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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថ្្បពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថ្្បពល។

្ំណា:ំ ឡដង្បីីរក្សាថ្្បពលថ្ម ប្តូវយក់ថ្មក្នុង្បាូដសនសេំថ្្បពល។

2. បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ Windows

ឡធវេងម្បការណែនាណំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដង្បីីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡ្ប្លងង Dell ណែនាំថ្ អ្នក៖

● ភា្ជ ប់ឡៅបណិាញឡដង្បីីអាប់ឡដតវីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតណខសេណដលមានសុវត្ថិភាព សូ្បបយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតណខសេឡៅឡពលឡស្នងសុំ។

● ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡែត សូ្ប្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងតងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបង្បិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡែត សូ្បបឡងតងតរែនីឡប្បបណាដា ញ។
● ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បបញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងល្ប្អិតរបស់អ្នក។

3. ណសវេងរក និងឡប្បងក្ប្ម វិធី Dell ពី្បុជានុយចាប់ឡិដាង្បរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្ប្ម វិធី Dell 

ក្ប្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្ប្អិត

ការ្ុះបញ្ជីិលិតិល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អ្នកន្បួយ Dell ។

ជំនួយ និងការោំប្េពីប្កុ្បហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការោំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្ប្ម វិធី Dell (រានបនិ)

ក្ប្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្ប្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យឡ្បងលសុខភាពណិ្នករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡយយប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ បនិ ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អ្នកឡយយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេិុតកំែត់ការធានាឡៅក្នុង SupportAssist ។

ការអាប់ណដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកន្បួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយឡវីឧបករែ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលណដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្ប្មវិធីសូហវេណវរដូ្នសូហវេណវរណដលប្តូវរាននវ បាុណនិ្បិនរានដំឡងងងន្បុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

4. បឡងតងតប្យយសាដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូ្បណែនាឲំ្យបឡងតងតប្យយសាដា រឡងងងវិញឡដង្បីីឡយះប្សាយ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ប សូ្បឡ្បងល បឡងតងតប្យយ USB សាដា រឡងងង វិញសប្មាប់ Windows ។
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បឡងតងតប្យយសាដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows

បឡងតងតប្យយសិារឡងងងវិញឡដង្បីីឡយះប្សាយ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងងន្បួយ Windows។ ទា្បទារឲ្យមានប្យយដវេា ស់ USB េឡេរណដលមានស្បត្ថភាពិទាុកអបីបរមា 16 GB ឡដង្បីីបឡងតងតប្យយសិារឡងងងវិញ។

ឡស្កិីតប្្បូវន្បុន

្ំណា:ំ ដំឡែងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡពលរហូតដល់្បួយឡមាា ងឡដង្បីីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំដនខាងឡប្កា្បឡនះអា្ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡៅឡលងកំណែរបស់ Windows ណដលរានដំឡងងង។ សូ្បឡ្បងល តំបន់បណិាញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ ុងឡប្កាយបំិុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ប្យយដវេា ស់ USB ឡៅកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

2. ឡៅក្នុងការណសវេងរករបស់ Windows បយបញចេូល Recovery (សិារឡងងង វិញ)។
3. ឡៅក្នុងលេ្ធិលណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បឡងតងតប្យយសិារឡងងង វិញ)។

ផ្ទា ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរែនីអ្នកឡប្បង) នឹងប្តូវរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ ឡដង្បីីបនិ។

ផ្ទា ំង Recovery Drive (ប្យយសិារឡងងង វិញ) នឹងប្តូវរានបង្ហា ញ។
5. ឡប្ជងសឡរីស Back up system files to the recovery drive (បប្្បុងេុកឯកសារប្បព័ន្ធឡៅក្នុងប្យយសិារឡងងងវិញ) រួ្្ុ្ បនាទា ប់។
6. ឡប្ជងសឡរីស USB flash drive (ប្យយដវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនាទា ប់។

សារ្បួយនឹងឡល្ឡងងង ឡយយ្ង្អុលបង្ហា ញថ្េិន្នន័យទាំងអស់ឡៅក្នុងប្យយដវេា ស ់USB នឹងប្តូវលុបឡចាល។
7. ្ុ្ បឡងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថ្បអំពីការតឡ្ប្លងង Window ឡយយឡប្បងប្យយសិារម្ប USB សូ្បឡ្បងលណិ្នក ឡយះប្សាយបញ្ហា  ៃន ឡសដវឡ ណែនាំអំពីឡសបក្ប្ម ិលិតិលរបស់អ្នកម្បរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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េិដ្ឋភាពេូឡៅៃនតួ
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពបង្ហា ញ
• េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
• េិដ្ឋភាពខាងសំិា
• េិដ្ឋភាពកណន្លងយក់រាតៃដ
• េិដ្ឋភាពខាងឡប្កា្ប
• ប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់

េិដ្ឋភាពបង្ហា ញ
1. កាឡ្បរ៉ា 2. ពន្លជាសា្ថ នភាពកាឡ្បរ៉ា
3. ្បីប្កូហវេូន 4. ឡអប្កង់

េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
1. រន្ធអាយប់េ័រថ្្បពល 2. ពន្លជាឡ្្លងងបញ្្ជ ក់សា្ថ នភាពថ្ម
3. រន្ធ HDMI 4. រន្ធបណាដា ញ
5. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (2) 6. រន្ធកាស

េិដ្ឋភាពខាងសំិា
1. ឧបករែ៍អានកាត Micro SD 2. រន្ធ USB 2.0 ្បួយ
3. រន្ធ VGA 4. ប្យយអុបេិ្
5. រន្ធណខសេសុវត្ថិភាព

េិដ្ឋភាពកណន្លងយក់រាតៃដ
1. ប៊ូតុងថ្្បពលន្បួយក្ប្មវិធីអានសា្ន ្បប្មា្បៃដណដលនជឡប្្បងសអា្មានឬអត់
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. បនទាះបាះ

េិដ្ឋភាពខាងឡប្កា្ប
1. ឧបករែ៍បំពងសំឡងង 2. រប្្បបរាត
3. សា្ល កយីឡដឡសបក្ប្ម 4. បំពង់ខ្យល់

ប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់
្ំណា:ំ អកសេរឡលងកិារ្ុ្អា្ខុសោ្ន អាប្ស័យឡៅឡលងការកំែត់ភាសាឡលងកិារ្ុ្។ ប្ោប់្ុ្ឡប្បងសប្មាប់ិ្លូវកាត់ឡៅណតដូ្ោ្ន ឡៅប្រប់ការកំែត់ភាសាទាំងអស់។

3

8 េិដ្ឋភាពេូឡៅៃនតួ



មរ៉ង 2. បញ្ជីប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់ 

ប្ោប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិេឡបងកការចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្្បិតសំឡងង

Fn + F3 បឡងតងនកប្្បិតសំឡងង

Fn + F4 ចាក់ពី្បុន

Fn + F5 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F6 ចាក់បនាទា ប់

Fn + F8 បិូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

Fn + F9 ណសវេងរក

Fn + F11 បន្ថយកប្្បិតពន្លជា

Fn + F12 បឡងតងនកប្្បិតពន្លជា

Fn + PrtScr បិេ ឬ ឡបងកបណិាញឥតណខសេ

Fn + Ctrl ឡបងក្បុជានុយក្ប្ម វិធី
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ប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់

្ំណា:ំ តួអកសេរឡៅឡលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសោ្ន អាប្ស័យឡលងការកំែត់ភាសារបស់កិារ្ុ្។ ប្ោប់្ុ្ណដលប្តូវរានឡប្បងសប្មាប់ិ្លូវកាត់ឡៅណតមានដូ្ោ្ន ឡៅប្រប់ការកំែត់ភាសាទាងំអស់។

មរ៉ង 3. បញ្ជីប្ោប់្ុ្ិ្លូវកាត់ 

ប្ោប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិេឡបងកការចាក់ឡសាប្ោប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្្បិតសំឡងង

Fn + F3 បឡងតងនកប្្បិតសំឡងង

Fn + F4 ចាក់្បុន

Fn + F5 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F6 ចាក់បនាទា ប់

Fn + F8 បិូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

Fn + F9 ណសវេងរក

Fn + F11 បន្ថយកប្្បិតពន្លជា

Fn + F12 បឡងតងនកប្្បិតពន្លជា

Fn + PrtScr ឡបងក/បិេ បណិាញឥតណខសេ

Fn + Ctrl ឡបងក្បុជានុយក្ប្ម វិធី
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លក្ខែៈណិ្នកបឡ្ចេកឡេស
្ំណា:ំ ការិិល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ណប្បប្បួលម្បតំបន់ ។ យថ្ប្បឡ្េខាងឡប្កា្ប រជានយថ្ប្បឡ្េណដលតប្្បូវឡយយ្្បាប់បាុឡណាោ ះ ក្នុងការដឹកភា្ជ ប់្បកន្បួយកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។ សប្មាប់ព័តមានបណន្ថ្បអំពីការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូ្ប្ូលឡៅកាន់ណិ្នក ជំនួយនិងការោំប្េ
(Help and Support) ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ Windows និងឡប្ជងសឡរីសឡ្បងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។

ប្បធានបេ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គដំឡែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាេុក
• បែុិំៃនឧបករែ៍ិទាុក
• អូឌីយាូ
• ឧបករែ៍អានកាតឡ្បឡឌដ
• កាឡ្បរ៉ា
• ឥតណខសេ
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• កាតវីឡដអូ
• ឡអប្កង់
• កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
• ក្ប្មវិធីអានសា្ន ្បប្មា្បៃដ—នជឡប្្បងស
• ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
• បនទាះបាះ
• ថ្ម
• អាយប់េ័រថ្្បពល
• វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• សនិិសុខ
• សូហវេណវរសនិិសុខ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 4. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

សំែុំឈីប Intel Chipset

េេឹងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM SPI 16 MB

PCIe bus 100 Mhz
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អង្គដំឡែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡែងរការ្បិនណ្បននរង្វេ ស់ៃនការដំឡែងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡែងរការអា្មានការផ្្ល ស់បិូរ និងអា្ណប្បប្បួលម្បតំបន់/ប្បឡេស។

មរ៉ង 5. លក្ខខែៈបឡ្ចេកឡេសល្ប្អិតណិ្នកអង្គដំឡែងរការ 

ប្បឡ្េ UMA ប្កាហវេិក

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7-7500U ជំនាន់េី 7 (ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ 4M, រហូតដល់ 3.5 GHz) Intel HD Graphics 620

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i5-7200U ជំនាន់េី 7 (ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ 3M, រហូតដល់ 3.1 GHz) Intel HD Graphics 620

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3-7020U ជំនាន់េី 7 (ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ 3M, រហូតដល់ 2.3 GHz) Intel HD Graphics 620

អង្គដំឡែងរការ Intel Celeron 3865U (ឃ្្ល ំងសមា្ង ត ់2M, រហូតដល់ 1.8 GHz) Intel HD Graphics 610

Intel Pentium 4415U (ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ 2M, រហូតដល ់2.3 GHz) Intel HD Graphics 610

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 6. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអង្គ្ងចា ំ

្បុខង្រ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេស

ការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអបីបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

្ំនួនរន្ធ រន្ធ SoDIMM ពីរ

ជឡប្្បងសអង្គ្ងចាំ ● 4 GB - 1 x 4 GB

● 8 GB - 2 x 4 GB

● 8 GB - 1 x 8 GB

● 12 GB - 1 x 4 GB, 1 x 8 GB

● 16 GB - 2 x 8 GB

● 16 GB - 1 x 16 GB

ប្បឡ្េ DDR4

ឡលីនន 2666 MHz / 2133 MHz

្ំណា:ំ 2133 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការជំនាន់េី 7

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 7. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកេំហំិទាុក 

ប្បឡ្េ កមិសំែុំណបបបេ អនិរ្បុខ ស្បត្ថភាព

ប្យយសា្ថ នភាពរឹង M.2 M.2 រហូតដល់ 256 GB

HDD 2.5 អុីញ SATA រហូតដល់ 2 TB

Intel Optane (្បាូឌុល PCIe m.2 ន្បួយ HDD) M.2 PCIe 16 GB

ប្យយអុបេិ្ ថ្ស 9.5 ្ប្ប SATA
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បែុិំៃនឧបករែ៍ិទាុក
មរ៉ង 8. បែុិំៃនឧបករែ៍ិទាុក 

ប្យយ្្បីង/ប៊ូត ប្យយបនាទា ប់បនសេំ

1 x M.2 SSD 1 x 2.5 inch Drive

1 x 2.5 inch HDD ោ្ម ន

1 x 2.5 អុីញ HDD ន្បួយ M.2 Optane ោ្ម ន

អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអូឌីយាូ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3246 ន្បួយ Waves MaxxAudio Pro

ប្បឡ្េ សឡ្ប្លងកប្្បិតខ្ពស់ណដលមានឆាណនលពីរ

ឧបករែ៍បំពងសំឡងង ពីរ (េិសឡៅឧរាល័រ)

អនិរ្បុខ ការឡបងក Intel HDA

អំ្្លីឧរាល័រខាងក្នុង 2 W (RMS) ក្នុង្បួយឆាណនល

ឧបករែ៍អានកាតឡ្បឡឌដ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកឧបករែ៍អានកាតឡ្បឡឌដ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ រន្ធកាត microSD ្បួយ

កាតណដលរានោបំ្េ ● SD

● SDHC

● SDXC

កាឡ្បរ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកកាឡ្បរ៉ា  

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ ● រូបភាព៖ 0.92 ឡ្បដត ្ិ្ណសល (HD)

● វីឡដអូ៖ 1280x720 (HD) ឡៅ 30 fps

្បុំឡ្បងលម្បអងតត់ប្េូង 78.6°

្ំនួនកាឡ្បរ៉ា កាឡ្បរ៉ា ខាង្បុខ្បួយ

ប្បឡ្េ HD ចាប់រូបភាពឡថរ

ប្បឡ្េអង្គញាែ បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ CMOS
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មរ៉ង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកកាឡ្បរ៉ា  (រានបនិ)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញវីឡដអូនអតិបរមា វីឡដអូ៖ 1280x720 ឡៅ 30 fps

រុែភាពបង្ហា ញរូបភាពនអតិបរមា 0.92 ឡ្បដត ្ិ្ណសល (HD)

ឥតណខសេ
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកបណិាញឥតណខសេ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● Qualcomm QCA9565, DW1707 802.11bgn (1x1) WiFi + ប៊្លូធូស 4.0

● Qualcomm QCA9377, DW1810 802.11ac Dual Band (1x1) WiFi +
ប៊្លូធូស 4.1

● Qualcomm QCA61x4A, DW1820 802.11ac Dual Band (2x2) WiFi
+ ប៊្លូធូស 4.1

អប្មឡិទារអតិបរមា 867 Mbps

ឡប្បកង់ណបន 2.4 GHz/5 GHz

ការអុិនប្រីប ● 64-bit/128-bit WEP

● AES-CCMP

● TKIP

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 13. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ក្ប្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ Micro SD 3.0

USB ● រន្ធ USB 2.0 ្បួយ
● រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 ្ំនួនពីរ

សនិិសុខ រន្ធឡសា្តុឡកាែ

រន្ធដកឃីង សា្ថ នីយេេួល Dell USB 3.0 (UNO)

អូឌីយាូ ● រន្ធចាក់អូឌីយាូសាកល
● ្បីប្កូហវេូនណត្បួយកាត់បន្ថយសំឡងងរំខាន

វីឡដអូ ● HDMI 1.4b

● រន្ធ VGA

អាយប់ធ័របណិាញ ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ RJ-45 ្បួយ
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កាតវីឡដអូ
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកាតវីឡដអូ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បឡ្េ ភាពអាប្ស័យៃន CPU ប្បឡ្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្បត្ថភាព ការោបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel HD
Graphics 620

UMA ● អង្គដំឡែងរការ Intel
Core
i7-7500U ជំនាន់
េី 7

● អង្គដំឡែងរការ Intel
Core
i5-7200U ជំនាន់
េី 7

● អង្គដំឡែងរការ Intel
Core
i3-7020U ជំនាន់
េី 7

● អង្គដំឡែងរការ Intel
Celeron
3865U

● អង្គដំឡែងរការ Intel
Pentium
4415U

រានរួ្បបញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក HDMI 1.4b 1920 x 1080

Intel HD
Graphics 610

UMA រានរួ្បបញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក HDMI 1.4b 1920 x 1080

AMD Radeon
520

ណិ្នកយ្់ NA GDDR5 2 GB ឡេ 1920 x 1080

ឡអប្កង់
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកឡអប្កង់ 

្បុខង្រ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● 15.6 អុីង HD (1366 x 768) TN, ប្បឆាងំ្ំណាងំពន្លជា រ៉ងកាន់ណតឡសិងង
● 15.6 អុីញ FHD (1920 x 1080) TN, ប្បឆាងំ្ំណាងំពន្លជា (នជឡប្្បងស)

ក្ប្ពស់ (តំបន់សក្ប្ម)

េេឹង (តំបន់សក្ប្ម)

អងតត់ប្េូង 396.24 ្ប្ប (15.6 អុីញ)

អាងំតង់សុីឡត/ពន្លជា (ធ្ប្មម) 400 nits នអតិបរមា

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz

ការឡ្បងលពី្បុំឡិិក (អបីរមា) +/- 40 ដជាឡប្ក

ការឡ្បងលពី្បុំបញររ (អបីរមា) +10/- 30 ដជាឡប្ក
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កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកកិារ្ុ្ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

្ំនួនប្ោប់្ុ្ ● 103 (អាឡ្បរិក)
● 102 (្ប្ក្ពអង់ឡរ្លស)

● 104 (ឡប្បសុីល)

● 105 (ជបាុន)

េំហំ េំហំឡពញ
● ្មា្ង យពីប្ោប់្ុ្្បួយឡៅប្ោប់្ុ្្បួយឡេដត X = 19.00 ្ប្ប
● ្មា្ង យពីប្ោប់្ុ្្បួយឡៅប្ោប់្ុ្្បួយឡេដត Y = 19.00 ្ប្ប

កាដា រ្ុ្មានពន្លជាឡ្្លងងខាងឡប្កាយ នជឡប្្បងស

េប្្បង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

ក្ប្មវិធីអានសា្ន ្បប្មា្បៃដ—នជឡប្្បងស
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសៃនឧបករែ៍អានសា្ន ្បប្មា្បៃដ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ ស្បត្ថភាព

កប្្បិតរុែភាពអង្គញាែ 500 DPI

តំបន់អង្គញាែ 5.5 ្ប្ប x 4.4 ្ប្ប (0.22 អុីង x 0.17 អុីង)

េំហំ្ីកណសលអង្គញាែ 108 x 88

ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
មរ៉ង 18. ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានោបំ្េ ● Windows 10 Home (64 bit)

● Windows 10 Pro (64 bit)

● Ubutnu

បនទាះបាះ
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកបនទាះបាះ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ 1219 x 919

វិមាប្ត ● េេឹង៖ 4.13 អុីញ (105 ្ប្ប)
● ក្ប្ពស់៖ 3.14 អុីញ (80 ្ប្ប)
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មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកបនទាះបាះ (រានបនិ)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ពហុបាះ ោបំ្េប្មា្បប្រាំ

ថ្ម
មរ៉ង 20. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកថ្ម 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ Primatic/Polymer 3-cell 42 WHr

ខា្ន ត េេឹង

ជឡប្ៅ

ក្ប្ពស់

175.37 ្ប្ប (6.9 អុីញ)

90.73 ្ប្ប (3.57 អុីញ)

5.9 ្ប្ប (0.24 អុីញ)

េ្ប្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 រ.ក (0.44 ឡផ្ន)

កមា្ល ងំនវាូល៍ 11.4 VDC

អាយុកាលជីវិត វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈឡពលសាកថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បដក់ប្បណហល) សដាង់យរសាកថ្ម 0°C ដល់ 60°C ៖ 4 ឡមាា ង

Express Charge (សាកថ្មឡលនន) 0°C រហូត 35°C ៖ 4 ឡមាា ង

16°C រហូត 45°C ៖ 2 ឡមាា ង

46°C រហូត 60°C ៖ 3 ឡមាា ង

រយៈឡពលប្បតិបតិិការ ណប្បប្បួលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតិិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខែ្ឌ ថ្្បពលខា្ល ងំនក់លាក់

កប្្បិតសីតុែហា ភាព៖ ដំឡែងរការ 0°C ឡៅ 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

កប្្បិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C ឡៅដល់ 65°C (-40°F ឡៅដល់ 149°F)

ថ្មប្ោប់សំណបាត CR 2032

អាយប់េ័រថ្្បពល
មរ៉ង 21. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអាយប់េ័រថ្្បពល 

្បុខង្រ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● 45 W (UMA)

● 65 W (យ្់)

កមា្ល ងំវូលឡ្្លងង្ូល 100 VAC–240 VAC

្រនិឡ្្លងង្ូល (អតិបរមា) ● 1.3 A សប្មាប់ 45 W

● 1.7 A សប្មាប់ 65 W

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz–60 Hz

្រនិឡ្្លងងឡ្ញ ● 2.31 A សប្មាប់ 45 W

● 3.34 A សប្មាប់ 65 W
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មរ៉ង 21. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកអាយប់េ័រថ្្បពល (រានបន)ិ

្បុខង្រ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេស

កប្្បិតកមា្ល ំងវាូលត៍ឡ្្លងង្ូល 19.5 VDC

កប្្បិតសីតុែហា ភាព (កំពុងដំឡែងរការ) 0°C ឡៅដល់ 40°C (32 °F ឡៅដល់ 104°F)

កប្្បិតសីតុែហា ភាព (្បិនកំពុងដំឡែងរការ) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)

វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់
មរ៉ង 22. វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ក្ប្ពស់ 20.66 ្ប្ប ឡៅដល់ 22.7 ្ប្ប ឡៅ (0.813 អុីញ ឡៅដល់ 0.106 អុីញ)

េេឹង 380 ្ប្ប (14.96 អុីញ)

ជឡប្ៅ 258 ្ប្ប (10.15 អុីញ)

េ្ប្ងន់ 2 រ.ក ឡៅដល់ 2.28 រ.ក (4.4 ឡផ្ន ឡៅដល់ 5.02 ឡផ្ន )

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្បិតបាះពាល់មានក្នុងខ្យល់៖ G1 ដូ្ណដលរានកំែត់ឡយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 23. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

កំពុងដំឡែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្បិតសីតុែហា ភាព 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F) -40°C ឡៅ 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បណប្្បបប្្បួលសំឡែង្ប (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (្បិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំឡែង្បនអតិបរមា = 26°C

0% ឡៅ 95% (្បិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាព្ំែុ្សំឡែង្បនអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្្បិតធា្ល ក់ (អតិបរមា) 140 G † 160 G‡

Altitude (អតិបរមា) 0 ្ប ឡៅ 3048 ្ប (0 ហវេីតឡៅ 10,000 ហវេីត) 0 ្ប 10,668 ហវេីត (0 ហវេីតឡៅ 35,000 ហវេីត)

* រានបស់ណវងឡយយឡប្បងសីុិ្រំញ័រៃ្ដន្យណដល្្ប្លងបរិសា្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានបស់ណវងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្យយថ្សរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានបស់ណវងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលក្បាលប្យយថ្សរឹងស្ថិឡៅេីមំងឡៅឡស្ងម្ប។

សនិិសុខ
មរ៉ង 24. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកសនិិសុខ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

្បាូឌុលក្ប្មវិធីណដលេុក្ិតិ (TPM) 2.0 រានរួ្បបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

TPM យ្់ រានរួ្បបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
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មរ៉ង 24. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកសនិិសុខ (រានបនិ)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

ោបំ្េ Windows Hello នជឡប្្បងស

រប្្បបណខសេ នជឡប្្បងស

កុងមក់បិេឡបងកតួ នជឡប្្បងស

ោបំ្េរន្ធចាក់ឡសារតួ និងរងវេង់ នជឡប្្បងស

សូហវេណវរសនិិសុខ
មរ៉ង 25. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណិ្នកសូហវេណវរសនិិសុខ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់ល្ប្អិតណិ្នកបឡ្ចេកឡេស

Dell Endpoint Security Suite Enterprise នជឡប្្បងស

Dell Data Guardian នជឡប្្បងស

Dell Encryption (សហប្ោស ឬផ្ទា ល់ខ្លួន) នជឡប្្បងស

Dell Threat Defense នជឡប្្បងស

RSA SecurID Access នជឡប្្បងស

RSA NetWitness Endpoint នជឡប្្បងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise នជឡប្្បងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE នជឡប្្បងស

Absolute Data និង Device Security នជឡប្្បងស

លក្ខែៈណិ្នកបឡ្ចេកឡេស 19



ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ
ការដំឡងងងប្បព័ន្ធឲ្យអ្នកប្រប់ប្រងឡលបថបដដណវរ និងជឡប្្បងសកប្្បិត BIOS នក់លាក់។ ពីការកំែត់ប្បព័ន្ធ អ្នកអា្៖
● ផ្្ល ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនាទា ប់ពីអ្នកបណន្ថ្ប ឬយកដតណវរឡ្ញ
● ឡ្បងលការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធដតណវរប្បព័ន្ធ
● ឡបងក ឬបិេឧបករែ៍រួ្បបញចេូលោ្ន
● កំែត់កប្្បិតប្រប់ប្រងដំឡែងរការ និងថ្្បពល
● ប្រប់ប្រងសនិិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
ប្បធានបេ :

• ្បុជានុយប៊ូត
• ប្ោប់្ុ្រុករក
• ជឡប្្បងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ

្បុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> ឡៅឡពលងូឡដ្គ  Dell រានបង្ហា ញឡដង្បីីចាប់ឡិិង្ប្បុជានុយប៊ូតណត្បួយដងន្បួយនឹងបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតណដលប្តឹ្បប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្្បងសវិនិ្ឆេ័យ និងការដំឡងងង BIOS ក៏មានឡៅក្នុង្បុជានុយឡនះិងណដរ។ ឧបករែ៍ណដលមានរ៉យបញ្ជីឡៅឡលង្បុជានុយប៊ូតអាប្ស័យឡលងឧបករែ៍ណដលអា
្ប៊ូតរានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។ ្បុជានុយប៊ូតឡនះមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលអ្នកព្យាយ៉្បប៊ូតឡៅកាន់ឧបករែ៍ពិឡសសណា្បួយ ឬ្ង់ វិនិ្ឆេ័យប្បព័ន្ធ។ ការឡប្បង្បុជានុយប៊ូត្បិនមានណកណប្ប ណា្បួយ្ំឡពាះលំយប់ប៊ូតណដលមានឡៅក្នុង BIOS ឡេ។

ជឡប្្បងសទាំងឡនះរជា៖
● ប៊ូត UEFI៖

○ អ្នកប្រប់ប្រង Windows

● ជឡប្្បងសឡិសេងឡេដត៖
○ ការដំឡងងង BIOS

○ ការអាប់ឡដតដវេា ស BIOS

○ ការវិនិ្ឆេ័យឡរ៉រ
○ ការកំែត់្បាូតផ្្ល ស់បិូរប៊ូត

ប្ោប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្្បងស System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផ្្ល ស់បដាូរណដលអ្នកឡធវេងប្តូវរានថតេុក បាុណនិ្បិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្មណតអ្នកចាប់ឡិដាង្បប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

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

Down arrow (ប្ពួញ
្ុះឡប្កា្ប)

ផ្្ល ស់េីឡៅកាន់បលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសយកតៃ្ប្លឡៅក្នុងប្បអប់ណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតិម្បតំែឡៅក្នុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬបប្ងួ្បបញ្ជីេមា្ល ក់ ប្បសិនឡបងមាន។

Tab (ឡថប) ផ្្ល ស់េីឡៅៃិទាឡផិ្តបនាទា ប់។

Esc បនដាឡៅេំព័រ្បុនរហូតដល់អ្នកពិនិត្យឡ្បងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅក្នុងឡអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញសារ្បួយឲ្យអ្នកប្តូវរក្សាការផ្្ល ស់បដាូរណា្បួយភា្ល ្បៗ និងចាប់ឡិដាង្បប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។
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ជឡប្្បងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងកុំព្យូេ័រយួរៃដ ឡហងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡ្ប្លងងរបស់ប ឧបករែ៍ណដលរានរ៉យក្នុងណិ្នកឡនះអា្ ឬ្បិនអា្មាន។

ជឡប្្បងសេូឡៅ
មរ៉ង 26. េូឡៅ 

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កា្ប៖
● ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញពី កំណែ BIOS, សា្ល កឡសបក្ប្ម, សា្ល កប្េព្យសក្ប្ម, សា្ល កកាន់កាប់, កាលបរិឡ្ឆេេកាន់កាប់, កាលបរិឡ្ឆេេិលិត និងកូដឡសបក្ប្មរហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញពី អង្គ្ងចាំរានដំឡងងង, អង្គ្ងចាអំា្ឡប្បងរាន, ឡលីននអង្គ្ងចា,ំ ្បាូដឆាណនលអង្គ្ងចា,ំ បឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចាំ, េំហំ DIMM A, េំហំ DIMM B

● ព័ត៌មានអំពីអង្គដំឡែងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បឡ្េអង្គដំឡែងរការ, ្ំនួនស្នូល, ឡលខសមា្គ ល់អង្គដំឡែងរការ, ឡលីននប្ចេុបីន្ន, ឡលីននអបីបរមា, ឡលីននអតិបរមា, ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់របស់អង្គដំឡែងរការ L2, ឃ្្ល ំង
សមា្ង ត់របស់អង្គដំឡែងរការ L3, ស្បត្ថភាព HT និង បឡ្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍៖ បង្ហា ញពី HDD សំខាន់, ឧបករែ៍ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, អាសយយ្ឋ ន LOM MAC,
ឧបករែ៍បញ្្ជ វីឡដអូ, កំណែ BIOS វីឡដអូ, អង្គ្ងចាំវីឡដអូ, ប្បឡ្េផ្ទា ងំ, រុែភាពបង្ហា ញឡដង្ប, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយា,ូ ឧបករែ ៍Wi-Fi និងឧបករែ៍ប៊្លូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញសា្ថ នភាពសុខភាពថ្ម និងថ្ឡតងអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានដំឡងងងឬអត់។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបញ្្ជ ក់លំយប់ណដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្បណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការពីឧបករែ៍ណដលរានបញ្្ជ ក់ឡៅក្នុងបញ្ជីឡនះ។

ជឡប្្បងសប៊ូតកប្្បិតខ្ពស់ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសជឡប្្បងស Legacy Option ROMs ឡៅឡពលឡៅក្នុង្បាូដប៊ូត UEFI ។ ម្បលំនាឡំដង្ប ោ្ម នជឡប្្បងសប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសឡេ។
● ឡបងកជឡប្្បងស ROMs ចាស់
● ឡបងកសាកលីងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជឡប្្បងសឡនះ ពិនិត្យថ្ឡតងប្បព័ន្ធនឹងឡស្នងសុំឲ្យអ្នកឡប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងឡៅឡពលកំពុងប៊ូតឡៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពី្បុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។
● ននិ្ចេ ឡលងកណលង HDD ខាងក្នុង—លំនាឡំដង្ប
● ននិ្ចេ
● ្បិនណដល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ការកំែត់កាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវលា។ ការផ្្ល ស់បិូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវលាប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភា្ល ្បៗ។

។

ការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 27. ការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ប អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណដលឡៅឡលងផ្ទា ំង។
● រានបិេ = LAN ខាងក្នុងប្តូវរានបិេ និង្បិនអា្ឡ្បងលឡឃងញឡៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការឡេ។
● រានឡបងក = LAN ខាងក្នុងប្តូវរានឡបងក។
● រានឡបងក w/PXE = LAN ខាងក្នុងប្តូវរានឡបងក (ន្បួយប៊ូត PXE) (ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសម្បលំនាំឡដង្ប)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធ្បាូដប្បតិបតិិការៃនឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយថ្សរឹងណដលរានរួ្បបញចេូល។
● រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូវរានលាក់
● AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់្បាូដ AHCI

● RAID ឡបងក = SATA ប្តូវរានកំែត់ឡដង្បីីោំប្េ្បាូដ RAID (ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសម្បលំនាំឡដង្ប)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេប្យយឡិសេងៗឡៅឡលងប្បព័ន្ធ៖
● SATA-0 (រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប)
● SATA-1 (រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប)
● SATA-2 (រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប)
● M.2 PCIe SSD-0 (រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប)

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 21



មរ៉ង 27. ការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនិ)

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

ការឡបងក SMART Reporting ណិ្នកឡនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្យយថ្សរឹងសប្មាប់ប្យយរួ្បណដលប្តូវរានបង្ហា ញឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡិដាង្បប្បព័ន្ធ។ ជឡប្្បងសឡបងក Smart Reporting ប្តូវរានបិេម្បលំនាំឡដង្ប។

ការកំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណដលរានរួ្បបញចេូលសប្មាប់៖
● ឡបងកការោំប្េប៊ូតម្ប USB

● ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ប

ជឡប្្បងសទាងំអស់ប្តូវរានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យឡបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណដលរានរួ្បបញចេូលសប្មាប់៖ ជឡប្្បងស ឡបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានបិេម្បលំនាឡំដង្ប។
● ឡបងកៃ្បាប្កូហវេូន
● ឡបងកឧរាល័រខាងក្នុង

ជឡប្្បងសទាំងពីរប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសម្បលំនាឡំដង្ប។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍្បួយ្ំនួនខាងឡប្កា្ប៖

● ឡបងកកាឡ្បរ៉ា  (ប្តូវរានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប)

វីឡដអូ

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
កប្្បិតពន្លជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់កប្្បិតពន្លជាឡអប្កង់ឡយយណិ្អកឡៅឡលងប្ប្ពថ្្បពល—ឡៅឡលងថ្ម និងឡៅឡលង AC ។ កប្្បិតពន្លជា LCD ណិ្អកឡៅឡលងថ្ម និងអាយប់េ័រ AC ។ បអា្ប្តូវរានកំែត់ឡយយឡប្បងការរំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ វីឡដអូនឹងអា្ឡ្បងលឡឃងញណតឡៅឡពលកាតវីឡដអូប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងប្បព័ន្ធបាុឡណាោ ះ។

សនិិសុខ
មរ៉ង 28. សនិិសុខ 

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-0 SDD ខាងក្នុង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ផ្្ល ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងក្នុង។

Strong Password ជឡប្្បងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអបីបរមា និងអតិបរមា ណដលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្ឡនា្ល ះតួអកសេររជាពី 4 ដល់ 32 តួ។

Password Bypass ជឡប្្បងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងភា្ល ្បៗអំងុងឡពលចាប់ឡិដាង្បប្បព័ន្ធឡងងង វិញ។
● រានបិេ — ណតងណតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងក្នុងឡៅឡពលណដលពួកឡររានកំែត់។ ជឡប្្បងសឡនះប្តូវរានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប។
● រំលងប៊ូតឡងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភា្ល ្បៗឡៅឡលងការចាប់ឡិដាង្បឡងងង វិញ (ប៊ូតកំឡៅ) ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះណតងណតរំលឹកសប្មាប់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងឡៅឡពលណដលថ្្បពលរានឡបងកពីសា្ថ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក់)។ ដូ្ោ្ន ឡនះណដរ ប្បព័ន្ធឡនះណតងណតរំលឹកពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡលង
ប្បអប់្បាូឌុល HDDs ណា្បួយណដលអា្មានវតិមាន។

Password Change ជឡប្្បងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកកំែត់ ថ្ឡតងការផ្្ល ស់បិូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្យយថ្សរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលណដលពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់្បិនណ្បនអ្នកប្រប់ប្រង - ជឡប្្បងសឡនះប្តូវរានបិេម្បលំនាំឡដង្ប។

Non-Admin Setup Changes កំែត់ថ្ឡតងការផ្្ល ស់បិូរឡៅឡលងជឡប្្បងសដំឡងងងប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជឡប្្បងសឡនះប្តួតពិនិត្យ ថ្ឡតងប្បព័ន្ធឡនះអនុញ្ញា តឲ្យឡធវេងប្ចេុបីន្នភាព BIOS ម្បរយៈកញចេប់ណដតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជឡប្្បងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសម្បលំនាំឡដង្ប។ ការបិេជឡប្្បងសឡនះនឹងរ៉ងំខទាប់ការ
ឡធវេងប្ចេុបីន្នភាព BIOS ពីឡសបក្ប្មដូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនិិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្តួតពិនិត្យថ្ឡតង្បាូឌុលឡវេិការានឡជននក់ (TPM) អា្ឡ្បងលឡឃងញឡៅឡលងប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដរឬឡេ។
● TPM ឡបងក (លំនាំឡដង្ប)

22 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 28. សនិិសុខ (រានបនិ)

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

● លុប
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ឡបងក
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ បិេ
● PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្បះ
● អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំឡដង្ប)
● ឡបងកេំហំិទាុកសំខាន់ (លំនាឡំដង្ប)
● SHA-256 (លំនាឡំដង្ប)

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្្បងស្បួយ៖

● រានបិេ
● រានឡបងក (លំនាំឡដង្ប)

Computrace(R) ណិ្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេអនិរ្បូឌុល BIOS ៃនឡសបក្ប្ម Computrace ណដលនជឡប្្បងសបណន្ថ្បពី Absolute Software ។ ឡបងក ឬបិេឡសបក្ប្ម Computrace
នជឡប្្បងសណដលរានរ្នាឡងងងសប្មាប់ការប្រប់ប្រងប្េព្យស្បីតិិ។
● បិេដំឡែងរការ
● បិេ
● ឡបងក ៖ ជឡប្្បងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសម្បលំនាឡំដង្ប។

ការ្ូលឡប្បងកាដា រ្ុ្ OROM ជឡប្្បងសឡនះ កំែត់ថ្ឡតងអ្នកឡប្បងអា្បញចេូលជឡប្្បងសឡអប្កង់កំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធ ROM ម្បរយៈប្ោប់្ុ្អំងុងឡពលប៊ូតឬអត់។
● រានឡបងក (លំនាំឡដង្ប)
● រានបិេ
● ឡបងក្បួយដង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកេប់សាត ត់អ្នកឡប្បងពីការ្ូលដំឡងងងឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្្បងសឡនះ ្បិនប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាឡំដង្បឡេ។

ការចាក់ឡសារពាក្យសមា្ង ត់ឡ្ប អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបិេការោំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡ្បណដលោបំ្េពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថ្សរឹងប្តូវលុប្បុនការកំែត់អា្ប្តូវរានបិូរ។ ជឡប្្បងសឡនះ ្បិនប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាឡំដង្បឡេ។

ការកាត់បន្ថយសនិិសុខ SMM អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបន្ថយសនដាិសុខ UEF បណន្ថ្ប។ ជឡប្្បងសឡនះ ្បិនប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាឡំដង្បឡេ។

ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព
មរ៉ង 29. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព 

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព
● Secure Boot Enable

ជឡប្្បងសឡនះ ្បិនប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាឡំដង្បឡេ។

្បាូដប៊ូតសុវត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកណកណប្បលក្ខែៈប៊ូតសុវត្ថិភាពឡដង្បីីអនុញ្ញា តឲ្យមានការបយតៃ្ប្ល ឬការអនុឡលា្បហត្ថឡលខាក្ប្មវិធី UEFI ។
● ្បាូដ Deployed Mode (លំនាឡំដង្ប)
● ្បាូដសាវនក្ប្ម

ការប្រប់ប្រងប្ោប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអ្នកឡរដប្ំ្បូលយ្ឋ នេិន្នន័យឡយយប្ោប់្ុ្សុវត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធឡៅក្នុង Custom Mode (្បាូដម្បតប្្បូវការ) ។ ឡបងកជឡប្្បងស Custom Mode ប្តូវរានបិេម្បលំនាឡំដង្ប។
ជឡប្្បងសទាំងឡនះរជា៖
● PK (លំនាឡំដង្ប)
● KEK

● db

● dbx
ប្បសិនឡបងអ្នកឡបងក Custom Mode (្បាូដផ្ទា ល់ខ្លួន), ជឡប្្បងសពាក់ព័ន្ធសប្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញឡងងង។ ជឡប្្បងសទាំងឡនះរជា៖
● រក្សាេុកក្នុងឯកសារ- រក្សាេុកប្ោប់្ុ្ឡៅក្នុងឯកសារណដលរានឡប្ជងសឡរីសរបស់អ្នកឡប្បង។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសប្ោប់្ុ្ប្ចេុបីន្នន្បួយប្ោប់្ុ្្បួយពីឯកសារណដលរានឡប្ជងសឡយយអ្នកឡប្បង
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មរ៉ង 29. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព (រានបនិ)

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

● បណន្ថ្បពីឯកសារ—បណន្ថ្បប្ោប់្ុ្្បួយឡៅ្បូលយ្ឋ នេិន្នន័យប្ចេុបីន្នពីឯកសារណដលរានឡប្ជងសឡយយអ្នកឡប្បង
● លុប—លុបប្ោប់្ុ្ណដលរានឡប្ជងសឡរីស
● កំែត់ប្ោប់្ុ្ទាងំអស់ឡងងងវិញ—កំែត់ឡងងងវិញឡៅនលំនាំឡដង្ប
● លុបប្ោប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្ោប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកបិេ Custom Mode(្បាូដម្បតប្្បូវការ)រ៉ល់ការផ្្ល ស់បដាូរទាងំអស់ណដលរានឡធវេងឡងងងនឹងប្តូវរានលុបឡចាល ឡហងយប្ោប់្ុ្នឹងសាដា រឡៅនការកំែត់លំនាំឡដង្ប។

Intel Software Guard Extensions

មរ៉ង 30. Intel Software Guard Extensions 

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ណិ្នកឡនះបញ្្ជ ក់អ្នកឡដង្បីីិិល់បរិសា្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដ/រក្សាេុកព័ត៌មានសំខាន់ៗឡៅក្នុងបរិបេៃនប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការ OS ្្បីង។

្ុ្ឡលងជឡប្្បងសណា្បួយខាងឡប្កា្ប៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● រានប្រប់ប្រងឡយយសូហវេណវរ—ម្បលំនាំឡដង្ប

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ប ជឡប្្បងសឡនះកំែត់ េំហំអង្គ្ងចាំបប្្បុងរបស់ SGX Enclave

្ុ្ឡលងជឡប្្បងសណា្បួយខាងឡប្កា្ប៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាឡំដង្ប

ការអនុវតិ
មរ៉ង 31. ការអនុវត ិ

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្បុខង្រឡនះបញ្្ជ ក់ ថ្ឡតងដំឡែងរការនឹងឡបងកស្នូល្បួយ ឬស្នូលទាងំអស់។ ការអនុវតិៃនក្ប្ម វិធី្បួយ្ំនួននឹងប្តូវប្បឡសងរឡងងងន្បួយស្នូលបណន្ថ្ប។

● ឡបងក = ស្នូល 2 ប្តូវរានឡបងក
● រានបិេ = ស្នូល 1 ប្តូវរានឡបងក

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ្បាូដ Intel SpeedStep របស់អង្គដំឡែងរការ។

● ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្្បងសឡនះប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាំឡដង្ប។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេសា្ថ នភាពឡដករបស់អង្គដំឡែងរការបណន្ថ្ប។

● សា្ថ នភាព C

ជឡប្្បងសឡនះប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាំឡដង្ប។

Intel TurboBoost ជឡប្្បងសឡនះឡបងក ឬបិេ្បាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។
● រានបិេ
● រានឡបងក (លំនាំឡដង្ប)

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ្បាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

24 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 31. ការអនុវតិ (រានបនិ)

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ

● រានបិេ
● រានឡបងក—លំនាំឡដង្ប

ការប្រប់ប្រងថ្្បពល

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតិិឡៅឡពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាឡំដង្ប៖ ្បុខង្រភាញា ក់ឡៅឡលង AC ្បិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

ឡបងក Intel Speed
Shift Technology
(បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡលីនន Intel)

● ឡបងក Intel Speed Shift Technology (បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡលីនន Intel)

ការកំែត់លំនាឡំដង្ប៖ រានឡបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អ្នកកំែត់ឡពលឡវលាណដលកុំព្យូេ័រប្តូវឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតិិ។ ជឡប្្បងសទាងំឡនះរជា៖
● រានបិេ
● ឡរដងរ៉ល់ៃថ្ង
● រ៉ល់ៃថ្ងឡធវេងការ
● ឡប្ជងសៃថ្ង

ការកំែត់លំនាឡំដង្ប៖ រានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដង្បីីដំឡែងរការប្បព័ន្ធពី្បាូដរង់ចាំ។
្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសឡនះមាន្បុខង្រណតឡៅឡពលភា្ជ ប់អាយប់េ័រ AC បាុឡណាោ ះ។ ប្បសិនឡបងអាយប់េ័រថ្្បពល AC ប្តូវរានដកឡ្ញក្នុងអំងុងឡពលសំងំ ឡនាះការដំឡងងងប្បព័ន្ធផិ្្់ថ្្បពលឡ្ញពីរន្ធ USB ទាងំអស់ឡដង្បីីរក្សា
ថ្្បពលថ្ម។

● Enable USB Wake Support

ភាញា ក់ឡៅឡលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសសណដលឡបងកកុំព្យូេ័រពីសា្ថ នភាពបិេឡៅឡពលណដលជំរុញឡងងងឡយយ សញ្ញា  LAN។
● រានបិេ
● WLAN

ការកំែត់លំនាំឡដង្ប៖ រានបិេ

Peak Shift ជឡប្្បងសឡនះឲ្យអ្នកបន្ថយការឡប្បងប្រាស់ថ្្បពល AC អំងុងឡពលថ្្បពលឡកងនឡងងងខ្ពស់ឡៅឡពលៃថ្ង។ បនាទា ប់ពីអ្នកឡបងកជឡប្្បងសឡនះប្បព័ន្ធរបស់អ្នកដំឡែងរការរានណតឡៅឡលងថ្មបាុឡណាោ ះ ឡទាះបីន AC ប្តូវរានភា្ជ ប់ក៏ឡយយ។
● ឡបងកឡវនកំពូល—ប្តូវរានបិេ
● កំែត់កប្្បិតថ្ម (15% ឡៅ 100%) - 15% (រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជឡប្្បងសឡនះឲ្យអ្នកបឡងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ ឡយយឡបងកជឡប្្បងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អ្នកឡប្បង វិធីសាកសិង់យរ និងបឡ្ចេកឡេសឡិសេងឡេដត ក្នុងឡពលឡប្បឡមាា ងឡធវេងការឡដង្បីីបឡងតងនអាយុកាលថ្ម។

ឡបងក្បាូដសាកថ្មកប្្បិតខ្ពស់ - ប្តូវរានបិេ

រ្នាស្ប្ព័ន្ធសាកថ្ម្្បីង អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្ជងស្បាូដសាកថ្ម។ ជឡប្្បងសទាងំឡនះរជា៖ ជឡប្្បងសទាំងឡនះរជា៖
● សប្្បបសប្្បួល—រានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប
● សដាង់យរ—សាកថ្មឡពញក្នុងអប្មសិង់យរ។
● ការឡប្បងប្រាស់ AC ន្្បីង
● ផ្ទា ល់ខ្លួន
ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីស្បុខង្រសាកថ្មម្បតប្្បូវការ អ្នកអា្កំែត់រ្នាស្ប្ព័ន្ធចាប់ឡិិង្ប្បុខង្រសាកថ្មម្បតប្្បូវការ និងបញរប់្បុខង្រសាកថ្មម្បតប្្បូវការ។

្ំណា:ំ ្បាូដសាកថ្មទាងំអស់្បិនអា្ឡប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បឡ្េរានឡេ។ ឡដង្បីីឡបងកជឡប្្បងសឡនះ សូ្បបិេជឡប្្បងស ការកំែត់ការសាកថ្មកប្្បិតខ្ពស់ ។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 25



ឥរិយ៉បេ POST

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេសារប្ពមាន (BIOS) ៃនការដំឡងងងប្បព័ន្ធឡៅឡពលអ្នកឡប្បងអាយប់េ័រថ្្បពលនក់លាក់។

ការកំែត់លំនាឡំដង្ប៖ ឡបងកការប្ពមានអាយប់េ័រ

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលោ្ន របងប្ោប់្ុ្ទាំងពីរ <Fn> +<Esc> បិេឡបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ F1–F12 របង្បុខង្រសដាង់យរ និង្បុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនឡបងអ្នកបិេជឡប្្បងសឡនះ ឡនាះអ្នក្បិនអា្បិេឡបងកលក្ខែៈសំខាន់ៃន
ប្ោប់្ុ្ទាងំឡនះរានឡេ។ ជឡប្្បងសណដលមានរជា៖
● Fn Lock—រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប
● ្បាូដចាក់ឡសា បិេ/សដាង់យរ
● ្បាូដចាក់ឡសា ឡបងក/បនាទា ប់បនសេំ—រានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងនឡលីននដំឡែងរការប៊ូតឡយយរំលងជំដន្បោ្ន ្បួយ្ំនួន។ ជឡប្្បងសទាងំឡនះរជា៖
● បប្ងួ្បនអបីរមា
● ល្ប្អិត—រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប
● សវេ័យប្បវតិិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងតការពន្យារឡពល្បុនប៊ូតបណន្ថ្ប។ ជឡប្្បងសទាំងឡនះរជា៖
● 0 វិនាេី—រានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប។
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

កំែត់ឡហតុឡពញឡអប្កង់ ● ឡបងកងូឡដ្គ ឡពញឡអប្កង់—្បិនប្តូវរានឡបងក

ការប្ពមាន និងកំហុស ● បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុសភា្ល ្ប—រានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប
● បនិឡពលមានការប្ពមាន
● បនិឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

សញ្ញា បង្ហា ញជីវិត ● ឡបងកសញ្ញា បញ្្ជ ក់ពីពន្លជាឡប្កាយកិារ្ុ្ណដលបង្ហា ញពីជី វិត—រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប

ការោបំ្េនិ្ប្មិតក្ប្ម

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
Virtualization ណិ្នកឡនះបញ្្ជ ក់ថ្ឡតង Virtual Machine Monitor (្បាូនីេ័រមាា សុីននិ្ប្មិត VMM) អា្ឡប្បងប្រាស់ស្បត្ថភាពដដណវរបណន្ថ្បណដលិដាល់ឡយយបឡ្ចេកវិេ្យានិ្ប្មិត Intel ។

ឡបងកបឡ្ចេកវិេ្យានិ្ប្មិត Intel — (ឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប)។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ ឡបងក ឬបិេ្បាូនីេ័រមាា សុីននិ្ប្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់ស្បត្ថភាពដដណវរបណន្ថ្បណដលិដាល់ឡយយបឡ្ចេក វិេ្យានិ្ប្មិត Intel® សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ - ឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប។

ឥតណខសេ

ការបរិយ៉យអំពីជឡប្្បងស
កុងមក់ោ្ម នណខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណដលអា្ប្តូវរានប្រប់ប្រងឡយយកុងមក់ឥតណខសេ។ ជឡប្្បងសទាងំឡនះរួ្បមាន៖ ជឡប្្បងសទាងំឡនះរជា៖

● WLAN

● ប៊្លូធូស

ជឡប្្បងសទាងំអស់ប្តូវរានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប។

្ំណា:ំ សប្មាប់ឧបករែ៍ឡបងក ឬបិេ WLAN ណដលប្តូវរានភា្ជ ប់ន្បួយោ្ន  ឡហងយប្បិនអា្ឡបងក ឬបិេឡយយខ្លួនឯងរាន។

Wireless Device
Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងក្នុង។
● WLAN

26 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



ការបរិយ៉យអំពីជឡប្្បងស

● ប៊្លូធូស

ជឡប្្បងសទាងំអស់ប្តូវរានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប។

កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
ប្ពឹតិិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡ្បងល និងលុបប្ពឹតិិការែ៍ POST ៃនការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការែ៍កំឡៅ អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡ្បងល និងលុបប្ពឹតិិការែ៍(កំឡៅ) ៃនការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតិិការែ៍ថ្្បពល អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡ្បងល និងលុបប្ពឹតិិការែ៍(ថ្្បពល) ៃនការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ឡអប្កង់តំណហទាំ

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសា្ល កឡសបក្ប្មរបស់កុំព្យូេ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកបឡងតងតសា្ល កប្េព្យសក្ប្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសា្ល កប្េព្យសក្ប្ម្បិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្្បងសឡនះ្បិនប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាឡំដង្បឡេ។ ជឡប្្បងសឡនះ ្បិនប្តូវរានកំែត់ម្បលំនាឡំដង្បឡេ។

BIOS Downgrade ពិនិត្យការជប្្បះក្ប្ម វិធីបងតប់ប្បព័ន្ធឡៅកាន់កំណែពី្បុន។ ជឡប្្បងស 'អនុញ្ញា តការឡយនឡប្កត BIOS' ប្តូវរានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប។

ការលុបេិន្នន័យ ណិ្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកឡប្បងលុបេិន្នន័យឡយយសុវត្ថិភាពពីឧបករែ៍ិទាុកខាងក្នុងទាងំអស់។ ជឡប្្បងស 'លុបឡៅប៊ូតបនាទា ប់' ្បិនប្តូវរានឡបងកម្បលំនាំឡដង្បឡេ។ ខាងឡប្កា្បឡនះរជានបញ្ជីៃនឧបករែ៍ណដលរងិលបាះពាល់៖
● SATA HDD/SSD ខាងក្នុង
● M.2 SATA SDD ខាងក្នុង
● M.2 PCIe SSD ខាងក្នុង
● eMMC ខាងក្នុង

BIOS Recovery ណិ្នកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសិារពីសា្ថ នភាព BIOS ខូ្្បួយ្ំនួនពីឯកសារណដលសាដា រឡងងងវិញឡៅឡលងប្យយថ្សរឹង្្បីងរបស់អ្នកឡប្បង ឬប្ោប់្ុ្ USB ខាងឡប្ប។
● ការសាដា រ BIOS ពីប្យយថ្សរឹង—រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប
● ណតងណតអនុវតិការពិនិត្យការរួ្បបញចេូល—រានបិេម្បលំនាំឡដង្ប

រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជឡប្្បងស បរិយ៉យ
កប្្បិតៃនការសាដា រឡងងងវិញៃន OS
ឡយយសវេ័យប្បវតិិ

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកប្រប់ប្រងលំហូរប៊ូតឡយយសវេ័យប្បវតិិសប្មាប់ SupportAssist System (ប្បព័ន្ធជំនួយោំប្េ) ។ ជឡប្្បងសទាំងឡនាះមាន៖
● បិេ
● 1

● 2 (រានឡបងកម្បលំនាំឡដង្ប)
● 3

ការសាដា រឡងងងវិញៃន OS
SupportAssist

អនុញ្ញា តឲ្យអ្នកសាដា រឡងងងវិញនូវ SupportAssist OS Recovery ( រានឡបងកម្បលំនាឡំដង្ប)

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំ
មរ៉ង 32. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ ំ

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវបយបញចេូលឡដង្បីី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អ្នក។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 27



មរ៉ង 32. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ ំ(រានបន)ិ

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នកប្តូវបយបញចេូលឡដង្បីី្ូលឡប្បងនិងឡធវេងការផ្្ល ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ៃនកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអា្បឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដង្បីីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: ្បុខង្រពាក្យសមា្ង ត់ិដាល់ជូននូវសនិិសុខកប្្បិត្បូលយ្ឋ នសប្មាប់េិន្នន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: ្បនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិន្នន័យណដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ប្បសិនឡបងប្បិនរានចាក់ឡសា ឬេុកឡចាលឡយយោ្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសៃនពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ឡរដប្ំប្បព័ន្ធ

ឡស្កិីតប្្បូវន្បុន

អ្នកអា្កំែត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអ្នកប្រប់ប្រង ឡៅឡពលស្ថិតក្នុងសា្ថ នភាព ្បិនរានកំែត ់ណតបាុឡណាោ ះ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដង្បីី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូ្ប្ុ្ F2 ភា្ល ្បៗបនាទា ប់ពីថ្្បពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

2. ឡប្ជងសយក System/Admin Password ឡហងយបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅក្នុង្ឡនា្ល ះេំឡនរ បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
ឡប្បងការណែនាំដូ្ខាងឡប្កា្បឡដង្បីីិដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
● ពាក្យសមា្ង ត់្បិនអា្មានឡលខចាប់ពី 0 ដល់ 9 រានឡេ។
● តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្ឡប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំ្បិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
● មានណតតួអកសេរពិឡសសដូ្ខាងឡប្កា្បណដលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ដកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. បយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ណដលអ្នករានបញចេូល្បុនឡៅក្នុង្ឡនា្ល ះេំឡនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្ម ីឡហងយ្ុ្ឡលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយសារ្បួយនឹងឡស្នងសុំអ្នកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ Y ឡដង្បីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡិដាង្បឡងងងវិញ។

ការលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្សាប់

ឡស្កិីតប្្បូវន្បុន

ប្តូវធានាថ្ សា្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡយះឡសារ (ឡៅក្នុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ្បុនព្យាយ៉្បលុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្សាប់។ អ្នក្បិនអា្លុប ឬផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្សាប់ឡេ ប្បសិនឡបងសា្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡសារ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដង្បីី្ូលឡៅ System Setup សូ្ប្ុ្ F2 ភា្ល ្បៗបនាទា ប់ពីថ្្បពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

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

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

28 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកផ្្ល ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការទា្បទារ។ ប្បសិនឡបងអ្នកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុបឡៅឡពលមានការទា្បទារ។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយសារ្បួយនឹងឡស្នងសុំអ្នកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដង្បីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់បដាូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡិិង្បនថ្មី។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 29



សូហវេណវរ
ជំពូកឡនះិិល់ព័ត៌មានល្ប្អិតៃនប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានោំប្េន្បួយនឹងការណែនាំពី វិធីដំឡងងងប្យយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយវឺ Windows

ការទាញយកប្យយវឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡបងក ែូតប៊ុក។
2. ្ូលឡ្បងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្ឡលង ជំនួយិលិតិល បយបញចេូលសា្ល កឡសបក្ប្មែូតប៊ុក របស់អ្នក បនាទា ប់្បក្ុ្ឡលងពាក្យ បញ្ជូន ។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអ្នក្បិនមានសា្ល កឡសបក្ប្ម សូ្បឡប្បង្បុខង្ររកឡ្បងលសវេ័យប្បវតិិ ឬរកឡ្បងលឡយយៃដ សប្មាប់្បាូណឌលែូតប៊ុក របស់អ្នក។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្យយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតិិការណដលរានដំឡងងងឡៅឡលងែូតប៊ុក របស់អ្នក។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កា្ប ឡហងយឡប្ជងសយកប្យយវឺប្កាហវេិកឡដង្បីីដំឡងងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File ឡដង្បីីទាញយកប្យយវឺសប្មាប់ែូតប៊ុករបស់អ្នក។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ថតណដលអ្នករានរក្សាេុកឯកសារប្យយវី។
9. ្ុ្ឡេវេដងឡលងរូបតំណាងឯកសារប្យយវឺ និងអនុវតិម្បការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្បកប្កុ្បហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្បកប្កុ្បហ៊ុន Dell

ឡស្កិីតប្្បូវន្បុន

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្បណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ ឡវ្ខចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

Dell ិិល់ជឡប្្បងសឡសបក្ប្ម និងការជំនួយម្បេូរស័ពទា និង អុីនធ័រែិត។ ជឡប្្បងសឡនះមានការណប្បប្បួលម្បប្បឡេស និង ិលិតិល ឡហងយឡសបក្ប្មខ្លះ ពុំមានឡៅកណន្លងរបស់អ្នកឡេ ។ ឡដង្បីីទាក់េង្បក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយបឡ្ចេកឡេស ឡសបក្ប្មអតិថិជន សូ្ប ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលឡ្បងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េោបំ្េរបស់អ្នក។
3. ឡិទាមងផ្ទា ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅក្នុងបញ្ជីេមា្ល ក់ Choose a Country/Region (ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន)់ ឡៅខាងឡប្កា្បៃនេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំែឡសបក្ប្ម ឬោបំ្េណដលស្បប្សបណិ្អកឡៅម្បតប្្បូវការរបស់អ្នក។
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