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ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
1. ភា្ជ ប់មៅអាដាប់េ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា ំមែង្្បីរក្សាថា្ពលថ្ម ប្តូែដាក់ថ្មកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។ ភា្ជ ប់អាដាប់េ័រថា្ពល និង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពលមែង្្បីមបងកកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

្ំណា ំបនាទា ប់ពីមបងក និងែំមងងងកុំព្យូេ័រមលងកែំបូង កុំព្យូេ័រអា្មបងកនបនតាបនាទា ប់មដាយប្រាន់ណតមបងកមអប្កង់ពីេីមងំបិេ។

2. បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។
សប្មាប ់Ubuntu ៖

មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ សប្មាប់ព័ត៌មានអំពីការែំមងងង និងការកំែត ់Ubuntu សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង្ូលដា្ឋ ន SLN151664 និង SLN151748 ម្រយៈ www.dell.com/support។

សប្មាប់ Window ៖មធវេងម្ការណែនាណំែលបង្ហា ញមៅមលងមអប្កង់មែង្្បីបញចេប់ការែំមងងង ។ មៅមពលកំពុងតម្ួងង Dell ណែនាំថា អនែក៖

• ភា្ជ ប់មៅបណាតា ញមែង្្បីអាប់មែតែីនែូ

្ំណា ំមបងអនែកកំពុងភា្ជ ប់មៅបណាដា ញឥតណខសេណែលមានសុែត្ថិភាព សូ្ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់ការ្ូលមប្បងបណាដា ញឥតណខសេមៅមពលមសនែងសុំ។

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

3. ណសវេងរក និងមប្បងក្្ម ែិធី Dell ពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្របស់ Windows

មរ៉ង 1. ណសវេងរកក្្ម ែិធី Dell

ក្្មែិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

My Dell (Dell របស់ខ្ញុំ)

េីមងំកណាតា លសប្មាប់ក្្ម ែិធី Dell សំខាន់ៗ អត្ថបេជំនួយ និង ព័ត៌មានសំខាន់ម្សេងៗមេសតសតាីពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។ ងក៏្តាល់ែំែងងែល់អនែកពី
ស្្ថ នភាពននការធានា មប្រងងបនួាស់ណែលប្តូែរានណែនា ំនិង សូមហវេណែរណែលអា្មធវេងការអាប់មែតរាន ។

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកន្ួយ Dell ។

1

ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក 5

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln151664/how-to-install-ubuntu-linux-on-your-dell-pc?lang=en#Configuring_the_Ubuntu_install
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln151748/how-to-configure-ubuntu-linux-after-its-first-installed-on-your-dell-pc
https://www.dell.com/support


ក្្មែិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណែររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកមដាយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា ំបនតា ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមដាយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកន្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្ដាយមែីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្្មែិធីសូហវេណែរែូ្នសូហវេណែរណែលប្តូែរាននែ បាុណនតា្ិនរានែំមងងងន្ុនមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

6 ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក



េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ
• េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិែ្ឋភាពកណនួងដាក់រាតនែ
• េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្
• ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់

េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ

រូប 1. េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ

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

2
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េិែ្ឋភាពខាងម្វេង

រូប 2. េិែ្ឋភាពខាងម្វេង

• រន្ធអាដាប់េ័រថា្ពល
• រន្ធ HDMI 2.0
• រន្ធ USB ជំនាន់ 3.1 ្ំនួន 1
• រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បមេេ C)

េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ

រូប 3. េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. ឧបករែ៍អានកាត MicroSD
2. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1
3. ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល

8 េិែ្ឋភាពអំពីតួ



េិែ្ឋភាពកណនួងដាក់រាតនែ

រូប 4. េិែ្ឋភាពកណនួងដាក់រាតនែ

1. ប៊ូតុងថា្ពលន្ួយក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែណែលនជមប្្ងសអា្មានឬអត់
2. កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
3. បនទាះបាះ

េិែ្ឋភាពអំពីតួ 9



េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្

រូប 5. េិែ្ឋភាពខាងមប្កា្

1. ឧបករែ៍បំពងសំមងង
2. សួ្កយីមហាមសងក្្ម
3. បំពង់ខ្យល់

ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់
្ំណា ំតួអកសេរមៅមលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យមលងការកំែត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណែលប្តូែរានមប្បងសប្មាប់្ួូែកាត់មៅណតមានែូ្រានែ មៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាងំអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + Esc បិេមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ

Fn + F2 បន្ថយកប្្ិតសំមងង

Fn + F3 បមងតងនកប្្ិតសំមងង

Fn + F4 ចាក់/ផ្្អ ក

Fn + F6 បន្ថយកប្្ិតពនួជា
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ប្រាប់្ុ្ បរិយ៉យ

Fn + F7 បមងតងនកប្្ិតពនួជា

Fn + F8 បតាូរមៅមអប្កង់ខាងមប្ប

Fn + F10 ថតន្ទាមអប្កង់

Fn + F11 េំព័រមែង្

Fn + F12 េំព័របញចេប់
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លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 3. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

សំែុំឈីប Intel Coffee Lake-H Refresh

មល្បងនបងស DRAM រហូតែល់ DDR4-2666 MHz

FLASH EPROM SP1 BIOS ROM

PCIe bus PCIe 3.0 x1 985 MB/s (8 GT/s)

អង្គែំមែងរការ
្ំណា ំ្ំនួនអង្គែំមែងរការ្ិនណ្ននរង្វេ ស់ននការែំមែងរការមេ។ ការមានអង្គែំមែងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ណប្បប្បនលម្តំបន់/ប្បមេស។

មរ៉ង 4. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអង្គ្ងចាំ

ប្បមេេ UMA ប្កាហវេិក

Intel Core i5-9300H ជំនាន់េី 9 (45 W រហូតែល់ 4.1 GHz, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 8 MB, ្ំនួនសនែូល 4, ្ំនួនមប្សត 
8)

Intel UHD Graphics 630

Intel Core i7-9750H ជំនាន់េី 9 (45 W រហូតែល់ 4.5 GHz, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 12 MB, ្ំនួនសនែូល 6, ្ំនួនមប្ស
ត 12)

Intel UHD Graphics 630

Intel Core i9-9880H ជំនាន់េី 9 (45 W រហូតែល់ 4.8 GHz, ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 16 MB, ្ំនួនសនែូល 8, ្ំនួន
មប្សត 16)

Intel UHD Graphics 630

អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បបរមា 8 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ រន្ធ SODIMM ពីរ

រានរាបំ្េអង្គ្ងចាំអតិបរមាកនែុង្ួយរន្ធ 16 GB

ជមប្្ងសអង្គ្ងចាំ • 8 GB
• 16 GB
• 32 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានរាបំ្េ • 8 GB DDR4 មៅ 2666 MHz (1 x 8 GB និង 2 x 4 GB)
• 16 GB DDR4 មៅ 2666 MHz (2x 8 GB)
• 32 GB DDR4 មៅ 2666 MHz (2 x 16 GB)
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ ឆាណនលមេវេ DDR4

មល្បងន 2666 MHz

ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អនែករាបំ្េការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណា្ួយែូ្ខាងមប្កា្៖

• ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ្ួយ
• រន្ធប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280 (SSD)
• ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ្ួយ និងប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280 ្ួយ
• ប្ដាយយថាសរឹង 2.5 អុីញ្ួយ និងអង្គ្ទាុក M.2 2230/2280 Intel Optane ្ួយ

អង្គ្ទាុកេិននែន័យបឋ្របស់កុំព្យូេ័រខុសរានែ មៅម្ការការកំែត់អង្គ្ទាុកេិននែន័យ។ សប្មាប់កុំព្យូេ័រណែលមានប្ដាយ M.2 មនាះប្ដាយ M.2 រជានប្ដាយបឋ្។

មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្ទាុក

ប្បមេេ កមតា សំែុំណបបបេ អនតារ្ុខ ស្ត្ថភាព

ប្ដាយថាសរឹង 2.5 អុីញ្ួយ 2.5 អុីញ SATA AHCI រហូតែល់ 6 Gbps រហូតែល់ 2 មតរ៉ា នប

ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230/2280 ្ួយ M.2 PCIe ជំនាន់េី 3.0x4 NVMe រហូតែល់ 32 
Gbps

រហូតែល់ 512 ជីកានប

អង្គ្ទាុក M.2 2230/2280 Intel Optane 
្ួយ

M.2 PCIe ជំនាន់េី 3.0x4 NVMe រហូតែល់ 32 
Gbps

រហូតែល់ 512 ជីកានប

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 7. ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

លក្ខែៈពិមសស លក្ខែៈបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ផ្ទា ំង M.2 • រន្ធ M.2 2230 ្ួយ សប្មាប់ WLAN
• រន្ធ M.2 2280/2230/2242 ្ួយ សប្មាប់ប្ដាយស្្ថ នភាពរឹង/Intel Optane
• រន្ធ M.2 2280 ្ួយ សប្មាប់ PCI-E SSD

ឧបករែ៍អានកាតម្មឌស
មរ៉ង 8. លក្ខែៈបម្ចេកមេសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ រន្ធ SD-card ្ួយ

កាតណែលរានរាបំ្េ Micro Secure Digital (mSD)

អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3254

ប្បមេេ អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់

ឧបករែ៍បំពងសំមងង មសតារីអូ 2.0
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អនតារ្ុខ • ឧបករែ៍ចាក់សម្ួងសកល

• កាសមសតារីអូ
• កាសមសតារីអូ (CTIA និង OMTP)
• មសតារីអូ្ូល/មសតា រីអូម្ញ
• ្ីប្កូហវេូន្ូល

• ណខសេមដាតសប្មាប់កាសប៊ូតុង 3

• អនុមោ្ម្ Microsoft Windows និង Google

អំេួីឧរាល័រខាងកនែុង 2 W (RMS) កនែុង្ួយឆាណនល

កាតែីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសកាតែីមែអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បមេេ ប្បមេេអង្គ្ងចាបំ្កាហវេិក ស្ត្ថភាព ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប រុែភាពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD Graphics 
630

UMA
Intel Core i5/i7/i9 
ជំនាន់េី 9 អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក HDMI 2.0 4096 x 2160

NVIDIA GeForce 
GTX 1050

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ GDDR5
3 GB

NA NA

NVIDIA GeForce 
GTX 1650

ណ្នែកដា្់ៗពីរានែ GDDR5 4 GB NA NA

កាម្រ៉ា
មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនកាម្រ៉ា ្ួយ

េីមងំ កាម្រ៉ា ្ុខ

រុែភាពបង្ហា ញ • រូបភាពហនែងង៖ 0.92 ម្ហា្គ េិកណសល
• ែីមែអូ៖ 1280x720 (HD) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ប្េូង 74.9 ែជាមប្ក

ប្បមេេ កាម្រ៉ា  HD RGB

ប្បមេេអង្គញាែ បម្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ CMOS

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 12. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្មែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ រន្ធ SD-card ្ួយ

USB • រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 ្ំនួនបី
• រន្ធ Thunderbolt 3 (USB ប្បមេេ C) ្ួយ

សនតាិសុខ ្ិនមាន
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រន្ធែកឃីង ្ិនរាបំ្េ

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តម្សក (រួ្បញចេូលកាសមលងកលល និង្ីប្កូហវេូន) ្ួយ។

រន្ធអាដាប់េ័រថា្ពល DC-in 4.5 ្្ x 2.9 ្្ ្ួយ

ែីមែអូ HDMI 2.0

អាដាប់ធ័របណាតា ញ ្ិនមាន

ក្្មែិធីអាន SIM កាត ្ិនមាន

ឥតណខសេ
មរ៉ង 13. ជមប្្ងសឥតណខសេ

ជមប្្ងសឥតណខសេ

Intel Wireless-AC 9560, 802.11ac + ប៊ួូធូស 5.0

Dell Qualcomm QCA61x4A, 802.11ac

មអប្កង់
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ រុែភាពបង្ហា ញខ្ពស់មពញ (FHD) Ultra High Definition (UHD)

ក្្ពស់ (តំបន់សក្្ម) 350.70 ្្ (13.81 អុីញ) 350.70 ្្ (13.81 អុីញ)

េេងង (តំបន់សក្្ម) 205.70 ្្ (8.10 អុីញ) 205.70 ្្ (8.10 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 394 ្្ (15.51 អុីញ) 394 ្្ (15.51 អុីញ)

រុែភាពបង្ហា ញមែង្ 1920 x 1080 (FHD, ្ិនបាះ) 3840 x 2160 (UHD ្ិនបាះ)

អាងំតង់សុីមត/ពនួជា (ធ្្មម) 300 nits 400 nits

អប្មរីម្វហវេស 60 Hz 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្តាក (អប្បរមា) 80/80 +/- ែជាមប្ក 80/80 +/- ែជាមប្ក

ការម្ងលពី្ុំបញររ (អប្បរមា) 80/80 +/- ែជាមប្ក 80/80 +/- ែជាមប្ក

ប្រាប់ពែ៌សរុប 72% (NTSC) 100% (Adobe)

សមាមាប្តភាព្ទាុយរានែ 600:1 800:1

កប្្ិតេីកណសល 0.17925 ្្ 0.08964 ្្

ការប្បឆំាង្ំណាងំពនួជា vs រូបរ៉ងេួជារមោង ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា

ជមប្្ងសការបាះ ្ិនរាបំ្េ ្ិនរាបំ្េ
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កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាតា រ្ុ្

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ំនួនប្រាប់្ុ្ • អាម្រិក៖ 101
• ្ប្កេពអង់មរួស៖ 102
• ជបាុន៖ 105

េំហំ េំហំមពញ

• X= 331.20 ្្
• Y= 106.60 ្្

កាដា រ្ុ្មានពនួជាមេួងងខាងមប្កាយ មាន

េប្្ង់ QWERTY

បនទាះបាះ
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបនទាះបាះ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

រុែភាពបង្ហា ញ • ម្ដាក៖ 3211
• ឈរ៖ 2431

ែិមាប្ត • េេងង៖ 4.13 អុីញ (105 ្្)
• កំពស់៖ 3.14 អុីញ (80 ្្)

ពហុបាះ រាបំ្េប្មា្ 10

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
មរ៉ង 17. ប្បព័ន្ធែំមែងរការ

រាបំ្េប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាបំ្េ • Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu

ថ្ម
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកថ្ម

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ លី្ូ្អុីយាូង 3 ប្រាប់ (56 WHr) លី្ូ្អុីយាូង 6 ប្រាប់ (97 WHr)

ខានែ ត • េេងង៖ 72 ្្ (2.835 អុីញ)
• ក្្ពស់៖ 223.4 ្្ (8.795 អុីញ)
• ជមប្ៅ៖ 7.2 ្្ (0.283 អុីញ)

• េេងង៖ 72 ្្ (2.835 អុីញ)
• ក្្ពស់៖ 330.7 ្្ (13.02 អុីញ)
• ជមប្ៅ៖ 7.2 ្្ (0.283 អុីញ)

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 0.245 រ.ក (0.54 មផ្ន) 0.367 រ.ក (0.82 មផ្ន)

កមួាងំនែាូល៍ 11.40 VDC 11.40 VDC
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អាយុកាលជីែិត ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈមពលស្កថ្មមៅមពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) 4 មមាា ង
្ំណា ំប្រប់ប្រងមពលមែោស្កថ្ម មថរមែោ មពលចាប់ម្តាង្ និងមពលបញចេប់ ម្សេងៗមេសត មដាយ
មប្បងប្រាស់ក្្ម ែិធ ីDell Power Manger (អនែកប្រប់ប្រងថា្ពល Dell) 
។

4 មមាា ង
្ំណា ំប្រប់ប្រងមពលមែោស្កថ្ម មថរមែោ មពលចាប់ម្តាង្ និងមពលបញចេប់ ម្សេងៗមេសត 
មដាយមប្បងប្រាស់ក្្ម ែិធី Dell Power Manger (អនែកប្រប់ប្រង
ថា្ពល Dell) ។

រយៈមពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំនក់ោក់ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពល
ខួាងំនក់ោក់

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ ែំមែងរការ 0 °C មៅ 70°C (32°F មៅ 158°F) 0 °C មៅ 70°C (32°F មៅ 158°F)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖ រក្សាេុក -20°C មៅ 65°C (-4°F មៅ 149°F) -20°C មៅ 65°C (-4°F មៅ 149°F)

ថ្មប្រាប់សំណបាត CR2032 CR2032

អាដាប់េ័រថា្ពល
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាដាប់េ័រថា្ពល

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ប្បមេេ E90W E130W

អងតត់្ចេិត (ឧបករែ៍ភា្ជ ប់) 4.5 ្្ x 2.9 ្្ 4.5 ្្ x 2.9 ្្

កមួាងំែូលមេួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

្រនតាមេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.5 A 2.5 A

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

្រនតាមេួងងម្ញ 4.62 A (បនតា) 6.7A (បនតា)

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍មេួងង្ូល 19.5 VDC 19.5 VDC

េ្្ងន់ 0.33 រ.ក (0.72 មផ្ន) 0.52 រ.ក (1.14 មផ្ន)

ខានែ ត 32 x 52 x 128 ្្ (1.3 x 2.0 x 5.0 អុីញ) 25.1 x 76.2 x 154.7 ្្ (1.0 x 3.0 x 6.1 អុីញ)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (កំពុងែំមែងរការ) 0°C មៅែល់ 40°C (32°F មៅែល់ 104°F) 0°C មៅែល់ 40°C (32°F មៅែល់ 104°F)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព (្ិនកំពុងែំមែងរការ) - 40°C មៅ 70°C (-40°F មៅ 158°F) -40°C ែល់ 70°C (-40°F ែល់ 158°F)

ែិមាប្ត និងេ្្ងន់
មរ៉ង 20. ែិមាប្ត និងេ្្ងន់

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ក្្ពស់ ក្្ពស់ខាង្ុខ - 0.70 អុីញ (18 ្្)

ក្្ពស់ខាងមប្កាយ - 0.78 អុីញ (20 ្្)

េេងង 14.09 អុីញ (358 ្្)

ជមប្ៅ 9.44 អុីញ (240 ្្)
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លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 1.9 រ.ក (4.18 មផ្ន)
្ំណា ំេ្្ងន់ននកុំព្យូេ័របស់អនែកណប្បប្បនលមៅម្ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធមៅមពលបញ្្ជ េិញ និងភាពណប្បប្បនលមៅមពល្លិត។

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

មរ៉ង 21. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

កំពុងែំមែងរការ ការរក្សាេុក

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

បណប្្បប្្នលសំមែង្ (អតិបរមា) 10% មៅ 80% (្ិនកក)
្ំណា ំសីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្នអតិបរមា = 26°C

10% មៅ 95% (្ិនកក)
្ំណា ំសីតុែហា ភាព្ំែុ្សំមែង្នអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) 105 G † 40 G‡

Altitude (អតិបរមា) -15.2 ្ រហូតែល់ 3048 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល់ 10,000 ហវេីត) -15.2 ្ រហូតែល់ 10,668 ្ (-50 ហវេីត រហូតែល ់35,000 ហវេីត)

* រានងស់ណែងមដាយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងមប្បង។

‡ រានងស់ណែងមដាយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលកលលប្ដាយថាសរឹងស្ថិមៅេីមំងមៅមស្ងប្។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 22. សនតាិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ាូឌុលក្្មែិធីណែលេុក្ិតតា (TPM) 2.0 រានរាបំ្េ

Firmware TPM រានរាបំ្េ

រាបំ្េ Windows Hello រានរាបំ្េ

ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ (មៅមលងប៊ូតុងថា្ពល) នជមប្្ងស

សូហវេណែរសនតាិសុខ
មរ៉ង 23. សូហវេណែរសនតាិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

ែំមណាះប្ស្យសនតាិសុខ Intel

• Intel Power Optimizer (CPPM)
• បម្ចេកែិេ្យា Intel Rapid Start
• ការអាប់មែត Active Resume BIOS
• បម្ចេកែិេ្យា Identity Protection Technology 2012 (IPT)
• បម្ចេកែិេ្យា Intel Smart Sound Technology
• បម្ចេកែិេ្យា Intel vPRO Technology

រានរាបំ្េ

អនុមោ្ម្ Windows Hardware Quality Labs (WHQL) មាន

18 លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស



លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

អនុមោ្ម្ Energy Star មាន
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សូហវេណែរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាំប្េន្ួយនងងការណែនាំពី ែិធីែំមងងងប្ដាយែឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្ដាយែ ឺWindows

ការទាញយកប្ដាយែឺ Windows
1. មបងក មថបួិតកុំព្យូេ័រកុំព្យូេ័រយួរនែ។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្មលង Product Support (ការរាបំ្េ្លិត្ល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) ននមថបួិតកុំព្យូេ័រកុំព្យូេ័រយួរនែបនាទា ប់្ក្ុ្មលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា ំមបងសិនអនែក្ិនមាន Service Tag (សួ្កមសងក្្ម) សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បែតតាិ ឬរកម្ងលមដាយនែសប្មាប់្ាូណែលនន មថបួិតកុំព្យូេ័រកុំព្យូេ័រយួរនែ ។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads(ប្ដាយែឺ និងទាញយក)។
5. មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលងមថបួិតកុំព្យូេ័រកុំព្យូេ័រយួរនែ។
6. អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្ដាយែឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) មែង្្បីទាញយកប្ដាយែឺនន មថបួិតកុំព្យូេ័រកុំព្យូេ័រយួរនែ។
8. បនាទា ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្ដាយែី។
9. ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្ដាយែ ឺនិងអនុែតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនែ ប្បសិនមបងមោកអនែក្ិនណ្ននអនែកជំនាញកនែុងការមប្បងកំព្យូរេ័រ ្ិនប្តូែបដាូរការកំែត់កនែុងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS មនាះមេ។ ការផួ្ស់បតាូរនក់ោក់អា្មធវេង្យ្យប្បតិបតតាិកំព្យូរេ័ររបស់មោកអនែក្ិនែំមែងរការរានប្តង្ប្តូែ។

្ំណា ំ្ុនមពលមោកអនែកបដាូរការក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS មោកអនែករួរសរមសរេុកអំពីព័ត៌មានននក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់ការមប្បងប្រាស់មៅមពលអនារត។

មប្បងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS កនែុងមរាលបំែងែូ្ខាងមប្កា្មនះ៖

• េេួលព័ត៌មានពីការែំមងងងហាែណែរមៅមលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់មោកអនែក ែូ្ន្ំនួនននអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំននហាែប្ដាយ។
• ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
• កំែត់ ឬណកណប្បជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមដាយអនែកមប្បងប្រាស់ ណែលមានែូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកមប្បងប្រាស់, ប្បមេេននប្ដាយថាសរឹងណែលរានែំមងងង និងមបងកឬបិេឧបករែ៍្្្បង។

ប្បធានបេ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំដាប់ប៊ូត
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់មែត BIOS កនែុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលណែលងូមហា្គ  Dell ចាប់ម្តាង្ែំមែងរការ្ុជានុយចាប់ម្ដាង្ណត្ួយន្ួយឧបករែ៍ប៊ូតប្តង្ប្តូែសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសននការែិនិ្ឆេ័យ និងែំមងងង BIOS ក៏ប្តូែរានបញចេូលកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា្ប៊ូត
រានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែក្ង់ប៊ូត្ំមពាះឧបករែ៍នក់ោក់ណា្ួយ ឬមែង្្បីបង្ហា ញនូែការែិនិ្ឆេ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមធវេងផួ្ស់បតាូរនូែលំដាប់ប៊ូតណែលប្តូែរាន្ទាុកមៅកនែុង BIOS មេ។

ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI៖

• អនែកប្រប់ប្រង Windows
• ជមប្្ងសែនេមេសត៖

• ែំមងងង BIOS
• ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធឧបករែ៍
• ការអាប់ណែតហាវេា ស់ BIOS
• ការែិនិ្ឆេ័យ
• ការស្ដា រមងងងែិញនន OS SupportAssist
• ចាកម្ញពី្ុជានុយប៊ូត និងបនតា

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា ំ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភារមប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងប្តូែរានថតេុក បាុណនតា្ិនទានម់ានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនាទា ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមប្ជងសយកតន្ួមៅកនែុងប្បអប់ណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុែតតាម្តំែមៅកនែុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មថប) ផួ្ស់េីមៅន្ទាមផ្តា តបនាទា ប់។
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ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Esc បនដាមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រ្ួយ្យ្យអនែកប្តូែរក្សាការផួ្ស់បដាូរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

លំដាប់ប៊ូត
លំដាប់ប៊ូតអនុញ្ញា ត្យ្យអនែករំលងលំដាប់ប៊ូតណែលកំែត់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ និងប៊ូតមដាយផ្ទា ល់មៅឧបករែន៍ក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្ដាយអុបេិ្ ឬប្ដាយថាសរឹង)។ អំងុងមពលមតសដាមដាយខួននឯងមលងថា្ពល (POST), មៅមពលនិ្ិតតាសញ្ញា  Dell ម្ញមងងង អនែកអា្៖

• Access System Setup (្ូលែំមែងរការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មដាយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2
• នាំយក្ុជានុយប៊ូត្ួយែងមងងង្កមដាយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12

្ុជានុយប៊ូត្ួយែងបង្ហា ញឧបករែ៍ណែលអនែកអា្ប៊ូតពីរួ្ទាងំជមប្្ងសែិនិ្ឆេ័យ។ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរួ្មាន៖ ជមប្្ងស្ជានុយប៊ូតមានែូ្ន៖

• ប្ដាយ្ល័ត (មបងមាន)
• ប្ដាយ STXXXX

្ំណា ំXXX សមា្គ ល់មលខប្ដាយ SATA។

• ប្ដាយអុបេិ្ (មបងមាន)
• ប្ដាយថាសរឹង SATA (មបងមាន)
• ការែិនិ្ឆេ័យ

្ំណា ំការមប្ជងសយក Diagnostics(ការែិនិ្ឆេ័យ)នងងបង្ហា ញមអប្កង ់ePSA diagnostics(ការែិនិ្ឆេ័យ ePSA) ។

មអប្កង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជមប្្ងស្ូលមប្បងមអប្កង់ (System Setup) ែំមងងងប្បព័ន្ធ្ងណែរ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា ំអាប្ស័យមលងមថបួិតកុំព្យូេ័រកុំព្យូេ័រយួរនែ មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។

ជមប្្ងសេូមៅ
មរ៉ង 24. ជមប្្ងសេូមៅ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន ណ្នែកមនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិមសសរបស់ហាែណែរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្្ថ នភាពថ្ម និងប្បមេេអាដាប់េ័រ AC ណែលរានភា្ជ ប់មៅកុំព្យូេ័រ។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកផួ្ស់បតាូរលំដាប់ណែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្ណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• Windows Boot Manager (ក្្មែិធីប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)—មបងក ឬបិេជមប្្ងស 
Windows Boot Manager ។

• Boot List Option (ជមប្្ងសបញ្ជីប៊ូត)—អនែកអា្បណន្ថ្ លុប និងម្ងលជមប្្ងសប៊ូត។

ជមប្្ងសប៊ូតកប្្ិតខ្ពស់ មបងក ឬបិេជមប្្ងស UEFI Network Stack ។

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្ញា តឱ្យមោកអនែកប្តនតពិនិត្យម្ងលថាមតងប្បព័ន្ធរំលងកឱ្យអនែកមប្បងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងមៅមពលណែលចាប់ម្ដាង្មៅកាន់្ួូែប៊ូត UEFI ។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ណតងណត មលងកណលង HDD ខាងកនែុង—លំនាំមែង្
• ននិ្ចេ
• ្ិនណែល
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Date/Time អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកផួ្ស់បដាូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 25. ជមប្្ងសកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

SATA Operation អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ហាែប្ដាយ SATA ណែលរានរួ្បញចេូល។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• រានបិេ
• AHCI
• RAID On—ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងស RAID On ប្តូែរានមបងក។

្ំណា ំSATA ប្តូែរានកំែត់មែង្្បីរាំប្េ្ាូែ RAID ។

Drives អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេប្ដាយម្សេងៗមៅមលងប្បព័ន្ធ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• SATA-0
• SATA–1
• M.2 PCI-e SSD-0
• M.2 PCIe SSD-1

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងក។

SMART Reporting ណ្នែកមនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាបប់្ដាយរួ្ណែលប្តូែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ បម្ចេក ែិេ្យាមនះនណ្នែកននលក្ខែៈពិមសសរបស់
ស្្ម ត (បម្ចេកែិេ្យារ៉យការែ៍ និងែិភារម្ដានខួននឯង) ។ ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងស Enable Smart Reporting (មបងក
ការរ៉យការែ៍ស្្ម ត) ប្តូែរានបិេ។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ USB ខាងកនែុង ឬរានរួ្បញចេូល។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងកការរាំប្េប៊ូតម្ USB
• មបងករន្ធ USB ខាងមប្ប

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងក។

្ំណា ំកាតា រ្ុ្ USB និងកែដាុ រ ណតងណតែំមែងរការមៅកនែុងការែំមងងង BIOS មដាយ្ិនរិតពីការកំែត់ទាំងមនះ។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាដាប់េ័រ Thunderbolt អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធននការកំែត់សុែត្ថិភាពអាដាប់េ័រ Thunderbolt មៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• Thunderbolt— ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• មបងកការរាំប្េ Thunderbolt
• មបងក្ាូឌុល្ុនប៊ូត Thunderbolt (និង PCIe មប្បពី TBT)
• រា្ម នសនតាិសុខ
• User Authorization (ការអនុញ្ញា តអនែកមប្បងប្រាស់)—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• ភា្ជ ប់សុែត្ថិភាព
• រន្ធមអប្កង់ និង USB បាុមណាោ ះ

កុងមក់ Thunderbolt សវេ័យប្បែតតាិ ជមប្្ងសមនះកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ ែិធីស្្វសតាមប្បងមដាយឧបករែ៍បញ្្ជ  Thunderbolt មែង្្បីអនុែតតាការរ៉យម្ម្ម ះឧបករែ ៍PCIe ។ ម្
លំនាមំែង្ ជមប្្ងស Auto switch ប្តូែរានមបងក។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• ការរ៉ប់មលខមែង្
• ការរ៉ប់មលខជំនួយ BIOS
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

អូឌីយាូ អនុញ្ញា ត្យ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖ ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមបងកអូឌយីូ ប្តូែរានមប្ជងសមរីស។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងកន្ាប្កូហវេូន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងក។

ក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែ មបងក ឬបិេឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• មបងក Fingerprint Reader Device (ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ)
• មបងក Finger Reader Single Sign On (ក្្មែិធីងក្ូលម្ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ)

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសទាំងពីរប្តូែរានមបងក។

ឧបករែ៍ម្សេងៗ អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ួយ្ំនួនខាងមប្កា្៖

• មបងកកាម្រ៉ា
• មបងក Hard Drive Free Fall Protection (ការពារប្ដាយថាសរឹងពីការធួាក់)
• WiFi Radio
• មបងកកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងក។

ជមប្្ងសមអប្កង់ ែីមែអូ
មរ៉ង 26. ែីមែអូ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កប្្ិតពនួជា LCD អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកកំែត់កប្្ិតពនួជាមអប្កង់មដាយណ្្អកមៅមលងប្បេពថា្ពល។ ម្លំនាំមែង្ ពនួជាមៅមលងថ្មរជា 50% មហងយពនួជាមៅមលង AC 
រជា 100% ។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 27. សនតាិសុខ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង (admin)។

ការបញចេូលេិននែន័យមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK (យល់ប្ព្) មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់។

្ំណា ំម្លំនាំមែង្ មៅកនែុងប្បអប់ Enter the old password (បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់) ប្តូែរានកំែត់ថា Not set (្ិនទាន់រានកំែត)់។ ែូម្នែះពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់
មៅមពលែំបូងណែលមោកអនែកងក្ូល មហងយបនាទា ប់្កមោកអនែកអា្ផួ្ស់បតាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

System Password អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលេិននែន័យមែង្្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មាន៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK (យល់ប្ព្) មៅមពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់។

្ំណា ំម្លំនាំមែង្ មៅកនែុងប្បអប់ Enter the old password (បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់) ប្តូែរានកំែត់ថា Not set (្ិនទាន់រានកំែត)់។ ែូម្នែះពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់
មៅមពលែំបូងណែលមោកអនែកងក្ូល មហងយបនាទា ប់្កមោកអនែកអា្ផួ្ស់បតាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Strong Password អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកបង្ខំជមប្្ងសមៅនកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំននិ្ចេ។

• មបងកពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំ

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

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

Password Bypass អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនែុង មៅមពលងប្តូែរានកំែត់កំងុងមពលចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធមងងង ែិញ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• រានបិេ—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• រំលងការចាបម់្ដាង្មងងងែិញ

Password Change អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។

• អនុញ្ញា តការណកណប្បពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្រប់ប្រង

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងក។

Non-Admin Setup 
Changes

អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកកំែត់ ថាមតងការផួ្ស់បតាូរជមប្្ងសែំមងងងប្តូែរានអនុញ្ញា តមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តែូរានកំែត់។ ប្បសិនមបងបិេជមប្្ងសែំមងងងប្តូែរានចាក់មស្រមដាយពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រង។

• អនុញ្ញា ត្យ្យបដាូរការបិេប្បតិបតតាិមលងបណាដា ញឥតណខសេ

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

UEFI Capsule Firmware 
Updates

អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមធវេងការអប់ណែតប្បព័ន្ធ BIOS ម្រយៈកញចេប់អាប់ណែត UEFI។

• មបងកការអាប់ណែត UEFI Capsule Firmware

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងក។

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា ត្យ្យ អនែកមបងក ឬបិេ្ាូឌុលក្្មែិធីេុកិតតា (TPM) អំងុងមពល POST ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• TPM On—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• លុប
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ មបងក
• PPI Bypass សប្មាប់ Enable Command
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្ះ
• Attestation Enable—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• Key Storage Enable—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។
• SHA-256—ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Absolute® ណ្នែកមនះអនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងកបិេ ឬបិេអុីនធជាមហវេស្ូឌុល BIOS នអនិន្វនតាយ៍ននមសងក្្ម Absolute Persistence Module ណែលនជមប្្ងសបណន្ថ្ពី Absolute® 
Software ។

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែករ៉រ៉ងំអនែកមប្បងប្រាស់ពីការ្ូលបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅមពលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាប់អនែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។

• មបងកការចាក់មស្រការកំែត់អនែកប្រប់ប្រង

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្។

• ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

្ំណា ំពាក្យសមា្ង ត់ប្ដាយថាសរឹងរួរណតប្តូែរានជប្្ះ្ុននងងការកំែត់អា្ប្តូែរានផួ្ស់បតាូរ។

ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ UEFI SMM បណន្ថ្។

• ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងក។
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ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព
មរ៉ង 28. ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការប៊ូតសុែត្ថិភាព។

• Secure Boot Enable (មបងកប៊ូតសុែត្ថិភាព)—ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

្ាូែប៊ូតសុែត្ថិភាព បតាូរមៅ្ាូតប្បតិបតតាិការប៊ូតសុែត្ថិភាព ណកណប្បលក្ខែៈរបស់ប៊ូតសុែត្ថិភាពមែង្្បីអនុញ្ញា តការងយតន្ួមលងសញ្ញា ប្ដាយែឺ UEFI ។

ជមប្្ងសទាំងមនះមាន៖

• Deployed Mode (្ាូែដាក់ពប្ង្យ)—ម្លំនាំមែង្ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។
• ្ាូែស្ែនក្្ម

Expert Key Management អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ប្រប់ប្រងឃីជំនាញ។

• Enable Custom Mode (មបងក្ាូតផ្ទា ល់ខួនន)—ម្លំនាមំែង្ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

ជមប្្ងសននការកំែត់ឧបករែ៏ប្រប់ប្រងឃីជំនាញ៖

• PK—ម្លំនាមំែង្ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។
• KEK
• db
• dbx

ជមប្្ងសមអប្កង់បណន្ថ្សប្មាប់ការពារសូហវេណែរ Intel
មរ៉ង 29. Intel Software Guard Extensions

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់្យ្យអនែក្ដាល់នូែបរិស្្ថ នណែលមានសុែត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែ/រក្សាេុកព័ត៌មានរមសងបមៅកនែុងបរិបេ OS សំខាន់។ ជមប្្ងស
ទាងំមនះរួ្មាន៖

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

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

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(េំហំអង្គ្ងចាំរក្សាេុកបណន្ថ្របស់ 
SGX) ។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

មប្ជងសយកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុែតតា
មរ៉ង 30. ការអនុែតតា

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ ថាមតងែំមែងរការនងងមបងកសនែូល្ួយ ឬសនែូលទាងំអស់។ ការអនុែតតាននក្្ម ែិធី្ួយ្ំនួននងងប្តូែប្បមសងរមងងងន្ួយសនែូលបណន្ថ្។

• ទាងំអស់—លំនាមំែង្
• 1
• 2
• 3
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Intel SpeedStep អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាពមែករបស់អង្គែំមែងរការបណន្ថ្។

• ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Intel® TurboBoost™ ជមប្្ងសមនះមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel® TurboBoost™ របស់អង្គែំមែងរការ

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• រានបិេ
• រានមបងក—លំនាំមែង្

ការប្រប់ប្រងថា្ពល
មរ៉ង 31. ការប្រប់ប្រងថា្ពល

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កុងមក់ Lid Switch អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកបិេកុងមក់ Lid Switch ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• Enable Lid Switch—រានមបងកម្លំនាំមែង្
• Power On Lid Open—រានមបងកម្លំនាំមែង្

AC Behavior អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំ្យ្យមបងកមដាយសវេ័យប្បែតតាមិៅមពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូែរានភា្ជ ប់។

• ភា្ញ ក់មៅមលង AC

ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានបិេ។

មបងក Intel Speed Shift 
Technology (បម្ចេកែិេ្យាបដាូរមល្បងន 
Intel)

អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេជមប្្ងស Intel Speed Shift Technology (បម្ចេក ែិេ្យាបតាូរមល្បងន Intel) ។ ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងក។

Auto On Time អនុញ្ញា ត្យ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យូេ័រប្តូែមបងកមដាយសវេ័យប្បែតតាិ។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• បិេ——រានមបងកម្លំនាមំែង្
• មរសងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងមធវេងការ
• មប្ជងសនថ្ង

USB Wake Support អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។ ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងស Enable USB Wake Support (មបងកការរាំប្េការដាស់ USB) ប្តូែរានបិេ។

បិេ Sleep (ការមែក) ជមប្្ងសមនះ អនុញ្ញា ត្យ្យអនែករ៉ងំខទាប់ការ្ូលមែកមៅកនែុងបរិស្្ថ នប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ ។ ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងស Block Sleep ប្តូែរានបិេ។

Advanced Battery Charge 
Configuration

ជមប្្ងសមនះ្យ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ មៅមពលអនែកមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង ែិធីស្កថ្មណបបសតាង់ដារ និងបម្ចេកមេសម្សេងៗមេសតកនែុងមពលមប្បមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុកាលថ្ម។ ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងស 
Enable Advanced Battery Charge Mode (មបងក្ាូែស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់) ប្តូែរានបិេ។

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 27



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម្្្បង អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• សប្្បសប្្នល—ប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្
• សតាង់ដារ
• ExpressCharge
• ការមប្បងប្រាស់ AC ន្្្បង
• ផ្ទា ល់ខួនន

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្តាង្្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូែការ និងបញរប់្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូែការ។

្ំណា ំ្ាូែស្កថ្មទាងំអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បមេេរានមេ។

ឧបករែ៍ភា្ជ ប់ថា្ពលប្បមេេ C អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកកំែត់ថា្ពលអតិបរមាណែលអា្ទាញម្ញពីឧបករែ៍ភា្ជ ប់ប្បមេេ C ។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• 7.5 ងា ត់ —រានមបងកម្លំនាមំែង្
• 15 ងា ត់

ឥរិយ៉បេ POST
មរ៉ង 32. ឥរិយ៉បេ POST

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាដាប់េ័រថា្ពលនក់ោក់។

• មបងកែំមែងរការការប្ពមានននអាដាប់េ័រ—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាំមែង្

កាតា រ្ុ្មលខ (ប្តូែរានភា្ជ ប់្ក) អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមប្ជងសយកែិធីស្្វសតា្ួយកនែុង្ំមណា្ែិធីស្្វសតាពីរមែង្្បីមបងកែំមែងរការកាតា រ្ុ្មលខណែលប្តូែរានភា្ជ ប់្កមៅកនែុងកាដា រ្ុ្ខាងកនែុង។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• ប្រាប់្ុ្ Fn ណតបាុមណាោ ះ—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាមំែង្
• By Numlock

Numlock Enable អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ុខង្រចាក់មស្ប្រាប់្ុ្មលខ មៅមពលប្បព័ន្ធប៊ូត។

• មបងកមស្រប្រាប់្ុ្មលខ—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាំមែង្

Fn Lock Options អនុញ្ញា ត្យ្យមានការបញចេូលរានែ រងងប្រាប់្ុ្ទាងំពីរ <Fn> +<Esc> បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់ដារ និង្ុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ប្បសិនមបងអនែកបិេជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេមបងក
លក្ខែៈសំខាន់ននប្រាប់្ុ្ទាងំមនះរានមេ។ ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងសប្រាប់្ុ្មស្រ Fn ប្តូែរានមបងកែំមែងរការ។

មប្ជងសមរីសជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• ្ាូែចាក់មស្ បិេ/សដាង់ដារ
• មបងក្ាូតចាក់មស្/បនាទា ប់បនសេំ—រានមបងកែំមែងការម្លំនាំមែង្

Fastboot អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកបមងតងនមល្បងនែំមែងរការប៊ូតមដាយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។

មប្ជងសមរីសជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• តិ្តួ្—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាំមែង្
• ល្្អិត
• សវេ័យប្បែតតាិ

Extended BIOS POST 
Time

អនុញ្ញា ត្យ្យមោកអនែកបមងតងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។

មប្ជងសមរីសជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 0 ែិនាេ—ីរានមបងកែំមែងរការម្លំនាំមែង្
• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី

ងូមហា្គ មពញមអប្កង់ អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកបង្ហា ញងូមហា្គ មពញមអប្កង់ មៅមពលណែលរូបភាពប្តូែនងងរុែភាពបង្ហា ញរបស់មអប្កង់។ ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងស មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់ ប្តូែរានបិេែំមែងរការ។

28 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្ញា តឱ្យមោកអនែកមប្ជងសមរីសជមប្្ងសម្សេងៗមែង្្បីឈប់ បញចេូល និងរង់ចាំការបញចេូលរបស់អនែកមប្បង បនតាមៅមពលការប្ពមានប្តូែរានរកមឃងញបាុណនតាផ្្អ កមៅប្តងក់ំហុស ឬបនតាទាងំមៅមពល កំហុសប្តូែរានរកមឃងញកំងុងមពលែំមែងរការ 
POST ។

មប្ជងសមរីសជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុសភួា្—រានមបងកែំមែងរការម្លំនាមំែង្
• បនតាមពលមានការប្ពមាន
• បនតាមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

ការរាបំ្េនិ្្មិតក្្ម
មរ៉ង 33. ការរាបំ្េនិ្្មិតក្្ម

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Virtualization ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) អា្មប្បងស្ត្ថភាពណ្នែកហាែណែរបណន្ថ្ណែល្តាល់មដាយបម្ចេក ែិេ្យានិ្្មិត Intel ឬមេ។ ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងស Enable Intel 
Virtualization Technology ប្តូែរានមបងក។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ មបងក ឬបិេ្ាូនីេ័រមាា សុីននិ្្មិត (VMM) ពីការមប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មដាយបម្ចេក ែិេ្យានិ្្មិត Intelសប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។ ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងស Enable VT for 
Direct I/O ប្តូែរានមបងក។

ជមប្្ងសឥតណខសេ
មរ៉ង 34. ឥតណខសេ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កុងមក់រា្ម នណខសេ អនុញ្ញា ត្យ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណែលអា្ប្តូែរានប្រប់ប្រងមដាយកុងមកឥ់តណខសេ។ ជមប្្ងសទាំងមនះរួ្មាន៖

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• WLAN
• Bluetooth®

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

Wireless Device Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• WLAN
• Bluetooth®

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

ការណថទាំ
មរ៉ង 35. ការណថទាំ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រមោកអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបសប់្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្មេ។

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកហាវេា សក្្មែិធីបងតប់របស់ប្បព័ន្ធពី្ុន។

• អនុញ្ញា តិមអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។
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ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការលុបេិននែន័យ អនុញ្ញា ត្យ្យការលុបមចាលេិននែន័យម្ញពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងប្បកបមដាយសុែត្ថិភាព។

• លុបមៅមលងការចាប់ម្ដាង្បនាទា ប់

ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ការស្តា រ BIOS មងងងែិញ ការស្តា រ BIOS មងងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង—ម្លំនាំមែង្ ជមប្្ងស្ួយមនះប្តូែរានមបងកែំមែងរការ។ អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកស្តា រ BIOS ណែលខូ្ម្ញពីសម្វង្្គ ះមៅមលង HDD ឬ USB ខាងមប្ប។

ស្តា រ BIOS មដាយសវេ័យប្បែតតាិ- អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកស្ដា រ BIOS មដាយសវេ័យប្បែតតាិ។

កំែត់មហតុប្បព័ន្ធ
មរ៉ង 36. កំែត់មហតុបណាដា ញ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ប្ពងតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍កំមៅ អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(កំមៅ) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពងតតាិការែ៍ថា្ពល អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍(ថា្ពល) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist
មរ៉ង 37. រុែភាពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

កប្្ិតននការស្ដា រមងងងែិញនន OS មដាយសវេ័យប្បែតតាិ ជមប្្ងសែំមងងង Auto OS Recovery Threshold ប្រប់ប្រងលំហូរប៊ូតមដាយសវេ័យប្បែតតាិសប្មាប់ Support Assist System Resolution Console 
(កុងស៊ុលរុែភាពបង្ហា ញជំនួយការរាំប្េប្បព័ន្ធ) និងឧបករែ៍ Dell OS Recovery (ស្តា រ OS មងងងែិញរបស់ Dell)។

្ុ្មលងជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• បិេ
• 1
• 2——រានមបងកម្លំនាំមែង្
• 3

ការស្ដា រមងងងែិញនន OS SupportAssist អនុញ្ញា ត្យ្យអនែកស្តា រការរាំប្េប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ SupportAssist (ប្តូែរានបិេម្លំនាំមែង្) ។ ម្លំនាមំែង្ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងក។

ការអាប់មែត BIOS កនែុង Windows
សូ្ណែនា្ំយ្យអាប់ណែត BIOS (ការែំមងងងប្បព័ន្ធ) មៅមពលអនែកមដាះែូរផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនមបងមានការអាប់ណែត។ ្ំមពាះកុំព្យូេ័រយួរនែ ប្តូែប្រាកែថា ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អនែកប្តូែរានស្កមពញ មហងយរានភា្ជ ប់មៅប្ពីមេួងង។

្ំណា ំប្បសិនមបង BitLocker ប្តូែរានមបងក មនាះងប្តូែណតផ្្អ ក្ុនមពលអាប់ណែត BIOS ប្បព័ន្ធ មហងយបនាទា ប់្កប្តូែរានមបងកមងងង ែិញបនាទា ប់ពីការអាប់ណែត BIOS ប្តូែរានបញចេប់។

1. ចាប់ម្ដាង្កុំព្យូេ័រមងងងែិញ។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។

• បញចេូល Service Tag(សួ្កមសងក្្ម) ឬ Express Service Code(កូែមសងក្្មរហ័ស) រួ្្ុ្មលង Submit(បញ្ជូន)។
• ្ុ្ Detect Product (ណសវេងរក្លិត្ល) មហងយអនុែតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

3. ប្បសិនមបងអនែក្ិនអា្រកមឃងញ ឬណសវេងរកសួ្កមសងក្្មមេ សូ្្ុ្Choose from all products (មប្ជងសមរីសពីប្រប់្លិត្ល)។
4. មប្ជងសយក ប្បមេេ្លិត្ល ពីបញ្ជី។

្ំណា ំមប្ជងសយកប្បមេេណែលប្តង្ប្តូែមែង្្បីមៅែល់េំព័រ្លិត្ល

5. មប្ជងសយក្ាូណែលកុំព្យូេ័ររបស់អនែក និងេំព័រ Product Support(រាំប្េ្លិត្ល) ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែកណែលរានបង្ហា ញមងងង។
6. ្ុ្មលង Get drivers (េេួលយកប្ដាយែឺ) រួ្្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្ដាយែឺនិងទាញយក)។

ណ្នែកប្ដាយែឺ និងណ្នែកទាញយករានមបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកមដាយខួននឯង)។
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8. ្ុ្ BIOS មែង្្បីម្ងលកំណែ BIOS។
9. កំែត់ម្ងលឯកស្រ BIOS ្ុងមប្កាយបំ្ុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. មប្ជងសយកែិធីស្្វសតាទាញយកណែលមពញ្ិតតាមៅកនែុងបង្អន្ សូ្មប្ជងសយកែិធីស្្វសតាទាញយករបស់អនែកមៅខាងមប្កា្មនះ ្ុ្មលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បង្អន្ File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញមងងង។
11. ្ុ្មលង Save(រក្សាេុក) មែង្្បីរក្សាេុកឯកស្រមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។
12. ្ុ្មលង Run(ែំមែងរការ) មែង្្បីែំមងងងការកំែត់ BIOS ណែលរានអាប់មែតមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនុែតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់

ការអាប់មែត BIOS មៅមលងប្បព័ន្ធន្ួយនងង BitLocker ណែលរានមបងក
ប្បយ័តនែ ប្បសិនមបង BitLocker ្ិនប្តូែរានផ្្អ ក្ុននងងអាប់មែត BIOS មេមនាះមៅមពលមប្កាយណែលមោកអនែកប៊ូតប្បព័ន្ធមងងង ែិញ ងនងង្ិនស្្គ ល់កូនមស្ BitLocker មេ។ មោកអនែកនងងប្តូែរានសួរភួា្ៗ្យ្យបញចេូលកូនមស្ស្តា រមងងងែិញ មហងយប្បព័ន្ធនងងសួររមបសប
មនះមៅមពលប៊ូតមងងងែិញ្តាងៗ។ ប្បសិនមបង កូនមស្ស្តា រមងងងែិញ្ិនស្្គ ល់ មនាះងអា្បណាតា ល្យ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូែែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមងងង ែិញណែល្ិនចាំរា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីប្បធានបេមនះ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់មោកអនែក មដាយមប្បង USB ហួាា សប្ដាយ
ប្បសិនមបងប្បព័ន្ធ្ិនអា្្ូលមៅកនែុង Windows បាុណនតាប្តូែការអាប់មែត BIOS មនាះសូ្ទាញយកឯកស្រ BIOS មដាយមប្បងប្បព័ន្ធម្សេង មហងយរក្សាេុកង្ូលមៅកនែុងប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។

្ំណា ំមោកអនែកប្តូែការមប្បងប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។ សូ្ម្ងលអត្ថបេែូ្ខាងមប្កា្្ំមពាះព័ត៌មានល្្អិតបណន្ថ្៖ https://www.dell.com/support/article/sln143196/

1. ទាញយកឯកស្រអាប់មែត BIOS កនែុងេប្្ង់ .EXE មៅកនែុងប្បព័ន្ធ្ួយមេសត។
2. ្្ួងឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE មៅកនែុងប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្ដាយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធណែលប្តូែការអាប់មែត BIOS ។
4. ចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធ្តាងមេសត មហងយ្ុ្ F12 មៅមពលរូបងូមហា្គ  Dell មល្មងងងមែង្្បីបង្ហា ញ្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង។
5. មដាយមប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូ្មប្ជងសមរីស USB Storage Device មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមៅកាន់ផ្ទា ំង Diag C:\> ភួា្។
7. ែំមែងរការឯកស្រមដាយងយម្ម្ម ះឯកស្រមពញ ឧ. O9010A12.exe មហងយ្ុ្ Return (ប្តងប់)
8. ក្្មែិធីអាប់មែត BIOS នងងែំមែងរការ មហងយសូ្មធវេងម្ការណែនាមំៅមលងមអប្កង់។

រូប 6. មអប្កង់អាប់មែត DOS Bios

ការអាប់មែត Dell BIOS មៅកនែុង Linux និង Ubuntu
ប្បសិនមបងអនែក្ង់អាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS កនែុងបរិស្្ថ ន Linux ែូ្ន Ubuntu, ្ូរម្ងលhttps://www.dell.com/support/article/sln171755/។
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ការមបងក BIOS ពី្ុជានុយប៊ូត F12 One-Time
អាប់ណែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់អនែកមដាយមប្បងការអាប់ណែត BIOS ឯកស្រ.exe ្្ួងមៅប្រាប់្ុ្ USB FAT32 មហងយចាប់ម្ដាង្ប៊ូតពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្ F12 One-Time

ការអាប់ណែត BIOS

អនែកអា្ែំមែងរការឯកស្រអាប់ណែត BIOS ពីែី Windows មដាយមប្បងប្រាប់្ុ្ USB ណែលអា្ប៊ូតរាន ឬអនែកក៏អា្មធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ពី្ុជានុយប៊ូត F12 One-Time មៅមលងប្បព័ន្ធ។

ប្បព័ន្ធ Dell ភារមប្្ងនប្តូែរានបមងតងតមងងងបនាទា ប់ពីឆានែ  ំ2012 មានស្ត្ថភាពមនះមហងយអនែកអា្បញ្្ជ ក់មដាយប៊ូតប្បព័ន្ធរបស់អនែកមៅ្ុជានុយប៊ូត F12 One-Time មែង្្បីម្ងលថាមតង BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហា ញនជមប្្ងសប៊ូតសប្មាប់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។ 
ប្បសិនមបងជមប្្ងសប្តូែរានបង្ហា ញមនាះ BIOS រាំប្េជមប្្ងសអាប់ណែត BIOS មនះ។

្ំណា ំមានណតប្បព័ន្ធណែលមានជមប្្ងសអាប់ណែត BIOS Flash Update មៅកនែុង្ុជានុយ F12 One-Time Boot អា្មប្បង្ុខង្រមនះរាន។

ការអាប់ណែតពី្ុជានុយប៊ូតណត្ួយ One-Time Boot Menu

មែង្្បីអាប់ណែត BIOS របស់អនែកពី្ុជានុយចាប់ម្ដាង្ F12 One-Time អនែកប្តូែ៖

• ប្រាប់្ុ្ USB ប្តូែរានមធវេងនេប្្ង់មៅប្បព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ប្រាប់្ុ្្ិនចារំា្់អា្ប៊ូតរានមេ)
• ឯកស្រណែលអា្ប្បតិបតតាិការ BIOS ណែលអនែករានទាញយកពី ែិបស្យរបស់ Dell Support មហងយ្្ួងមៅ USB
• អាដាប់េ័រថា្ពល AC ភា្ជ ប់មៅប្បព័ន្ធ
• ថ្មប្បព័ន្ធ្ុខង្រមែង្្បីមបងកផួ្ស់ BIOS

អនុែតតាជំហានែូ្ខាងមប្កា្មែង្្បីប្បតិបតតាិែំមែងរការមបងការអាប់ណែត BIOS ពី្ុជានុយ F12 ៖

ប្បយ័តនែ ហា្បិេប្បព័ន្ធកនែុងកំងុងមពលមធវេងការអាប់ណែត BIOS ។ ការបិេប្បព័ន្ធអា្មធវេងឱ្យប្បព័ន្ធ្ិនែំមែងរការកនែុងការប៊ូត។

1. ពីការបិេថា្ពល មដាត USB ណែលអនែក្្ួង្ូលមៅកនែុងរន្ធ USB របស់ប្បព័ន្ធ។
2. មបងកនូែប្បព័ន្ធ មហងយ្ុ្មលងប្រាប់្ុ្ F12 មែង្្បី្ូលមៅកាន់ ្ុជានុយ One-Time Boot, បនួិ្ពែ ៌BIOS Update មដាយប្បី mouse ឬប្រាប់្ុ្ រួ្ងយមៅមលងប្រាប់្ុ្ Enter.

3. ្ុជានុយ Bios ផួ្ស់នងងមបងក រួ្្ុ្មៅមលងFlash from file (ផួ្ស់ពីឯកស្រ)។
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4. មប្ជងសមរីសយកឧបករែ៍ USB ខាងមប្ប

5. មៅមពលណែលឯកស្រប្តូែរានមប្ជងសមរីសរួ្, ្ុ្ពីរែងមៅមលងឯកស្រមរាលមៅផួ្ស់ រួ្្ុ្បញ្ជូន។
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6. ្ុ្មៅមលង Update BIOS (អាប់មែត BIOS) បនាទា ប់្កប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមងងង ែិញមែង្្បីផួ្ស ់BIOS ។

7. មៅមពលបញចេប់ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមងងងែិញមហងយែំមែងរការអាប់ណែត BIOS ប្តូែរានបញចេប់។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 38. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ

ប្បមេេពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង តែ់ំមងងងមែង្្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូែសនតាិសុខកប្្ិត្ូលដា្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ ្នុសសេប្រប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមដាយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។
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្ំណា ំលក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តូែរានបិេ។

ការដាក់ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធ
អនែកអា្ដាក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង) ថ្មីរានណតមពលណែល ្ិនទាន់ែំមងងង។

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

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

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

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

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

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់
ប្តែូធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរានមដាះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងប្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង តែ់ំមងងងណែលមានប្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់មេ ប្បសិនមបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរាន
ចាក់មស្រ។

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្បនាទា ប់ពីថា្ពលមបងក ឬចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ។

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

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

្ំណា ំប្បសិនមបងអនែក ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង សូ្្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីមងងងែិញមៅមពលមានការណកណប្ប។ ប្បសិនមបងអនែកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូែបញ្្ជ កក់ារលុប មៅមពលមានការណកណប្ប។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែក្យ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពកីារែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell
្ំណា ំប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលងែិកតយបប្តនែេំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

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

1. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
2. មប្ជងសយកប្បមេេរាបំ្េរបស់អនែក។
3. ម្ទាបងផ្ទា តប់្បមេស ឬតំបន់មៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(មប្ជងសយកប្បមេស/តំបន់ មៅខាងមប្កា្ននេំព័រមនះ។
4. មប្ជងសយកតំែមសងក្្ម ឬរាបំ្េណែលស្ប្សបណ្្អកមៅម្តប្្ូែការរបស់អនែក។
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