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ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់មៅអាយប់េ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា:ំ មែង្្បីរក្សាថា្ពលថ្ម ប្តូវយក់ថ្មកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។

2. បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ Windows

មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងតម្ួងង Dell ណែនាំថា អនែក៖

● ភា្ជ ប់មៅបណាតា ញមែង្្បីអាប់មែតវីនែូ

្ំណា:ំ មបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណាដា ញឥតណខសេណែលមានសុវត្ថិភាព សូ្ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលមប្បងបណាដា ញឥតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។

● ប្បសិនមបងរានភា្ជ ប់មៅអុីនធជាមែត សូ្្ុះម្ម្ម ះ ឬបមងតងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនមបង្ិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាមែត សូ្បមងតងតរែនីមប្បបណាដា ញ។
● មៅមលងមអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងល្្អិតរបស់អនែក។

3. ណសវេងរក និងមប្បងក្្ម វិធី Dell ពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្របស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម វិធី Dell 

ក្្មវិធី Dell ល្្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកន្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកមយយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមយយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកន្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយមវីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្្មវិធីសូហវេណវរែូ្នសូហវេណវរណែលប្តូវរាននវ បាុណនតា្ិនរានែំមងងងន្ុនមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

4. បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

1
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្ំណា:ំ សូ្ណែនាឲំ្យបមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងង្ំមពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ សូ្ម្ងល បមងតងតប្យយ USB ស្ដា រមងងង វិញសប្មាប់ Windows ។

6 ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក



បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងវិញសប្មាប់ Windows

បមងតងតប្យយស្តា រមងងងវិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងងន្ួយ Windows។ ទា្ទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េមេរណែលមានស្ត្ថភាព្ទាុកអប្បបរមា 16 GB មែង្្បីបមងតងតប្យយស្តា រមងងងវិញ។

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

្ំណា:ំ ែំមែងរការមនះអា្មប្បងប្រាស់មពលរហូតែល់្ួយមមាា ងមែង្្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងមប្កា្មនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យមៅមលងកំណែរបស់ Windows ណែលរានែំមងងង។ សូ្ម្ងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ ុងមប្កាយបំ្ុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB មៅកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

2. មៅកនែុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (សា្តា រងមាងងវាញិ)។
3. មៅកនែុងលេ្ធ្លណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បមងតងតប្យយស្តា រមងងង វិញ)។

ផ្ទា ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរែនីអនែកមប្បង) នឹងប្តូវរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ មែង្្បីបនតា។

ផ្ទា ំង Recovery Drive (ប្យយស្តា រមងងងវិញ) នឹងប្តូវរានបង្ហា ញ។
5. មប្ជងសមរីស Back up system files to the recovery drive (បប្្ុងេុកឯកស្រប្បព័ន្ធមៅកនែុងប្យយស្តា រមងងង វិញ) រួ្្ុ្ បនាទា ប់។
6. មប្ជងសមរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនាទា ប់។

ស្រ្ួយនឹងមល្មងងង មយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិននែន័យទាំងអស់មៅកនែុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តូវលុបមចាល។
7. ្ុ្ បមងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការតម្ួងង Window មយយមប្បងប្យយស្តា រម្ USB សូ្ម្ងលណ្នែក មយះប្ស្យបញ្ហា  នន មសសវម ណែនាំអំពីមសងក្្ម ្លិត្លរបស់អនែកម្រយៈ www.dell.com/support/manuals។
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តួ
ជំពូកមនះបង្ហា ញពីេិែ្ឋភាពតួនមប្្ងនន្ួយរន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់មហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN នប់្ងណែរ។
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពមអប្កង់
• េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនែ
• េិែ្ឋភាពរាត

េិែ្ឋភាពមអប្កង់
1. កាម្រ៉ា 2. ពនួជាស្្ថ នភាពកាម្រ៉ា
3. ្ីប្កូហវេូន 4. មអប្កង់

េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
1. រន្ធអាយប់េ័រថា្ពល 2. ពនួជាម្ួងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម
3. រន្ធ HDMI 4. រន្ធបណាដា ញ
5. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (2) 6. រន្ធកាស

េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
1. ឧបករែ៍អានកាត Micro SD 2. រន្ធ USB 2.0 ្ួយ
3. រន្ធ VGA 4. ប្យយឌីសអុបេិក
5. រន្ធណខសេសនតាិសុខ (ភា្ជ ប់កប្្ិតខ្ពស់)

េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនែ
1. ប៊ូតុងថា្ពលន្ួយនឹងឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែណែលនជមប្្ងស
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. បនទាះបាះ

េិែ្ឋភាពរាត
1. ឧបករែ៍បំពងសំមងង 2. រប្្បរាត
3. សួ្កយីមហាមសងក្្ម 4. រន្ធខ្យល់
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ប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់

្ំណា:ំ អកសេរមលងកាតា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យមៅមលងការកំែត់ភាស្មលងកាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្មប្បងសប្មាប់្ួូវកាត់មៅណតែូ្រានែ មៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាំងអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់ 

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិេមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្្ិតសំមងង

Fn + F3 បមងតងនកប្្ិតសំមងង

Fn + F4 ចាក់ពី្ុន

Fn + F5 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F6 ចាក់បនាទា ប់

Fn + F8 បតាូរមៅមអប្កង់ខាងមប្ប

Fn + F9 ណសវេងរក

Fn + F11 បន្ថយកប្្ិតពនួជា

Fn + F12 បមងតងនកប្្ិតពនួជា

Fn + PrtScr បិេ ឬ មបងកបណាតា ញឥតណខសេ

Fn + Ctrl មបងក្ុជានុយក្្ម វិធី

4
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លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ ការ្តាល់មអាយទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់ ។ លក្ខែៈបម្ចេកមេសខាងមប្កា្មនះប្រាន់ណតនការតប្្ូវមយយ្្បាប់មែង្្បីភា្ជ ប់ន្ួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែកបាុមណាោ ះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្សតាីពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅ Help and Support

មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows របស់អនែកមហងយមប្ជងសមរីសជមប្្ងសមែង្្បីម្ងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បធានបេ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គែំមែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាេុក
• អូឌីយាូ
• រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
• ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
• កាតវីមែអូ
• កាម្រ៉ា
• ឥតណខសេ
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• មអប្កង់
• កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
• បនទាះបាះ
• ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ—នជមប្្ងស
• ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• ថ្ម
• អាយប់េ័រថា្ពល
• វិមាប្ត និងេ្្ងន់
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• សនតាិសុខ
• សូហវេណវរសនតាិសុខ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំឈីប សំែុំឈីប Intel

េេឹងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM SPI 16 MB

PCIe bus 100 Mhz
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អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គែំមែងរការ្ិនណ្ននរង្វេ ស់ននការែំមែងរការមេ។ ការមានអង្គែំមែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់/ប្បមេស។

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននអង្គែំមែងរការ 

ប្បម្េ UMA ប្កាហវេិក

អង្គែំមែងរការ Intel Core i3 ជំនាន់េី 8 (សនែូល 2/4 MB/4T/3.9
GHz/15 W)

Intel UHD Graphics 620

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5 ជំនាន់េី 8 (សនែូល 4/6 MB/8T/3.9
GHz/15 W)

Intel UHD Graphics 620

អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 ជំនាន់េី 8 (សនែូល 4/8 MB/8T/4.6
GHz/15 W)

Intel UHD Graphics 620

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

្ំនួនរន្ធ 2x SoDiMM

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ ● 4 GB - 1 x 4 GB

● 8 GB - 2 x 4 GB (នជមប្្ងស)

● 8 GB - 1 x 8 GB (នជមប្្ងស)

● 12 GB - 1 x 4 GB + 1 x 8 GB (នជមប្្ងស)

● 16 GB - 2 x 8 GB (នជមប្្ងស)

● 16 GB - 1 x 16 GB (នជមប្្ងស)

ប្បម្េ DDR4

មល្បនន 2400 MHz

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក 

ប្បម្េ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារ្ុខ ស្ត្ថភាព

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង M.2 M.2 SSD ថានែ ក់ 20៖ 128 GB

ថានែ ក់ 35៖ 128 GB និង 256 GB

ថានែ ក់ 40៖ 256 GB

HDD 2.5 អុីញ SATA 2 TB 5400 RPM

1 TB 7200 RPM

Intel Optane (្ាូឌុល PCIe M.2 ន្ួយ
HDD)

M.2 PCIe 16 GB

លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ 11



មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក (រានបនតា)

ប្បម្េ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារ្ុខ ស្ត្ថភាព

ប្យយមេវេ 2.5 អុីង HDD + M.2 SATA + M.2 SSD ណ្នមហងយ, ងមាន

អូឌីយាូ
មរ៉ង 7. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 ន្ួយ Waves MaxxAudio Pro

ប្បម្េ សម្ួងកប្្ិតខ្ពស់ ពីរឆាណនល

ឧបករែ៍បំពងសំមងង ពីរ (េិសមៅឧរាល័រ)

អនតារ្ុខ ● ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល
● ឧរាល័ររុែភាពខ្ពស់
● ្ីប្កូហវេូនណត្ួយកាត់បន្ថយសំមងងរំខាន
● កាសមសតារីអូ/្ីប្កូហវេូន រួ្បញចេូលរានែ

អំ្ួីឧរាល័រខាងកនែុង 2 W (RMS) កនែុង្ួយឆាណនល

រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 8. រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង M.2 ពីរ (2280 Key-M និង 2242 Key-B)

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ Serial ATA (SATA) រាបំ្េ SATA 7 ្្ ជំនាន់េី 3 ្ួយ

ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសឧបករែ៍អានកាតម្មឌស 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ រន្ធកាត Micro SD ្ួយ

កាតណែលរានរាបំ្េ ● Micro SD

● Micro SDHC

● Micro SDXC
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កាតវីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសកាតវីមែអូ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បម្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បម្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD
Graphics 620

UMA ● អង្គែំមែងរការ Intel Core i5 ជំនាន់េី 8
● អង្គែំមែងរការ Intel Core i7 ជំនាន់េី 8

រានរួ្បញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរាន
ណ្ករំណលក

HDMI 1.4b 1920 x 1080

AMD Radeon
520

ណ្នែកយ្់ NA GDDR5 2 GB មេ 1920 x 1080

កាម្រ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា  

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រុែភាពបង្ហា ញ ● រូបភាព៖ 0.92 ម្ហាត ្ិ្ណសល (HD)

● វីមែអូ៖ 1280 x 720 (HD) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ប្េូង កាម្រ៉ា  - 78.6°

្ំនួនកាម្រ៉ា ្ួយ

ប្បម្េ HD ចាប់រូបភាពមថរ

ប្បម្េអង្គញាែ បម្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ CMOS

រុែភាពបង្ហា ញវីមអអូនអតិបរមា 1280 x 720 (HD) មៅ 30 fps

រុែភាពបង្ហា ញរូបភាពនអតិបរមា 0.92 ម្ហា្គ ្ិ្ណសល (HD)

ឥតណខសេ
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបណាតា ញឥតណខសេ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ ● DW1707 (QCA9565)

● DW1810 (QCA9377)

● DW1820 (QCA61x4A)

● Intel 9560

● Intel 9462

អប្មម្ទារអតិបរមា 867 Mbps

មប្បកង់ណបន 2.4 GHz/5 GHz

ការអុិនប្រីប ● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP
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រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 13. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ Micro SD 3.0

USB ● រន្ធ USB 2.0 ្ួយ
● រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ្ំនួនពីរ

សនតាិសុខ រន្ធមស្រ៉ង្តុមកាែ

រន្ធែកឃីង កណនួងេេួល Dell USB 3.0 (UNO)

អូឌីយាូ ● ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល
● ្ីប្កូហវេូនណត្ួយកាត់បន្ថយសំមងងរំខាន

វីមែអូ ● HDMI 1.4b (UMA និងយ្់)
● រន្ធ VGA

អាយប់ធ័របណាតា ញ រន្ធភា្ជ ប់ RJ-45 ្ួយ

មអប្កង់
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ ● 15.6 អុីង HD (1366 x 768) TN, ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា រ៉ងកាន់ណតមសតាងង
● 15.6 អុីញ FHD (1920 x 1080) TN, ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (នជមប្្ងស)

ក្្ពស់ (តំបន់សក្្ម) 360 ្្ (14.17 អុីង)

េេឹង (តំបន់សក្្ម) 224.3 ្្ (8.83 អុីង)

អងតត់ប្េូង 396.24 ្្ (15.6 អុីង)

អាងំតង់សុីមត/ពនួជា (ធ្្មម) 300 នីត នអតិបរមា

អប្មរីម្វហវេស 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្តាក (អប្បរមា) +/- 40 ែជាមប្ក

ការម្ងលពី្ុំបញររ (អប្បរមា) +10/- 30 ែជាមប្ក

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាតា រ្ុ្ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ ● 101 (អាម្រិក)
● 102 (អង់មរួស)
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មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាតា រ្ុ្ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

● 104 (មប្បសុីល)

● 105 (ជបាុន)

េំហំ េំហំមពញ

● ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត X= 19.05 ្្
● ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត Y= 18.05 ្្

េប្្ង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

បនទាះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននបនទាះបាះ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រុែភាពបង្ហា ញ 3215x2429

វិមាប្ត ● េេឹង៖ 4.13 អុីង (105 ្្)
● កំពស់៖ 3.14 អុីង (80 ្្)

ពហុបាះ រាបំ្េប្មា្នែបួន

ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ—នជមប្្ងស
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

បម្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ ស្ត្ថភាព

កប្្ិតរុែភាពអង្គញាែ 500 PPI

តំបន់អង្គញាែ 5.5 ្្ x 4.4 ្្ (0.22 អុីង x 0.17 អុីង)

េំហំ្ីកណសលអង្គញាែ 108 x 88

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
មរ៉ង 18. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាបំ្េ ● Windows 10 Home (64 bit)

● Windows 10 Pro (64 bit)

● Ubuntu
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ថ្ម
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកថ្ម 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ 3-cell Primatic/Polymer ថ្ម 42 WHr

ខានែ ត េេឹង

ជមប្ៅ

ក្្ពស់

175.37 ្្ (6.9 អុីង)

90.73 ្្ (3.57 អុីង)

5.9 ្្ (0.24 អុីង)

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 រក (0.44 មផ្ន)

កមួាងំនវាូល៍ 11.4 VDC

អាយុកាលជីវិត វែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈមពលស្កថ្មមៅមពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) ការស្កថ្មសតាង់យរ 0°C មៅ 60°C៖ 4 មមាា ង

ការស្កថ្មអុិ្ម្វស្ពស 0°C មៅ 35°C៖ 4 មមាា ង

16°C មៅ 45°C៖ 2 មមាា ង

46°C មៅ 60°C៖ 3 មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំនក់ោក់។

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

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C មៅែល់ 65°C (-40°F មៅែល់ 149°F)

ថ្មប្រាប់សំណបាត CR 2032

អាយប់េ័រថា្ពល
មរ៉ង 20. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាយប់េ័រថា្ពល 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បម្េ ● 45 W (UMA)

● 45 W ណែលរឹងមាំ
● 65 W (មយយណងក)

កមួាងំវូលម្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC

្រនតាម្ួងង្ូល (អតិបរមា) ● 1.3 A សប្មាប់ 45 W

● 1.7 A សប្មាប់ 65 W

ម្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz មៅែល់ 60 Hz

្រនតាម្ួងងម្ញ ● 2.31 A សប្មាប់ 45 W

● 3.34 A សប្មាប់ 65 W

កប្្ិតកមួាំងវាូលត៍ម្ួងង្ូល 19.5 VDC

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (កំពុងែំមែងរការ) 0°C មៅែល់ 40° C (32°F មៅែល់ 104°F)
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មរ៉ង 20. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាយប់េ័រថា្ពល (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (្ិនកំពុងែំមែងរការ) 40°C មៅែល់ 70°C (–40°F មៅែល់ 158°F)

វិមាប្ត និងេ្្ងន់
មរ៉ង 21. វិមាប្ត និងេ្្ងន់ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ 20.65 ្្ មៅែល់ 22.6 ្្ (0.813 អុីង មៅែល់ 0.89 អុីង)

េេឹង 380 ្្ (14.96 អុីង)

ជមប្ៅ 258 ្្ (10.15 អុីង)

េ្្ងន់ 2.28 រក (5.02 មផ្ន)

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្ិតបាះពាល់មានកនែុងខ្យល់៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 22. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្ិតសីតុែហា ភាព 0°C មៅែល់ 40°C (32°F មៅែល់ 104°F) -40°C មៅ 65°C (-40°F មៅ 149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 10% មៅ 90% (្ិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាពតំែក់េឹកសមនសេង្អតិបរមា= 26°C

0% មៅ 95% (្ិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាពតំែក់េឹកសមនសេង្អតិបរមា= 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) 140 G † 160 G‡

Altitude (អតិបរមា) 0 ្ មៅែល់ 3048 ្ (0 ហវេីត មៅែល់ 10,000 ហវេីត) 0 ្ មៅែល់ 10,668 ្ (0 ហវេីត មៅែល់ 35,000 ហវេីត)

* រានងស់ណវងមយយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណវងមយយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្យយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណវងមយយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលក្បាលប្យយថាសរឹងស្ថិមៅេីមំងមៅមស្ងប្។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 23. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននសនតាិសុខ 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

TPM យ្់ រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

រាបំ្េ Windows Hello នជមប្្ងស

រប្្បណខសេ នជមប្្ងស
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មរ៉ង 23. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននសនតាិសុខ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

កុងមក់ការពារការរំខានកនែុងតួ នជមប្្ងស

រាបំ្េរន្ធមស្រតួ និងជុំ វិញ នជមប្្ងស

សូហវេណវរសនតាិសុខ
មរ៉ង 24. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននក្្ម វិធីសុវត្ថិភាព 

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Endpoint Security Suite Enterprise នជមប្្ងស

Dell Data Guardian នជមប្្ងស

Dell Encryption (អាជីវក្្ម ឬ បុរ្គល) នជមប្្ងស

Dell Threat Defense នជមប្្ងស

RSA SecurID Access នជមប្្ងស

RSA NetWitness Endpoint នជមប្្ងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise នជមប្្ងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE នជមប្្ងស

Absolute Data & Device Security នជមប្្ងស

18 លក្ខែៈបម្ចេកមេសប្បព័ន្ធ



ការែំមងងងប្បព័ន្ធ
ការែំមងងងប្បព័ន្ធឲ្យអនែកប្រប់ប្រងមលបថបហាែណវរ និងជមប្្ងសកប្្ិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំែត់ប្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

● ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនាទា ប់ពីអនែកបណន្ថ្ ឬយកហាតណវរម្ញ
● ម្ងលការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធហាតណវរប្បព័ន្ធ
● មបងក ឬបិេឧបករែ៍រួ្បញចេូលរានែ
● កំែត់កប្្ិតប្រប់ប្រងែំមែងរការ និងថា្ពល
● ប្រប់ប្រងសនតាិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ប្បធានបេ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលណែលងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីចាប់ម្តាង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយន្ួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តឹ្ប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសែំមងងង BIOS និងការវិនិ្ឆេ័យក៏ប្តូវរានបញចេូលកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា្ប៊ូត
រានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍នក់ោក់ណា្ួយ ឬមែង្្បីបង្ហា ញនូវការវិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមធវេងការផួ្ស់បតាូរនូវលំយប់ប៊ូតណែលប្តូវរាន្ទាុកមៅកនែុង BIOS មងងយ។

ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

● ប៊ូត UEFI ៖

○ Windows Boot Manager (អនែកប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)

●

● ជមប្្ងសម្សេងមេសត៖

○ ែំមងងង BIOS

○ BIOS Flash Update (ការអាប់ណែតផួ្ស់ BIOS)

○ ការវិនិ្ឆេ័យ
○ Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំែត់្ាូែប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភារមប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងប្តូវរានថតេុក បាុណនតា្ិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងវិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) មប្ជងសមរីសយកតន្ួមៅកនែុងកណនួងណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុវតតាម្តំែមៅកនែុងកណនួង។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជី ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មថប) ផួ្ស់េីមៅន្ទាមផ្តា តបនាទា ប់។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)

្ំណា:ំ សប្មាប់ណតក្្ម វិធីរុករកប្កាហវេិកសដាង់យរបាុមណាោ ះ។

Esc ផួ្ស់េីមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកមឃងញមអប្កង់្្្បង។ ការ្ុ្ប្រាប់្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់្្្បងបង្ហា ញស្រណែលប្រាប់ឲ្យអនែករក្សាេុកការផួ្ស់បតាូរណែល្ិនរានរក្សាេុក និងចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធមងងងវិញ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។

ជមប្្ងសេូមៅ
មរ៉ង 25. េូមៅ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានែូ្តមៅមនះ៖

● ព័ត៌មានប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញ ជំនាន់ BIOS, សួ្កមសងក្្ម, សួ្កប្េព្យ, សួ្កមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធ,ិ កាលបរិម្ឆេេនមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធ,ិ កាលបរិម្ឆេេ្លិត និង កូែមសងក្្មអុិ្ណ្វស្ពស។
● ព័ត៌មានអង្គ្ងចា៖ំ បង្ហា ញ អង្គ្ងចាំរានតម្ួងង អង្គ្ងចាំមៅសល់ មល្បននអង្គ្ងចា ំ្ាូែឆាណនលអង្គ្ងចា ំបម្ចេកវិេ្យាអង្គ្ងចា ំេំហំ DIMM A និង េំហំ DIMM B

● ព័ត៌មានអង្គែំមែងរការ៖ បង្ហា ញ ប្បម្េអង្គែំមែងរការ, ្ំនូនសនែូល, មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ, មល្បបននាងិកាប្ចេុប្បននែ, មល្បនននាងិកាអប្បបរមា, មល្បនននាងិកាអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គ
ែំមែងរការ, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គែំមែងរការ, ស្ត្ថភាព HT និង បម្ចេក វិេ្យា 64-Bit ។

● ព័ត៌មានមអប្កង់៖ បង្ហា ញ HDD បឋ្, ឧបករែ៍ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, អាសយយ្ឋ ន LOM MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ
វីមែអូ, កំណែ BIOS វីមែអូ, អង្គ្ងចាំវីមែអូ, ប្បម្េផ្ទា ំង, រុែភាពបង្ហា ញមែង្, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយា,ូ ឧបករែ៍ Wi-Fi, និងឧបករែ៍ប៊ួូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញនូវស្្ថ នភាពសុខភាពថ្ម និង ថាមតងអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានតម្ួងងឬអត់។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់លំយប់ណែលកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណែលរានកំែត់កនែុងមរ៉ងមនះ។

ជមប្្ងសប៊ូតកប្្ិតខ្ពស់ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងសមរីសជមប្្ងស Legacy Option ROMs មៅមពលមៅកនែុង្ាូែប៊ូត UEFI ។ ម្លំនាមំែង្ ្ិនមានជមប្្ងសប្តូវរានមប្ជងសមរីសមេ។

● មបងកជមប្្ងស ROMs ចាស់
● មបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជមប្្ងសមនះប្តនតពិនិត្យ ថាមតងប្បព័ន្ធនឹងទា្ទារឲ្យអនែកមប្បងប្រាស់បញចេូល មលខសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងមៅមពលណែលកំពុងប៊ូតពី UEFI ម្្ុជានុយ្៊ូត F12 ។

● ននិ្ចេ មលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង—លំនាំមែង្
● ននិ្ចេ
● ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កាលបរិម្ឆេេ និងមពលមវោ។ បតាូរកាលបរិម្ឆេេប្បព័ន្ធ និងមពលមវោណែលមានប្បសិេ្ធិភាពភួា្ៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 26. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណែលរួ្បញចេូលមៅមលងផ្ទា ងំ។

● រានបិេ = LAN ខាងកនែុងរានបិេ មហងយ្ិនអា្ម្ងលមឃងញមយយប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។
● រានមបងក = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានមបងក។
● រានមបងក w/PXE = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានមបងក (ន្ួយប៊ូត PXE) (មប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់្ាូែប្បតិបតតាិការែ៍ននឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយរឹងណែលរានរួ្បញចេូល។

20 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 26. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

● រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA រានប្តូវោក់
● AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់្ាូែ AHCI

● RAID ON = SATA ប្តូវរានកំែត់មែង្្បីរាបំ្េ្ាូែ RAID (មប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេប្យយខុសៗរានែ មៅមលងផ្ទា ំង៖

● SATA-0 —(រានមបងកម្លំនាំមែង្)
● SATA-1 —(រានមបងកម្លំនាំមែង្)
● SATA-2 —(រានមបងកម្លំនាំមែង្)
● M.2 PCIe SSD-0 (រានមបងកម្លំនាំមែង្)

ការរ៉យការែ៍ Smart ណ្នែកមនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួ្ណែលប្តូវរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ មបងកជមប្្ងសការរ៉យការែ ៍Smart ប្តូវរានបិេម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណែលរានបញចេូលសប្មាប់៖

● មបងកការរាំប្េប៊ូតម្ USB

● មបងករន្ធ USB ខាងមប្ប

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានបញចេូល។ ជមប្្ងស មបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

● មបងកន្ាប្កូហវេូន
● មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសទាំងពីរប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ួយ្ំនួនខាងមប្កា្៖

● មបងកកាម្រ៉ា  (មបងកម្លំនាមំែង្)

វីមែអូ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិតពនួជាមអប្កង់មយយណ្្អកមៅមលងប្ប្ពថា្ពល—មៅមលងថា្ពលថ្ម និងមៅមលង AC។ ពនួជា LCD រជា្ិនអាប្ស័យមលងថា្ពលថ្ម និងអាយប់េ័រ AC មងងយ ។ ងអា្ប្តូវរានកំែត់មយយមប្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ វីមែអូនឹងអា្ម្ងលមឃងញណតមៅមពលកាតវីមែអូប្តូវរានតម្ួងងមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 27. សនតាិសុខ 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

Strong Password ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការមលខសមា្ង ត់ខួាងំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និង អតិបរមាណែលអនុញ្ញា តសប្មាប់មលខសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង និងមលខសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្ំនូនតួអកសេរ ្មនួាះពី 4 និង 32 តួអកសេរ។

Password Bypass ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងណែលមោតម្ញ្កកនែុងមពលការចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធស្រនថ្មី។

● រានបិេ — ណតងណតមោតម្ញទា្ទារពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ប្បព័ន្ធ និង HDD មៅមពលណែលងប្តូវរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកម្លំនាមំែង្។
● ការរំលងប៊ូតនថ្មី — រំលងការទា្ទារបំមពញពាក្យសមា្ង ត់មៅមពលចាប់ម្តាង្មងងង វិញ (ប៊ូតមបតា )។

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 21



មរ៉ង 27. សនតាិសុខ (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធនឹងណតងណតមោតទា្ទារការបំមពញពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប ់ប្បព័ន្ធ និង HDD មៅមពលមបងកម្ញពីស្្ថ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក)់។ ប្បព័ន្ធក៏នឹងទា្ទារការបំមពញពាក្យសមា្ង ត់មៅមលង្ាូឌុល
HDDs ណែលអា្មាន្ងណែរ។

Password Change ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតងការបតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្យយថាសរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តឬអត់ មៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្រប់ប្រង - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Non-Admin Setup Changes កំែត់ថាមតងការផួ្ស់បតាូរមៅមលងជមប្្ងសែំមងងងប្តូវរានអនុញ្ញា តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជមប្្ងសមនះប្រប់ប្រង ថាមតងប្បព័ន្ធមនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការអាប់មែត BIOS ម្រយៈកញចេប់អាប់មែតកាប់ស៊ុល UEFI ឬអត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។ បិេជមប្្ងសមនះ នឹងបិេការ អាប់មែត
BIOS ពីមសងម្សេងៗែូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែក ប្រប់ប្រង ថាមតង Trusted Platform Module (TPM) រជាអា្ម្ងលមឃងញមយយប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឬអត់។

● TPM មបងក (លំនាំមែង្)
● សមា្អ ត
● រំលង PPI សប្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ មបងក
● រំលង PPI សប្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ បិេ
● រំលង PPI សប្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ សមា្អ ត
● មបងកការបញ្្ជ ក់ (លំនាំមែង្)
● មបងកេំហំ្ទាុកសំខាន់ (លំនាមំែង្)
● SHA-256 (លំនាមំែង្)

មប្ជងសមរីសជមប្្ងសណា្ួយ៖

● រានបិេ
● រានមបងក (លំនាំមែង្)

Computrace(R) ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែក មបងក ឬបិេអនតារ្ុខ្ាូឌុល BIOS ននមសងក្្ម Computrace(R) ណែលនជមប្្ងសពី Absolute Software ។ ការមបងក ឬបិេែំមែងរការមសងក្្ម
Computrace ណែលនជមប្្ងសសប្មាប់ការប្រប់ប្រងប្េព្យសក្្ម។

● បិេែំមែងរការ
● បិេ
● មបងកែំមែងរការ - ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។

ការ្ូលមៅកាន់កាតា រ្ុ្ OROM ជមប្្ងសមនះ កំែត់ថាមតងអនែកមប្បងប្រាស់អា្បញចេូលការកំែត់មអប្កង់ជមប្្ងស ROM ម្រយៈប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់ណែរឬអត់ មៅមពលប៊ូត។

● រានមបងក (លំនាំមែង្)
● រានបិេ
● មបងកែំមែងរការណត្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកមប្បងពីការ្ូលមៅកាន់ការែំមងងង មៅមពលណែលមលខសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងរានកំែត់រួ្។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្មេ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្ ពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹង ទា្ទារឲ្យមានការសមា្អ តន្ុន ្ុនមពលការកំែត់ប្តូវរានផួ្ស់បតាូរ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

SSM Security Mitigation (ការបន្ធូរបន្ថយ
សុវត្ថិភាព SSM)

អនុញ្ញា តឱ្យអនែកមបងក ឬបិេការការពារ UEFI SSM Security Mitigation ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ប៊ូតសុវត្ថិភាព
មរ៉ង 28. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេលក្ខែៈពិមសសននប៊ូតសុវត្ថិភាព។

● Secure Boot Enable

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។
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មរ៉ង 28. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

្ាូែែំមែងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនែកណកណប្បសក្្មភាពននប៊ូតសុវត្ថិភាព មែង្្បីអា្ងយតន្ួ ឬអនុវតតាសញ្ញា របស់ប្យយវឺ UEFI

● ្ាូែយក់ឲ្យមប្បង (លំនាមំែង្)
● ្ាូែសវនក្្ម

ការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកមរសប្ំ្ូលយ្ឋ នេិននែន័យមយយប្រាប់្ុ្សុវត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធមៅកនែុង Custom Mode (្ាូែម្តប្្ូវការ) ។ មបងកជមប្្ងស Custom Mode ប្តូវរានបិេម្លំនាមំែង្។
ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

● PK (លំនាមំែង្)
● KEK

● db

● dbx

មបងសិនអនែកមបងក Custom Mode (្ាូែម្តប្្ូវការ) ជមប្្ងសណែលពាក់ព័ន្ធសប្មាប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញមងងង។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

● Save to File (រក្សាេុកមៅឯកស្រ)—រក្សាេុកប្រាប់្ុ្មៅឯកស្រណែលរានមប្ជងសមរីសមយយអនែកមប្បង
● ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បននែន្ួយប្រាប់្ុ្្ួយពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
● បណន្ថ្ពីឯកស្រ—បណន្ថ្ប្រាប់្ុ្្ួយមៅ្ូលយ្ឋ នេិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
● លុប—លុបប្រាប់្ុ្ណែលរានមប្ជងសមរីស
● កំែត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់មងងងវិញ—កំែត់មងងងវិញមៅនលំនាំមែង្
● លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ មបងអនែកបិេ Custom Mode(្ាូែម្តប្្ូវការ)រ៉ល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ណែលរានមធវេងមងងងនឹងប្តូវរានលុបមចាល មហងយប្រាប់្ុ្នឹងស្ដា រមៅនការកំែត់លំនាំមែង្។

Intel Software Guard Extensions

មរ៉ង 29. Intel Software Guard Extensions 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្តាល់នូវបរិស្្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែណែលរក្សា ព័ត៌មានរមសងប កនែុងបរិបេនន OS មរាល។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

● រានបិេ
● រានមបងក
● ប្តូវរានប្រប់ប្រងមយយសូហវេណវរ—លំនាំមែង្

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្្ុងេុកមយយណងក
SGX)

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុវតតា
មរ៉ង 30. ការអនុវតតា 

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ណ្នែកមនះកំែត់ ថាមតងអង្គែំមែងរការមបងកសនែូល្ួយ ឬសនែូលទាំងអស់។ ការប្បតិបតតាិននក្្ម វិធីនឹងល្អប្បមសងរន្ួយ្ំនួនសនែូលបណន្ថ្។

● ទាងំអស់—លំនាមំែង្
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មរ៉ង 30. ការអនុវតតា (រានបនតា)

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

● 1

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការ្ាូែ Intel SpeedStep ននអង្គែំមែងរការ។

● មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាពមែកននអង្គែំមែងរការបណន្ថ្។

● ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

● មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូវរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ HyperThreading កនែុងអង្គែំមែងរការ។

● រានបិេ
● រានមបងក—លំនំាមែង្

ការប្រប់ប្រងថា្ពល

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យមបងកមយយសវេ័យប្បវតតាិមៅមពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ ្ុខង្រមបងកមៅមលង AC ្ិនរានមប្ជងសមរីស។

មបងក Intel Speed
Shift Technology
(បម្ចេកវិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

● មបងក Intel Speed Shift Technology (បម្ចេកវិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានមបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមវោណែលកុំព្យូេ័រប្តូវមបងកមយយសវេ័យប្បវតតាិ។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

● រានបិេ
● មរសងរ៉ល់នថ្ង
● រ៉ល់នថ្ងមធវេងការ
● មប្ជងសនថ្ង

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។
្ំណា:ំ ្ុខង្រមនះអា្ែំមែងរការរានមៅមពលណែលអាយប់េ័រថា្ពល AC ប្តូវរានតភា្ជ ប់។ ប្បសិនមបងអាយប់េ័រថា្ពល AC រានែកម្ញមពល Standby មនាះប្បព័ន្ធតម្ួងងនឹងែកយកថា្ពលទាំងអស់ពីរន្ធ USB

មែង្្បីរក្សាថា្ពលថ្ម ។

● Enable USB Wake Support

ភា្ជ ក់មៅមលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេលក្ខែៈពិមសសណែលមបងកកុំព្យូេ័រពីស្្ថ នភាពបិេមៅមពលណែលជំរុញមងងងមយយ សញ្ញា  LAN។

● រានបិេ
● WLAN

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ រានបិេ

Peak Shift ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបន្ថយការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC អំងុងមពលថា្ពលមកងនមងងងខ្ពស់មៅមពលនថ្ង។ បនាទា ប់ពីអនែកមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកនឹងែំមែងរការណតមលងថ្មបាុមណាោ ះ មបងមទាះនរានភា្ជ ប់ន្ួយ AC ក៏មយយ។

● មបងក peak shift —រានបិេ
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

● កំែត់កប្្ិតថ្ម (15% មៅ 100%) - 15 % (មបងកម្លំនាមំែង្)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ មយយមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង វិធីស្កថ្មសតាង់យរ និងបម្ចេកមេសម្សេងមេសត កនែុងអំងុងមពលមប្បមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុថ្ម។

មបងក្ាូែស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ - រានបិេែំមែងរការ

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម្្្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

● សប្្ប—រានមបងកម្លំនាំមែង្
● សដាង់យរ — ស្កថ្មរបស់អនែកមពញកនែុងអប្មសតាង់យរ។
● ExpressCharge — ស្កថ្មកនែុងរយៈមពលខួីមយយមប្បងប្រាស់បម្ចេកវិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
● ការមប្បង AC ន្ំបង
● ម្តប្្ូវការ

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូវការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្តាង្្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូវការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូវការ។
្ំណា:ំ ្ាូែស្កថ្មទាងំអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បម្េរានមេ។ មែង្្បីមបងក ជមប្្ងសមនះ សូ្បិេជមប្្ងស Advanced Battery Charge Configuration (ការកំែត់ការស្កថ្ម
កប្្ិតខ្ពស់)។

ឥរិយ៉បេ POST

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាយប់េ័រថា្ពលនក់ោក់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ មបងកការប្ពមានពីអាយប់េ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកជមប្្ងសប្រាប់្ុ្ Numlock មៅមពលកុំព្យូេ័រប៊ូត។

មបងកបណាដា ញ ជមប្្ងសមនះប្តូវរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរានែ រងងប៊ូតុង្ួូវកាត់ Fn + Esc មែង្្បីបិេឬមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ ់F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់យរ និង្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនមបងអនែកបិេជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេ ឬមបងកសក្្មភាព្្្បងននប៊ូតុង
ទាំងអស់មនះរានមេ។ ជមប្្ងសណែលមាន រជា ៖

● Fn Lock—រានមបងកម្លំនាំមែង្
● បិេ្ាូែចាក់មស្រ/សតាង់យរ—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាមំែង្
● Lock Mode Enable/Secondary (្ាូែចាក់មស្ មបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមយយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

● តិ្តួ្—រានមបងកម្លំនាំមែង្
● ល្្អិត
● សវេ័យប្បវតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

● 0 វិនាេី—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាមំែង្
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

កំហត់មហតុមពញមអប្កង់ ● មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់—្ិនរានមបងក

ការប្ពមាន និងកំហុស ● ការមោតម្ញនូវការប្ពមាន និងកំហុស—រានមបងកម្លំនាមំែង្
● បនតាមពលមានការប្ពមាន
● បនតាមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

សញ្ញា បង្ហា ញពីជិ វិត ● មបងកសញ្ញា បង្ហា ញពីជី វិត—រានមបងកម្លំនាមំែង្

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 25



ជំនួយ Virtualization

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Virtualization ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណវរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មយយ Intel Virtualization Technology ឬមេ។

មបងក Intel Virtualization Technology—មបងកម្លំនាមំែង្។

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

មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ - រានមបងកម្លំនាមំែង្។

ការប្បតិបតតាិការណែលេុក្ិតតា ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណវរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មយយ Intel Trusted Execution Technology ឬមេ។
បម្ចេក វិេ្យា TPM Virtualization និងបម្ចេកវិេ្យា Virtual សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ប្តូវណតមបងកមែង្្បីមប្បងលក្ខែៈ ពិមសសមនះ។

ការប្បតិបតតាិការណែលេុក្ិតតា - រានបិេម្លំនាមំែង្។

ឥតណខសេ

បរិយ៉យអំពីជមប្្ងស
កុងមក់រា្ម នណខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ប្តូវរានប្រប់ប្រងមយយកុងមក់ឥតណខសេ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

● WLAN

● ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។

្ំណា:ំ សប្មាប់ការប្រប់ប្រងឧបករែ៍ WLAN មបងក ឬបិេប្តូវរាន ភា្ជ ប់រានែ  មហងយពួកង្ិនអា្មបងក ឬបិេមយយខួននឯងរានមេ។

Wireless Device
Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

● WLAN

● ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូវរានមបងកម្លំនាំមែង្។

មអប្កង់ណថទាំ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូវរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

BIOS Downgrade មនះប្រប់ប្រងការហូរ្ូលក្្មវិធីបងតប់ប្បព័ន្ធមៅកាន់កំណែ្ុន។ ជមប្្ងស 'អនុញ្ញា តឲ្យ បនាទា ប BIOS' ប្តូវរានមបងកម្ លំនាមំែង្។

Data Wipe ្ុខង្រមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្បងលុបេិននែន័យមយយសុវត្ថិភាពពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងទាំងអស់។ ជមប្្ងស 'លុបមៅមពលប៊ូតបនាទា ប់’ ្ិនប្តូវរានមបងក ម្លំនាមំែង្មេ។ ខាងមប្កា្មនះរជានបញ្ជីរ៉យនា្ឧបករែ៍ណែលរង្លបាះ ពាល់៖

● SATA HDD / SSD ខាងកនែុង
● M.2 SATA SDD ខាងកនែុង
● M.2 PCIe SSD ខាងកនែុង
● eMMC ខាងកនែុង

BIOS Recovery ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកសម្វង្្គ ះពីលក្ខខែ្ឌ  BIOS ខូ្្ួយ្ំនួនមៅមលងប្យយថាសរឹង្្្បងរបស់អនែកមប្បង ឬប្រាប់្ុ្ USB ខាងមប្ប។

● ការសម្វង្្គ ះ BIOS ពីហាែប្យយ—រានមបងកម្លំនាមំែង្
● ណតងណតមធវេងការពិនិត្យភាពប្តឹ្ប្តូវននិ្ចេ—រានបិេម្លំនាំមែង្

26 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



កំែត់មហតុបណាដា ញ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ប្ពឹតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការែ៍កំមៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹតតាិការែ៍(កំមៅ) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការែ៍ថា្ពល អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹតតាិការែ៍(ថា្ពល) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតននការស្ដា រមងងងវិញនន OS
មយយសវេ័យប្បវតតាិ

អា្ឲ្យអនែកបញ្្ជ មលងលំហូចាប់ម្តាង្សវេ័យប្បវតតាិសប្មាប់ប្បព័ន្ធ SupportAssist។ ជមប្្ងសមានែូ្ន៖

● បិេ
● 1

● 2 (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
● 3

ការស្ដា រមងងងវិញនន OS
SupportAssist

អា្ឲ្យអនែកយករានវិញនូវ SupportAssist OS Recovery (បិេ មយយលំនាមំែង្)

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 31. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ ំ

ប្បម្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូវងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូវងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូវសនតាិសុខកប្្ិត្ូលយ្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្នុសសេប្រប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តូវរានបិេ។

ការយក់ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធ

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

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

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

2. មប្ជងសមរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អនែកប្រប់ប្រង) និងបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុងកណនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។

ការែំមងងងប្បព័ន្ធ 27



មប្បងការណែនាែំូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

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

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

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងវិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

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

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

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

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែក ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង សូ្្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីមងងង វិញមៅមពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនមបងអនែកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុប មៅមពលមានការណកណប្ប។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនឹងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងវិញ។

28 ការែំមងងងប្បព័ន្ធ



សូហវេណវរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាំប្េន្ួយនឹងការណែនាំពី វិធីែំមងងងប្យយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយវឺ

ការទាញយកប្យយវឺ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បវតតាិ ឬរកម្ងលមយយនែសប្មាប់្ាូណែលនន កុំព្យូេ័រយួរនែ ។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ប្យយវឺ និងទាញយក)។
5. មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ។
6. អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្យយវឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្យយវឺនន កុំព្យូេ័រយួរនែ។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្យយវី។
9. ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយវឺ និងអនុវតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

មស្កតាីតប្្ូវន្ុន

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ មវ្ខចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្តាល់នូវជមប្្ងសមសងរាំប្េម្េូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅម្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលន្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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