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ែំរេងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភ្ជាប់រៅអាដាប់េ័រថាមពលនិងចុចប៊ូតុងថាមពល។

ចំណាំ: រែម្បីរក្សាថាមពលថ្ម ត្រូែដាក់ថ្មក្នុងមាូែសន្សំថាមពល។

2. បញ្ចប់ការែំរេងប្រព័ន្ធ Windows

ធ្រ ែីតាមការដណនាំដែលបង្ហាញរៅរលរអក្រង់រែម្បីបញ្ចប់ការែំរេង ។ រៅរពលកំពុងតម្រលង Dell ដណនាំថា អ្នក៖

● ភ្ជាប់រៅបណ្តាញរែម្បីអាប់រែត ែីនែូ

ចំណាំ: របអ្នកកំពុងភ្ជាប់រៅបណ្ដាញឥតខ្ដសដែលមានសុែត្ថិភាព សូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្ររីបណ្ដាញឥតខ្ដសរៅរពលស្រនសុំ។

● ប្រសិនរបបានភ្ជាប់រៅអុីនធឺរណត សូមចុះឈ្រមាះ ឬបង្រកតគណនី Microsoft ។ ប្រសិនរបមិនបានភ្ជាប់អុីនធឺរណត សូមបង្រកតគណនីក្រៅបណ្ដាញ។
● រៅរលរអក្រង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូមបញ្ចូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងលម្អិតរបស់អ្នក។

3. ស្ដែងរក និងប្រ រីកម្ម ែិធី Dell ពីមុឺនុយចាប់ផ្រែមរបស់ Windows

តារាង 1. ស្ដែងរកកម្ម ែិធី Dell 

កម្ម ែិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

ការចុះបញ្ជីផលិតផល Dell

ចុះឈ្រមាះកុំព្យូេ័របស់អ្នកជាមួយ Dell ។

ជំនួយ និងការគាំេ្រពីក្រុមហ៊ុន Dell

េេួលបានជំនួយ និងការគាំេ្រសម្រាប់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
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តារាង 1. ស្ដែងរកកម្ម ែិធី Dell (បានបន្ត)

កម្ម ែិធី Dell ព័ត៌មានលម្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យរមលសុខភាពផ្ដនក រឹង និងសូហ្ែដែររបស់កុំព្យូេ័ររបស់អ្នករដាយប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណាំ: បន្ត ឬអាប់ក្ររតការធានារបស់អ្នករដាយចុចរលកាលបរិច្រឆេផុតកំណត់ការធានារៅក្នុង
SupportAssist ។

ការអាប់ដែត Dell

អាប់រែតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកជាមួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងែ្រាយរែីឧបករណ៍សំខាន់ៗរៅរពលដែលមាន។

ការបញ្ជូនឌីជីថល Dell

ទាញយកកម្ម ែិធីសូហ្ែដែរែូចជាសូហ្ែដែរដែលត្រូែបានជាែ បាុន្ដតមិនបានែំរេងជាមុនរៅរលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

4. បង្រកតែ្រាយស្ដាររេង ែិញសម្រាប់ Windows ។

ចំណាំ: សូមដណនាំឲ្យបង្រកតែ្រាយស្ដាររេង ែិញរែម្បីរដាះស្រាយ និងជួសជុលបញ្ហាដែលអាចរកតរេងចំរពាះកុំព្យូេ័រ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថម សូមរមល បង្រកតែ្រាយ USB ស្ដាររេង ែិញសម្រាប់ Windows ។
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បង្រកតែ្រាយស្ដាររេងែិញសម្រាប់ Windows

បង្រកតែ្រាយស្តាររេង ែិញរែម្បីរដាះស្រាយ និងជួសជុលបញ្ហាដែលអាចរកតរេងជាមួយ Windows។ ទាមទារឲ្យមានែ្រាយហ្ែ្ោស់ USB េរេរដែលមានសមត្ថភាពផ្េុកអប្បបរមា 16 GB រែម្បីបង្រកតែ្រាយស្តាររេង ែិញ។

រសចក្តីតម្រូែជាមុន

ចំណាំ: ែំរណរការរនះអាចប្ររីប្រាស់រពលរហូតែល់មួយរមាា ងរែម្បីបញ្ចប់។

ចំណាំ: ជំហានខាងក្ររាមរនះអាចប្ដរប្រួលអាស្រ័យរៅរលកំដណរបស់ Windows ដែលបានែំរេង។ សូមរមល តំបន់បណ្តាញជំនួយរបស់ Microsoft សម្រាប់ការដណនាំចុងក្ររាយបំផុត។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ភ្ជាប់ែ្រាយហ្ែ្ោស់ USB រៅកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

2. រៅក្នុងការស្ដែងរករបស់ Windows វាយបញ្ចូល Recovery (ស្តាររេង ែិញ)។
3. រៅក្នុងលេ្ធផលស្ដែងរក ចុច Create a recovery drive (បង្រកតែ្រាយស្តាររេង ែិញ)។

ផ្ទាំង User Account Control (ការគ្រប់គ្រងគណនីអ្នកប្រ រី) នឹងត្រូែបានបង្ហាញ។
4. ចុច បាេ/ចាស៎ រែម្បីបន្ត។

ផ្ទាំង Recovery Drive (ែ្រាយស្តាររេង ែិញ) នឹងត្រូែបានបង្ហាញ។
5. ជ្រ រីសររីស Back up system files to the recovery drive (បម្រុងេុកឯកសារប្រព័ន្ធរៅក្នុងែ្រាយស្តាររេង ែិញ) រួចចុច បន្ទាប់។
6. ជ្រ រីសររីស USB flash drive (ែ្រាយហ្ែ្ោស់ USB) និងចុច បន្ទាប់។

សារមួយនឹងរលចរេង រដាយចង្អុលបង្ហាញថាេិន្នន័យទាំងអស់រៅក្នុងែ្រាយហ្ែ្ោស់ USB នឹងត្រូែលុបរចាល។
7. ចុច បង្រកត។
8. ចុច បញ្ចប់។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពីការតម្រលង Window រដាយប្ររីែ្រាយស្តារតាម USB សូមរមលផ្ដនក រដាះស្រាយបញ្ហា នន រស ែរៅដណនាំអំពីរសវាកម្ម ផលិតផលរបស់អ្នកតាមរយៈ www.dell.com/support/manuals។

2

បង្រកតែ្រាយស្ដាររេង ែិញសម្រាប់ Windows 7

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


េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្រធានបេ :

• េិែ្ឋភាពបង្ហាញ
• េិែ្ឋភាពខាងឆ្រែង
• េិែ្ឋភាពខាងស្តាំ
• េិែ្ឋភាពកន្ដលងដាក់បាតនែ
• េិែ្ឋភាពបាតក្ររាម
• គ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់

េិែ្ឋភាពបង្ហាញ

1. មីក្រូហ្ែូនអាររា
2. ល្រប នការមរាា
3. ឧបករណ៍បញ្រចញអុីនហ្ែ្រាររាែ (ជាជម្ររីស)
4. ការមរាា
5. ពន្លឺស្ថានភាពការមារាា
6. មីក្រូហ្ែូនអាររា

3
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7. រអក្រង់
8. ពន្លឺសកម្មភាព LED

េិែ្ឋភាពខាងឆ្រែង

1. រន្ធ DC ចូល 2. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 (USB ប្ររភេ C) ជាមួយ DisplayPort/Power
Delivery/Thunderbolt (ជាជម្ររីស)

3. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ A 4. បំពង់ខ្យល់
5. បន្េះកាតអានរមមាូ រី មីរឌ  (អាចបន្ដថមបាន)

េិែ្ឋភាពខាងស្តាំ

1. រន្ធកាតមីក្រូ SD
2. រន្ធកាតមីក្រូ SIM
3. រន្ធចាក់សម្រលងសកល
4. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ A
5. រន្ធ USB 3.2 ប្ររភេ A ជាមួយ PowerShare
6. រន្ធ HDMI 1.4 b
7. រន្ធបណ្ដាញ
8. រន្ធចាក់រសារាងចតុរកាណ
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េិែ្ឋភាពកន្ដលងដាក់បាតនែ

1. ប៊ូតុងថាមពលជាមួយកម្ម ែិធីអានស្នាមម្រាមនែដែលជាជម្ររីសអាចមានឬអត់
2. ក្ដារចុច
3. NFC/កម្ម ែិធីអានអានស្មាតឥតតភ្ជាប់ (ជាជម្ររីស)
4. បន្េះបាះ
5. TrackPoint
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េិែ្ឋភាពបាតក្ររាម

1. បំពង់ខ្យល់
2. េីតាំងស្ោករសវាកម្ម
3. ឧបាល័រ

គ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់
ចំណាំ: តួអក្សររៅរលក្ដារចុចអាចខុសគ្នាអាស្រ័យរលការកំណត់ភាសារបស់ក្តារចុច។ គ្រាប់ចុចដែលត្រូែបានប្ររីសម្រាប់ផ្លូែកាត់រៅដតមានែូចគ្នារៅគ្រប់ការកំណត់ភាសាទាំងអស់។

តារាង 2. បញ្ជីគ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់ 

គ្រាប់ចុច មុខងារចម្បង មុខងារបន្ទាប់បន្សំ (Fn + គ្រាប់ចុច)

Fn + Esc Escape បិេរបកការចាក់រសាគ្រាប់ចុច Fn

Fn + F1 បិេអូឌីយាូ មុខងារ F1

Fn + F2 បន្ថយកម្ រិតសំរេង មុខងារ F2

Fn + F3 បង្រកនកម្ រិតសំរេង មុខងារ F3

Fn + F4 បិេមីក្រូហ្ែូន មុខងារ F4

Fn + F5 របក/បិេ ពន្លឺក្ររាយក្តារចុច មុខងារ F5

េិែ្ឋភាពអំពីតួ 11



តារាង 2. បញ្ជីគ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់ (បានបន្ត)

គ្រាប់ចុច មុខងារចម្បង មុខងារបន្ទាប់បន្សំ (Fn + គ្រាប់ចុច)

Fn + F6 បន្ថយកម្ រិតពន្លឺ មុខងារ F6

Fn + F7 បង្រកនកម្ រិតពន្លឺ មុខងារ F7

Fn + F8 ប្តូររៅរអក្រង់ខាងក្រៅ មុខងារ F8

Fn + F10 ថតផ្នេរអក្រង់ មុខងារ F10

Fn + F11 េំព័ររែម មុខងារ F11

Fn + 12 េំព័របញ្ចប់ មុខងារ F12

Fn + Ctrl របកមុឺនុយកម្ម ែិធី --

12 េិែ្ឋភាពអំពីតួ



លក្ខណៈផ្ដនកបច្រចករេស
ចំណាំ: ការផ្តល់រអាយទាំងរនះអាចប្ដរប្រួលតាមតំបន់ ។ យថាប្ររភេខាងក្ររាម គឺជាយថាប្ររភេដែលតម្រូែរដាយច្បាប់បាុណ្រណាះ ក្នុងការែឹកភ្ជាប់មកជាមួយកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។ សម្រាប់ព័តមានបន្ដថមអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូម
ចូលរៅកាន់ផ្ដនក ជំនួយនិងការគាំេ្រ (Help and Support) រៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows និងជ្រ រីសររីសរមលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ។

ប្រធានបេ :

• អង្គែំរណរការ
• សំណុំឈីប
• ប្រព័ន្ធែំរណរការ
• អង្គចងចាំ
• ការរក្សាេុក
• រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
• អូឌីយាូ
• ែីរែអូ
• ការមរាា
• េំនាក់េំនង
• កម្ម ែិធីអានកាតរមរឌ
• ក្ដារចុច
• បន្េះបាះ
• អាដាប់េ័រថាមពល
• ថ្ម
• ែិមាត្រ និងេម្ងន់
• រអក្រង់
• កម្ម ែិធីអានស្នាមម្រាមនែ
• សន្តិសុខ
• សូហ្ែដែរសន្តិសុខ
• ប រិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ

អង្គែំរណរការ
តារាង 3. អង្គែំរណរការ 

ប រិយ៉យ តម្នល

អង្គែំរណរការ 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

វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់ 15 វាា ត់

ចំនួនស្នូល 2 4 4 4 6

ចំនួនស្រ្រតត 4 8 8 8 12

ល្រប ន 2.10 GHz រៅ 4.10
GHz (គ្មាន vPro)

1.6 GHz រៅ 4.20
GHz (គ្មាន vPro)

1.7 GHz រៅ 4.40
GHz (vPro)

1.8 GHz រៅ 4.90
GHz (vPro)

1.1 GHz រៅ 4.90 GHz
(vPro)

ឃ្ោំងសម្ងាត់ 4 MB 6 MB 6 MB 8 MB 12 MB

4
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តារាង 3. អង្គែំរណរការ (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

ក្រាហ្ ែិកជាប់ ក្រាហ្ ែិក Intel UHD ក្រាហ្ ែិក Intel UHD ក្រាហ្ ែិក Intel UHD ក្រាហ្ ែិក Intel UHD ក្រាហ្ ែិក Intel UHD

សំណុំឈីប
តារាង 4. សំណុំឈីប 

ប រិយ៉យ តម្នល

សំណុំឈីប Intel

អង្គែំរណរការ ខូមិតរេក

េេឹងខ្ដសភ្ជាប់ DRAM ឆាដនលចំនួនពីរ 64 bits

Flash EPROM ● 32 MB សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ vPro

● 24 MB សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Non-vPro

PCIe bus រហូតែល់ ជំនាន់េី 3

ប្រព័ន្ធែំរណរការ
● Windows 10 Home (64-bit)

● Windows 10 Professional (64-bit)

● Ubuntu 18.04 LTS (64-bit)

● NeoKylin 7.0 SP4 (PRTS)

អង្គចងចាំ
តារាង 5. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអង្គចងចាំ 

ប រិយ៉យ តម្នល

រន្ធ SoDIMM ចំនួនពីរ

ប្ររភេ DDR4

ល្រប ន 3200 Mhz ែំរណរការរៅ 2667 MHz សម្រាប់ Intel ជំនាន់េី 10

កម្ រិតអង្គចងចាំអតិបរមា 32 GB

កម្ រិតចងចាំអប្បបរមា 4 GB

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានគាំេ្រ ● 4 GB DDR4 រៅ 2667 MHz (1 x 4 GB)

● 8 GB DDR4 រៅ 2667 MHz (2 x 4 GB)

● 8 GB DDR4 រៅ 2667 MHz (1 x 8 GB)

● 16 GB DDR4 រៅ 2667 MHz (2 x 8 GB)

● 16 GB DDR4 រៅ 2667 MHz (1 x 16 GB)

● 32 GB DDR4 រៅ 2667 MHz (2 x 16 GB)
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ការរក្សាេុក
កុំព្យូេ័ររបស់អ្នកគាំេ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយែូចខាងក្ររាម៖
● រន្ធ M.2 2230/2280 មួយសម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង
ែ្រាយបឋមរបស់កុំព្យូេ័រអ្នកខុសៗគ្នាជាមួយការកំណត់ននឧបករណ៍ផ្េុក។ សម្រាប់កុំព្យូេ័រ៖
● ជាមួយែ្រាយ M.2 ែ្រាយ M.2 គឺជាែ្រាយបឋម

តារាង 6. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកេំហំផ្េុក 

Form factor ប្ររភេចំណុចប្រទាក់ សមត្ថភាព

2.5 អុីញ ចំនួនមួយ ែ្រាយថាសរឹង SATA, 5400/7200 RPM រហូតែល់ 1 TB

ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2230 មួយ PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតែល់ 32 Gbps រហូតែល់ 512 GB

ែ្រាយស្ថានភាព រឹង M.2 2280 មួយ PCIe ជំនាន់េី 3 x4 NVMe រហូតែល់ 32 Gbps រហូតែល់ 1 TB

រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
តារាង 7. រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ខាងក្រៅ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ខាងក្រៅ៖

បណ្តាញ រន្ធ RJ-45 ត្រលប់ចុះក្ររាមចំនួនមួយ

USB ● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ររភេ A ចំនួនពីរ
● រន្ធ USB 3.2 ប្ររភេ A ចំនួនមួយ ជាមួយនឹងរន្ធ PowerShare

● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 2 ប្ររភេ C ចំនួនមួយ ជាមួយ DisplayPort Alt Mode/
Thunderbolt 3

អូឌីយាូ រន្ធកាសត្ររច ក (រួមបញ្ចូលកាសរលក្បាល និងមីក្រូហ្ែូន) មួយ។

ែីរែអូ ● រន្ធ HDMI 1.4b ចំនួនមួយ
● DisplayPort 1.2 តាមរយៈ USB ប្ររភេ C ចំនួនមួយ

រន្ធអាដាប់េ័រថាមពល ● ប្ររភេបាដរាល 7.4 មម
● រន្ធ PowerDelivery 3.0 តាមរយៈ USB ប្ររភេ C ចំនួនមួយ

សន្តិសុខ រន្ធខ្ដសសន្តិសុខមួយ (រាងពីរាា មីត)

រន្ធកាត រន្ធកាត SD

សុីមកាត រន្ធកាត uSIM

តារាង 8. រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ខាងក្នុង៖

គ្រាប់ចុច M M.2 ចំនួនមួយ (2280 ឬ 2230) សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង

គ្រាប់ចុច B M.2 3042 ចំនួនមួយ សម្រាប់ WWAN

គ្រាប់ចុច E M.2 2230 ចំនួនមួយ សម្រាប់ WLAN

● រន្ធ M.2 2230 ចំនួនមួយ សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង 128 GB/256 GB/512 GB

● រន្ធ M.2 2280 ចំនួនមួយ សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹង 256 GB/512 GB/1 TB

● រន្ធ M.2 2280 ចំនួនមួយ សម្រាប់ែ្រាយស្ថានភាព រឹងស្ែ័យបម្ដលងកូែ 256 GB/512 GB

ចំណាំ: រែម្បីស្ដែងយល់បន្ដថមអំពីលក្ខណៈពិរសសននប្ររភេកាតប្ររភេ M.2 សូមរមលអត្ថបេមូលែ្ឋានចំរណះែឹង
SLN301626 ។
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អូឌីយាូ
តារាង 9. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអូឌីយាូ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ឧបករណ៍បញ្ជា Realtek ALC3204 ជាមួយនឹង Waves MaxxAudio Pro

ការបម្ដលងស្រែររាអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលរៅអាណាេុក) និង ADC (អាណាេុករៅឌីជីថល)

អុីនធឺហ្រែសខាងក្នុង Intel HDA (អូឌីយាូគុណភាពខ្ពស់)

អុីនធឺហ្រែសខាងក្រៅ រន្ធចាក់សម្រលងសកល

ឧបាល័រ 2

លេ្ធផលមធ្យមននឧបាល័រ 2 W

លេ្ធផលកំពូលននឧបាល័រ 2.5 W

ែីរែអូ
តារាង 10. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកក្រាហ្ ែិកដាច់ 

ក្រាហ្ ែិចដាច់

ឧបករណ៍បញ្ជា ការគាំេ្ររអក្រង់ខាងក្រៅ េំហំអង្គចងចាំ ប្ររភេអង្គចងចាំ

AMD Radeon RX 640 NA 2 GB GDDR5

តារាង 11. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកក្រាហ្ ែិកជាប់ 

ក្រាហ្ ែិកជាប់

ឧបករណ៍បញ្ជា ការគាំេ្ររអក្រង់ខាងក្រៅ េំហំអង្គចងចាំ អង្គែំរណរការ

ក្រាហ្ ែិក Intel UHD ● រន្ធ HDMI 1.4b ចំនួនមួយ
● រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 2 ប្ររភេ C ចំនួនមួយ ជាមួយមាូត

DisplayPort Alt/ Thunderbolt 3

អង្គចងចាំប្រព័ន្ធដែលបានដចករំដលក Intel Core i3/i5/i7
ជំនាន់េី 10

ការមរាា
តារាង 12. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកការមរាា  

ប រិយ៉យ តម្នល

ចំនួនការមរាា មួយ

ប្ររភេ RGB, HD ចាប់រូបភាពរថរ

េីតាំង ការមរាា មុខ

ប្ររភេអង្គញាណ បច្រចក ែិេ្យ៉អង្គញាណ CMOS

គុណភាពបង្ហាញ៖

រូបភាពហ្នឹង ពីររមហ្គាភិចដសល

ែីរែអូ គុណភាពរូបភាព HD (1280 x 720) រៅ 30 fps
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តារាង 12. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកការមរាា  (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

មុំ រមលតាមអង្កត់េ្រូង 78.6 ែឺក្ររ

េំនាក់េំនង

អុីសឺណិត
តារាង 13. លក្ខណៈបច្រចករេសអុីសឺណិត 

ប រិយ៉យ តម្នល

រលខមាូដែល ● ការភ្ជាប់អុីសឺណិត Intel I219LM សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ vPro CPU

● ការភ្ជាប់អុីសឺណិត Intel I219V សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Transactional CPU

អត្រាបញ្ជូន 10/100/1000 Mbps

មាូឌុលឥតខ្ដស
តារាង 14. លក្ខណៈបច្រចករេសមាូឌុលឥតខ្ដស 

ប រិយ៉យ តម្នល

រលខមាូដែល Qualcomm QCA61X4A Intel Wi-Fi AX201 Intel XMM 7360 Global LTE-
Advanced

អត្រាបញ្ជូន រហូតែល់ 867 Mbps រហូតែល់ 2.4 Gbps រហូតែល់ 450 Mbps

បង់ប្ររកង់ដែលបានគាំេ្រ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 5 GHz

ស្តង់ដារឥតខ្ដស ● WiFi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● WiFi 802.11a/b/g

● Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)

● Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

● Wi-Fi 6 (WiFi 802.11 ax)

802.11ac

ការអុិនគ្ រីប ● 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

ប៊្លូធូស 5 5.1 រេ

កម្ម ែិធីអានកាតរមរឌ
តារាង 15. លក្ខណៈបច្រចករេសកម្ម ែិធីអានកាតរមរឌ  

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ រន្ធកាត SD តូច

គាំេ្រកាត ● កាតឌីជីថលសុែត្ថិភាពតូច (mSD)

● Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
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តារាង 15. លក្ខណៈបច្រចករេសកម្ម ែិធីអានកាតរមរឌ  (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

● Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

ក្ដារចុច
តារាង 16. លក្ខណៈបច្រចករេសលម្អិតក្តារចុច 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ ● ក្តារចុចរទាលគ្មានពន្លឺក្ររាយ
● ក្តារចុចេ្រែមានពន្លឺក្ររាយ

េម្រង់ QWERTY

ចំនួនគ្រាប់ចុច ● សហរែ្ឋអារម រិក និងកាណាដា៖ 81 គ្រាប់
● ចក្រភពអង់គ្រលស៖ 82 គ្រាប់
● ជបាុន៖ 85 គ្រាប់

េំហំ ចម្ងាយពីគ្រាប់ចុចមួយរៅគ្រាប់ចុចមួយរេ ត X = 19.05 មម

ចម្ងាយពីគ្រាប់ចុចមួយរៅគ្រាប់ចុចមួយរេ ត Y = 19.05 មម

គ្រាប់ចុចផ្លូែកាត់ គ្រាប់ចុចមួយចំនួនរៅរលក្តារចុចរបស់អ្នកមានសញ្ញាចំនួនពីររៅពីរលវា។ គ្រាប់ចុចទាំងរនះអាចត្រូែបានប្ររីរែម្បីវាយបញ្ចូល
តួអក្សរជំនួស ឬរែម្បីបំរពញមុខងារេីពីរ។ រែម្បីវាយតួអក្សរបន្ដថម សូមចុច Shift និងគ្រាប់ចុចដែលត្រូែចុច។
រែម្បីបំរពញមុខងារេីពីរ សូមចុច Fn និងគ្រាប់ចុចដែលចង់បាន។

បន្េះបាះ
តារាង 17. លក្ខណៈបច្រចករេសបន្េះបាះ 

ប រិយ៉យ តម្នល

គុណភាពបង្ហាញ៖

ផ្រែក 1221

បញ្ឈរ 661

ែិមាត្រ៖

ផ្រែក 101.70 មម (4.00 អុីញ)

បញ្ឈរ 55.20 មម (2.17 អុីញ)

អាដាប់េ័រថាមពល
តារាង 18. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអាដាប់េ័រថាមពល 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ 65 W 90 W 65 W ប្ររភេ C 90 W ប្ររភេ C

អង្កត់ផ្ចិត (ឧបករណ៍ភ្ជាប់) 22 x 66 x 106 មម 22 x 66 x 130 មម 22 x 66 x 99 មម 22 x 66 x 130 មម
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តារាង 18. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកអាដាប់េ័រថាមពល (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

កម្ោំងែូលត៍ភ្រលងចូល 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC 100 VAC - 240 VAC

ហ្ែ្ររកង់ចូល 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz 50 Hz x 60 Hz

ចរន្តភ្រលងចូល (អតិបរមា) 1.50 A 1.60 A 1.70 A 1.50 A

បញ្រចញចរន្ត (បន្ត) 3.34 A 4.62 A 3.25 A 4.5 A

កម្ រិតកម្ោំងែាូលត៍ភ្រលងចូល 19.50 VDC 19.50 VDC 20 VDC/15 VDC/9
VDC/5 VDC

20 VDC/15 VDC/9
VDC/5 VDC

កម្ រិតសីតុណ្ហភាព៖

កំពុងែំរណរការ 0°C រៅ 40°C (32°F រៅ
104°F)

0°C រៅ 40°C (32°F រៅ
104°F)

0°C រៅ 40°C (32°F រៅ
104°F)

0°C រៅ 40°C (32°F រៅ
104°F)

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

-40°C រៅ 70°C (-40°F
រៅ 158°F)

-40°C រៅ 70°C (-40°F
រៅ 158°F)

-40°C រៅ 70°C (-40°F
រៅ 158°F)

ថ្ម
តារាង 19. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកថ្ម 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ 42 Whr 51 Whr 68 Whr 68 Whr LCL

កម្ោំងជាែាូល៍ 11.40 VDC 11.40 VDC 7.60 VDC 7.60 VDC

េម្ងន់ (អតិបរមា) 0.20 គក (0.44 រោន) 0.25 គក (0.55 រោន) 0.34 គ.ក (0.75 រោន) 0.34 គ.ក (0.75 រោន)

ែិមាត្រ៖

កម្ពស់ 95.90 មម (3.78 អុីញ) 95.90 មម (3.78 អុីញ) 95.90 មម (3.78 អុីញ) 95.90 មម (3.78 អុីញ)

េេឹង 181 មម (7.13 អុីញ) 181 មម (7.13 អុីញ) 181 មម (7.13 អុីញ) 181 មម (7.13 អុីញ)

ជម្រៅ 7.05 មម (0.28 អុីញ) 7.05 មម (0.28 អុីញ) 7.05 មម (0.28 អុីញ) 7.05 មម (0.28 អុីញ)

កម្ រិតសីតុណ្ហភាព៖

កំពុងែំរណរការ 0°C រៅ 50°C (32°F រៅ
122°F)

0°C រៅ 50°C (32°F រៅ
122°F)

0°C រៅ 50°C (32°F រៅ
122°F)

0°C រៅ 50°C
(32°F រៅ 122°F)

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

-20°C រៅ 60°C (-4°F រៅ
140°F)

-20°C រៅ 60°C (-4°F រៅ
140°F)

-20°C រៅ 60°C
(-4°F រៅ 140°F)

រយៈរពលប្រតិបត្តិការ ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខខណ្ឌថាមពលខ្ោំង
ជាក់ោក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខខណ្ឌថាមពលខ្ោំង
ជាក់ោក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខខណ្ឌថាមពល
ខ្ោំងជាក់ោក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខ
ណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះ
លក្ខខណ្ឌថាមពលខ្ោំង
ជាក់ោក់។

រយៈរពលសាក (ប្រហាក់ប្រដហល) 4 រមាា ង (រៅរពលកុំព្យូេ័របិេ)

ចំណាំ: គ្រប់គ្រងរពលរែោសាកថ្ម រថររែោ
រពលចាប់ផ្រតម និងរពលបញ្ចប់ជារែម រដាយ
ប្ររីប្រាស់កម្ម ែិធី Dell Power
Manger (អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល

4 រមាា ង (រៅរពលកុំព្យូេ័របិេ)

ចំណាំ: គ្រប់គ្រងរពលរែោសាកថ្ម រថររែោ
រពលចាប់ផ្រតម និងរពលបញ្ចប់ជារែម រដាយ
ប្ររីប្រាស់កម្ម ែិធី Dell Power
Manger (អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល

4 រមាា ង (រៅរពលកុំព្យូេ័របិេ)

ចំណាំ: គ្រប់គ្រងរពលរែោសាកថ្ម រថររែោ
រពលចាប់ផ្រតម និងរពលបញ្ចប់ជារែម រដាយ
ប្ររីប្រាស់កម្ម ែិធី Dell Power
Manger (អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល

4 រមាា ង (រៅរពលកុំព្យូេ័របិេ)

ចំណាំ: គ្រប់គ្រងរពលរែោ
សាកថ្ម រថររែោ រពល
ចាប់ផ្រតម និងរពលបញ្ចប់
ជារែម រដាយប្ររីប្រាស់
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តារាង 19. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកថ្ម (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

Dell) ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពី
កម្ម ែិធី Dell Power
Manager សូមរមល Me and
My Dell រៅ
www.dell.com/។

Dell) ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពី
កម្ម ែិធី Dell Power
Manager សូមរមល Me and
My Dell រៅ
www.dell.com/។

Dell) ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ដថមអំពី
កម្ម ែិធី Dell Power
Manager សូមរមល Me and
My Dell រៅ
www.dell.com/។

កម្ម ែិធី Dell
Power
Manger (អ្នក
គ្រប់គ្រងថាមពល
Dell) ។ សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ដថមអំពីកម្ម ែិធី
Dell Power
Manager សូម
រមល Me and
My Dell រៅ
www.dell.co
m/។

អាយុកាល (ប្រដហល) ែែ្ែផ្ដាច់/បញ្ចូលថ្ម 300 ែែ្ែផ្ដាច់/បញ្ចូលថ្ម 300 ែែ្ែផ្ដាច់/បញ្ចូលថ្ម 300 ែែ្ែផ្ដាច់/បញ្ចូលថ្ម
1000

ថ្មគ្រាប់សំដបាត CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

រយៈរពលប្រតិបត្តិការ ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខខណ្ឌថាមពលខ្ោំង
ជាក់ោក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខខណ្ឌថាមពលខ្ោំង
ជាក់ោក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះលក្ខខណ្ឌថាមពល
ខ្ោំងជាក់ោក់។

ប្ដរប្រួលអាស្រ័យរលលក្ខខ
ណ្ឌប្រតិបត្តិការ និងអាច
កាត់បន្ថយបានច្ររីនចំរពាះ
លក្ខខណ្ឌថាមពលខ្ោំង
ជាក់ោក់។

ែិមាត្រ និងេម្ងន់
តារាងែូចតរៅរនះបង្ហាញពី កំពស់ េេឹង ជម្រៅ និងេំម្ងន់ននកុំព្យូេ័រ Latitude 5510 របស់អ្នក។

តារាង 20. ែិមាត្រ និងេម្ងន់ 

ប រិយ៉យ តម្នល

កម្ពស់៖

កំពស់ខាងមុខ 20.98 មម (0.83 អុីញ)

កំពស់ខាងក្ររាយ 22.42 មម (0.88 អុីញ)

េេឹង 359.10 មម (14.14 អុីញ)

ជម្រៅ 236.25 មម (9.30 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរមា) 1.82 គ.ក (4.01 រោន)

ចំណាំ: េម្ងន់ននកុំព្យូេ័របស់អ្នកប្ដរប្រួលរៅតាមការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដែលបានបញ្ជាេិញ និងភាពខុសគ្នារៅរពល
ផលិត។

រអក្រង់
តារាង 21. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនករអក្រង់ 

ប រិយ៉យ តម្នល

ប្ររភេ គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ (HD) គុណភាពកម្ រិតខ្ពស់រពញ (FHD) គុណភាពកម្ រិតខ្ពស់រពញ (FHD) គុណភាពកម្ រិតខ្ពស់រពញ (FHD)

បច្រចក ែិេ្យ៉ោដណល WLED WLED WLED WLED

20 លក្ខណៈផ្ដនកបច្រចករេស
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តារាង 21. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនករអក្រង់ (បានបន្ត)

ប រិយ៉យ តម្នល

កម្ រិតពន្លឺ (េូរៅ) 220 nits 220 nits 220 nits 300 nits

ខ្នាត (តំបន់សកម្ម)៖

កម្ពស់ 193.60 មម (7.62 អុីញ) 193.60 មម (7.62 អុីញ) 193.60 មម (7.62 អុីញ) 193.60 មម (7.62 អុីញ)

េេឹង 344.20 មម (13.55 អុីញ) 344.20 មម (13.55 អុីញ) 344.20 មម (13.55 អុីញ) 344.20 មម (13.55 អុីញ)

អង្កត់េ្រូង 394.91 មម (15.55 អុីញ) 394.91 មម (15.55 អុីញ) 394.91 មម (15.55 អុីញ) 394.91 មម (15.55 អុីញ)

គុណភាពបង្ហាញរែម 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

រមហ្គាភិចដសល 1.05 2 2 2

ភិចដសលក្នុងមួយអុីញ (PPI) 100 141 141 141

សមាមាត្រភាពខុសគ្នា (អប្ប) 500:1 700:1 700:1 700:1

រយៈរពលឆ្រលយតប (អតិ) 25 ms 25 ms 35 ms 35 ms

អត្រា រីហ្ែ្ររស 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

ការរមលពីមុំផ្រតក 40 ែឺក្ររ (ឆ្រែង/ស្តាំ) 80 ែឺក្ររ (ឆ្រែង/ស្តាំ) 80 ែឺក្ររ (ឆ្រែង/ស្តាំ) 80 ែឺក្ររ (ឆ្រែង/ស្តាំ)

ការរមលពីមុំបញ្ឈរ 10 ែឺក្ររ (រេង)/ 30 ែឺក្ររ (ចុះ) 80 ែឺក្ររ (រេង/ចុះ) 80 ែឺក្ររ (រេង/ចុះ) 80 ែឺក្ររ (រេង/ចុះ)

កម្ រិតភីកដសល 0.252 មម x 0.252 មម 0.179 x 0.179 មម 0.179 x 0.179 មម 0.179 x 0.179 មម

ការប្រ រីប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា) 4.2 W 4.2 W 4.2 W 4.6 វាា ត់

ការប្រឆំាងចំណាំងពន្លឺ vs រូបរាងភ្លឺររោង ប្រឆាំងចំណាំងពន្លឺ ប្រឆាំងចំណាំងពន្លឺ ប្រឆាំងចំណាំងពន្លឺ ប្រឆាំងចំណាំងពន្លឺ

ជម្រ រីសការបាះ រេ រេ មាន រេ

កម្ម ែិធីអានស្នាមម្រាមនែ
តារាង 22. ឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមនែរៅក្នុងប៊ូតុងថាមពល 

ប រិយ៉យ តម្នល

បច្រចក ែិេ្យ៉អង្គញាណ បាះ

កម្ រិតគុណភាពអង្គញាណ 500 dpi

តំបន់អង្គញាណ 100 មម x 88 មម

េំហំភីកដសលអង្គញាណ 100 x 88

តារាង 23. ឧបករណ៍អានស្នាមម្រាមនែរៅរលកន្ដលងដាក់បាតនែ 

ប រិយ៉យ តម្នល

បច្រចក ែិេ្យ៉អង្គញាណ បាះ

កម្ រិតគុណភាពអង្គញាណ 508 dpi

តំបន់អង្គញាណ 12.8 មម x 18 មម

េំហំភីកដសលអង្គញាណ 256 x 360
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សន្តិសុខ
តារាង 24. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកសន្តិសុខ 

លក្ខណៈពិរសស ការបញ្ជាក់លម្អិតផ្ដនកបច្រចករេស

មាូឌុលកម្ម ែិធីដែលេុកចិត្ត (TPM) 2.0 បានរួមបញ្ចូលរៅរលផ្ទាំងប្រព័ន្ធ

កម្ម ែិធីអានស្នាមម្រាមនែ ជាជម្ររីស

រន្ធចាក់រសារាងចតុរកាណ ស្តង់ដារ

សូហ្ែដែរសន្តិសុខ
តារាង 25. លក្ខណៈបច្រចករេសផ្ដនកសូហ្ែដែរសន្តិសុខ 

ការបញ្ជាក់លម្អិតផ្ដនកបច្រចករេស

Dell Client Command Suite

Dell Data Security and Management Software ជាជម្ររីស

Dell Client Command Suite

ការផ្រេ ងផ្ទាត់ Dell BIOS

Dell Endpoint Security និង Management Software ដែលជាជម្ររីស

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

ការការពារសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ Dell

បរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កម្ រិតកខ្ែក់រៅរលអាកាស៖ G1 ែូចដែលបានកំណត់រដាយ ISA-S71.04-1985

តារាង 26. ប រិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

ប រិយ៉យ កំពុងែំរណរការ ការរក្សាេុក

កម្ រិតសីតុណ្ហភាព 0°C រៅ 35°C (32°F រៅ 95°F) -40°C រៅ 65°C (-40°F រៅ 149°F)

បម្ដរបម្រួលសំរណម (អតិបរមា) 10% រៅ 80% (មិនកក) 0% រៅ 95% (មិនកក)

រំញ័រ (អតិបរមា) * 0.26 GRMS 1.37 GRMS

កម្ រិតធ្ោក់ (អតិបរមា) 105 G† 40 G‡

នីែាូ (អតិបរមា) -15.2 ម រហូតែល់ 3048 ម (-50 ហ្ ែីត រហូតែល់ 10,000 ហ្ ែី
ត)

-15.2 ម រហូតែល់ 10,668 ម (-50 ហ្ ែីត រហូតែល់ 35,000
ហ្ ែីត)

* បានវាស់ដែងរដាយប្ររីស្បុិចរំញ័រនចែន្យដែលចម្លងប រិស្ថានប្ររីប្រាស់។

22 លក្ខណៈផ្ដនកបច្រចករេស



† បានវាស់ដែងរដាយប្ររីចលនាពាក់កណ្តាលសុីនុស 2 ms រៅរពលែ្រាយថាសរឹងកំពុងប្រ រី។
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សូហ្ែដែរ
ជំពូករនះផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតននប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានគាំេ្រជាមួយនឹងការដណនាំពី ែិធីែំរេងែ្រាយ ែឺ។

ប្រធានបេ :

• ការទាញយកែ្រាយ ែឺ Windows

ការទាញយកែ្រាយែឺ Windows

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. របក ណូតប៊ុក។
2. ចូលរមលរគហេំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចរល ជំនួយផលិតផល វាយបញ្ចូលស្ោករសវាកម្មណូតប៊ុក របស់អ្នក បន្ទាប់មកចុចរលពាក្យ បញ្ជូន ។

ចំណាំ: របសិនអ្នកមិនមានស្ោករសវាកម្ម សូមប្រ រីមុខងារ រករមលស្ែ័យប្រែត្តិ ឬរករមលរដាយនែ សម្រាប់មាូ ដឌលណូតប៊ុក របស់អ្នក។

4. ចុចរល Drivers and Downloads (ែ្រាយ ែឺ និងទាញយក)។
5. ជ្រ រីសយកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបានែំរេងរៅរលណូតប៊ុក របស់អ្នក។
6. អូសេំព័រចុះក្ររាម រហយជ្ររីសយកែ្រាយ ែឺក្រាហ្ ែិក រែម្បីែំរេង។
7. ចុចរល Download File រែម្បីទាញយកែ្រាយ ែឺសម្រាប់ណូតប៊ុករបស់អ្នក។
8. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទាញយក ត្រូែរុករក រៅកាន់ថតដែលអ្នកបានរក្សាេុកឯកសារែ្រាយ ែី។
9. ចុចេ្រែែងរលរូបតំណាងឯកសារែ្រាយ ែឺ និងអនុែត្តតាមការដណនាំរៅរលរអក្រង់។
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ការររ បចំប្រព័ន្ធ

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនរបរោកអ្នកមិនដមនជាអ្នកជំនាញក្នុងការប្រ រីកំព្យូរេ័រ មិនត្រូែប្ែូរការកំណត់ក្នុងកម្ម ែិធីែំរេង BIOS រនាះរេ។ ការផ្ោស់ប្តូរជាក់ោក់អាចធ្រែីឲ្យប្រតិបត្តិកំព្យូរេ័ររបស់រោកអ្នកមិនែំរណរការបានត្ រឹមត្រូែ។

ចំណាំ: មុនរពលរោកអ្នកប្ែូរការកម្ម ែិធីែំរេង BIOS រោកអ្នកគួរសររសរេុកអំពីព័ត៌មានននកម្ម ែិធីែំរេង BIOS សម្រាប់ការប្រ រីប្រាស់រៅរពលអនាគត។

ប្ររីកម្ម ែិធីែំរេង BIOS ក្នុងរគាលបំណងែូចខាងក្ររាមរនះ៖
● េេួលព័ត៌មានពីការែំរេងហាែដែររៅរលមាា សុីនកំព្យូេ័ររបស់រោកអ្នក ែូចជាចំនួនននអង្គចងចាំ RAM និងេំហំននហាែែ្រាយ។
● ដកប្ដរព័ត៌មានរបស់ការកំណត់របស់ប្រព័ន្ធ។
● កំណត់ ឬដកប្ដរជម្រ រីសដែលអាចជ្ររីសររីសរដាយអ្នកប្ររីប្រាស់ ដែលមានែូចជា ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រ រីប្រាស់, ប្ររភេននែ្រាយថាសរឹងដែលបានែំរេង និងរបកឬបិេឧបករណ៍ចម្បង។

ប្រធានបេ :

• មុឺនុយប៊ូត
• គ្រាប់ចុចរុករក
• លំដាប់ប៊ូត
• ជម្រ រីសែំរេងប្រព័ន្ធ
• ការអាប់រែត BIOS រៅក្នុង Windows

• ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ែំរេង

មុឺនុយប៊ូត
ចុច <F12> រៅរពលេូហ្រគា Dell បានបង្ហាញរែម្បីចាប់ផ្រតមមុឺនុយប៊ូតដតមួយែងជាមួយនឹងបញ្ជីឧបករណ៍ប៊ូតដែលត្ រឹមត្រូែសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ ជម្ររីស ែិនិច្ឆ័យ និងការែំរេង BIOS ក៏មានរៅក្នុងមុឺនុយរនះផងដែរ។ ឧបករណ៍ដែលមានរាយបញ្ជីរៅរល
មុឺនុយប៊ូតអាស្រ័យរលឧបករណ៍ដែលអាចប៊ូតបានរៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ មុឺនុយប៊ូតរនះមានប្ររយ៉ជន៍រៅរពលអ្នកព្យ៉យ៉មប៊ូតរៅកាន់ឧបករណ៍ពិរសសណាមួយ ឬចង់ ែិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធ។ ការប្រ រីមុឺនុយប៊ូតមិនមានដកប្ដរ ណាមួយចំរពាះលំដាប់ប៊ូតដែលមានរៅក្នុង BIOS រេ។

ជម្រ រីសទាំងរនះគឺ៖
● ប៊ូត UEFI៖

○ អ្នកគ្រប់គ្រង Windows

● ជម្ររីសផ្រសងរេ ត៖
○ ការែំរេង BIOS

○ ការអាប់រែតហ្ែ្ោស BIOS

○ ការ ែិនិច្ឆ័យររាគ
○ ការកំណត់មាូតផ្ោស់ប្តូរប៊ូត

គ្រាប់ចុចរុករក
ចំណាំ: ចំរពាះជម្រ រីស System Setup (ែំរេងប្រព័ន្ធ) ភាគច្ររីន ការផ្ោស់ប្ែូរដែលអ្នកធ្រ ែីត្រូែបានថតេុក បាុន្ដតមិនទាន់មានប្រសិេ្ធភាពរេលុះត្រា ដតអ្នកចាប់ផ្រែមប្រព័ន្ធរេង ែិញ។

គ្រាប់ចុច Navigation (រុករក)
Up arrow (ព្រួញរេងរល) ផ្ោស់េីរៅកាន់វាលពីមុន។

Down arrow (ព្រួញ
ចុះក្ររាម)

ផ្ោស់េីរៅកាន់វាលបន្ទាប់។

Enter (បញ្ចូល) អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្ររីសយកតម្នលរៅក្នុងប្រអប់ដែលបានជ្ររីសររីស (ប្រសិនរបមាន) ឬអនុែត្តតាមតំណរៅក្នុងប្រអប់។

Spacebar (របារែកឃ្ោ) ពង្ រីក ឬបង្រួមបញ្ជីេម្ោក់ ប្រសិនរបមាន។
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គ្រាប់ចុច Navigation (រុករក)
Tab (រថប) ផ្ោស់េី រៅផ្នេផ្រតាតបន្ទាប់។

Esc បន្ែ រៅេំព័រមុន រហូតែល់អ្នកពិនិត្យរមលរអក្រង់សំខាន់។ ចុច Esc រៅក្នុងរអក្រង់សំខាន់់ បង្ហាញសារមួយឲ្យអ្នកត្រូែ រក្សាការផ្ោស់ប្ែូរណាមួយភ្ោមៗ និងចាប់ផ្រែមប្រព័ន្ធរេង ែិញ។

លំដាប់ប៊ូត
លំដាប់ប៊ូតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករំលងការែំរេងប្រព័ន្ធដែលកំណត់ការែំរេងប្រព័ន្ធ លំដាប់ឧបករណ៍ប៊ូត ដែលបានកំណត់ និងប៊ូត រដាយផ្ទាល់ រៅឧបករណ៍ជាក់ោក់ (ឧេហរណ៍៖ ែ្រាយអុបេិក ឬែ្រាយថាស រឹង)។ អំេុង រពលរតស្ែ រដាយខ្លួនឯងរលថាមពល
(POST) រៅរពលនិមិត្តសញ្ញា Dell រចញរេង អ្នកអាច៖
● ចូលរៅកាន់ការែំរេងប្រព័ន្ធ រដាយចុចគ្រាប់ចុច F2

● ទាញយកមុឺនុយប៊ូតដតមួយែង រដាយចុចគ្រាប់ចុច F12 ។

មុឺនុយប៊ូតមួយែងបង្ហាញឧបករណ៍ ដែលអ្នកអាចប៊ូតពី រួមទាំងជម្ររីស ែិនិច្ឆ័យ។ ជម្ររីសមុឺនុយប៊ូត រួមមាន៖ ជម្រ រីសមុឺនុយប៊ូតគឺ៖

● ែ្រាយចល័ត (របមាន)
● ែ្រាយ STXXXX

ចំណាំ: XXX បង្ហាញរលខែ្រាយ SATA ។

● ែ្រាយអុបេិក (របមាន)
● ែ្រាយថាសរឹង SATA (របមាន)
● ការ ែិនិច្ឆ័យររាគ

ចំណាំ: ការជ្រ រីសររីស Diagnostics នឹងបង្ហាញរអក្រង់ ការ ែិនិច្ឆ័យ ePSA ។

រអក្រង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហាញជម្ររីសចូលប្ររី រអក្រង់ (System Setup) ែំរេងប្រព័ន្ធផងដែរ។

ជម្ររីសែំរេងប្រព័ន្ធ
ចំណាំ: អាស្រ័យរលកុំព្យូេ័រយួរនែ រហយនិងឧបករណ៍ដែលបានតម្រលងរបស់វា ឧបករណ៍ដែលបានរាយក្នុងផ្ដនករនះអាច ឬមិនអាចមាន។

ជម្ររីសេូរៅ
តារាង 27. េូរៅ 

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា សុីន បង្ហាញព័ត៌មានែូចខាងក្ររាម៖
● ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធ៖ បង្ហាញពី កំដណ BIOS ស្ោករសវាកម្ម ស្ោកេ្រព្យសកម្ម ស្ោកកាន់កាប់ កាលបរិច្រឆេកាន់កាប់ កាលបរិច្រឆេផលិត និងកូែរសវាកម្ម រហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ៖ បង្ហាញពី អង្គចងចាំបានែំរេង, អង្គចងចាំអាចប្ររីបាន, ល្រប នអង្គចងចាំ, មាូែឆាដនលអង្គចងចាំ, បច្រចក ែិេ្យ៉អង្គចងចាំ, េំហំ DIMM A,

េំហំ DIMM B

● ព័ត៌មានអំពីអង្គែំរណរការ៖ បង្ហាញពី ប្ររភេអង្គែំរណរការ, ចំនួនស្នូល, រលខសម្គាល់អង្គែំរណរការ, ល្រប នបច្ចុប្បន្ន, ល្រប នអប្បបរមា, ល្រប នអតិបរមា, ឃ្ោំង
សម្ងាត់របស់អង្គែំរណរការ L2, ឃ្ោំងសម្ងាត់ របស់អង្គែំរណរការ L3, សមត្ថភាព HT និង បច្រចក ែិេ្យ៉ 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍៖ បង្ហាញពី HDD បឋម, M.2 PCIe SSD-0, អាសយែ្ឋាន LOM MAC, ឧបករណ៍បញ្ជា ែីរែអូ កំដណ BIOS ែីរែអូ,
អង្គចងចាំ ែីរែអូ, ប្ររភេផ្ទាំង គុណភាពបង្ហាញរែម, ឧបករណ៍បញ្ជាអូឌីយាូ, ឧបករណ៍ Wi-Fi, និងឧបករណ៍ប៊្លូធូស។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហាញស្ថានភាពសុខភាពថ្ម និងថារតអាដាប់េ័រ AC ត្រូែបានែំរេងឬអត់។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ជាក់លំដាប់ដែលកុំព្យូេ័រព្យ៉យ៉មស្ដែងរកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីឧបករណ៍ដែលបានបញ្ជាក់រៅក្នុងបញ្ជីរនះ។

សន្ែិសុខច្រកចូលប៊ូត UEFI ជម្ររីសរនះ ពិនិត្យថារតប្រព័ន្ធនឹងស្រនសុំឲ្យអ្នកប្រ រីប្រាស់បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងរៅរពលកំពុងប៊ូតរៅច្រកចូលប៊ូត UEFI ពីមុឺនុយប៊ូត F12 ឬអត់។
● ជានិច្ច រលកដលង HDD ខាងក្នុង—លំនាំរែម
● ជានិច្ច រលកដលង HDD&PXE ខាងក្នុង
● ជានិច្ច
● មិនដែល

Date/Time អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ការកំណត់កាលប រិច្រឆេ និងរពលរែោ។ ការផ្ោស់ប្តូរកាលប រិច្រឆេ និងរពលរែោប្រព័ន្ធមានប្រសិេ្ធភាពភ្ោមៗ។

26 ការររ បចំប្រព័ន្ធ



។

ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធមាា សុីន
តារាង 28. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ 

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ឧបករណ៍បញ្ជា LAN ដែលរៅរលផ្ទាំង ។
● បានបិេ = LAN ខាងក្នុងត្រូែបានបិេ និងមិនអាចរមលរឃញរៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរេ។
● បានរបក = LAN ខាងក្នុងត្រូែបានរបក។
● បានរបក w/PXE = LAN ខាងក្នុងត្រូែបានរបក (ជាមួយប៊ូត PXE) (ត្រូែបានជ្ររីសររីសតាមលំនាំរែម)

SATA Operation អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមាូែប្រតិបត្តិការននឧបករណ៍បញ្ជាែ្រាយថាសរឹងដែលបានរួមបញ្ចូល។
● បានបិេ = ឧបករណ៍បញ្ជា SATA ត្រូែបានោក់
● AHCI = SATA ត្រូែបានកំណត់សម្រាប់មាូែ AHCI

● RAID របក = SATA ត្រូែបានកំណត់រែម្បីគាំេ្រមាូែ RAID (ត្រូែបានជ្រ រីសររីសតាមលំនាំរែម)

Drives អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេែ្រាយផ្រសងៗរៅរលប្រព័ន្ធ៖
● SATA-2 (បានរបកតាមលំនាំរែម)
● M.2 PCIe SSD-0 (បានរបកតាមលំនាំរែម)

ការរបក SMART Reporting ផ្ដនករនះគ្រប់គ្រងទាំងបញ្ហាែ្រាយថាសរឹងសម្រាប់ែ្រាយរួម ដែលត្រូែបានបង្ហាញរៅរពលកំពុងចាប់ផ្រែមប្រព័ន្ធ។ ជម្ររីសរបក Smart Reporting ត្រូ ែបានបិេតាមលំនាំ
រែម។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញាតឲ្យរបកឬបិេឧបករណ៍បញ្ជា USB ដែលបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់៖
● របកការគាំេ្រប៊ូតតាម USB

● របករន្ធ USB ខាងក្រៅ

ជម្ររីសទាំងអស់ត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែម។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាដាប់េ័រ Thunderbolt ផ្ដនករនះអនុញ្ញាតឲ្យមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាដាប់េ័រ Thunderbolt ។
● Thunderbolt - បានរបកតាមលំនាំរែម។
● របកការគាំេ្រប៊ូតតាម Thunderbolt - បានបិេតាមលំនាំរែម។
● គ្មានសន្តិសុខ - បានបិេ
● ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ្នកប្រ រី - បានរបកតាមលំនាំរែម
● សុែត្ថិភាពននការភ្ជាប់ - បានបិេ។
● រន្ធរអក្រង់ និង USB បាុណ្រណាះ-បានបិេ

USB PowerShare ជម្ររីសរនះកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលក្ខណៈពិរសសននឥ រិយ៉បថ USB PowerShare ។

● របក USB PowerShare - បានបិេតាមលំនាំរែម

មុខងាររនះ គឺមានបំណងអនុញ្ញតឲ្យអ្នកប្ររីផ្តល់ថាមពល ឬសាកថ្មឧបករណ៍ខាងក្រៅែូចជាេូរស័ព្េ មាា សុីនចាក់តន្ត្ រីចល័ត រដាយប្ររីថាមពលថ្មប្រព័ន្ធដែលបានរក្សាេុកតាមរយៈរន្ធ
USB PowerShare រៅរលកុំព្យូេ័រយួរនែ ខណៈរពលកុំព្យូេ័រយួរនែកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរែក។

អូឌីយាូ អនុញ្ញាតឲ្យរបកឬបិេឧបករណ៍បញ្ជាអូឌីយាូដែលបានរួមបញ្ចូលសម្រាប់៖ ជម្ររីស របកអូឌីយាូ ត្រូ ែបានបិេតាមលំនាំ រែម។
● របកនមាក្រូហ្ែូន
● របកឧបាល័រខាងក្នុង

ជម្រ រីសទាំងពីរត្រូែបានជ្ររីសររីសតាមលំនាំរែម។

Keyboard Illumination មុខងាររនះឲ្យអ្នកជ្ររីសររីសមាូែប្រតិបត្តិការ របស់លក្ខណៈពិរសសនន keyboard illumination ។ កម្ រិតពន្លឺក្ដារចុចអាចកំណត់ពី 0% រៅ 100%។ ជម្ររីស
ទាំងរនះគឺ៖
● បានបិេ
● ស្រអាប់
● ពន្លឺ-បានរបកតាមលំនាំរែម

ការររ បចំប្រព័ន្ធ 27



តារាង 28. ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ (បានបន្ត)

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

រយៈរពលបិេពន្លឺក្ររាយក្តារចុចរពលរៅរល AC រពលរមាា ងពន្លឺក្ររាយក្តារចុចដែលត្រូែអស់ នឹងស្រអាប់ជាមួយជម្ររីសភ្រលង AC ។ មុខងារកម្ រិតពន្លឺរបស់ក្តារចុចចម្បងមិនបាះពាល់រេ។ Keyboard Illumination នឹង
បន្ែជួយែល់កម្ រិតពន្លឺផ្រសងៗ។ មុខងាររនះបាះពាល់ រៅរពលដែលពន្លឺត្រូែបានរបក។ ជម្រ រីសទាំងរនះគឺ៖

● 5 ែិនាេី
● 10 ែិនាេី-បានរបកតាមលំនាំរែម
● 15 ែិនាេី
● 30 ែិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនដែល

រយៈរពលបិេពន្លឺក្ររាយក្តារចុចរពលរៅរលថ្ម រពលរមាា ងពន្លឺក្ររាយក្តារចុចដែលត្រូែអស់ នឹងស្រអាប់ជាមួយជម្ររីសថ្ម ។ មុខងារកម្ រិតពន្លឺរបស់ក្តារចុចចម្បងមិនបាះពាល់រេ។ Keyboard Illumination នឹងបន្ែជួយ
ែល់កម្ រិតពន្លឺផ្រសងៗ។ មុខងាររនះបាះពាល់ រៅរពលដែលពន្លឺត្រូែបានរបក។ ជម្រ រីសទាំងរនះគឺ៖

● 5 ែិនាេី
● 10 ែិនាេី-បានរបកតាមលំនាំរែម
● 15 ែិនាេី
● 30 ែិនាេី
● 1 នាេី
● 5 នាេី
● 15 នាេី
● មិនដែល

Unobtrusive Mode ● របកមាូត Unobtrusive (បានបិេតាមលំនាំរែម)

រៅរពលរបក ចុច Fn+Shift+B នឹងបិេគ្រប់ពន្លឺ និងការបញ្រចញសំរេងក្នុងប្រព័ន្ធ។

ចុច Fn+Shift+B រែម្បីបន្តប្រតិបត្តិការជាធម្មតា។

Miscellaneous Devices អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេឧបករណ៍មួយចំនួនខាងក្ររាម៖

● របកការមរាា  (ត្រូ ែបានរបកតាមលំនាំ រែម)
● របក Hard Drive Free Fall Protection (លំនាំរែម)
● របកកាតឌីជីថសែត្ថិភាព (SD) (បានរបកតាមលំនាំរែម)
● ប៊ូតកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD)

● មាូែកាតសុែត្ថិភាពឌីជីថល (SD) សម្រាប់ដតអាន

MAC Address Pass-Through ● អាសយែ្ឋានប្រព័ន្ធ MAC ដតមួយគត់ (បានបិេតាមលំនាំរែម)
● NIC 1MAC ដែលបានរួមបញ្ចូល
● បានបិេ

មុខងាររនះធ្រ ែីការជំនួសអាសយែ្ឋាន NIC MAC ខាងក្រៅ (រៅក្នុងែុំបំដបក ឬែុំឧបករណ៍តូចៗដែលបានគាំេ្រ) ជាមួយអាសយែ្ឋាន MAC ដែលត្រូែបានជ្រ រីសររីសមកពីប្រព័ន្ធ។
ជម្ររីសតាមលំនាំរែមគឺ ប្រ រីអាសយែ្ឋាន Passthrough MAC ។

ែីរែអូ

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
កម្ រិតពន្លឺ LCD អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់កម្ រិតពន្លឺរអក្រង់ រដាយផ្ដអក រៅរលប្រភពថាមពល—រៅរលថាមពលថ្ម និងរៅរល AC។ ពន្លឺ LCD គឺមិនអាស្រ័យរលថាមពលថ្ម និងអាដាប់េ័រ AC រេយ ។ វាអាចត្រូែបាន

កំណត់រដាយប្ររីឧបករណ៍រំកិល។

ចំណាំ: ការកំណត់ ែីរែអូនឹងអាចរមលរឃញដតរៅរពលកាត ែីរែអូត្រូែបានតម្រលងរៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

28 ការររ បចំប្រព័ន្ធ



សន្តិសុខ
តារាង 29. សន្តិសុខ 

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

Admin Password អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ផ្ោស់ប្ែូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង។

System Password អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ផ្ោស់ប្ែូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។

ពាក្យសម្ងាត់ HDD-2 ខាងក្នុង ជម្រ រីសរនះអាចឲ្យអ្នកកំណត់ ផ្ោស់ប្ែូរ ឬលុបពាក្យសម្ងាត់រៅរលែ្រាយថាស រឹង (HDD) ខាងក្នុង របស់ប្រព័ន្ធបាន។

Strong Password ជម្ររីសរនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេពាក្យសម្ងាត់ រឹងមាំសម្រាប់ប្រព័ន្ធ។

Password Configuration អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួនតួអក្សរអប្បបរមា និងអតិបរមា ដែលបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់គ្រប់គ្រង និងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ។ ចន្រោះតួអក្សរគឺពី 4 ែល់ 32 តួ។

Password Bypass ជម្ររីសរនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករំលងពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងភ្ោមៗអំេុងរពលចាប់ផ្រែមប្រព័ន្ធរេង ែិញ។
● បានបិេ — ដតងដតសួររកប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងក្នុងរៅរពលដែលពួករគបានកំណត់។ ជម្រ រីសរនះត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែម។
● រំលងប៊ូតរេង ែិញ — រំលងពាក្យសម្ងាត់ភ្ោមៗរៅរលការចាប់ផ្រែមរេង ែិញ (ប៊ូតកំរៅ) ។

ចំណាំ: ប្រព័ន្ធរនះដតងដតរំលឹកសម្រាប់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ HDD ខាងក្នុងរៅរពលដែលថាមពលបានរបកពីស្ថានភាពបិេ (ប៊ូតត្រជាក់)។ ែូចគ្នារនះដែរ ប្រព័ន្ធរនះដតងដត
រំលឹកពាក្យសម្ងាត់រៅរល ប្រអប់មាូឌុល HDDs ណាមួយដែលអាចមានែត្តមាន។

Password Change ជម្ររីសរនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ថារតការផ្ោស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងែ្រាយថាសរឹង ត្រូែបានអនុញ្ញាតរៅរពលដែលពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូែបានកំណត់។

អនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់មិនដមនអ្នកគ្រប់គ្រង - ជម្ររីសរនះត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែម។

UEFI Capsule Firmware
Updates

ជម្ររីសរនះត្រួតពិនិត្យ ថារតប្រព័ន្ធរនះអនុញ្ញាតឲ្យធ្រែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS តាមរយៈកញ្ចប់ដែតអាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជម្រ រីសរនះត្រូែបានជ្ររីសររីសតាមលំនាំរែម។ ការ
បិេជម្ររីសរនះនឹងរាំងខ្េប់ការធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ពីរសវាកម្មែូចជា Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware
Service (LVFS)

សន្តិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យថារតមាូឌុលរែេិកាបានរជ ជាក់ (TPM) អាចរមលរឃញរៅរលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែរឬរេ។
● TPM របក (លំនាំរែម)
● លុប
● PPI Bypass សម្រាប់ពាក្យបញ្ជារបក
● PPI Bypass សម្រាប់ពាក្យបញ្ជាបិេ
● PPI Bypass សម្រាប់ពាក្យបញ្ជាជម្រះ
● អនុញ្ញាតការបញ្ជាក់ (លំនាំរែម)
● របកេំហំផ្េុកសំខាន់ (លំនាំរែម)
● SHA-256 (លំនាំរែម)

ជ្ររីសររីសជម្ររីសមួយ៖

● បានបិេ
● បានរបក (លំនាំរែម)

Absolute ផ្ដនករនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេអុីនធឺហ្រែសមាូឌុល BIOS ជាអចិន្ត្នរយ៍ននរសវាកម្ម Absolute Persistence Module ដែលជាជម្ររីសបន្ដថមពី
Absolute Software ។
● របក - ជម្រ រីសរនះត្រូែបានជ្ររីសររីសតាមលំនាំរែម។
● បានបិេ
● បិេជាអចិន្ត្នរយ៍

ការចូលប្រ រីក្ដារចុច OROM ជម្ររីសរនះ កំណត់ថារតអ្នកប្រ រីអាចបញ្ចូលជម្ររីសរអក្រង់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ROM តាមរយៈគ្រាប់ចុចអំេុងរពលប៊ូតឬអត់។
● បានរបក (លំនាំរែម)
● បានបិេ
● របកមួយែង

Admin Setup Lockout អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកេប់ស្កាត់អ្នកប្រ រី ពីការចូលែំរេងរៅរពលពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រូែបានកំណត់។ ជម្ររីសរនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ រែមរេ។

ការចាក់រសារពាក្យសម្ងាត់រម អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបិេការគាំេ្រពាក្យសម្ងាត់រមដែលគាំេ្រពាក្យសម្ងាត់ែ្រាយថាសរឹងត្រូែលុបមុនការកំណត់អាចត្រូែបានប្តូរ។ ជម្ររីសរនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ រែមរេ។

ការកាត់បន្ថយសន្តិសុខ SMM អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេការការពារបន្ធូរបន្ថយសន្ែិសុខ UEF បន្ដថម។ ជម្ររីសរនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ រែមរេ។

ការររ បចំប្រព័ន្ធ 29



ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព
តារាង 30. ប៊ូតមានសុែត្ថិភាព 

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេែំរណរការប៊ូតសុែត្ថិភាព
● Secure Boot Enable

ជម្ររីសមិនត្រូែបានជ្ររីសររីស។

មាូែប៊ូតសុែត្ថិភាព អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដកប្ដរលក្ខណៈប៊ូតសុែត្ថិភាពរែម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយតម្នល ឬការអនុរោមហត្ថរលខាកម្ម ែិធី UEFI ។
● មាូែ Deployed Mode (លំនាំរែម)
● មាូែសាែនកម្ម

ការគ្រប់គ្រងគ្រាប់ចុចជំនាញ ឲ្យអ្នកររ បចំមូលែ្ឋានេិន្នន័យរដាយគ្រាប់ចុចសុែត្ថិភាព ករណីប្រព័ន្ធ រៅក្នុង  Custom Mode (មាូែតាមតម្រូែការ) ។ របកជម្ររីស Custom Mode ត្រូ
ែបានបិេតាមលំនាំ រែម។ ជម្ររីសទាំងរនះគឺ៖
● PK (លំនាំរែម)
● KEK

● db

● dbx
ប្រសិនរបអ្នករបក Custom Mode (មាូែផ្ទាល់ខ្លួន), ជម្ររីសពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ PK, KEK, db និង dbx បង្ហាញរេង។ ជម្រ រីសទាំងរនះគឺ៖
● រក្សាេុកក្នុងឯកសារ- រក្សាេុកគ្រាប់ចុចរៅក្នុងឯកសារដែលបានជ្ររីសររីសរបស់អ្នកប្រ រី។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសគ្រាប់ចុចបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្រាប់ចុចមួយពីឯកសារដែលបានជ្ររីសរដាយអ្នកប្រ រី
● បន្ដថមពីឯកសារ—បន្ដថមគ្រាប់ចុចមួយរៅមូលែ្ឋានេិន្នន័យបច្ចុប្បន្នពីឯកសារដែលបានជ្ររីសរដាយអ្នកប្រ រី
● លុប—លុបគ្រាប់ចុច ដែលបានជ្ររីសររីស
● កំណត់គ្រាប់ចុចទាំងអស់ រេង ែិញ—កំណត់រេង ែិញរៅជាលំនាំរែម
● លុបគ្រាប់ចុចទាំងអស់—លុបគ្រាប់ចុចទាំងអស់

ចំណាំ: របអ្នកបិេ Custom Mode(មាូែតាមតម្រូែការ)រាល់ការផ្ោស់ប្ែូរទាំងអស់ដែលបានធ្រ ែី រេងនឹងត្រូែបានលុបរចាល រហយគ្រាប់ចុចនឹងស្ដាររៅជាការកំណត់
លំនាំរែម។

Intel Software Guard Extensions

តារាង 31. Intel Software Guard Extensions 

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

ការរបក Intel SGX ផ្ដនករនះកំណត់ឲ្យអ្នកផ្តល់នូែប រិស្ថានសុែត្ថិភាពសម្រាប់ែំរណរការកូែដែលរក្សា ព័ត៌មានររសប ក្នុងប រិបេនន OS
រគាល។

ចុចយកជម្ររីសណាមួយខាងក្ររាម៖

● បានបិេ
● បានរបក
● ត្រូែបានគ្រប់គ្រងរដាយសូហ្ែដែរ—លំនាំរែម

េំហំអង្គចងចាំបន្ដថម ជម្ររីសរនះកំណត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គចងចាំបម្រុងេុក
រដាយដេក SGX)

ចុចយកជម្ររីសណាមួយខាងក្ររាម៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាំរែម
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ការអនុែត្ត
តារាង 32. ការអនុែត្ត 

ជម្ររីស ប រិយ៉យ

Multi Core Support មុខងារ រនះបញ្ជាក់ ថារតែំរណរការនឹង របកស្នូលមួយ ឬស្នូលទាំងអស់។ ការអនុែត្ត ននកម្ម ែិធី មួយចំនួននឹងត្រូែប្ររសរ រេង
ជាមួយស្នូល បន្ដថម។

● ទាំងអស់—លំនាំរែម
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេមាូែ Intel SpeedStep របស់អង្គែំរណរការ។

● របក Intel SpeedStep

ជម្ររីសរនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំរែម។

C-States Control អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេស្ថានភាពរែករបស់អង្គែំរណរការបន្ដថម។

● ស្ថានភាព C

ជម្ររីសរនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំរែម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេមាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំរណរការ។

● របក Intel TurboBoost

ជម្ររីសរនះត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំរែម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេមាូែ Intel TurboBoost របស់អង្គែំរណរការ។

● បានបិេ
● បានរបក—លំនាំរែម

ការគ្រប់គ្រងថាមពល

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
AC Behavior អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យរបករដាយស្ែ័យប្រែត្តិ រៅរពលអាដាប់េ័រ AC ត្រូែបានភ្ជាប់។

ការកំណត់លំនាំរែម៖ មុខងារភ្ញាក់រៅរល AC មិនត្រូែបានជ្ររីសររីស។

របក Intel Speed
Shift Technology
(បច្រចក ែិេ្យ៉ប្ែូរល្រប ន
Intel)

● របក Intel Speed Shift Technology (បច្រចក ែិេ្យ៉ប្ែូរល្រប ន Intel)

ការកំណត់លំនាំរែម៖ បានរបក

Auto On Time អនុញ្ញាតឲ្យ អ្នកកំណត់រពលរែោដែលកុំព្យូេ័រត្រូែរបករដាយស្ែ័យប្រែត្តិ។ ជម្រ រីសទាំងរនះគឺ៖
● បានបិេ
● ររ ងរាល់ថ្នង
● រាល់ថ្នងធ្រ ែីការ
● ជ្ររីសថ្នង

ការកំណត់លំនាំរែម៖ បានបិេ

USB Wake
Support

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបកឧបករណ៍ USB រែម្បីែំរណរការប្រព័ន្ធពីមាូែ រង់ចាំ។
ចំណាំ: លក្ខណៈពិរសសរនះមានមុខងារដតរៅរពលភ្ជាប់អាដាប់េ័រ AC បាុណ្រណាះ។ ប្រសិនរបអាដាប់េ័រថាមពល AC ត្រូែបានែករចញក្នុងអំេុងរពលសំងំ រនាះការែំរេងប្រព័ន្ធផ្តាច់ថាមពលរចញពីរន្ធ
USB ទាំងអស់រែម្បីរក្សាថាមពលថ្ម។

● Enable USB Wake Support
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ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
ការត្រួតពិនិត្យ ែិេ្យុឥតខ្ដស ប្រសិនរបរបក មុខងាររនះនឹងចាប់យកការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធតាមបណ្តាញមានខ្ដស រហយបន្ទាប់មក បិេបណ្តាញែិេ្យុឥតខ្ដស ដែលបានជ្ររីសររីស (WLAN និង/ឬ WWAN)។

● ការគ្រប់គ្រង ែិេ្យុ WLAN radio - ត្រូែបានបិេ

ភ្ញាក់រៅរល WLAN អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេលក្ខណៈពិរសសដែលរបកកុំព្យូេ័រពីស្ថានភាពបិេរៅរពលដែលជំរុញរេងរដាយ សញ្ញា LAN។
● បានបិេ
● ដត LAN

● LAN ជាមួយ PXE Boot

ការកំណត់លំនាំរែម៖ បានបិេ

បិេ Sleep (ការរែក) ជម្ររីសរនះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករាំងខ្េប់ការចូលរែករៅក្នុងប រិយ៉កាស OS ។ រៅរពលរបក ប្រព័ន្ធមិនរែករេយ។

Block Sleep (បិេការរែក) - ត្រូែបានបិេ

Peak Shift ជម្ររីសរនះឲ្យអ្នកបន្ថយការប្ររី ប្រាស់ថាមពល AC អំេុង រពលថាមពលរកនរេងខ្ពស់ រៅរពលថ្នង។ បន្ទាប់ពីអ្នករបកជម្រ រីសរនះប្រព័ន្ធរបស់អ្នកែំរណរការបានដតរៅរលថ្មបាុណ្រណាះ រទាះបីជា AC ត្រូែ
បានភ្ជាប់ក៏រដាយ។
● របករែនកំពូល—ត្រូែបានបិេ
● កំណត់កម្ រិតថ្ម (15% រៅ 100%) - 15% (បានរបកតាមលំនាំរែម)

Advanced
Battery Charge
Configuration

ជម្ររីសរនះឲ្យអ្នក បង្រកនអាយុកាលថ្មបាន។ រដាយរបកជម្រ រីសរនះ ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកប្រ រី ែិធីសាកស្តង់ដារ និងបច្រចករេសផ្រសងរេ ត ក្នុង រពលក្រៅ រមាា ងធ្រ ែីការរែម្បីបង្រកនអាយុកាលថ្ម។

របកមាូែសាកថ្មកម្ រិតខ្ពស់ - ត្រូែបានបិេ

រចនាសម្ព័ន្ធសាកថ្មចម្បង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជ្ររីសមាូែសាកថ្ម។ ជម្ររីសទាំងរនះគឺ៖ ជម្ររីសទាំងរនះគឺ៖
● សម្របសម្រួល—បានរបកតាមលំនាំរែម
● ស្ែង់ដារ—សាកថ្មរពញក្នុងអត្រាស្តង់ដារ។
● ExpressCharge — សាកថ្មក្នុងរយៈរពលខ្លីរដាយប្ររី ប្រាស់បច្រចក ែិេ្យ៉សាកថ្មឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell ។
● ការប្ររីប្រាស់ AC ជាចម្បង
● ផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រសិនរបបានជ្ររីសររីសមុខងារសាកថ្មតាមតម្រូែការ អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចាប់ផ្រតមមុខងារសាកថ្មតាមតម្រូែការ និងបញ្ឈប់មុខងារសាកថ្មតាមតម្រូែការ។

ចំណាំ: មាូែសាកថ្មទាំងអស់មិនអាចប្ររីសម្រាប់ថ្មគ្រប់ប្ររភេបានរេ។ រែម្បីរបកជម្រ រីសរនះ សូមបិេជម្រ រីស ការកំណត់ការសាកថ្មកម្ រិតខ្ពស់ ។

ឥរិយ៉បេ POST

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
Adapter
Warnings

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេសារព្រមាន (BIOS) ននការែំរេងប្រព័ន្ធរៅរពលអ្នកប្ររីអាដាប់េ័រថាមពលជាក់ោក់។

ការកំណត់លំនាំរែម៖ របកការព្រមានអាដាប់េ័រ

Numlock Enable អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបកជម្ររីសគ្រាប់ចុច Numlock រៅរពលកុំព្យូេ័រប៊ូត។

របកបណ្ដាញ។ ជម្រ រីសរនះត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែម។

Fn Lock Options អនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចូលគ្នារវាងគ្រាប់ចុចទាំងពីរ <Fn> +<Esc> បិេ របកលក្ខណៈសំខាន់ របស់ F1–F12 រវាងមុខងារស្ែង់ដារ និងមុខងារបន្ទាប់បន្សំ។ ប្រសិនរបអ្នកបិេជម្រ រីសរនះ រនាះ
អ្នកមិនអាចបិេរបកលក្ខណៈសំខាន់ននគ្រាប់ចុចទាំងរនះបានរេ។ ជម្រ រីសដែលមានគឺ៖
● Fn Lock—បានរបកតាមលំនាំរែម
● មាូែចាក់រសា បិេ/ស្តង់ដារ—បានរបកតាមលំនាំរែម
● Lock Mode Enable/Secondary (មាូែចាក់រសា របក/បន្ទាប់បន្សំ)

Fastboot អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្រកនល្រប នែំរណរការប៊ូត រដាយរំលងជំហានឆបគ្នាមួយចំនួន។ ជម្ររីសទាំងរនះគឺ៖
● បង្រួមជាអប្បរមា
● Thorough—បានរបកតាមលំនាំរែម
● ស្ែ័យប្រែត្តិ

Extended BIOS
POST Time

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្រកតការពន្យ៉ររពលមុនប៊ូតបន្ដថម។ ជម្ររីសទាំងរនះគឺ៖
● 0 ែិនាេី—បានរបកតាមលំនាំរែម។
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ជម្រ រីស ប រិយ៉យ

● 5 ែិនាេី
● 10 ែិនាេី

កំណត់រហតុរពញរអក្រង់ ● របកេូហ្រគារពញរអក្រង់—មិនត្រូែបានរបក

ការព្រមាន និងកំហុស ● បង្ហាញការព្រមាន និងកំហុសភ្ោម—បានរបកតាមលំនាំរែម
● បន្តរពលមានការព្រមាន
● បន្តរពលមានការព្រមាន និងកំហុស

លេ្ធភាពគ្រប់គ្រង

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
សមត្ថភាព Intel AMT អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្តល់មុខងារ AMT និង MEBx Hotkey ត្រូែបានរបករៅអំេុងរពលប៊ូត។

● បានបិេ
● បានរបក-លំនាំរែម
● រឹតត្បិតរលការប្រ រី MEBx

ការអនុញ្ញាតឲ្យ USB រៅរពលរបក Intel AMT អាចត្រូែបានអនុញ្ញាតរដាយប្ររីឯកសារអនុញ្ញាតមូលែ្ឋានតាមរយៈឧបករណ៍ផ្េុក USB ។
● របកការអនុញ្ញាត USB - បានបិេតាមលំនាំរែម

MEBX Hotkey អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់ ថារតមុខងារ MEBx Hotkey គួររបករៅរពលកំពុងប៊ូតប្រព័ន្ធ ឬរេ។
● របក MEBx hotkey—បានរបកតាមលំនាំរែម។

ជំនួយ Virtualization

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
Virtualization មុខងារ រនះបញ្ជាក់ថារត Virtual Machine Monitor (VMM) អាចប្ររីប្រាស់សមត្ថភាពហាែដែរបន្ដថមដែលផ្ែល់រដាយ Intel Virtualization Technology ឬរេ។

របក Intel Virtualization Technology—របកតាមលំនាំរែម។

VT សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់ របក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការប្រ រីប្រាស់សមត្ថភាពហាែដែរបន្ដថមដែលផ្ែល់ជូន រដាយ Intel® Virtualization technology សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់។

របក VT សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់ - បានរបកតាមលំនាំ រែម។

ការប្រតិបត្តិការដែលេុកចិត្ត ជម្រ រីសរនះបញ្ជាក់ថារត Virtual Machine Monitor (MVMM) អាចប្ររីប្រាស់សមត្ថភាពហាែដែរបន្ដថមដែលផ្ែល់រដាយ Intel Trusted Execution
Technology ឬរេ។ បច្រចក ែិេ្យ៉ TPM Virtualization និងបច្រចក ែិេ្យ៉ Virtual សម្រាប់ I/O ផ្ទាល់ត្រូែដតរបករែម្បីប្រ រីលក្ខណៈ ពិរសសរនះ។

ការប្រតិបត្តិការដែលេុកចិត្ត - បានបិេតាមលំនាំរែម។

ឥតខ្ដស

ប រិយ៉យអំពីជម្រ រីស
Wireless Device
Enable(របកឧបករណ៍ឥត
ខ្ដស)

អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករបក ឬបិេឧបករណ៍ឥតខ្ដសខាងក្នុង។
● WLAN

● ប៊្លូធូស

ជម្ររីសទាំងអស់ត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែម។
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រអក្រង់តំដហទាំ

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
Service Tag បង្ហាញស្ោករសវាកម្ម របស់កុំព្យូេ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្រកតស្ោកេ្រព្យសកម្ម របស់ប្រព័ន្ធ ប្រសិនរបស្ោកេ្រព្យសកម្មមិនទាន់ត្រូែបានកំណត់។ ជម្ររីសរនះមិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំរែមរេ។ ជម្រ រីសរនះ មិនត្រូែបានកំណត់តាមលំនាំ រែមរេ។

BIOS Downgrade ពិនិត្យការជម្រះកម្ម ែិធីបង្កប់ប្រព័ន្ធ រៅកាន់កំដណពីមុន។ ជម្រ រីស 'អនុញ្ញាតការរដានក្ររត BIOS' ត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែម។

ការលុបេិន្នន័យ ផ្ដនករនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្ររីលុបេិន្នន័យរដាយសុែត្ថិភាពពីឧបករណ៍ផ្េុកខាងក្នុងទាំងអស់។ ជម្រ រីស 'លុបរៅប៊ូតបន្ទាប់' មិនត្រូែបានរបកតាមលំនាំរែមរេ។ ខាងក្ររាមរនះគឺជាបញ្ជីននឧបករណ៍ដែលរងផលបាះពាល់៖
● SATA HDD/SSD ខាងក្នុង
● M.2 SATA SDD ខាងក្នុង
● M.2 PCIe SSD ខាងក្នុង
● eMMC ខាងក្នុង

BIOS Recovery ផ្ដនករនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្តារពីស្ថានភាព BIOS ខូចមួយចំនួនពីឯកសារដែលស្ដាររេង ែិញ រៅរលែ្រាយថាសរឹងចម្បងរបស់អ្នកប្រ រី ឬគ្រាប់ចុច USB ខាងក្រៅ។
● ការស្ដារ BIOS ពីែ្រាយថាសរឹង—បានរបកតាមលំនាំរែម
● ដតងដតអនុែត្តការពិនិត្យការរួមបញ្ចូល—បានបិេតាមលំនាំរែម

កាលបរិច្រឆេននការរបកថាមពលែំបូង ជម្រ រីសរនះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកំណត់កាលប រិច្រឆេជាម្ចាស់កម្មសិេ្ធិ។
● កំណត់កាលប រិច្រឆេជាម្ចាស់កម្មសិេ្ធិ—បានបិេតាមលំនាំរែម

កំណត់រហតុបណ្ដាញ

ជម្រ រីស ប រិយ៉យ
ព្ រឹត្តិការណ៍ BIOS អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករមល និងលុបព្ រឹត្តិការណ៍ POST ននការែំរេងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ព្ រឹត្តិការណ៍កំរៅ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករមល និងលុបព្ រឹត្តិការណ៍(កំរៅ) ននការែំរេងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ព្ រឹត្តិការណ៍ថាមពល អនុញ្ញាតឲ្យអ្នករមល និងលុបព្ រឹត្តិការណ៍(ថាមពល) ននការែំរេងប្រព័ន្ធ (BIOS)។

ការអាប់រែត BIOS រៅក្នុង Windows

រសចក្តីតម្រូែជាមុន

សូមដណនាំឲ្យអាប់រែត BIOS (ការែំរេងប្រព័ន្ធ), រៅរពលអ្នកដាក់ជំនួសផ្ទាំងប្រព័ន្ធ ឬប្រសិន របមានការអាប់ ដែត។ ចំរពាះកុំព្យូេ័រយួរនែ ត្រូែប្រាកែថា ថ្មកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកត្រូែបានសាករពញរលញ រហយបានភ្ជាប់រៅថាមពលភ្រលងមុនធ្រ ែីការ
ចាប់ផ្រតមការធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS

អំពីកិច្ចការរនះ

ចំណាំ: របសិនជា BitLocker ត្រូែបានរបកែំរណរការ វាត្រូែដតផ្អាកសិនមុននឹងធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ប្រព័ន្ធ បន្ទាប់មករបកែំរណរការវារេង ែិញក្ររាយពីការធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ត្រូែបានបញ្ចប់។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចាប់ផ្រែមកុំព្យូេ័ររេង ែិញ។
2. ចូលរមលរគហេំព័រ Dell.com/support។

● បញ្ចូល Service Tag(ស្ោករសវាកម្ម) ឬ Express Service Code(កូែរសវាកម្មរហ័ស) រួចចុចរល Submit(បញ្ជូន)។
● ចុចរល រកផលិតផល និងធ្រ ែីតាមការដណនាំរៅរលរអក្រង់។

3. របសិនជាអ្នកមិនអាចរកស្ោករសវាកម្ម ចូរចុចរល ជ្រ រីសយកពីផលិតផលទាំងអស់។
4. ជ្រ រីសយក ប្ររភេផលិតផល ពីបញ្ជី។

ចំណាំ: ជ្រ រីសយកប្ររភេដែលត្ រឹមត្រូែ រែម្បីរៅែល់េំព័រផលិតផល

5. ជ្ររីសយកមាូដែលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក និងេំព័រ Product Support(គាំេ្រផលិតផល) ននកុំព្យូេ័រ របស់អ្នកដែលបានបង្ហាញរេង។
6. ចុចរល Get drivers (េេួលយកែ្រាយ ែឺ) រួចចុចរល Drivers and Downloads (ែ្រាយ ែឺនិងទាញយក)។

ផ្ដនកែ្រាយ ែឺ និងផ្ដនកទាញយកបាន របក។
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7. ចុច Find it myself (ស្ដែង រក រដាយខ្លួនឯង)។
8. ចុច BIOS រែម្បី រមលកំដណ BIOS។
9. កំណត់ រមលឯកសារ BIOS ចុងក្ររាយបំផុត និងចុច ទាញយក។
10. ជ្រ រីសយក ែិធីសាស្ត្រទាញយកដែលរពញចិត្តរៅក្នុងបង្អួច សូមជ្ររីសយក ែិធីសាស្ត្រទាញយករបស់អ្នក រៅខាងក្ររាមរនះ ចុច រល Download File(ទាញយកឯកសារ)។

បង្អួច File Download(ទាញយកឯកសារ) បង្ហាញរេង។
11. ចុចរល Save(រក្សាេុក) រែម្បីរក្សាេុកឯកសាររៅរលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
12. ចុចរល Run(ែំរណរការ) រែម្បីែំរេងការកំណត់ BIOS ដែលបានអាប់រែតរៅរលកុំព្យូេ័រ របស់អ្នក។

អនុែត្តតាមការដណនាំរៅរលរអក្រង់

ការអាប់រែត BIOS រៅរលប្រព័ន្ធជាមួយនឹង BitLocker ដែលបានរបក

ប្រយ័ត្ន: ប្រសិនរប BitLocker មិនត្រូែបានផ្អាកមុននឹងអាប់រែត BIOS រេ រនាះរៅរពលក្ររាយដែលរោកអ្នកប៊ូតប្រព័ន្ធរេង ែិញ វានឹងមិនស្គាល់កូនរសា BitLocker រេ។ រោកអ្នកនឹងត្រូែបានសួរភ្ោមៗឲ្យបញ្ចូល
កូនរសាស្តាររេង ែិញ រហយប្រព័ន្ធនឹងសួរររប បរនះរៅរពលប៊ូតរេង ែិញម្តងៗ។ ប្រសិនរបគ្រាប់ចុចស្តាររេង ែិញមិនត្រូែបានស្គាល់រេ រនាះវាអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់េិន្នន័យ ឬត្រូែែំរេងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរេង ែិញដែលមិនចាំបាច់។ សម្រាប់
ព័ត៌មានបន្ដថមពីប្រធានបេមួយរនះ សូមរមលអត្ថបេចំរណះែឹង៖ ការធ្រែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS រលប្រព័ន្ធ Dell ដែលមាន BitLocker បានរបកែំរណរការ

ការអាប់រែតប្រព័ន្ធ BIOS របស់រោកអ្នក រដាយប្ររី USB ហ្ល្វាសែ្រាយ

អំពីកិច្ចការរនះ

ប្រសិនរបប្រព័ន្ធមិនអាចែំរណរការចូលរៅក្នុង Windows បាន បាុន្ដតត្រូែការធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS រនាះសូមទាញយកឯកសារ BIOS រដាយប្ររីប្រព័ន្ធផ្រសង រហយរក្សាេុកវាចូលរៅក្នុងែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។
ចំណាំ: រោកអ្នកនឹងត្រូែការប្រ រីែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។ សូមរមលអត្ថបេខាងក្ររាមរនះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ដថម ររប បក្នុងការបង្រកតែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបានរដាយប្ររី Dell Diagnostic

Deployment Package (DDDP)

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ទាញយកឯកសារអាប់រែត BIOS ក្នុងេម្រង់ .EXE រៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយរេ ត។
2. កូពីឯកសារ ឧ. O9010A12.EXE រៅក្នុងែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបាន។
3. បញ្ចូលែ្រាយហ្ែ្ោស USB ដែលអាចប៊ូតបានរៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលត្រូែការធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS ។
4. ចាប់ផ្រតមប្រព័ន្ធម្តងរេ ត រហយចុច F12 រៅរពលរូបសញ្ញា Dell រលចរេងរដាយបង្ហាញពីមុឺនុយប៊ូតដតមួយែង។
5. រដាយប្ររីគ្រាប់ចុចសញ្ញាព្រួញ សូមជ្ររីសររីស USB Storage Device រហយចុច Enter។
6. ប្រព័ន្ធនឹងប៊ូតរៅកាន់ផ្ទាំង Diag C:\> ភ្ោម។
7. ែំរណរការឯកសាររដាយវាយឈ្រមាះឯកសាររពញ ឧ. O9010A12.exe រហយចុច Enter ។
8. កម្ម ែិធីធ្រ ែីបច្ចុប្បន្នភាព BIOS នឹងចាប់ផ្រតមែំរណរការ។ អនុែត្តតាមការដណនាំរៅរលរអក្រង់។

រូប 1. រអក្រង់អាប់រែត DOS BIOS
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ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ែំរេង
តារាង 33. ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ររ បចំ 

ប្ររភេពាក្យសម្ងាត់ ប រិយ៉យ

ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូែវាយបញ្ចូលរែម្បីចូលរៅកាន់ប្រព័ន្ធ របស់អ្នក។

ពាក្យសម្ងាត់ែំរេង ពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូែវាយបញ្ចូលរែម្បីចូលប្រ រី និងធ្រ ែីការផ្ោស់ប្ែូរការកំណត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអាចបង្រកតពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ែំរេងរែម្បីការពារសុែត្ថិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មុខងារពាក្យសម្ងាត់ផ្ែល់ជូននូែសន្តិសុខកម្ រិតមូលែ្ឋានសម្រាប់េិន្នន័យរៅរលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្រយ័ត្ន: មនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលប្រ រីេិន្នន័យដែលរក្សាេុក រៅរលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ប្រសិនរបវាមិនបានចាក់រសា ឬេុករចាលរដាយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ចំណាំ: លក្ខណៈពិរសសននពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងការែំរេងត្រូែបានបិេ។

ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ររ បចំប្រព័ន្ធ

រសចក្តីតម្រូែជាមុន

អ្នកអាចកំណត់ ពាកក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកគ្រប់គ្រង រៅរពលស្ថិតក្នុងស្ថានភាព មិនបានកំណត់ ដតបាុណ្រណាះ។

អំពីកិច្ចការរនះ

រែម្បីចូលរៅែំរេងប្រព័ន្ធ សូមចុច F2 ភ្ោមៗបន្ទាប់ពីថាមពលរបក ឬប៊ូតរេង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. រៅក្នុងរអក្រង់ System BIOS ឬ System Setup ជ្ររីសយក System Securityរហយចុច Enter។

រអក្រង់ Security បង្ហាញរេង។
2. ជ្រ រីសយក System/Admin Password រហយបង្រកតពាក្យសម្ងាត់រៅក្នុងចន្រោះេំរនរ បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី ។

ប្រ រីការដណនាំែូចខាងក្ររាមរែម្បីផ្ែល់ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ៖
● ពាក្យសម្ងាត់អាចមានតួអក្សររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យសម្ងាត់មិនអាចមានរលខចាប់ពី 0 ែល់ 9 បានរេ។
● តួអក្សរតូច ដតពីរគត់អាចប្ររីបាន តួអក្សរតូចធំមិនត្រូែបានអនុញ្ញាត។
● មានដតតួអក្សរពិរសសែូចខាងក្ររាមដែលត្រូែបានអនុញ្ញាត៖ែកឃ្ោ, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានបញ្ចូលមុនរៅក្នុងចន្រោះេំរនរ បញ្ជាក់ពាក្យសម្ងាត់ថ្មី រហយចុចរលពាក្យ OK។
4. ចុច Esc រហយសារមួយនឹងស្រនសុំ អ្នកឲ្យរក្សាេុកការផ្ោស់ប្ែូរ។
5. ចុច Y រែម្បីរក្សាេុកការផ្ោស់ប្ែូរ។

កុំព្យូេ័រចាប់ផ្រែមរេង ែិញ។

ការលុប ឬផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់

រសចក្តីតម្រូែជាមុន

ត្រូ ែធានាថា ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់ ត្រូែបានរដាះរសារ (រៅក្នុងការែំរេងប្រព័ន្ធ) មុនព្យ៉យ៉មលុប ឬផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់ែំរេងដែលមានស្រាប់។ អ្នកមិនអាចលុប ឬផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់
ែំរេងដែលមានស្រាប់រេ ប្រសិនរបស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់ ត្រូែបានចាក់រសារ។

អំពីកិច្ចការរនះ

រែម្បីចូលរៅែំរេងប្រព័ន្ធ សូមចុច F2 ភ្ោមៗបន្ទាប់ពីថាមពលរបក ឬប៊ូតរេង ែិញ។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. រៅក្នុងរអក្រង់ System BIOS ឬ System Setup ជ្រ រីសយកSystem Securityរហយចុច Enter។
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រអក្រង់ System Security (សន្តិសុខប្រព័ន្ធ) បង្ហាញរេង។
2. រៅក្នុងរអក្រង់ System Security (សន្តិសុខប្រព័ន្ធ) ផ្រេ ងផ្ទាត់ថា Password Status (ស្ថានភាពពាក្យសម្ងាត់) គឺ បានរដាះរសា។
3. ជ្រ រីសយក System Password ដក ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ដែលមានស្រាប់ រហយចុច Enter ឬ Tab ។
4. ជ្រ រីសយក Setup Password ដក ឬលុបពាក្យសម្ងាត់ែំរេងដែលមានស្រាប់ រហយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណាំ: ប្រសិន របអ្នកផ្ោស់ប្ែូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសម្ងាត់ែំរេង ចូរបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី រេង ែិញរៅរពលមានការទាមទារ។ ប្រសិន របអ្នកលុបពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ ឬពាក្យសម្ងាត់ែំរេង ត្រូែបញ្ជាក់ការលុប រៅរពល
មានការទាមទារ។

5. ចុច Esc រហយសារមួយនឹងស្រនសុំ អ្នកឲ្យរក្សាេុកការផ្ោស់ប្ែូរ។
6. ចុច Y រែម្បីរក្សាេុកការផ្ោស់ប្ែូរ រហយចាករចញពីការែំរេងប្រព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ផ្រតមជាថ្មី។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្រធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

រសចក្តីតម្រូែជាមុន

ចំណាំ: ប្រសិនរបអ្នកពុំមានអុីនធឺណិត សូមស្ដែងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងរល ែិក្កយបត្រជាែេំនិញ ប័ណ្ណរែចខ្ចប់ ែិក្កយបត្រេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាេុកផលិតផល Dell ។

អំពីកិច្ចការរនះ

ក្រុមហ៊ុន Dell ផ្តល់នូែជម្រ រីសរសវាគាំេ្រតាមេូរស័ព្េ និងអនឡាញ ។ ជម្ររីសទាំងរនះអាចប្ដរប្រួលរៅតាមប្ររេស និងផលិតផល រហយនិងរសវាកម្មមួយចំនួនប្រដហលជាមិនអាចមានរៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ រែម្បីទាក់េងមកក្រុមហ៊ុន Dell ចំរពាះបញ្ហាអំពី
ការលក់ ការគាំេ្រផ្ដនកបច្រចករេស ឬការបម្ររីរសវាអតិថិជន៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ
1. ចូលរមលរគហេំព័រ Dell.com/support។
2. ជ្រ រីសយកប្ររភេគាំេ្រ របស់អ្នក។
3. ផ្រេ ងផ្ទាត់ប្ររេស ឬតំបន់ រៅក្នុងបញ្ជីេម្ោក់ Choose a Country/Region(ជ្រ រីសយកប្ររេស/តំបន់ រៅខាងក្ររាមននេំព័ររនះ។
4. ជ្រ រីសយកតំណរសវាកម្ម ឬគាំេ្រ ដែលសមស្របផ្ដអករៅតាមតម្រូែការរបស់អ្នក។
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