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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់ឡៅអាយប់េ័រថាមពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

្ំណា:ំ ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ប្តូវយក់ថ្មកនែុងមាូដសនសេំថាមពល។

2. បញចេប់ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ Windows

ឡធវេងមមការណែនាណំដលបង្ហា ញឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង ។ ឡៅឡពលកំពុងតឡមួងង Dell ណែនាំថា អនែក៖

● ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឡដងម្បីអាប់ឡដតវីនដូ

្ំណា:ំ ឡបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញឥតណខសេណដលមានសុវត្ថិភាព សូមងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលឡប្បងបណាដា ញឥតណខសេឡៅឡពលឡសនែងសុំ។

● ប្បសិនឡបងរានភា្ជ ប់ឡៅអុីនធជាឡែត សូម្ុះឡ្ម្ម ះ ឬបឡងតងតរែនី Microsoft ។ ប្បសិនឡបងមិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាឡែត សូមបឡងតងតរែនីឡប្បបណាដា ញ។
● ឡៅឡលងឡអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមបញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អនែក។

3. ណសវេងរក និងឡប្បងកម្ម វិធី Dell ពីមុជានុយចាប់ឡ្ដាងមរបស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកកម្ម វិធី Dell 

កម្មវិធី Dell លម្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកនមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យឡមងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណវររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកឡយយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់ឡប្កតការធានារបស់អនែកឡយយ្ុ្ឡលងកាលបរិឡ្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាឡៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណដត Dell

អាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកនមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយឡវីឧបករែ៍សំខាន់ៗឡៅឡពលណដលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្មវិធីសូហវេណវរដូ្នសូហវេណវរណដលប្តូវរាននវ បាុណនតាមិនរានដំឡងងងនមុនឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

4. បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows ។

1
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្ំណា:ំ សូមណែនាឲំ្យបឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងង្ំឡពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថម សូមឡមងល បឡងតងតប្យយ USB ស្ដា រឡងងង វិញសប្មាប់ Windows ។

6 ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក



បឡងតងតប្យយស្ដា រឡងងងវិញសប្មាប់ Windows

បឡងតងតប្យយស្តា រឡងងងវិញឡដងម្បីឡយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណដលអា្ឡកងតឡងងងនមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េឡេរណដលមានសមត្ថភាព្ទាុកអប្បបរមា 16 GB ឡដងម្បីបឡងតងតប្យយស្តា រឡងងងវិញ។

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

្ំណា:ំ ដំឡែងរការឡនះអា្ឡប្បងប្រាស់ឡពលរហូតដល់មួយឡមាា ងឡដងម្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងឡប្កាមឡនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡៅឡលងកំណែរបស់ Windows ណដលរានដំឡងងង។ សូមឡមងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ ុងឡប្កាយបំ្ុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB ឡៅកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

2. ឡៅកនែុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (សា្តា រងឡាងងវាញិ)។
3. ឡៅកនែុងលេ្ធ្លណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បឡងតងតប្យយស្តា រឡងងង វិញ)។

ផ្ទា ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរែនីអនែកឡប្បង) នឹងប្តូវរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ ឡដងម្បីបនតា។

ផ្ទា ំង Recovery Drive (ប្យយស្តា រឡងងងវិញ) នឹងប្តូវរានបង្ហា ញ។
5. ឡប្ជងសឡរីស Back up system files to the recovery drive (បប្មុងេុកឯកស្រប្បព័ន្ធឡៅកនែុងប្យយស្តា រឡងងង វិញ) រួ្្ុ្ បនាទា ប់។
6. ឡប្ជងសឡរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនាទា ប់។

ស្រមួយនឹងឡល្ឡងងង ឡយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិននែន័យទាំងអស់ឡៅកនែុងប្យយហាវេា ស ់USB នឹងប្តូវលុបឡចាល។
7. ្ុ្ បឡងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថមអំពីការតឡមួងង Window ឡយយឡប្បងប្យយស្តា រមម USB សូមឡមងលណ្នែក ឡយះប្ស្យបញ្ហា  នន ឡសសវឡ ណែនាំអំពីឡសងកម្ម ្លិត្លរបស់អនែកមមរយៈ www.dell.com/support/manuals។
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តួ
ជំពូកឡនះបង្ហា ញពីេិដ្ឋភាពតួនឡប្្ងននមួយរន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ឡហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN នប់្ងណដរ។
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពឡអប្កង់
• េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
• េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិដ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនដ
• េិដ្ឋភាពរាត

េិដ្ឋភាពឡអប្កង់
1. កាឡមរ៉ា 2. ពនួជាស្្ថ នភាពកាឡមរ៉ា
3. មីប្កូហវេូន 4. ឡអប្កង់

េិដ្ឋភាពខាងឡ្វេង
1. រន្ធអាយប់េ័រថាមពល 2. ពនួជាឡ្ួងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថ្ម
3. រន្ធ HDMI 4. រន្ធបណាដា ញ
5. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (2) 6. រន្ធកាស

េិដ្ឋភាពខាងស្តា ំ
1. កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ
2. រន្ធ USB 2.0 មួយ
3. រន្ធណខសេសនតាិសុខ (ភា្ជ ប់កប្មិតខ្ពស់)

េិដ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនដ
1. ប៊ូតុងថាមពល
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. បនទាះបាះ

េិដ្ឋភាពរាត
1. ឧបករែ៍បំពងសំឡងង 2. រប្មបរាត
3. សួ្កយីឡហាឡសងកម្ម 4. រន្ធខ្យល់
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ប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់

្ំណា:ំ អកសេរឡលងកាតា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យឡៅឡលងការកំែត់ភាស្ឡលងកាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ឡប្បងសប្មាប់្ួូវកាត់ឡៅណតដូ្រានែ ឡៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាំងអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់ 

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិេឡបងកការចាក់ឡស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្មិតសំឡងង

Fn + F3 បឡងតងនកប្មិតសំឡងង

Fn + F4 ចាក់ពីមុន

Fn + F5 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F6 ចាក់បនាទា ប់

Fn + F8 បតាូរឡៅឡអប្កង់ខាងឡប្ប

Fn + F9 ណសវេងរក

Fn + F11 បន្ថយកប្មិតពនួជា

Fn + F12 បឡងតងនកប្មិតពនួជា

Fn + PrtScr បិេ ឬ ឡបងកបណាតា ញឥតណខសេ

Fn + Ctrl ឡបងកមុជានុយកម្ម វិធី

4
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លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ ការ្តាល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ណប្បប្បនលមមតំបន់ ។ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសខាងឡប្កាមឡនះប្រាន់ណតនការតប្មូវឡយយ្្បាប់ឡដងម្បីភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែកបាុឡណាោ ះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថមសតាីពីការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូម្ូលឡៅ Help and Support

ឡៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows របស់អនែកឡហងយឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡដងម្បីឡមងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បធានបេ :

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• អង្គដំឡែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាេុក
• អូឌីយាូ
• រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
• ឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌស
• កាតវីឡដអូ
• កាឡមរ៉ា
• ឥតណខសេ
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• ឡអប្កង់
• កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
• បនទាះបាះ
• ឧបករែ៍អានស្នែ មប្មាមនដ—នជឡប្មងស
• ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
• ថ្ម
• អាយប់េ័រថាមពល
• វិមាប្ត និងេម្ងន់
• បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• សនតាិសុខ
• សូហវេណវរសនតាិសុខ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

សំែុំឈីប សំែុំឈីប Intel

េេឹងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

FLASH EPROM SPI 16 MB

PCIe bus 100 Mhz
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អង្គដំឡែងរការ
្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡែងរការមិនណមននរង្វេ ស់ននការដំឡែងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលមមតំបន់/ប្បឡេស។

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននអង្គដំឡែងរការ 

ប្បឡ្េ UMA ប្កាហវេិក

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

Intel UHD Graphics 620

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

Intel UHD Graphics 620

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

Intel UHD Graphics 620

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអង្គ្ងចា ំ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

្ំនួនរន្ធ 2x SoDiMM

ជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ ● 4 GB - 1 x 4 GB

● 8 GB - 2 x 4 GB (នជឡប្មងស)

● 8 GB - 1 x 8 GB (នជឡប្មងស)

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

● 16 GB - 2 x 8 GB (នជឡប្មងស)

● 16 GB - 1 x 16 GB (នជឡប្មងស)

ប្បឡ្េ DDR4

ឡល្បនន 2400 MHz

ការរក្សាេុក
មរ៉ង 6. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកេំហំ្ទាុក 

ប្បឡ្េ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារមុខ សមត្ថភាព

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 (មាូឌុល PCIe M.2 នមួយ
HDD)

M.2 PCIe 16 GB

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ 11



មរ៉ង 6. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកេំហំ្ទាុក (រានបនតា)

ប្បឡ្េ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារមុខ សមត្ថភាព

ប្យយឡេវេ 2.5 អុីង HDD + M.2 SATA + M.2 SSD ណមនឡហងយ, ងមាន

អូឌីយាូ
មរ៉ង 7. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអូឌីយាូ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 នមួយ Waves MaxxAudio Pro

ប្បឡ្េ សឡមួងកប្មិតខ្ពស់ ពីរឆាណនល

ឧបករែ៍បំពងសំឡងង ពីរ (េិសឡៅឧរាល័រ)

អនតារមុខ ● ឧបករែ៍ចាក់សឡមួងសកល
● ឧរាល័ររុែភាពខ្ពស់
● មីប្កូហវេូនណតមួយកាត់បន្ថយសំឡងងរំខាន
● កាសឡសតារីអូ/មីប្កូហវេូន រួមបញចេូលរានែ

អំ្ួីឧរាល័រខាងកនែុង 2 W (RMS) កនែុងមួយឆាណនល

រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 8. រន្ធឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

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

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ Serial ATA (SATA) រាបំ្េ SATA 7 មម ជំនាន់េី 3 មួយ

ឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌស
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌស 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ រន្ធSD មួយ

កាតណដលរានរាបំ្េ ● SD

● SDHC

● SDXC
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កាតវីឡដអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកាតវីឡដអូ 

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បឡ្េ ភាពអាប្ស័យនន CPU ប្បឡ្េអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក សមត្ថភាព ការរាបំ្េឡអប្កង់ខាងឡប្ប រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD
Graphics 620

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

រានរួមបញចេូល អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរាន
ណ្ករំណលក

HDMI 1.4b 1920 x 1080

AMD Radeon
520

ណ្នែកយ្់ NA GDDR5 2 GB ឡេ 1920 x 1080

កាឡមរ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាឡមរ៉ា  

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ ● រូបភាព៖ 0.92 ឡមហាត ្ិ្ណសល (HD)

● វីឡដអូ៖ 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលមមអងតត់ប្េូង កាឡមរ៉ា  - 78.6°

្ំនួនកាឡមរ៉ា មួយ

ប្បឡ្េ HD ចាប់រូបភាពឡថរ

ប្បឡ្េអង្គញាែ បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ CMOS

រុែភាពបង្ហា ញវីឡអអូនអតិបរមា 1280 x 720 (HD) ឡៅ 30 fps

រុែភាពបង្ហា ញរូបភាពនអតិបរមា 0.92 ឡមហា្គ ្ិ្ណសល (HD)

ឥតណខសេ
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសបណាតា ញឥតណខសេ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● DW1707 (QCA9565)

● DW1810 (QCA9377)

● DW1820 (QCA61x4A)

● Intel 9560

● Intel 9462

អប្មឡ្ទារអតិបរមា 867 Mbps

ឡប្បកង់ណបន 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 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កម្មវិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ SD 3.0

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

សនតាិសុខ រន្ធឡស្រ៉ង្តុឡកាែ

រន្ធដកឃីង កណនួងេេួល Dell USB 3.0 (UNO)

អូឌីយាូ ● ឧបករែ៍ចាក់សឡមួងសកល
● មីប្កូហវេូនណតមួយកាត់បន្ថយសំឡងងរំខាន

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

អាយប់ធ័របណាតា ញ រន្ធភា្ជ ប់ RJ-45 មួយ

ឡអប្កង់
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកឡអប្កង់ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● 15.6 អុីង HD (1366 x 768) TN, ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា រ៉ងកាន់ណតឡសតាងង
● 15.6 អុីញ FHD (1920 x 1080) TN, ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា (នជឡប្មងស)

កម្ពស់ (តំបន់សកម្ម) 360 មម (14.17 អុីង)

េេឹង (តំបន់សកម្ម) 224.3 មម (8.83 អុីង)

អងតត់ប្េូង 396.24 មម (15.6 អុីង)

អាងំតង់សុីឡត/ពនួជា (ធម្មម) 300 នីត នអតិបរមា

អប្មរីឡ្វហវេស 60 Hz

ការឡមងលពីមុំឡ្តាក (អប្បរមា) +/- 40 ដជាឡប្ក

ការឡមងលពីមុំបញររ (អប្បរមា) +10/- 30 ដជាឡប្ក

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាតា រ្ុ្ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ ● 101 (អាឡមរិក)
● 102 (អង់ឡរួស)
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មរ៉ង 15. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាតា រ្ុ្ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

● 104 (ឡប្បសុីល)

● 105 (ជបាុន)

េំហំ េំហំឡពញ

● ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត X= 19.05 មម
● ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្មួយឡៅប្រាប់្ុ្មួយឡេសត Y= 18.05 មម

េប្មង់ QWERTY/AZERTY/Kanji

បនទាះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននបនទាះបាះ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

រុែភាពបង្ហា ញ 3215x2429

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

ពហុបាះ រាបំ្េប្មាមនដបួន

ឧបករែ៍អានស្នែ មប្មាមនដ—នជឡប្មងស
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននឧបករែ៍អានស្នែ មប្មាមនដ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

បឡ្ចេកវិេ្យាអង្គញាែ សមត្ថភាព

កប្មិតរុែភាពអង្គញាែ 500 PPI

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

េំហំ្ីកណសលអង្គញាែ 108 x 88

ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
មរ៉ង 18. ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានរាបំ្េ ● Windows 10 Home (64 bit)

● Windows 10 Pro (64 bit)

● Ubuntu
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ថ្ម
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកថ្ម 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ 3-cell Primatic/Polymer ថ្ម 42 WHr

ខានែ ត េេឹង

ជឡប្ៅ

កម្ពស់

175.37 មម (6.9 អុីង)

90.73 មម (3.57 អុីង)

5.9 មម (0.24 អុីង)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 រក (0.44 ឡផ្ន)

កមួាងំនវាូល៍ 11.4 VDC

អាយុកាលជីវិត វដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈឡពលស្កថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) ការស្កថ្មសតាង់យរ 0°C ឡៅ 60°C៖ 4 ឡមាា ង

ការស្កថ្មអុិ្ឡ្វស្ពស 0°C ឡៅ 35°C៖ 4 ឡមាា ង

16°C ឡៅ 45°C៖ 2 ឡមាា ង

46°C ឡៅ 60°C៖ 3 ឡមាា ង

រយៈឡពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខែ្ឌ ថាមពលខួាងំនក់ោក់។

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

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

ថ្មប្រាប់សំណបាត CR 2032

អាយប់េ័រថាមពល
មរ៉ង 20. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអាយប់េ័រថាមពល 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡ្េ ● 45 W (UMA)

● 45 W ណដលរឹងមាំ
● 65 W (ឡយយណងក)

កមួាងំវូលឡ្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC

្រនតាឡ្ួងង្ូល (អតិបរមា) ● 1.3 A សប្មាប់ 45 W

● 1.7 A សប្មាប់ 65 W

ឡ្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz ឡៅដល់ 60 Hz

្រនតាឡ្ួងងឡ្ញ ● 2.31 A សប្មាប់ 45 W

● 3.34 A សប្មាប់ 65 W

កប្មិតកមួាំងវាូលត៍ឡ្ួងង្ូល 19.5 VDC

កប្មិតសីតុែហា ភាព (កំពុងដំឡែងរការ) 0°C ឡៅដល់ 40° C (32°F ឡៅដល់ 104°F)
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មរ៉ង 20. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអាយប់េ័រថាមពល (រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កប្មិតសីតុែហា ភាព (មិនកំពុងដំឡែងរការ) 40°C ឡៅដល់ 70°C (–40°F ឡៅដល់ 158°F)

វិមាប្ត និងេម្ងន់
មរ៉ង 21. វិមាប្ត និងេម្ងន់ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កម្ពស់ 19.89 មម ឡៅដល់ 20 មម (0.783 អុីង ឡៅដល់ 0.787 អុីង)

េេឹង 380 មម (14.96 អុីង)

ជឡប្ៅ 258 មម (10.15 អុីង)

េម្ងន់ 2 រក (4.4 ឡផ្ន)

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

មរ៉ង 22. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

កំពុងដំឡែងរការ ការរក្សាេុក

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

បណប្មបប្មនលសំឡែងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 90% (មិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាពតំែក់េឹកសឡនសេងមអតិបរមា= 26°C

0% ឡៅ 95% (មិនកក)
្ំណា:ំ សីតុែហា ភាពតំែក់េឹកសឡនសេងមអតិបរមា= 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.66 GRMS 1.30 GRMS

កប្មិតធួាក់ (អតិបរមា) 140 G † 160 G‡

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

* រានងស់ណវងឡយយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យណដល្មួងបរិស្្ថ នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណវងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្យយថាសរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានងស់ណវងឡយយឡប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលក្បាលប្យយថាសរឹងស្ថិឡៅេីមំងឡៅឡស្ងបម។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 23. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននសនតាិសុខ 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

Trusted Platform Module (TPM) 2.0 រានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

TPM យ្់ រានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

រាបំ្េ Windows Hello នជឡប្មងស

រប្មបណខសេ នជឡប្មងស
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មរ៉ង 23. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននសនតាិសុខ (រានបនតា)

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កុងមក់ការពារការរំខានកនែុងតួ នជឡប្មងស

រាបំ្េរន្ធឡស្រតួ និងជុំ វិញ នជឡប្មងស

សូហវេណវរសនតាិសុខ
មរ៉ង 24. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននកម្ម វិធីសុវត្ថិភាព 

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

Dell Endpoint Security Suite Enterprise នជឡប្មងស

Dell Data Guardian នជឡប្មងស

Dell Encryption (អាជីវកម្ម ឬ បុរ្គល) នជឡប្មងស

Dell Threat Defense នជឡប្មងស

RSA SecurID Access នជឡប្មងស

RSA NetWitness Endpoint នជឡប្មងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise នជឡប្មងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE នជឡប្មងស

Absolute Data & Device Security នជឡប្មងស
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ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ
ការដំឡងងងប្បព័ន្ធឲ្យអនែកប្រប់ប្រងឡលបថបហាដណវរ និងជឡប្មងសកប្មិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំែត់ប្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

● ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនាទា ប់ពីអនែកបណន្ថម ឬយកហាតណវរឡ្ញ
● ឡមងលការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធហាតណវរប្បព័ន្ធ
● ឡបងក ឬបិេឧបករែ៍រួមបញចេូលរានែ
● កំែត់កប្មិតប្រប់ប្រងដំឡែងរការ និងថាមពល
● ប្រប់ប្រងសនតាិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ប្បធានបេ :

• មុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង

មុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> ឡៅឡពលណដលងូឡហា្គ  Dell ឡល្ឡងងងឡដងម្បីចាប់ឡ្តាងមមុជានុយប៊ូតណតមួយនមួយបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតប្តឹមប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសដំឡងងង BIOS និងការវិនិ្ឆេ័យក៏ប្តូវរានបញចេូលកនែុងមុជានុយឡនះ្ងណដរ។ ឧបករែ៍ណដលមានឡៅឡលងមុជានុយប៊ូតអាប្ស័យឡលងឧបករែ៍ណដលអា្ប៊ូត
រានឡៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ មុជានុយឡនះមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលអនែក្ង់ប៊ូតឧបករែ៍នក់ោក់ណាមួយ ឬឡដងម្បីបង្ហា ញនូវការវិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការឡប្បងមុជានុយប៊ូតមិនឡធវេងការផួ្ស់បតាូរនូវលំយប់ប៊ូតណដលប្តូវរាន្ទាុកឡៅកនែុង BIOS ឡងងយ។

ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● ប៊ូត UEFI ៖

○ Windows Boot Manager (អនែកប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)

●

● ជឡប្មងសឡ្សេងឡេសត៖

○ ដំឡងងង BIOS

○ BIOS Flash Update (ការអាប់ណដតផួ្ស់ BIOS)

○ ការវិនិ្ឆេ័យ
○ Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំែត់មាូដប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណដលអនែកឡធវេងប្តូវរានថតេុក បាុណនតាមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្មណតអនែកចាប់ឡ្ដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពនញឡងងងឡលង) ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលពីមុន។

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះឡប្កាម)

ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) ឡប្ជងសឡរីសយកតនមួឡៅកនែុងកណនួងណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតតាមមតំែឡៅកនែុងកណនួង។

Spacebar (ររារដកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជី ប្បសិនឡបងមាន។

Tab (ឡថប) ផួ្ស់េីឡៅន្ទាឡផ្តា តបនាទា ប់។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)

្ំណា:ំ សប្មាប់ណតកម្ម វិធីរុករកប្កាហវេិកសដាង់យរបាុឡណាោ ះ។

Esc ផួ្ស់េីឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អនែកឡឃងញឡអប្កង់្ម្បង។ ការ្ុ្ប្រាប់្ុ្ Esc ឡៅកនែុងឡអប្កង់្ម្បងបង្ហា ញស្រណដលប្រាប់ឲ្យអនែករក្សាេុកការផួ្ស់បតាូរណដលមិនរានរក្សាេុក និងចាប់ឡ្តាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ ឡហងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡមួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណដលរានរ៉យកនែុងណ្នែកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសេូឡៅ
មរ៉ង 25. េូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានដូ្តឡៅឡនះ៖

● ព័ត៌មានប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញ ជំនាន់ BIOS, សួ្កឡសងកម្ម, សួ្កប្េព្យ, សួ្កមាចេ ស់កម្មសិេ្ធ,ិ កាលបរិឡ្ឆេេនមាចេ ស់កម្មសិេ្ធ,ិ កាលបរិឡ្ឆេេ្លិត និង កូដឡសងកម្មអុិ្ណ្វស្ពស។
● ព័ត៌មានអង្គ្ងចា៖ំ បង្ហា ញ អង្គ្ងចាំរានតឡមួងង អង្គ្ងចាំឡៅសល់ ឡល្បននអង្គ្ងចា ំមាូដឆាណនលអង្គ្ងចា ំបឡ្ចេកវិេ្យាអង្គ្ងចា ំេំហំ DIMM A និង េំហំ DIMM B

● ព័ត៌មានអង្គដំឡែងរការ៖ បង្ហា ញ ប្បឡ្េអង្គដំឡែងរការ, ្ំនូនសនែូល, ឡលខសមា្គ ល់អង្គដំឡែងរការ, ឡល្បបននាងិកាប្ចេុប្បននែ, ឡល្បនននាងិកាអប្បបរមា, ឡល្បនននាងិកាអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គ
ដំឡែងរការ, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គដំឡែងរការ, សមត្ថភាព HT និង បឡ្ចេក វិេ្យា 64-Bit ។

● ព័ត៌មានឡអប្កង់៖ បង្ហា ញ HDD បឋម, ឧបករែ៍ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, អាសយយ្ឋ ន LOM MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ
វីឡដអូ, កំណែ BIOS វីឡដអូ, អង្គ្ងចាំវីឡដអូ, ប្បឡ្េផ្ទា ំង, រុែភាពបង្ហា ញឡដងម, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយា,ូ ឧបករែ៍ Wi-Fi, និងឧបករែ៍ប៊ួូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញនូវស្្ថ នភាពសុខភាពថ្ម និង ថាឡតងអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានតឡមួងងឬអត់។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់លំយប់ណដលកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណដលរានកំែត់កនែុងមរ៉ងឡនះ។

ជឡប្មងសប៊ូតកប្មិតខ្ពស់ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងស Legacy Option ROMs ឡៅឡពលឡៅកនែុងមាូដប៊ូត UEFI ។ មមលំនាឡំដងម មិនមានជឡប្មងសប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសឡេ។

● ឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាស់
● ឡបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជឡប្មងសឡនះប្តនតពិនិត្យ ថាឡតងប្បព័ន្ធនឹងទាមទារឲ្យអនែកឡប្បងប្រាស់បញចេូល ឡលខសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងឡៅឡពលណដលកំពុងប៊ូតពី UEFI មមមុជានុយម៊ូត F12 ។

● ននិ្ចេ ឡលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង—លំនាំឡដងម
● ននិ្ចេ
● មិនណដល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវោ។ បតាូរកាលបរិឡ្ឆេេប្បព័ន្ធ និងឡពលឡវោណដលមានប្បសិេ្ធិភាពភួាមៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 26. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណដលរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ងំ។

● រានបិេ = LAN ខាងកនែុងរានបិេ ឡហងយមិនអា្ឡមងលឡឃងញឡយយប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។
● រានឡបងក = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានឡបងក។
● រានឡបងក w/PXE = LAN ខាងកនែុងប្តូវរានឡបងក (នមួយប៊ូត PXE) (ឡប្ជងសឡរីសមមលំនាឡំដងម)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់មាូដប្បតិបតតាិការែ៍ននឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយរឹងណដលរានរួមបញចេូល។

20 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



មរ៉ង 26. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA រានប្តូវោក់
● AHCI = SATA ប្តូវរានកំែត់សប្មាប់មាូដ AHCI

● RAID ON = SATA ប្តូវរានកំែត់ឡដងម្បីរាបំ្េមាូដ RAID (ឡប្ជងសឡរីសមមលំនាឡំដងម)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេប្យយខុសៗរានែ ឡៅឡលងផ្ទា ំង៖

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

ការរ៉យការែ៍ Smart ណ្នែកឡនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួមណដលប្តូវរានបង្ហា ញឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡ្ដាងមប្បព័ន្ធ។ ឡបងកជឡប្មងសការរ៉យការែ ៍Smart ប្តូវរានបិេមមលំនាំឡដងម។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណដលរានបញចេូលសប្មាប់៖

● ឡបងកការរាំប្េប៊ូតមម USB

● ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ប

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណដលរានបញចេូល។ ជឡប្មងស ឡបងកអូឌីយាូ ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមមលំនាឡំដងម។

● ឡបងកនមាប្កូហវេូន
● ឡបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជឡប្មងសទាំងពីរប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមមលំនាឡំដងម។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍មួយ្ំនួនខាងឡប្កាម៖

● ឡបងកកាឡមរ៉ា  (ឡបងកមមលំនាឡំដងម)

វីឡដអូ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កប្មិតពនួជាឡអប្កង់ឡយយណ្្អកឡៅឡលងប្ប្ពថាមពល—ឡៅឡលងថាមពលថ្ម និងឡៅឡលង AC។ ពនួជា LCD រជាមិនអាប្ស័យឡលងថាមពលថ្ម និងអាយប់េ័រ AC ឡងងយ ។ ងអា្ប្តូវរានកំែត់ឡយយឡប្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ វីឡដអូនឹងអា្ឡមងលឡឃងញណតឡៅឡពលកាតវីឡដអូប្តូវរានតឡមួងងឡៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 27. សនតាិសុខ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

Strong Password ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការឡលខសមា្ង ត់ខួាងំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និង អតិបរមាណដលអនុញ្ញា តសប្មាប់ឡលខសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង និងឡលខសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្ំនូនតួអកសេរ ្ឡនួាះពី 4 និង 32 តួអកសេរ។

Password Bypass ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងណដលឡោតឡ្ញមកកនែុងឡពលការចាប់ឡ្តាងមប្បព័ន្ធស្រនថ្មី។

● រានបិេ — ណតងណតឡោតឡ្ញទាមទារពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ប្បព័ន្ធ និង HDD ឡៅឡពលណដលងប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។
● ការរំលងប៊ូតនថ្មី — រំលងការទាមទារបំឡពញពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡពលចាប់ឡ្តាងមឡងងង វិញ (ប៊ូតឡបតា )។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 21



មរ៉ង 27. សនតាិសុខ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធនឹងណតងណតឡោតទាមទារការបំឡពញពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប ់ប្បព័ន្ធ និង HDD ឡៅឡពលឡបងកឡ្ញពីស្្ថ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក)់។ ប្បព័ន្ធក៏នឹងទាមទារការបំឡពញពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡលងមាូឌុល
HDDs ណដលអា្មាន្ងណដរ។

Password Change ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាឡតងការបតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្យយថាសរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តឬអត់ ឡៅឡពលណដលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់មិនណមនអនែកប្រប់ប្រង - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

Non-Admin Setup Changes កំែត់ថាឡតងការផួ្ស់បតាូរឡៅឡលងជឡប្មងសដំឡងងងប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំែត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជឡប្មងសឡនះប្រប់ប្រង ថាឡតងប្បព័ន្ធឡនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការអាប់ឡដត BIOS មមរយៈកញចេប់អាប់ឡដតកាប់ស៊ុល UEFI ឬអត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមមលំនាំឡដងម។ បិេជឡប្មងសឡនះ នឹងបិេការ អាប់ឡដត
BIOS ពីឡសងឡ្សេងៗដូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែក ប្រប់ប្រង ថាឡតង Trusted Platform Module (TPM) រជាអា្ឡមងលឡឃងញឡយយប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឬអត់។

● TPM ឡបងក (លំនាំឡដងម)
● សមា្អ ត
● រំលង PPI សប្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ ឡបងក
● រំលង PPI សប្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ បិេ
● រំលង PPI សប្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ សមា្អ ត
● ឡបងកការបញ្្ជ ក់ (លំនាំឡដងម)
● ឡបងកេំហំ្ទាុកសំខាន់ (លំនាឡំដងម)
● SHA-256 (លំនាឡំដងម)

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណាមួយ៖

● រានបិេ
● រានឡបងក (លំនាំឡដងម)

Computrace(R) ណ្នែកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែក ឡបងក ឬបិេអនតារមុខមាូឌុល BIOS ននឡសងកម្ម Computrace(R) ណដលនជឡប្មងសពី Absolute Software ។ ការឡបងក ឬបិេដំឡែងរការឡសងកម្ម
Computrace ណដលនជឡប្មងសសប្មាប់ការប្រប់ប្រងប្េព្យសកម្ម។

● បិេដំឡែងរការ
● បិេ
● ឡបងកដំឡែងរការ - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមមលំនាំឡដងម។

ការ្ូលឡៅកាន់កាតា រ្ុ្ OROM ជឡប្មងសឡនះ កំែត់ថាឡតងអនែកឡប្បងប្រាស់អា្បញចេូលការកំែត់ឡអប្កង់ជឡប្មងស ROM មមរយៈប្រាប់្ុ្្ួូវកាត់ណដរឬអត់ ឡៅឡពលប៊ូត។

● រានឡបងក (លំនាំឡដងម)
● រានបិេ
● ឡបងកដំឡែងរការណតមួយដង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកឡប្បងពីការ្ូលឡៅកាន់ការដំឡងងង ឡៅឡពលណដលឡលខសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងរានកំែត់រួ្។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងមឡេ។

ការចាក់ឡស្រពាក្យសមា្ង ត់ឡម អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡម ពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹង ទាមទារឲ្យមានការសមា្អ តនមុន មុនឡពលការកំែត់ប្តូវរានផួ្ស់បតាូរ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

SSM Security Mitigation (ការបន្ធូរបន្ថយ
សុវត្ថិភាព SSM)

អនុញ្ញា តឱ្យអនែកឡបងក ឬបិេការការពារ UEFI SSM Security Mitigation ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

ប៊ូតសុវត្ថិភាព
មរ៉ង 28. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសសននប៊ូតសុវត្ថិភាព។

● Secure Boot Enable

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសមមលំនាំឡដងម។
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មរ៉ង 28. ប៊ូតមានសុវត្ថិភាព (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

មាូដដំឡែងរការប៊ូតសុវត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនែកណកណប្បសកម្មភាពននប៊ូតសុវត្ថិភាព ឡដងម្បីអា្ងយតនមួ ឬអនុវតតាសញ្ញា របស់ប្យយវឺ UEFI

● មាូដយក់ឲ្យឡប្បង (លំនាឡំដងម)
● មាូដសវនកម្ម

ការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកឡរសប្ំមូលយ្ឋ នេិននែន័យឡយយប្រាប់្ុ្សុវត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធឡៅកនែុង Custom Mode (មាូដមមតប្មូវការ) ។ ឡបងកជឡប្មងស Custom Mode ប្តូវរានបិេមមលំនាឡំដងម។
ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● PK (លំនាឡំដងម)
● KEK

● db

● dbx

ឡបងសិនអនែកឡបងក Custom Mode (មាូដមមតប្មូវការ) ជឡប្មងសណដលពាក់ព័ន្ធសប្មាប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញឡងងង។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● Save to File (រក្សាេុកឡៅឯកស្រ)—រក្សាេុកប្រាប់្ុ្ឡៅឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡរីសឡយយអនែកឡប្បង
● ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បននែនមួយប្រាប់្ុ្មួយពីឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡយយអនែកឡប្បង
● បណន្ថមពីឯកស្រ—បណន្ថមប្រាប់្ុ្មួយឡៅមូលយ្ឋ នេិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡយយអនែកឡប្បង
● លុប—លុបប្រាប់្ុ្ណដលរានឡប្ជងសឡរីស
● កំែត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់ឡងងងវិញ—កំែត់ឡងងងវិញឡៅនលំនាំឡដងម
● លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ ឡបងអនែកបិេ Custom Mode(មាូដមមតប្មូវការ)រ៉ល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ណដលរានឡធវេងឡងងងនឹងប្តូវរានលុបឡចាល ឡហងយប្រាប់្ុ្នឹងស្ដា រឡៅនការកំែត់លំនាំឡដងម។

Intel Software Guard Extensions

មរ៉ង 29. Intel Software Guard Extensions 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ណ្នែកឡនះកំែត់ឲ្យអនែក្តាល់នូវបរិស្្ថ នសុវត្ថិភាពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដណដលរក្សា ព័ត៌មានរឡសងប កនែុងបរិបេនន OS ឡរាល។

្ុ្យកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● រានបិេ
● រានឡបងក
● ប្តូវរានប្រប់ប្រងឡយយសូហវេណវរ—លំនាំឡដងម

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថម ជឡប្មងសឡនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្មុងេុកឡយយណងក
SGX)

្ុ្យកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាឡំដងម

ការអនុវតតា
មរ៉ង 30. ការអនុវតតា 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ណ្នែកឡនះកំែត់ ថាឡតងអង្គដំឡែងរការឡបងកសនែូលមួយ ឬសនែូលទាំងអស់។ ការប្បតិបតតាិននកម្ម វិធីនឹងល្អប្បឡសងរនមួយ្ំនួនសនែូលបណន្ថម។

● ទាងំអស់—លំនាឡំដងម
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មរ៉ង 30. ការអនុវតតា (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● 1

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការមាូដ Intel SpeedStep ននអង្គដំឡែងរការ។

● ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេស្្ថ នភាពឡដកននអង្គដំឡែងរការបណន្ថម។

● ស្្ថ នភាព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

● ឡបងក Intel TurboBoost

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំែត់មមលំនាំឡដងម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេ HyperThreading កនែុងអង្គដំឡែងរការ។

● រានបិេ
● រានឡបងក—លំនំាឡដងម

ការប្រប់ប្រងថាមពល

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតតាិឡៅឡពលអាយប់េ័រ AC ប្តូវរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ មុខង្រឡបងកឡៅឡលង AC មិនរានឡប្ជងសឡរីស។

ឡបងក Intel Speed
Shift Technology
(បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)

● ឡបងក Intel Speed Shift Technology (បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ រានឡបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនែកកំែត់ឡពលឡវោណដលកុំព្យូេ័រប្តូវឡបងកឡយយសវេ័យប្បវតតាិ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● រានបិេ
● ឡរសងរ៉ល់នថ្ង
● រ៉ល់នថ្ងឡធវេងការ
● ឡប្ជងសនថ្ង

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ រានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដងម្បីដំឡែងរការប្បព័ន្ធពីមាូដរង់ចាំ។
្ំណា:ំ មុខង្រឡនះអា្ដំឡែងរការរានឡៅឡពលណដលអាយប់េ័រថាមពល AC ប្តូវរានតភា្ជ ប់។ ប្បសិនឡបងអាយប់េ័រថាមពល AC រានដកឡ្ញឡពល Standby ឡនាះប្បព័ន្ធតឡមួងងនឹងដកយកថាមពលទាំងអស់ពីរន្ធ USB

ឡដងម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ។

● Enable USB Wake Support

ភា្ជ ក់ឡៅឡលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសសណដលឡបងកកុំព្យូេ័រពីស្្ថ នភាពបិេឡៅឡពលណដលជំរុញឡងងងឡយយ សញ្ញា  LAN។

● រានបិេ
● WLAN

ការកំែត់លំនាំឡដងម៖ រានបិេ

Peak Shift ជឡប្មងសឡនះឲ្យអនែកបន្ថយការឡប្បងប្រាស់ថាមពល AC អំងុងឡពលថាមពលឡកងនឡងងងខ្ពស់ឡៅឡពលនថ្ង។ បនាទា ប់ពីអនែកឡបងកជឡប្មងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកនឹងដំឡែងរការណតឡលងថ្មបាុឡណាោ ះ ឡបងឡទាះនរានភា្ជ ប់នមួយ AC ក៏ឡយយ។

● ឡបងក peak shift —រានបិេ

24 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



ជឡប្មងស បរិយ៉យ

● កំែត់កប្មិតថ្ម (15% ឡៅ 100%) - 15 % (ឡបងកមមលំនាឡំដងម)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជឡប្មងសឡនះឲ្យអនែកបឡងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ ឡយយឡបងកជឡប្មងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកឡប្បង វិធីស្កថ្មសតាង់យរ និងបឡ្ចេកឡេសឡ្សេងឡេសត កនែុងអំងុងឡពលឡប្បឡមាា ងឡធវេងការឡដងម្បីបឡងតងនអាយុថ្ម។

ឡបងកមាូដស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់ - រានបិេដំឡែងរការ

រ្នាសម្ព័ន្ធស្កថ្ម្ម្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡប្ជងសមាូដស្កថ្ម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● សប្មប—រានឡបងកមមលំនាំឡដងម
● សដាង់យរ — ស្កថ្មរបស់អនែកឡពញកនែុងអប្មសតាង់យរ។
● ExpressCharge — ស្កថ្មកនែុងរយៈឡពលខួីឡយយឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេកវិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
● ការឡប្បង AC ន្ំបង
● មមតប្មូវការ

ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីសមុខង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ អនែកអា្កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធចាប់ឡ្តាងមមុខង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ និងបញរប់មុខង្រស្កថ្មមមតប្មូវការ។
្ំណា:ំ មាូដស្កថ្មទាងំអស់មិនអា្ឡប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បឡ្េរានឡេ។ ឡដងម្បីឡបងក ជឡប្មងសឡនះ សូមបិេជឡប្មងស Advanced Battery Charge Configuration (ការកំែត់ការស្កថ្ម
កប្មិតខ្ពស់)។

ឥរិយ៉បេ POST

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធឡៅឡពលអនែកឡប្បងអាយប់េ័រថាមពលនក់ោក់។

ការកំែត់លំនាឡំដងម៖ ឡបងកការប្ពមានពីអាយប់េ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងកជឡប្មងសប្រាប់្ុ្ Numlock ឡៅឡពលកុំព្យូេ័រប៊ូត។

ឡបងកបណាដា ញ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរានែ រងងប៊ូតុង្ួូវកាត់ Fn + Esc ឡដងម្បីបិេឬឡបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ ់F1–F12 រងងមុខង្រសដាង់យរ និងមុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនឡបងអនែកបិេជឡប្មងសឡនះ ឡនាះអនែកមិនអា្បិេ ឬឡបងកសកម្មភាព្ម្បងននប៊ូតុង
ទាំងអស់ឡនះរានឡេ។ ជឡប្មងសណដលមាន រជា ៖

● Fn Lock—រានឡបងកមមលំនាំឡដងម
● បិេមាូដចាក់ឡស្រ/សតាង់យរ—រានឡបងកដំឡែងរការមមលំនាឡំដងម
● Lock Mode Enable/Secondary (មាូដចាក់ឡស្ ឡបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបឡងតងនឡល្បននដំឡែងរការប៊ូតឡយយរំលងជំហាន្បរានែ មួយ្ំនួន។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

● តិ្តួ្—រានឡបងកមមលំនាំឡដងម
● លម្អិត
● សវេ័យប្បវតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបឡងតងតការពន្យារឡពលមុនប៊ូតបណន្ថម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● 0 វិនាេី—រានឡបងកដំឡែងរការមមលំនាឡំដងម
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

កំហត់ឡហតុឡពញឡអប្កង់ ● ឡបងកងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់—មិនរានឡបងក

ការប្ពមាន និងកំហុស ● ការឡោតឡ្ញនូវការប្ពមាន និងកំហុស—រានឡបងកមមលំនាឡំដងម
● បនតាឡពលមានការប្ពមាន
● បនតាឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

សញ្ញា បង្ហា ញពីជិ វិត ● ឡបងកសញ្ញា បង្ហា ញពីជី វិត—រានឡបងកមមលំនាឡំដងម

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 25



ជំនួយ Virtualization

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
Virtualization មុខង្រឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្ឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដណវរបណន្ថមណដល្ដាល់ឡយយ Intel Virtualization Technology ឬឡេ។

ឡបងក Intel Virtualization Technology—ឡបងកមមលំនាឡំដងម។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ ឡបងក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដណវរបណន្ថមណដល្ដាល់ជូនឡយយ Intel® Virtualization technology សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ - រានឡបងកមមលំនាឡំដងម។

ការប្បតិបតតាិការណដលេុក្ិតតា ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្ឡប្បងប្រាស់សមត្ថភាពហាដណវរបណន្ថមណដល្ដាល់ឡយយ Intel Trusted Execution Technology ឬឡេ។
បឡ្ចេក វិេ្យា TPM Virtualization និងបឡ្ចេកវិេ្យា Virtual សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ប្តូវណតឡបងកឡដងម្បីឡប្បងលក្ខែៈ ពិឡសសឡនះ។

ការប្បតិបតតាិការណដលេុក្ិតតា - រានបិេមមលំនាឡំដងម។

ឥតណខសេ

បរិយ៉យអំពីជឡប្មងស
កុងមក់រា្ម នណខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណដលអា្ប្តូវរានប្រប់ប្រងឡយយកុងមក់ឥតណខសេ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរួមមាន៖ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

● WLAN

● ប៊ួូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

្ំណា:ំ សប្មាប់ការប្រប់ប្រងឧបករែ៍ WLAN ឡបងក ឬបិេប្តូវរាន ភា្ជ ប់រានែ  ឡហងយពួកងមិនអា្ឡបងក ឬបិេឡយយខួននឯងរានឡេ។

Wireless Device
Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

● WLAN

● ប៊ួូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកមមលំនាំឡដងម។

ឡអប្កង់ណថទាំ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបឡងតងតសួ្កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសួ្កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូវរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំែត់មមលំនាឡំដងមឡេ។

BIOS Downgrade ឡនះប្រប់ប្រងការហូរ្ូលកម្មវិធីបងតប់ប្បព័ន្ធឡៅកាន់កំណែមុន។ ជឡប្មងស 'អនុញ្ញា តឲ្យ បនាទា ប BIOS' ប្តូវរានឡបងកមម លំនាឡំដងម។

Data Wipe មុខង្រឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡប្បងលុបេិននែន័យឡយយសុវត្ថិភាពពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងទាំងអស់។ ជឡប្មងស 'លុបឡៅឡពលប៊ូតបនាទា ប់’ មិនប្តូវរានឡបងក មមលំនាឡំដងមឡេ។ ខាងឡប្កាមឡនះរជានបញ្ជីរ៉យនាមឧបករែ៍ណដលរង្លបាះ ពាល់៖

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

BIOS Recovery ណ្នែកឡនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកសឡ្វង្្គ ះពីលក្ខខែ្ឌ  BIOS ខូ្មួយ្ំនួនឡៅឡលងប្យយថាសរឹង្ម្បងរបស់អនែកឡប្បង ឬប្រាប់្ុ្ USB ខាងឡប្ប។

● ការសឡ្វង្្គ ះ BIOS ពីហាដប្យយ—រានឡបងកមមលំនាឡំដងម
● ណតងណតឡធវេងការពិនិត្យភាពប្តឹមប្តូវននិ្ចេ—រានបិេមមលំនាំឡដងម

26 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



កំែត់ឡហតុបណាដា ញ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
ប្ពឹតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡមងល និងលុបប្ពឹតតាិការែ៍ POST ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការែ៍កំឡៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡមងល និងលុបប្ពឹតតាិការែ៍(កំឡៅ) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹតតាិការែ៍ថាមពល អនុញ្ញា តឲ្យអនែកឡមងល និងលុបប្ពឹតតាិការែ៍(ថាមពល) ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជឡប្មងស បរិយ៉យ
កប្មិតននការស្ដា រឡងងងវិញនន OS
ឡយយសវេ័យប្បវតតាិ

អា្ឲ្យអនែកបញ្្ជ ឡលងលំហូចាប់ឡ្តាងមសវេ័យប្បវតតាិសប្មាប់ប្បព័ន្ធ SupportAssist។ ជឡប្មងសមានដូ្ន៖

● បិេ
● 1

● 2 (រានឡបងកមមលំនាំឡដងម)
● 3

ការស្ដា រឡងងងវិញនន OS
SupportAssist

អា្ឲ្យអនែកយករានវិញនូវ SupportAssist OS Recovery (បិេ ឡយយលំនាឡំដងម)

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
មរ៉ង 31. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរសប្ ំ

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអនែកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណដលអនែកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡប្បងនិងឡធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដងម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: មុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូវសនតាិសុខកប្មិតមូលយ្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិននែន័យណដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនឡបងងមិនរានចាក់ឡស្ ឬេុកឡចាលឡយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិឡសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

ការយក់ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធ

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

អនែកអា្យក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង) ថ្មីរានណតឡពលណដល មិនទាន់ដំឡងងង។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡ្ដាងមឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡៅឡលងឡអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡប្ជងសយកSystem Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ឡហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
ឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡប្ជងសឡរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អនែកប្រប់ប្រង) និងបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅកនែុងកណនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 27



ឡប្បងការណែនាដំូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

● ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
● ពាក្យសមា្ង ត់មិនអា្មានឡលខចាប់ពី 0 ដល់ 9 រានឡេ។
● តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្ឡប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំមិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
● មានណតតួអកសេរពិឡសសដូ្ខាងឡប្កាមណដលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ដកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលអនែករានបញចេូលមុនឡៅកនែុងណ្នែក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី រួ្្ុ្ OK (យល់ប្ពម)។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនឹងឡសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ឡលង Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡ្ដាងមឡងងងវិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធណដលមានប្ស្ប់

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

ប្តូវធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡយះឡស្រ (ឡៅកនែុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប់។ អនែកមិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប់ឡេ ប្បសិនឡបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡស្រ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនាទា ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡ្ដាងមឡងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ឡៅកនែុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡប្ជងសយកSystem Security(សនតាិសុខប្បព័ន្ធ)ឡហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
ឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡៅកនែុងឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ឡ្ទាបងផ្ទា ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានឡយះឡស្។
3. ឡប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬឡថប)។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងណដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬឡថប)។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនែក ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង សូម្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនឡបងអនែកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុប ឡៅឡពលមានការណកណប្ប។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនឹងឡសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡ្ដាងមឡងងងវិញ។

28 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



សូហវេណវរ
ជំពូកឡនះ្តាល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានរាំប្េនមួយនឹងការណែនាំពី វិធីដំឡងងងប្យយវឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយវឺ

ការទាញយកប្យយវឺ
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ឡបងក កុំព្យូេ័រយួរនដ។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្ឡលង Product Support (ការរាំប្េ្លិត្ល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) ននកុំព្យូេ័រយួរនដបនាទា ប់មក្ុ្ឡលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអនែកមិនមាន Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) សូមឡប្បងមុខង្ររកឡមងលសវេ័យប្បវតតាិ ឬរកឡមងលឡយយនដសប្មាប់មាូណដលនន កុំព្យូេ័រយួរនដ ។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads(ប្យយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណដលរានដំឡងងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័រយួរនដ។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កាម ឡហងយឡប្ជងសយកប្យយវឺប្កាហវេិកឡដងម្បីដំឡងងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) ឡដងម្បីទាញយកប្យយវឺនន កុំព្យូេ័រយួរនដ។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ថតណដលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្យយវី។
9. ្ុ្ឡេវេដងឡលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយវឺ និងអនុវតតាមមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ឡស្កតាីតប្មូវនមុន

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូមណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិកតយបប្តនវេំនិញ ប័ែោ ឡវ្ខចេប់ វិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការឡនះ

ប្កុមហ៊ុន Dell ្តាល់នូវជឡប្មងសឡសងរាំប្េមមេូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ណប្បប្បនលឡៅមមប្បឡេស និង្លិត្ល ឡហងយនិងឡសងកម្មមួយ្ំនួនប្បណហលនមិនអា្មានឡៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ ឡដងម្បីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េណ្នែកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសងអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េរាបំ្េរបស់អនែក។
3. ឡ្ទាបងផ្ទា ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន់ ឡៅខាងឡប្កាមននេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំែឡសងកម្ម ឬរាបំ្េណដលសមប្សបណ្្អកឡៅមមតប្មូវការរបស់អនែក។
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