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ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក
1. ភា្ជ ប់កាតា រ្ុ្ និងឡ៉ៅា ស៍។

2. ភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញរបស់អ្នកឡោយឡប្បងដខសេ ឬភា្ជ ប់ឡៅបណាតា ញឥតដខសេ។

3. ភា្ជ ប់ឡៅឡអប្កង់។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបង អ្នករានបញ្្ជ េិញកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកនមួយនងងកាតប្កាហ្វិកោ្់ ឡនាះរន្ធ HDMI និងឡអប្កង ់ដដលឡៅផ្្ទ ំងខាងឡប្កាយននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកប្តូវរានប្របដណតា ប់។ ភា្ជ ប់ឡអប្កង់ឡៅកាតប្កាហ្វិកោ្់។

4. ភា្ជ ប់ដខសេថាមពល។

5. ្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

6. សូមអនុវតតាតាមការដណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡងងង Windows ៖
a. ភា្ជ ប់ឡៅបណាដា ញ។

b. ្ូលរណនី Microsoft របស់អ្នក ឬបឡង្កងតរណនីែ្មីមួយ។

7. ដស្វងរកកម្ម វិធី Dell ។

តារាង 1. ដស្វងរកកម្ម វិធី Dell 

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

1

ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក 5



តារាង 1. ដស្វងរកកម្ម វិធី Dell (រានបនតា)

SupportAssist —ពិនិត្យឡមងល និងអាប់ឡដតកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក

6 ដំឡងងងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក



តួ
ជំពូកឡនះបង្ហា ញពីេិដ្ឋភាពតួនឡប្្ងននមួយរន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ឡហងយក៏ពន្យល់ពីប្រាប់្ុ្ FN នប់លងដដរ។
ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភាពខាងមុខ
• េិដ្ឋភាពតួកុំព្យូេ័រ

េិដ្ឋភាពខាងមុខ

1. ប៊ូតុងថាមពល និងពនួងឡ្ួងងថាមពល/វិនិ្្ឆ័យ LED
2. ប្ោយអុបេិក (នជឡប្មងស)
3. ពនួជាឡ្ួងងបញ្្ជ ក់សកម្មភាពប្ោយថាសរឹង
4. ឧបករណ៍អានកាតអង្គ្ងចា ំ(នជឡប្មងស)
5. រន្ធកាសពាក់ក្បាល/រន្ធកាសេូឡៅ (រន្ធរួមបញចេូលរា្ន ននកាសស្តា ប/់មីប្កូហ្វូន 3.5 មម)
6. រន្ធ USB 2.0 (2)
7. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (2)
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េិដ្ឋភាពតួកុំព្យូេ័រ

េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាយ

1. រន្ធដខសេឡ្ញ 2. រន្ធឡសឡរសល (នជឡប្មងស)

3. រន្ធ HDMI 4. DisplayPort/HDMI 2.0b/VGA (នជឡប្មងស)

5. DisplayPort 6. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (2)

7. សួ្កឡសងកម្ម 8. រន្ធ USB 2.0 (2) (រាបំ្េ Smart Power On)

9. រន្ធបណាដា ញ 10. រន្ធឡោតបន្ទះកាតបដនថែម (4)

11. រន្ធឧបករណ៍ភា្ជ ប់ថាមពល 12. ឧបករណ៍ភា្ជ ប់អង់ដតនខាងឡប្ៅ (2) (នជឡប្មងស)

13. ពនួជា វិនិ្្ឆ័យការល្គត់ល្គង់ថាមពល 14. រន្ធដខសេសុវតថែិភាព Kensington

15. រង្វង់ចាក់ឡស្បន្ទះ
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លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ ការលតាល់ឡអាយទាំងឡនះអា្ដប្បប្បនលតាមតំបន់ ។ លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសខាងឡប្កាមឡនះប្រាន់ដតនការតប្មូវឡោយ្្បាប់ឡដងម្បីភា្ជ ប់នមួយកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកបាុឡណាោ ះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថែមសតាីពីការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក សូម្ូលឡៅ Help and Support

ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows របស់អ្នកឡហងយឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡដងម្បីឡមងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បធានបេ :

• សំណុំឈីប
• អង្គ្ងចាំ
• អង្គ្ងចាំ Intel Optane
• អង្គល្ទុក
• អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
• ឧបករណ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីឡដអូ
• េំនាក់េំនង - ឥតដខសេ
• េំនាក់េំនង – ភា្ជ ប់នមួយ
• រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ
• វិមាប្តកាតដដលអា្បដនថែមរានអតិបរមាសប្មាប់ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ
• ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ
• ថាមពល
• វិមាប្តប្បព័ន្ធ - រូបវនតា
• ការអនុវតតាបេបញញាតតាិ និងបរិស្ថែ ន

សំណុំឈីប
តារាង 2. សំណុំឈីប 

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

សំណុំឈីប H370

អង្គ្ងចាំ Non-volatile ឡៅឡលងសំណុំឈីប

SPI ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ BIOS

(Serial Peripheral Interface)
256Mbit (32MB) មានេីតាងំឡៅ SPI_FLASH ឡៅឡលងសំណុំឈីប

ឧបករណ៍សនតាិសុខ Trusted Platform Module
(TPM) 2.0

(TPM ោ្់ រានឡបងក)
24KB មានេីតាងំឡៅ TPM 2.0 ឡៅឡលងសំណុំឈីប

កម្ម វិធីបង្កប់-TPM (TPM ោ្់រានបិេ) តាមលំនាំឡដងម មុខង្របឡ្ចេកវិេ្យាដដលឡជជានក់ឡលងកម្ម វិធី(Platform Trust Technology) រជាអា្រកឡឃងញឡោយ OS ។

NIC EEPROM ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ LOM មានល្ទុកឡៅក្នុង LOM e-fuse – រា្ម ន LOM EEPROM ោ្់

អង្គដំឡណងរការ
្ំណា:ំ លលិតលលសតាង់ោរសកល (GSP) រជានលលិតលលរួមននលលិតលលដដលមានេំនាក់េំនងរបស់ Dell ដដលប្តូវរានប្រប់ប្រងសប្មាប់លេ្ធភាពដដលអា្រករាន និងដំឡណងរផួ្ស់បតាូរប្សបរា្ន ឡៅេូទាងំពិ្ពឡោក។ ពួកឡរធានាថាកម្មវិធីដូ្រា្ន អា្រកេិញរានឡៅេូទាំងពិ្ពឡោក។
ករណីឡនះអនុញ្ញា តឱ្យអតិែិជនកាត់បនថែយ្ំនួនននការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធដដលរានប្រប់ប្រងឡៅេូទាំងពិ្ពឡោកឡោយកាត់បនថែយការ្ំណាយរបស់ពួកឡរ។ ពួកឡរក៏អា្ឱ្យប្កុមហ៊ុនអនុវតតាសតាង់ោរ IT សកលឡោយការចាក់ឡស្ឡៅក្នុងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធលលិតលលនក់ោក់ឡៅេូទាំង
ពិ្ពឡោក។

Device Guard (DG) និង Credential Guard (CG) រជានមុខង្រសនតាិសុខែ្មីដដលមានដតឡលង Windows 10 Enterprise ក្នុងឡពលប្ចេុប្បន្នឡនះបាុឡណាោ ះ។

Device Guard រជានការរួមបញចេូលរា្ន ននមុខង្រសនតាិសុខហាដដវរ និងសូហ្វដវរដដលទាក់េងឡៅនងងសហប្រាស ឡោយឡៅឡពលដដលរានតំឡងងងនមួយរា្ន  ងនងងចាក់ឡស្រឧបករណ៍មួយ ដូឡ្្នះងអា្ដំឡណងរការរានដតកម្ម វិធីដដលេុក្ិតតាបាុឡណាោ ះ។ ប្បសិនឡបងងមិនដមននកម្មវិធីដដលអា្េុក្ិតតា
រានឡេ ងមិនអា្ដំឡណងរការរានឡេ។
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Credential Guard ឡប្បងប្រាស់ប្បព័ន្ធសនតាិសុខឡោយដលកកឡលងនិមិតតាកម្មឡដងម្បីផ្តា ្់ការសមា្ង ត ់(ព័ត៌មានបញ្្ជ ក់អតតាសញ្ញា ណ) ឡ្ញ ដូ្ឡនះមានដតប្បព័ន្ធដដលមានការអនុញ្ញា តបាុឡណាោ ះដដលអា្្ូលឡប្បងប្រាស់ពួកងរាន។ ការ្ូលឡប្បងប្រាស់ឡោយរា្ម នការអនុញ្ញា តឡៅក្នុងព័ត៌មានសមា្ង ត់
ទាងំឡនះអា្បណាតា លឱ្យមានការងយប្បហារននការលួ្ព័ត៌មានរាន។ Credential Guard ការពារការងយប្បហារទាងំឡនះតាមរយៈការការពារហាសននពាក្យសមា្ង ត់របស់ NTLM និង Kerberos Ticket Granting Tickets ។

្ំណា:ំ ្ំនួនអង្គដំឡណងរការមិនដមននរង្្វ ស់ននការដំឡណងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡណងរការអា្មានការផួ្ស់បតាូរ និងអា្ដប្បប្បនលតាមតំបន់/ប្បឡេស។

តារាង 3. អង្គដំឡណងរការ 

អង្គដំឡណងរការ Intel Core CPU ជំនាន់េី 9 (លតាល់ជូនឡប្ៅបណាតា ញដតបាុឡណាោ ះ) បញ្ឈរ/េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ GSP DG/CG Ready

Intel® Celeron G4930 (2 Cores/2MB/2T/
3.2GHz/65W); រាបំ្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Celeron G4930T (2 Cores/2MB/2T/
3.0GHz/35W); រាបំ្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Pentium G5420 (ស្នូល 2/4MB/4T/3.8GHz/
65W) រាបំ្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Pentium G5420T (ស្នូល 2/4MB/4T/
3.2GHz/35W) រាបំ្េ Windows 10/Linux

x

Intel® Pentium G5600 (ស្នូល 2/4MB/4T/
3.9GHz/65W) រាបំ្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Pentium G5600T (ស្នូល 2/4MB/4T/
3.3GHz/35W) រាបំ្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9100 (ស្នូល 4/6MB/4T/3.6GHz
ឡៅ 4.2GHz/65W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9100T (ស្នូល 4/6MB/4T/3.1GHz
ឡៅ 3.7GHz/35W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9300 (ស្នូល 4/8MB/4T/3.7GHz
ឡៅ 4.3GHz/65W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9300T (ស្នូល 4/8MB/4T/3.2GHz
ឡៅ 3.8GHz/35W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i5-9400 (ស្នូល 6/9MB/6T/2.9GHz
ឡៅ 4.1GHz/65W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i5-9400T (ស្នូល 6/9MB/6T/1.8GHz
ឡៅ 3.4GHz/35W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i5-9500 (ស្នូល 6/9MB/6T/3.0GHz
ឡៅ 4.4GHz/65W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i5-9500T (ស្នូល 6/9MB/6T/2.2GHz
ឡៅ 3.7GHz/35W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i7-9700 (ស្នូល 8/12MB/8T/3.0GHz
រហូតដល់ 4.7GHz/65W) រាំប្េ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i7-9700T (ស្នូល 8/12MB/8T/
2.0GHz រហូតដល់ 4.3GHz/35W) រាំប្េ Windows 10/
Linux

x x
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តារាង 4. អង្គដំឡណងរការ 

អង្គដំឡណងរការ Intel Core 8th Gen Core CPUs (លតាល់ជូនឡប្ៅបណាតា ញដតបាុឡណាោ ះ) បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ GSP DG/CG
Ready

Intel Core i7-8700 (ស្នូល 6/12 MB/12T/រហូតដល់ 4.6 GHz/65 W) រាំប្េ
Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ GSP មាន

Intel Core i5-8500 (ស្នូល 6/9 MB/6T/រហូតដល់ 4.1 GHz/65 W) រាំប្េ
Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ GSP មាន

Intel Core i5-8400 (ស្នូល 6/9 MB/6T/រហូតដល់ 4.0 GHz/65 W) រាំប្េ
Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ GSP មាន

Intel Core i3-8300 (ស្នូល 4/8 MB/4T/3.7 GHz/65 W) រាបំ្េ
Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ មាន

Intel Core i3-8100 (ស្នូល 4/6 MB/4T/3.6 GHz/65 W) រាបំ្េ
Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ មាន

Intel Pentium Gold G5500 (ស្នូល 2/4 MB/4T/3.8 GHz/65 W)
រាបំ្េ Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ មាន

Intel Pentium Gold G5400 (ស្នូល 2/4 MB/4T/3.7 GHz/65 W)
រាបំ្េ Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ មាន

Intel Celeron G4900 (ស្នូល 2/2 MB/2T/រហូតដល់ 3.1 GHz/65 W) រាំប្េ
Windows 10/Linux

មាន មាន ឡេ មាន

Intel Core i7-8700T (ស្នូល 6/12 MB/12T/រហូតដល់ 4.0 GHz/35 W)
រាបំ្េ Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន GSP មាន

Intel Core i5-8500T (ស្នូល 6/9 MB/6T/រហូតដល់ 3.5 GHz/35 W) រាំប្េ
Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន GSP មាន

Intel Core i5-8400T (ស្នូល 6/9 MB/6T/រហូតដល់ 3.3 GHz/35 W) រាំប្េ
Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន GSP មាន

Intel Core i3-8300T (ស្នូល 4/8 MB/4T/3.2 GHz/35 W) រាបំ្េ
Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន មាន

Intel Core i3-8100T (ស្នូល 4/6 MB/4T/3.1 GHz/35 W) រាបំ្េ
Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន មាន

Intel Pentium Gold G5500T (ស្នូល 2/4 MB/4T/3.2 GHz/35 W)
រាបំ្េ Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន

Intel Pentium Gold G5400T (ស្នូល 2/4 MB/4T/3.1 GHz/35 W)
រាបំ្េ Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន

Intel Celeron G4900T (ស្នូល 2/2 MB/2T/2.9 GHz/35 W) រាបំ្េ
Windows 10/Linux

ឡេ ឡេ មាន

អង្គ្ងចាំ
្ំណា:ំ មាូឌុលអង្គ្ងចារំួរដតប្តូវរានដំឡងងងនរូដដលមានេំហំអង្គ្ងចា ំឡល្បនន និងបឡ្ចេក វិេ្យាប្តូវរា្ន ។ ប្បសិនឡបងមាូឌុលអង្គ្ងចាមំិនរានដំឡងងងនរូដដលប្តូវរា្ន ឡេ ឡនាះកុំព្យូេ័រឡៅដតបនតាដំឡណងរការ បាុដនតាមានការែយ្ុះបនតាិ្ឡលងសមតថែភាពដំឡណងរការ។ កប្មិតននអង្គ្ងចាំទាំងប្សុងរជាអា្ឡធ្វង
រានសប្មាប់ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ 64-bit ។

តារាង 5. អង្គ្ងចា ំ

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ប្បឡ្េ៖ អង្គ្ងចា ំDDR4 DRAM មិនដមន ECC 2666 MHz ឡលងអង្គដំឡណងរការ i5 និង i7 (ដំឡណងរការឡៅឡល្បនន 2400 MHz ឡលងអង្គដំឡណងរការ Celeron, Pentium និង i3)

រន្ធ DIMM 2 2 2 (SODIMM)

េំហំ DIMM រហូតដល់ 16 GB រហូតដល់ 16 GB រហូតដល់ 16 GB

អង្គ្ងចាំអប្បបរមា 4 GB 4 GB 4 GB
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តារាង 5. អង្គ្ងចា ំ(រានបនតា)

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

អង្គ្ងចាំអតិបរមារបស់ប្បព័ន្ធ 32 GB 32 GB 32 GB

DIMMs/ឆាដណល 2 2 1

ការរាបំ្េ UDIMM មាន មាន ឡេ

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ៖

32 GB DDR4, 2666 MHz (2 x 16 GB) មាន មាន មាន

16 GB DDR4, 2666 MHz (1 x 16 GB) មាន មាន មាន

16 GB DDR4, 2666 MHz (2 x 8 GB) មាន មាន មាន

8 GB DDR4, 2666 MHz (1 x 8 GB) មាន មាន មាន

8 GB DDR4, 2666 MHz (2 x 4 GB) មាន មាន មាន

4 GB DDR4, 2666 MHz (1 x 4 GB) មាន មាន មាន

អង្គ្ងចា ំIntel Optane
្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane មិនអា្ជំនួស DRAM ទាងំប្សុងរានឡេ។ ឡទាះនយ៉ា ងណាក៏ឡោយ បឡ្ចេក វិេ្យាននអង្គ្ងចាទំាងំពីរឡនះបំឡពញរា្ន ឡៅវិញឡៅមកឡៅក្នុង PC ។

តារាង 6. M.2 16 GB Intel Optane 

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

េំហំល្ទុក (TB) 16 GB

វិមាប្ត (អុីញ) (W x D x H) 22 x 80 x 2.38

ប្បឡ្េអនតារមុខ និងឡល្បននអតិបរមា PCIe ជំនាន់េី 2

MTBF 1.6 M ឡមាា ង

បួុកងូជីខល 28,181,328

ប្ប្ពថាមពល៖

ការឡប្បងប្រាស់ថាមពល (ឡយ៉ងដតបាុឡណាោ ះ) អសកម្ម 900 mW ឡៅ 1.2 W, សកម្ម 3.5 W

លក្ខខណ្ឌ ប្បតិបតតាិការននបរិស្ថែ ន (មិនកក)

កប្មិតសីតុណហា ភាព 0°C ឡៅ 70°C

កប្មិតសំឡណងមឡធសប 10 ឡៅ 90%

Op Shock (@2 ms) 1,000G

លក្ខខណ្ឌ មិនប្បតិបតតាិការននបរិស្ថែ ន (មិនកក)

កប្មិតសីតុណហា ភាព -10°C ឡៅ 70°C

កប្មិតសំឡណងមឡធសប 5 ឡៅ 95%

អង្គល្ទុក
តារាង 7. អង្គល្ទុក 

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ប្បអប់៖

រាបំ្េប្ោយអុបេិក 1 ឡសតាងង 1 ឡសតាងង 0

រាបំ្េប្បអប់ប្ោយថាសរឹង (ខាងក្នុង) 1x3.5”/2x2.5” 1x3.5" ឬ 1x2.5" 1x2.5"
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តារាង 7. អង្គល្ទុក (រានបនតា)

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

រាបំ្េប្ោយថាសរឹង 3.5”/2.5” (អតិបរមា) 1/2 1/1 0/1

អុីនធជាឡហ្វស៖

SATA 2.0 1 1 0

SATA 3.0 2 1 1

រន្ធ M.2 ្ំនួន 3 (សប្មាប់ SATA / NVMe SSD) 1 1 1

រន្ធ M.2 ្ំនួន 1 (សប្មាប់កាត WiFi/BT) 1 1 1

ប្ោយ 3.5” ៖

HDD 3.5 អុីញ 500 GB 7200 RPM Y Y N

HDD 3.5 អុីញ 1 TB 7200 RPM Y Y N

HDD 3.5 អុីញ 2 TB 7200 RPM Y Y N

ប្ោយ 2.5” ៖

HDD 2.5 អុីញ 500 GB 5400 RPM Y Y Y

HDD 2.5 អុីញ 512 GB 7200 RPM Y Y Y

HDD 2.5 អុីញ 512 GB 7200 RPM SED Y Y Y

HDD 2.5 អុីញ 1 TB 7200 RPM Y Y Y

HDD 2.5 អុីញ 2 TB 5400 RPM Y Y Y

ប្ោយ M.2 ៖

SSD M.2 1 TB PCIe C40 Y Y Y

SSD M.2 256 GB PCIe C40 Y Y Y

SSD M.2 512 GB PCIe C40 Y Y Y

ប្ោយស្ថែ នភាពរឹង PCIe NVMe ថា្ន ក់េី 35 M.2 128 GB Y Y Y

ប្ោយស្ថែ នភាពរឹង PCIe NVMe ថា្ន ក់េី 35 M.2 256 GB Y Y Y

ប្ោយស្ថែ នភាពរឹង PCIe NVMe ថា្ន ក់េី 35 M.2 512 GB Y Y Y

្ំណា:ំ ប្ោយស្ថែ នភាពរឹង 2.5 អុីញ អា្ឡប្បងរាននជឡប្មងសអង្គល្ទុកបនា្ទ ប់បនសេំបាុឡណាោ ះ ឡហងយអា្ភា្ជ ប់រានដតនមួយប្ោយស្ថែ នភាពរឹង M.2 នឧបករណ៍ល្ទុកបឋមបាុឡណាោ ះ។

អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
តារាង 8. អូឌីយាូ និងឧរាល័រ 

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (រាបំ្េពហុស្ស្ទីម) នប់

សូហ្វដវរឡធ្វង្យ្យអូឌីយាូប្បឡសងរឡងងង Wave MaxxAudioPro (សតាង់ោរ)

ឧរាល័រខាងក្នុង (មាូណូ) នប់

សមតថែភាពឧរាល័រ ការនិយ៉យ និងអរ្គិសនី ថា្ន ក់ D

ប្បព័ន្ធឧរាល័រ Dell 2.0 - AE215 នជឡប្មងស

ប្បព័ន្ធឧរាល័រ Dell 2.1 - AE415 នជឡប្មងស

ឧរាល័រឡសតាឡរេអូ USB Dell AX210 នជឡប្មងស

ប្បព័ន្ធឧរាល័រឥតដខសេ Dell 360 - AE715 នជឡប្មងស
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តារាង 8. អូឌីយាូ និងឧរាល័រ (រានបនតា)

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

ឧរាល័រ Sound Bar AC511 នជឡប្មងស

ឧរាល័រ Dell Professional Sound Bar - AE515 នជឡប្មងស

ឧរាល័រ Dell Stereo Soundbar - AX510 នជឡប្មងស

កាស Dell Performance USB Headset - AE2 នជឡប្មងស

កាសឡសតាឡរេអូ Dell Pro Stereo Headsets - UC150/UC350 នជឡប្មងស

ឧបករណ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីឡដអូ
្ំណា:ំ កុំព្យូេ័រេប្មង់បញ្ឈររាបំ្េកាតកម្ពស់ឡពញ (FH) និងេប្មង់ឡលតាកតូ្រាំប្េកាតេប្មង់ទាប (LP) ។

តារាង 9. ឧបករណ៍បញ្្ជ ប្កាហ្វិក/វីឡដអូ 

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ប្កាហ្វិក Intel UHD 630 [នមួយការរួមបញចេូលរា្ន  CPU-GPU Core
i3/i5/i7 ជំនាន់េី 8]

រានរួមបញចេូលឡៅឡលង CPU រានរួមបញចេូលឡៅឡលង CPU រានរួមបញចេូលឡៅឡលង CPU

ប្កាហ្វិក Intel UHD 610 [នមួយការរួមបញចេូលរា្ន  CPU-GPU Pentium
ជំនាន់េី 8]

រានរួមបញចេូលឡៅឡលង CPU រានរួមបញចេូលឡៅឡលង CPU រានរួមបញចេូលឡៅឡលង CPU

ជឡប្មងសឡធ្វង្យ្យប្កាហ្វិក/វីឡដអូកាន់ដតប្បឡសងរឡងងង

2 GB AMD Radeon R5 430 នជឡប្មងស នជឡប្មងស រា្ម ន

4 GB AMD Radeon RX 550 នជឡប្មងស នជឡប្មងស រា្ម ន

2 GB NVIDIA GT 730 នជឡប្មងស នជឡប្មងស រា្ម ន

េំនាក់េំនង - ឥតដខសេ
តារាង 10. េំនាក់េំនង - ឥតដខសេ 

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

Qualcomm QCA9377 Dual-band
1x1 802.11ac Wireless + ប៊ួូធូស 4.1

មាន

Qualcomm QCA61x4A Dual-
band 2x2 802.11ac Wireless + ប៊ួូធូស
4.2

មាន

Intel Wireless-AC 9560, Dual-
band 2x2 802.11ac Wi-Fi នមួយនងង
MU-MIMO + ប៊ួូធូស 5

មាន

អង់ដតនឥតដខសេខាងក្នុង មាន

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ឥតដខសេខាងក្នុង និងអង់ដតន មាន

រាបំ្េសប្មាប់ 802.11n និង 802.11ac ឥតដខសេ
NIC

មានតាមរយៈ M.2

សមតថែភាព Energy-Efficient Ethernet
ដូ្ដដលរានបញ្្ជ ក់ក្នុង IEEE 802.3az-2010 ។
(ទាមទារសប្មាប់ California Energy
Commission MEPs)

មាន
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េំនាក់េំនង – ភា្ជ ប់នមួយ
តារាង 11. េំនាក់េំនង – Realtek RTL8111HSD-CG ដដលរានរួមបញចេូល 

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

Realtek RTL8111HSD-CG Gigabit Ethernet LAN
10/100/1000

រានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ
្ំណា:ំ កុំព្យូេ័រេប្មង់បញ្ឈររាបំ្េកាតកម្ពស់ឡពញ (FH) និងេប្មង់ឡលតាកតូ្រាំប្េកាតេប្មង់ទាប (LP) ។ សូមឡមងលដល្នកដ្យាប្កាមតួសប្មាប់េីតាងំរន្ធឡោត/ឧបករណ៍ភា្ជ ប់។

តារាង 12. រន្ធ/ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងឡប្ៅ 

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

USB 2.0 (ខាងមុខ/ខាងឡប្កាយ/ខាងក្នុង) 2/2/0 2/2/0 0/2/0

USB 3.1 ជំនាន់េី 1 (ខាងមុខ/ខាងឡប្កាយ/ខាងក្នុង) 2/2/0 2/2/0 2/2/0

ឡសឡរសល

កាត Parallel/Serial PCIe ឬឡជងង
េប្មបដនថែម PS/2/Serial (នជឡប្មងស)

កាត Profile Serial PCIe ឬ ឡជងងេប្មបដនថែមរន្ធ
PS/2 & Serial (នជឡប្មងស)

• មាន 2 ជឡប្មងស

○ រន្ធឡសឡរសល (នជឡប្មងស)
○ Serial និង PS/2 តាមរយៈដខសេ

កង្ហា រឡ្ញ (នជឡប្មងស)

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់បណាដា ញ (RJ-45) ខាងឡប្កាយ 1 ខាងឡប្កាយ 1 ខាងឡប្កាយ 1

វីឡដអូ៖

DisplayPort 1.2 ខាងឡប្កាយ 1 ខាងឡប្កាយ 1 1

រន្ធ HDMI 1.4 ខាងឡប្កាយ 1 ខាងឡប្កាយ 1 ខាងឡប្កាយ 1

ការរាបំ្េសប្មាប់ប្កាហ្វិក 50W ឡេ្វ ឡេ ឡេ ឡេ

ការរាបំ្េសប្មាប់ប្កាហ្វិក 25W ឡេ្វ ឡេ ឡេ ឡេ

ប្កាហ្វិកភា្ជ ប់នមួយ ឡ្ញ -

វីឡដអូនជឡប្មងសេី 3 ឡ្ញ៖ VGA, DP ឬ HDMI 2.0b
នជឡប្មងស នជឡប្មងស នជឡប្មងស

អូឌីយាូ៖

ដខសេឡ្ញសប្មាប់កាសស្តា ប់ ឬឧរាល័រ ខាងឡប្កាយ 1 ខាងឡប្កាយ 1 ខាងមុខ 1

រន្ធអូឌីយាូស្កល (រន្ធរួមបញចេូលរា្ន ននកាសស្តា ប់/មីប្កូហ្វូន 3.5 មម) ខាងមុខ 1 ខាងមុខ 1 ខាងមុខ 1

វិមាប្តកាតដដលអា្បដនថែមរានអតិបរមាសប្មាប់ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងប្បព័ន្ធ
តារាង 13. វិមាប្តកាតដដលអា្បដនថែមរានអតិបរមាសប្មាប់ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ 

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ PCIe x16 (ពណ៌ឡខសវ) (្ំនួនតង់ស្យុងដដលរាបំ្េ
3.3V/12V)

1 1 NA

កម្ពស់ (អុីញ/សង់េីដមាប្ត) 4.38 / 11.12 2.73 / 6.89 NA

ប្បដវង (អុីញ/សង់េីដមាប្ត) 6.6 / 16.77 6.6 / 16.77 NA

្ំនួនងេ ត់អតិបរមា 75 W 50 W NA

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ PCIe x1 (្ំនួនតង់ស្យុងដដលរាបំ្េ 3.3/12V) 3 1 NA

កម្ពស់ (អុីញ/ស.ម) 4.38 / 11.12 2.73 / 6.89 NA

លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ 15



តារាង 13. វិមាប្តកាតដដលអា្បដនថែមរានអតិបរមាសប្មាប់ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ប្បដវង (អុីញ/ស.ម) 4.5 / 11.44 6.6 / 16.77 NA

្ំនួនងេ ត់អតិបរមា 10 W 10 W NA

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ
ប្បធានបេឡនះមានរាយនូវបញ្ជីប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការដដលរាបំ្េឡោយ

តារាង 14. ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ 

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

ប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows Windows 10 Home (64 bit)

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit

Microsoft Windows 10 Pro National Academic

Microsoft Windows 10 Home National Academic

Microsoft Windows 10 China

ឡលសេងៗ Ubuntu 18.04 LTS (64-bit)

Neokylin v6.0 (ប្បឡេស្ិនដតបាុឡណាោ ះ)

ប្បព័ន្ធលក្ខណៈអាជីវកម្ម Windows 10 N-2 និងការរាំប្េប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ OS រយៈឡពល 5 ឆា្ន ំ

ប្បព័ន្ធដណនាដំដលរានោក់លក់នាឆា្ន ំ 2019 ែ្មីទាងំអស់ (Latitude, OptiPlex និង Precision) នងងអា្ឡប្បងប្រាស់ ប្ពមទាងំភា្ជ ប់មកនមួយកំដណ Semi-Annual Channel
Windows 10 (N) ដំឡងងងឡ្ញពីឡរាង្ប្ក្ុងឡប្កាយបំលុត ឡហងយអា្ឡប្បងប្រាស់ (ដតមិនភា្ជ ប់នមួយ) កំដណពីមុន (N-1, N-2)។ ឡវេិកាឧបករណ៍ OptiPlex 3070 ឡនះនងង RTS នមួយ
កំដណ Windows 10 v19H1 ឡៅឡពលចាប់ឡលតាងមោក់លក់ ឡហងយកំដណឡនះនងងកំណត់នូវកំដណ N-2 ដំបូងបំលុតអា្ឡប្បងប្រាស់សប្មាប់ប្បព័ន្ធឡនះរាន។

សប្មាប់កំដណអនារតនន Windows 10, Dell នងងបនតាស្កល្បងឡវេិកាពាណិជ្ជកម្ម នមួយនងងការឡ្ញ Windows 10 ក្នុងអំងុងឡពលលលិតកម្មឧបករណ៍ និងសប្មាប់ការលលិតឡប្កាយរយៈឡពលប្រាឆំា្ន ំ រួមទាំងការ
ឡ្ញល្សាយឡៅរដូវសួងកឡឈងប្ជុះ និងនិទាឃរដូវពីប្កុមហ៊ុន Microsoft ។

សូមឡយ៉ងឡរហេំព័រ Dell Windows as a Service (WaaS) សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថែមសតាីពីភាពដដលអា្រាបំ្េរានឡៅឡលង N-2 និង និងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការ Windows OS 5 ឆា្ន ។ំ
ឡរហេំព័រអា្ដស្វងរករានតាមរយៈតំណឡនះ៖

ប្បព័ន្ធដដលអា្ឡប្បងប្រាស់រានឡលងកំដណនក់ោក់នន Windows 10

ឡរហេំព័រឡនះក៏បញចេូលមាា ប្េីសននឡវេិកាឡលសេងឡេសតដដលអា្ឡប្បងប្រាស់រានឡលងកំដណនក់ោក់នន Windows 10 ។

ថាមពល
្ំណា:ំ េប្មង់សំណុំដបបបេទាំងឡនះឡប្បងប្រាស់ការល្គត់ល្គង់ថាមពល Active Power Factor Correction (APFC) ដដលកាន់ដតមានប្បសិេ្ធភាព។ Dell ដណនាដំតការល្គត់ល្គង់ថាមពលសកល Universal Power

Supplies (UPS) ដដលដលកកឡលងលេ្ធលល Sine Wave សប្មាប់ APFC PSUs មិនដមននការរាា ន់ស្្ម ននន Sine Wave, Square Wave ឬ quasi-Square Wave ឡនាះឡេ។ ប្បសិនឡបង
អ្នកមានសំណួរ សូមទាក់េងអ្នកលលិតឡដងម្បីបញ្្ជ ក់ប្បឡ្េរន្ធឡ្ញ។

តារាង 15. ថាមពល 

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ការល្គត់ល្គង់ថាមពល1 APFC EPA Bronze EPA Platinum APFC EPA Bronze EPA Platinum EPS កប្មិត V

ងេ ត់ 260 W 200 W 65 W

កប្មិត្ំនួនតង់ស្យុង AC ្ូល 90-264 Vac 90-264 Vac 90-264 Vac

្រនតា AC ្ូល (កប្មិត AC ទាប/
កប្មិត AC ខ្ពស់)

4.2 A/2.1 A 3.2 A/1.6 A 1.7 A/1.0 A

ឡស្ហ្វកង់ AC ្ូល 47 Hz/63 Hz 47 Hz/63 Hz 47 Hz/63 Hz

រយៈឡពលអា្ល្គត់ល្គង់រាននន AC
(បន្ទុក 80%)

16mS 16mS NA

16 លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ
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តារាង 15. ថាមពល (រានបនតា)

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

ប្បសិេ្ធភាពនមធ្យម (អនុឡោមតាម
ESTAR 7.0/7.1)

NA

82-85-82%

@

20-50-100%

90-92-89%

@

បន្ទុក
20-50-100%

NA

82-85-82%

@

20-50-100%

90-92-89%

@

បន្ទុក
20-50-100%

87%

ប្បសិេ្ធភាពតាមធម្មតា (APFC) 70% NA NA 70% NA NA NA

រាា រាេ ដមាប្ត DC៖

ឡ្ញ +12.0v 12 VA/16.5 A

+12 VB/16 A

12 VA/16.5 A

+12 VB/14 A

ឡ្ញ +19.5v NA NA 19.5 V/3.34 A

ឡ្ញដដលរាំប្េ +12.0v 2.5 A 2.5 A NA

ថាមពលសរុបអតិបរមា 260 W 200 W NA

ថាមពល 12.0v បញចេូលរា្ន សរុប
(្ំណា៖ំ លុះប្តាដតមានលួូវថាមពល
12v ឡប្្ងននងមួយបាុឡណាោ ះ)

260 W 200 W NA

BTUs/h (អាប្ស័យឡលង WT
អតិបរមា PSU)

888 BTU 683 BTU 222 BTU

កង្ហា រល្គត់ល្គង់ថាមពល 60 មម*25 មម 60 មម*25 មម NA

អនុឡោម៖

តប្មូវការ ErP Lot6 Tier 2
0.5watt

មាន មាន មាន មាន មាន មាន NA

ប្តូវរានេេួលស្្គ ល់ឡោយ 80Plus ឡេ មាន មាន ឡេ មាន មាន ឡេ

អនុឡោមតាមថាមពលជំនួស FEMP មាន មាន មាន មាន មាន មាន ឡេ

តារាង 16. ែ្ម CMOS 

ែ្ម CMOS 3.0v (ប្បឡ្េ និងអាយុកាលែ្មតាមការសន្មត់)៖

មាា ក ប្បឡ្េ តង់ស្យុង សមាសភារ អាយុកាល

JHIH HONG
CR2032 3 V លី្ូម បនតាបឡញចេញបន្ទុកថាមពល ឡៅឡប្កាមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.5 V End-Voltage ។ 20 °C±2 °C៖

940ឡមាា ង ឬយូរនងឡនះ 910ឡមាា ង ឬយូរនងឡនះបនា្ទ ប់ព ី12 ដខ។

PANASONIC
CR2032 3 V លី្ូម បនតាបឡញចេញបន្ទុកថាមពល ឡៅឡប្កាមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.5 V End-Voltage ។ 20 ℃±2 ℃.1183ឡមាា ង

ឬយូរនងឡនះ 1133ឡមាា ង ឬយូរនងឡនះបនា្ទ ប់ព ី12 ដខ។

MITSUBISHI
CR2032 3 V លី្ូម បនតាបឡញចេញបន្ទុកថាមពល ឡៅឡប្កាមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.0 V End-Voltage ។ 20 ℃±2 ℃ 940ឡមាា ង

ឬយូរនងឡនះ 910ឡមាា ង ឬយូរនងឡនះបនា្ទ ប់ព ី12 ដខ។

SHUNWO & KTS
CR2032 3 V លី្ូម បនតាបឡញចេញបន្ទុកថាមពល ឡៅឡប្កាមបន្ទុក 15 kΩ ដល់ 2.5V End-Voltage ។ 20 ℃±2 ℃.1183ឡមាា ង ឬ

យូរនងឡនះ 1133ឡមាា ង ឬយូរនងឡនះបនា្ទ ប់ព ី12 ដខ។

1 បរិកា្ខ រថាមពលមិនមានក្នុងប្បឡេសទាំងអស់ឡេ។

វិមាប្តប្បព័ន្ធ - រូបវនតា
្ំណា:ំ េម្ងន់ប្បព័ន្ធ និងេម្ងន់ដងកជញ្ជូនរជាដលកកឡលងការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធធម្មតាឡហងយអា្ដប្បប្បនលតាមការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធរបស់កុំព្យូេ័រ។ ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធធម្មតារួមមាន៖ ប្កាហ្វិកនប់ ប្ោយថាសរឹងមួយ និងប្ោយអុបេិកមួយ។

លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសប្បព័ន្ធ 17



តារាង 17. វិមាប្តប្បព័ន្ធ (រូបវនតា) 

បញ្ឈរ េប្មង់ឡលតាកតូ្ មីប្កូ

េំហំតួ (លីប្ត) 14.77 7.8 1.16

េំងន់តួ (ឡផ្ន/រ.ក) 17.49 / 7.93 11.57 / 5.26 2.60/1.18

វិមាប្តតួ (កម្ពស់ x េេងង x ជឡប្៉ៅ)

កម្ពស់ (អុីញ/ស.ម) 13.8 / 35 11.42 / 29 7.2/18.2

េេងង (អុីញ/ស.ម) 6.1 / 15.4 3.65 / 9.26 1.4/3.6

ជឡប្៉ៅ (អុីញ/ស.ម) 10.8 / 27.4 11.50 / 29.2 7/17.8

េម្ងន់ដងកជញ្ជូន (ឡផ្ន/រ.ក - រួមបញចេូលទាងំសមាភា រៈឡវ្ខចេប)់ 20.96 / 9.43 14.19/6.45 5.91/2.68

វិមាប្តឡវ្ខចេប់ (កម្ពស់ x េេងង x ជឡប្៉ៅ)

កម្ពស់ (អុីញ/ស.ម) 13.19 / 33.5 10.38 / 26.4 5.2 / 13.3

េេងង (អុីញ/ស.ម) 19.4 / 49.4 19.2 / 48.7 9.4 / 23.8

ជឡប្៉ៅ (អុីញ/ស.ម) 15.5 / 39.4 15.5 / 39.4 19.6 / 49.8

ការអនុវតតាបេបញញាតតាិ និងបរិស្ថែ ន
ការងយតនមួអនុឡោមភាពទាក់េងនងងលលិតលល និងការអនុញ្ញា តបេប្បញញាតតាិរួមមានសុវតថែិភាពលលិតលល ភាពប្តូវរា្ន ននឡអងិ្ប្តូមាា ឡញាេិ្ (EMC), ការង្រវិេ្យា, ឧបករណ៍ឡអងិ្ប្តូនិ្ និងេំនាក់េំនងដដលពាក់ព័ន្ធនងងលលិតលលឡនះអា្ឡមងលរានឡៅ www.dell.com/
regulatory_compliance ។ តារាងេិន្នន័យបេប្បញញាតតាិសប្មាប់លលិតលលឡនះសថែិតឡៅ http://www.dell.com/regulatory_compliance ។

ព័ត៌មានលមកិតននកម្ម វិធីប្រប់ប្រងបរិស្ថែ នរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ឡដងម្បីសនសេំសំន្ការឡប្បងប្រាស់ថាមពលលលិតលល កាត់បនថែយ ឬលុបបំរាត់សមាភា រៈសំរាប់ឡរាះឡចាល ពន្យារអាយុកាលឡប្បងប្រាស់លលិតលល និងលតាល់នូវស្តា រឡងងង វិញនូវឧបករណ៍្យ្យមានភាពង្យប្សនល និងមានប្បសិេ្ធិភាពអា្រករានឡៅ
www.dell.com/environment ។ ការងយតនមួននអនុឡោមភាពទាក់េងនងងលលិតលល ការអនុញ្ញា តិ្្បាប ់និងព័ត៌មានដដលរួមបញចេូលបរិស្ថែ ន ការឡប្បងប្រាស់ថាមពល ការបំភាយសំឡងងរំខាន ព័ត៌មានសមាភា រៈលលិតលល ការឡវ្ខចេប់ ែ្ម និងការដកន្្នឡងងងវិញដដលទាក់េងនងង
លលិតលលឡនះអា្ឡមងលរានឡោយ្ុ្ឡលងតំណភា្ជ ប់ Design for Environment ឡៅឡលងឡរហេំព័រ។

ប្បព័ន្ធ OptiPlex 3070 ឡនះរជាប្តូវរានេេួលស្្គ ល់ឡោយ TCO 5.0 ។

តារាង 18. វិញ្ញា បនប័ប្តបេប្បញញាតតាិ/បរិស្ថែ ន 

បញ្ឈរ/ េប្មង់ឡលតាកតូ្/ មីប្កូ

អនុឡោមតាម Energy Star 7.0/7.1 (Windows & Ubuntu) មាន

ការកាត់បនថែយ Br/CL ៖

ដល្នករួាស្ទិកឡលងសពី 25 ប្កាមមិនប្តូវមានល្ទុកកួ រីនធំនង 1000 ppm ឬប្បូមធំនង 1000 ppm ឡៅកប្មិតភាពដូ្រា្ន ។

ខាងឡប្កាមឡនះអា្ប្តូវរានដកឡ្ញ៖

- ផ្្ទ ងំប្ពីនឡសសរ្វី ដខសេ និងដខសេឡ្ួងង កង្ហា រ និងសមាសភារឡអងិ្ប្តូនិក

លក្ខណៈវិនិ្្ឆ័យតប្មូវការ្ូលរួមសប្មាប់ EPEAT Revision Effective 1H 2018 ។

មាន

ផួ្ស្ទិកដដលអា្ដកន្្នឡងងងវិញឡពលឡប្បងរួ្ (PCR) យ៉ា ងតិ្បំលុត 2% នសតាង់ោរក្នុងលលិតលល។

លក្ខណៈវិនិ្្ឆ័យតប្មូវការ្ូលរួមសប្មាប់ EPEAT Revision Effective 1H 2018 ។

មាន

កប្មិតភាររយននផួ្ស្ទិកដដលអា្ដកន្្នឡងងងវិញឡពលឡប្បងរួ្ (PCR) ក្នុងលលិតលល៖

* DT, Workstations, Thin Clients - 10%

* កុំព្យូេ័រឡលងតុរួមបញចេូលរា្ន  (AIO) 15%

(្ំនុ្នជឡប្មងស 1 ឡៅក្នុង EPEAT Revision សប្មាប ់PCR កំរិតខ្ពស)់

មាន

រា្ម ន BFR / PVC៖ (ឡៅកាត់ថារា្ម នឧស្ម័នអាងូដសន)៖ ប្បព័ន្ធឡនះប្តូវអនុឡោមតាមដដនកំណត់ដដលរានកំណត់ឡៅក្នុងលក្ខណៈ
បឡ្ចេកឡេសរបស់ Dell ENV0199 -លក្ខណៈបឡ្ចេកឡេសរា្ម ន BFR/CFR/ PVC

មាន
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ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ
ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ្យ្យអ្នកប្រប់ប្រងហាដដវរ និងជឡប្មងសកប្មិត BIOS នក់ោក់។ ពីការកំណត់ប្បព័ន្ធ អ្នកអា្៖

• ផួ្ស់បដាូរការកំណត់ NVRAM បនា្ទ ប់ពីអ្នកបដនថែម ឬយកហាតដវរឡ្ញ
• ឡមងលការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធហាតដវរប្បព័ន្ធ
• ឡបងក ឬបិេឧបករណ៍រួមបញចេូលរា្ន
• កំណត់កប្មិតប្រប់ប្រងដំឡណងរការ និងថាមពល
• ប្រប់ប្រងសនតាិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក

ប្បធានបេ :

• មុជានុយប៊ូត
• ប្រាប់្ុ្រុករក
• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
• ការអាប់ឡដត BIOS ក្នុង Windows
• ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង

មុជានុយប៊ូត
្ុ្ <F12> ឡៅឡពលដដលងូឡហា្គ  Dell ឡល្ឡងងងឡដងម្បីចាប់ឡលតាងមមុជានុយប៊ូតដតមួយនមួយបញ្ជីឧបករណ៍ប៊ូតប្តងមប្តូវសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសដំឡងងង BIOS និងការវិនិ្្ឆ័យក៏ប្តូវរានបញចេូលក្នុងមុជានុយឡនះលងដដរ។ ឧបករណ៍ដដលមានឡៅឡលងមុជានុយប៊ូតអាប្ស័យឡលងឧបករណ៍ដដលអា្ប៊ូត
រានឡៅក្នុងប្បព័ន្ធ។ មុជានុយឡនះមានប្បឡយ៉ជន៍ឡៅឡពលអ្នក្ង់ប៊ូតឧបករណ៍នក់ោក់ណាមួយ ឬឡដងម្បីបង្ហា ញនូវការវិនិ្្ឆ័យសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ការឡប្បងមុជានុយប៊ូតមិនឡធ្វងការផួ្ស់បតាូរនូវលំោប់ប៊ូតដដលប្តូវរានល្ទុកឡៅក្នុង BIOS ឡងងយ។

ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• ប៊ូត UEFI ៖

○ Windows Boot Manager (អ្នកប្រប់ប្រងប៊ូត Windows)

•

• ជឡប្មងសឡលសេងឡេសត៖

○ ដំឡងងង BIOS
○ BIOS Flash Update (ការអាប់ដដតផួ្ស់ BIOS)
○ ការវិនិ្្ឆ័យ
○ Change Boot Mode Settings (បដាូរការកំណត់មាូដប៊ូត)

ប្រាប់្ុ្រុករក
្ំណា:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ភារឡប្្ងន ការផួ្ស់បដាូរដដលអ្នកឡធ្វងប្តូវរានែតេុក បាុដនតាមិនទាន់មានប្បសិេ្ធភាពឡេលុះប្តាដតអ្នកចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។

ប្រាប់្ុ្ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពនញឡងងងឡលង) ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលពីមុន។

Down arrow (ប្ពនញ
្ុះឡប្កាម)

ផួ្ស់េីឡៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡប្ជងសយកតនមួឡៅក្នុងប្បអប់ដដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនុវតតាតាមតំណឡៅក្នុងប្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃួ្) ពប្ងីក ឬបប្ងនមបញ្ជីេមួាក់ ប្បសិនឡបងមាន។

Tab (ឡែប) ផួ្ស់េីឡៅនល្ទឡផ្តា តបនា្ទ ប់។

Esc បនដាឡៅេំព័រមុនរហូតដល់អ្នកពិនិត្យឡមងលឡអប្កង់សំខាន់។ ្ុ្ Esc ឡៅក្នុងឡអប្កង់សំខាន់់ បង្ហា ញស្រមួយ្យ្យអ្នកប្តូវរក្សាការផួ្ស់បដាូរណាមួយភួាមៗ និងចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ។
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ជឡប្មងសដំឡងងងប្បព័ន្ធ
្ំណា:ំ អាប្ស័យឡលង ឡហងយនិងឧបករណ៍ដដលរានតឡមួងងរបស់ង ឧបករណ៍ដដលរានរាយក្នុងដល្នកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសេូឡៅ
តារាង 19. េូឡៅ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ បង្ហា ញព័ត៌មានដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញ កំដណ BIOS, សួ្កឡសងកម្ម, សួ្កប្េព្យសកម្ម, សួ្កកាន់កាប់, កាលបរិឡ្្ឆេកាន់កាប,់ កាលបរិឡ្្ឆេលលិត និងកូដឡសងកម្មរហ័ស ។
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ៖ បង្ហា ញ អង្គ្ងចាំ រានដំឡងងង, អង្គ្ងចាអំា្ឡប្បងរាន, ឡល្បននអង្គ្ងចា,ំ មាូតឆាដនលអង្គ្ងចាំ, បឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចា,ំ េំហំ DIMM 1, េំហំ DIMM 2, ។
• ព័ត៌មាន PCI ៖ បង្ហា ញ SLOT1, SLOT 2, SLOT1_M.2, SLOT2_M.2
• ព័ត៌មានអំពីអង្គដំឡណងរការ៖ បង្ហា ញពី ប្បឡ្េអង្គដំឡណងរការ, ្ំនួនស្នូល, ឡលខសមា្គ ល់អង្គដំឡណងរការ, ឡល្បននប្ចេុប្បន្ន, ឡល្បននអប្បបរមា, ឡល្បននអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គដំឡណងរការ L2, ឃំួ្ង

សមា្ង ត់របស់អង្គដំឡណងរការ L3, សមតថែភាព HT, និង បឡ្ចេកវិេ្យា 64 ប៊ីត។
• ព័ត៌មានឧបករណ៍៖ បង្ហា ញ SATA-0, SATA 4, M.2 PCIe SSD-0, អាសយោ្ឋ ន LOM MAC, ឧបករណ៍ប្រប់ប្រងវីឡដអូ, ឧបករណ៍ប្រប់ប្រងអូឌីយាូ,

ឧបករណ៍ Wi-Fi, និងឧបករណ៍ប៊ួូធូស។

លំោប់ប៊ូត អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកបញ្្ជ ក់លំោប់ដដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉មដស្វងរកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការពីឧបករណ៍ដដលរានបញ្្ជ ក់ឡៅក្នុងបញ្ជីឡនះ។

• កម្មវិធីប្រប់ប្រងប៊ូត Windows
• NIC នប់ផ្្ទ ំង (IPV4)
• NIC នប់នងងផ្្ទ ំង (IPV6)

ជឡប្មងសប៊ូតកប្មិតខ្ពស់ អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងស Enable Legacy Option ROMs ឡៅក្នុងមាូតប៊ូត UEFI ។ តាមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីស។

• ឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាស់ៗ—តាមលំនាំឡដងម
• ឡបងកការព្យាយ៉មប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្កប៊ូត UEFI ជឡប្មងសឡនះ ប្រប់ប្រងថាឡតងប្បព័ន្ធនងងឡស្នងសុំ្យ្យអ្នកឡប្បងប្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងឡៅឡពលកំពុងប៊ូតឡៅប្្កប៊ូត UEFI ពីមុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។

• ដតងដត ឡលងកដលង HDD ខាងក្នុង—លំនាំឡដងម
• ទាងំអស់ឡលងកដលងដត HDD និង PXE ខាងក្នុង
• ននិ្ចេ
• មិនដដល

កាលបរិឡ្្ឆេ/ឡពលឡវោ អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកកំណត់ការកំណត់កាលបរិឡ្្ឆេ និងឡពលឡវោ។ ការផួ្ស់បតាូរកាលបរិឡ្្ឆេ និងឡពលឡវោប្បព័ន្ធមានប្បសិេ្ធភាពភួាមៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារាង 20. ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

NIC រួម អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកប្រប់ប្រងឧបករណ៍បញ្្ជ  LAN ។ ជឡប្មងស ‘Enable UEFI Network Stack’ មិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសឡោយលំនាំឡដងម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• w/PXE រានឡបងក (លំនាំឡដងម)

្ំណា:ំ អាប្ស័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័រ និងឧបករណ៍ដដលរានដំឡងងងរបស់ង ធាតុដដលរាយឡៅក្នុងដល្នកឡនះអា្និងមិនបង្ហា ញឡងងងឡេ។

SATA Operation អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកកំណត់មាូតប្បតិបតតាការននឧបករណ៍បញ្្ជ ប្ោយថាសរឹងដដលរានភា្ជ ប់។

• បិេ = ឧបករណ៍បញ្្ជ  SATA ប្តូវរានោក់
• AHCI = SATA ប្តូវរានកំណត់សប្មាប់មាូដ AHCI
• RAID ON = SATA ប្តូវរានកំណត់ឡដងម្បីជំនួយដល់មាូដ RAID (ឡប្ជងសឡរីសឡោយលំនាំឡដងម)

20 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



តារាង 20. ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Drives អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឡបងក ឬបិេប្ោយឡប្្ងនឡៅឡលងផ្្ទ ងំ៖

• SATA-0
• SATA-4
• M.2 PCI-e SSD-0

ការរាយការណ៍ SMART ដល្នកឡនះប្រប់ប្រងទាំងបញ្ហា ប្ោយថាសរឹងសប្មាប់ប្ោយរួមដដលប្តូវរានបង្ហា ញឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធ។ ឡបងកជឡប្មងស Enable Smart Reporting ប្តូវរានបិេតាមលំនាំឡដងម។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍បញ្្ជ  USB សប្មាប់៖

• ឡបងកការរាំប្េប៊ូតតាម USB
• ឡបងករន្ធ USB ខាងមុខ
• ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្កាយ

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB ខាងមុខ អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ USB ខាងមុខ។ រន្ធទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB ខាងឡប្កាយ អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ USB ខាងឡប្កាយ។ រន្ធទាងំអស់ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

USB PowerShare ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកស្កឧបករណ៍ខាងឡប្ៅដូ្នេូរសព្ទ មាា សុីនចាក់តស្នតាី។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា ឱ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍បញ្្ជ អូឌីយូដដលរួមបញចេូលរា្ន ។ ជឡប្មងស Enable Audio (ឡបងកអូឌីយូ) ប្តូវរានកំណត់តាមលំនាឡំដងម។

• ឡបងកនមាប្កូហ្វូន
• ឡបងកឧបករណ៍ខាងឡប្ៅ

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

ការដែទាំតប្មងធូលី អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឡបងក ឬបិេស្រ BIOS សំរាប់ដែទាតំប្មងធូលីដដលរានដំឡងងងឡៅក្នុងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។ BIOS នងងបឡង្កងតកម្ម វិធីរំលងកមុនឡពលប៊ូតឡដងម្បីសមាក ត ឬបដាូរតប្មងធូលីដដលដលកកឡលងការកំណត់្ឡនួាះ
រយៈឡពល។

• រានបិេ (លំនាឡំដងម)
• 15 នែ្ង
• 30 នែ្ង
• 60 នែ្ង
• 90 នែ្ង
• 120 នែ្ង
• 150 នែ្ង
• 180 នែ្ង

ជឡប្មងសឡអប្កង់ វីឡដអូ
តារាង 21. វីឡដអូ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ឡអប្កង់ឡដងម អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡប្ជងសឡរីសឡអប្កង់ឡដងមឡពលដដលមានឧបករណ៍បញ្្ជ ឡប្្ងនឡលងប្បព័ន្ធ។

• Auto (លំនាឡំដងម)
• ប្កហ្វិក Intel HD Graphics

្ំណា:ំ ឡបងសិននអ្នកមិន្ុ្ Auto ប្កាហ្វិកឡលងប្បព័ន្ធនងងបង្ហា ញ និងឡបងកដំឡណងរការ។

សនតាិសុខ
តារាង 22. សនតាិសុខ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំង ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំសប្មាប់ប្បព័ន្ធ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេតាមលំនាំឡដងម។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 21



តារាង 22. សនតាិសុខ (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកប្រប់ប្រង្ំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និងអតិបរមា ដដលរានអនុញ្ញា តសប្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ប្រប់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។ ្ឡនួាះតួអកសេររជាពី 4 ដល់ 32 តួ។

រំលងពាក្យសំង្ត់ ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងភួាមៗអំងុងឡពលចាប់ឡលដាងមប្បព័ន្ធឡងងង វិញ។

• រានបិេ — ដតងដតសួររកប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងក្នុងឡៅឡពលដដលពួកងរានកំណត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។
• រំលងប៊ូតឡងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភួាមៗឡៅឡលងការចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ (ប៊ូតកំឡៅ) ។

្ំណា:ំ ប្បព័ន្ធឡនះដតងដតរំលងកសប្មាប់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងក្នុងឡៅឡពលដដលថាមពលរានឡបងកពីស្ថែ នភាពបិេ (ប៊ូតប្តនក់)។ ដូ្រា្ន ឡនះដដរ ប្បព័ន្ធឡនះដតងដតរំលងកពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡលង
ប្បអប់មាូឌុល HDDs ណាមួយដដលអា្មានវតតាមាន។

ផួ្ស់បតាូរពាក្យសំង្ត់ ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកកំណត់ ថាឡតងការផួ្ស់បតាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងប្ោយថាសរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តឡៅឡពលដដលពាក្យសមា្ង ត់របស់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំណត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

ការអាប់ឡដតកម្ម វិធីបង្កប់កាប់ស៊ុល UEFI ជឡប្មងសឡនះប្តនតពិនិត្យ ថាឡតងប្បព័ន្ធឡនះអនុញ្ញា ត្យ្យឡធ្វងប្ចេុប្បន្នភាព BIOS តាមរយៈកញចេប់ដដតកាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងម។ ការបិេជឡប្មងសឡនះនងងរាងំខ្ទប់ការអា
ប់ឡដត BIOS ពីឡសងកម្មដូ្ន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតាិសុខ TPM 2.0 អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកប្រប់ប្រងថាឡតង Trusted Platform Module (TPM) អា្រកឡឃងញឡោយប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការដដរឬឡេ។

• TPM ឡបងក (លំនាំឡដងម)
• សមាក ត
• PPI Bypass សប្មាប់ Enable Commands
• PPI Bypass សប្មាប់ Disable Commands
• PPI Bypass សប្មាប់ Clear Commands
• អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំឡដងម)
• ឡបងកេំហំល្ទុកសំខាន់ (លំនាឡំដងម)
• SHA-256 (លំនាឡំដងម)

ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសមួយ៖

• រានបិេ
• រានឡបងក (លំនាំឡដងម)

Absolute ដល្នកឡនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេអុីនធជាឡហ្វសមាូឌុល BIOS នអ្ិនស្នតាយ៍ននឡសងកម្ម Absolute Persistence Module ដដលនជឡប្មងសបដនថែមពី Absolute
Software ។

• រានឡបងក (លំនាំឡដងម)
• រានបិេ
• រានបិេនអ្ិនស្នតាយ៍

មុខង្រលតាល់ដំណងងឡពលមានការឡោះតួ កដនួងឡនះប្រប់ប្រងមុខង្រលតាល់ដំណងងឡពលមានការឡោះតួ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

• រានបិេ (លំនាឡំដងម)
• រានឡបងក
• សថែិតក្នុងភាពឡស្ងបមស្្ង ត់

OROM Keyboard Access • រានបិេ
• រានឡបងក (លំនាំឡដងម)
• ឡបងកមួយដង

Admin Setup Lockout (ការចាក់ឡស្
ការដំឡងងងអ្នកប្រប់ប្រង)

អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកេប់ស្្ក ត់អ្នកឡប្បងពីការ្ូលដំឡងងងឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អ្នកប្រប់ប្រងប្តូវរានកំណត់។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

SMM Security Mitigation (ការកាត់បនថែយ
សនតាិសុខ SMM)

អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការការពារបន្ធូរបនថែយសនដាិសុខ UEFI SMM បដនថែម។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

22 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



ជឡប្មងសប៊ូតមានសុវតថែិភាព
តារាង 23. ប៊ូតមានសុវតថែិភាព 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេលក្ខណៈពិឡសសននប៊ូតមានសុវតថែិភាព

• Secure Boot Enable

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងមឡេ។

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកដកសប្មនលលក្ខណៈប៊ូតមានសុវតថែិភាពឡដងម្បីឱ្យការងយតនមួ ឬការអនុវតតាសញ្ញា ប្ោយវឺ UEFI ។

• Deployed Mode (លំនាឡំដងម)
• Audit Mode

Expert Key Management (ការប្រប់ប្រងប្រាប់្ុ្
សុវតថែិភាព)

្យ្យអ្នកឡរសប្ំមូលោ្ឋ នេិន្នន័យឡោយប្រាប់្ុ្សុវតថែិភាព ករណីប្បព័ន្ធឡៅក្នុង Custom Mode (មាូដតាមតប្មូវការ) ។ ឡបងកជឡប្មងស Custom Mode ប្តូវរានបិេតាមលំនាឡំដងម។
ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• PK (លំនាឡំដងម)
• KEK
• db
• dbx

ឡបងសិនអ្នកឡបងក Custom Mode(មាូដតាមតប្មូវការ) ជឡប្មងសដដលពាក់ព័ន្ធសប្មាប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញឡងងង។ ជឡប្មងសទាងំឡនះរជា៖

• Save to File(រក្សាេុកឡៅឯកស្រ)—រក្សាេុកប្រាប់្ុ្ឡៅឯកស្រដដលរានឡប្ជងសឡោយអ្នកឡប្បង
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាប់្ុ្ប្ចេុប្បន្ននមួយប្រាប់្ុ្មួយពីឯកស្រដដលរានឡប្ជងសឡោយអ្នកឡប្បង
• បដនថែមពីឯកស្រ—បដនថែមប្រាប់្ុ្មួយឡៅមូលោ្ឋ នេិន្នន័យប្ចេុប្បន្នពីឯកស្រដដលរានឡប្ជងសឡោយអ្នកឡប្បង
• លុប—លុបប្រាប់្ុ្ដដលរានឡប្ជងសឡរីស
• កំណត់ប្រាប់្ុ្ទាងំអស់ឡងងងវិញ—កំណត់ឡងងងវិញឡៅនលំនាំឡដងម
• លុបប្រាប់្ុ្ទាងំអស់—លុបប្រាប់្ុ្ទាំងអស់

្ំណា:ំ ឡបងអ្នកបិេ Custom Mode(មាូដតាមតប្មូវការ)រាល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ដដលរានឡធ្វងឡងងងនងងប្តូវរានលុបឡចាល ឡហងយប្រាប់្ុ្នងងស្ដា រឡៅនការកំណត់លំនាំឡដងម។

ជឡប្មងស Intel Software Guard Extensions
តារាង 24. Intel Software Guard Extensions 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ដល្នកឡនះកំណត់្យ្យអ្នកលដាល់នូវបរិស្ថែ នដដលមានសុវតថែិភាពសប្មាប់ដំឡណងរការកូដ/រក្សាេុកព័ត៌មានរឡសងបឡៅក្នុងបរិបេ OS សំខាន់។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• Software controlled (សូហ្វដវប្តូវរានប្រប់ប្រង)—លំនាឡំដងម

េំហំអង្គ្ងចាំបដនថែម ជឡប្មងសឡនះកំណត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(េំហំអង្គ្ងចាំរក្សាេុកបដនថែមរបស់
SGX)។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB—លំនាឡំដងម

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 23



ការអនុវតតា
តារាង 25. ការអនុវតតា 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រឡនះបង្ហា ញថាឡតងដំឡណងរការនងងមានឡបងកមួយ ឬឡបងកកម្ម វិធីទាំងអស់។ ការអនុវតតាននកម្ម វិធីមួយ្ំនួននងងឡធ្វង្យ្យប្បឡសងរឡងងងនមួយកម្ម វិធី បដនថែម។

• ទាងំអស់—លំនាឡំដង
• 1
• 2
• 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡណងរការ។

• ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេស្ថែ នភាពមិនដំឡណងរការរបស់អង្គ្ងចាំបដនថែម។

• ស្ថែ នភាព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡណងរការ។

• ឡបងក Intel TurboBoost

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ HyperThreading ឡៅក្នុងអង្គដំឡណងរការ។

• រានបិេ
• រានឡបងក—លំនាំឡដងម

ការប្រប់ប្រងថាមពល
តារាង 26. ការប្រប់ប្រងថាមពល 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការស្ដា  AC ឡងងងវិញ កំណត់ពីរឡបសបដដលប្បព័ន្ធឡ ួងយតបឡៅឡពលថាមពល AC ប្តូវភា្ជ ប់ថាមពលឡងងងវិញឡប្កាយពីរាតថាមពល។ អ្នកអា្ស្ដា រ AC ឡងងង វិញ៖

• បិេ
• បក
• ស្ថែ នភាពឡ្ួងង្ុង

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់្ំឡពាះ Power Off(បិេ) ឡោយលំនាឡំដងម។

ឡបងក Intel Speed Shift Technology
(បឡ្ចេកវិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការរាបំ្េ Intel Speed Shift Technology (បឡ្ចេក វិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)។ ជឡប្មងស ឡបងក Intel Speed Shift
Technology ប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

Auto On Time កំណត់ឡមាា ងឡដងម្បីឡបងកកំព្យូេ័រឡោយស្វ័យប្បវតតាិ។ ឡមាា ងប្តូវរានរក្សាេុកក្នុងេប្មង់សដាង់ោរ 12 ឡមាា ង (hour:minutes:seconds)។ ផួ្ស់បដាូរការចាប់ឡលដាងមកំណត់ឡមាា ងឡោយការងយបញចេូលតនមួ
ឡៅក្នុង្ឡនួាះឡមាា ង និង AM/PM (ប្ពងក/នែ្ង)។

្ំណា:ំ លក្ខណៈពិឡសសឡនះមិនដំឡណងរការឡេប្បសិនឡបងអ្នកបិេកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡោយឡប្បងកុងតាក់ឡលងបន្ទះថាមពល ឬឧបករណ៍ការពារ ឬប្បសិនឡបង Auto Power (ថាមពលស្វ័យប្បវតតាិ) ប្តូវរាន
កំណត់បិេ ។

Deep Sleep Control (ឧបករណ៍ប្រប់ប្រងការឡដក
យូរ)

អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកកំណត់ការប្រប់ប្រង Deep Sleep ប្តូវរានឡបងក។

• រានបិេ (លំនាឡំដងម)
• ឡបងក S5 បាុឡណាោ ះ
• ឡបងក S4 និង S5

Fan Control Override (ឧបករណ៍ប្រប់ប្រងកង្ហា ) ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់តាមលំនាឡំដងមឡេ

USB Wake Support អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងកឧបករណ៍ USB ឡដងម្បីោស់កំព្យូេ័រពីមាូដរង់ចា។ំ ជឡប្មងស "ឡបងក USB Wake Support" ប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងម

24 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



តារាង 26. ការប្រប់ប្រងថាមពល (រានបនតា)

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Wake on LAN/WWAN ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា តឱ្យកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកឡបងកថាមពលពីស្ថែ នភាបិេឡៅឡពលដដលបង្កឡោយសញ្ញា  LAN ពិឡសស។ លក្ខណៈពិឡសសឡនះដំឡណងរការដតឡៅឡពលដដលកុំព្យូេ័រប្តូវរានភា្ជ ប់ឡៅនងងការល្គត់ល្គង់ថាមពល AC
។

• Disabled(រានបិេ) -មិនអនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធឡបងកថាមពលឡោយសញ្ញា  LAN ពិឡសសឡៅឡពលដដលងេេួលរានសញ្ញា ភាញា ក់ពី LAN ឬ LAN ឥតដខសេ។
• LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធឡបងកថាមពលឡោយសញ្ញា  LAN ឬ LAN ឥតដខសេពិឡសស។
• LAN ដតមួយ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធឡបងកថាមពលឡោយសញ្ញា  LAN ពិឡសស។
• LAN នមួយ PXE Boot - នកញចេប់សប្មាប់ោស់ដដលបញ្ជូនឡៅទាំងប្បព័ន្ធ S4 ឬ S5 ដដលឡធ្វងឱ្យប្បព័ន្ធដំឡណងរការ និងប៊ូតភួាមៗ្ំឡពាះ PXE ។
• WLAN ដតមួយ - អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធឡបងកថាមពលឡោយសញ្ញា  WLAN ពិឡសស។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេ តាមលំនាំឡដងម។

បិេ Sleep (ការឡដក) អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកបិេការ្ូលឡដក (S3 state) ក្នុងបរិយ៉កាសរបស់ OS ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានបិេតាមលំនាឡំដងម។

ឥរិយ៉បេ Post
តារាង 27. ឥរិយ៉បេ POST 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Numlock LED អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឡបងក ឬបិេ Numlock ឡៅឡពលកំព្យូេ័រចាប់ឡលដាងម។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

កំហុសកាដា រ្ុ្ អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឡបងក ឬបិេការរាយការណ៍ពីកំហុសកាដា រ្ុ្ឡៅឡពលកំព្យូេ័រចាប់ឡលដាងម។ ជឡប្មងស Enable Keyboard Error Detection(ឡបងកការដស្វងរកបញ្ហា កាដា រ្ុ្)

ប៊ូតរហ័ស ជឡប្មងសឡនះអនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកបឡង្កងនឡល្បននដំឡណងរការប៊ូតឡោយរំលងជំហានមួយ្ំនួន។

• Minimal — ប្បព័ន្ធឡធ្វងការប៊ូតយ៉ា ងរហ័ស លុះប្តាដត BIOS ប្តូវរានអាប់ដដត អង្គ្ងចាំប្តូវរានផួ្ស់បដាូរ ឬ POST មុនមិនរានបញចេប់។
• Thorough — ប្បព័ន្ធមិនរំលងជំហានណាមួយឡៅក្នុងដំឡណងរការប៊ូត។
• Auto — អនុញ្ញា តឱ្យប្បព័ន្ធដំឡណងរការប្រប់ប្រងការកំណត់ (ងដំឡណងរការរានឡៅឡពលប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការដំឡណងរការនមួយ Simple Boot Flag)។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់្ំឡពាះ Thorough តាមលំនាំឡដងម។

ពប្ងីកឡពលឡវោ BIOS POST អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកបឡង្កងតការពន្យាឡពលមុនប៊ូតបដនថែម។

• 0 វិនាេី (លំនាឡំដងម)
• 5 វិនាេី
• 10 វិនាេី

ងូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់ ជឡប្មងសឡនះនងងបង្ហា ញងូហ្គូឡពញឡអប្កង់ប្បសិនឡបងរូបភាពរបស់អ្នកប្សបនងងរុណភាពបង្ហា ញឡលងឡអប្កង់។ ជឡប្មងស Enable Full Screen Logo (ឡបងកងូហ្គូឡពញឡអប្កង់) មិនប្តូវរានកំណត់តាម
លំនាឡំដងមឡេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស ជឡប្មងសឡនះឡធ្វងឱ្យដំឡណងរការប៊ូតផ្ក កដតឡៅឡពលដដលមានការប្ពមាន ឬកំហុសប្តូវរានរកឡឃងញ។ ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណាមួយ៖

• លតាល់ដំណងងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស (លំនាំឡដងម)
• បនតាឡពលមានការប្ពមាន
• បនតាឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

អា្ប្រប់ប្រងរាន
តារាង 28. អា្ប្រប់ប្រងរាន 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការលដាល់ USB ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងមឡេ។

MEBx Hotkey ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងម។

ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ 25



ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម
តារាង 29. ការរាបំ្េនិម្មិតកម្ម 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Virtualization ជឡប្មងសឡនះបញ្្ជ ក់ថាឡតងមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) អា្ឡប្បងសមតថែភាពដល្នករឹងបដនថែមដដលលតាល់ឡោយបឡ្ចេក វិេ្យានិម្មិត Intel ។

• ឡបងកបឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតរបស់ Intel។

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ ឡបងក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់សមតថែភាពហាដដវរបដនថែមដដលលដាល់ឡោយបឡ្ចេក វិេ្យានិម្មិត Intel® សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់។

• ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

ជឡប្មងសឥតដខសេ
តារាង 30. ឥតដខសេ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Wireless Device Enable(ឡបងកឧបករណ៍ឥតដខសេ) អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡបងក ឬបិេឧបករណ៍ឥតដខសេខាងក្នុង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះរជា៖

• WLAN/WiGig
• ប៊ួូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ការដែទាំ
តារាង 31. ការដែទាំ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័រអ្នក។

Asset Tag អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកបឡង្កងតសួ្កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសួ្កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូវរានកំណត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងមឡេ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូវរានកំណត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ស្រ SERR ប្រប់ប្រងយនតាការននស្រ SERR ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។ កាតប្កាហ្វិ្ខួះតប្មូវឱ្យបិេយនតាការននស្រ SERR ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តឱ្យអ្នកឡបងកផួ្សពិនិត្យឡងងងវិញននប្បព័ន្ធ firmware ។

• អនុញ្ញា តិឡអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

ជឡប្មងសឡនះប្តូវរានកំណត់តាមលំនាំឡដងម។

Bios Recovery BIOS Recovery from Hard Drive—This option is set by default. Allows you to recover the corrupted
BIOS from a recovery file on the HDD or an external USB key.

BIOS Auto-Recovery— Allows you to recover the BIOS automatically.

First Power On Date Allows you the set Ownership date. The option Set Ownership Date is not set by default.

26 ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ



កំណត់ឡហតុបណាដា ញ
តារាង 32. កំណត់ឡហតុបណាដា ញ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ប្ពងតតាិការណ៍ BIOS អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកឡមងល និងលុបប្ពងតតាិការណ៍ POST ននការដំឡងងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធកប្មិតខ្ពស់
តារាង 33. ការកំណត់រ្នាសម្ព័ន្ធកប្មិតខ្ពស់ 

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញា ត្យ្យអ្នកកំណត់កប្មិត ASPM ។

• Auto (លំនាឡំដងម) - រជានការចានំដរា្ន រងងឧបករណ៍និងបណដា ំ PCI Express ឡដងម្បីកំណត់មាូដ ASPM ដ៏លកបំលុតដដលដំឡណងរការឡោយឧបករណ៍ឡនាះ។
• Disabled - ការប្រប់ប្រងថាមពល ASPM ប្តូវរានបិេប្រប់ឡពល។
• L1 Only - ការប្រប់ប្រងថាមពល ASPM ប្តូវរានកំណត់ឱ្យឡប្បង L1

ការអាប់ឡដត BIOS ក្នុង Windows
សូមដណនា្ំយ្យអាប់ដដត BIOS (ការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡៅឡពលអ្នកឡោះដូរផ្្ទ ងំប្បព័ន្ធ ឬប្បសិនឡបងមានការអាប់ដដត។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបង BitLocker ប្តូវរានឡបងក ឡនាះងប្តូវដតផ្ក កមុនឡពលអាប់ដដត BIOS ប្បព័ន្ធ ឡហងយបនា្ទ ប់មកប្តូវរានឡបងកឡងងង វិញបនា្ទ ប់ពីការអាប់ដដត BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

1. ចាប់ឡលដាងមកុំព្យូេ័រឡងងងវិញ។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។

• បញចេូល Service Tag(សួ្កឡសងកម្ម) ឬ Express Service Code(កូដឡសងកម្មរហ័ស) រួ្្ុ្ឡលង Submit(បញ្ជូន)។
• ្ុ្ Detect Product (ដស្វងរកលលិតលល) ឡហងយអនុវតតាតាមការដណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

3. ប្បសិនឡបងអ្នកមិនអា្រកឡឃងញ ឬដស្វងរកសួ្កឡសងកម្មឡេ សូម្ុ្Choose from all products (ឡប្ជងសឡរីសពីប្រប់លលិតលល)។
4. ឡប្ជងសយក ប្បឡ្េលលិតលល ពីបញ្ជី។

្ំណា:ំ ឡប្ជងសយកប្បឡ្េដដលប្តងមប្តូវឡដងម្បីឡៅដល់េំព័រលលិតលល

5. ឡប្ជងសយកមាូដដលកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក និងេំព័រ Product Support(រាំប្េលលិតលល) ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នកដដលរានបង្ហា ញឡងងង។
6. ្ុ្ឡលង Get drivers (េេួលយកប្ោយវឺ) រួ្្ុ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្ោយវឺនិងទាញយក)។

ដល្នកប្ោយវឺ និងដល្នកទាញយករានឡបងក។
7. ្ុ្ Find it myself (ដស្វងរកឡោយខួននឯង)។
8. ្ុ្ BIOS ឡដងម្បីឡមងលកំដណ BIOS។
9. កំណត់ឡមងលឯកស្រ BIOS ្ុងឡប្កាយបំលុត និង្ុ្ ទាញយក។
10. ឡប្ជងសយកវិធីស្ស្សតាទាញយកដដលឡពញ្ិតតាឡៅក្នុងបងកន្ សូមឡប្ជងសយកវិធីស្ស្សតាទាញយករបស់អ្នកឡៅខាងឡប្កាមឡនះ ្ុ្ឡលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បងកន្ File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញឡងងង។
11. ្ុ្ឡលង Save(រក្សាេុក) ឡដងម្បីរក្សាេុកឯកស្រឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។
12. ្ុ្ឡលង Run(ដំឡណងរការ) ឡដងម្បីដំឡងងងការកំណត់ BIOS ដដលរានអាប់ឡដតឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អនុវតតាតាមការដណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់

ការអាប់ឡដត BIOS ឡៅឡលងប្បព័ន្ធនមួយនងង BitLocker ដដលរានឡបងក
ប្បយ័ត្ន: ប្បសិនឡបង BitLocker មិនប្តូវរានផ្ក កមុននងងអាប់ឡដត BIOS ឡេឡនាះឡៅឡពលឡប្កាយដដលឡោកអ្នកប៊ូតប្បព័ន្ធឡងងង វិញ ងនងងមិនស្្គ ល់កូនឡស្ BitLocker ឡេ។ ឡោកអ្នកនងងប្តូវរានសួរភួាមៗ្យ្យបញចេូលកូនឡស្ស្តា រឡងងងវិញ ឡហងយប្បព័ន្ធនងងសួរ
រឡបសបឡនះឡៅឡពលប៊ូតឡងងងវិញមតាងៗ។ ប្បសិនឡបង កូនឡស្ស្តា រឡងងង វិញមិនស្្គ ល់ ឡនាះងអា្បណាតា ល្យ្យរាត់បង់េិន្នន័យ ឬប្តូវដំឡងងងប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការឡងងង វិញដដលមិនចារំា្់។ សប្មាប់ព័ត៌មានបដនថែមអំពីប្បធានបេឡនះ សូមឡមងលអតថែបេ្ំឡណះដងង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694
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ការអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS ឡោយឡប្បង USB
ប្បសិនឡបងប្បព័ន្ធមិនអា្ដំឡណងរការឡៅក្នុង Windows បាុដនតាចារំា្់ប្តូវបនា្ទ ន់សម័យ BIOS, ទាញយកឯកស្រ BIOS ឡោយឡប្បងប្បព័ន្ធឡលសេងឡេសតនិងរក្សាេុកងឡៅក្នុងហា្វា ស USB ដដលអា្ចាប់ឡលតាងមប៊ូត រាន។

្ំណា:ំ ឡោកអ្នកចាំរា្់ឡប្បងហា្វា ស USB ដដលអា្ចាប់ឡលតាងមប៊ូតរាន។ សូមឡមងល្ំនុ្ខាងឡប្កាមសប្មាប់ព័ត៌មានពិស្តា របដនថែម៖ https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/

1. ទាញយកឯកស្រ BIOS update .EXE ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធឡលសេងឡេសត។
2. ្មួងឯកស្រ e.g. O9010A12.EXE ោក់ក្នុងហា្វា ស USB ដដលអា្ប៊ូតរាន។
3. ស៊កបញចេូលហា្វា ស USB ឡៅក្នុងប្បព័ន្ធដដលតប្មូវ្យ្យមានការបនា្ទ ន់សម័យ BIOS។
4. ចាប់ឡលតាងមប្បព័ន្ធឡងងងវិញ និង្ុ្ F12 ឡពលនិមិតតាសញ្ញា  Dell ឡល្ឡងងងឡដងម្បីបង្ហា ញ One Time Boot Menu. (មុជានុយប៊ូតដតមួយដង)
5. ឡប្បងប្រាប់្ុ្សញ្ញា ប្ពនញ សូមឡប្ជងសឡរីស USB Storage Device (ឧបករណ៍រក្សាេុក USB) និង្ុ្ Return (ប្តលប់) ។
6. ប្បព័ន្ធនងងចាប់ឡលតាងម ក្នុង Diag C:\> prompt.

7. ្ុ្ឡបងកឯកស្រឡោយងយឡ្ម្ម ះឯកស្រឡពញ ឧទាហរណ៍ O9010A12.exe រួ្្ុ្ Return (ប្តលប)់។
8. BIOS Update Utility នងងឡល្ឡងងង ឡធ្វងតាមការដណនា ំឡៅឡលងឡអប្កង់។

រូប 1. ឡអប្កង់ DOS BIOS ដដលរានបនា្ទ ន់សម័យ

ការអាប់ឡដត Dell BIOS ឡៅក្នុង Linux និង Ubuntu
ប្បសិនឡបងអ្នក្ង់អាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS ឡៅក្នុងបរិស្ថែ ន Linux ដូ្ន Ubuntu សូមឡមងលhttps://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln171755/។

ការឡបងក BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time
អាប់ដដតប្បព័ន្ធ BIOS របស់អ្នកឡោយឡប្បងការអាប់ដដត BIOS ឯកស្រ.exe ្មួងឡៅប្រាប់្ុ្ USB FAT32 ឡហងយចាប់ឡលដាងមប៊ូតពីមុជានុយចាប់ឡលដាងម F12 One-Time

ការអាប់ដដត BIOS

អ្នកអា្ដំឡណងរការឯកស្រអាប់ដដត BIOS ពី វី Windows ឡោយឡប្បងប្រាប់្ុ្ USB ដដលអា្ប៊ូតរាន ឬអ្នកក៏អា្ឡធ្វងប្ចេុប្បន្នភាព BIOS ពីមុជានុយប៊ូត F12 One-Time ឡៅឡលងប្បព័ន្ធ។

ប្បព័ន្ធ Dell ភារឡប្្ងនប្តូវរានបឡង្កងតឡងងងបនា្ទ ប់ពីឆា្ន ំ 2012 មានសមតថែភាពឡនះឡហងយអ្នកអា្បញ្្ជ ក់ឡោយប៊ូតប្បព័ន្ធរបស់អ្នកឡៅមុជានុយប៊ូត F12 One-Time ឡដងម្បីឡមងលថាឡតង BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហា ញនជឡប្មងសប៊ូតសប្មាប់ប្បព័ន្ធរបស់អ្នក។
ប្បសិនឡបងជឡប្មងសប្តូវរានបង្ហា ញឡនាះ BIOS រាបំ្េជឡប្មងសអាប់ដដត BIOS ឡនះ។

្ំណា:ំ មានដតប្បព័ន្ធដដលមានជឡប្មងសអាប់ដដត BIOS Flash Update ឡៅក្នុងមុជានុយ F12 One-Time Boot អា្ឡប្បងមុខង្រឡនះរាន។

ការអាប់ដដតពីមុជានុយប៊ូតដតមួយ One-Time Boot Menu

ឡដងម្បីអាប់ដដត BIOS របស់អ្នកពីមុជានុយចាប់ឡលដាងម F12 One-Time អ្នកប្តូវ៖

• ប្រាប់្ុ្ USB ប្តូវរានឡធ្វងនេប្មង់ឡៅប្បព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ប្រាប់្ុ្មិនចារំា្់អា្ប៊ូតរានឡេ)
• ឯកស្រដដលអា្ប្បតិបតតាិការ BIOS ដដលអ្នករានទាញយកពី វិបស្យរបស់ Dell Support ឡហងយ្មួងឡៅ USB
• អាោប់េ័រថាមពល AC ភា្ជ ប់ឡៅប្បព័ន្ធ
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• ែ្មប្បព័ន្ធមុខង្រឡដងម្បីឡបងកផួ្ស់ BIOS

អនុវតតាជំហានដូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បីប្បតិបតតាិដំឡណងរការឡបងការអាប់ដដត BIOS ពីមុជានុយ F12 ៖

ប្បយ័ត្ន: ហាមបិេប្បព័ន្ធក្នុងកំងុងឡពលឡធ្វងការអាប់ដដត BIOS ។ ការបិេប្បព័ន្ធអា្ឡធ្វងឱ្យប្បព័ន្ធមិនដំឡណងរការក្នុងការប៊ូត។

1. ពីការបិេថាមពល ឡោត USB ដដលអ្នក្មួង្ូលឡៅក្នុងរន្ធ USB របស់ប្បព័ន្ធ។
2. ឡបងកនូវប្បព័ន្ធ ឡហងយ្ុ្ឡលងប្រាប់្ុ្ F12 ឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់ មុជានុយ One-Time Boot, បនួិ្ពណ ៌BIOS Update ឡោយប្បី mouse ឬប្រាប់្ុ្ រួ្ងយឡៅឡលងប្រាប់្ុ្ Enter.

3. មុជានុយ Bios ផួ្ស់នងងឡបងក រួ្្ុ្ឡៅឡលងFlash from file (ផួ្ស់ពីឯកស្រ)។

4. ឡប្ជងសឡរីសយកឧបករណ៍ USB ខាងឡប្ៅ
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5. ឡៅឡពលដដលឯកស្រប្តូវរានឡប្ជងសឡរីសរួ្, ្ុ្ពីរដងឡៅឡលងឯកស្រឡរាលឡៅផួ្ស់ រួ្្ុ្បញ្ជូន។

6. ្ុ្ឡៅឡលង Update BIOS (អាប់ឡដត BIOS) បនា្ទ ប់មកប្បព័ន្ធនងងប៊ូតឡងងង វិញឡដងម្បីផួ្ស ់BIOS ។
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7. ឡៅឡពលបញចេប់ប្បព័ន្ធនងងប៊ូតឡងងងវិញឡហងយដំឡណងរការអាប់ដដត BIOS ប្តូវរានបញចេប់។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង
តារាង 34. ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ឡរសប្ំ 

ប្បឡ្េពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ដដលអ្នកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡៅកាន់ប្បព័ន្ធរបស់អ្នក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ពាក្យសមា្ង ត់ដដលអ្នកប្តូវងយបញចេូលឡដងម្បី្ូលឡប្បងនិងឡធ្វងការផួ្ស់បដាូរការកំណត់ BIOS ននកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

អ្នកអា្បឡង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងឡដងម្បីការពារសុវតថែិភាពកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មុខង្រពាក្យសមា្ង ត់លដាល់ជូននូវសនតាិសុខកប្មិតមូលោ្ឋ នសប្មាប់េិន្នន័យឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក។

ប្បយ័ត្ន: មនុសសេប្រប់រូបអា្្ូលឡប្បងេិន្នន័យដដលរក្សាេុកឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អ្នក ប្បសិនឡបងងមិនរានចាក់ឡស្ ឬេុកឡចាលឡោយរា្ម នការប្បុងប្បយ័ត្ន។

្ំណា:ំ លក្ខណៈពិឡសសននពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងការដំឡងងងប្តូវរានបិេ។

ការោក់ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធ
អ្នកអា្ោក់ System or Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬអ្នកប្រប់ប្រង) ែ្មីរានដតឡពលដដល មិនទាន់ដំឡងងង។

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនា្ទ ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ។

1. ឡៅឡលងឡអប្កង់ System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡប្ជងសយកSystem Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ឡហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
ឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡប្ជងសឡរីស System/Admin Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្ពព័ន្ធ/អ្នកប្រប់ប្រង) និងបឡង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅក្នុងកដនួងបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មី ។
ឡប្បងការដណនាំដូ្ខាងឡប្កាមឡដងម្បីលដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ៖

• ពាក្យសមា្ង ត់អា្មានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
• ពាក្យសមា្ង ត់មិនអា្មានឡលខចាប់ពី 0 ដល់ 9 រានឡេ។
• តួអកសេរតូ្ដតពីររត់អា្ឡប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំមិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
• មានដតតួអកសេរពិឡសសដូ្ខាងឡប្កាមដដលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ដកឃួ្, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. ងយពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធដដលអ្នករានបញចេូលមុនឡៅក្នុងដល្នក បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ែ្មី រួ្្ុ្ OK (យល់ប្ពម)។
4. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនងងឡស្នងសុំអ្នក្យ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
5. ្ុ្ឡលង Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
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កុំព្យូេ័រចាប់ឡលដាងមឡងងងវិញ។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងប្បព័ន្ធដដលមានប្ស្ប់
ប្តូវធានាថា ស្ថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានឡោះឡស្រ (ឡៅក្នុងការដំឡងងងប្បព័ន្ធ) មុនព្យាយ៉មលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងដដលមានប្ស្ប់។ អ្នកមិនអា្លុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងដដលមានប្ស្ប់ឡេ ប្បសិនឡបងស្ថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់ឡស្រ។

ឡដងម្បី្ូលឡៅដំឡងងងប្បព័ន្ធ សូម្ុ្ F2 ភួាមបនា្ទ ប់ពីថាមពលឡបងក ឬចាប់ឡលដាងមឡងងង វិញ។

1. ឡៅក្នុង System BIOS (BIOS ប្បព័ន្ធ) ឬ System Setup (ដំឡងងងប្បព័ន្ធ) ឡប្ជងសយកSystem Security(សនតាិសុខប្បព័ន្ធ)ឡហងយ្ុ្ Enter (បញចេូល)។
ឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡៅក្នុងឡអប្កង់ System Security (សនតាិសុខប្បព័ន្ធ) ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្ថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានឡោះឡស្។
3. ឡប្ជងសយក System Password (ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធដក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធដដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬឡែប)។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password (ពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងដក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងងដដលមានប្ស្ប ់ឡហងយ្ុ្ Enter ឬ Tab (បញចេូល ឬឡែប)។

្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នក ផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង សូម្ុ្បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការដកដប្ប។ ប្បសិនឡបងអ្នកលុប ពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំឡងងង ប្តូវបញ្្ជ ក់ការលុប ឡៅឡពលមានការដកដប្ប។

5. ្ុ្ Esc ឡហងយស្រមួយនងងឡស្នងសុំអ្នក្យ្យរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ្ុ្ Y ឡដងម្បីរក្សាេុកការផួ្ស់បដាូរ ឡហងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាប់ឡលដាងមឡងងងវិញ។
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សូហ្វដវរ
ជំពូកឡនះលតាល់ព័ត៌មានលមកិតននប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការដដលរានរាំប្េនមួយនងងការដណនាំពី វិធីដំឡងងងប្ោយវឺ។
ប្បធានបេ :

• ការទាញយកប្ោយវឺ

ការទាញយកប្ោយវឺ
1. ឡបងក ។
2. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
3. ្ុ្ឡលង Product Support (ការរាំប្េលលិតលល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) ននបនា្ទ ប់មក្ុ្ឡលង Submit (បញ្ជូន)។

្ំណា:ំ ឡបងសិនអ្នកមិនមាន Service Tag (សួ្កឡសងកម្ម) សូមឡប្បងមុខង្ររកឡមងលស្វ័យប្បវតតាិ ឬរកឡមងលឡោយនដសប្មាប់មាូដដលនន ។

4. ្ុ្ឡលង Drivers and Downloads(ប្ោយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បព័ន្ធប្បតិបតតាិការដដលរានដំឡងងងឡៅឡលង។
6. អូសេំព័រ្ុះឡប្កាម ឡហងយឡប្ជងសយកប្ោយវឺប្កាហ្វិកឡដងម្បីដំឡងងង។
7. ្ុ្ឡលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) ឡដងម្បីទាញយកប្ោយវឺនន ។
8. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ប្តូវរុករកឡៅកាន់ែតដដលអ្នករានរក្សាេុកឯកស្រប្ោយវី។
9. ្ុ្ឡេ្វដងឡលងរូបតំណាងឯកស្រប្ោយវឺ និងអនុវតតាតាមការដណនាំឡៅឡលងឡអប្កង់។

ប្ោយវឺឧបករណ៍ប្បព័ន្ធ
ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ ថាឡតងប្ោយវឺឧបករណ៍ប្បព័ន្ធប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងប្បព័ន្ធឡហងយឬឡៅ។

ប្ោយវឺ IO ឡសឡរសល
ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ ថាឡតងប្ោយវឺសប្មាប់ បន្ទះបាះ, កាឡមរាេ  IR, និងកាតា រ្ុ្ប្តូវរានដំឡងងងឬឡៅ។

រូប 2. ប្ោយវឺ IO ឡសឡរសល

ប្ោយវឺសនតាិសុខ
ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ ថាឡតងប្ោយវឺសនតាិសុខប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងប្បព័ន្ធឡហងយឬឡៅ។

ប្ោយវឺ USB
ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ ថាឡតងប្ោយវឺ USB ប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងកុំព្យូេ័រឡហងយឬឡៅ។
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ប្ោយវឺអាោប់េ័របណាតា ញ
ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ ថាឡតងប្ោយវឺអាោប់េ័របណាតា ញប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងប្បព័ន្ធឡហងយឬឡៅ។

Realtek អូឌីយាូ
ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ ថាឡតងប្ោយវឺអូឌីយាូប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងកុំព្យូេ័រឡហងយឬឡៅ។

ឧបករណ៍ប្រប់ប្រងេំហំល្ទុក
ឡល្ទបងផ្្ទ ត ់ថាឡតងប្ោយវឺប្រប់ប្រងេំហំល្ទុកប្តូវរានដំឡងងងឡៅក្នុងប្បព័ន្ធឡហងយឬឡៅ។

34 សូហ្វដវរ



ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអ្នកពុំមានអុីនធជាណិត សូមដស្វងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង វិក្កយបប្តនវេំនិញ ប័ណោ ឡវ្ខចេប់ វិក្កយបប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ កាតាងុកលលិតលល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell លតាល់នូវជឡប្មងសឡសងរាំប្េតាមេូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ដប្បប្បនលឡៅតាមប្បឡេស និងលលិតលល ឡហងយនិងឡសងកម្មមួយ្ំនួនប្បដហលនមិនអា្មានឡៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ឡដងម្បីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាបំ្េដល្នកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសងអតិែិជន៖

1. ្ូលឡមងលឡរហេំព័រ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េរាបំ្េរបស់អ្នក។
3. ឡល្ទបងផ្្ទ ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅក្នុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន់ ឡៅខាងឡប្កាមននេំព័រឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំណឡសងកម្ម ឬរាបំ្េដដលសមប្សបដលកកឡៅតាមតប្មូវការរបស់អ្នក។
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