំ្េ

អូស្ុះមប្កា្មយយប្មា្ 3 (បង្ហា ញមែសថប) រានរាបំ្េ

អូសមៅស្្ត ំ ឬម្វេងមយយប្មា្ដែ 3 (បដាទររងង windows ណែលមបងក) រានរាបំ្េ

បាះមយយប្មា្ដែ 4 (មៅ Action Center) រានរាបំ្េ

អូសមៅស្្ត ំ ឬម្វេងមយយប្មា្ 4 (បដាទរមែសថបនិ្្មិត) រានរាបំ្េ

ក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្ដែ—ជាជមប្្ងស
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបម្ចេកមេសដនឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្ដែ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ FPR មៅកនែុងប៊ូតុងថា្ពល

បម្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ ស្ត្ថភាព

កប្្ិតគុែភាពអង្គញាែ 500 ppi dpi

តំបន់អង្គញាែ 4.06 ្្ x 3.25 ្្
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ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
មរ៉ង 19. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការណែលរានរាបំ្េ
• Windows 10 Home (64 bit)

• Windows 10 Professional (64-bit)

• Ubuntu

ថ្ម
មរ៉ង 20. ថ្ម

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ ថ្ម "ស្្ម ត" លី្ូ្អុីយាុង 4 ប្រាប់

ខានែ ត េេងង

ជមប្៉ៅ

ក្្ពស់

98.8 ្្ (3.89 អុីញ)

4.3 ្្ (0.169 អុីញ)

257.85 ្្ (10.15 អុីញ)

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 0.22 គក (0.485 មផ្ន)

កមួាងំជាែាូល៍ 7.60 VDC

អាយុកាលជីែិត ែែដាផ្ដា ្់/បញចេទលថ្ម 300

រយៈមពលស្កថ្មមៅមពលកុំព្យទេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) 4 មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបត្តិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំជាក់ោក់។

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 CR-2032

អាយប់េ័រថា្ពល
មរ៉ង 21. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាយប់េ័រថា្ពល

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ E65W

កមួាងំែូលមេួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC

្រន្តមេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.6 A

េំហំអាយប់េ័រ ែិមាប្ត
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ជាអុីញ៖ 1.1 x 1.9 x 4.3

ជា្្៖ 28 x 47 x 108

េ្្ងន់ 0.29 គ.ក (0.64 មផ្ន)

ម្វហវេកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz មៅែល់ 60 Hz

្រន្តមេួងងម្ញ 3.34 A (បន្ត)

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍មេួងង្ូល 19.5 VDC

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

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (្ិនកំពុងែំមែងរការ) -40°C ែល់ 70°C (-40°F ែល់ 158°F)

លក្ខែៈបម្ចេកមេសដនអង្គញាែ និងឧបករែ៍បញ្្ជ
មរ៉ង 22. លក្ខែៈបម្ចេកមេសដនអង្គញាែ និងឧបករែ៍បញ្្ជ

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

1. អង្គញាែេមួាក់មសរីមៅមលងផ្ទា ងំម្

2. អង្គញាែងស់េំហំមាា មញាេិក

ែិមាប្ត និងេ្្ងន់
មរ៉ង 23. ែិមាប្ត និងេ្្ងន់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ ្ុខ

ខាងមប្កាយ
• 16.80 ្្ (0.66 អុីញ)

• 14.90 ្្ (0.59 អុីញ)

• Wireless Wide Area Network (WWAN) – 18.50 ្្ (0.73 
អុីញ)

• 16.50 ្្(0.65 ្្)

េេងង 307.60 ្្ (12.11 អុីញ)

ជមប្៉ៅ 204.50 ្្ (8.05 អុីញ)

េ្្ងន់
• បណា្ត ញតំបន់េូោយឥតណខសេ (WWAN) – 1.20 គក (2.65 មផ្ន)
• 1.18 គក (2.60 មផ្ន)

បរិយ៉កាសកុំព្យទេ័រ
កប្្ិតបាះពាល់មានកនែុងខ្យល់៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មយយ ISA-S71.04-1985
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មរ៉ង 24. បរិយ៉កាសកុំព្យទេ័រ

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) 10% មៅ 90% (្ិនកក) 10% មៅ 95% (្ិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) 110 G† 160 G‡

Altitude (អតិបរមា) -15.2 ្ មៅ 3048 ្ (–50 ហវេីត មៅ 10,000 ហវេីត) ្ិនមាន

* រានងស់ណែងមយយមប្បងស្បុិ្រំញ័រដ្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមយយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្យយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណែងមយយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពលក្បាលប្យយថាសរឹងស្ថិមៅេីមំងមៅមស្ងប្។

សន្តិសុខ
មរ៉ង 25. សន្តិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ាូឌុលក្្មែិធីណែលេុក្ិត្ត (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេទលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

Firmware TPM ជាជមប្្ងស

រាបំ្េ Windows Hello មាន, ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្ដែជាជមប្្ងសមៅមលងប៊ូតុងថា្ពល

កាម្រ៉ា  IR ជាជមប្្ងស

ចាក់មស្រណខសេ ចាក់មស្រ Noble

កា្ត រ្ុ្ស្្ម តកាត Dell ជាជមប្្ងស

ការបញ្្ជ ក់ FIPS 140-2 សប្មាប ់TPM មាន

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

សប្មាប់ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្ដែបាុមណាោ ះ ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្ដែបាះមៅកនែុងប៊ូតុងថា្ពល្ងភា្ជ ប់មៅនងង Control vault 3

ស្្ម តកាតណែលរានភា្ជ ប់ និង Control Vault 3 ការបញ្្ជ ក់ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត FIPS 201 /SIPR

សូហវេណែរសន្តិសុខ
មរ៉ង 26. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកសូហវេណែរសន្តិសុខ

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Client Command Suite

Dell Data Security and Management Software ជាជមប្្ងស

• Dell Endpoint Security Suite Enterprise
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ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• Dell Data Guardian

• Dell Encryption Enterprise

• Dell Encryption Personal

• Dell Threat Defense

• MozyPro ឬ MozyEnterprise

• RSA NetWitness Endpoint

• RSA SecurID Access

• VMware Workspace ONE

• Absolute Endpoint Visibility and Control
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សូហវេណែរ
ជំពូកមនះ្្តល់ព័ត៌មានល្្អិតដនប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការណែលរានរាបំ្េជា្ួយនងងការណែនាំពី ែិធីែំមងងងប្យយែឺ។

ការទាញយកប្យយែឺ 
1 មបងក កុំព្យទេ័រយួរដែ។
2 ្ូលម្ងលមគហេំព័រ Dell.com/support។
3 ្ុ្មលង Product Support (ការរាំប្េ្លិត្ល)ងយបញចេទល Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ដនកុំព្យទេ័រយួរដែបនាទា ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជទន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បែត្តិ ឬរកម្ងលមយយដែសប្មាប់្ាូណែលដន កុំព្យទេ័រយួរដែ ។
4 ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5 មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការណែលរានែំមងងងមៅមលងកុំព្យទេ័រយួរដែ។
6 អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្យយែឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7 ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្យយែឺដន កុំព្យទេ័រយួរដែ។
8 បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តទែរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្យយែី។
9 ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺ និងអនុែត្តម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបងអនែក្ិនណ្នជាអនែកជំនាញមប្បងកុំព្យនេ័រមេ សូ្កុំប្តទរការកំែត់មៅកនែុងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS ។ ការផួ្ស់ប្តទរខួះអា្មធវេងឱ្យកុំព្យទេ័ររបស់អនែកែំមែងរការ្ិនប្តង្ប្តទែ។

្ំណា:ំ ្ុនមពលអនែកប្តទរក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS មយងងសូ្ណែនាំឱ្យអនែកសរមសរព័ត៌មានមអប្កង់ក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់ជាឯកស្រមយ៉ងមៅដថ្ងមប្កាយ។

មប្បងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់មរាលបំែង្ួយ្ំនួនែូ្ខាងមប្កា្៖

• េេួលរានព័ត៌មានអំពីហាែណែរណែលរានែំមងងងមៅកនែុងកុំព្យទេ័ររបស់អនែកែូ្ជា្ំនួន RAM និងេំហំដនប្យយថាសរឹង្ងណែរ។
• ផួ្ស់ប្តទរព័ត៌មានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធ។
• ែំមងងង ឬផួ្ស់ប្តទរជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមយយអនែកមប្បង ែូ្ជាពាក្យសមា្ង ត់អនែកមប្បង ប្បមេេប្យយថាសរឹងណែលរានែំមងងង និងការមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ូលយ្ឋ នណា្ួយ។

ប្បធានបេ :

• ្ុឺនុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំយប់ប៊ូត
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់មែត BIOS កនែុង Windows

• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុឺនុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលណែលងទមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីចាប់ម្្តង្្ុឺនុយប៊ូតណត្ួយជា្ួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តង្ប្តទែសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសែំមងងង BIOS និងការែិនិ្ឆេ័យក៏ប្តទែរានបញចេទលកនែុង្ុឺនុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានមៅមលង្ុឺនុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា្ប៊ូតរាន
មៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុឺនុយមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍ជាក់ោក់ណា្ួយ ឬមែង្្បីបង្ហា ញនូែការែិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុឺនុយប៊ូត្ិនមធវេងការផួ្ស់ប្តទរនូែលំយប់ប៊ូតណែលប្តទែរាន្ទាុកមៅកនែុង BIOS មងងយ។
ជមប្្ងសទាងំមនះគឺ៖

• ប៊ូត UEFI ៖
– Windows Boot Manager (អនែកប្គប់ប្គងប៊ូត Windows)

•

• ជមប្្ងសម្សេងមេសត៖
– ែំមងងង BIOS

– BIOS Flash Update (ការអាប់ណែតផួ្ស់ BIOS)

– ការែិនិ្ឆេ័យ
– Change Boot Mode Settings (បដាទរការកំែត់្ាូែប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភាគមប្្ងន ការផួ្ស់បដាទរណែលអនែកមធវេងប្តទែរានថតេុក បាុណន្ត្ិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេទល) អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមប្ជងសយកតដ្ួមៅកនែុងប្បអប់ណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុែត្តម្តំែមៅកនែុងប្បអប់។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មថប) ផួ្ស់េីមៅដ្ទាមផ្្ត តបនាទា ប់។

Esc បនដាមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់សំខាន់ ់បង្ហា ញស្រ្ួយឲ្យអនែកប្តទែរក្សាការផួ្ស់បដាទរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

លំយប់ប៊ូត
លំយប់ប៊ូតអនុញ្្ញ តឲ្យអនែករំលងលំយប់ប៊ូតណែលកំែត់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ និងប៊ូតមយយផ្ទា ល់មៅឧបករែ៍ជាក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្យយអុបេិ្ ឬប្យយថាសរឹង)។ អំងុងមពលមតសដាមយយខួននឯងមលងថា្ពល (POST), មៅមពលនិ្ិត្តសញ្្ញ  Dell ម្ញមងងង អនែកអា្៖

• Access System Setup (្ូលែំមែងរការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2

• នាំយក្ុឺនុយប៊ូត្ួយែងមងងង្កមយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12

្ុឺនុយប៊ូត្ួយែងបង្ហា ញឧបករែ៍ណែលអនែកអា្ប៊ូតពីរួ្ទាងំជមប្្ងសែិនិ្ឆេ័យ។ ជមប្្ងស្ុឺនុយប៊ូតរួ្មាន៖ ជមប្្ងស្ឺនុយប៊ូតមានែូ្ជា៖

• ប្យយ្ល័ត (មបងមាន)
• ប្យយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX សមា្គ ល់មលខប្យយ SATA។
• ប្យយអុបេិ្ (មបងមាន)
• ប្យយថាសរឹង SATA (មបងមាន)
• ការែិនិ្ឆេ័យ

្ំណា:ំ ការមប្ជងសយក Diagnostics(ការែិនិ្ឆេ័យ)នងងបង្ហា ញមអប្កង ់ePSA diagnostics(ការែិនិ្ឆេ័យ ePSA) ។

មអប្កង់លំយប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជមប្្ងស្ូលមប្បងមអប្កង់ (System Setup) ែំមងងងប្បព័ន្ធ្ងណែរ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមលងកុំព្យទេ័រយួរដែ មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមៅមលងកុំព្យទេ័រ និងឧបករែ៍ណែលរានែំមងងងរបស់ង ធាតុណែលរ៉យមៅកនែុងណ្នែកមនះអា្បង្ហា ញ ឬ ្ិនអា្បង្ហា ញមងងងមេ។

មរ៉ង 27. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយព័ត៌មានប្បព័ន្ធមាា សុីន

េិែ្ឋភាពេូមៅ

BIOS Version បង្ហា ញមលខកំណែ BIOS។

Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យទេ័រអនែក។

Asset Tag បង្ហា ញសួ្កក្្មសិេ្ធរបស់កុំព្យទេ័រ។

សួ្កមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ បង្ហា ញសួ្កមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិរបស់កុំព្យទេ័រ។

កាលបរិម្ឆេេ្លិត បង្ហា ញកាលបរិម្ឆេេ្លិតរបស់កុំព្យទេ័រ។

កាលបរិម្ឆេេជាមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ បង្ហា ញកាលបរិម្ឆេេជាមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិរបស់កុំព្យទេ័រ។

មលខកូែមសងក្្មរហ័ស បង្ហា ញមលខកូែមសងក្្មរហ័សកុំព្យទេ័រ។

សួ្កមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ បង្ហា ញសួ្កមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិរបស់កុំព្យទេ័រ។

អាប់មែតក្្ម ែិធីបងតប់ណែលរានេេួលស្្គ ល់ បង្ហា ញ ថាមតងការអាប់មែតក្្ម ែិធីបងតប់ប្តទែរានមបងកែំមែងរការ ឬមេ។

ថ្ម បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីស្្ថ នភាពថ្ម។

បឋ្ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីថ្មបឋ្។

24 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



េិែ្ឋភាពេូមៅ

កប្្ិតថ្ម បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីកប្្ិតថ្ម។

ស្្ថ នភាពថ្ម បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីស្្ថ នភាពថ្ម។

សុខភាព បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីសុខភាពថ្ម។

អាយប់េ័រ AC បង្ហា ញថាមតង អាយប់េ័រ AC ប្តទែរានែំមងងងឬមេ។

ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ

ប្បមេេអង្គែំមែងរការ បង្ហា ញប្បមេេ CPU។

មល្បនននាងិកាអតិបរមា បង្ហា ញមល្បនននាងិកាអង្គែំមែងរការអតិបរមា។

្ំនួនសនែទល បង្ហា ញ្ំនួនសនែទលមៅមលងអង្គែំមែងរការ

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គែំមែងរការ បង្ហា ញេំហំឃំួ្ងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គែំមែងរការ។

មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ បង្ហា ញកូែកំែត់អង្គែំមែងរការ។

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គែំមែងរការ បង្ហា ញេំហំឃំួ្ងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គែំមែងរការ។

មល្បនននាងិកាប្ចេុប្បននែ បង្ហា ញមល្បនននាងិកាអង្គែំមែងរការប្ចេុប្បននែ។

មល្បនននាងិកាអប្បរមា បង្ហា ញមល្បនននាងិកាអង្គែំមែងរការអប្បរមា។

កំណែ្ីប្កទកូែ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីកំណែ្ីប្កទកូែ។

ស្ត្ថភាពបម្ចេកែិេ្យា Intel Hyper-Threading បង្ហា ញថាមតងអង្គែំមែងរការមានស្ត្ថភាព Hyper-Threading (HT) ឬមេ។

បម្ចេកែិេ្យា 64 ប៊ីត បង្ហា ញថាមតងបម្ចេកែិេ្យា 64 ប៊ីតប្តទែរានមប្បងប្រាស់ឬអត់។

ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ

អង្គ្ងចាំណែលរានែំមងងង បង្ហា ញ្ំនួនអង្គ្ងចាំប្តទែរានែំមងងងសរុបរបស់កុំព្យទេ័រ។

អង្គ្ងចាំណែលមាន បង្ហា ញអង្គ្ងចាំណែលមានសរុបរបស់កុំព្យទេ័រ។

Memory Speed បង្ហា ញមល្បននអង្គ្ងចា។ំ

្ាូតឆាណែលអង្គ្ងចាំ បង្ហា ញ្ាូតឆាណែល ្ួយឬមេវេ។

បម្ចេកែិេ្យាអង្គ្ងចាំ បង្ហា ញបម្ចេកែិេ្យាណែលប្តទែរានមប្បងសប្មាប់អង្គ្ងចា។ំ

ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។

ឧបករែ៍បញ្្ជ ែីមែអូ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហវេិកជាប់របស់កុំព្យទេ័រ។

ឧបករែ៍បញ្្ជ ែីមែអូ dGPU បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្កាហវេិកយ្់របស់កុំព្យទេ័រ។

កំណែ BIOS ែីមែអូ បង្ហា ញកំណែ BIOS ែីមែអូរបស់កុំព្យទេ័រ។

អង្គ្ងចាំែីមែអូ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំែីមែអូរបស់កុំព្យទេ័រ។

ប្បមេេផ្ទា ំង បង្ហា ញអំពីប្បមេេផ្ទា ងំរបស់កុំព្យទេ័រ។

គុែភាពបង្ហា ញមែង្ បង្ហា ញអំពីគុែភាពបង្ហា ញមែង្របស់កុំព្យទេ័រ។

ឧបករែ៍បញ្្ជ សំមងង បង្ហា ញអំពីឧបករែ៍បញ្្ជ សំមងងរបស់កុំព្យទេ័រ។

ឧបករែ៍ Wi-Fi បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍ឥតណខសេរបស់កុំព្យទេ័រ។

ឧបករែ៍បួ៊ទធូស បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍ប៊ួទធូសរបស់កុំព្យទេ័រ។

មរ៉ង 28. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ — ្ុឺនុយជមប្្ងសប៊ូត

ជមប្្ងសប៊ូត

ជមប្្ងសប៊ូតកប្្ិតខ្ពស់

មបងក UEFI Network Stack មបងក ឬបិេែំមែងរការសំែុំបណា្ត ញ UEFI ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

្ាូែប៊ូត

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 25



ជមប្្ងសប៊ូត

្ាូតប៊ូត៖ UEFI ណតបាុមណាោ ះ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពី្ាូតប៊ូតរបស់កុំព្យទេ័រ។

មបងកែំមែងរការឧបករែ៍ប៊ូត មបងក ឬបិេែំមែងរការឧបករែ៍ប៊ូតសប្មាប់កុំព្យទេ័រ។

លំយប់ប៊ូត បង្ហា ញលំយប់ប៊ូត

្ាូតែំមងងង BIOS កប្្ិតខ្ពស់ មបងក ឬបិេែំមែងរការការកំែត់ BIOS កប្្ិតខ្ពស់។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI មបងក ឬបិេប្បព័ន្ធមែង្្បីមសនែងសុំឲ្យអនែកមប្បងប្រាស់ បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងមៅមពលកំពុងប៊ូតមៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពី្ុឺនុយប៊ូត F12 ។
លំនាមំែង្៖ ជានិ្ចេ មលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង។

មរ៉ង 29. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

Date/Time

កាលបរិម្ឆេេ កំែត់កាលបរិម្ឆេេកុំព្យទេ័រកនែុងេប្្ង់ MM/DD/YYYY ។ ការផួ្ស់ប្តទរកាលបរិម្ឆេេ នងងមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។

មពលមែោ កំែត់មពលមែោកុំព្យទេ័រកនែុងេប្្ង់ HH/MM/SS 24-មមាា ង ។ អនែកអា្ែូររងង េប្្ង់មមាា ង 12-មមាា ង និង 24-មមាា ង។ ការផួ្ស់ប្តទរមពលមែោនងងមានប្បសិេ្ធភា
ពភួា្ៗ។

មបងកការរ៉យការែ៍ស្្ម ត មបងក ឬ បិេែំមែងរការ SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, បម្ចេកែិេ្យាសវេ័យប្តនតពិនិត្យ 
ការែិភាគ និងរ៉យការែ៍) កំងុងមពលចាប់ម្្តង្កុំព្យទេ័រ មែង្្បីមធវេងការរ៉យការែ៍ពី កំហុសប្យយថាសរឹង ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

មបងកអូឌីយាូ មបងក ឬបិេែំមែងរការឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរួ្បញចេទលរានែ ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មបងកដ្ាប្កទហវេទន មបងក ឬ បិេែំមែងរការ្ីប្កទហវេទន
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មបងកឧរាល័រខាងកនែុង មបងក ឬបិេែំមែងរការឧរាល័រខាងកនែុង។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB

មបងក Boot Support មបងក ឬបិេការប៊ូតម្ឧបករែ៍្ទាុក USB ែូ្ជាប្យយថាសរឹងខាងមប្ប ប្យយអុបេិក និងប្យយ USB ។

អា្មបងករន្ធ USB ខាងមប្ប មបងក ឬបិេែំមែងរការរន្ធ USB មែង្្បីអា្ែំមែងរការរានកនែុងបរិស្្ថ នប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

SATA Operation កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូតប្បតិបត្តិការរបស់ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយថាសរឹង SATA ណែលរួ្បញចេទលរានែ ។
លំនាមំែង្៖ RAID ។ SATA ប្តទែរានកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធមែង្្បីរាបំ្េ RAID (Intel Rapid Restore Technology, បម្ចេកែិេ្យាស្្ត រមល្បនន
មលនន Intel)។

Drives មបងក ឬបិេែំមែងរការឧបករែ៍ណែលមៅមលងផ្ទា ំងម្សេងៗ។

M.2 PCIe SSD-0/SATA-2 លំនាមំែង្៖ មបងក។

SATA-0 លំនាមំែង្៖ មបងក។

ព័ត៌មានអំពីប្យយ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្យយមៅមលងផ្ទា ំងម្សេងៗ។

Miscellaneous Devices មបងក ឬបិេែំមែងរការឧបករែ៍មៅមលងផ្ទា ំងម្សេងៗរានែ ។

មបងកកាម្រ៉ា មបងក ឬបិេែំមែងរការកាម្រ៉ា ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

Keyboard Illumination កំែត់្ាូតប្បតិបត្តិការដនលក្ខែៈពិមសសរបស់ពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្។
លំនាមំែង្៖ រានបិេ។ ពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្នងងណតងណតបិេជានិ្ចេ ។

26 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

រយៈមពលបិេពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មពលមៅមលង AC កំែត់តដ្ួមពលមែោបញរប់ ដនកា្ត រ្ុ្មៅមពលអាយប់េ័រ AC ប្តទែរានភា្ជ ប់មៅនងងកុំព្យទេ័រ ។ តដ្ួរយៈមពលដនការបិេពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មានប្បសិេ្ធភាពណតមពលពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មបងក
ែំមែងរការបាុមណាោ ះ។
លំនាមំែង្៖ 10 ែិនាេី។

រយៈមពលបិេពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មពលមៅមលងថ្ម កំែត់តដ្ួដនមពលមែោបញរប់សប្មាប់កា្ត រ្ុ្មៅមពលណែលកុំព្យទេ័រកំពុងែំមែងរការមៅមលងថ្ម។ តដ្ួរយៈមពលដនការបិេពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មានប្បសិេ្ធភាពណតមពលពនួឺមប្កាយកា្ត រ្ុ្មបងក
ែំមែងរការបាុមណាោ ះ។
លំនាមំែង្៖ 10 ែិនាេី។

Touchscreen មបងក ឬបិេែំមែងរការមអប្កង់បាះ សប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

្ំណា:ំ មអប្កង់បាះ នងងមៅណតមានែំមែងរការកនែុងការែំមងងង BIOS មយយ្ិនពាក់ព័ន្ធមៅនងងការកំែត់មនះមងងយ។

លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 30. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយែីមែអូ

ែីមែអូ

កប្្ិតពនួឺ LCD

កប្្ិតពនួឺមយយមប្បងប្រាស់ថា្ពលថ្ម កំែត់កប្្ិតពនួឺមអប្កង់មៅមពលណែលកុំព្យទេ័រកំពុងែំមែងរការមយយមប្បងប្រាស់ថា្ពលថ្ម។

កប្្ិតពនួឺមយយមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC កំែត់កប្្តិពនួឺមអប្កង់មៅមពលណែលកុំព្យទេ័រកំពុងែំមែងរការមយយមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC ។

EcoPower មបងក ឬ បិេែំមែងរការ EcoPower ណែលជួយបមងតងនអាយុកាលថ្មមយយកាត់បន្ថយ កប្្ិតពនួឺមអប្កង់មៅមពលស្កស្្យ ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 31. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយសនដាិសុខ

សន្តិសុខ

មបងកការចាក់មស្រការកំែត់អនែកប្គប់ប្គង មបងក ឬបិេអនែកមប្បងពីការ្ូលមៅែំមងងង BIOS មៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តទែរានកំែត់។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

Password Bypass រំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងការទា្ទារពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹងខាងកនែុង កំងុងមពលចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងង ែិញ។
លំនាមំែង្៖ រានបិេ។

មបងកការណកណប្បពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្គប់ប្គង មបងក ឬបិេអនែកមប្បងពីការប្តទរពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹង និងប្បព័ន្ធមយយ្ិនប្តទែការពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គង។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

Non-Admin Setup Changes

អនុញ្្ញ តឲ្យបដាទរការបិេប្បតិបត្តិមលងបណាដា ញឥតណខសេ មបងក ឬបិេការផួ្ស់ប្តទរជមប្្ងសែំមងងងមៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តទែរានកំែត់។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

មបងកការអាប់ណែត UEFI Capsule Firmware មបងក ឬបិេែំមែងរការអាប់មែត BIOS ម្រយៈកញចេប់អាប់មែតកាប់ស៊ុល UEFI ។

Computrace មបងក ឬបិេអន្តរ្ុខ្ូឌុល BIOS ដនមសងក្្ម Computrace(R) ណែលជាជមប្្ងសបណន្ថ្ពី Absolute Software ។

បម្ចេក ែិេ្យា Intel Paltform Trust Technology មបងក មបងក ឬបិេភាពម្ងលមឃងញដន Paltform Trust Technology (PTT) ្ំមពាះប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្ះ មបងក ឬបិេប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការមែង្្បីរំលង BIOS Interface Presence Interface (PPI) មពលម្ញពាក្យបញ្្ជ  Clear ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

លុប មបងក ឬ បិេកុំព្យទេ័រមែង្្បីជប្្ះព័ត៌មានអំពីមាចេ ស់ PTT មហងយប្តលប់ PTT មៅកាន់ស្្ថ នភាពមែង្ែិញ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 27



សន្តិសុខ

Intel SGX មបងកឬបិេ Intel Software Guard Extensions (SGX) មែង្្បី្្តល់នូែបរិស្្ថ នមានសុែត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែ/្ទាុកព័ត៌មានរមសងប។
លំនាមំែង្៖ ប្គប់ប្គងមយយសូហវេណែរ

ការកាត់បន្ថយសន្តិសុខ SMM មបងកឬបិេការការពារ UEFI SMM Security Mitigation បណន្ថ្។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

្ំណា:ំ ្ុខង្រមនះអា្នាឲំ្យមានបញ្ហា ភាព្ិនប្តទែរានែ  ឬ ការរាត់បង់្ុខង្រជា្ួយឧបករែ៍ និង ក្្មែិធីចាស់ៗ្ួយ្ំនួន។

មបងកពាក្យសមា្ង ត់ណែលខួាំង មបងក ឬបិេពាក្យសមា្ង ត់ពិរាកខួាងំ
លំនាមំែង្៖ បិេ។

Password Configuration ប្គប់ប្គង្ំនួនតួអកសេរអប្បរមា និងអតិបរមាណែលរានអនុញ្្ញ តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់របស់ប្បព័ន្ធ និងអនែកប្គប់ប្គង។

Admin Password កំែត់ ផួ្ស់ប្តទរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គង (admin) (ជួនកាលប្តទែរានមៅថា "ការកំែត់" ពាក្យសមា្ង ត់)។

System Password កំែត់ ផួ្ស់ប្តទរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ មបងក ឬបិេការរាបំ្េពាក្យសមា្ង ត់ម្។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

មរ៉ង 32. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយប៊ូតសុែត្ថិភាព

ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព

មបងកប៊ូតសុែត្ថិភាព មបងក ឬបិេកុំព្យទេ័រមែង្្បីមប្បង boos ណតសូហវេណែរណែលមានសុពលភាពបាុមណាោ ះ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

្ំណា:ំ មែង្្បីមបងកប៊ូតមានសុែត្ថិភាព កុំព្យទេ័រប្តទែស្ថិតមៅកនែុង្ាូតប៊ូត UEFI និង Enable Legacy Option ROMs (ជមប្្ងសមបងក 
ROMs ចាស់ៗ) ចារំា្់ប្តទែបិេ។

្ាូែប៊ូតសុែត្ថិភាព មប្ជងសមរីស្ាូតដនប្បតិបត្តិការប៊ូតសុែត្ថិភាព
លំនាមំែង្៖ ្ាូតយក់ឲ្យមប្បង

្ំណា:ំ ្ាូតយក់ឲ្យមប្បងប្តទែរានមប្ជងសមរីសសប្មាប់ែំមែងរការធ្្មមដនប៊ូតសុែត្ថិភាព។

មរ៉ង 33. ជមប្្ងសការែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយប្គប់ប្គងមស្រជំនាញ

Expert Key Management

មបងក្ាូែផ្ទា ល់ខួនន (Custom) មបងក ឬបិេកូនមស្មៅកនែុង្ូលយ្ឋ នេិននែន័យសុែត្ថិភាព PK, KEK, db និង dbx មែង្្បីណកណប្ប។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

ការប្គប់ប្គងប្រាប់្ុ្្ាូែម្តប្្ទែការ មប្ជងសយកតដ្ួម្តប្្ទែការសប្មាប់ការប្គប់ប្គងកូនមស្រជំនាញ។
លំនាមំែង្៖ PK ។

មរ៉ង 34. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយប្បតិបត្តិ

ការអនុែត្ត

បម្ចេកែិជា្ជ  Intel Hyper-Threading មបងក ឬបិេបម្ចេកែិេ្យា Intel Hyper-Threading មែង្្បីមប្បងប្រាស់ធនធានអង្គែំមែងរការរានកាន់ណតមានប្បសិេ្ធិភាព។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

Intel SpeedStep មបងក ឬបិេបម្ចេកែិេ្យា Intel SpeedStep មែង្្បីណកតប្្ទែ្ំនួនែាុល និងមប្បកង់សនែទលរបស់អង្គែំមែងរការជាថា្ែន្តមយយកាត់បន្ថយការមប្បងថា្ពលជា្ធ្យ្ និងការ្លិត
កម៉ៅដា ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។
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ការអនុែត្ត

បម្ចេកែិេ្យា Intel TurboBoost មបងក ឬបិេ្ាូត Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។ មៅមពលណែលមបងកែំមែងរការ ប្យយែឺ Intel TurboBoost បមងតងនប្បតិបត្តិការដន CPU ឬ 
អង្គែំមែងរការប្កាហវេិក។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

រាបំ្េពហុសនែទល ផួ្ស់ប្តទរ្ំនួនសនែទល CPU ណែលមានសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ តដ្ួលំនាមំែង្ប្តទែរានកំែត់កនែុង្ំនួនអតិបរមាដនសនែទល។
លំនាមំែង្៖ សនែទលទាងំអស់

មបងក C-States Control មបងក ឬបិេស្ត្ថភាព CPU មែង្្បី្ូល និងម្ញពីលក្ខែៈមានថា្ពលទាប។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 35. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយប្គប់ប្គងថា្ពល

ការប្គប់ប្គងថា្ពល

ភាញា ក់មៅមលង AC អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រមបងក មហងយ្ូលប៊ូត មៅមពលណែលថា្ពល AC ប្តទែរាន្្តល់ែល់កុំព្យទេ័រ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

មបងកមៅមពលមែោសវេ័យប្បែត្តិ អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រមបងកមយយសវេ័យប្បែត្តិសប្មាប់កាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោណែលរានកំែត់។
លំនាមំែង្៖ រានបិេ។ ប្បព័ន្ធនងង្ិនមបងកមយយសវេ័យប្បែត្តិមនាះមងងយ។

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រែំមែងរការមលងថា្ពលថ្មមៅមពលមប្បងប្រាស់ថា្ពលជាមប្្ងនមមាា ង។ មប្បងជមប្្ងសខាងមប្កា្មនះ មែង្្បីការពារការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC មៅ្មនួាះមពលណា្ួយដនដថ្ង
នី្ួយៗ
លំនាមំែង្៖ Adaptive ។ ការកំែត់ថ្មប្តទែរានបមងតងនប្បសិេ្ធិភាពអាប្ស័យមយយណ្្អកមលងលំនាមំប្បងប្រាស់ថ្មធ្្មមរបស់អនែក។

មបងក Advanced Battery Charge Configuration អនុញ្្ញ តការកំែត់ស្កថ្មជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីដថ្ងមធវេងការែំបូងរហូតែល់មពលមធវេងការជាក់ោក់្ួយ។ ការស្កថ្មជាន់ខ្ពស់បមងតងនសុខភាពថ្មជាអតិបរមា ប្សបមពលណែលមៅណតរាំប្េែល់ការមប្បងប្រាស់
មប្្ងនកនែុងកំងុងមពលដថ្ងមធវេងការ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

បិេ Sleep (ការមែក) រ៉រ៉ងំកុំព្យទេ័រពីការ្ូលមៅកាន់្ាូតមែក (S3) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងមបងក កុំព្យនេ័រនងង្ិនមែកមេ Intel Rapid Start នងងប្តទែរានបិេមយយសវេ័យប្បែត្តិ មហងយជមប្្ងសថា្ពលប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការនងងប្តទែរាន
្ំហមចាលប្បសិនមបងងប្តទែរានកំែត់មៅមែក។

Enable USB Wake Support អនុញ្្ញ តឲ្យឧបករែ៍ USB យស់កុំព្យទេ័រពី្ាូតរង់ចា។ំ
លំនាមំែង្៖ បិេ។

មបងក Intel Speed Shift Technology (បម្ចេក ែិេ្យាបដាទរមល្បនន 
Intel)

មបងក ឬបិេបម្ចេកែិេ្យា Intel Speed Shift ណែលអា្ឲ្យប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការមប្ជងសមរីសការប្បតិបត្តិរបស់អង្គែំមែងរការណែលស្ប្សបមយយសវេ័យប្បែត្តិ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

កុងមក់គប្្ប អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រមបងកពីស្្ថ នភាពបិេ មៅមពលណែលគប្្បប្តទែរានមបងក។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 36. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយឥតណខសេ

ឥតណខសេ

កុងមក់រា្ម នណខសេ កំែត់ថាមតងឧបករែ៍ឥតណខសេ្ួយណាណែលអា្បញ្្ជ មយយកុងមក់ឥតណខសេ។ សប្មាប់ប្បព័ន្ធែំមែងរការមយយ Windows 8 មនះប្តទែរានប្គប់ប្គងមយយប្យយប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ
មយយផ្ទា ល់។ ជាលេ្ធ្ល ការកំែត់មនះ្ិនរានបាះពាល់មៅមលងឥរិយ៉បថដនកុងមក់ឥតណខសេមេ។

្ំណា:ំ មៅមពលណែល WLAN និង WiGig មានែត្តមានទាំងពីរ មនាះការប្គប់ប្គង ការមបងក/បិេ ែំមែងរការ ប្តទែរាន្ងភា្ជ ប់រានែ ។ ែូម្នែះពួកង្ិនអា្មបងក ឬ
បិេមយយឯករ៉ជ្យរានមេ។

WLAN លំនាមំែង្៖ មបងក។

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 29



ឥតណខសេ

ប៊ួទធូស លំនាមំែង្៖ មបងក។

Wireless Device Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) មបងក ឬបិេឧបករែ៍ WLAN/ប៊ួទធួស ខាងកនែុង។

WLAN លំនាមំែង្៖ មបងក។

ប៊ួទធូស លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 37. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយឥរិយ៉បថ POST

ឥរិយ៉បេ POST

Numlock Enable មបងក ឬបិេប្រាប់្ុ្ចាក់មស្មលខមៅមពលកុំព្យទេ័រប៊ូត។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មបងកការប្ពមានពីអាយប់េ័រ អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័របង្ហា ញស្រប្ពមានអាយប់េ័រកំងុងមពលប៊ូត។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

ពប្ងីកមពលមែោ BIOS POST ការកំែត់មពលមែោ្ទាុក BIOS POST (Power-On Self-Test, សវេ័យមតស្តមបងក) ។
លំនាមំែង្៖ 0 ែិនាេី។

Fastboot កំែត់មល្បននែំមែងរការប៊ូត UEFI ។
លំនាមំែង្៖ ទាងំប្សុង។ ែំមែងរការហាែណែរមពញមលញ និងកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកនែុងកំងុងមពលប៊ូត។

Fn Lock Options មបងក ឬបិេែំមែងរការ្ាូតចាក់មស្រ Fn។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

្ាូតចាក់មស្រ លំនាមំែង្៖ ្ាូតចាក់មស្រេីពីរ ្ាូតចាក់មស្រេីពីរ = ប្បសិនជមប្្ងសមនះប្តទែរានមប្ជងសយក មនាះប្រាប់្ុ្ F1-F12 នងងមសតនកូែ្ុខង្រលក្ខែៈេីពីររបស់ង។

ងទមហា្គ មពញមអប្កង់ មបងក ឬបិេកំព្យទេ័រមែង្្បីបង្ហា ញងទមហា្គ មពញមអប្កង់ ប្បសិនមបងរូបភាពប្តទែរានែ នងងគុែភាពបង្ហា ញមលងមអប្កង់់។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស មប្ជងសមរីសយកសក្្មភាព្ួយមៅមពលជួបប្បេះស្រប្ពមាន ឬ កំហុសកំងុងមពលប៊ូត។
លំនាមំែង្៖ ្្តល់ែំែងងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស។ បញរប់ ជូនែំែងង មហងយរង់ចាំការបញចេទលពីអនែកមប្បងមៅមពលមានការប្ពមានឬកំហុសប្តទែរានរកមឃងញ។

្ំណា:ំ កំហុសណែលចាត់េុកថាសំខាន់្ំមពាះប្បតិបត្តិការហាែណែរកុំព្យទេ័រនងងណតងណតបញរប់កុំព្យទេ័រ។

មរ៉ង 38. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយនិ្្មិតក្្ម

Virtualization

បម្ចេកែិេ្យានិ្្មិតរបស់ Intel ។ អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រែំមែងរការ្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត(VMM) ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រអនុែត្តបម្ចេកែិេ្យានិ្្មិតសប្មាប់ I/O (VT-d) ផ្ទា ល់។ VT-d គឺជាែិធីស្ប្ស្តរបស់ Intel ណែល្្តល់និ្្មិតក្្មសប្មាប់ណ្នេីអង្គ្ងចា ំI/O ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 39. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយណថទាំ

ការណថទាំ

Asset Tag បមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មប្បព័ន្ធណែលអា្ប្តទែរានមប្បងប្រាស់មយយអនែកប្គប់ប្គងណ្នែកព័ត៌មានែិេ្យាមែង្្បីកំែត់អត្តសញ្្ញ ែប្បព័ន្ធជាក់ោក់។ មៅមពលមានការកំែត់មៅកនែុង BIOS មនាះ
សួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនអា្ប្តទែរានផួ្ស់ប្តទរមេ។

Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យទេ័រអនែក។
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ការណថទាំ

ការសម្វង្្គ ះ BIOS ពីប្យយថាសរឹង អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រមែង្្បីសម្វង្្គ ះពីរូបភាព BIOS អាប្កក់ ែរ៉បណាណ្នែកបួុកប៊ូតគឺមៅែណែល និងកំពុងែំមែងរការ។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

្ំណា:ំ ការសម្វង្្គ ះ BIOS ប្តទែរានរ្នាមងងងមែង្្បីជួសជុលបួុក BIOS ម្ មហងយ្ិនអា្ែំមែងរការរានមេ ប្បសិនមបងបួុកប៊ូតប្តទែរានខូ្។ មលងសពីមនះមេសត 
លក្ខែៈពិមសសមនះ្ិនអា្ែំមែងរការរានកនែុងករែីខូ្ EC, ខូ្ ME ឬបញ្ហា ហាែណែរមេ។ រូបភាពសម្វង្្គ ះប្តទែណតមានមៅមលងប្យយថាសរឹងណែលរានអុីនប្គីប។

ស្្ត រ BIOS មយយសវេ័យប្បែត្តិ អនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យទេ័រ សម្វង្្គ ះ BIOS មយយសវេ័យប្បែត្តិមយយ្ិនប្តទែការសក្្មភាពអនែកមប្បង។ លក្ខែៈពិមសសមនះតប្្ទែឲ្យកំែត់ BIOS Recovery from 
Hard Drive (ការសម្វង្្គ ះ BIOS ពីប្យយថាសរឹង) មបងក។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

ចាប់ម្ដាង្លុបេិននែន័យ ប្បយ័តនែ: ប្បតិបត្តិការលុបសុែត្ថិភាពមនះនងងលុបព័ត៌មានម្ែិធី្ួយណែលង្ិនអា្ប្តទែរានទាញយក្កែិញរានមេ។

ប្បសិនមបងមបងក មនាះ BIOS នងងតំមងងងែែ្តការលុបេិននែន័យសប្មាប់ឧបករែ៍្ទាុកណែលប្តទែរានភា្ជ ប់មៅនងង motherboard មៅមពលប៊ូតបនាទា ប់។
លំនាមំែង្៖ បិេ។

អនុញ្្ញ តិមអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់ ប្គប់ប្គងការជប្្ះក្្ម ែិធីបងតប់ប្បព័ន្ធមៅកាន់កំណែពី្ុន។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

មរ៉ង 40. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយកំែត់មហតុប្បព័ន្ធ

កំែត់មហតុបណាដា ញ

កំែត់មហតុដនប្ពងត្តិការែ៍របស់ថា្ពល បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្ពងត្តិការែ៍ថា្ពល។
លំនាមំែង្៖ រក្សាេុក។

កំែត់មហតុដនប្ពងត្តិការែ៍របស់ BIOS បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្ពងត្តិការែ៍ BIOS ។
លំនាមំែង្៖ រក្សាេុក។

កំែត់មហតុដនប្ពងត្តិការែ៍កំមៅ បង្ហា ញព័ត៌មានអំពីប្ពងត្តិការែ៍កំមៅ
លំនាមំែង្៖ រក្សាេុក។

មរ៉ង 41. ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ—្ុឺនុយ SupportAssist

SupportAssist

Dell Auto operating system Recovery 
Threshold (្ំនុ្សម្វង្្គ ះប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការសវេ័យប្បែត្តិរបស់ Dell)

ប្គប់ប្គងលំហូរប៊ូតមយយសវេ័យប្បែត្តិសប្មាប់កុងសូលគុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist និងសប្មាប់ឧបករែ៍ស្្ត រប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
លំនាមំែង្៖ 2 ។

SupportAssist operating system Recovery 
(ការសម្វង្្គ ះប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ SupportAssist)

មបងក ឬបិេលំហូរប៊ូតសប្មាប់ឧបករែ៍ស្ដា រមងងងែិញដនប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ SupportAssist កនែុងករែីមានកំហុស្ួយ្ំនួនមកងតមងងង។
លំនាមំែង្៖ មបងក។

ការសមា្អ ត BIOS (តម្ួងងប្បព័ន្ធ) និង មលខសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ
មែង្្បីជប្្ះប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ BIOS សូ្មធវេងការេំនាក់េំនងមៅកាន់ អនែកបម្ចេកមេសជំនួយរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ម្រយៈ www.dell.com/contactdell ។

្ំណា:ំ សប្មាប់ព័ត៌មានអំពីរមបសបកំែត់ Windows ស្រជាថ្មី ឬពាក្យសមា្ង ត់ក្្ម ែិធី សូ្អានឯកស្រណែលភា្ជ ប់្កជា្ួយ Windows ឬក្្ម ែិធីរបស់អនែក។

ការអាប់មែត BIOS កនែុង Windows
សូ្ណែនាំឲ្យអាប់ណែត BIOS (ការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មៅមពលអនែកមយះែូរផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនមបងមានការអាប់ណែត។ ្ំមពាះកុំព្យទេ័រយួរដែ ប្តទែប្រាកែថា ថ្មកុំព្យទេ័ររបស់អនែកប្តទែរានស្កមពញ មហងយរានភា្ជ ប់មៅប្ពីមេួងង។
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្ំណា:ំ ប្បសិនមបង BitLocker ប្តទែរានមបងក មនាះងប្តទែណតផ្្អ ក្ុនមពលអាប់ណែត BIOS ប្បព័ន្ធ មហងយបនាទា ប់្កប្តទែរានមបងកមងងង ែិញបនាទា ប់ពីការអាប់ណែត BIOS ប្តទែរានបញចេប់។

1 ចាប់ម្ដាង្កុំព្យទេ័រមងងងែិញ។
2 ្ូលម្ងលមគហេំព័រ Dell.com/support។

• បញចេទល Service Tag(សួ្កមសងក្្ម) ឬ Express Service Code(កូែមសងក្្មរហ័ស) រួ្្ុ្មលង Submit(បញ្ជទន)។
• ្ុ្ Detect Product (ណសវេងរក្លិត្ល) មហងយអនុែត្តម្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់។

3 ប្បសិនមបងអនែក្ិនអា្រកមឃងញ ឬណសវេងរកសួ្កមសងក្្មមេ សូ្្ុ្Choose from all products (មប្ជងសមរីសពីប្គប់្លិត្ល)។
4 មប្ជងសយក ប្បមេេ្លិត្ល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ មប្ជងសយកប្បមេេណែលប្តង្ប្តទែមែង្្បីមៅែល់េំព័រ្លិត្ល
5 មប្ជងសយក្ាូណែលកុំព្យទេ័ររបស់អនែក និងេំព័រ Product Support(រាំប្េ្លិត្ល) ដនកុំព្យទេ័ររបស់អនែកណែលរានបង្ហា ញមងងង។
6 ្ុ្មលង Get drivers (េេួលយកប្យយែឺ) រួ្្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺនិងទាញយក)។

ណ្នែកប្យយែឺ និងណ្នែកទាញយករានមបងក។
7 ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកមយយខួននឯង)។
8 ្ុ្ BIOS មែង្្បីម្ងលកំណែ BIOS។
9 កំែត់ម្ងលឯកស្រ BIOS ្ុងមប្កាយបំ្ុត និង្ុ្ ទាញយក។
10 មប្ជងសយកែិធីស្្វស្តទាញយកណែលមពញ្ិត្តមៅកនែុងបង្អន្ សូ្មប្ជងសយកែិធីស្្វស្តទាញយករបស់អនែកមៅខាងមប្កា្មនះ ្ុ្មលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បង្អន្ File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញមងងង។
11 ្ុ្មលង Save(រក្សាេុក) មែង្្បីរក្សាេុកឯកស្រមៅមលងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។
12 ្ុ្មលង Run(ែំមែងរការ) មែង្្បីែំមងងងការកំែត់ BIOS ណែលរានអាប់មែតមៅមលងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។

អនុែត្តម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់

ការអាប់មែត BIOS មៅមលងប្បព័ន្ធជា្ួយនងង BitLocker ណែលរានមបងក
ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបង BitLocker ្ិនប្តទែរានផ្្អ ក្ុននងងអាប់មែត BIOS មេមនាះមៅមពលមប្កាយណែលមោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធមងងង ែិញ ងនងង្ិនស្្គ ល់កូនមស្ BitLocker មេ។ មោកអនែកនងងប្តទែរានសួរភួា្ៗឲ្យបញចេទលកូនមស្ស្្ត រមងងងែិញ មហងយប្បព័ន្ធនងងសួររមបសប
មនះមៅមពលប៊ូតមងងងែិញ្្តងៗ។ ប្បសិនមបង កូនមស្ស្្ត រមងងងែិញ្ិនស្្គ ល ់មនាះងអា្បណា្ត លឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តទែែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការមងងង ែិញណែល្ិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីប្បធានបេមនះ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង៖ https://
www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS មយយមប្បង USB
ប្បសិនមបងប្បព័ន្ធ្ិនអា្ែំមែងរការមៅកនែុង Windows បាុណន្តចាំរា្់ប្តទែបនាទា ន់ស្័យ BIOS, ទាញយកឯកស្រ BIOS មយយមប្បងប្បព័ន្ធម្សេងមេសតនិងរក្សាេុកងមៅកនែុងហាវេា ស USB ណែលអា្ចាប់ម្្តង្ប៊ូត រាន។

្ំណា:ំ មោកអនែកចារំា្់មប្បងហាវេា ស USB ណែលអា្ចាប់ម្្តង្ប៊ូតរាន។ សូ្ម្ងល្ំនុ្ខាងមប្កា្សប្មាប់ព័ត៌មានពិស្្ត របណន្ថ្៖ https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/

1 ទាញយកឯកស្រ BIOS update .EXE មៅកនែុងប្បព័ន្ធម្សេងមេសត។
2 ្្ួងឯកស្រ e.g. O9010A12.EXE យក់កនែុងហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
3 ស៊កបញចេទលហាវេា ស USB មៅកនែុងប្បព័ន្ធណែលតប្្ទែឲ្យមានការបនាទា ន់ស្័យ BIOS។
4 ចាប់ម្្តង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ និង្ុ្ F12 មពលនិ្ិត្តសញ្្ញ  Dell មល្មងងងមែង្្បីបង្ហា ញ One Time Boot Menu. (្ុឺនុយប៊ូតណត្ួយែង)
5 មប្បងប្រាប់្ុ្សញ្្ញ ប្ពនញ សូ្មប្ជងសមរីស USB Storage Device (ឧបករែ៍រក្សាេុក USB) និង្ុ្ Return (ប្តលប់) ។
6 ប្បព័ន្ធនងងចាប់ម្្តង្ កនែុង Diag C:\> prompt.

7 ្ុ្មបងកឯកស្រមយយងយម្ម្ម ះឯកស្រមពញ ឧទាហរែ៍ O9010A12.exe រួ្្ុ្ Return (ប្តលប់)។
8 BIOS Update Utility នងងមល្មងងង មធវេងម្ការណែនាំ មៅមលងមអប្កង់។
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រូប 1. មអប្កង់ DOS BIOS ណែលរានបនាទា ន់ស្័យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 42. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ

ប្បមេេពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តទែងយបញចេទលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តទែងយបញចេទលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាទរការកំែត់ BIOS ដនកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូែសន្តិសុខកប្្ិត្ូលយ្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្នុសសេប្គប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យទេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសដនពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តទែរានបិេ។

ការយក់ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធ
អនែកអា្យក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្គប់ប្គង) ថ្មីរានណតមពលណែល ្ិនទាន់ែំមងងង។

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

1 មៅមលងមអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) មហងយ្ុ្ Enter (បញចេទល)។
មអប្កង់ System Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2 មប្ជងសមរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អនែកប្គប់ប្គង) និងបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុងកណនួងបញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
មប្បងការណែនាំែូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
• ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យសមា្ង ត់្ិនអា្មានមលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានមេ។
• តួអកសេរតូ្ណតពីរគត់អា្មប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំ្ិនប្តទែរានអនុញ្្ញ ត។
• មានណតតួអកសេរពិមសសែូ្ខាងមប្កា្ណែលប្តទែរានអនុញ្្ញ ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។
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3 ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលអនែករានបញចេទល្ុនមៅកនែុងណ្នែក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្ម ីរួ្្ុ្ OK (យល់ប្ព្)។
4 ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាទរ។
5 ្ុ្មលង Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាទរ។

កុំព្យទេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាទរពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់
ប្តទែធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តទែរានមយះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងប្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាទរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាទរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់មេ ប្បសិនមបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តទែរាន
ចាក់មស្រ។
មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

1 មៅកនែុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) មប្ជងសយកSystem Security(សន្តិសុខប្បព័ន្ធ)មហងយ្ុ្ Enter (បញចេទល)។
មអប្កង់ System Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2 មៅកនែុងមអប្កង់ System Security (សន្តិសុខប្បព័ន្ធ) ម្ទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) គឺ រានមយះមស្។
3 មប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេទល ឬមថប)។
4 មប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេទល ឬមថប)។

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែក ផួ្ស់បដាទរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង សូ្្ុ្បញចេទលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីមងងង ែិញមៅមពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនមបងអនែកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តទែបញ្្ជ ក់ការលុប មៅមពលមានការណកណប្ប។
5 ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាទរ។
6 ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាទរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យទេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

34 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
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ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធឺែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង ែិកតយបប្តជាែេំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្្តល់នូែជមប្្ងសមសងរាំប្េម្េូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅម្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលជា្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិថិជន៖

1 ្ូលម្ងលមគហេំព័រ Dell.com/support។
2 មប្ជងសយកប្បមេេរាបំ្េរបស់អនែក។
3 ម្ទាបងផ្ទា ត់ប្បមេស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមេស/តំបន់ មៅខាងមប្កា្ដនេំព័រមនះ។
4 មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬរាបំ្េណែលស្ប្សបណ្្អកមៅម្តប្្ទែការរបស់អនែក។
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