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ែំមងងងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ប់មៅអាយប់េ័រថា្ពលនិង្ុ្ប៊ូតុងថា្ពល។

្ំណា:ំ មែង្្បីរក្សាថា្ពលថ្ម ប្តូែយក់ថ្មកនែុង្ាូែសនសេំថា្ពល។

2. បញចេប់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ Windows

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

ការ្ុះបញ្ជី្លិត្ល Dell

្ុះម្ម្ម ះកុំព្យូេ័របស់អនែកន្ួយ Dell ។

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុ្ហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការរាំប្េសប្មាប់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

SupportAssist

ពិនិត្យម្ងលសុខភាពណ្នែករឹង និងសូហវេណែររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែកមយយប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ បនតា ឬអាប់មប្កតការធានារបស់អនែកមយយ្ុ្មលងកាលបរិម្ឆេេ្ុតកំែត់ការធានាមៅកនែុង SupportAssist ។
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ក្្មែិធី Dell ព័ត៌មានល្្អិត

ការអាប់ណែត Dell

អាប់មែតកុំព្យូេ័ររបស់អនែកន្ួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្យយមែីឧបករែ៍សំខាន់ៗមៅមពលណែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកក្្មែិធីសូហវេណែរែូ្នសូហវេណែរណែលប្តូែរាននែ បាុណនតា្ិនរានែំមងងងន្ុនមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

4. បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows ។

្ំណា:ំ សូ្ណែនាឲំ្យបមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងង្ំមពាះកុំព្យូេ័រ។

សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ សូ្ម្ងល បមងតងតប្យយ USB ស្ដា រមងងង ែិញសប្មាប់ Windows ។
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បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows

បមងតងតប្យយស្តា រមងងងែិញមែង្្បីមយះប្ស្យ និងជួសជុលបញ្ហា ណែលអា្មកងតមងងងន្ួយ Windows។ ទា្ទារឲ្យមានប្យយហាវេា ស់ USB េមេរណែលមានស្ត្ថភាព្្ទុកអប្បបរមា 16 GB មែង្្បីបមងតងតប្យយស្តា រមងងងែិញ។

មស្កតាីតប្្ូែន្ុន

្ំណា:ំ ែំមែងរការមនះអា្មប្បងប្រាស់មពលរហូតែល់្ួយមមាា ងមែង្្បីបញចេប់។

្ំណា:ំ ជំហានខាងមប្កា្មនះអា្ណប្បប្បនលអាប្ស័យមៅមលងកំណែរបស់ Windows ណែលរានែំមងងង។ សូ្ម្ងល តំបន់បណាតា ញជំនួយរបស ់Microsoft សប្មាប់ការណែនាំ្ ុងមប្កាយបំ្ុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភា្ជ ប់ប្យយហាវេា ស់ USB មៅកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

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

ផ្្ទ ំង User Account Control (ការប្រប់ប្រងរែនីអនែកមប្បង) នងងប្តូែរានបង្ហា ញ។
4. ្ុ្ រាេ/ចាស៎ មែង្្បីបនតា។

ផ្្ទ ំង Recovery Drive (ប្យយស្តា រមងងងែិញ) នងងប្តូែរានបង្ហា ញ។
5. មប្ជងសមរីស Back up system files to the recovery drive (បប្្ុងេុកឯកស្រប្បព័ន្ធមៅកនែុងប្យយស្តា រមងងង ែិញ) រួ្្ុ្ បនា្ទ ប់។
6. មប្ជងសមរីស USB flash drive (ប្យយហាវេា ស់ USB) និង្ុ្ បនា្ទ ប់។

ស្រ្ួយនងងមល្មងងង មយយ្ង្អុលបង្ហា ញថាេិននែន័យទាំងអស់មៅកនែុងប្យយហាវេា ស ់USB នងងប្តូែលុបមចាល។
7. ្ុ្ បមងតងត។
8. ្ុ្ បញចេប់។

សំរ៉ប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីការតម្ួងង Window មយយមប្បងប្យយស្តា រម្ USB សូ្ម្ងលណ្នែក មយះប្ស្យបញ្ហា  នន មសសែម ណែនាំអំពីមសងក្្ម ្លិត្លរបស់អនែកម្រយៈ www.dell.com/support/manuals។

2

បមងតងតប្យយស្ដា រមងងងែិញសប្មាប់ Windows 7

https://support.microsoft.com
https://www.dell.com/support/manuals


េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្បធានបេ :

• េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ
• េិែ្ឋភាពខាងម្វេង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ
• េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនែ
• េិែ្ឋភាពរាតមប្កា្
• ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់

េិែ្ឋភាពបង្ហា ញ

1. ្ីប្កូហវេូនអាមរា
2. មល្បននកាម្រ៉ា
3. កាម្រ៉ា
4. ពនួជាស្្ថ នភាពកាម្ារ៉ា
5. ្ីប្កូហវេូនអាមរា
6. មអប្កង់
7. ពនួជាសក្្មភាព LED

3
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េិែ្ឋភាពខាងម្វេង

1. រន្ធ DC ្ូល 2. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 (USB ប្បមេេ C) ន្ួយ DisplayPort/Power Delivery/
Thunderbolt (នជមប្្ងស)

3. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បមេេ A 4. បំពង់ខ្យល់
5. បន្ទះកាតអានម្្ាូ រី ្ីមឌស (អា្បណន្ថ្រាន)

េិែ្ឋភាពខាងស្តា ំ

1. រន្ធកាត្ីប្កូ SD
2. រន្ធកាត្ីប្កូ SIM
3. រន្ធចាក់សម្ួងសកល
4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បមេេ A
5. រន្ធ USB 3.2 ប្បមេេ A ន្ួយ PowerShare
6. រន្ធ HDMI 1.4 b
7. រន្ធបណាដា ញ
8. រន្ធចាក់មស្រ៉ង្តុមកាែ
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េិែ្ឋភាពកណនួងយក់រាតនែ

1. ប៊ូតុងថា្ពលន្ួយក្្មែិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែណែលនជមប្្ងសអា្មានឬអត់
2. កាដា រ្ុ្
3. NFC/ក្្មែិធីអានអានស្្ម តឥតតភា្ជ ប់ (នជមប្្ងស)
4. បន្ទះបាះ
5. TrackPoint
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េិែ្ឋភាពរាតមប្កា្

1. បំពង់ខ្យល់
2. េីមំងសួ្កមសងក្្ម
3. ឧរាល័រ

ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់
្ំណា:ំ តួអកសេរមៅមលងកាដា រ្ុ្អា្ខុសរានែ អាប្ស័យមលងការកំែត់ភាស្របស់កាតា រ្ុ្។ ប្រាប់្ុ្ណែលប្តូែរានមប្បងសប្មាប់្ួូែកាត់មៅណតមានែូ្រានែ មៅប្រប់ការកំែត់ភាស្ទាងំអស់។

មរ៉ង 2. បញ្ជីប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់

ប្រាប់្ុ្ ្ុខង្រ្្្បង ្ុខង្របនា្ទ ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Fn + Esc Escape បិេមបងកការចាក់មស្ប្រាប់្ុ្ Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ ្ុខង្រ F1

Fn + F2 បន្ថយកប្្ិតសំមងង ្ុខង្រ F2

Fn + F3 បមងតងនកប្្ិតសំមងង ្ុខង្រ F3

Fn + F4 បិេ្ីប្កូហវេូន ្ុខង្រ F4

Fn + F5 មបងក/បិេ ពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ ្ុខង្រ F5

Fn + F6 បន្ថយកប្្ិតពនួជា ្ុខង្រ F6
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ប្រាប់្ុ្ ្ុខង្រ្្្បង ្ុខង្របនា្ទ ប់បនសេំ (Fn + ប្រាប់្ុ្)

Fn + F7 បមងតងនកប្្ិតពនួជា ្ុខង្រ F7

Fn + F8 បតាូរមៅមអប្កង់ខាងមប្ប ្ុខង្រ F8

Fn + F10 ថតន្្ទមអប្កង់ ្ុខង្រ F10

Fn + F11 េំព័រមែង្ ្ុខង្រ F11

Fn + 12 េំព័របញចេប់ ្ុខង្រ F12

Fn + Ctrl មបងក្ុជានុយក្្ម ែិធី --
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លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស

អង្គែំមែងរការ
មរ៉ង 3. អង្គែំមែងរការ

បរិយ៉យ តន្ួ

អង្គែំមែងរការ Intel Core i5
8365U ជំនាន់េី 8

Intel Core
i3-10110U ជំនាន់េី 10

Intel Core i5
-10210U ជំនាន់េី 10

Intel Core
i5-10310U ជំនាន់េី 10

Intel Core i7-10610U
ជំនាន់េី 10

Intel Core i7-10810U
ជំនាន់េី 10

ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់ 15 ងា ត់

្ំនួនសនែូល 4 2 4 4 4 6

្ំនួនមប្សតេត 8 4 8 8 8 12

មល្បនន 1.60 GHz មៅ 4.10
GHz (vPro)

2.10 GHz មៅ 4.10
GHz (រា្ម ន vPro)

1.6 GHz មៅ 4.20
GHz (រា្ម ន vPro)

1.7 GHz មៅ 4.40
GHz (vPro)

1.8 GHz មៅ 4.90 GHz
(vPro)

1.1 GHz មៅ 4.90 GHz
(vPro)

ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB 4 MB 6 MB 6 MB 8 MB 12 MB

ប្កាហវេិកនប់ Intel UHD
Graphics 620

ប្កាហវេិក Intel UHD ប្កាហវេិក Intel UHD ប្កាហវេិក Intel UHD ប្កាហវេិក Intel UHD ប្កាហវេិក Intel UHD

សំែុំឈីប
មរ៉ង 4. សំែុំឈីប

បរិយ៉យ តន្ួ

អង្គែំមែងរការ ែីស្គីមងក ខូ្ិតមងក

សំែុំឈីប Intel Intel

េេងងណខសេភា្ជ ប់ DRAM ឆាណនល្ំនួនពីរ 64 bits ឆាណនល្ំនួនពីរ 64 bits

Flash EPROM • 32 MB សប្មាប់ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ vPro
• 24 MB សប្មាប់ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ ្ិនណ្ន-vPro

• 32 MB សប្មាប់ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ vPro
• 24 MB សប្មាប់ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ ្ិនណ្ន-vPro

PCIe bus រហូតែល់ជំនាន់ 3 រហូតែល់ជំនាន់ 3

ប្បព័ន្ធែំមែងរការ
• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu 18.04 LTS (64-bit)
• NeoKylin 7.0 SP4 (PRTS)
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អង្គ្ងចាំ
មរ៉ង 5. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

បរិយ៉យ តន្ួ

រន្ធ SoDIMM ្ំនួនពីរ

ប្បមេេ DDR4

មល្បនន • 2666 Mhz ែំមែងរការមៅ 2400 MHz សប្មាប់ Intel ជំនាន់េី 8
• 3200 Mhz ែំមែងរការមៅ 2667 MHz សប្មាប់ Intel ជំនាន់េី 10

កប្្ិតអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

កប្្ិត្ងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានរាបំ្េ • 4 GB DDR4 មៅ 2667 MHz (1 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 មៅ 2667 MHz (2 x 4 GB)
• 8 GB DDR4 មៅ 2667 MHz (1 x 8 GB)
• 16 GB DDR4 មៅ 2667 MHz (2 x 8 GB)
• 16 GB DDR4 មៅ 2667 MHz (1 x 16 GB)
• 32 GB DDR4 មៅ 2667 MHz (2 x 16 GB)

ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អនែករាបំ្េការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណា្ួយែូ្ខាងមប្កា្៖

• រន្ធ M.2 2230/2280 ្ំនួន្ួយសប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាពរឹង

ប្យយបឋ្របស់កុំព្យូេ័រអនែកខុសៗរានែ ន្ួយការកំែត់ននឧបករែ៍្្ទុក។ សប្មាប់កុំព្យូេ័រ៖

• ន្ួយប្យយ M.2 ប្យយ M.2 រជានប្យយបឋ្

មរ៉ង 6. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកេំហំ្្ទុក

Form factor ប្បមេេ្ំែុ្ប្បទាក់ ស្ត្ថភាព

2.5 អុីញ្ំនួន្ួយ ប្យយថាសរឹង SATA, 5400/7200 RPM រហូតែល់ 1 TB

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2230 ្ួយ PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតែល់ 32 Gbps រហូតែល់ 512 GB

ប្យយស្្ថ នភាពរឹង M.2 2280 ្ួយ PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតែល់ 32 Gbps រហូតែល់ 1 TB

រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់
មរ៉ង 7. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់ខាងមប្ប

បរិយ៉យ តន្ួ

ខាងមប្ប៖

បណាតា ញ រន្ធ RJ-45 ប្តងប់្ុះមប្កា្្ំនួន្ួយ

USB • រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្បមេេ A ្ំនួនពីរ
• រន្ធ USB 3.2 ប្បមេេ A ្ំនួន្ួយ ន្ួយនងង PowerShare
• រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្បមេេ C ្ំនួន្ួយ ន្ួយ DisplayPort Alt Mode/

Thunderbolt 3 (នជមប្្ងស)

អូឌីយាូ រន្ធកាសប្តម្សក (រួ្បញចេូលកាសមលងកលល និង្ីប្កូហវេូន) ្ួយ។
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បរិយ៉យ តន្ួ

ែីមែអូ • រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួន្ួយ
• រន្ធ DisplayPort 1.2 ្ំនួន្ួយ ម្រយៈ USB ប្បមេេ C

រន្ធអាយប់េ័រថា្ពល • ប្បមេេរាណរាល 7.4 ្្
• រន្ធ PowerDelivery 3.0 ្ំនួន្ួយ ម្រយៈ USB ប្បមេេ C

សនតាិសុខ រន្ធណខសេសនតាិសុខ្ួយ (រ៉ងពីរ៉ា ្ីត)

រន្ធកាត រន្ធកាត SD

សុី្កាត រន្ធកាត uSIM

មរ៉ង 8. រន្ធ និងឧបករែ៍ភា្ជ ប់

បរិយ៉យ តន្ួ

ខាងកនែុង៖

ប្រាប់្ុ្ M M.2 ្ំនួន្ួយ (2280 ឬ 2230) សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាពរឹង

ប្រាប់្ុ្ B M.2 3042 ្ំនួន្ួយ សប្មាប ់WWAN

ប្រាប់្ុ្ E M.2 2230 ្ំនួន្ួយ សប្មាប់ WLAN

• រន្ធ M.2 2230 ្ំនួន្ួយ សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាពរឹង 128 GB/256 GB/512 GB
• រន្ធ M.2 2280 ្ំនួន្ួយ សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាពរឹង 256 GB/512 GB/1 TB
• រន្ធ M.2 2280 ្ំនួន្ួយ សប្មាប់ប្យយស្្ថ នភាពរឹងសវេ័យបណ្ួងកូែ 256 GB/512 GB

្ំណា:ំ មែង្្បីណសវេងយល់បណន្ថ្អំពីលក្ខែៈពិមសសននប្បមេេកាតប្បមេេ M.2 សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ូលយ្ឋ ន្ំមែះែងង
SLN301626 ។

អូឌីយាូ
មរ៉ង 9. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអូឌីយាូ

បរិយ៉យ តន្ួ

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 ន្ួយនងង Waves MaxxAudio Pro

ការបណ្ួងមសដាមរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលមៅអាណាងុក) និង ADC (អាណាងុកមៅឌីជីថល)

អុីនធជាមហវេសខាងកនែុង Intel HDA (អូឌីយាូរុែភាពខ្ពស់)

អុីនធជាមហវេសខាងមប្ប រន្ធចាក់សម្ួងសកល

ឧរាល័រ 2

លេ្ធ្ល្ធ្យ្ននឧរាល័រ 2 W

លេ្ធ្លកំពូលននឧរាល័រ 2.5 W

ែីមែអូ
មរ៉ង 10. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកប្កាហវេិកយ្់

ប្កាហវេិ្យ្់

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ ប្បមេេអង្គ្ងចាំ

AMD Radeon RX 640 NA 2 GB GDDR5
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មរ៉ង 11. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកប្កាហវេិកនប់

ប្កាហវេិកនប់

ឧបករែ៍បញ្្ជ ការរាបំ្េមអប្កង់ខាងមប្ប េំហំអង្គ្ងចាំ អង្គែំមែងរការ

ប្កាហវេិក Intel UHD • រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួន្ួយ
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 2 ប្បមេេ C ្ំនួន្ួយ ន្ួយ្ាូត DisplayPort

Alt/ Thunderbolt 3

អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណែលរានណ្ករំណលក • Intel Core i5 នំនាន់េី 8
• Intel Core i3/i5/i7

ជំនាន់េី 10

កាម្រ៉ា
មរ៉ង 12. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកកាម្រ៉ា

បរិយ៉យ តន្ួ

្ំនួនកាម្រ៉ា ្ួយ

ប្បមេេ RGB, HD ចាប់រូបភាពមថរ

េីមងំ កាម្រ៉ា ្ុខ

ប្បមេេអង្គញាែ បម្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ CMOS

រុែភាពបង្ហា ញ៖

រូបភាពហនែងង ពីរម្ហា្គ េិ្ណសល

ែីមែអូ រុែភាពរូបភាព HD (1280 x 720) មៅ 30 fps

្ុំម្ងលម្អងតត់ប្េូង 78.6 ែជាមប្ក

េំនាក់េំនង

អុីសជាែិត
មរ៉ង 13. លក្ខែៈបម្ចេកមេសអុីសជាែិត

បរិយ៉យ តន្ួ

មលខ្ាូណែល Gigabit RJ-45

អប្មបញ្ជូន 10/100/1000 Mbps

្ាូឌុលឥតណខសេ
មរ៉ង 14. លក្ខែៈបម្ចេកមេស្ាូឌុលឥតណខសេ

បរិយ៉យ តន្ួ

មលខ្ាូណែល Qualcomm
QCA61X4A

Intel Wi-Fi AX201 Intel XMM 7360
Global LTE-
Advanced

Intel 9560 (សប្មាប់អង្គ
ែំមែងរការ Intel Core ជំនាន់េី
8)

Intel AX200 (សប្មាប់អង្គ
ែំមែងរការ Intel Core ជំនាន់េី
8)

អប្មបញ្ជូន រហូតែល់ 867 Mbps រហូតែល់ 2.4 Gbps រហូតែល់ 450 Mbps រហូតែល់ 1733 Mbps រហូតែល់ 2.4 Gbps

បង់មប្បកង់ណែលរានរាំប្េ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សតាង់យរឥតណខសេ • WiFi 802.11a/b/g • WiFi 802.11a/b/g 802.11ac • WiFi 802.11a/b/g • WiFi 802.11a/b/g
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បរិយ៉យ តន្ួ

• Wi-Fi 4 (WiFi
802.11n)

• Wi-Fi 5 (WiFi
802.11ac)

• Wi-Fi 4 (WiFi
802.11n)

• Wi-Fi 5 (WiFi
802.11ac)

• Wi-Fi 6 (WiFi
802.11ax)

• Wi-Fi 4 (WiFi
802.11 n)

• Wi-Fi 5 (WiFi
802.11 ac)

• TBD

• Wi-Fi 4 (WiFi
802.11 n)

• Wi-Fi 5 (WiFi
802.11 ac)

• TBD

ការអុិនប្រីប • 64-bit និង 128-bit
WEP

• 128-bit AES-
CCMP

• TKIP

• 64-bit និង 128-bit
WEP

• 128-bit AES-
CCMP

• TKIP

• 64-bit និង 128-bit
WEP

• 128-bit AES-
CCMP

• TKIP

• 64-bit/128-bit
WEP

• AES-CCMP
• TKIP

• 64-bit/128-bit
WEP

• AES-CCMP
• TKIP

ប៊ួូធូស 5 5.1 មេ 5 5.1

ក្្មែិធីអានកាតម្មឌស
មរ៉ង 15. លក្ខែៈបម្ចេកមេសក្្មែិធីអានកាតម្មឌស

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បមេេ រន្ធកាត SD តូ្

រាបំ្េកាត • កាតឌីជីថលសុែត្ថិភាពតូ្ (mSD)
• Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
• Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

កាដា រ្ុ្
មរ៉ង 16. លក្ខែៈបម្ចេកមេសល្្អិតកាតា រ្ុ្

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បមេេ • កាតា រ្ុ្មទាលរា្ម នពនួជាមប្កាយ
• កាតា រ្ុ្មទាលមានពនួជាមប្កាយឯកជន
• កាតា រ្ុ្មទាលមានពនួជាមប្កាយ

េប្្ង់ QWERTY

្ំនួនប្រាប់្ុ្ • សហរែ្ឋអាម្រិក និងកាណាយ៖ 81 ប្រាប់
• ្ប្កេពអង់មរួស៖ 82 ប្រាប់
• ជបាុន៖ 85 ប្រាប់

េំហំ ្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត X = 19.05 ្្

្មា្ង យពីប្រាប់្ុ្្ួយមៅប្រាប់្ុ្្ួយមេសត Y = 19.05 ្្

ប្រាប់្ុ្្ួូែកាត់ ប្រាប់្ុ្្ួយ្ំនួនមៅមលងកាតា រ្ុ្របស់អនែកមានសញ្ញា ្ំនួនពីរមៅពីមលងង។ ប្រាប់្ុ្ទាំងមនះអា្ប្តូែរានមប្បងមែង្្បីងយបញចេូលតួអកសេរជំនួស ឬមែង្្បី
បំមពញ្ុខង្រេីពីរ។ មែង្្បីងយតួអកសេរបណន្ថ្ សូ្្ុ្ Shift និងប្រាប់្ុ្ណែលប្តូែ្ុ្។ មែង្្បីបំមពញ្ុខង្រេីពីរ សូ្្ុ្ Fn និងប្រាប់្ុ្
ណែល្ង់រាន។

បន្ទះបាះ
មរ៉ង 17. លក្ខែៈបម្ចេកមេសបន្ទះបាះ

បរិយ៉យ តន្ួ

រុែភាពបង្ហា ញ៖

លក្ខែៈណ្នែកបម្ចេកមេស 17



បរិយ៉យ តន្ួ

ម្ដាក 1221

បញ្ឈរ 661

ែិមាប្ត៖

ម្ដាក 101.70 ្្ (4.00 អុីញ)

បញ្ឈរ 55.20 ្្ (2.17 អុីញ)

អាយប់េ័រថា្ពល
មរ៉ង 18. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកអាយប់េ័រថា្ពល

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បមេេ 65 W 90 W 65 W ប្បមេេ C 90 W ប្បមេេ C

អងតត់្ចេិត (ឧបករែ៍ភា្ជ ប់) 22 x 66 x 106 ្្ 22 x 66 x 130 ្្ 48.26 x 129.54 x 215.9 ្្ 43.18 x 177.8 x 215.9 ្្

កមួាងំែូលត៍មេួងង្ូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

ម្វហវេកង់្ូល 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz

្រនតាមេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.50 A 1.60 A 1.70 A 1.70 A

បមញចេញ្រនតា (បនតា) 3.34 A 4.62 A 4.62 A 4.62 A

កប្្ិតកមួាំងែាូលត៍មេួងង្ូល 19.50 VDC 19.50 VDC 19.50 VDC 19.50 VDC

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖

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

0°C មៅ 40°C (32°F មៅ
104°F)

0°C មៅ 40°C (32°F មៅ
104°F)

0°C មៅ 40°C (32°F មៅ
104°F)

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

-40°C មៅ 70°C (-40°F
មៅ 158°F)

-40°C មៅ 70°C (-40°F
មៅ 158°F)

-40°C មៅ 70°C (-40°F
មៅ 158°F)

ថ្ម
មរ៉ង 19. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកថ្ម

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បមេេ 42 Whr 51 Whr 68 Whr 68 Whr LCL

កមួាងំនែាូល៍ 11.40 VDC 11.40 VDC 7.60 VDC 7.60 VDC

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 0.20 រក (0.44 មផ្ន) 0.25 រក (0.55 មផ្ន) 0.34 រ.ក (0.75 មផ្ន) 0.34 រ.ក (0.75 មផ្ន)

ែិមាប្ត៖

ក្្ពស់ 95.90 ្្ (3.78 អុីញ) 95.90 ្្ (3.78 អុីញ) 95.90 ្្ (3.78 អុីញ) 95.90 ្្ (3.78 អុីញ)

េេងង 181 ្្ (7.13 អុីញ) 181 ្្ (7.13 អុីញ) 181 ្្ (7.13 អុីញ) 181 ្្ (7.13 អុីញ)

ជមប្ៅ 7.05 ្្ (0.28 អុីញ) 7.05 ្្ (0.28 អុីញ) 7.05 ្្ (0.28 អុីញ) 7.05 ្្ (0.28 អុីញ)

កប្្ិតសីតុែហា ភាព៖
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បរិយ៉យ តន្ួ

កំពុងែំមែងរការ 0°C មៅ 50°C (32°F មៅ
122°F)

0°C មៅ 50°C (32°F មៅ
122°F)

0°C មៅ 50°C (32°F មៅ
122°F)

0°C មៅ 50°C
(32°F មៅ 122°F)

ការរក្សាេុក -20°C មៅ 60°C (-4°F មៅ
140°F)

-20°C មៅ 60°C (-4°F មៅ
140°F)

-20°C មៅ 60°C (-4°F មៅ
140°F)

-20°C មៅ 60°C
(-4°F មៅ 140°F)

រយៈមពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយ
រានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយ
រានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយ
រានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិ
ការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន
្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំ
នក់ោក់។

រយៈមពលស្ក (ប្បហាក់ប្បណហល) 4 មមាា ង (មៅមពលកុំព្យូេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងមពលមែោស្កថ្ម មថរមែោ មពល
ចាប់ម្តាង្ និងមពលបញចេប់នមែង្ មយយមប្បងប្រាស់
ក្្ម ែិធី Dell Power Manger
(អនែកប្រប់ប្រងថា្ពល Dell) ។ សប្មាប់
ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីក្្ម ែិធី Dell Power
Manager សូ្ម្ងល Me and
My Dell មៅ
www.dell.com/។

4 មមាា ង (មៅមពលកុំព្យូេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងមពលមែោស្កថ្ម មថរមែោ មពល
ចាប់ម្តាង្ និងមពលបញចេប់នមែង្ មយយមប្បងប្រាស់
ក្្ម ែិធី Dell Power
Manger (អនែកប្រប់ប្រងថា្ពល
Dell) ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីក្្ម ែិធី
Dell Power Manager
សូ្ម្ងល Me and My Dell មៅ
www.dell.com/។

4 មមាា ង (មៅមពលកុំព្យូេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងមពលមែោស្កថ្ម មថរមែោ មពល
ចាប់ម្តាង្ និងមពលបញចេប់នមែង្ មយយមប្បងប្រាស់
ក្្ម ែិធី Dell Power
Manger (អនែកប្រប់ប្រងថា្ពល
Dell) ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីក្្ម ែិធី
Dell Power Manager
សូ្ម្ងល Me and My Dell
មៅ www.dell.com/។

4 មមាា ង (មៅមពលកុំព្យូេ័របិេ)

្ំណា:ំ ប្រប់ប្រងមពលមែោ
ស្កថ្ម មថរមែោ មពល
ចាប់ម្តាង្ និងមពលបញចេប់
នមែង្ មយយមប្បងប្រាស់ក្្ម ែិធី
Dell Power
Manger
(អនែកប្រប់ប្រងថា្ពល
Dell) ។ សប្មាប់
ព័ត៌មានបណន្ថ្អំពីក្្ម ែិធី
Dell Power
Manager សូ្
ម្ងល Me and
My Dell មៅ
www.dell.co
m/។

អាយុកាល (ប្បណហល) ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300 ែែដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 1000

ថ្មប្រាប់សំណបាត CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

រយៈមពលប្បតិបតតាិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយ
រានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយ
រានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិការ និងអា្កាត់បន្ថយ
រានមប្្ងន្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាំងនក់ោក់។

ណប្បប្បនលអាប្ស័យមលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបតតាិ
ការ និងអា្កាត់បន្ថយរានមប្្ងន
្ំមពាះលក្ខខែ្ឌ ថា្ពលខួាងំ
នក់ោក់។

ែិមាប្ត និងេ្្ងន់
មរ៉ងែូ្តមៅមនះបង្ហា ញពី កំពស់ េេងង ជមប្ៅ និងេំ្្ងន់ននកុំព្យូេ័រ Latitude 5410 របស់អនែក។

មរ៉ង 20. ែិមាប្ត និងេ្្ងន់

បរិយ៉យ តន្ួ

ក្្ពស់៖

កំពស់ខាង្ុខ 20.26 ្្ (0.8 អុីញ)

កំពស់ខាងមប្កាយ 21.18 ្្ (0.83 អុីញ)

េេងង 323.05 ្្ (12.72 អុីញ)

ជមប្ៅ 216 ្្ (8.50 អុីញ)

េ្្ងន់ (អតិបរមា) 1.47 រ.ក (3.26 មផ្ន)

្ំណា:ំ េ្្ងន់ននកុំព្យូេ័របស់អនែកណប្បប្បនលមៅម្ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធណែលរានបញ្្ជ េិញ និងភាពខុសរានែ មៅមពល្លិត។
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មអប្កង់
មរ៉ង 21. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកមអប្កង់

បរិយ៉យ តន្ួ

ប្បមេេ រុែភាពបង្ហា ញខ្ពស់ (HD) រុែភាពកប្្ិតខ្ពស់មពញ (FHD) រុែភាពកប្្ិតខ្ពស់មពញ (FHD) រុែភាពកប្្ិតខ្ពស់មពញ (FHD)
SLP

រុែភាពកប្្ិតខ្ពស់មពញ (FHD)

បម្ចេកែិេ្យាផ្ណែល WLED WLED WLED WLED ឯកជនភាព

កប្្ិតពនួជា (េូមៅ) 220 nits 220 nits 220 nits 300 nits 300 nits

ខានែ ត (តំបន់សក្្ម)៖

ក្្ពស់ 173.95 ្្ (6.85 អុីញ) 173.95 ្្ (6.85 អុីញ) 173.95 ្្ (6.85 អុីញ) 173.95 ្្ (6.85 អុីញ) 173.95 ្្ (6.85 អុីញ)

េេងង 309.40 ្្ (12.18 អុីញ) 309.40 ្្ (12.18 អុីញ) 309.40 ្្ (12.18 អុីញ) 309.40 ្្ (12.18 អុីញ) 309.40 ្្ (12.18 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 355.60 ្្ (14.00 អុីញ) 355.60 ្្ (14.00 អុីញ) 355.60 ្្ (14.00 អុីញ) 355.60 ្្ (14.00
អុីញ)

355.60 ្្ (14.00
អុីញ)

រុែភាពបង្ហា ញមែង្ 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

ម្ហា្គ េិ្ណសល 1.05 2 2 2 2

េិ្ណសលកនែុង្ួយអុីញ (PPI) 112 157 157 157 157

សមាមាប្តខុសរានែ  (typ) 400:1 700:1 700:1 700:1 700:1

រយៈមពលម្ួងយតប (អតិ) 25 ms 35 ្ែ 35 ្ែ 35 ្ែ 35 ្ែ

អប្មរីម្វហវេស 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

ការម្ងលពី្ុំម្តាក 40 ែជាមប្ក (ម្វេង/ស្តា ំ) 80 ែជាមប្ក (ម្វេង/ស្តា ំ) 80 ែជាមប្ក (ម្វេង/ស្តា ំ) 80 ែជាមប្ក (ម្វេង/ស្តា ំ) 80 ែជាមប្ក (ម្វេង/ស្តា ំ)

ការម្ងលពី្ុំបញ្ឈរ 10 ែជាមប្ក (មងងង)/ 30 ែជាមប្ក (្ុះ) 80 ែជាមប្ក (មងងង/្ុះ) 80 ែជាមប្ក (មងងង/្ុះ) 80 ែជាមប្ក (មងងង/្ុះ) 80 ែជាមប្ក (មងងង/្ុះ)

កប្្ិតេិ្ណសល 0.266 ្្ 0.161 ្្ 0.161 ្្ 0.161 ្្ 0.161 ្្

ការមប្បងប្រាស់ថា្ពល (អតិបរមា) 2.4 W 2.8 W 3.15 W 2.2 W 2.4 W

ការប្បឆំាង្ំណាងំពនួជា vs រូបរ៉ងេួជារមោង ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា ប្បឆាងំ្ំណាងំពនួជា

ជមប្្ងសការបាះ មេ មេ មាន មេ មេ

ឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែមៅកនែុងប៊ូតុងថា្ពល
មរ៉ង 22. លក្ខែៈបម្ចេកមេសននឧបករែ៍អានស្នែ ្ប្មា្នែ

បរិយ៉យ តន្ួ

បម្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ មញបនននស្្ថភាពណកណប្ប

កប្្ិតរុែភាពអង្គញាែ 363 dpi

តំបន់អង្គញាែ 5.25 ្្ x 6.9 ្្

េំហំេីកណសលអង្គញាែ 76 x 100
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សនតាិសុខ
មរ៉ង 23. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកសនតាិសុខ

លក្ខែៈពិមសស ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

្ាូឌុលក្្មែិធីណែលេុក្ិតតា (TPM) 2.0 រានរួ្បញចេូលមៅមលងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ

ក្្ម ែិធីអានស្នែ ្ប្មា្នែ នជមប្្ងស

រន្ធចាក់មស្រ៉ង្តុមកាែ សតាង់យរ

សូហវេណែរសនតាិសុខ
មរ៉ង 24. លក្ខែៈបម្ចេកមេសណ្នែកសូហវេណែរសនតាិសុខ

ការបញ្្ជ ក់ល្្អិតណ្នែកបម្ចេកមេស

Dell Client Command Suite

Dell Data Security and Management Software នជមប្្ងស

Dell Client Command Suite

ការម្្ទបងផ្្ទ ត់ Dell BIOS

Dell Endpoint Security និង Management Software ណែលនជមប្្ងស

VMware Carbon Black Endpoint Standard

VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks Threat Detection និង Response

Dell Encryption Enterprise

Dell Encryption Personal

Carbonite

VMware Workspace ONE

Absolute Endpoint Visibility និង Control

Netskope

ការការពារសង្វេ ក់្្គត់្្គង់ Dell

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្ិតកខវេក់មៅមលងអាកាស៖ G1 ែូ្ណែលរានកំែត់មយយ ISA-S71.04-1985

មរ៉ង 25. បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

បរិយ៉យ 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) 0% មៅ 95% (្ិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា) * 0.26 GRMS 1.37 GRMS

កប្្ិតធួាក់ (អតិបរមា) 105 G† 40 G‡

នីែាូ (អតិបរមា) -15.2 ្ រហូតែល់ 3048 ្ (4.64 ហវេីត រហូតែល់ 5518.4 ហវេីត) -15.2 ្ រហូតែល់ 10668 ្ (4.64 ហវេីត រហូតែល់ 19234.4 ហវេី
ត)

* រានងស់ណែងមយយមប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ែន្យណែល្្ួងបរិស្្ថ នមប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងមយយមប្បង្លនាពាក់កណាតា លសុីនុស 2 ms មៅមពលប្យយថាសរឹងកំពុងមប្បង។
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សូហវេណែរ
ជំពូកមនះ្តាល់ព័ត៌មានល្្អិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានរាំប្េន្ួយនងងការណែនាំពី ែិធីែំមងងងប្យយែឺ។

ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្យយែឺ Windows

ការទាញយកប្យយែឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. មបងក ែូតប៊ុក។
2. ្ូលម្ងលមរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្មលង ជំនួយ្លិត្ល ងយបញចេូលសួ្កមសងក្្មែូតប៊ុក របស់អនែក បនា្ទ ប់្ក្ុ្មលងពាក្យ បញ្ជូន ។

្ំណា:ំ មបងសិនអនែក្ិនមានសួ្កមសងក្្ម សូ្មប្បង្ុខង្ររកម្ងលសវេ័យប្បែតតាិ ឬរកម្ងលមយយនែ សប្មាប់្ាូណឌលែូតប៊ុក របស់អនែក។

4. ្ុ្មលង Drivers and Downloads (ប្យយែឺ និងទាញយក)។
5. មប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែលរានែំមងងងមៅមលងែូតប៊ុក របស់អនែក។
6. អូសេំព័រ្ុះមប្កា្ មហងយមប្ជងសយកប្យយែឺប្កាហវេិកមែង្្បីែំមងងង។
7. ្ុ្មលង Download File មែង្្បីទាញយកប្យយែឺសប្មាប់ែូតប៊ុករបស់អនែក។
8. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូែរុករកមៅកាន់ថតណែលអនែករានរក្សាេុកឯកស្រប្យយែី។
9. ្ុ្មេវេែងមលងរូបតំណាងឯកស្រប្យយែឺ និងអនុែតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។
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ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ

ប្បយ័តនែ: ប្បសិនមបងមោកអនែក្ិនណ្ននអនែកជំនាញកនែុងការមប្បងកំព្យូរេ័រ ្ិនប្តូែបដាូរការកំែត់កនែុងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS មនាះមេ។ ការផួ្ស់បតាូរនក់ោក់អា្មធវេងឲ្យប្បតិបតតាិកំព្យូរេ័ររបស់មោកអនែក្ិនែំមែងរការរានប្តង្ប្តូែ។

្ំណា:ំ ្ុនមពលមោកអនែកបដាូរការក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS មោកអនែករួរសរមសរេុកអំពីព័ត៌មានននក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS សប្មាប់ការមប្បងប្រាស់មៅមពលអនារត។

មប្បងក្្ម ែិធីែំមងងង BIOS កនែុងមរាលបំែងែូ្ខាងមប្កា្មនះ៖

• េេួលព័ត៌មានពីការែំមងងងហាែណែរមៅមលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់មោកអនែក ែូ្ន្ំនួនននអង្គ្ងចា ំRAM និងេំហំននហាែប្យយ។
• ណកណប្បព័ត៌មានរបស់ការកំែត់របស់ប្បព័ន្ធ។
• កំែត់ ឬណកណប្បជមប្្ងសណែលអា្មប្ជងសមរីសមយយអនែកមប្បងប្រាស់ ណែលមានែូ្ន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកមប្បងប្រាស់, ប្បមេេននប្យយថាសរឹងណែលរានែំមងងង និងមបងកឬបិេឧបករែ៍្្្បង។

ប្បធានបេ :

• ្ុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• លំយប់ប៊ូត
• ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់មែត BIOS មៅកនែុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង

្ុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> មៅមពលងូមហា្គ  Dell រានបង្ហា ញមែង្្បីចាប់ម្តាង្្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែងន្ួយនងងបញ្ជីឧបករែ៍ប៊ូតណែលប្តង្ប្តូែសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសែិនិ្ឆេ័យ និងការែំមងងង BIOS ក៏មានមៅកនែុង្ុជានុយមនះ្ងណែរ។ ឧបករែ៍ណែលមានរ៉យបញ្ជីមៅមលង្ុជានុយប៊ូតអាប្ស័យមលងឧបករែ៍ណែលអា
្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។ ្ុជានុយប៊ូតមនះមានប្បមយ៉ជន៍មៅមពលអនែកព្យាយ៉្ប៊ូតមៅកាន់ឧបករែ៍ពិមសសណា្ួយ ឬ្ង់ ែិនិ្ឆេ័យប្បព័ន្ធ។ ការមប្បង្ុជានុយប៊ូត្ិនមានណកណប្ប ណា្ួយ្ំមពាះលំយប់ប៊ូតណែលមានមៅកនែុង BIOS មេ។

ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI៖

• អនែកប្រប់ប្រង Windows

• ជមប្្ងសម្សេងមេសត៖

• ការែំមងងង BIOS
• ការអាប់មែតហាវេា ស BIOS
• ការែិនិ្ឆេ័យមរ៉រ
• ការកំែត់្ាូតផួ្ស់បតាូរប៊ូត

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំមពាះជមប្្ងស System Setup (ែំមងងងប្បព័ន្ធ) ភារមប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរណែលអនែកមធវេងប្តូែរានថតេុក បាុណនតា្ិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពមេលុះប្មណតអនែកចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។

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

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះមប្កា្)

ផួ្ស់េីមៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងសយកតន្ួមៅកនែុងប្បអប់ណែលរានមប្ជងសមរីស (ប្បសិនមបងមាន) ឬអនុែតតាម្តំែមៅកនែុងប្បអប់។

Spacebar (ររារែកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងន្បញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនមបងមាន។

Tab (មថប) ផួ្ស់េីមៅន្្ទមផ្តា តបនា្ទ ប់។

Esc បនដាមៅេំព័រ្ុនរហូតែល់អនែកពិនិត្យម្ងលមអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc មៅកនែុងមអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រ្ួយឲ្យអនែកប្តូែរក្សាការផួ្ស់បដាូរណា្ួយភួា្ៗ និងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងងែិញ។
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លំយប់ប៊ូត
លំយប់ប៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងការែំមងងងប្បព័ន្ធណែលកំែត់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ លំយប់ឧបករែ៍ប៊ូតណែលរានកំែត់ និងប៊ូតមយយផ្្ទ ល់មៅឧបករែ៍នក់ោក់ (ឧេហរែ៍៖ ប្យយអុបេិក ឬប្យយថាសរឹង)។ អំងុងមពលមតសដាមយយខួននឯងមលងថា្ពល (POST) មៅមពលនិ្ិតតាសញ្ញា  Dell
ម្ញមងងង អនែកអា្៖

• ្ូលមៅកាន់ការែំមងងងប្បព័ន្ធ មយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F2
• ទាញយក្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង មយយ្ុ្ប្រាប់្ុ្ F12 ។

្ុជានុយប៊ូត្ួយែងបង្ហា ញឧបករែ៍ណែលអនែកអា្ប៊ូតពីរួ្ទាងំជមប្្ងសែិនិ្ឆេ័យ។ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរួ្មាន៖ ជមប្្ងស្ុជានុយប៊ូតរជា៖

• ប្យយ្ល័ត (មបងមាន)
• ប្យយ STXXXX

្ំណា:ំ XXX បង្ហា ញមលខប្យយ SATA ។

• ប្យយអុបេិក (មបងមាន)
• ប្យយថាសរឹង SATA (មបងមាន)
• ការែិនិ្ឆេ័យមរ៉រ

្ំណា:ំ ការមប្ជងសមរីស Diagnostics នងងបង្ហា ញមអប្កង់ ការែិនិ្ឆេ័យ ePSA ។

មអប្កង់លំយប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជមប្្ងស្ូលមប្បងមអប្កង់ (System Setup) ែំមងងងប្បព័ន្ធ្ងណែរ។

ជមប្្ងសែំមងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ មហងយនិងឧបករែ៍ណែលរានតម្ួងងរបស់ង ឧបករែ៍ណែលរានរ៉យកនែុងណ្នែកមនះអា្ ឬ្ិនអា្មាន។

ជមប្្ងសេូមៅ
មរ៉ង 26. េូមៅ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន បង្ហា ញព័ត៌មានែូ្ខាងមប្កា្៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញពី កំណែ BIOS សួ្កមសងក្្ម សួ្កប្េព្យសក្្ម សួ្កកាន់កាប់ កាលបរិម្ឆេេកាន់កាប ់កាលបរិម្ឆេេ្លិត និងកូែមសងក្្មរហ័ស ។
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញពី អង្គ្ងចាំរានែំមងងង, អង្គ្ងចាអំា្មប្បងរាន, មល្បននអង្គ្ងចា,ំ ្ាូែឆាណនលអង្គ្ងចាំ, បម្ចេក ែិេ្យាអង្គ្ងចាំ, េំហំ DIMM A, េំហំ DIMM B
• ព័ត៌មានអំពីអង្គែំមែងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បមេេអង្គែំមែងរការ, ្ំនួនសនែូល, មលខសមា្គ ល់អង្គែំមែងរការ, មល្បននប្ចេុប្បននែ, មល្បននអប្បបរមា, មល្បននអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L2, ឃំួ្ង

សមា្ង ត់របស់អង្គែំមែងរការ L3, ស្ត្ថភាព HT និង បម្ចេកែិេ្យា 64 ប៊ីត។
• ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍៖ បង្ហា ញពី HDD បឋ្, M.2 PCIe SSD-0, អាសយយ្ឋ ន LOM MAC, ឧបករែ៍បញ្្ជ ែីមែអូ កំណែ BIOS ែីមែអូ, អង្គ្ងចាំ ែីមែអូ,

ប្បមេេផ្្ទ ំង រុែភាពបង្ហា ញមែង្, ឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូ, ឧបករែ៍ Wi-Fi, និងឧបករែ៍ប៊ួូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញស្្ថ នភាពសុខភាពថ្ម និងថាមតងអាយប់េ័រ AC ប្តូែរានែំមងងងឬអត់។

លំយប់ប៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបញ្្ជ ក់លំយប់ណែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្ណសវេងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករែ៍ណែលរានបញ្្ជ ក់មៅកនែុងបញ្ជីមនះ។

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជមប្្ងសមនះ ពិនិត្យថាមតងប្បព័ន្ធនងងមសនែងសុំឲ្យអនែកមប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងមៅមពលកំពុងប៊ូតមៅប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ពី្ុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។

• ននិ្ចេ មលងកណលង HDD ខាងកនែុង—លំនាមំែង្
• ននិ្ចេ មលងកណលង HDD&PXE ខាងកនែុង
• ននិ្ចេ
• ្ិនណែល

Date/Time អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ការកំែត់កាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិម្ឆេេ និងមពលមែោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួា្ៗ។

។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
មរ៉ង 27. ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

NIC រួ្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ  LAN ណែលមៅមលងផ្្ទ ំង។

24 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ
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• រានបិេ = LAN ខាងកនែុងប្តូែរានបិេ និង្ិនអា្ម្ងលមញងញមៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមេ។
• រានមបងក = LAN ខាងកនែុងប្តូែរានមបងក។
• រានមបងក w/PXE = LAN ខាងកនែុងប្តូែរានមបងក (ន្ួយប៊ូត PXE) (ប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្)

SATA Operation អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ្ាូែប្បតិបតតាិការននឧបករែ៍បញ្្ជ ប្យយថាសរឹងណែលរានរួ្បញចេូល។

• រានបិេ = ឧបករែ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូែរានោក់
• AHCI = SATA ប្តូែរានកំែត់សប្មាប់្ាូែ AHCI
• RAID មបងក = SATA ប្តូែរានកំែត់មែង្្បីរាំប្េ្ាូែ RAID (ប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្)

Drives អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេប្យយម្សេងៗមៅមលងប្បព័ន្ធ៖

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

ការមបងក SMART Reporting ណ្នែកមនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្យយថាសរឹងសប្មាប់ប្យយរួ្ណែលប្តូែរានបង្ហា ញមៅមពលកំពុងចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសមបងក Smart Reporting ប្តូែរានបិេម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ  USB ណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖

• មបងកការរាំប្េប៊ូតម្ USB
• មបងករន្ធ USB ខាងមប្ប

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យមានការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអាយប់េ័រ Thunderbolt ។

• Thunderbolt - រានមបងកម្លំនាំមែង្។
• មបងកការរាំប្េប៊ូតម្ Thunderbolt - រានបិេម្លំនាមំែង្។
• រា្ម នសនតាិសុខ - រានបិេ
• ការកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធអនែកមប្បង - រានមបងកម្លំនាំមែង្
• សុែត្ថិភាពននការភា្ជ ប់ - រានបិេ។
• រន្ធមអប្កង់ និង USB បាុមណាោ ះ-រានបិេ

USB PowerShare ជមប្្ងសមនះកំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធលក្ខែៈពិមសសននឥរិយ៉បថ USB PowerShare ។

• មបងក USB PowerShare - រានបិេម្លំនាំមែង្

្ុខង្រមនះ រជាមានបំែងអនុញញាតឲ្យអនែកមប្បង្តាល់ថា្ពល ឬស្កថ្មឧបករែ៍ខាងមប្បែូ្នេូរស័ព្ទ មាា សុីនចាក់ត្វនតាី្ល័ត មយយមប្បងថា្ពលថ្មប្បព័ន្ធណែលរានរក្សាេុកម្រយៈរន្ធ USB PowerShare
មៅមលងកុំព្យូេ័រយួរនែ ខែៈមពលកុំព្យូេ័រយួរនែកំពុងស្ថិតកនែុងស្្ថ នភាពមែក។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យមបងកឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយាូណែលរានរួ្បញចេូលសប្មាប់៖ ជមប្្ងស មបងកអូឌីយាូ ប្តូែរានបិេម្លំនាមំែង្។

• មបងកន្ាប្កូហវេូន
• មបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជមប្្ងសទាំងពីរប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។

Keyboard Illumination ្ុខង្រមនះឲ្យអនែកមប្ជងសមរីស្ាូែប្បតិបតតាិការរបស់លក្ខែៈពិមសសនន keyboard illumination ។ កប្្ិតពនួជាកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ពី 0% មៅ 100%។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• រានបិេ
• ប្សអាប់
• ពនួជា-រានមបងកម្លំនាំមែង្

រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មពលមៅមលង AC មពលមមាា ងពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ណែលប្តូែអស់ នងងប្សអាប់ន្ួយជមប្្ងសមេួងង AC ។ ្ុខង្រកប្្ិតពនួជារបស់កាតា រ្ុ្្្្បង្ិនបាះពាល់មេ។ Keyboard Illumination នងងបនដាជួយែល់កប្្ិតពនួជាម្សេងៗ។
្ុខង្រមនះបាះពាល់មៅមពលណែលពនួជាប្តូែរានមបងក។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី-រានមបងកម្លំនាំមែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 25
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រយៈមពលបិេពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្មពលមៅមលងថ្ម មពលមមាា ងពនួជាមប្កាយកាតា រ្ុ្ណែលប្តូែអស់ នងងប្សអាប់ន្ួយជមប្្ងសថ្ម ។ ្ុខង្រកប្្ិតពនួជារបស់កាតា រ្ុ្្្្បង្ិនបាះពាល់មេ។ Keyboard Illumination នងងបនដាជួយែល់កប្្ិតពនួជាម្សេងៗ។ ្ុខង្រមនះ
បាះពាល់មៅមពលណែលពនួជាប្តូែរានមបងក។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី-រានមបងកម្លំនាំមែង្
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• ្ិនណែល

Unobtrusive Mode • មបងក្ាូត Unobtrusive (រានបិេម្លំនាមំែង្)

មៅមពលមបងក ្ុ្ Fn+Shift+B នងងបិេប្រប់ពនួជា និងការបមញចេញសំមងងកនែុងប្បព័ន្ធ។

្ុ្ Fn+Shift+B មែង្្បីបនតាប្បតិបតតាិការនធ្្មម។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍្ួយ្ំនួនខាងមប្កា្៖

• មបងកកាម្រ៉ា  (ប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្)
• មបងក Hard Drive Free Fall Protection (លំនាំមែង្)
• មបងកកាតឌីជីថសែត្ថិភាព (SD) (រានមបងកម្លំនាំមែង្)
• ប៊ូតកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)
• ្ាូែកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD) សប្មាប់ណតអាន

MAC Address Pass-Through • អាសយយ្ឋ នប្បព័ន្ធ MAC ណត្ួយរត់ (រានបិេម្លំនាមំែង្)
• NIC 1MAC ណែលរានរួ្បញចេូល
• រានបិេ

្ុខង្រមនះមធវេងការជំនួសអាសយយ្ឋ ន NIC MAC ខាងមប្ប (មៅកនែុងែុំបំណបក ឬែុំឧបករែ៍តូ្ៗណែលរានរាំប្េ) ន្ួយអាសយយ្ឋ ន MAC ណែលប្តូែរានមប្ជងសមរីស្កពីប្បព័ន្ធ។ ជមប្្ងសម្លំនាមំែង្រជា
មប្បងអាសយយ្ឋ ន Passthrough MAC ។

ែីមែអូ
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
កប្្ិតពនួជា LCD អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កប្្ិតពនួជាមអប្កង់មយយណ្្អកមៅមលងប្បេពថា្ពល—មៅមលងថា្ពលថ្ម និងមៅមលង AC។ ពនួជា LCD រជា្ិនអាប្ស័យមលងថា្ពលថ្ម និងអាយប់េ័រ AC មងងយ ។ ងអា្ប្តូែរានកំែត់មយយមប្បងឧបករែ៍រំកិល។

្ំណា:ំ ការកំែត់ ែីមែអូនងងអា្ម្ងលមញងញណតមៅមពលកាតែីមែអូប្តូែរានតម្ួងងមៅកនែុងប្បព័ន្ធ។

សនតាិសុខ
មរ៉ង 28. សនតាិសុខ

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រង។

System Password អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-2 ខាងកនែុង ជមប្្ងសមនះអា្ឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់មៅមលងប្យយថាសរឹង (HDD) ខាងកនែុងរបស់ប្បព័ន្ធរាន។

Strong Password ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និងអតិបរមា ណែលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្មនួាះតួអកសេររជាពី 4 ែល់ 32 តួ។

Password Bypass ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងភួា្ៗអំងុងមពលចាប់ម្ដាង្ប្បព័ន្ធមងងង ែិញ។

• រានបិេ — ណតងណតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនែុងកនែុងមៅមពលណែលពួកមររានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។
• រំលងប៊ូតមងងងែិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភួា្ៗមៅមលងការចាប់ម្ដាង្មងងង ែិញ (ប៊ូតកំមៅ) ។

26 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ជមប្្ងស បរិយ៉យ

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធមនះណតងណតរំលងកសប្មាប់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនែុងមៅមពលណែលថា្ពលរានមបងកពីស្្ថ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក់)។ ែូ្រានែ មនះណែរ ប្បព័ន្ធមនះណតងណតរំលងកពាក្យសមា្ង ត់មៅមលង
ប្បអប់្ាូឌុល HDDs ណា្ួយណែលអា្មានែតតាមាន។

Password Change ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតងការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្យយថាសរឹង ប្តូែរានអនុញ្ញា តមៅមពលណែលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។

អនុញ្ញា តឲ្យមានការផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់្ិនណ្នអនែកប្រប់ប្រង - ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

UEFI Capsule Firmware Updates ជមប្្ងសមនះប្តនតពិនិត្យ ថាមតងប្បព័ន្ធមនះអនុញ្ញា តឲ្យមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ម្រយៈកញចេប់ណែតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាំមែង្។ ការបិេជមប្្ងសមនះនងងរ៉ងំខ្ទប់ការមធវេង
ប្ចេុប្បននែភាព BIOS ពីមសងក្្មែូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនែកប្តនតពិនិត្យថាមតង្ាូឌុលមែេិការានមជកនក់ (TPM) អា្ម្ងលមញងញមៅមលងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការណែរឬមេ។

• TPM មបងក (លំនាំមែង្)
• លុប
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ មបងក
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ បិេ
• PPI Bypass សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ជប្្ះ
• អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំមែង្)
• មបងកេំហំ្្ទុកសំខាន់ (លំនាមំែង្)
• SHA-256 (លំនាមំែង្)

មប្ជងសមរីសជមប្្ងស្ួយ៖

• រានបិេ
• រានមបងក (លំនាំមែង្)

Absolute ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេអុីនធជាមហវេស្ាូឌុល BIOS នអ្ិន្វនតាយ៍ននមសងក្្ម Absolute Persistence Module ណែលនជមប្្ងសបណន្ថ្ពី Absolute
Software ។

• មបងក - ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមប្ជងសមរីសម្លំនាមំែង្។
• រានបិេ
• បិេនអ្ិន្វនតាយ៍

ការ្ូលមប្បងកាដា រ្ុ្ OROM ជមប្្ងសមនះ កំែត់ថាមតងអនែកមប្បងអា្បញចេូលជមប្្ងសមអប្កង់កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធ ROM ម្រយៈប្រាប់្ុ្អំងុងមពលប៊ូតឬអត់។

• រានមបងក (លំនាំមែង្)
• រានបិេ
• មបងក្ួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញា តឲ្យអនែកេប់ស្ត ត់អនែកមប្បងពីការ្ូលែំមងងងមៅមពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្រប់ប្រងប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ការចាក់មស្រពាក្យសមា្ង ត់ម្ អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបិេការរាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ម្ណែលរាបំ្េពាក្យសមា្ង ត់ប្យយថាសរឹងប្តូែលុប្ុនការកំែត់អា្ប្តូែរានបតាូរ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ការកាត់បន្ថយសនតាិសុខ SMM អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបន្ថយសនដាិសុខ UEF បណន្ថ្។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព
មរ៉ង 29. ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេែំមែងរការប៊ូតសុែត្ថិភាព

• Secure Boot Enable

ជមប្្ងស្ិនប្តូែរានមប្ជងសមរីស។

្ាូែប៊ូតសុែត្ថិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនែកណកណប្បលក្ខែៈប៊ូតសុែត្ថិភាពមែង្្បីអនុញ្ញា តឲ្យមានការងយតន្ួ ឬការអនុមោ្ហត្ថមលខាក្្មែិធី UEFI ។

• ្ាូែ Deployed Mode (លំនាមំែង្)
• ្ាូែស្ែនក្្ម

ការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្ជំនាញ ឲ្យអនែកមរសប្ំ្ូលយ្ឋ នេិននែន័យមយយប្រាប់្ុ្សុែត្ថិភាព ករែីប្បព័ន្ធមៅកនែុង Custom Mode (្ាូែម្តប្្ូែការ) ។ មបងកជមប្្ងស Custom Mode ប្តូែរានបិេម្លំនាមំែង្។
ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• PK (លំនាមំែង្)
• KEK

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 27
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• db
• dbx

ប្បសិនមបងអនែកមបងក Custom Mode (្ាូែផ្្ទ ល់ខួនន), ជមប្្ងសពាក់ព័ន្ធសប្មាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញមងងង។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• រក្សាេុកកនែុងឯកស្រ- រក្សាេុកប្រាប់្ុ្មៅកនែុងឯកស្រណែលរានមប្ជងសមរីសរបស់អនែកមប្បង។
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បននែន្ួយប្រាប់្ុ្្ួយពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
• បណន្ថ្ពីឯកស្រ—បណន្ថ្ប្រាប់្ុ្្ួយមៅ្ូលយ្ឋ នេិននែន័យប្ចេុប្បននែពីឯកស្រណែលរានមប្ជងសមយយអនែកមប្បង
• លុប—លុបប្រាប់្ុ្ណែលរានមប្ជងសមរីស
• កំែត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់មងងងែិញ—កំែត់មងងងែិញមៅនលំនាំមែង្
• លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ មបងអនែកបិេ Custom Mode(្ាូែម្តប្្ូែការ)រ៉ល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ណែលរានមធវេងមងងងនងងប្តូែរានលុបមចាល មហងយប្រាប់្ុ្នងងស្ដា រមៅនការកំែត់លំនាំមែង្។

Intel Software Guard Extensions
មរ៉ង 30. Intel Software Guard Extensions

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

ការមបងក Intel SGX ណ្នែកមនះកំែត់ឲ្យអនែក្តាល់នូែបរិស្្ថ នសុែត្ថិភាពសប្មាប់ែំមែងរការកូែណែលរក្សា ព័ត៌មានរមសងប កនែុងបរិបេនន OS មរាល។

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• រានបិេ
• រានមបងក
• ប្តូែរានប្រប់ប្រងមយយសូហវេណែរ—លំនាំមែង្

េំហំអង្គ្ងចាំបណន្ថ្ ជមប្្ងសមនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គ្ងចាំបប្្ុងេុកមយយណងក
SGX)

្ុ្យកជមប្្ងសណា្ួយខាងមប្កា្៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាមំែង្

ការអនុែតតា
មរ៉ង 31. ការអនុែតតា

ជមប្្ងស បរិយ៉យ

Multi Core Support ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ ថាមតងែំមែងរការនងងមបងកសនែូល្ួយ ឬសនែូលទាងំអស់។ ការអនុែតតាននក្្ម ែិធី្ួយ្ំនួននងងប្តូែប្បមសងរមងងងន្ួយសនែូលបណន្ថ្។

• ទាងំអស់—លំនាមំែង្
• 1
• 2
• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំមែងរការ។

• មបងក Intel SpeedStep

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្្ថ នភាពមែករបស់អង្គែំមែងរការបណន្ថ្។

• ស្្ថ នភាព C

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។
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• មបងក Intel TurboBoost

ជមប្្ងសមនះប្តូែរានកំែត់ម្លំនាំមែង្។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេ្ាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំមែងរការ។

• រានបិេ
• រានមបងក—លំនាំមែង្

ការប្រប់ប្រងថា្ពល
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យមបងកមយយសវេ័យប្បែតតាិមៅមពលអាយប់េ័រ AC ប្តូែរានភា្ជ ប់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ ្ុខង្រភាញា ក់មៅមលង AC ្ិនប្តូែរានមប្ជងសមរីស។

មបងក Intel Speed
Shift Technology
(បម្ចេកែិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

• មបងក Intel Speed Shift Technology (បម្ចេកែិេ្យាបដាូរមល្បនន Intel)

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានមបងក

Auto On Time អនុញ្ញា តឲ្យ អនែកកំែត់មពលមែោណែលកុំព្យូេ័រប្តូែមបងកមយយសវេ័យប្បែតតាិ។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• រានបិេ
• មរសងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងមធវេងការ
• មប្ជងសនថ្ង

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ រានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកឧបករែ៍ USB មែង្្បីែំមែងរការប្បព័ន្ធពី្ាូែរង់ចាំ។
្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសមនះមាន្ុខង្រណតមៅមពលភា្ជ ប់អាយប់េ័រ AC បាុមណាោ ះ។ ប្បសិនមបងអាយប់េ័រថា្ពល AC ប្តូែរានែកម្ញកនែុងអំងុងមពលសំងំ មនាះការែំមងងងប្បព័ន្ធផ្តា ្់ថា្ពលម្ញពីរន្ធ USB ទាងំអស់មែង្្បីរក្សា
ថា្ពលថ្ម។

• Enable USB Wake Support

ការប្តនតពិនិត្យែិេ្យុឥតណខសេ ប្បសិនមបងមបងក ្ុខង្រមនះនងងចាប់យកការភា្ជ ប់ប្បព័ន្ធម្បណាតា ញមានណខសេ មហងយបនា្ទ ប់្ក បិេបណាតា ញែិេ្យុឥតណខសេ ណែលរានមប្ជងសមរីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។

• ការប្រប់ប្រងែិេ្យុ WLAN radio - ប្តូែរានបិេ

ភាញា ក់មៅមលង WLAN អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេលក្ខែៈពិមសសណែលមបងកកុំព្យូេ័រពីស្្ថ នភាពបិេមៅមពលណែលជំរុញមងងងមយយ សញ្ញា  LAN។

• រានបិេ
• ណត LAN
• LAN ន្ួយ PXE Boot

ការកំែត់លំនាំមែង្៖ រានបិេ

បិេ Sleep (ការមែក) ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឱ្យអនែករ៉ងំខ្ទប់ការ្ូលមែកមៅកនែុងបរិយ៉កាស OS ។ មៅមពលមបងក ប្បព័ន្ធ្ិនមែកមងងយ។

Block Sleep (បិេការមែក) - ប្តូែរានបិេ

Peak Shift ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបន្ថយការមប្បងប្រាស់ថា្ពល AC អំងុងមពលថា្ពលមកងនមងងងខ្ពស់មៅមពលនថ្ង។ បនា្ទ ប់ពីអនែកមបងកជមប្្ងសមនះប្បព័ន្ធរបស់អនែកែំមែងរការរានណតមៅមលងថ្មបាុមណាោ ះ មទាះបីន AC ប្តូែរានភា្ជ ប់ក៏មយយ។

• មបងកមែនកំពូល—ប្តូែរានបិេ
• កំែត់កប្្ិតថ្ម (15% មៅ 100%) - 15% (រានមបងកម្លំនាំមែង្)

Advanced Battery
Charge
Configuration

ជមប្្ងសមនះឲ្យអនែកបមងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ មយយមបងកជមប្្ងសមនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកមប្បង ែិធីស្កសតាង់យរ និងបម្ចេកមេសម្សេងមេសត កនែុងមពលមប្បមមាា ងមធវេងការមែង្្បីបមងតងនអាយុកាលថ្ម។

មបងក្ាូែស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ - ប្តូែរានបិេ

រ្នាស្្ព័ន្ធស្កថ្ម្្្បង អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្ជងស្ាូែស្កថ្ម។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• សប្្បសប្្នល—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• សដាង់យរ—ស្កថ្មមពញកនែុងអប្មសតាង់យរ។
• ExpressCharge — ស្កថ្មកនែុងរយៈមពលខួីមយយមប្បងប្រាស់បម្ចេកែិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុ្ហ៊ុន Dell ។
• ការមប្បងប្រាស់ AC ន្្្បង
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• ផ្្ទ ល់ខួនន

ប្បសិនមបងរានមប្ជងសមរីស្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាស្្ព័ន្ធចាប់ម្តាង្្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូែការ និងបញ្ឈប់្ុខង្រស្កថ្មម្តប្្ូែការ។

្ំណា:ំ ្ាូែស្កថ្មទាងំអស់្ិនអា្មប្បងសប្មាប់ថ្មប្រប់ប្បមេេរានមេ។ មែង្្បីមបងកជមប្្ងសមនះ សូ្បិេជមប្្ងស ការកំែត់ការស្កថ្មកប្្ិតខ្ពស់ ។

ឥរិយ៉បេ POST
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Adapter Warnings អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការែំមងងងប្បព័ន្ធមៅមពលអនែកមប្បងអាយប់េ័រថា្ពលនក់ោក់។

ការកំែត់លំនាមំែង្៖ មបងកការប្ពមានអាយប់េ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងកជមប្្ងសប្រាប់្ុ្ Numlock មៅមពលកុំព្យូេ័រប៊ូត។

មបងកបណាដា ញ។ ជមប្្ងសមនះប្តូែរានមបងកម្លំនាមំែង្។

Fn Lock Options អនុញ្ញា តឲ្យមានការបញចេូលរានែ រងងប្រាប់្ុ្ទាំងពីរ <Fn> +<Esc> បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់របស ់F1–F12 រងង្ុខង្រសដាង់យរ និង្ុខង្របនា្ទ ប់បនសេំ។ ប្បសិនមបងអនែកបិេជមប្្ងសមនះ មនាះអនែក្ិនអា្បិេមបងកលក្ខែៈសំខាន់នន
ប្រាប់្ុ្ទាងំមនះរានមេ។ ជមប្្ងសណែលមានរជា៖

• Fn Lock—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• ្ាូែចាក់មស្ បិេ/សតាង់យរ—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• Lock Mode Enable/Secondary (្ាូែចាក់មស្ មបងក/បនា្ទ ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងនមល្បននែំមែងរការប៊ូតមយយរំលងជំហាន្បរានែ ្ួយ្ំនួន។ ជមប្្ងសទាងំមនះរជា៖

• បប្ងន្នអប្បរមា
• Thorough—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• សវេ័យប្បែតតាិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតការពន្យារមពល្ុនប៊ូតបណន្ថ្។ ជមប្្ងសទាំងមនះរជា៖

• 0 ែិនាេី—រានមបងកម្លំនាមំែង្។
• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី

កំែត់មហតុមពញមអប្កង់ • មបងកងូមហា្គ មពញមអប្កង់—្ិនប្តូែរានមបងក

ការប្ពមាន និងកំហុស • បង្ហា ញការប្ពមាន និងកំហុសភួា្—រានមបងកម្លំនាមំែង្
• បនតាមពលមានការប្ពមាន
• បនតាមពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

លេ្ធភាពប្រប់ប្រង
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ស្ត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញា តឲ្យអនែក្តាល់្ុខង្រ AMT និង MEBx Hotkey ប្តូែរានមបងកមៅអំងុងមពលប៊ូត។

• រានបិេ
• រានមបងក-លំនាមំែង្
• រឹតត្បិតមលងការមប្បង MEBx

ការអនុញ្ញា តឲ្យ USB មៅមពលមបងក Intel AMT អា្ប្តូែរានអនុញ្ញា តមយយមប្បងឯកស្រអនុញ្ញា ត្ូលយ្ឋ នម្រយៈឧបករែ៍្្ទុក USB ។

• មបងកការអនុញ្ញា ត USB - រានបិេម្លំនាំមែង្

MEBX Hotkey អនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់ ថាមតង្ុខង្រ MEBx Hotkey រួរមបងកមៅមពលកំពុងប៊ូតប្បព័ន្ធ ឬមេ។

• មបងក MEBx hotkey—រានមបងកម្លំនាមំែង្។

30 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ជំនួយ Virtualization
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Virtualization ្ុខង្រមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (VMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មយយ Intel Virtualization Technology ឬមេ។

មបងក Intel Virtualization Technology—មបងកម្លំនាមំែង្។

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

មបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ - រានមបងកម្លំនាមំែង្។

ការប្បតិបតតាិការណែលេុក្ិតតា ជមប្្ងសមនះបញ្្ជ ក់ថាមតង Virtual Machine Monitor (MVMM) អា្មប្បងប្រាស់ស្ត្ថភាពហាែណែរបណន្ថ្ណែល្ដាល់មយយ Intel Trusted Execution Technology ឬមេ។
បម្ចេក ែិេ្យា TPM Virtualization និងបម្ចេកែិេ្យា Virtual សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ប្តូែណតមបងកមែង្្បីមប្បងលក្ខែៈ ពិមសសមនះ។

ការប្បតិបតតាិការណែលេុក្ិតតា - រានបិេម្លំនាមំែង្។

ឥតណខសេ
បរិយ៉យអំពីជមប្្ងស
Wireless Device
Enable(មបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនុញ្ញា តឲ្យអនែកមបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

• WLAN
• ប៊ួូធូស

ជមប្្ងសទាំងអស់ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

មអប្កង់តំណហទាំ
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
Service Tag បង្ហា ញសួ្កមសងក្្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្ញា តឲ្យអនែកបមងតងតសួ្កប្េព្យសក្្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនមបងសួ្កប្េព្យសក្្ម្ិនទាន់ប្តូែរានកំែត់។ ជមប្្ងសមនះ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។ ជមប្្ងសមនះ ្ិនប្តូែរានកំែត់ម្លំនាមំែង្មេ។

BIOS Downgrade ពិនិត្យការជប្្ះក្្ម ែិធីបងតប់ប្បព័ន្ធមៅកាន់កំណែពី្ុន។ ជមប្្ងស 'អនុញ្ញា តការមយនមប្កត BIOS' ប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្។

ការលុបេិននែន័យ ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកមប្បងលុបេិននែន័យមយយសុែត្ថិភាពពីឧបករែ៍្្ទុកខាងកនែុងទាងំអស់។ ជមប្្ងស 'លុបមៅប៊ូតបនា្ទ ប់' ្ិនប្តូែរានមបងកម្លំនាំមែង្មេ។ ខាងមប្កា្មនះរជានបញ្ជីននឧបករែ៍ណែលរង្លបាះពាល់៖

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

BIOS Recovery ណ្នែកមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកស្តា រពីស្្ថ នភាព BIOS ខូ្្ួយ្ំនួនពីឯកស្រណែលស្ដា រមងងងែិញមៅមលងប្យយថាសរឹង្្្បងរបស់អនែកមប្បង ឬប្រាប់្ុ្ USB ខាងមប្ប។

• ការស្ដា រ BIOS ពីប្យយថាសរឹង—រានមបងកម្លំនាំមែង្
• ណតងណតអនុែតតាការពិនិត្យការរួ្បញចេូល—រានបិេម្លំនាំមែង្

កាលបរិម្ឆេេននការមបងកថា្ពលែំបូង ជមប្្ងសមនះអនុញ្ញា តឲ្យអនែកកំែត់កាលបរិម្ឆេេនមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ។

• កំែត់កាលបរិម្ឆេេនមាចេ ស់ក្្មសិេ្ធិ—រានបិេម្លំនាមំែង្

កំែត់មហតុបណាដា ញ
ជមប្្ងស បរិយ៉យ
ប្ពងតតាិការែ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនែកម្ងល និងលុបប្ពងតតាិការែ៍ POST ននការែំមងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

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

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

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 31



ការអាប់មែត BIOS មៅកនែុង Windows

មស្កតាីតប្្ូែន្ុន

សូ្ណែនាឲំ្យអាប់មែត BIOS (ការែំមងងងប្បព័ន្ធ), មៅមពលអនែកយក់ជំនួសផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនមបងមានការអាប់ណែត។ ្ំមពាះកុំព្យូេ័រយួរនែ ប្តូែប្រាកែថា ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អនែកប្តូែរានស្កមពញមលញ មហងយរានភា្ជ ប់មៅថា្ពលមេួងង្ុនមធវេងការចាប់ម្តាង្ការមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS

អំពីកិ្ចេការមនះ

្ំណា:ំ មបងសិនន BitLocker ប្តូែរានមបងកែំមែងរការ ងប្តូែណតផ្្អ កសិន្ុននងងមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ប្បព័ន្ធ បនា្ទ ប់្កមបងកែំមែងរការងមងងង ែិញមប្កាយពីការមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ប្តូែរានបញចេប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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

• បញចេូល Service Tag(សួ្កមសងក្្ម) ឬ Express Service Code(កូែមសងក្្មរហ័ស) រួ្្ុ្មលង Submit(បញ្ជូន)។
• ្ុ្មលង រក្លិត្ល និងមធវេងម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

3. មបងសិននអនែក្ិនអា្រកសួ្កមសងក្្ម ្ូរ្ុ្មលង មប្ជងសយកពី្លិត្លទាំងអស់។
4. មប្ជងសយក ប្បមេេ្លិត្ល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ មប្ជងសយកប្បមេេណែលប្តង្ប្តូែមែង្្បីមៅែល់េំព័រ្លិត្ល

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

ណ្នែកប្យយែឺ និងណ្នែកទាញយករានមបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ណសវេងរកមយយខួននឯង)។
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។ មោកអនែកនងងប្តូែរានសួរភួា្ៗឲ្យបញចេូលកូនមស្ស្តា រមងងងែិញ មហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រមបសបមនះមៅមពលប៊ូតមងងងែិញ្តាងៗ។ ប្បសិនមបងប្រាប់្ុ្ស្តា រមងងងែិញ្ិនប្តូែរានស្្គ ល់មេ មនាះងអា្បណាតា លឲ្យរាត់បង់េិននែន័យ ឬប្តូែែំមងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការមងងង ែិញណែល្ិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបណន្ថ្ពីប្បធានបេ្ួយមនះ សូ្ម្ងលអត្ថបេ្ំមែះែងង៖ ការមធវេងប្ចេុប្បននែភាព
BIOS មលងប្បព័ន្ធ Dell ណែលមាន BitLocker រានមបងកែំមែងរការ

ការអាប់មែតប្បព័ន្ធ BIOS របស់មោកអនែក មយយមប្បង USB ហួាា សប្យយ
អំពីកិ្ចេការមនះ

ប្បសិនមបងប្បព័ន្ធ្ិនអា្ែំមែងរការ្ូលមៅកនែុង Windows រាន បាុណនតាប្តូែការមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS មនាះសូ្ទាញយកឯកស្រ BIOS មយយមប្បងប្បព័ន្ធម្សេង មហងយរក្សាេុកង្ូលមៅកនែុងប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
្ំណា:ំ មោកអនែកនងងប្តូែការមប្បងប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។ សូ្ម្ងលអត្ថបេខាងមប្កា្មនះសប្មាប់ព័ត៌មានល្្អិតបណន្ថ្ រមបសបកនែុងការបមងតងតប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរានមយយមប្បង Dell Diagnostic Deployment

Package (DDDP)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ទាញយកឯកស្រអាប់មែត BIOS កនែុងេប្្ង់ .EXE មៅកនែុងប្បព័ន្ធ្ួយមេសត។
2. កូពីឯកស្រ ឧ. O9010A12.EXE មៅកនែុងប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរាន។
3. បញចេូលប្យយហាវេា ស USB ណែលអា្ប៊ូតរានមៅកនែុងប្បព័ន្ធណែលប្តូែការមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS ។
4. ចាប់ម្តាង្ប្បព័ន្ធ្តាងមេសត មហងយ្ុ្ F12 មៅមពលរូបសញ្ញា  Dell មល្មងងងមយយបង្ហា ញពី្ុជានុយប៊ូតណត្ួយែង។
5. មយយមប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូ្មប្ជងសមរីស USB Storage Device មហងយ្ុ្ Enter។
6. ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតមៅកាន់ផ្្ទ ំង Diag C:\> ភួា្។

32 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153694/updating-the-bios-on-dell-systems-with-bitlocker-enabled?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln153694/updating-the-bios-on-dell-systems-with-bitlocker-enabled?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package-dddp?lang=en
https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/how-to-create-a-bootable-usb-flash-drive-using-dell-diagnostic-deployment-package-dddp?lang=en


7. ែំមែងរការឯកស្រមយយងយម្ម្ម ះឯកស្រមពញ ឧ. O9010A12.exe មហងយ្ុ្ Enter ។
8. ក្្មែិធីមធវេងប្ចេុប្បននែភាព BIOS នងងចាប់ម្តាង្ែំមែងរការ។ អនុែតតាម្ការណែនាំមៅមលងមអប្កង់។

រូប 1. មអប្កង់អាប់មែត DOS BIOS

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង
មរ៉ង 32. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំ

ប្បមេេពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អនែក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែកប្តូែងយបញចេូលមែង្្បី្ូលមប្បងនិងមធវេងការផួ្ស់បដាូរការកំែត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

អនែកអា្បមងតងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងមែង្្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្ុខង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូែសនតាិសុខកប្្ិត្ូលយ្ឋ នសប្មាប់េិននែន័យមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

ប្បយ័តនែ: ្នុសសេប្រប់រូបអា្្ូលមប្បងេិននែន័យណែលរក្សាេុកមៅមលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ប្បសិនមបងង្ិនរានចាក់មស្ ឬេុកមចាលមយយរា្ម នការប្បុងប្បយ័តនែ។

្ំណា:ំ លក្ខែៈពិមសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការែំមងងងប្តូែរានបិេ។

ការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់មរសប្ំប្បព័ន្ធ
មស្កតាីតប្្ូែន្ុន

អនែកអា្កំែត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអនែកប្រប់ប្រង មៅមពលស្ថិតកនែុងស្្ថ នភាព ្ិនរានកំែត ់ណតបាុមណាោ ះ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្ៗបនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬប៊ូតមងងង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មៅកនែុងមអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup មប្ជងសយក System Securityមហងយ្ុ្ Enter។
មអប្កង់ Security បង្ហា ញមងងង។

2. មប្ជងសយក System/Admin Password មហងយបមងតងតពាក្យសមា្ង ត់មៅកនែុង្មនួាះេំមនរ បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី ។
មប្បងការណែនាែំូ្ខាងមប្កា្មែង្្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

• ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។

ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ 33



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

3. ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ណែលអនែករានបញចេូល្ុនមៅកនែុង្មនួាះេំមនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ថ្ម ីមហងយ្ុ្មលងពាក្យ OK។
4. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្ដាង្មងងងែិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប់
មស្កតាីតប្្ូែន្ុន

ប្តូែធានាថា ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរានមយះមស្រ (មៅកនែុងការែំមងងងប្បព័ន្ធ) ្ុនព្យាយ៉្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់។ អនែក្ិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប់មេ ប្បសិនមបងស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូែរាន
ចាក់មស្រ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

មែង្្បី្ូលមៅែំមងងងប្បព័ន្ធ សូ្្ុ្ F2 ភួា្ៗបនា្ទ ប់ពីថា្ពលមបងក ឬប៊ូតមងងង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. មៅកនែុងមអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup មប្ជងសយកSystem Securityមហងយ្ុ្ Enter។
មអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញមងងង។

2. មៅកនែុងមអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ម្្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្្ថ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានមយះមស្។
3. មប្ជងសយក System Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។
4. មប្ជងសយក Setup Password ណក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងងណែលមានប្ស្ប ់មហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ្ូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មីមងងង ែិញមៅមពលមានការទា្ទារ។ ប្បសិនមបងអនែកលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំមងងង ប្តូែបញ្្ជ ក់ការលុបមៅមពលមានការទា្ទារ។

5. ្ុ្ Esc មហងយស្រ្ួយនងងមសនែងសុំអនែកឲ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y មែង្្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ មហងយចាកម្ញពីការែំមងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ម្តាង្នថ្មី។

34 ការមរសប្ំប្បព័ន្ធ



ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្កប្កុ្ហ៊ុន Dell

មស្កតាីតប្្ូែន្ុន

្ំណា:ំ ប្បសិនមបងអនែកពុំមានអុីនធជាែិត សូ្ណសវេងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងមលង ែិកតយបប្តនែេំនិញ ប័ែោ មែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាមងុក្លិត្ល Dell ។

អំពីកិ្ចេការមនះ

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

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

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