
Dell Vostro 5581
ការណែនាអំំពីការតម្ួងង និងព័ត៌មានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គំរូបេបញ្ញត្តិ: P77F
ប្បមេេបេបញ្ញត្តិ: P77F001



កំែត់្ំណា ំការប្បុងប្បយ័តនែ និងការប្ពមានប្រាប់

្ំណា:ំ កំែត់្ំណាបំង្ហា ញពីព័តមានសំខាន់ៗណែលអា្ជួយែល់មោកអនែក មៅកនែុងការមប្បងប្រាស់្លិត្លរបស់អនែកកាន់ណតប្បមសងរមឡងង ។

ប្បយ័តនែ: ការប្បុងប្បយ័តនែបង្ហា ញពីការខូ្ខាតធ្ងន់ធ្ងរមៅមលងហាែណែរឬការរាត់បង់េិននែន័យ និងប្រាប់ែល់មោកអនែកអំពីរមប្បបបមជសសងងនូែបញ្ហា ទាងំអស់មនះ ។

ការប្ពមាន: ការប្ពមាន ការប្ពមានបង្ហា ញពីសកា្ត នុពលណែលនាំឱ្យមានការខូ្ខាតែល់ប្េព្យស្្បត្ត ិរបួសមលងែងខួនន ឬក៏មស្ក្តីសួ្ប់ ។

© 2018 Dell Inc. ឬប្កុ្ហ៊ុនបុប្តស្្ព័ន្ធរបស់ខួនន រក្សាសិេ្ធិប្គប់យ៉ា ង ។ Dell, EMC, និងមាា កសញ្្ញ ពាែិជ្ជក្្មម្សេងមេសត គឺជាមាា កសញ្្ញ របស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell Inc. ឬប្កុ្ហ៊ុនបុប្តស្្ព័ន្ធរបស់ខួនន។ មាា កសញ្្ញ ពាែិជ្ជក្្មម្សេងមេសត អា្ជាមាា កសញ្្ញ ពាែិជ្ជក្្មរបស់មាចេ ស់មរសងៗខួននរបស់ពួកមគ។

2018 - 09

ការពិនិត្យមឡងងែិញ A00



មាតិកា

1 ែំមឡងងកុំព្យុេ័ររបស់អនែក....................................................................................................................................................... 5

2 លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស..................................................................................................................................................... 7
ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន...........................................................................................................................................................................7
អង្គែំមែងរការ...................................................................................................................................................................................7
អង្គ្ងចា.ំ..................................................................................................................................................................................... 8
ការរក្សាេុក.....................................................................................................................................................................................8
អង្គ្ងចា ំIntel Optane—ជាជមប្្ងស...................................................................................................................................................8
ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់មៅកាន់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ...................................................................................................................................................................9
ក្្ម ែិធីអានកាតម្មឌស.............................................................................................................................................................................9
អូឌីយាូ.........................................................................................................................................................................................9
កាតែីឌីអ.ូ.................................................................................................................................................................................... 10
កាម្រ៉ា .......................................................................................................................................................................................10
ការេំនាក់េំនង................................................................................................................................................................................ 10
ឥតណខសេ........................................................................................................................................................................................11
រន្ធ និងឧបករែ៍តភ្្ជ ប់...........................................................................................................................................................................11
មអប្កង់........................................................................................................................................................................................11
កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)..............................................................................................................................................................................12
បនទាះបាះ...................................................................................................................................................................................... 12
ប្បព័ន្ធែំមែងរការ............................................................................................................................................................................... 12
ថ្ម........................................................................................................................................................................................... 13
អាដាប់េ័រថា្ពល..............................................................................................................................................................................13
ែិមាប្ត និងេ្្ងន.់.............................................................................................................................................................................. 14
បរិស្ថា នកុំព្យុេ័រ................................................................................................................................................................................ 14
សន្តិសុខ..................................................................................................................................................................................... 15
សូហ្វណែរសន្តិសុខ............................................................................................................................................................................... 15

3 ការែំមឡងងប្បព័ន្ធ......................................................................................................................................................... 16
េិែ្ឋភ្ពេូមៅអំពី BIOS..................................................................................................................................................................... 16
ជមប្្ងសេូមៅ..................................................................................................................................................................................16
ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ...................................................................................................................................................................... 17
ជមប្្ងសមអប្កង់ ែីមែអូ............................................................................................................................................................................ 19
សន្តិសុខ..................................................................................................................................................................................... 19
ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព.............................................................................................................................................................................. 21
ជមប្្ងសមអប្កង់បណនថា្សប្មាប់ការពារសូហ្វណែរ Intel.................................................................................................................................................22
ការអនុែត្ត....................................................................................................................................................................................22
ការប្គប់ប្គងថា្ពល........................................................................................................................................................................... 23
ឥរិយ៉បថ POST........................................................................................................................................................................ 24
ការគាបំ្េនិ្្មិតក្្ម..............................................................................................................................................................................25
ជមប្្ងសប្បព័ន្ធឥតណខសេ...........................................................................................................................................................................25
ការណថទា.ំ....................................................................................................................................................................................25
កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ.............................................................................................................................................................................26
ែំមណាះប្ស្យប្បព័ន្ធ SupportAssist................................................................................................................................................. 26

មាតិកា 3



4 ការេេួលជំនួយ..........................................................................................................................................................27
ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell............................................................................................................................................................... 27

4 មាតិកា



ែំមឡងងកុំព្យុេ័ររបស់អនែក
1 ភ្្ជ ប់ណខសេថា្ពល និង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

2 សូ្អនុែត្តតា្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមឡងង៖
a ភ្្ជ ប់មៅបណា្ត ញ

b ឡក្ូលគែនី Microsoft របស់អនែក ឬបមងតងតគែនីថ្មី្ួយ
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3 ណស្វងរកក្្ម ែិធី Dell

តារ៉ង 1. ណស្វងរកក្្ម ែិធី Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ជំនួយ និងការគាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

SupportAssist— ពិនិត្យ និងអាប់មែតកុំព្យុេ័ររបស់អនែក

6 ែំមឡងងកុំព្យុេ័ររបស់អនែក



លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស
្ំណា:ំ ការ្្តល់មអាយទាងំមនះអា្ណប្បប្បនលតា្តំបន់ ។ យថាប្បមេេខាងមប្កា្ គឺជាយថាប្បមេេណែលតប្្ូែមដាយ្្បាប់បាុមណាោ ះ កនែុងការែឹកភ្្ជ ប់្កជា្ួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណនថា្អំពីការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូ្្ូលមៅកាន់ណ្នែក ជំនួយនិងការគាំប្េ (Help 
and Support) មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows និងមប្ជងសមរីសម្ងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារ៉ង 2. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំបនទាះមសសគ្វីតូ្ រួ្បញចេូលមៅកនែុងអង្គែំមែងរការ

េេឹងណខសេភ្្ជ ប់ DRAM 64 ប៊ីត

FLASH EPROM 16 MB

ណខសេភ្្ជ ប់ PCIe រហូតែល់ Gen3

ម្វហ្វកង់ណខសេភ្្ជ ប់ bus ខាងមប្ៅ រហូតែល់ 8 GT/s

អង្គែំមែងរការ
្ំណា:ំ Processor numbers are not a measure of performance. Processor availability is subject to change and may vary by region/
country.

តារ៉ង 3. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គែំមែងរការ

ប្បមេេ ប្កហ្វិក UMA ប្កាហ្វិកដា្់

អង្គែំមែងរការ Intel Core i7-8565U ជំនាន់េី 
8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 8 MB, សនែូល 4 /មប្សត 8, 1.8 
GHz រហូតែល់ 4.6 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហ្វិក Nvidia GeForce MX130

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5-8265U ជំនាន់េី 
8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, សនែូល 4 / មប្សត 8, 1.6 
GHz រហូតែល់ 4.1 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហ្វិក Nvidia GeForce MX130

អង្គែំមែងរការ Intel Core i3-8145U ជំនាន់េី 
8(ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB, សនែូល 2 /មប្សត 4, 2.1 
GHz រហូតែល់ 3.9 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហ្វិក Nvidia GeForce MX130
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អង្គ្ងចាំ
តារ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ រន្ធ SoDIMM 2

អង្គ្ងចាំអតិបរមាណែលរានគាបំ្េកនែុង្ួយរន្ធ 16 GB

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ
• 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)

• 32 GB( 2 x 16 GB)

ប្បមេេ DDR4 មេ្វឆាណនល

មល្បនន 2666 Mhz

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ 2666 MHz ែំមែងរការមៅមល្បនន 2400 MHz សប្មាប់អង្គែំមែងរការសនែូល Intel 
ជំនាន់េី 8។

ការរក្សាេុក
តារ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក

ប្បមេេ កតា្ត បមងតងត អន្តរ្ុខ ស្តថាភ្ព្ទាុក

ប្ដាយថាសរឹង SATA SATA (5400 RPM) រហូតែល់ 2 TB

ប្ដាយស្ថា នភ្ពរឹង PCIe NVMe (Class 35) M.2 SSD 2230 PCIe Gen 3x2 NVMe, រហូតែល់ 32 
Gbps

រហូតែល់ 512 GB

ប្ដាយស្ថា នភ្ពរឹង PCIe NVMe (Class 40) M.2 SSD 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe, រហូតែល់ 32 
Gbps

512 ្.ប

អង្គ្ងចា ំIntel Optane—ជាជមប្្ងស
អង្គ្ងចា ំIntel Optane មាន្ុខង្រជាឧបករែ៍បមងតងនមល្បននបាុមណាោ ះ។ ង្ិនជំនួស ឬបណនថា្អង្គ្ងចា ំ(RAM) ណែលរានែំមឡងងមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែកមឡងយ។

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane ប្តូែរានគាំប្េមៅមលងកុំព្យូេ័រណែលបំមពញតា្តប្្ូែការែូ្ខាងមប្កា្៖

• អង្គែំមែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់ជាងមនះ (ខួបននការអាប់មែត)
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
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តារ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននអង្គ្ងចា ំIntel Optane

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អន្តរ្ុខ PCIe3x2 NVMe 1.1

ឧបករែ៍ភ្្ជ ប់ រន្ធកាត M.2 (2230/2280)

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានគាបំ្េ • អង្គែំមែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7 ឬខ្ពស់ជាងមនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់ជាងមនះ (ខួបននការអាប់មែត)
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពស់ជាងមនះ

ស្តថាភ្ព្ទាុក 16 GB

ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់មៅកាន់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 7. ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់មៅកាន់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍ភ្្ជ ប់ M.2 ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់ M.2 2230/2280 Key-M ្ួយ

ក្្មែិធីអានកាតម្មឌស
តារ៉ង 8. លក្ខែៈបម្ចេកមេសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ រន្ធកាត SD ្ួយ

កាតណែលអា្ែំមែងរការរាន
• Secure Digital (SD)

• MicroSD តា្រយៈការម្ទារតា្កាត

អូឌីយាូ
តារ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកសំមឡង

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 Waves MaxxAudio Pro

ការបណ្ួងមសដាមរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលមៅអាណាឡុក) និង ADC (អាណាឡុកមៅឌីជីថល)

ប្បមេេ អូឌីយាូ

ឧបករែ៍បំពងសំមឡង ពីរ

អន្តរ្ុខ ខាងកនែុង៖

• Intel HDA (អូឌីយាូគុែភ្ពខ្ពស់)

ខាមប្ៅ៖

• ឆាណែលមប្ៅ 7.1 channel តា្រយៈ HDMI

• ្ីប្កូហ្វូនឌីជីថល្ូលមៅមលង្ាូឌុលកាម្
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• កាស (កាសមស្តមរាអូ/្ីប្កូហ្វូន)

មាា សុីនពប្ងីកកមួាំងឧបករែ៍បំពងសំមឡងខាងកនែុង រានរួ្បញចេូលមៅកនែុង ALC3204 (Class-D 2W)

ការប្គប់ប្គងសំមលងខាងមប្ៅ ប្គាប់្ុ្្ួូែកាត់ប្គប់ប្គងម្មឌស

ឧរាល័រម្ញមប្ៅ ្ធ្យ្ – 2 W

ខ្ពស់បំ្ុត – 2.5 W

្ីប្កូហ្វូន ្ីប្កូហ្វូនអាមរាឌីជីថល

កាតែីឌីអូ
តារ៉ង 10. ព័តមានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេសស្តីពីកាតែីឌីអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បមេេ ភ្ពអាប្ស័យមលង CPU ប្បមេេអង្គ្ងចាបំ្កាហ្វិក ស្តថាភ្ព្ទាុក គាបំ្េការបញ្ចេ ំងខាងមប្ៅ គុែភ្ពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD 
Graphics 620

UMA
• Intel Core 

i7-8565U 
CPU

• Intel Core 
i5-8265U 
CPU

• Intel Core 
i3-8145U 
CPU

ណែលរួ្បញចេូលគានែ អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក រន្ធ HDMI 1.4b 1920x1200@60Hz

ស្្ូល Nvidia 
GeForce MX130, 
2 GB

ណ្នែកដា្់ៗពីគានែ NA GDDR5 2 GB រន្ធ HDMI1.4b 1920x1200@60Hz

កាម្រ៉ា
តារ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គុែភ្ពបង្ហា ញ រូបភ្ព៖ គុែភ្ពបង្ហា ញ HD (1280x720)

ែីឌីអូ៖ គុែភ្ពបង្ហា ញ HD (1280x720) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលតា្អងតត់ប្េូង 74.9 ែឺមប្ក

ប្បមេេអង្គញាែ បម្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ CMOS

ការេំនាក់េំនង
តារ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំនាក់េំនង

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អាដាប់ធ័របណា្ត ញ រួ្បញចេូលអុីសឺែិត Realtek RTL8111 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)
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ឥតណខសេ
តារ៉ង 13. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកឥតណខសេ

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

កាតឥតណខសេ Intel Wireless-9462 802.11AC 1x1 Wi-Fi + BT V5.0

កាតឥតណខសេ Intel Wireless-9560 802.11AC 2x2 Wi-Fi + BT V5.0

Dell Qualcomm QCA9377 (DW1810)

Dell Qualcomm QCA61x4A (DW1820)

រន្ធ និងឧបករែ៍តភ្្ជ ប់
តារ៉ង 14. រន្ធ និងឧបករែ៍តភ្្ជ ប់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ ក្្ម ែិធីអានកាត SD ្ួយ

USB
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បមេេ A) ពីរ
• រន្ធ USB 2.0 (ប្បមេេ A) ្ួយ
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បមេេ C)/DisplayPort

សន្តិសុខ រន្ធមស្ Nobel Wedge

អូឌីយាូ រន្ធកាស្ួយ (កាស និង្ីប្កូហ្វូនរួ្គានែ )

ែីមែអូ រន្ធ HDMI 1.4b ្ួយ (គាំប្េរហូតែល់ 2k)

អាដាប់ធ័របណា្ត ញ RJ-45, 10/100/1000, គា្ម នមេួងងបង្ហា ញ LED

មអប្កង់
តារ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ 15.6 inch, 1920 x 1080 (FHD IPS ប្បឆាងំ្ំណាងំផួ្តមកសកណគ្), 16:9

ក្្ពស់ (កណនួងសក្្ម) 205.7 ្្ (8.10 អុីញ)

េេឺង (កណនួងសក្្ម) 355.7 ្្ (13.81 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 394.9 ្្ (15.55 អុីញ)

ម្ហាត េិកណសល (Megapixels) 2.07

េិកណសលកនែុង្ួយអុីង (PPI) 141

សមាមាប្តកប្្ិតពែ៌ 400:1
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ពនួឺ (ធ្្មតា) 220 nits

អប្តារីម្វហ្វស 60 Hz

្ុំម្ងលម្ដាក (អប្បរមា) +/- 80 ែឺមប្ក

្ុំម្ងលបញររ (អប្បរមា) +/- 80 ែឺមប្ក

ការមប្បងប្រាស់ថា្ពល (អតិបរមា) 3.5 ងា ត់

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
តារ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាដា រ្ុ្

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្គាប់្ុ្
• 80 (អាម្រិក និងកាណាដា)

• 81 (អង់មគួស)

• 84 (ជបាុន)

េំហំ េំហំមពញ

• X= ្មនួាះប្គាប់្ុ្ 19.05 ្្ (0.75 អុីញ)

• Y= ្មនួាះប្គាប់្ុ្ 18.05 ្្ (0.71 អុីញ)

កាដា រ្ុ្មានពនួឺមេួងងខាងមប្កាយ ជាជមប្្ងស

បួង់ QWERTY

បនទាះបាះ
តារ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកបនទាះបាះ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

គុែភ្ពបង្ហា ញ 1229 x 749

ែិមាប្ត
• េេឹង៖ 105 ្្ (4.13 អុីញ)

• ក្្ពស់៖ 80 ្្ (3.14 អុីញ)

ពហុបាះ គាបំ្េប្មា្នែប្រាំ

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
តារ៉ង 18. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ែំមែងរការប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ
• Windows 10 Home (64-bit)

• Windows 10 Professional (64bit)
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

• Ubuntu

ថ្ម
តារ៉ង 19. ថ្ម

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ ថ្មលី្ូ្-អុីយាុង “ស្្ម ត” 3 (42 ងា ត់មមាា ង)

េំហំ៖ េេឹង

ជមប្ៅ

ក្្ពស់

97.15 ្្ (3.82 អុីញ)

184.15 ្្ (7.25 អុីញ)

5.90 ្្ (0.23 អុីញ)

េ្្ងន់ (អតិបរិមា) 0.2 គ.ក (0.44 មផ្ន)

កមួាងំជាែាូល៍ 11.40 VDC

អាយុកាល ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

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

ស្ករហ័ស 0°C មៅ 35°C ៖ 4 មមាា ង

16°C មៅ 45°C ៖ 2 មមាា ង

46°C មៅ 60°C ៖ 3 មមាា ង

រយៈមពលប្បតិបត្តិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនថាយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំជាក់ោក់។

ជួរសីតុែហា ភ្ព៖ ប្បតិបត្តិការ 0°C to 35°C (32°F មៅ 95°F)

ជួរសីតុែហា ភ្ព៖ ការរក្សាេុក -20°C មៅ 60°C (-40°F មៅ 149°F)

ថ្មប្គាប់សំណបាត CR-2032

អាដាប់េ័រថា្ពល
តារ៉ង 20. ព័ត៌មានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេសស្តីពីអាដាប់េ័រថា្ពល

លក្ខែៈពិមសស ព័ត៌មានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស (45 W) ព័ត៌មានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស (65 W)

ប្បមេេ 45 W 65 W

កមួាងំែូលត៍មេួងង្ូល 100 VAC មៅ 240 VAC 100 VAC មៅ 240 VAC

្រន្តមេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.3 A 1.7 A

េំហំអាដាប់េ័រ ែិមាប្ត

ជាអុីញ៖ 1.02 x 1.57 x 3.7

ជា ្្៖ 26 x 40 x 94

ែិមាប្ត

ជាអុីញ៖ 1.1 x 1.9 x 4.3

ជា ្្៖ 28 x 47 x 108
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លក្ខែៈពិមសស ព័ត៌មានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស (45 W) ព័ត៌មានល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស (65 W)

េ្្ងន់ 0.17 គ.ក (0.37 មផ្ន) 0.29 គ.ក (0.64 មផ្ន)

ម្វហ្វកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz មៅ 60 Hz 50 Hz មៅ 60 Hz

្រន្តមេួងងម្ញ 2.31 A (ត) 3.34 A (ត)

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍មេួងង្ូល 19.5 VDC 19.5 VDC

ជួរសីតុែហា ភ្ព (ប្បតិបត្តិការ) 0°C មៅ 40°C (32°F មៅ 104°F) 0°C មៅ 40°C (32°F មៅ 104°F)

ជួរសីតុែហា ភ្ព (្ិនប្បតិបត្តិការ) -40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F) -40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F)

ែិមាប្ត និងេ្្ងន់
តារ៉ង 21. ែិមាប្ត និងេ្្ងន់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ ្ុខ៖ 18.87 ្្ (0.74 អុីញ)

មប្កាយ៖ 20.3 ្្ (0.80 អុីញ)

េេឹង 361.1 ្្ (14.21 អុីញ)

ជមប្ៅ 249.0 ្្ (9.80 អុីញ)

េ្្ងន់ 1.9 គ.ក (4.18 មផ្ន)

បរិស្ថា នកុំព្យុេ័រ
កប្្ិតបាះពាល់ពីមលងអាកាស៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មដាយ ISA-S71.04-1985

តារ៉ង 22. បរិស្ថា នកុំព្យុេ័រ

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

កប្្ិតសីតុែហា ភ្ព 0°C to 35°C (32°F មៅ 95°F) -40°C to 65°C (-40°F មៅ 149°F)

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 10% មៅ 80% (្ិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភ្ពសំមែង្អតិបរមា = 26°C

0% មៅ 95% (្ិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភ្ពសំមែង្អតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរិមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

ការឆក់ (អតិបរិមា) 105 G † 40 G‡

រយៈក្្ពស់ (អតិបរមា) -15.2 m មៅ 3048 m (-50 ft មៅ 10,000 ft) -15.2 m មៅ 10,668 m (-50 ft មៅ 35,000 ft)

* រានងស់ណែងមដាយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្ថា នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms មៅមពល ក្បាលប្ដាយថាសរឹងសថាិមៅេីតាំងសំ្ត។
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សន្តិសុខ
តារ៉ង 23. សន្តិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ាូឌុលមែេិកាណែលេុក្ិត្ត (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

ហ្វឺ្ណែរ TPM ជាជមប្្ងស

គាបំ្េ Windows Hello រាេ/ចាស, ជមប្្ងសមសតនប្មា្នែមៅមលងប៊ូតុងថា្ពល

ណខសេចាក់មស្ មស្រ Noble

ប៊ូតុងតួ intrusion ជាជមប្្ងស

កា្ត រ្ុ្ស្្ម តកាត Dell ជាជមប្្ងស

រន្ធចាក់មស្តួ និងការគាបំ្េរង្វង់ព័េ្ធជុំ ែិញ ជាជមប្្ងស

សូហ្វណែរសន្តិសុខ
តារ៉ង 24. លក្ខែៈល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេសននសូហ្វណែរសន្តិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Endpoint Security Suite Enterprise ជាជមប្្ងស

Dell Data Guardian ជាជមប្្ងស

Dell Encryption (សហប្គាស ឬផ្ទា ល់ខួនន) ជាជមប្្ងស

Dell Threat Defense ជាជមប្្ងស

RSA SecurID Access ជាជមប្្ងស

RSA NetWitness Endpoint ជាជមប្្ងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise ជាជមប្្ងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE ជាជមប្្ងស

Absolute Data និង Device Security ជាជមប្្ងស
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ការែំមឡងងប្បព័ន្ធ
ការែំមឡងងប្បព័ន្ធឲ្យអនែកប្គប់ប្គងមលបថបហាែណែរ និងជមប្្ងសកប្្ិត BIOS ជាក់ោក់។ ពីការកំែត់ប្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

• ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនាទា ប់ពីអនែកបណនថា្ ឬយកហាតណែរម្ញ
• ម្ងលការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធហាតណែរប្បព័ន្ធ
• មបងក ឬបិេឧបករែ៍រួ្បញចេូលគានែ
• កំែត់កប្្ិតប្គប់ប្គងែំមែងរការ និងថា្ពល
• ប្គប់ប្គងសន្តិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភ្ពេូមៅអំពី BIOS

• ជមប្្ងសេូមៅ
• ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
• ជមប្្ងសមអប្កង់ ែីមែអូ
• សន្តិសុខ
• ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព
• ជមប្្ងសមអប្កង់បណនថា្សប្មាប់ការពារសូហ្វណែរ Intel

• ការអនុែត្ត
• ការប្គប់ប្គងថា្ពល
• ឥរិយ៉បថ POST

• ការគាំប្េនិ្្មិតក្្ម
• ជមប្្ងសប្បព័ន្ធឥតណខសេ
• ការណថទាំ
• កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ
• ែំមណាះប្ស្យប្បព័ន្ធ SupportAssist

េិែ្ឋភ្ពេូមៅអំព ីBIOS
ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបងអនែក្ិនណ្នជាអនែកជំនាញមប្បងកុំព្យនេ័រមេ សូ្កុំប្តូរការកំែត់មៅកនែុងក្្ម ែិធីែំមឡងង BIOS ។ ការផួ្ស់ប្តូរខួះអា្មធ្វងឱ្យកុំព្យូេ័ររបស់អនែកែំមែងរការ្ិនប្តឹ្ប្តូែ។

្ំណា:ំ ្ុនមពលអនែកប្តូរក្្ម ែិធីែំមឡងង BIOS មយងងសូ្ណែនាំឱ្យអនែកសរមសរព័ត៌មានមអប្កង់ក្្ម ែិធីែំមឡងង BIOS សប្មាប់ជាឯកស្រមយ៉ងមៅនថ្ងមប្កាយ។

មប្បងក្្ម ែិធីែំមឡងង BIOS សប្មាប់មគាលបំែង្ួយ្ំនួនែូ្ខាងមប្កា្៖

• េេួលរានព័ត៌មានអំពីហាែណែរណែលរានែំមឡងងមៅកនែុងកុំព្យូេ័ររបស់អនែកែូ្ជា្ំនួន RAM និងេំហំននប្ដាយថាសរឹង្ងណែរ។
• ផួ្ស់ប្តូរព័ត៌មានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធ។
• ែំមឡងង ឬផួ្ស់ប្តូរជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមដាយអនែកមប្បង ែូ្ជាពាក្យសមា្ង ត់អនែកមប្បង ប្បមេេប្ដាយថាសរឹងណែលរានែំមឡងង និងការមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ូលដា្ឋ នណា្ួយ។

ជមប្្ងសេូមៅ
តារ៉ង 25. េូមៅ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន ណ្នែកមនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិមសសរបស់ហាែណែរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្ថា នភ្ពថ្ម និងប្បមេេអាដាប់េ័រ AC ណែលរានភ្្ជ ប់មៅកុំព្យូេ័រ។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់ប្តូរលំដាប់ណែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្ណស្វងរកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• Windows Boot Manager

• ជមប្្ងសបញ្ជីប៊ូត
អនុញ្្ញ តមអាយអនែកប្តូរជមប្្ងសបញ្ជីប៊ូត

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

– ឧបករែ៍ចាស់ៗខាងមប្ៅ
– UEFI—លំនាមំែង្

ជមប្្ងសប៊ូតកប្្ិតខ្ពស់ អនុញ្្ញ តមអាយអនែកមបងកជមប្្ងស ROMs ចាស់ៗ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• មបងកជមប្្ងស ROMs ចាស់ៗ—លំនាំមែង្
• មបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្្ញ តមអាយអនែកប្គប់ប្គងថាមតងប្បព័ន្ធ្្តល់ែំែឹងែល់អនែកមប្បងប្រាស់ មអាយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់មពល្ូលមៅកាន់ណ្នែកប៊ូត UEFI ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ជានិ្ចេ, មលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង—លំនាំមែង្
• នានិ្ចេ
• ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់បដាូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោ។ ការផួ្ស់ប្តូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោប្បព័ន្ធ នឹងមានប្បសិេ្ធភ្ពភួ្្ៗ។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 26. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ ឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ បណាដា ញរួ្។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• រានមបងក
• មបងក w/PXE—លំនាំមែង្

SATA Operation អនុញ្្ញ តឲ្យកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូតប្បតិបត្តិការរបស់ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្ដាយថាសរឹង SATA ណែលរួ្បញចេូលគានែ ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• AHCI
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• RAID On—លំនាមំែង្

្ំណា:ំ SATA ប្តូែរានកំែត់សប្មាប់គាបំ្េ្ាូែ RAID ។

Drives អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ម្សេងៗមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• SATA-0

• SATA-2

• M.2 PCI-e SSD-0

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

SMART Reporting ណ្នែកមនះប្គប់ប្គងទាំងបញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាប់ប្ដាយរួ្ណែលប្តូែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ បម្ចេកែិេ្យាមនះជាណ្នែកននលក្ខែៈ
ពិមសសរបស់ស្្ម ត (បម្ចេកែិេ្យារ៉យការែ៍ និងែិភ្គតា្ដានខួននឯង) ។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេតា្លំនាមំែង្។

• មបងកការរ៉យការែ៍ស្្ម ត

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB ខាងកនែុង/រួ្បញចេូលគានែ ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• មបងកការគាំប្េប៊ូតតា្ USB

• មបងករន្ធ USB ខាងមប្ៅ

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

្ំណា:ំ កា្ត រ្ុ្ USB និងកែដាុ រ ណតងណតែំមែងរការមៅកនែុងការែំមឡងង BIOS មដាយ្ិនគិតពីការកំែត់ទាងំមនះ។

អូឌីយាូ ្ុខង្រមនះមបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយូណែលរួ្បញចេូលគានែ  តា្លំនាមំែង្ ជមប្្ងសមបងកអូឌីយ ូប្តូែរានមប្ជងសមរីស។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• មបងកន្ាប្កូហ្វូន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Keyboard Illumination ្ុខង្រមនះឲ្យអនែកមប្ជងសមរីស្ាូែប្បតិបត្តិការរបស់លក្ខែៈពិមសសនន keyboard illumination ។ កប្្ិតពនួឺកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ពី 
0% មៅ 100%

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• រានបិេ
• ប្សអាប់
• េួឺ—លំនាមំែង្

រយៈមពលពនួឺខាងមប្កាយកាដា រ្ុ្មៅមលង AC អនុញ្្ញ តមអាយកំែត់រយៈមពលពនួឺខាងមប្កាយកាដា រ្ុ្មៅមពលណែលអាដាប់េ័រ AC រានភ្្ជ ប់ជា្ួយនឹងប្បព័ន្ធ។ រយៈមពលពនួឺខាងមប្កាយកាដា រ្ុ្
មានប្បសិេ្ធភ្ពណតមពលណែលពនួឺខាងមប្កាយរានមបងកណតបាុមណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល
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រយៈមពលពនួឺខាងមប្កាយកាដា រ្ុ្មៅមលងថ្ម អនុញ្្ញ តមអាយកំែត់រយៈមពលពនួឺខាងមប្កាយកាដា រ្ុ្ មៅមពលណែលប្បព័ន្ធកំពុងែំមែងរការមៅមលងថ្ម។ រយៈមពលពនួឺខាងមប្កាយកាដា រ្ុ្
មានប្បសិេ្ធភ្ពណតមពលណែលពនួឺខាងមប្កាយរានមបងកណតបាុមណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

ឧបករែ៍ម្សេងៗ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ម្សេងៗមៅមលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖

• មបងកកាម្ារ៉—លំនាមំែង្
• មបងក្ុខង្រការពារការធួាក់ប្ដាយថាសរឹង—លំនាមំែង្
• មបងកកាតឌីជីថលសុែតថាិភ្ព (SD) —លំនាមំែង្
• កាតប៊ូតឌីជីថលសុែតថាិភ្ព (SD)

• ្ាូែអានណតកាតឌីជីថលសុែតថាិភ្ពបាុមណាោ ះ

ជមប្្ងសមអប្កង់ ែីមែអូ
តារ៉ង 27. ែីមែអូ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កប្្ិតពនួឺ LCD អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិតពនួឺមអប្កង់មដាយណ្្អកមៅមលងប្បេពថា្ពល។ មៅមលងថ្ម (50% គឺតា្លំនាំមែង្) និង មៅមលង AC 
(100 % គឺតា្លំនាំមែង្)។

សន្តិសុខ
តារ៉ង 28. សន្តិសុខ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គង (admin)។

ការបញចេូលមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់គឺ៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្មហងយ។

្ំណា:ំ ្ំមពាះការឡក្ូលមលងកេី្ួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូែរានសមា្គ ល់ថា "្ិនរានកំែត់"។ ែូម្នែះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់ជាមលងកែំបូងមៅមពលអនែកឡក្ូល មហងយបនាទា ប់្កអនែកអា្
ផួ្ស់ប្តូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

System Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់គឺ៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖
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្ុ្ OK មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្មហងយ។

្ំណា:ំ ្ំមពាះការឡក្ូលមលងកេី្ួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូែរានសមា្គ ល់ថា "្ិនរានកំែត់"។ ែូម្នែះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់ជាមលងកែំបូងមៅមពលអនែកឡក្ូល មហងយបនាទា ប់្កអនែកអា្
ផួ្ស់ប្តូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

Strong Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបង្ខំជមប្្ងសមៅជាកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំងជានិ្ចេ។

• មបងកការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាងំ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

Password Configuration អនែកអា្កំែត់្ំនួនតួននពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែក។ អប្ប = 4, អតិ = 32

Password Bypass អនុញ្្ញ តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនែុងមៅមពលងកំែត់អំឡុងមពលចាប់ម្្តង្ប្បព័ន្ធមឡងង ែិញ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយ៖

• បិេ—លំនាមំែង្
• រំលងការចាប់ម្ដាង្មឡងងែិញ

Password Change អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់ប្តូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។

• អនុញ្្ញ តឲ្យពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្គប់ប្គងផួ្ស់ប្តូរ

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Non-Admin Setup Changes អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ថាមតងប្តូែកំែត់ជមប្្ងសែំមឡងងប្តូែរានអនុញ្្ញ តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។ ប្បសិនមបងបិេជមប្្ងសែំមឡងងប្តូែរានចាក់មស្រមដាយពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គង។

• អនុញ្្ញ តឲ្យគនួឹះផួ្ស់ប្តូរឥតណខសេផួ្ស់ប្តូរ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

UEFI Capsule Firmware 
Updates

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS តា្រយៈកញចេប់អាប់មែតកាប់ស៊ុល UEFI ។

• អាប់មែតហ្វឺ្ណែរកាប់ស៊ុល UEFI

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

សន្តិសុខ TPM 1.2/2.0 អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូឌុលមែេិកាណែលេុក្ិត្ត (TPM) អំឡុងមពល POST ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• TPM On—លំនាមំែង្
• សមា្អ ត
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលរានមបងក —លំនាំមែង្
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលរានបិេ
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណែលជប្្ះ
• ការមបងកបញ្្ជ ក់—លំនាំមែង្
• មបងកកណនួងស្តុកប្គាប់្ុ្—លំនាំមែង្
• SHA-256—លំនាមំែង្

Computrace (R) អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងកែំមែងរការ ឬបិេសូហ្វណែរ Computrace (តា្ដានកុំព្យូេ័រ) ជាជមប្្ងស។ ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• បិេែំមែងរការ
• បិេ
• មបងកែំមែងរការ—លំនាមំែង្

OROM Keyboard Access (ការ
្ូលមប្បងប្រាស់កា្ត រ្ុ្ OROM)

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេមអប្កង់ជមប្្ងសកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធតា្រយៈកា្ត រ្ុ្្ួូែកាត់កនែុងមពលប៊ូត

• មបងក—លំនាំមែង្
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

• បិេ
• មបងក្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្្ញ តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកមប្បងពីការ្ូលបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។

• ចាក់មស្ការកំែត់អនែកប្គប់ប្គង

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបិេការគាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្

• មបងកការបិេពាក្យសមា្ង ត់ម្ (Enable Master Password Lockout)

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

្ំណា:ំ ពាក្យសមា្ង ត់របស់ប្ដាយថាសរឹងប្តូែណតរានលុបមចាល ្ុននឹងការកំែត់អា្ប្តូែរានផួ្ស់ប្តូរ។

ការកាត់បនថាយសន្តិសុខ SMM អនុញ្្ញ តមអាយអនែកមបងក ឫបិេការការពារបណនថា្នន UEFI ការកាត់បនថាយសុែតថាិភ្ពSMM ។

• ការកាត់បនថាយសន្តិសុខ SMM

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព
តារ៉ង 29. ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្្ញ តមអាយអនែកមបងកមអាយែំមែងរការ ឫបិេ្ិនមអាយែំមែងរការ ្ុខង្រប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព។

• មបងកការប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព—លំនាមំែង្

្ាូែប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព ការណកណប្បមលង្ាូែែំមែងរការប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព នឹងមធ្វងមអាយមានការផួ្ស់ប្តូរនូែលក្ខែៈប៊ូតមានសុែតថាិភ្ពណែលអនុញ្្ញ តមអាយមានការងយតន្ួមលង
ហតថាមលខាប្ដាយែឺ UEFI ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្ាូែដាកពប្ង្យ—លំនាំមែង្
• ្ាូតស្ែនក្្ម

Expert Key Management មបងក ឬបិេ Expert Key Management (ការប្គប់ប្គង ប្គាប់្ុ្ជំនាញ)

• មបងក្ាូែតា្តប្្ូែការ

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ជមប្្ងសការប្គប់ប្គងប្គាប់្ុ្្ាូែតា្តប្្ូែការមានែូ្ជា៖

• PK—លំនាមំែង្
• KEK

• db

• dbx
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ជមប្្ងសមអប្កង់បណនថា្សប្មាប់ការពារសូហ្វណែរ Intel

តារ៉ង 30. Intel Software Guard Extensions

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្ដាល់នូែបរិស្ថា នណែលមានសុែតថាិភ្ពសប្មាប់ែំមែងរការកូែ/រក្សាេុកព័ត៌មានរមសងបមៅកនែុងបរិបេ OS សំខាន់។ ជមប្្ងស
ទាងំមនះរួ្មាន៖

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• រានមបងក
• Software controlled (ប្គប់ប្គងមដាយសូហ្វណែរ)—លំនាំមែង្

េំហំអង្គ្ងចាំបណនថា្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(េំហំអង្គ្ងចាំរក្សាេុកបណនថា្របស់ 
SGX) ។ ជមប្្ងសទាងំមនះគឺ៖

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុែត្ត
តារ៉ង 31. ការអនុែត្ត

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបង្ហា ញថាមតងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ រានមបងកសនែូល្ួយ ឬទាំងអស់។ ក្្ម ែិធី្ួយ្ំនួននឹងែំមែងរការកាន់ណតល្អជា្ួយនឹងការបណនថា្សនែូល។

• ទាងំអស់—លំនាមំែង្
• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep អនុញ្្ញ តមអាយអនែកបិេឫមបងក្ុខង្រ Intel SpeedStep ននប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

• មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្ថា នភ្ព្ិនែំមែងរការរបស់អង្គ្ងចាំបណនថា្។

• ស្ថា នភ្ព C

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្្ញ តមអាយអនែកបិេឫមបងក្ុខង្រ HyperThreading កនែុងអង្គែំមែងរការ។

• រានបិេ
• មបងក—លំនាំមែង្
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ការប្គប់ប្គងថា្ពល
តារ៉ង 32. ការប្គប់ប្គងថា្ពល

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យមបងកមដាយស្វ័យប្បែត្តិមៅមពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូែរានភ្្ជ ប់។

• ភ្ញា ក់មៅមលង AC

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

មបងក Intel Speed Shift 
Technology (បម្ចេកែិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ុខង្របម្ចេកែិេ្យា Intel Speed Shift ។

• មបងក—លំនាំមែង្

Auto On Time អនុញ្្ញ តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យូេ័រប្តូែមបងកមដាយស្វ័យប្បែត្តិ។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• បិេ—លំនាមំែង្
• មរសងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងមធ្វងការ
• មប្ជងសនថ្ង

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

USB Wake Support អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចា។ំ

• Enable USB Wake Support

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ភ្ញា ក់មៅមលង LAN ជមប្្ងសមនះអនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យូេ័រមបងកពីស្ថា នភ្ពបិេមៅមពលេេួលរានសញ្្ញ ែពិមសសពី LAN ។ ការភ្ញា ក់ពីស្ថា នភ្ពរង់ចាគំឺ្ិនបាះពាល់មដាយការកំែត់មនះមឡងយ មហងយប្តូែណតរានមបងកមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ លក្ខែៈ
ពិមសសមនះមធ្វងការណតមៅមពលកុំព្យនេ័រប្តូែរានភ្្ជ ប់មៅថា្ពល AC ណតបាុមណាោ ះ។

• បិេ—លំនាមំែង្ - ្ិនអនុញ្្ញ តឲ្យប្បព័ន្ធមបងកមដាយសញ្្ញ ពិមសសពី LAN មៅមពលងេេួលសញ្្ញ ែភ្ញា ក់ព ីLAN ឬ LAN ឥតណខសេ។
• LAN បាុមណាោ ះ - អនុញ្្ញ តឲ្យប្បព័ន្ធមបងកមដាយសញ្្ញ ែ LAN ពិមសស

បិេ Sleep (ការមែក) ជមប្្ងសមនះកាត់បនថាយការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC មៅមពលមប្បងប្រាស់ខួាងំ។

Peak Shift អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបួុកការ្ូលមៅស្ថា នភ្ពមែកមៅកនែុងបរិយ៉កាស OS ។

Advanced Battery Charge 
Configuration

ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ មដាយមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង ែិធីស្កស្តង់ដា និងបម្ចេកមេសម្សេងមេសត និងកនែុងអំឡុងមពលមប្ៅមមាា ងមធ្វងការមែង្្បីបមងតងនអាយុថ្ម។

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម្្្បង អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាងំមនះគឺ៖

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• សប្្ប—លំនាមំែង្
• សដាង់ដារ — ស្កថ្មមពញកនែុងអប្តាស្តង់ដារ។
• ស្កមលនន— ស្កកនែុងរយៈមពលខួីមដាយមប្បងប្រាស់បម្ចេក ែិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
• មប្បងណត AC

• តា្តប្្ូែការ

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្្តង្្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ូែការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថ្មតា្តប្្ូែការ។

្ំណា:ំ ្ាូែស្កថ្មទាំងអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្គប់ប្បមេេរានមេ។ មែង្្បីមបងកជមប្្ងសមនះ សូ្បិេជមប្្ងស Advanced Battery Charge Configuration (ការកំែត់
រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់) ។
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ឥរិយ៉បថ POST

តារ៉ង 33. ឥរិយ៉បេ POST

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំមឡងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាដាប់េ័រថា្ពលជាក់ោក់។

• មបងកការប្ពមានពីអាដាប់េ័រ —លំនាមំែង្

Fn Lock Options អនុញ្្ញ តឲ្យមានការមប្បងប្រាស់ប្គាប់្ុ្្ួូែកាត់ Fn + Esc មែង្្បីបិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ ់F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់ដារ និង្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ មបងអនែកបិេ្ុខង្រមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេមបងកនូែ្ុខង្រនន
ប្គាប់្ុ្ទាំងមនះមេ។

• ចាក់មស្ Fn—លំនាំមែង្

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• Lock Mode Disable/Standard (្ាូែចាក់មស្ បិេ/សដាង់ដារ)
• Lock Mode Enable/Secondary (្ាូែចាក់មស្ មបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមដាយរំលងជំហានឆបគានែ ្ួយ្ំនួន។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• បប្ងន្ជាអប្បរមា
• ហ្មត្ត់—លំនាមំែង្
• ស្វ័យប្បែត្តិ

Extended BIOS POST Time អនុញ្្ញ តិឲ្យអនែកបមងតងតការពន្យាមពល្ុនប៊ូតបណនថា្។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 0 ែិនាេី—លំនាមំែង្
• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី

ឡូមហា្គ មពញមអប្កង់ អនុញ្្ញ តមអាយបង្ហា ញនូែឡូមហា្គ មពញ មបងសិនជារូបភ្ពរបស់អនែកមានេំហំបាុនគុែភ្ពបង្ហា ញមអប្កង់។

• អនុញ្្ញ តឡូមហា្គ មពញមអប្កង់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្្ញ តមអាយអនែកមប្ជងសមរីសជមប្្ងសម្សេងៗមែង្្បីបញរប់, បញ្្ជ ក់ និងរង់ចាំការបញចេូល, បន្តរមពលមានការ្្តល់ែំែឹង ណតបញរប់មពលមានបញ្ហា , ឫក៏បន្តមទាះមានការ្្តល់ែំែឹង ឬកំហុសក៏មដាយមៅមពលែំមែងការ POST។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្្តល់ែំែឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស—លំនាំមែង្
• បន្តមពលមានការប្ពមាន
• បន្តមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

ឆួងកាត់អាសយដា្ឋ ន MAC -ឆួងកាត់ ្ុខង្រមនះរានជំនួសអាសយដា្ឋ ន NIC MAC ខាងមប្ៅ ជា្ួយនឹង អាសយដា្ឋ ន MAC ្កពីប្បព័ន្ធ។

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• Passthrough MAC Address—លំនាមំែង្
• រានរួ្បញចេូលអាសយដា្ឋ ន NIC 1 MAC

• រានបិេ
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ការគាបំ្េនិ្្មិតក្្ម
តារ៉ង 34. ការគាបំ្េនិ្្មិតក្្ម

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Virtualization បញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត, VMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្តថាភ្ពហាែណែរបណនថា្ណែល្ដាល់មដាយ Intel Virtualization 
Technology (បម្ចេកែិេ្យានិ្្មិត Intel) ។

• មបងក Intel Virtualization Technology

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

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

• មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

ជមប្្ងសប្បព័ន្ធឥតណខសេ
តារ៉ង 35. ឥតណខសេ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កុងតាក់គា្ម នណខសេ អនុញ្្ញ តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ប្តូែរានប្គប់ប្គងមដាយកុងតាក់ឥតណខសេ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• WLAN

• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

Wireless Device Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

ជមប្្ងសទាំងមនះគឺ៖

• WLAN

• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកតា្លំនាំមែង្។

ការណថទាំ
តារ៉ង 36. ការណថទាំ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្មេ។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

BIOS Downgrade អនុញ្្ញ តមអាយអនែកមធ្វងការប្តលប់មៅកាន់ហ្វឺ្ណែរប្បព័ន្ធ។

• អនុញ្្ញ តិមអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាំមែង្។

Data Wipe អនុញ្្ញ តមអាយអនែកលុបមចាលនូែេិននែន័យយ៉ា ងមានសុែតថាិភ្ពពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងទាំងអស់។

• លុបមចាលមៅមពលប៊ូតបនាទា ប់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្មេ។

ការស្្ត រ Bios មឡងងែិញ ការស្្ត រ BIOS មឡងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់តា្លំនាមំែង្។ អនុញ្្ញ តមអាយមធ្វងការស្្ត រ BIOS ណែលខូ្ ពីឯកស្រទាញយករានមៅមលងHDD ឫក៏ USB ខាងមប្ៅ។

ការស្្ត រ BIOS មឡងងែិញមដាយស្វ័យប្បែត្តិ— អនុញ្្ញ តមអាយអនែកទាញយក BIOS មដាយស្វ័យប្បែត្តិ។

្ំណា:ំ ការស្្ត រ BIOS មឡងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង ្ិនគួរមបងកមអាយែំមែងរការមនាះមេ។

ណតងណតប្តនតពិនិត្យការរួ្បញចេូលគានែ —មធ្វងការប្តនតពិនិត្យរ៉ល់មពលប៊ូត។

កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 37. កំែត់មហតុបណាដា ញ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ប្ពឹត្តិការែ៍ BIOS អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍ POST ននការែំមឡងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការែ៍កំមៅ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(កំមៅ) ននការែំមឡងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការែ៍ថា្ពល អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(ថា្ពល) ននការែំមឡងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ែំមណាះប្ស្យប្បព័ន្ធ SupportAssist

តារ៉ង 38. គុែភ្ពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កប្្ិតននការស្ដា រមឡងងែិញនន OS មដាយស្វ័យប្បែត្តិ ប្គប់ប្គងលំហូរប៊ូតមដាយស្វ័យប្បែត្តិសប្មាប់កុងសូលគុែភ្ពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist និងសប្មាប់ឧបករែ៍ស្្ត រមឡងង ែិញរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• បិេ
• 1

• 2—លំនាមំែង្
• 3

ការស្ដា រមឡងងែិញនន OS SupportAssist ជមប្្ងសមនះមបងក ឬបិេលំហូរប៊ូតសប្មាប់ឧបករែ៍ស្ដា រមឡងងែិញនន SupportAssist OS កនែុងករែីមានកំហុស្ួយ្ំនួនមកងតមឡងង។

26 ការែំមឡងងប្បព័ន្ធ
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ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធឺែិត សូ្ណស្វងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង ែិកតយបប្តជាែេំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុ្ហ៊ុន Dell ្្តល់នូែជមប្្ងសមសងគាំប្េតា្េូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជមប្្ងសទាំងមនះអា្ណប្បប្បនលមៅតា្ប្បមេស និង្លិត្ល មហងយនិងមសងក្្ម្ួយ្ំនួនប្បណហលជា្ិនអា្មានមៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ មែង្្បីទាក់េង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell ្ំមពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគាបំ្េណ្នែកបម្ចេកមេស ឬ
ការបមប្្ងមសងអតិថិជន៖

1 ្ូលម្ងលមគហេំព័រ Dell.com/support។
2 មប្ជងសយកប្បមេេគាបំ្េរបស់អនែក។
3 ម្ទាបងផ្ទា ត់ប្បមេស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមេស/តំបន់ មៅខាងមប្កា្ននេំព័រមនះ។
4 មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬគាបំ្េណែលស្ប្សបណ្្អកមៅតា្តប្្ូែការរបស់អនែក។
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