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ែំមងងងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់មៅអារាប់ទ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា:ំ មែង្្បីរក្សាថា្ពលថមា ដ្តូែរាក់ថមាកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។

2. បញចេប់ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ Windows

មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអដ្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងតម្ួងង Dell ណែនាំថា អនែក៖

• ភា្ជ ប់មៅបណាតា ញមែង្្បីអាប់មែតែីនែូ

្ំណា:ំ មបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណាដា ញឥតណខសេណែលមានសុែត្ថិភាព សូ្ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សដ្មាប់ការ្ូលមដ្បងបណាដា ញឥតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។

• ដ្បសិនមបងរានភា្ជ ប់មៅអុីនធជាមែត សូ្្ុះម្មមា ះ ឬបមងតងតរែនី Microsoft ។ ដ្បសិនមបង្ិនរានភា្ជ ប់អុីនធជាមែត សូ្បមងតងតរែនីមដ្បបណាដា ញ។
• មៅមលងមអដ្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បញចេូលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងល្្អិតរបស់អនែក។

3. ណសវេងរក និងមដ្បងក្មា ែិធី Dell ពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្របស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្មា ែិធី Dell

ក្មាែិធី Dell ល្្អិត

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្មមា ះកុំព្យូទ័របស់អនែកន្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការគ្ំដ្ទពីដ្កុ្ហ៊ុន Dell

ទទួលរានជំនួយ និងការគ្ំដ្ទសដ្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណែររបស់កុំព្យូទ័ររបស់អនែកមរាយដ្បុងដ្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់មដ្កតការធានារបស់អនែកមរាយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេទ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូទ័ររបស់អនែកន្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងដ្រាយមែីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្មាែិធីសូហវេណែរែូ្នសូហវេណែរណែលដ្តូែរាននែ បាុណនតា្ិនរានែំមងងងន្ុនមៅមលងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

4. បមងតងតដ្រាយស្ដា រមងងងែិញសដ្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូ្ណែនាឲំ្យបមងតងតដ្រាយស្ដា រមងងងែិញមែង្្បីមរាះដ្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងង្ំមពាះកុំព្យូទ័រ។

សដ្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ សូ្ម្ងល បមងតងតដ្រាយ USB ស្ដា រមងងង ែិញសដ្មាប់ Windows ។
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បមងតងតដ្រាយស្ដា រមងងងែិញសដ្មាប់ Windows

បមងតងតដ្រាយស្តា រមងងងែិញមែង្្បីមរាះដ្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងងន្ួយ Windows។ ទា្ទារឲ្យមានដ្រាយហាវេា ស់ USB ទមទរណែលមានស្ត្ថភាព្្ទុកអប្បបរមា 16 GB មែង្្បីបមងតងតដ្រាយស្តា រមងងងែិញ។

មស្កតាីតដ្្ូែន្ុន

្ំណា:ំ ែំមែងរការមនះអា្មដ្បងដ្រាស់មពលរហូតែល់្ួយមមាា ងមែង្្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងមដ្កា្មនះអា្ណដ្បដ្បនលអាដ្ស័យមៅមលងកំណែរបស់ Windows ណែលរានែំមងងង។ សូ្ម្ងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សដ្មាប់ការណែនាំ្ ុងមដ្កាយបំ្ុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ដ្រាយហាវេា ស់ USB មៅកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

2. មៅកនែុងការណសវេងរករបស់ Windows ងយបញចេូល Recovery (សា្តា រងមាងងែាញិ)។
3. មៅកនែុងលទ្ធ្លណសវេងរក ្ុ្ Create a recovery drive (បមងតងតដ្រាយស្តា រមងងង ែិញ)។

ផ្្ទ ំង User Account Control (ការដ្រប់ដ្រងរែនីអនែកមដ្បង) នឹងដ្តូែរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាទ/ចាស៎ មែង្្បីបនតា។

ផ្្ទ ំង Recovery Drive (ដ្រាយស្តា រមងងងែិញ) នឹងដ្តូែរានបង្ហា ញ។
5. មដ្ជងសមរីស Back up system files to the recovery drive (បដ្្ុងទុកឯកស្រដ្បព័ន្ធមៅកនែុងដ្រាយស្តា រមងងង ែិញ) រួ្្ុ្ បនា្ទ ប់។
6. មដ្ជងសមរីស USB flash drive (ដ្រាយហាវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនា្ទ ប់។

ស្រ្ួយនឹងមល្មងងង មរាយ្ង្អុលបង្ហា ញថាទិននែន័យទាំងអស់មៅកនែុងដ្រាយហាវេា ស ់USB នឹងដ្តូែលុបមចាល។
7. ្ុ្ បមងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការតម្ួងង Window មរាយមដ្បងដ្រាយស្តា រម្ USB សូ្ម្ងលណ្នែក មរាះដ្ស្យបញ្ហា  នន មសសែម ណែនាំអំពីមសងក្មា ្លិត្លរបស់អនែកម្រយៈ www.dell.com/support/manuals។
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https://support.microsoft.com
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ទិែ្ឋភាពទូមៅននតួ

ទិែ្ឋភាពបង្ហា ញ

1. កាម្រ៉ា 2. ពនួជាស្្ថ នភាពកាម្រ៉ា
3. ្ីដ្កូហវេូន 4. មអដ្កង់

3
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ទិែ្ឋភាពខាងម្វេង

1. រន្ធអារាប់ទ័រថា្ពល 2. ពនួជាម្ួងងបញ្្ជ ក់ស្្ថ នភាពថមា
3. រន្ធ HDMI 4. រន្ធបណាដា ញ
5. រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1 6. រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1
7. រន្ធកាស

ទិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. ឧបករែ៍អានកាតដ្បម្ទ SD
2. រន្ធ USB 2.0
3. រន្ធណខសេសនតាិសុខ (សដ្មាប់មស្ Noble)

8 ទិែ្ឋភាពទូមៅននតួ



ទិែ្ឋភាពកណនួងរាក់រាតនែ

1. ប៊ូតុងថា្ពល
2. កាដា រ្ុ្
3. បន្ទះបាះ

ទិែ្ឋភាពទូមៅននតួ 9



ទិែ្ឋភាពរាតមដ្កា្

1. ឧរាល័រ
2. សួ្កយីមហាមសងក្មា
3. បំពង់ខ្យល់

10 ទិែ្ឋភាពទូមៅននតួ



ដ្គ្ប់្ុ្្ួូែកាត់

្ំណា:ំ អកសេរមលងកាតា រ្ុ្អា្ខុសគ្នែ អាដ្ស័យមៅមលងការកំែត់ភាស្មលងកាតា រ្ុ្។ ដ្គ្ប់្ុ្មដ្បងសដ្មាប់្ួូែកាត់មៅណតែូ្គ្នែ មៅដ្រប់ការកំែត់ភាស្ទាំងអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីដ្គ្ប់្ុ្្ួូែកាត់

ដ្គ្ប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិទមបងកការចាក់មស្ដ្គ្ប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិទអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកដ្្ិតសំមងង

Fn + F3 បមងតងនកដ្្ិតសំមងង

Fn + F4 ចាក់ពី្ុន

Fn + F5 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F6 ចាក់បនា្ទ ប់

Fn + F8 បតាូរមៅមអដ្កង់ខាងមដ្ប

Fn + F9 ណសវេងរក

Fn + F11 បន្ថយកដ្្ិតពនួជា

Fn + F12 បមងតងនកដ្្ិតពនួជា

Fn + PrtScr បិទ ឬ មបងកបណាតា ញឥតណខសេ

Fn + Ctrl មបងក្ុជានុយក្មា ែិធី
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លក្ខែៈបម្ចេកមទសដ្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ ការ្តាល់មអាយទាំងមនះអា្ណដ្បដ្បនលម្តំបន់ ។ លក្ខែៈបម្ចេកមទសខាងមដ្កា្មនះដ្គ្ន់ណតនការតដ្្ូែមរាយ្្បាប់មែង្្បីភា្ជ ប់ន្ួយកុំព្យូទ័ររបស់អនែកបាុមណាោ ះ។ សដ្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្សតាីពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅ Help and Support

មៅកនែុងដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការ Windows របស់អនែកមហងយមដ្ជងសមរីសជមដ្្ងសមែង្្បីម្ងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

ដ្បធានបទ :

• អង្គែំមែងរការ
• សំែុំឈីប
• ដ្បព័ន្ធែំមែងរការ
• អង្គ្ងចាំ
• ការរក្សាទុក
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
• អូឌីយាូ
• ែីមែអូ
• កាម្រ៉ា
• កាដា រ្ុ្
• ទំនាក់ទំនង
• ក្មាែិធីអានកាតម្មឌស
• អារាប់ទ័រថា្ពល
• ថមា
• មអដ្កង់
• ែិមាដ្ត និងទ្្ងន់
• ក្មាែិធីអានស្នែ ្ដ្មា្នែ
• សនតាិសុខ
• សុែត្ថិភាពទិននែន័យ

អង្គែំមែងរការ
មរ៉ង 3. អង្គែំមែងរការ

បរិយ៉យ តន្ួ

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5 Ice Lake ជំនាន់ទី 10 Intel Core i7 Ice Lake ជំនាន់ទី 10

ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់

្ំនួនសនែូល 4 4

្ំនួនមដ្សតេត 8 8

មល្បនន រហូតែល់ 3.6 GHz រហូតែល់ 3.8 GHz

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB 8 MB

ដ្កាហវេិកនប់ ដ្កាហវេិក Intel® UHD ដ្កាហវេិក Intel® Iris® Plus
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សំែុំឈីប
មរ៉ង 4. សំែុំឈីប

បរិយ៉យ តន្ួ

សំែុំឈីប Ice Lake U (ICL U) PCH-LP

អង្គែំមែងរការ • i5-1035G1
• i7-1065G7

ទទឹងណខសេភា្ជ ប់ DRAM 64-bit

Flash EPROM 16 + 8 MB

PCIe bus រហូតែល់ ជំនាន់ទី 3.0

ដ្បព័ន្ធែំមែងរការ
• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu 18.04 LTS

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

បរិយ៉យ តន្ួ

រន្ធ រន្ធ So-DIMM ្ំនួនពីរ

ដ្បម្ទ DDR4

មល្បនន 2666 MHz, 3200 MHz (សដ្មាប ់SKU រា្់ ន្ួយ NVDIA Gfx ណតបាុមណាោ ះ)

កដ្្ិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 16 GB

កដ្្ិត្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានគ្ដំ្ទ • 4 GB
• 4 GB + 4 GB
• 8 GB
• 4 GB + 8 GB
• 8 GB + 8 GB
• 16 GB

ការរក្សាទុក
កុំព្យូទ័ររបស់អនែកគ្ដំ្ទការកំែត់្ួយកនែុង្ំមណា្ការកំែត់ម្សេងមទសតែូ្ខាងមដ្កា្៖ ដ្រាយ្្្បងរបស់កុំព្យូទ័រអនែកខុសគ្នែ ម្ការកំែត់អង្គ្្ទុក។ សដ្មាប់កុំព្យូទ័រ៖

មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកទំហំ្្ទុក

Form factor ដ្បម្ទ្ំែុ្ដ្បទាក់ ស្ត្ថភាព

ដ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ 5400rpm SATA រហូតែល់ 2 TB

ដ្រាយថាសរឹង 2.5 អុីញ 7200rpm SATA រហូតែល់ 1 TB

លក្ខែៈបម្ចេកមទសដ្បព័ន្ធ 13



Form factor ដ្បម្ទ្ំែុ្ដ្បទាក់ ស្ត្ថភាព

ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 PCIe NVMe 3x4 • ថានែ ក់ 35៖ 128 GB និង 512 GB
• ថានែ ក់ 40 ៖ 512 GB

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងមដ្ប

បរិយ៉យ តន្ួ

ខាងមដ្ប៖

បណាតា ញ រន្ធ RJ-45 10/100/1000 ្ំនួន្ួយ

USB • ដ្បម្ទ USB 3.0 ្ំនួន 2
• USB 2.0 ដ្បម្ទ A ្ំនួន 1

អូឌីយាូ រន្ធអូឌីយាូសកល្ំនួន 1

ែីមែអូ HDMI

រន្ធអារាប់ទ័រថា្ពល DC-្ូល 4.50 ្្ x 2.90 ្្

សនតាិសុខ រន្ធចាក់មស្រ៉ង្តុមកាែ

រន្ធកាត រន្ធកាត SD

មរ៉ង 8. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

បរិយ៉យ តន្ួ

ខាងកនែុង៖

ដ្គ្ប់្ុ្ M M.2 ្ំនួន្ួយ (2280 ឬ 2230) សដ្មាប់ដ្រាយស្្ថ នភាពរឹង

ដ្គ្ប់្ុ្ E M.2 2230 ្ំនួន្ួយ សដ្មាប់ WLAN

• ថានែ ក់ 35 128GB, 256GB
• ថានែ ក់ 35 512GB
• ថានែ ក់ 40 512GB

្ំណា:ំ មែង្្បីណសវេងយល់បណន្ថ្អំពីលក្ខែៈពិមសសននដ្បម្ទកាតដ្បម្ទ M.2 សូ្ម្ងលអត្ថបទ្ូលរា្ឋ ន្ំមែះែឹង
SLN301626 ។

អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកអូឌីយាូ

បរិយ៉យ តន្ួ

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204

ការបណ្ួងមសដាមរាអូ រានគ្ដំ្ទ

អុីនធជាមហវេសខាងកនែុង អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់

អុីនធជាមហវេសខាងមដ្ប រន្ធចាក់សម្ួងសកល

ឧរាល័រ ពីរ

លទ្ធ្ល្ធ្យ្ននឧរាល័រ 2 W

លទ្ធ្លកំពូលននឧរាល័រ 2.5 W

14 លក្ខែៈបម្ចេកមទសដ្បព័ន្ធ
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ែីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកដ្កាហវេិករា្់

ដ្កាហវេិ្រា្់

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការគ្ដំ្ទមអដ្កង់ខាងមដ្ប ទំហំអង្គ្ងចាំ ដ្បម្ទអង្គ្ងចាំ

NVIDIA MX230 រន្ធ HDMI ្ួយ 2 GB GDDR5

មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកដ្កាហវេិកនប់

ដ្កាហវេិកនប់

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការគ្ដំ្ទមអដ្កង់ខាងមដ្ប ទំហំអង្គ្ងចាំ អង្គែំមែងរការ

• ដ្កាហវេិក Intel® UHD GT2

• ដ្កាហវេិក Intel® Iris® Plus

រន្ធ HDMI ្ួយ អង្គ្ងចាំដ្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក • i5-1035G1
• i7-1065G7

កាម្រ៉ា
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកកាម្រ៉ា

បរិយ៉យ តន្ួ

្ំនួនកាម្រ៉ា ្ួយ

ដ្បម្ទ កាម្រ៉ា  RGB HD

ទីមងំ ខាង្ុខ

ដ្បម្ទអង្គញាែ បម្ចេកែិទ្យាអង្គញាែ CMOS

កាម្រ៉ា

រូបភាពហនែឹង 0.92 ម្ហាត ្ិ្ណសល

ែីមែអូ 1280 x 720 (HD) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ដ្ទូង

កាម្រ៉ា 78.6 °

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 13. លក្ខែៈបម្ចេកមទសល្្អិតកាតា រ្ុ្

បរិយ៉យ តន្ួ

ដ្បម្ទ • កាតា រ្ុ្្ិនមានពនួជា ភាស្អង់មរួស
• កាតា រ្ុ្ដ្បឆាងំនិងការកំពប់ស្រធាតុរ៉ែ ខានែ តមពញសតាង់រា
• បន្ទះបាះមបងកែំមែងរកាមលងកាយែិការបាះរានមដ្្ងន ន្ួយ្ុខង្រអូសនមដ្ស្

ទដ្្ង់ QWERTY

្ំនួនដ្គ្ប់្ុ្ • សហរែ្ឋអាម្រិក និងកាណារា៖ 80 ដ្គ្ប់
• ្ដ្ក្ពអង់មរួស៖ 81 ដ្គ្ប់
• ជបាុន៖ 84 ដ្គ្ប់

ទំហំ ្មា្ង យពីដ្គ្ប់្ុ្្ួយមៅដ្គ្ប់្ុ្្ួយមទសត X = 19.05 ្្

្មា្ង យពីដ្គ្ប់្ុ្្ួយមៅដ្គ្ប់្ុ្្ួយមទសត Y = 18.05 ្្

លក្ខែៈបម្ចេកមទសដ្បព័ន្ធ 15



បរិយ៉យ តន្ួ

ដ្គ្ប់្ុ្្ួូែកាត់ ដ្គ្ប់្ុ្្ួយ្ំនួនមៅមលងកាតា រ្ុ្របស់អនែកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរមៅពីមលងង។ ដ្គ្ប់្ុ្ទាំងមនះអា្ដ្តូែរានមដ្បងមែង្្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬមែង្្បី
បំមពញ្ុខង្រទីពីរ។ មែង្្បីងយតួអកសេរបណន្ថ្ សូ្្ុ្ Shift និងដ្គ្ប់្ុ្ណែលដ្តូែ្ុ្។ មែង្្បីបំមពញ្ុខង្រទីពីរ សូ្្ុ្ Fn និងដ្គ្ប់្ុ្
ណែល្ង់រាន។

ទំនាក់ទំនង

្ាូឌុលឥតណខសេ
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមទស្ាូឌុលឥតណខសេ

បរិយ៉យ តន្ួ

មលខ្ាូណែល Qualcomm QCA9377
(DW1810)

Qualcomm DW1820 Intel 9462ac Intel 9560

អដ្មបញ្ជូន រហូតែល់ 433 Mbps រហូតែល់ 867 Mbps រហូតែល់ 433 Mbps រហូតែល់ 1.73 Gbps

បង់មដ្បកង់ណែលរានគ្ំដ្ទ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សតាង់រារឥតណខសេ • Wi-Fi
802.11/g/a/n/ac

• Wi-Fi
802.11b/g/a/n/ac

• Wi-Fi
802.11b/g/a/n/ac

• Wi-Fi 802.11b/g/a/n/ac

ការអុិនដ្រីប • 64/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

• 64/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

• 64/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

• 64/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

ប៊ួូធូស ប៊ួូធូស 4.2 ប៊ួូធូស 4.2 Bluetooth 5 (Windows
10 គ្ដំ្ទ Bluetooth 5 ន្ួយនឹងកា
រអាប់មែត Windows ្ុងមដ្កាយបំ្ុត)

Bluetooth 5 (Windows 10 គ្ដំ្ទ
Bluetooth 5 ន្ួយនឹងការអាប់មែត
Windows ្ុងមដ្កាយបំ្ុត)

ក្មាែិធីអានកាតម្មឌស
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមទសក្មាែិធីអានកាតម្មឌស

បរិយ៉យ តន្ួ

ដ្បម្ទ ឧបករែ៍អានកាតដ្បម្ទ SD

គ្ដំ្ទកាត ឌីជីថលសុែត្ថិភាព (SD)

អារាប់ទ័រថា្ពល
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកអារាប់ទ័រថា្ពល

បរិយ៉យ តន្ួ

ដ្បម្ទ 65 W 45 W

កមួាងំែូលត៍ម្ួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

ម្វហវេកង់(ចាប់សញ្ញា )្ូល 50 Hz/60 Hz 50 Hz/60 Hz

្រនតាម្ួងង្ូល (អតិបរមា) 1.50 A 1.30 A

បមញចេញ្រនតា (បនតា) 3.34 A 2.31 A

16 លក្ខែៈបម្ចេកមទសដ្បព័ន្ធ



បរិយ៉យ តន្ួ

កដ្្ិតកមួាំងែាូលត៍ម្ួងង្ូល 19.50 VDC 19.50 VDC

កដ្្ិតសីតុែហា ភាព:

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

ការរក្សាទុក -40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F) -40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F)

ថមា
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកថមា

បរិយ៉យ តន្ួ

ដ្បម្ទ ថមាបាូលី្ជា 3 ដ្គ្ប់ 42WHr

កមួាងំនែាូល៍ 11.40 VDC

ទ្្ងន់ (អតិបរមា) 0.2 រ.ក (0.44 មផ្ន)

ែិមាដ្ត៖

ក្្ពស់ 184.15 ្.្ (7.25 អុីញ)

ទទឹង 97.15 ្.្ (3.82 អុីញ)

ជមដ្ៅ 5.90 ្.្ (0.23 អុីញ)

កដ្្ិតសីតុែហា ភាព៖

កំពុងែំមែងរការ 0°C (32°F) មៅ 35°C (95°F)

ការរក្សាទុក –40°C (–40°F) មៅ 65°C (149°F)

រយៈមពលដ្បតិបតតាិការ ណដ្បដ្បនលអាដ្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ដ្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមដ្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំនក់ោក់។

រយៈមពលស្ក (ដ្បហាក់ដ្បណហល) 3 មមាា ង (មពលកុំព្យូទ័របិទ)

អាយុកាល (ដ្បណហល) ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថមា 300

ថមាដ្គ្ប់សំណបាត CR 2032

រយៈមពលដ្បតិបតតាិការ ណដ្បដ្បនលអាដ្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ដ្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមដ្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំនក់ោក់។

មអដ្កង់
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបម្ចេកមទសណ្នែកមអដ្កង់

បរិយ៉យ តន្ួ

ដ្បម្ទ កដ្្ិតរុែភាពខ្ពស - ្ិនបាះ ដ្បឆាំង្ំណាងំពនួជា កាន់ណតមសតាងង

បម្ចេកែិទ្យាផ្ណែល មែមាា ទិកធវេីស (TN)

កដ្្ិតពនួជា (ទូមៅ) 220 nits

ែិមាដ្ត (តំបន់សក្មា)៖

ក្្ពស់ 309.35 ្្ (12.18 អុីញ)

ទទឹង 173.99 ្្ (6.85 អុីញ)

អងតត់ដ្ទូង 355.60 ្្ (14.00 អុីញ)
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បរិយ៉យ តន្ួ

រុែភាពបង្ហា ញមែង្ 1366x768

ម្ហា្គ ្ិ្ណសល 1.049

្ិកណសលកនែុង្ួយអុីញ (PPI) 112 PPI

សមាមាដ្តភាពខុសគ្នែ  (អប្ប) 0.672916666666667

រយៈមពលម្ួងយតប (អតិ) 16 ្ីលីែិនាទី

អដ្មរីម្វហវេស 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្តាក 40°

ការម្ងលពី្ុំបញររ ណ្នែកខាងមលង/រាត ៖ 10°/30°

កដ្្ិត្ីកណសល 0.2265 ្្ x 0.2265 ្្

ការមដ្បងដ្រាស់ថា្ពល (អតិបរមា) 2.9 W

ការដ្បឆំាង្ំណាងំពនួជា vs រូបរ៉ង្ួជារមោង ដ្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា

ជមដ្្ងសការបាះ មទ

ែិមាដ្ត និងទ្្ងន់
មរ៉ង 19. ែិមាដ្ត និងទ្្ងន់

បរិយ៉យ តន្ួ

ក្្ពស់៖

ខាង្ុខ 19.9 ្្ (0.78 អុីញ)

ខាងមដ្កាយ 19.90 ្្ (0.78 អុីញ)

ទទឹង 380 ្្ (14.96 អុីញ)

ជមដ្ៅ 258 ្្ (10.16 អុីញ)

ទំងន់ 1.99 រ.ក (4.41 មផ្ន)

្ំណា:ំ ទ្្ងន់ននមថមបួតរបស់អនែកអាដ្ស័យមៅម្ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធមៅមពលបញ្្ជ ទិញ និងភាពណដ្បដ្បនលមៅមពល្លិត។

ក្មាែិធីអានស្នែ ្ដ្មា្នែ
មរ៉ង 20. លក្ខែៈបម្ចេកមទសននឧបករែ៍អានស្នែ ្ដ្មា្នែ

បរិយ៉យ តន្ួ

បម្ចេកែិទ្យាអង្គញាែ បាះ

កដ្្ិតរុែភាពអង្គញាែ 500 dpi

តំបន់អង្គញាែ 5.5 ្្ x 4.4 ្្

ទំហំ្ីកណសលអង្គញាែ 108 x 88

18 លក្ខែៈបម្ចេកមទសដ្បព័ន្ធ



សនតាិសុខ
មរ៉ង 21. សនតាិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមទស

្ាូឌុលក្មាែិធីណែលទុក្ិតតា (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្្ទ ំងដ្បព័ន្ធ

ក្មា ែិធីអានស្នែ ្ដ្មា្នែ នជមដ្្ងស

ឧបករែ៍អានកាតស្មា តណែលរានភា្ជ ប់ នជមដ្្ងស

ឧបករែ៍អានកាតស្មា ត្ិនរានភា្ជ ប់ នជមដ្្ងស

រន្ធ ចាក់មស្រសុែត្ថភាព Kensington សតាង់រារ

ការមបងក រន្ធ/រន្ធខ្យល់ ណែលរានការពារ សតាង់រារ

សុែត្ថិភាពទិននែន័យ
មរ៉ង 22. សុែត្ថិភាពទិននែន័យ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមទស

ការការពារទិននែន័យ Dell - Endpoint Security Suite Enterprise (DDP|ESSE) នជមដ្្ងស

ការការពារទិននែន័យ Dell - Software Encryption (DDPE) នជមដ្្ងស

Dell ControlVault 3.0 នជមដ្្ងស

Microsoft Device Guard និង Credential Guard (Windows Enterprise) នជមដ្្ងស

Microsoft Windows Bitlocker នជមដ្្ងស
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ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ
ការែំមងងងដ្បព័ន្ធឲ្យអនែកដ្រប់ដ្រងហាែណែរ និងជមដ្្ងសកដ្្ិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំែត់ដ្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

• ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនា្ទ ប់ពីអនែកបណន្ថ្ ឬយកហាតណែរម្ញ
• ម្ងលការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធហាតណែរដ្បព័ន្ធ
• មបងក ឬបិទឧបករែ៍រួ្បញចេូលគ្នែ
• កំែត់កដ្្ិតដ្រប់ដ្រងែំមែងរការ និងថា្ពល
• ដ្រប់ដ្រងសនតាិសុខកុំព្យូទ័ររបស់អនែក

ដ្បធានបទ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ដ្គ្ប់្ុ្រុករក
• ជមដ្្ងសែំមងងងដ្បព័ន្ធ
• ពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលងូមហា្គ  Dell រានបង្ហា ញមែង្្បីចាប់ម្តាង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែងន្ួយនឹងបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតណែលដ្តឹ្ដ្តូែសដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ។ ជមដ្្ងសែិនិ្ឆេ័យ និងការែំមងងង BIOS ក៏មានមៅកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានរ៉យបញ្ជីមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាដ្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា
្ប៊ូតរានមៅកនែុងដ្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយប៊ូតមនះមានដ្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែកព្យាយ៉្ប៊ូតមៅកាន់ឧបករែ៍ពិមសសណា្ួយ ឬ្ង់ ែិនិ្ឆេ័យដ្បព័ន្ធ។ ការមដ្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមានណកណដ្ប ណា្ួយ្ំមពាះលំរាប់ប៊ូតណែលមានមៅកនែុង BIOS មទ។

ជមដ្្ងសទាងំមនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI៖

• អនែកដ្រប់ដ្រង Windows

• ជមដ្្ងសម្សេងមទសត៖

• ការែំមងងង BIOS
• ការអាប់មែតហាវេា ស BIOS
• ការែិនិ្ឆេ័យមរ៉រ
• ការកំែត់្ាូតផួ្ស់បតាូរប៊ូត

ដ្គ្ប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមដ្្ងស System Setup (ែំមងងងដ្បព័ន្ធ) ភារមដ្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងដ្តូែរានថតទុក បាុណនតា្ិនទាន់មានដ្បសិទ្ធភាពមទលុះដ្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ដ្បព័ន្ធមងងងែិញ។

ដ្គ្ប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ដ្ពនញមងងងមលង) ផួ្ស់ទីមៅកាន់ងលពី្ុន។

Down arrow (ដ្ពនញ
្ុះមដ្កា្)

ផួ្ស់ទីមៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមដ្ជងសយកតន្ួមៅកនែុងដ្បអប់ណែលរានមដ្ជងសមរីស (ដ្បសិនមបងមាន) ឬអនុែតតាម្តំែមៅកនែុងដ្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពដ្ងីក ឬបដ្ងន្បញ្ជីទមួាក់ ដ្បសិនមបងមាន។

Tab (មថប) ផួ្ស់ទីមៅន្្ទមផ្តា តបនា្ទ ប់។

Esc បនដាមៅទំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអដ្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអដ្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រ្ួយឲ្យអនែកដ្តូែរក្សាការផួ្ស់បដាូរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្ដាង្ដ្បព័ន្ធមងងងែិញ។

ជមដ្្ងសែំមងងងដ្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាដ្ស័យមលង មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។
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ជមដ្្ងសទូមៅ
មរ៉ង 23. ទូមៅ

ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីដ្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានែូ្តមៅមនះ៖

• ព័ត៌មានដ្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញ ជំនាន់ BIOS, សួ្កមសងក្មា, សួ្កដ្ទព្យ, សួ្កមាចេ ស់ក្មាសិទ្ធ,ិ កាលបរិម្ឆេទនមាចេ ស់ក្មាសិទ្ធ,ិ កាលបរិម្ឆេទ្លិត និង កូែមសងក្មាអុិ្ណ្វស្ពស។
• ព័ត៌មានអង្គ្ងចា៖ំ បង្ហា ញ អង្គ្ងចាំរានតម្ួងង អង្គ្ងចាំមៅសល់ មល្បននអង្គ្ងចា ំ្ាូែឆាណនលអង្គ្ងចា ំបម្ចេក ែិទ្យាអង្គ្ងចា ំទំហំ DIMM A និង ទំហំ DIMM B
• ព័ត៌មានអង្គែំមែងរការ៖ បង្ហា ញ ដ្បម្ទអង្គែំមែងរការ, ្ំនូនសនែូល, មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ, មល្បបននាងិកាប្ចេុប្បននែ, មល្បនននាងិកាអប្បបរមា, មល្បនននាងិកាអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L2 របស់អង្គ

ែំមែងរការ, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ L3 របស់អង្គែំមែងរការ, ស្ត្ថភាព HT និង បម្ចេក ែិទ្យា 64-Bit ។
• ព័ត៌មានមអដ្កង់៖ បង្ហា ញ HDD បឋ្, ឧបករែ៍ ODD, M.2 SATA SSD, M.2 PCIe SSD-0, អាសយរា្ឋ ន LOM MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ

ែីមែអូ, កំណែ BIOS ែីមែអូ, អង្គ្ងចាំែីមែអូ, ដ្បម្ទផ្្ទ ំង, រុែភាពបង្ហា ញមែង្, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយា,ូ ឧបករែ ៍Wi-Fi, និងឧបករែ៍ប៊ួូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថមា បង្ហា ញនូែស្្ថ នភាពសុខភាពថមា និង ថាមតងអារាប់ទ័រ AC ដ្តូែរានតម្ួងងឬអត់។

លំរាប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់លំរាប់ណែលកុំព្យូទ័ររបស់អនែកណសវេងរកដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណែលរានកំែត់កនែុងមរ៉ងមនះ។

ជមដ្្ងសប៊ូតកដ្្ិតខ្ពស់ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមដ្ជងសមរីសជមដ្្ងស Legacy Option ROMs មៅមពលមៅកនែុង្ាូែប៊ូត UEFI ។ ម្លំនាមំែង្ ្ិនមានជមដ្្ងសដ្តូែរានមដ្ជងសមរីសមទ។

• មបងកជមដ្្ងស ROMs ចាស់
• មបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខដ្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជមដ្្ងសមនះដ្តនតពិនិត្យ ថាមតងដ្បព័ន្ធនឹងទា្ទារឲ្យអនែកមដ្បងដ្រាស់បញចេូល មលខសមា្ង ត់អនែកដ្រប់ដ្រងមៅមពលណែលកំពុងប៊ូតពី UEFI ម្្ុជានុយ្៊ូត F12 ។

• ននិ្ចេ មលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង—លំនាំមែង្
• ននិ្ចេ
• ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កាលបរិម្ឆេទ និងមពលមែោ។ បតាូរកាលបរិម្ឆេទដ្បព័ន្ធ និងមពលមែោណែលមានដ្បសិទ្ធិភាពភួា្ៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីដ្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 24. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធដ្បព័ន្ធ

ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណែលរួ្បញចេូលមៅមលងផ្្ទ ងំ។

• រានបិទ = LAN ខាងកនែុងរានបិទ មហងយ្ិនអា្ម្ងលមដងញមរាយដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការ។
• រានមបងក = LAN ខាងកនែុងដ្តូែរានមបងក។
• រានមបងក w/PXE = LAN ខាងកនែុងដ្តូែរានមបងក (ន្ួយប៊ូត PXE) (មដ្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់្ាូែដ្បតិបតតាិការែ៍ននឧបករែ៍បញ្្ជ ដ្រាយរឹងណែលរានរួ្បញចេូល។

• រានបិទ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA រានដ្តូែោក់
• AHCI = SATA ដ្តូែរានកំែត់សដ្មាប់្ាូែ AHCI
• RAID ON = SATA ដ្តូែរានកំែត់មែង្្បីគ្ដំ្ទ្ាូែ RAID (មដ្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទដ្រាយខុសៗគ្នែ មៅមលងផ្្ទ ំង៖

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

ការរ៉យការែ៍ Smart ណ្នែកមនះដ្រប់ដ្រងទាំងបញ្ហា ដ្រាយថាសរឹងសដ្មាប់ដ្រាយរួ្ណែលដ្តូែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ដ្បព័ន្ធ។ មបងកជមដ្្ងសការរ៉យការែ៍ Smart ដ្តូែរានបិទម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណែលរានបញចេូលសដ្មាប់៖

• មបងកការគ្ំដ្ទប៊ូតម្ USB
• មបងករន្ធ USB ខាងមដ្ប

ជមដ្្ងសទាំងអស់ដ្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ 21



ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានបញចេូល។ ជមដ្្ងស មបងកអូឌីយាូ ដ្តូែរានមដ្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

• មបងកន្ាដ្កូហវេូន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមដ្្ងសទាំងពីរដ្តូែរានមដ្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទឧបករែ៍្ួយ្ំនួនខាងមដ្កា្៖

• មបងកកាម្រ៉ា  (មបងកម្លំនាមំែង្)

ែីមែអូ
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
កដ្្ិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កដ្្ិតពនួជាមអដ្កង់មរាយណ្្អកមៅមលងដ្ប្ពថា្ពល—មៅមលងថា្ពលថមា និងមៅមលង AC។ ពនួជា LCD រជា្ិនអាដ្ស័យមលងថា្ពលថមា និងអារាប់ទ័រ AC មងងយ ។ ងអា្ដ្តូែរានកំែត់មរាយមដ្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ ែីមែអូនឹងអា្ម្ងលមដងញណតមៅមពលកាតែីមែអូដ្តូែរានតម្ួងងមៅកនែុងដ្បព័ន្ធ។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 25. សនតាិសុខ

ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកដ្រប់ដ្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ។

Strong Password ជមដ្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទែំមែងរការមលខសមា្ង ត់ខួាងំសដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអនែកដ្រប់ដ្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និង អតិបរមាណែលអនុញ្ញា តសដ្មាប់មលខសមា្ង ត់អនែកដ្រប់ដ្រង និងមលខសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ។ ្ំនូនតួអកសេរ ្មនួាះពី 4 និង 32 តួអកសេរ។

Password Bypass ជមដ្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងណែលមោតម្ញ្កកនែុងមពលការចាប់ម្តាង្ដ្បព័ន្ធស្រនថមាី។

• រានបិទ — ណតងណតមោតម្ញទា្ទារពាក្យសមា្ង ត់សដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ និង HDD មៅមពលណែលងដ្តូែរានកំែត់។ ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• ការរំលងប៊ូតនថមាី — រំលងការទា្ទារបំមពញពាក្យសមា្ង ត់មៅមពលចាប់ម្តាង្មងងង ែិញ (ប៊ូតមបតា )។

្ំណា:ំ ដ្បព័ន្ធនឹងណតងណតមោតទា្ទារការបំមពញពាក្យសមា្ង ត់សដ្មាប់ ដ្បព័ន្ធ និង HDD មៅមពលមបងកម្ញពីស្្ថ នភាពបិទ (ប៊ូតដ្តនក)់។ ដ្បព័ន្ធក៏នឹងទា្ទារការបំមពញពាក្យសមា្ង ត់មៅមលង្ាូឌុល
HDDs ណែលអា្មាន្ងណែរ។

Password Change ជមដ្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតងការបតាូរពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងដ្រាយថាសរឹង ដ្តូែរានអនុញ្ញា តឬអត់ មៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់អនែកដ្រប់ដ្រងដ្តូែរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកដ្រប់ដ្រង - ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Non-Admin Setup Changes កំែត់ថាមតងការផួ្ស់បតាូរមៅមលងជមដ្្ងសែំមងងងដ្តូែរានអនុញ្ញា តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកដ្រប់ដ្រងដ្តូែរានកំែត់។

UEFI Capsule Firmware Updates ជមដ្្ងសមនះដ្រប់ដ្រង ថាមតងដ្បព័ន្ធមនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការអាប់មែត BIOS ម្រយៈកញចេប់អាប់មែតកាប់ស៊ុល UEFI ឬអត់។ ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានមដ្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។ បិទជមដ្្ងសមនះ នឹងបិទការ អាប់មែត
BIOS ពីមសងម្សេងៗែូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែក ដ្រប់ដ្រង ថាមតង Trusted Platform Module (TPM) រជាអា្ម្ងលមដងញមរាយដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការឬអត់។

• TPM មបងក (លំនាំមែង្)
• សមា្អ ត
• រំលង PPI សដ្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ មបងក
• រំលង PPI សដ្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ បិទ
• រំលង PPI សដ្មាប់ ពាក្យបញ្្ជ សមា្អ ត
• មបងកការបញ្្ជ ក់ (លំនាំមែង្)
• មបងកទំហំ្្ទុកសំខាន់ (លំនាមំែង្)
• SHA-256 (លំនាមំែង្)

មដ្ជងសមរីសជមដ្្ងសណា្ួយ៖

• រានបិទ
• រានមបងក (លំនាំមែង្)
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Computrace(R) ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែក មបងក ឬបិទអនតារ្ុខ្ាូឌុល BIOS ននមសងក្មា Computrace(R) ណែលនជមដ្្ងសពី Absolute Software ។ ការមបងក ឬបិទែំមែងរការមសងក្មា
Computrace ណែលនជមដ្្ងសសដ្មាប់ការដ្រប់ដ្រងដ្ទព្យសក្មា។

• បិទែំមែងរការ
• បិទ
• មបងកែំមែងរការ - ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានមដ្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។

ការ្ូលមៅកាន់កាតា រ្ុ្ OROM ជមដ្្ងសមនះ កំែត់ថាមតងអនែកមដ្បងដ្រាស់អា្បញចេូលការកំែត់មអដ្កង់ជមដ្្ងស ROM ម្រយៈដ្គ្ប់្ុ្្ួូែកាត់ណែរឬអត់ មៅមពលប៊ូត។

• រានមបងក (លំនាំមែង្)
• រានបិទ
• មបងកែំមែងរការណត្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកមដ្បងពីការ្ូលមៅកាន់ការែំមងងង មៅមពលណែលមលខសមា្ង ត់អនែកដ្រប់ដ្រងរានកំែត់រួ្។ ជមដ្្ងសមនះ ្ិនដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មទ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិទការគ្ំដ្ទពាក្យសមា្ង ត់ម្ ពាក្យសមា្ង ត់ដ្រាយថាសរឹង ទា្ទារឲ្យមានការសមា្អ តន្ុន ្ុនមពលការកំែត់ដ្តូែរានផួ្ស់បតាូរ។ ជមដ្្ងសមនះ ្ិនដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មទ។

SSM Security Mitigation (ការបន្ធូរបន្ថយ
សុែត្ថិភាព SSM)

អនុញ្ញា តឱ្យអនែកមបងក ឬបិទការការពារ UEFI SSM Security Mitigation ។ ជមដ្្ងសមនះ ្ិនដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មទ។

ប៊ូតសុែត្ថិភាព
មរ៉ង 26. ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព

ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទលក្ខែៈពិមសសននប៊ូតសុែត្ថិភាព។

• Secure Boot Enable

ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានមដ្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។

្ាូែែំមែងរការប៊ូតសុែត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនែកណកណដ្បសក្មាភាពននប៊ូតសុែត្ថិភាព មែង្្បីអា្ងយតន្ួ ឬអនុែតតាសញ្ញា របស់ដ្រាយែឺ UEFI

• ្ាូែរាក់ឲ្យមដ្បង (លំនាមំែង្)
• ្ាូែសែនក្មា

ការដ្រប់ដ្រងដ្គ្ប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកមរសប្ំ្ូលរា្ឋ នទិននែន័យមរាយដ្គ្ប់្ុ្សុែត្ថិភាព ករែីដ្បព័ន្ធមៅកនែុង Custom Mode (្ាូែម្តដ្្ូែការ) ។ មបងកជមដ្្ងស Custom Mode ដ្តូែរានបិទម្លំនាមំែង្។
ជមដ្្ងសទាំងមនះរជា៖

• PK (លំនាមំែង្)
• KEK
• db
• dbx

មបងសិនអនែកមបងក Custom Mode (្ាូែម្តដ្្ូែការ) ជមដ្្ងសណែលពាក់ព័ន្ធសដ្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញមងងង។ ជមដ្្ងសទាងំមនះរជា៖

• Save to File (រក្សាទុកមៅឯកស្រ)—រក្សាទុកដ្គ្ប់្ុ្មៅឯកស្រណែលរានមដ្ជងសមរីសមរាយអនែកមដ្បង
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសដ្គ្ប់្ុ្ប្ចេុប្បននែន្ួយដ្គ្ប់្ុ្្ួយពីឯកស្រណែលរានមដ្ជងសមរាយអនែកមដ្បង
• បណន្ថ្ពីឯកស្រ—បណន្ថ្ដ្គ្ប់្ុ្្ួយមៅ្ូលរា្ឋ នទិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណែលរានមដ្ជងសមរាយអនែកមដ្បង
• លុប—លុបដ្គ្ប់្ុ្ណែលរានមដ្ជងសមរីស
• កំែត់ដ្គ្ប់្ុ្ទាងំអស់មងងងែិញ—កំែត់មងងងែិញមៅនលំនាំមែង្
• លុបដ្គ្ប់្ុ្ទាងំអស់—លុបដ្គ្ប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ មបងអនែកបិទ Custom Mode(្ាូែម្តដ្្ូែការ)រ៉ល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ណែលរានមធវេងមងងងនឹងដ្តូែរានលុបមចាល មហងយដ្គ្ប់្ុ្នឹងស្ដា រមៅនការកំែត់លំនាំមែង្។

Intel Software Guard Extensions
មរ៉ង 27. Intel Software Guard Extensions

ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្តាល់នូែបរិស្្ថ នសុែត្ថិភាពសដ្មាប់ែំមែងរការកូែណែលរក្សា ព័ត៌មានរមសងប កនែុងបរិបទនន OS មគ្ល។

្ុ្យកជមដ្្ងសណា្ួយខាងមដ្កា្៖

ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ 23
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• រានបិទ
• រានមបងក
• ដ្តូែរានដ្រប់ដ្រងមរាយសូហវេណែរ—លំនាំមែង្

ទំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមដ្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (ទំហំអង្គ្ងចាំបដ្្ុងទុកមរាយណងក
SGX)

្ុ្យកជមដ្្ងសណា្ួយខាងមដ្កា្៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុែតតា
មរ៉ង 28. ការអនុែតតា

ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ណ្នែកមនះកំែត់ ថាមតងអង្គែំមែងរការមបងកសនែូល្ួយ ឬសនែូលទាំងអស់។ ការដ្បតិបតតាិននក្មា ែិធីនឹងល្អដ្បមសងរន្ួយ្ំនួនសនែូលបណន្ថ្។

• ទាងំអស់—លំនាមំែង្
• 1

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទែំមែងរការ្ាូែ Intel SpeedStep ននអង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel SpeedStep

ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទស្្ថ នភាពមែកននអង្គែំមែងរការបណន្ថ្។

• ស្្ថ នភាព C

ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel TurboBoost

ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទ HyperThreading កនែុងអង្គែំមែងរការ។

• រានបិទ
• រានមបងក—លំនំាមែង្

ការដ្រប់ដ្រងថា្ពល
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទកុំព្យូទ័រកុំឲ្យមបងកមរាយសវេ័យដ្បែតតាិមៅមពលអារាប់ទ័រ AC ដ្តូែរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ ្ុខង្រមបងកមៅមលង AC ្ិនរានមដ្ជងសមរីស។

មបងក Intel Speed
Shift Technology
(បម្ចេកែិទ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

• មបងក Intel Speed Shift Technology (បម្ចេកែិទ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានមបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យូទ័រដ្តូែមបងកមរាយសវេ័យដ្បែតតាិ។ ជមដ្្ងសទាងំមនះរជា៖

• រានបិទ
• មរសងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងមធវេងការ

24 ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ
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• មដ្ជងសនថ្ង

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានបិទ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការដ្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។
្ំណា:ំ ្ុខង្រមនះអា្ែំមែងរការរានមៅមពលណែលអារាប់ទ័រថា្ពល AC ដ្តូែរានតភា្ជ ប់។ ដ្បសិនមបងអារាប់ទ័រថា្ពល AC រានែកម្ញមពល Standby មនាះដ្បព័ន្ធតម្ួងងនឹងែកយកថា្ពលទាំងអស់ពីរន្ធ USB

មែង្្បីរក្សាថា្ពលថមា ។

• Enable USB Wake Support

ភា្ជ ក់មៅមលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទលក្ខែៈពិមសសណែលមបងកកុំព្យូទ័រពីស្្ថ នភាពបិទមៅមពលណែលជំរុញមងងងមរាយ សញ្ញា  LAN។

• រានបិទ
• WLAN

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ រានបិទ

Peak Shift ជមដ្្ងសមនះឲ្យអនែកបន្ថយការមដ្បងដ្រាស់ថា្ពល AC អំងុងមពលថា្ពលមកងនមងងងខ្ពស់មៅមពលនថ្ង។ បនា្ទ ប់ពីអនែកមបងកជមដ្្ងសមនះ ដ្បព័ន្ធរបស់អនែកនឹងែំមែងរការណតមលងថមាបាុមណាោ ះ មបងមទាះនរានភា្ជ ប់ន្ួយ AC ក៏មរាយ។

• មបងក peak shift —រានបិទ
• កំែត់កដ្្ិតថមា (15% មៅ 100%) - 15 % (មបងកម្លំនាំមែង្)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជមដ្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថមារាន។ មរាយមបងកជមដ្្ងសមនះ ដ្បព័ន្ធរបស់អនែកមដ្បង ែិធីស្កថមាសតាង់រារ និងបម្ចេកមទសម្សេងមទសត កនែុងអំងុងមពលមដ្បមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុថមា។

មបងក្ាូែស្កថមាកដ្្ិតខ្ពស់ - រានបិទែំមែងរការ

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថមា្្្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមដ្ជងស្ាូែស្កថមា។ ជមដ្្ងសទាងំមនះរជា៖ ជមដ្្ងសទាំងមនះរជា៖

• សដ្្ប—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• សដាង់រារ — ស្កថមារបស់អនែកមពញកនែុងអដ្មសតាង់រារ។
• ExpressCharge — ស្កថមាកនែុងរយៈមពលខួីមរាយមដ្បងដ្រាស់បម្ចេកែិទ្យាស្កថមាឆាប់រហ័សរបស់ដ្កុ្ហ៊ុន Dell ។
• ការមដ្បង AC ន្ំបង
• ម្តដ្្ូែការ

ដ្បសិនមបងរានមដ្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថមាម្តដ្្ូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្តាង្្ុខង្រស្កថមាម្តដ្្ូែការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថមាម្តដ្្ូែការ។
្ំណា:ំ ្ាូែស្កថមាទាងំអស់្ិនអា្មដ្បងសដ្មាប់ថមាដ្រប់ដ្បម្ទរានមទ។ មែង្្បីមបងក ជមដ្្ងសមនះ សូ្បិទជមដ្្ងស Advanced Battery Charge Configuration (ការកំែត់ការស្កថមា
កដ្្ិតខ្ពស់)។

ឥរិយ៉បទ POST
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទស្រដ្ពមាន (BIOS) ននការែំមងងងដ្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមដ្បងអារាប់ទ័រថា្ពលនក់ោក់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ មបងកការដ្ពមានពីអារាប់ទ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកជមដ្្ងសដ្គ្ប់្ុ្ Numlock មៅមពលកុំព្យូទ័រប៊ូត។

មបងកបណាដា ញ ជមដ្្ងសមនះដ្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលគ្នែ រងងប៊ូតុង្ួូែកាត់ Fn + Esc មែង្្បីបិទឬមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ ់F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់រារ និង្ុខង្របនា្ទ ប់បនសេំ។ ដ្បសិនមបងអនែកបិទជមដ្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិទ ឬមបងកសក្មាភាព្្្បងននប៊ូតុង
ទាំងអស់មនះរានមទ។ ជមដ្្ងសណែលមាន រជា ៖

• Fn Lock—រានមបងកម្លំនាំមែង្
• បិទ្ាូែចាក់មស្រ/សតាង់រារ—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាមំែង្
• Lock Mode Enable/Secondary (្ាូែចាក់មស្ មបងក/បនា្ទ ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមរាយរំលងជំហាន្បគ្នែ ្ួយ្ំនួន។ ជមដ្្ងសទាងំមនះរជា៖

• តិ្តួ្—រានមបងកម្លំនាំមែង្
• ល្្អិត
• សវេ័យដ្បែតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។ ជមដ្្ងសទាំងមនះរជា៖

ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ 25



ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

• 0 ែិនាទី—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាមំែង្
• 5 ែិនាទី
• 10 ែិនាទី

កំហត់មហតុមពញមអដ្កង់ • មបងកងូមហា្គ មពញមអដ្កង់—្ិនរានមបងក

ការដ្ពមាន និងកំហុស • ការមោតម្ញនូែការដ្ពមាន និងកំហុស—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• បនតាមពលមានការដ្ពមាន
• បនតាមពលមានការដ្ពមាន និងកំហុស

សញ្ញា បង្ហា ញពីជិ ែិត • មបងកសញ្ញា បង្ហា ញពីជី ែិត—រានមបងកម្លំនាមំែង្

ជំនួយ Virtualization
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
Virtualization ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្មដ្បងដ្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មរាយ Intel Virtualization Technology ឬមទ។

មបងក Intel Virtualization Technology—មបងកម្លំនាមំែង្។

VT សដ្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ មបងក ឬបិទ្ាូនីទ័រមាា សុីននិ្មាិត (VMM) ពីការមដ្បងដ្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់ជូនមរាយ Intel® Virtualization technology សដ្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់។

មបងក VT សដ្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ - រានមបងកម្លំនាមំែង្។

ការដ្បតិបតតាិការណែលទុក្ិតតា ជមដ្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្មដ្បងដ្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មរាយ Intel Trusted Execution Technology ឬមទ។
បម្ចេក ែិទ្យា TPM Virtualization និងបម្ចេកែិទ្យា Virtual សដ្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ដ្តូែណតមបងកមែង្្បីមដ្បងលក្ខែៈ ពិមសសមនះ។

ការដ្បតិបតតាិការណែលទុក្ិតតា - រានបិទម្លំនាមំែង្។

ឥតណខសេ
បរិយ៉យអំពីជមដ្្ងស
កុងមក់គ្មា នណខសេ អនុញ្ញា តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ដ្តូែរានដ្រប់ដ្រងមរាយកុងមក់ឥតណខសេ។ ជមដ្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖ ជមដ្្ងសទាំងមនះរជា៖

• WLAN
• ប៊ួូធូស

ជមដ្្ងសទាំងអស់ដ្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

្ំណា:ំ សដ្មាប់ការដ្រប់ដ្រងឧបករែ៍ WLAN មបងក ឬបិទដ្តូែរាន ភា្ជ ប់គ្នែ  មហងយពួកង្ិនអា្មបងក ឬបិទមរាយខួននឯងរានមទ។

Wireless Device
Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិទឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

• WLAN
• ប៊ួូធូស

ជមដ្្ងសទាំងអស់ដ្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

មអដ្កង់ណថទាំ
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្មារបស់កុំព្យូទ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតសួ្កដ្ទព្យសក្មារបស់ដ្បព័ន្ធ ដ្បសិនមបងសួ្កដ្ទព្យសក្មា្ិនទាន់ដ្តូែរានកំែត់។ ជមដ្្ងសមនះ្ិនដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មទ។ ជមដ្្ងសមនះ ្ិនដ្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មទ។

BIOS Downgrade មនះដ្រប់ដ្រងការហូរ្ូលក្មាែិធីបងតប់ដ្បព័ន្ធមៅកាន់កំណែ្ុន។ ជមដ្្ងស 'អនុញ្ញា តឲ្យ បនា្ទ ប BIOS' ដ្តូែរានមបងកម្ លំនាមំែង្។

Data Wipe ្ុខង្រមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមដ្បងលុបទិននែន័យមរាយសុែត្ថិភាពពីឧបករែ៍្្ទុកខាងកនែុងទាំងអស់។ ជមដ្្ងស 'លុបមៅមពលប៊ូតបនា្ទ ប់’ ្ិនដ្តូែរានមបងក ម្លំនាមំែង្មទ។ ខាងមដ្កា្មនះរជានបញ្ជីរ៉យនា្ឧបករែ៍ណែលរង្លបាះ ពាល់៖

26 ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ



ជមដ្្ងស បរិយ៉យ

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

BIOS Recovery ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកសម្វង្្គ ះពីលក្ខខែ្ឌ  BIOS ខូ្្ួយ្ំនួនមៅមលងដ្រាយថាសរឹង្្្បងរបស់អនែកមដ្បង ឬដ្គ្ប់្ុ្ USB ខាងមដ្ប។

• ការសម្វង្្គ ះ BIOS ពីហាែដ្រាយ—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• ណតងណតមធវេងការពិនិត្យភាពដ្តឹ្ដ្តូែននិ្ចេ—រានបិទម្លំនាំមែង្

កំែត់មហតុបណាដា ញ
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
ដ្ពឹតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបដ្ពឹតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងដ្បព័ន្ធ (BIOS)។

ដ្ពឹតតាិការែ៍កំមៅ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបដ្ពឹតតាិការែ៍(កំមៅ) ននការែំមងងងដ្បព័ន្ធ (BIOS)។

ដ្ពឹតតាិការែ៍ថា្ពល អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបដ្ពឹតតាិការែ៍(ថា្ពល) ននការែំមងងងដ្បព័ន្ធ (BIOS)។

រុែភាពបង្ហា ញដ្បព័ន្ធ SupportAssist
ជមដ្្ងស បរិយ៉យ
កដ្្ិតននការស្ដា រមងងងែិញនន OS
មរាយសវេ័យដ្បែតតាិ

អា្ឲ្យអនែកបញ្្ជ មលងលំហូចាប់ម្តាង្សវេ័យដ្បែតតាិសដ្មាប់ដ្បព័ន្ធ SupportAssist។ ជមដ្្ងសមានែូ្ន៖

• បិទ
• 1
• 2 (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
• 3

ការស្ដា រមងងងែិញនន OS
SupportAssist

អា្ឲ្យអនែកយករានែិញនូែ SupportAssist OS Recovery (បិទ មរាយលំនាមំែង្)

ពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 29. ពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ

ដ្បម្ទពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកដ្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ដ្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកដ្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមដ្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

ដ្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូែសនតាិសុខកដ្្ិត្ូលរា្ឋ នសដ្មាប់ទិននែន័យមៅមលងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក។

ដ្បយ័តនែ: ្នុសសេដ្រប់រូបអា្្ូលមដ្បងទិននែន័យណែលរក្សាទុកមៅមលងកុំព្យូទ័ររបស់អនែក ដ្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬទុកមចាលមរាយគ្មា នការដ្បុងដ្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងការែំមងងងដ្តូែរានបិទ។

ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ 27



ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំដ្បព័ន្ធ
មស្កតាីតដ្្ូែន្ុន

អនែកអា្កំែត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ ឬអនែកដ្រប់ដ្រង មៅមពលស្ថិតកនែុងស្្ថ នភាព ្ិនរានកំែត ់ណតបាុមណាោ ះ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងដ្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្ៗបនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬប៊ូតមងងង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មៅកនែុងមអដ្កង់ System BIOS ឬ System Setup មដ្ជងសយក System Securityមហងយ្ុ្ Enter។
មអដ្កង់ Security បង្ហា ញមងងង។

2. មដ្ជងសយក System/Admin Password មហងយបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុង្មនួាះទំមនរ បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថមាី ។
មដ្បងការណែនាែំូ្ខាងមដ្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ៖

• ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
• ពាក្យសមា្ង ត់្ិនអា្មានមលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 រានមទ។
• តួអកសេរតូ្ណតពីររត់អា្មដ្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំ្ិនដ្តូែរានអនុញ្ញា ត។
• មានណតតួអកសេរពិមសសែូ្ខាងមដ្កា្ណែលដ្តូែរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែករានបញចេូល្ុនមៅកនែុង្មនួាះទំមនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថមាី មហងយ្ុ្មលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនឹងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធណែលមានដ្ស្ប់
មស្កតាីតដ្្ូែន្ុន

ដ្តូែធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ដ្តូែរានមរាះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងដ្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានដ្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានដ្ស្ប់មទ ដ្បសិនមបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ដ្តូែរាន
ចាក់មស្រ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងដ្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្ៗបនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬប៊ូតមងងង ែិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មៅកនែុងមអដ្កង់ System BIOS ឬ System Setup មដ្ជងសយកSystem Securityមហងយ្ុ្ Enter។
មអដ្កង់ System Security (សនតាិសុខដ្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មៅកនែុងមអដ្កង់ System Security (សនតាិសុខដ្បព័ន្ធ) ម្្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានមរាះមស្។
3. មដ្ជងសយក System Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធណែលមានដ្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។
4. មដ្ជងសយក Setup Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានដ្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណា:ំ ដ្បសិនមបងអនែកផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថមាីមងងង ែិញមៅមពលមានការទា្ទារ។ ដ្បសិនមបងអនែកលុបពាក្យសមា្ង ត់ដ្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ដ្តូែបញ្្ជ ក់ការលុបមៅមពលមានការទា្ទារ។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនឹងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងដ្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់ម្តាង្នថមាី។

28 ការែំមងងងដ្បព័ន្ធ



សូហវេណែរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការណែលរានគ្ំដ្ទន្ួយនឹងការណែនាំពី ែិធីែំមងងងដ្រាយែឺ។

ដ្បធានបទ :

• ការទាញយកដ្រាយែឺ

ការទាញយកដ្រាយែឺ
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មបងក ។
2. ្ូលម្ងលមរហទំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្មលង Product Support (ការគ្ំដ្ទ្លិត្ល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កមសងក្មា) ននបនា្ទ ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្មា) សូ្មដ្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យដ្បែតតាិ ឬរកម្ងលមរាយនែសដ្មាប់្ាូណែលនន ។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ដ្រាយែឺ និងទាញយក)។
5. មដ្ជងសយកដ្បព័ន្ធដ្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលង។
6. អូសទំព័រ្ុះមដ្កា្ មហងយមដ្ជងសយកដ្រាយែឺដ្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកដ្រាយែឺនន ។
8. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ដ្តូែរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាទុកឯកស្រដ្រាយែី។
9. ្ុ្មទវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រដ្រាយែឺ និងអនុែតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអដ្កង់។

7

សូហវេណែរ 29



ការទទួលយកជំនួយ
ដ្បធានបទ :

• ការទំនាក់ទំនង្កដ្កុ្ហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនង្កដ្កុ្ហ៊ុន Dell

មស្កតាីតដ្្ូែន្ុន

្ំណា:ំ ដ្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងមលង ែិកតយបដ្តនែទំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបដ្តទូទាត់ដ្រាក ់ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

ដ្កុ្ហ៊ុន Dell ្តាល់នូែជមដ្្ងសមសងគ្ំដ្ទម្ទូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជមដ្្ងសទាំងមនះអា្ណដ្បដ្បនលមៅម្ដ្បមទស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្មា្ួយ្ំនួនដ្បណហលន្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់ទង្កដ្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគ្ដំ្ទណ្នែកបម្ចេកមទស ឬ
ការបមដ្្ងមសងអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ្ូលម្ងលមរហទំព័រ Dell.com/support។
2. មដ្ជងសយកដ្បម្ទគ្ដំ្ទរបស់អនែក។
3. ម្្ទបងផ្្ទ ត់ដ្បមទស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(មដ្ជងសយកដ្បមទស/តំបន់ មៅខាងមដ្កា្ននទំព័រមនះ។
4. មដ្ជងសយកតំែមសងក្មា ឬគ្ដំ្ទណែលស្ដ្សបណ្្អកមៅម្តដ្្ូែការរបស់អនែក។
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30 ការទទួលយកជំនួយ


	Dell Vostro 3591 (គ្មានដ្រាយអុបទិក) ការណែនាំអំពីការតម្លើង និងព័ត៌មានលម្អិតផ្នែកបច្ចេកទេស 
	ដំឡើងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
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	គ្រាប់ចុចផ្លូវកាត់
	លក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ
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	សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ

	ការដំឡើងប្រព័ន្ធ
	ម៉ឺនុយប៊ូត
	គ្រាប់ចុចរុករក
	ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ
	ជម្រើសទូទៅ
	ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន
	វីដេអូ
	សន្តិសុខ
	ប៊ូតសុវត្ថិភាព
	Intel Software Guard Extensions
	ការអនុវត្ត
	ការគ្រប់គ្រងថាមពល
	ឥរិយាបទ POST
	ជំនួយ Virtualization
	ឥតខ្សែ
	អេក្រង់ថែទាំ
	កំណត់ហេតុបណ្ដាញ
	គុណភាពបង្ហាញប្រព័ន្ធ SupportAssist

	ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ដំឡើង
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