
Dell OptiPlex 3070 ទម្រង់ផ្តេកតូច
ការដំផងងង និងលក្ខណៈបផចចេកផទស

Regulatory Model: D11S
Regulatory Type: D11S004
ខែកក្កដា ឆ្នា ំ 2020
ការពិនិត្យផងងងវិញ A01



កំណត់ចំណា ំការម្បុងម្បយ័តនា និងការម្ពមានម្រាប់

ចំណា:ំ កំណត់ចំណាបំង្ហា ញពីព័តមានសំខាន់ៗខដលអាចជួយដល់ផោកអនាក ផៅកនាុងការផម្បងម្រាស់្លិត្លរបស់អនាកកាន់ខតម្បផសងរផងងង ។

ម្បយ័តនា: ការម្បុងម្បយ័តនាបង្ហា ញពីការែូចខាតធ្ងន់ធ្ងរផៅផលងហាដខវរឬការរាត់បង់ទិននាន័យ និងម្រាប់ដល់ផោកអនាកអំពីរផម្បបបផជសសងងនូវបញ្ហា ទាំងអស់ផនះ ។

ការម្ពមាន: ការម្ពមាន ការម្ពមានបង្ហា ញពីសកាតេ នុពលខដលនាំឱ្យមានការែូចខាតដល់ម្ទព្យសរ្បតតេ ិរបួសផលងដងែួនន ឬក៏ផសចកតេីសួ្ប ់។

© 2018 - 2019 Dell Inc. ឬម្កុរហ៊ុនបុម្តសរ្ព័ន្ធរបស់ែួនន។ រក្សាសិទ្ធម្រប់ខបបយ៉ា ង។ Dell, EMC និងនិរ្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជករ្មផ្សេងផទសតរជាននិរ្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជករ្មរបស់ម្កុរហ៊ុន Dell Inc. ឬម្កុរហ៊ុនបុម្តសរ្ព័ន្ធរបស់ែួូន។ និរ្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជករ្មផ្សេងផទសតអាចននិរ្មិតសញ្ញា ពាណិជ្ជករ្មននមាចេ ស់
ករ្មសិទ្ធិផរសងែួនន។



ជំពូក 1: ដំផងងងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក.................................................................................................................................5

ជំពូក 2: តួ.............................................................................................................................................7
ទិដ្ឋភាពខាងរុែ..................................................................................................................................................................................... 7
ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រទម្រង់ផ្តេកតូច...........................................................................................................................................................................8

ជំពូក 3: លក្ខណៈបផចចេកផទសម្បព័ន្ធ.............................................................................................................................. 9
សំណុំឈីប........................................................................................................................................................................................ 9

អង្គដំផណងរការ................................................................................................................................................................................ 9
អង្គចងចា.ំ........................................................................................................................................................................................ 11
អង្គចងចា ំIntel Optane..................................................................................................................................................................12
អង្គ្្ទុក.......................................................................................................................................................................................... 12
អូឌីយាូ និងឧរាល័រ................................................................................................................................................................................. 13
ឧបករណ៍បញ្្ជ ម្កាហ្វិក និងវីផដអូ......................................................................................................................................................................14
ទំនាក់ទំនង – ភា្ជ ប់នរួយ......................................................................................................................................................................... 14
ទំនាក់ទំនង - ឥតខែសេ..............................................................................................................................................................................14
រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងផម្ៅ........................................................................................................................................................................ 15
ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ............................................................................................................................................................................ 15
ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ.................................................................................................................................................................................. 16
្្គត់្្គង់ថារពល................................................................................................................................................................................... 16
លក្ខណៈបផចចេកផទសរូបរាងខាងផម្ៅ.................................................................................................................................................................... 17
ការអនុវតតេបទបញញាតតេិ និងបរិស្ថា ន.......................................................................................................................................................................17

ជំពូក 4: ការដំផងងង BIOS.............................................................................................................................. 19
ទិដ្ឋភាពអំពី BIOS.............................................................................................................................................................................19
ការចូលកនាុងករ្ម វិធីដំផងងង BIOS.................................................................................................................................................................. 19
ម្រាប់ចុចរុករក.....................................................................................................................................................................................19
រុជានុយប៊ូត One time...................................................................................................................................................................... 20
ជផម្រងសដំផងងងម្បព័ន្ធ...............................................................................................................................................................................20

ជផម្រងសទូផៅ...............................................................................................................................................................................20
ព័ត៌មានអំពីម្បព័ន្ធមាា សុីន.......................................................................................................................................................................21
ជផម្រងសផអម្កង់ វីផដអូ......................................................................................................................................................................... 22
សនតេិសុែ.................................................................................................................................................................................. 22
ជផម្រងសប៊ូតមានសុវតថាិភាព..................................................................................................................................................................... 23
ជផម្រងស Intel Software Guard Extensions..........................................................................................................................24
ការអនុវតតេ..................................................................................................................................................................................24
ការម្រប់ម្រងថារពល.........................................................................................................................................................................25
ឥរិយ៉បទ Post........................................................................................................................................................................ 25
អាចម្រប់ម្រងរាន........................................................................................................................................................................... 26
ការរាមំ្ទនិរ្មិតករ្ម........................................................................................................................................................................... 26
ជផម្រងសឥតខែសេ..............................................................................................................................................................................26
ការខែទា.ំ..................................................................................................................................................................................27
កំណត់ផហតុបណាដា ញ.........................................................................................................................................................................27
ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធកម្រិតែ្ពស់................................................................................................................................................................27

មាតិកា

មាតិកា 3



ការអាប់ផដត BIOS........................................................................................................................................................................... 28
ការអាប់ផដត BIOS ផៅកនាុង Windows..............................................................................................................................................28
ការអាប់ផដត BIOS ផៅកនាុង Linux និង Ubuntu...................................................................................................................................28
ផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS ផដាយផម្បងម្ដាយ USB ផៅកនាុង Windows..................................................................................................................... 28
ការអាប់ផដត BIOS ពីរុជានុយប៊ូត F12 One-Time.................................................................................................................................. 28

ពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង..............................................................................................................................................................29
ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងម្បព័ន្ធ............................................................................................................................................................. 29
ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងម្បព័ន្ធខដលមានម្ស្ប់.......................................................................................................................................... 30

ការសមាអា ត BIOS (តផរួងងម្បព័ន្ធ) និង ផលែសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ........................................................................................................................................... 30

ជំពូក 5: សូហ្វខវរ........................................................................................................................................31
ការទាញយកម្ដាយវឺ ...............................................................................................................................................................................31

ម្ដាយវឺឧបករណ៍ម្បព័ន្ធ........................................................................................................................................................................31
ម្ដាយវឺ IO ផសផរសល....................................................................................................................................................................... 31
ម្ដាយវឺសនតេិសុែ............................................................................................................................................................................. 31
ម្ដាយវឺ USB...........................................................................................................................................................................32
ម្ដាយវឺអាដាប់ទ័របណាតេ ញ..................................................................................................................................................................... 32
Realtek អូឌីយាូ...................................................................................................................................................................... 32
ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងទំហំ្្ទុក.....................................................................................................................................................................32

ជំពូក 6: ការទទួលយកជំនួយ................................................................................................................................33
ការទំនាក់ទំនងរកម្កុរហ៊ុន Dell.................................................................................................................................................................. 33

4 មាតិកា



ដំផងងងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក
1. ភា្ជ ប់កាតេ រចុច និងផ៉ៅា ស៍។

2. ភា្ជ ប់ផៅបណាតេ ញរបស់អនាកផដាយផម្បងខែសេ ឬភា្ជ ប់ផៅបណាតេ ញឥតខែសេ។

3. ភា្ជ ប់ផៅផអម្កង់។

ចំណា:ំ ម្បសិនផបង អនាករានបញ្្ជ ទិញកុំព្យូទ័ររបស់អនាកនរួយនឹងកាតម្កាហ្វិកដាច់ ផនាះរន្ធ HDMI និងផអម្កង ់ខដលផៅផ្្ទ ំងខាងផម្កាយននកុំព្យូទ័ររបស់អនាកម្តូវរានម្របដណតេ ប់។ ភា្ជ ប់ផអម្កង់ផៅកាតម្កាហ្វិកដាច់។

4. ភា្ជ ប់ខែសេថារពល។

5. ចុចប៊ូតុងថារពល។

6. សូរអនុវតតេតារការខណនាំផៅផលងផអម្កង់ផដងរ្បីបញចេប់ការដំផងងង Windows ៖
a. ភា្ជ ប់ផៅបណាដា ញ។

b. ចូលរណនី Microsoft របស់អនាក ឬបផង្កងតរណនីែ្មីរួយ។

7. ខស្វងរកករ្ម វិធី Dell ។

តារាង 1. ខស្វងរកករ្ម វិធី Dell 

ចុះផ្ម្ម ះកុំព្យូទ័ររបស់អនាក

ជំនួយ និងការរាំម្ទពីម្កុរហ៊ុន Dell
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តារាង 1. ខស្វងរកករ្ម វិធី Dell (រានបនតេ)

SupportAssist —ពិនិត្យផរងល និងអាប់ផដតកុំព្យូទ័ររបស់អនាក

6 ដំផងងងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក



តួ
ជំពូកផនះបង្ហា ញពីទិដ្ឋភាពតួនផម្ចងននរួយរន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផហងយក៏ពន្យល់ពីម្រាប់ចុច FN នប់្ងខដរ។
ម្បធានបទ :

• ទិដ្ឋភាពខាងរុែ
• ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រទម្រង់ផ្តេកតូច

ទិដ្ឋភាពខាងរុែ

1. ម្ដាយអុបទិក (នជផម្រងស)
2. ប៊ូតុងថារពល និងពនួឹផ្ួងងថារពល/វិនិច្ឆ័យ LED
3. ពនួជាផ្ួងងបញ្្ជ ក់សករ្មភាពថាសរឹង
4. ឧបករណ៍អានកាតអង្គចងចា ំ(នជផម្រងស)
5. រន្ធកាសពាក់ក្បាល/កាសទូផៅ (រន្ធរួរបញចេូលរានា ននកាសស្តេ ប/់រីម្កូហ្វូន 3.5 ររ)
6. រន្ធ USB 2.0 (2)
7. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (2)
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ទិដ្ឋភាពកុំព្យូទ័រទម្រង់ផ្តេកតូច

ទិដ្ឋភាពខាងផម្កាយ

1. រន្ធខែសេផចញ
2. រន្ធផសផរសល (នជផម្រងស)
3. រន្ធ DP/HDMI2.0b/VGA (នជផម្រងស)
4. រន្ធ HDMI
5. DisplayPort
6. សួ្កផសងករ្ម
7. រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (2)
8. រន្ធ USB 2.0 (2) (រាំម្ទ Smart Power On)
9. រន្ធបណាដា ញ
10. រន្ធផដាតបន្ទះកាតបខនថារ (2)
11. រន្ធឧបករណ៍ភា្ជ ប់ថារពល
12. ពនួជា វិនិច្ឆ័យការ្្គត់្្គង់ថារពល
13. ឧបករណ៍ភា្ជ ប់អង់ខតនខាងផម្ៅ
14. រន្ធខែសេសុវតថាិភាព Kensington
15. រង្វង់ចាក់ផស្បន្ទះ
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លក្ខណៈបផចចេកផទសម្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ ការ្តេល់ផអាយទាំងផនះអាចខម្បម្បនលតារតំបន់ ។ លក្ខណៈបផចចេកផទសខាងផម្ការផនះម្រាន់ខតនការតម្រូវផដាយច្បាប់ផដងរ្បីភា្ជ ប់នរួយកុំព្យូទ័ររបស់អនាកបាុផណាោ ះ។ សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារសតេីពីការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អនាក សូរចូលផៅ Help and Support

ផៅកនាុងម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ Windows របស់អនាកផហងយផម្ជងសផរីសជផម្រងសផដងរ្បីផរងលព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ម្បធានបទ :

• សំណុំឈីប
• អង្គចងចាំ
• អង្គចងចាំ Intel Optane

• អង្គ្្ទុក
• អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
• ឧបករណ៍បញ្្ជ ម្កាហ្វិក និងវីផដអូ
• ទំនាក់ទំនង – ភា្ជ ប់នរួយ
• ទំនាក់ទំនង - ឥតខែសេ
• រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងផម្ៅ
• ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ
• ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ
• ្្គត់្្គង់ថារពល
• លក្ខណៈបផចចេកផទសរូបរាងខាងផម្ៅ
• ការអនុវតតេបទបញញាតតេិ និងបរិស្ថា ន

សំណុំឈីប
តារាង 2. សំណុំឈីប 

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

សំណុំឈីប H370

អង្គចងចាំ Non-volatile ផៅផលងសំណុំឈីប

SPI ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធ BIOS

(Serial Peripheral Interface)
256Mbit (32MB) មានទីតាងំផៅ SPI_FLASH ផៅផលងសំណុំឈីប

ឧបករណ៍សនតេិសុែ Trusted Platform Module
(TPM) 2.0

(TPM ដាច់ រានផបងក)
24KB មានទីតាងំផៅ TPM 2.0 ផៅផលងសំណុំឈីប

ករ្ម វិធីបង្កប់-TPM (TPM ដាច់រានបិទ) តារលំនាំផដងរ រុែង្របផចចេកវិទ្យាខដលផជជានក់ផលងករ្ម វិធី(Platform Trust Technology) រជាអាចរកផឃងញផដាយ OS ។

NIC EEPROM ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធ LOM មាន្្ទុកផៅកនាុង LOM e-fuse – រា្ម ន LOM EEPROM ដាច់

អង្គដំផណងរការ

ចំណា:ំ ្លិត្លសតេង់ដារសកល (GSP) រជាន្លិត្លរួរនន្លិត្លខដលមានទំនាក់ទំនងរបស់ Dell ខដលម្តូវរានម្រប់ម្រងសម្មាប់លទ្ធភាពខដលអាចរករាន និងដំផណងរផួ្ស់បតេូរម្សបរានា ផៅទូទាងំពិ្ពផោក។ ពួកផរធានាថាករ្មវិធីដូចរានា អាចរកទិញរានផៅទូទាំងពិ្ពផោក។
ករណីផនះអនុញ្ញា តឱ្យអតិែិជនកាត់បនថាយចំនួនននការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធខដលរានម្រប់ម្រងផៅទូទាំងពិ្ពផោកផដាយកាត់បនថាយការចំណាយរបស់ពួកផរ។ ពួកផរក៏អាចឱ្យម្កុរហ៊ុនអនុវតតេសតេង់ដារ IT សកលផដាយការចាក់ផស្ផៅកនាុងការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធ្លិត្លនក់ោក់ផៅទូទាំងពិ្ពផោក។

Device Guard (DG) និង Credential Guard (CG) រជានរុែង្រសនតេិសុែែ្មីខដលមានខតផលង Windows 10 Enterprise កនាុងផពលបចចេុប្បននាផនះបាុផណាោ ះ។

3
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Device Guard រជានការរួរបញចេូលរានា ននរុែង្រសនតេិសុែហាដខវរ និងសូហ្វខវរខដលទាក់ទងផៅនឹងសហម្រាស ផដាយផៅផពលខដលរានតំផងងងនរួយរានា  ងនឹងចាក់ផស្រឧបករណ៍រួយ ដូផចនាះងអាចដំផណងរការរានខតករ្ម វិធីខដលទុកចិតតេបាុផណាោ ះ។ ម្បសិនផបងងរិនខរននករ្មវិធីខដលអាចទុកចិតតេ
រានផទ ងរិនអាចដំផណងរការរានផទ។

Credential Guard ផម្បងម្រាស់ម្បព័ន្ធសនតេិសុែផដាយខ្អាកផលងនិរិតតេករ្មផដងរ្បីផ្តេ ច់ការសមា្ង ត ់(ព័ត៌មានបញ្្ជ ក់អតតេសញ្ញា ណ) ផចញ ដូចផនះមានខតម្បព័ន្ធខដលមានការអនុញ្ញា តបាុផណាោ ះខដលអាចចូលផម្បងម្រាស់ពួកងរាន។ ការចូលផម្បងម្រាស់ផដាយរា្ម នការអនុញ្ញា តផៅកនាុងព័ត៌មានសមា្ង ត់
ទាងំផនះអាចបណាតេ លឱ្យមានការងយម្បហារននការលួចព័ត៌មានរាន។ Credential Guard ការពារការងយម្បហារទាងំផនះតាររយៈការការពារហាសននពាក្យសមា្ង ត់របស់ NTLM និង Kerberos Ticket Granting Tickets ។

ចំណា:ំ ចំនួនអង្គដំផណងរការរិនខរននរង្្វ ស់ននការដំផណងរការផទ។ ការមានអង្គដំផណងរការអាចមានការផួ្ស់បតេូរ និងអាចខម្បម្បនលតារតំបន់/ម្បផទស។

តារាង 3. អង្គដំផណងរការ 

អង្គដំផណងរការ Intel Core CPU ជំនាន់ទី 9 (្តេល់ជូនផម្ៅបណាតេ ញខតបាុផណាោ ះ) បញ្ឈរ/ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ GSP DG/CG Ready

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

x x

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

x x

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

x x

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

x

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

x x

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

x x

Intel® Core™ i3-9100 (សនាូល 4/6MB/4T/3.6GHz
ផៅ 4.2GHz/65W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9100T (សនាូល 4/6MB/4T/3.1GHz
ផៅ 3.7GHz/35W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9300 (សនាូល 4/8MB/4T/3.7GHz
ផៅ 4.3GHz/65W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i3-9300T (សនាូល 4/8MB/4T/3.2GHz
ផៅ 3.8GHz/35W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x

Intel® Core™ i5-9400 (សនាូល 6/9MB/6T/2.9GHz
ផៅ 4.1GHz/65W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i5-9400T (សនាូល 6/9MB/6T/1.8GHz
ផៅ 3.4GHz/35W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i5-9500 (សនាូល 6/9MB/6T/3.0GHz
ផៅ 4.4GHz/65W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x x

Intel® Core™ i5-9500T (សនាូល 6/9MB/6T/2.2GHz
ផៅ 3.7GHz/35W) រាំម្ទ Windows 10/Linux

x x x

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

x x

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

x x
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តារាង 4. អង្គដំផណងរការ 

អង្គដំផណងរការ Intel Core 8th Gen Core CPUs (្តេល់ជូនផម្ៅបណាតេ ញខតបាុផណាោ ះ) បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ GSP DG/CG
Ready

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

មាន មាន ផទ GSP មាន

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

មាន មាន ផទ GSP មាន

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

មាន មាន ផទ GSP មាន

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

មាន មាន ផទ មាន

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

មាន មាន ផទ មាន

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

មាន មាន ផទ មាន

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

មាន មាន ផទ មាន

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

មាន មាន ផទ មាន

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

ផទ ផទ មាន GSP មាន

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

ផទ ផទ មាន GSP មាន

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

ផទ ផទ មាន GSP មាន

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

ផទ ផទ មាន មាន

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

ផទ ផទ មាន មាន

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

ផទ ផទ មាន

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

ផទ ផទ មាន

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

ផទ ផទ មាន

អង្គចងចាំ
ចំណា:ំ រាូឌុលអង្គចងចារំួរខតម្តូវរានដំផងងងនរូខដលមានទំហំអង្គចងចា ំផល្បនន និងបផចចេក វិទ្យាម្តូវរានា ។ ម្បសិនផបងរាូឌុលអង្គចងចារំិនរានដំផងងងនរូខដលម្តូវរានា ផទ ផនាះកុំព្យូទ័រផៅខតបនតេដំផណងរការ បាុខនតេមានការែយចុះបនតេិចផលងសរតថាភាពដំផណងរការ។ កម្រិតននអង្គចងចាំទាំងម្សុងរជាអាចផធ្វង
រានសម្មាប់ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ 64-bit ។

តារាង 5. អង្គចងចា ំ

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

ម្បផ្ទ៖ អង្គចងចា ំDDR4 DRAM រិនខរន ECC 2666 MHz ផលងអង្គដំផណងរការ i5 និង i7 (ដំផណងរការផៅផល្បនន 2400 MHz ផលងអង្គដំផណងរការ Celeron, Pentium និង i3)

រន្ធ DIMM 2 2 2 (SODIMM)

ទំហំ DIMM រហូតដល់ 16 GB រហូតដល់ 16 GB រហូតដល់ 16 GB

អង្គចងចាំអប្បបរមា 4 GB 4 GB 4 GB
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តារាង 5. អង្គចងចា ំ(រានបនតេ)

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

អង្គចងចាំអតិបរមារបស់ម្បព័ន្ធ 32 GB 32 GB 32 GB

DIMMs/ឆ្ខណល 2 2 1

ការរាមំ្ទ UDIMM មាន មាន ផទ

ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធអង្គចងចាំ៖

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

អង្គចងចា ំIntel Optane

ចំណា:ំ អង្គចងចាំ Intel Optane រិនអាចជំនួស DRAM ទាងំម្សុងរានផទ។ ផទាះនយ៉ា ងណាក៏ផដាយ បផចចេក វិទ្យាននអង្គចងចាទំាងំពីរផនះបំផពញរានា ផៅវិញផៅរកផៅកនាុង PC ។

តារាង 6. M.2 16 GB Intel Optane 

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

ទំហំ្្ទុក (TB) 16 GB

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

ម្បផ្ទអនតេររុែ និងផល្បននអតិបរមា PCIe ជំនាន់ទី 2

MTBF 1.6 M ផមាា ង

បួុកងូជីែល 28,181,328

ម្ប្ពថារពល៖

ការផម្បងម្រាស់ថារពល (ផយ៉ងខតបាុផណាោ ះ) អសករ្ម 900 mW ផៅ 1.2 W, សករ្ម 3.5 W

លក្ខែណ្ឌ ម្បតិបតតេិការននបរិស្ថា ន (រិនកក)

កម្រិតសីតុណហា ភាព 0°C ផៅ 70°C

កម្រិតសំផណងរផធសប 10 ផៅ 90%

Op Shock (@2 ms) 1,000G

លក្ខែណ្ឌ រិនម្បតិបតតេិការននបរិស្ថា ន (រិនកក)

កម្រិតសីតុណហា ភាព -10°C ផៅ 70°C

កម្រិតសំផណងរផធសប 5 ផៅ 95%

អង្គ្្ទុក
តារាង 7. អង្គ្្ទុក 

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

ម្បអប់៖

រាមំ្ទម្ដាយអុបទិក 1 ផសតេងង 1 ផសតេងង 0
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តារាង 7. អង្គ្្ទុក (រានបនតេ)

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

រាមំ្ទម្បអប់ម្ដាយថាសរឹង (ខាងកនាុង) 1x3.5”/2x2.5” 1x3.5" ឬ 1x2.5" 1x2.5"

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

អុីនធជាផហ្វស៖

SATA 2.0 1 1 0

SATA 3.0 2 1 1

រន្ធ M.2 ចំនួន 3 (សម្មាប់ SATA / NVMe SSD) 1 1 1

រន្ធ M.2 ចំនួន 1 (សម្មាប់កាត WiFi/BT) 1 1 1

ម្ដាយ 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

ម្ដាយ 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

ម្ដាយ 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

ម្ដាយស្ថា នភាពរឹង PCIe NVMe ថានា ក់ទី 35 M.2 128 GB Y Y Y

ម្ដាយស្ថា នភាពរឹង PCIe NVMe ថានា ក់ទី 35 M.2 256 GB Y Y Y

ម្ដាយស្ថា នភាពរឹង PCIe NVMe ថានា ក់ទី 35 M.2 512 GB Y Y Y

ចំណា:ំ ម្ដាយស្ថា នភាពរឹង 2.5 អុីញ អាចផម្បងរាននជផម្រងសអង្គ្្ទុកបនា្ទ ប់បនសេំបាុផណាោ ះ ផហងយអាចភា្ជ ប់រានខតនរួយម្ដាយស្ថា នភាពរឹង M.2 នឧបករណ៍្្ទុកបឋរបាុផណាោ ះ។

អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
តារាង 8. អូឌីយាូ និងឧរាល័រ 

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

Realtek ALC3234 High Definition Audio Codec (រាមំ្ទពហុស្ស្ទីរ) នប់

សូហ្វខវរផធ្វង្យ្យអូឌីយាូម្បផសងរផងងង Wave MaxxAudioPro (សតេង់ដារ)

ឧរាល័រខាងកនាុង (រាូណូ) នប់

សរតថាភាពឧរាល័រ ការនិយ៉យ និងអរ្គិសនី ថានា ក់ D

ម្បព័ន្ធឧរាល័រ Dell 2.0 - AE215 នជផម្រងស

ម្បព័ន្ធឧរាល័រ Dell 2.1 - AE415 នជផម្រងស

ឧរាល័រផសតេផរេអូ USB Dell AX210 នជផម្រងស
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តារាង 8. អូឌីយាូ និងឧរាល័រ (រានបនតេ)

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

ម្បព័ន្ធឧរាល័រឥតខែសេ Dell 360 - AE715 នជផម្រងស

ឧរាល័រ Sound Bar AC511 នជផម្រងស

ឧរាល័រ Dell Professional Sound Bar - AE515 នជផម្រងស

ឧរាល័រ Dell Stereo Soundbar - AX510 នជផម្រងស

កាស Dell Performance USB Headset - AE2 នជផម្រងស

កាសផសតេផរេអូ Dell Pro Stereo Headsets - UC150/UC350 នជផម្រងស

ឧបករណ៍បញ្្ជ ម្កាហ្វិក និងវីផដអូ
ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រទម្រង់បញ្ឈររាមំ្ទកាតករ្ពស់ផពញ (FH) និងទម្រង់ផ្តេកតូចរាំម្ទកាតទម្រង់ទាប (LP) ។

តារាង 9. ឧបករណ៍បញ្្ជ ម្កាហ្វិក/វីផដអូ 

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

ម្កាហ្វិក Intel UHD 630 [នរួយការរួរបញចេូលរានា  CPU-GPU Core
i3/i5/i7 ជំនាន់ទី 8]

រានរួរបញចេូលផៅផលង CPU រានរួរបញចេូលផៅផលង CPU រានរួរបញចេូលផៅផលង CPU

ម្កាហ្វិក Intel UHD 610 [នរួយការរួរបញចេូលរានា  CPU-GPU Pentium
ជំនាន់ទី 8]

រានរួរបញចេូលផៅផលង CPU រានរួរបញចេូលផៅផលង CPU រានរួរបញចេូលផៅផលង CPU

ជផម្រងសផធ្វង្យ្យម្កាហ្វិក/វីផដអូកាន់ខតម្បផសងរផងងង

2 GB AMD Radeon R5 430 នជផម្រងស នជផម្រងស រា្ម ន

4 GB AMD Radeon RX 550 នជផម្រងស នជផម្រងស រា្ម ន

2 GB NVIDIA GT 730 នជផម្រងស នជផម្រងស រា្ម ន

ទំនាក់ទំនង – ភា្ជ ប់នរួយ
តារាង 10. ទំនាក់ទំនង – Realtek RTL8111HSD-CG ខដលរានរួរបញចេូល 

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

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

រានរួរបញចេូលផៅផលងផ្្ទ ំងម្បព័ន្ធ

ទំនាក់ទំនង - ឥតខែសេ
តារាង 11. ទំនាក់ទំនង - ឥតខែសេ 

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

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 នរួយនឹង
MU-MIMO + ប៊ួូធូស 5

មាន
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តារាង 11. ទំនាក់ទំនង - ឥតខែសេ (រានបនតេ)

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

អង់ខតនឥតខែសេខាងកនាុង មាន

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ឥតខែសេខាងកនាុង និងអង់ខតន មាន

រាមំ្ទសម្មាប់ 802.11n និង 802.11ac ឥតខែសេ
NIC

មានតាររយៈ M.2

សរតថាភាព Energy-Efficient Ethernet
ដូចខដលរានបញ្្ជ ក់កនាុង IEEE 802.3az-2010 ។
(ទារទារសម្មាប់ California Energy
Commission MEPs)

មាន

រន្ធ និងឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងផម្ៅ
ចំណា:ំ កុំព្យូទ័រទម្រង់បញ្ឈររាមំ្ទកាតករ្ពស់ផពញ (FH) និងទម្រង់ផ្តេកតូចរាំម្ទកាតទម្រង់ទាប (LP) ។ សូរផរងលខ្នាកដ្យាម្ការតួសម្មាប់ទីតាងំរន្ធផដាត/ឧបករណ៍ភា្ជ ប់។

តារាង 12. រន្ធ/ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ខាងផម្ៅ 

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

USB 2.0 (ខាងរុែ/ខាងផម្កាយ/ខាងកនាុង) 2/2/0 2/2/0 0/2/0

USB 3.1 ជំនាន់ទី 1 (ខាងរុែ/ខាងផម្កាយ/ខាងកនាុង) 2/2/0 2/2/0 2/2/0

ផសផរសល

កាត Parallel/Serial PCIe ឬផជងង
ទម្របខនថារ PS/2/Serial (នជផម្រងស)

កាត Profile Serial PCIe ឬ ផជងងទម្របខនថាររន្ធ
PS/2 & Serial (នជផម្រងស)

● មាន 2 ជផម្រងស
○ រន្ធផសផរសល (នជផម្រងស)

○ Serial និង PS/2 តាររយៈខែសេ
កង្ហា រផចញ (នជផម្រងស)

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

វីផដអូ៖

DisplayPort 1.2 ខាងផម្កាយ 1 ខាងផម្កាយ 1 1

រន្ធ HDMI 1.4 ខាងផម្កាយ 1 ខាងផម្កាយ 1 ខាងផម្កាយ 1

ការរាមំ្ទសម្មាប់ម្កាហ្វិក 50W ផទ្វ ផទ ផទ ផទ

ការរាមំ្ទសម្មាប់ម្កាហ្វិក 25W ផទ្វ ផទ ផទ ផទ

ម្កាហ្វិកភា្ជ ប់នរួយ ផចញ -

វីផដអូនជផម្រងសទី 3 ផចញ៖ VGA, DP ឬ HDMI 2.0b
នជផម្រងស នជផម្រងស នជផម្រងស

អូឌីយាូ៖

ខែសេផចញសម្មាប់កាសស្តេ ប់ ឬឧរាល័រ ខាងផម្កាយ 1 ខាងផម្កាយ 1 ខាងរុែ 1

រន្ធអូឌីយាូស្កល (រន្ធរួរបញចេូលរានា ននកាសស្តេ ប់/រីម្កូហ្វូន 3.5 ររ) ខាងរុែ 1 ខាងរុែ 1 ខាងរុែ 1

ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ សូរផរងលលក្ខណៈបផចចេកផទសវិស្វករ្មលរអាិតសម្មាប់ វិមាម្តកាតអតិបរមា។

តារាង 13. ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ 

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

រន្ធ PCIe x16 ចំនួន 1 1 1 0

លក្ខណៈបផចចេកផទសម្បព័ន្ធ 15



តារាង 13. ឧបករណ៍ភា្ជ ប់ផ្្ទ ងំម្បព័ន្ធ (រានបនតេ)

បញ្ឈរ ទម្រង់ផ្តេកតូច រីម្កូ

រន្ធ PCIe x1 3 1 0

ផសផរសល ATA (SATA) 2 3 2 1

រន្ធ M.2 3 3 (សម្មាប់ SSD) 1 - 2230/2280 1 - 2230/2280 1 - 2230/2280

រន្ធ M.2 1 4 (សម្មាប់កាត WiFi/BT) 1 - 2230 (ផរសបចំផងងងផដងរ្បីរាមំ្ទ WiFi
ដាច់ ឬភា្ជ ប់នរួយ)

1 - 2230 (ផរសបចំផងងងផដងរ្បីរាមំ្ទ WiFi ដាច់ ឬ
ភា្ជ ប់នរួយ)

1 - 2230 (ផរសបចំផងងងផដងរ្បីរាមំ្ទ WiFi ដាច់
ឬភា្ជ ប់នរួយ)

រន្ធ PCIe x16 ចំនួន 1 (រាមំ្ទសតេង់ដារ Rev 3.0)

2 ផសផរសល ATA (រន្ធ 2 រាមំ្ទ Standard Rev 3.0, រន្ធផ្សេងផទសតទាងំអស់រាមំ្ទ Standard Rev 2.0)

3 M.2 Socket3៖ រាមំ្ទ SATA/ PCIe SSD/អុិនធជាផហ្វស Optane សម្មាប់ 3070 ។ រាមំ្ទសម្មាប់ NVMEx4 និង SATA

4 M.2 Socket1៖ រាមំ្ទ Intel CNVi, USB2.0 និងអុិនធជាផហ្វស PCIe

ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ
ម្បធានបទផនះមានរាយនូវបញ្ជីម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការខដលរាមំ្ទផដាយ

តារាង 14. ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ 

ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ 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

ផ្សេងៗ Ubuntu 18.04 LTS (64-bit)

Neokylin v6.0 (ម្បផទសចិនខតបាុផណាោ ះ)

ម្បព័ន្ធលក្ខណៈអាជីវករ្ម Windows 10 N-2 និងការរាំម្ទម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ OS រយៈផពល 5 ឆ្នា ំ

ម្បព័ន្ធខណនាខំដលរានដាក់លក់នាឆ្នា ំ 2019 ែ្មីទាងំអស់ (Latitude, OptiPlex និង Precision) នឹងអាចផម្បងម្រាស់ ម្ពរទាងំភា្ជ ប់រកនរួយកំខណ Semi-Annual Channel
Windows 10 (N) ដំផងងងផចញពីផរាងចម្កចុងផម្កាយបំ្ុត ផហងយអាចផម្បងម្រាស់ (ខតរិនភា្ជ ប់នរួយ) កំខណពីរុន (N-1, N-2)។ ផវទិកាឧបករណ៍ OptiPlex 3070 ផនះនឹង RTS នរួយ
កំខណ Windows 10 v19H1 ផៅផពលចាប់ផ្តេងរដាក់លក់ ផហងយកំខណផនះនឹងកំណត់នូវកំខណ N-2 ដំបូងបំ្ុតអាចផម្បងម្រាស់សម្មាប់ម្បព័ន្ធផនះរាន។

សម្មាប់កំខណអនារតនន Windows 10, Dell នឹងបនតេស្កល្បងផវទិកាពាណិជ្ជករ្ម នរួយនឹងការផចញ Windows 10 កនាុងអំងុងផពល្លិតករ្មឧបករណ៍ និងសម្មាប់ការ្លិតផម្កាយរយៈផពលម្រាឆំ្នា ំ រួរទាំងការ
ផចញ្្សាយផៅរដូវសួឹកផឈងម្ជុះ និងនិទាឃរដូវពីម្កុរហ៊ុន Microsoft ។

សូរផយ៉ងផរហទំព័រ Dell Windows as a Service (WaaS) សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារសតេីពីភាពខដលអាចរាមំ្ទរានផៅផលង N-2 និង និងម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការ Windows OS 5 ឆ្នា ។ំ
ផរហទំព័រអាចខស្វងរករានតាររយៈតំណផនះ៖

ម្បព័ន្ធខដលអាចផម្បងម្រាស់រានផលងកំខណនក់ោក់នន Windows 10

ផរហទំព័រផនះក៏បញចេូលមាា ម្ទីសននផវទិកាផ្សេងផទសតខដលអាចផម្បងម្រាស់រានផលងកំខណនក់ោក់នន Windows 10 ។

្្គត់្្គង់ថារពល
តារាង 15. ្្គត់្្គង់ថារពល 

កមួាងំវូលផ្ួងងចូល 100–240 Vac

ចរនតេផ្ួងងចូល (អតិបរមា)

ងេ ត់

16 លក្ខណៈបផចចេកផទសម្បព័ន្ធ

https://www.dell.com/support/article/us/en/04/qna44484/dell-windows-as-a-service-waas-supported-products?lang=en


លក្ខណៈបផចចេកផទសរូបរាងខាងផម្ៅ
តារាង 16. វិមាម្តរូបរាងម្បព័ន្ធ 

បរិមាណតួ (លីម្ត)

ទរ្ងន់តួ (ផផ្ន/រីងូម្ការ)

តារាង 17. វិមាម្តតួ 

ករ្ពស់ (អុីញ/សង់ទីខរាម្ត)

ទទឹង (អុីញ/សង់ទីខរាម្ត)

ជផម្៉ៅ (អុីញ/សង់ទីខរាម្ត)

ទរ្ងន់ដឹកជញ្ជូន (ផផ្ន/រីងូម្ការ - រួរបញចេូលទាងំសមាភា រៈផវចែចេប់)

តារាង 18. រាា រាេ ខរាម្តផវចែចេប់ 

ករ្ពស់ (អុីញ/សង់ទីខរាម្ត)

ទទឹង (អុីញ/សង់ទីខរាម្ត)

ជផម្៉ៅ (អុីញ/សង់ទីខរាម្ត)

ការអនុវតតេបទបញញាតតេិ និងបរិស្ថា ន
ការងយតនរួអនុផោរភាពទាក់ទងនឹង្លិត្ល និងការអនុញ្ញា តបទប្បញញាតតេិរួរមានសុវតថាិភាព្លិត្ល ភាពម្តូវរានា ននផអងិចម្តូមាា ផញាទិច (EMC), ការង្រវិទ្យា, ឧបករណ៍ផអងិចម្តូនិច និងទំនាក់ទំនងខដលពាក់ព័ន្ធនឹង្លិត្លផនះអាចផរងលរានផៅ www.dell.com/
regulatory_compliance ។ តារាងទិននាន័យបទប្បញញាតតេិសម្មាប់្លិត្លផនះសថាិតផៅ http://www.dell.com/regulatory_compliance ។

ព័ត៌មានលរអាិតននករ្ម វិធីម្រប់ម្រងបរិស្ថា នរបស់ម្កុរហ៊ុន Dell ផដងរ្បីសនសេំសំនចការផម្បងម្រាស់ថារពល្លិត្ល កាត់បនថាយ ឬលុបបំរាត់សមាភា រៈសំរាប់ផរាះផចាល ពន្យារអាយុកាលផម្បងម្រាស់្លិត្ល និង្តេល់នូវស្តេ រផងងង វិញនូវឧបករណ៍្យ្យមានភាពង្យម្សនល និងមានម្បសិទ្ធិភាពអាចរករានផៅ
www.dell.com/environment ។ ការងយតនរួននអនុផោរភាពទាក់ទងនឹង្លិត្ល ការអនុញ្ញា តិច្បាប ់និងព័ត៌មានខដលរួរបញចេូលបរិស្ថា ន ការផម្បងម្រាស់ថារពល ការបំភាយសំផងងរំខាន ព័ត៌មានសមាភា រៈ្លិត្ល ការផវចែចេប់ ែ្ម និងការខកនចនាផងងងវិញខដលទាក់ទងនឹង
្លិត្លផនះអាចផរងលរានផដាយចុចផលងតំណភា្ជ ប់ Design for Environment ផៅផលងផរហទំព័រ។

ម្បព័ន្ធ OptiPlex 3070 ផនះរជាម្តូវរានទទួលស្្គ ល់ផដាយ TCO 5.0 ។

តារាង 19. វិញ្ញា បនប័ម្តបទប្បញញាតតេិ/បរិស្ថា ន 

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

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

ការកាត់បនថាយ Br/CL ៖

ខ្នាករួាស្ទិកផលងសពី 25 ម្ការរិនម្តូវមាន្្ទុកកួ រីនធំនង 1000 ppm ឬម្បូរធំនង 1000 ppm ផៅកម្រិតភាពដូចរានា ។

ខាងផម្ការផនះអាចម្តូវរានដកផចញ៖

- ផ្្ទ ងំម្ពីនផសសរ្វី ខែសេ និងខែសេផ្ួងង កង្ហា រ និងសមាសភារផអងិចម្តូនិក

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតម្រូវការចូលរួរសម្មាប់ EPEAT Revision Effective 1H 2018 ។

មាន

ផួ្ស្ទិកខដលអាចខកនចនាផងងងវិញផពលផម្បងរួច (PCR) យ៉ា ងតិចបំ្ុត 2% នសតេង់ដារកនាុង្លិត្ល។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតម្រូវការចូលរួរសម្មាប់ EPEAT Revision Effective 1H 2018 ។

មាន

កម្រិតភាររយននផួ្ស្ទិកខដលអាចខកនចនាផងងងវិញផពលផម្បងរួច (PCR) កនាុង្លិត្ល៖

* DT, Workstations, Thin Clients - 10%

* កុំព្យូទ័រផលងតុរួរបញចេូលរានា  (AIO) 15%

មាន

លក្ខណៈបផចចេកផទសម្បព័ន្ធ 17



តារាង 19. វិញ្ញា បនប័ម្តបទប្បញញាតតេិ/បរិស្ថា ន (រានបនតេ)

បញ្ឈរ/ ទម្រង់ផ្តេកតូច/ រីម្កូ

(ចំនុចនជផម្រងស 1 ផៅកនាុង EPEAT Revision សម្មាប ់PCR កំរិតែ្ពស)់

រា្ម ន BFR / PVC៖ (ផៅកាត់ថារា្ម នឧស្ម័នអាងូខសន)៖ ម្បព័ន្ធផនះម្តូវអនុផោរតារខដនកំណត់ខដលរានកំណត់ផៅកនាុងលក្ខណៈ
បផចចេកផទសរបស់ Dell ENV0199 -លក្ខណៈបផចចេកផទសរា្ម ន BFR/CFR/ PVC

មាន

18 លក្ខណៈបផចចេកផទសម្បព័ន្ធ



ការដំផងងង BIOS

ម្បយ័តនា: ម្បសិនផបងផោកអនាករិនខរននអនាកជំនាញកនាុងការផម្បងកំព្យូរទ័រ រិនម្តូវបដាូរការកំណត់កនាុងករ្ម វិធីដំផងងង BIOS ផនាះផទ។ ការផួ្ស់បតេូរនក់ោក់អាចផធ្វង្យ្យម្បតិបតតេិកំព្យូរទ័ររបស់ផោកអនាករិនដំផណងរការរានម្តឹរម្តូវ។

ចំណា:ំ អាម្ស័យផៅផលងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ខដលរានដំផងងងរបស់ង ធាតុខដលរាយផៅកនាុងខ្នាកផនះអាចនិងរិនបង្ហា ញផងងងផទ។

ចំណា:ំ រុនផពលផោកអនាកបដាូរការករ្ម វិធីដំផងងង BIOS ផោកអនាករួរសរផសរទុកអំពីព័ត៌មានននករ្ម វិធីដំផងងង BIOS សម្មាប់ការផម្បងម្រាស់ផៅផពលអនារត។

ផម្បងករ្ម វិធីដំផងងង BIOS កនាុងផរាលបំណងដូចខាងផម្ការផនះ៖
● ទទួលព័ត៌មានពីការដំផងងងហាដខវរផៅផលងមាា សុីនកំព្យូទ័ររបស់ផោកអនាក ដូចនចំនួនននអង្គចងចា ំRAM និងទំហំននហាដម្ដាយ។
● ខកខម្បព័ត៌មានរបស់ការកំណត់របស់ម្បព័ន្ធ។
● កំណត់ ឬខកខម្បជផម្រងសខដលអាចផម្ជងសផរីសផដាយអនាកផម្បងម្រាស់ ខដលមានដូចន ពាក្យសមា្ង ត់របស់អនាកផម្បងម្រាស់, ម្បផ្ទននម្ដាយថាសរឹងខដលរានដំផងងង និងផបងកឬបិទឧបករណ៍ចរ្បង។

ម្បធានបទ :

• ទិដ្ឋភាពអំពី BIOS

• ការចូលកនាុងករ្ម វិធីដំផងងង BIOS

• ម្រាប់ចុចរុករក
• រុជានុយប៊ូត One time

• ជផម្រងសដំផងងងម្បព័ន្ធ
• ការអាប់ផដត BIOS

• ពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង
• ការសមាអា ត BIOS (តផរួងងម្បព័ន្ធ) និង ផលែសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ

ទិដ្ឋភាពអំពី BIOS

BIOS ម្រប់ម្រងលំហូរទិននាន័យរងងម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ខដលភា្ជ ប់រកដូចន ម្ដាយថាសរឹង អាដាប់ទ័រ វីផដអូ កាតេ រចុច កូនកណតេុ រ និងមាា សុីនម្ពីន។

ការចូលកនាុងករ្ម វិធីដំផងងង BIOS

1. ផបងកកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
2. ចុច F2 ភួារផដងរ្បីចូលផៅកាន់ករ្ម វិធីដំផងងង BIOS ។

ចំណា:ំ ម្បសិនផបងអនាករង់ចាំយូរផហងយងូផហា្គ ម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការផលចផងងង សូរបនតេរង់ចាំរហូតដល់អនាកផឃងញផ្្ទ ងំខឌសែប់។ បនា្ទ ប់រក បិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាកផហងយព្យាយ៉ររតេងផទសត។

ម្រាប់ចុចរុករក
ចំណា:ំ ចំផពាះជផម្រងស System Setup (ដំផងងងម្បព័ន្ធ) ភារផម្ចងន ការផួ្ស់បដាូរខដលអនាកផធ្វងម្តូវរានែតទុក បាុខនតេរិនទាន់មានម្បសិទ្ធភាពផទលុះម្តាខតអនាកចាប់ផ្ដាងរម្បព័ន្ធផងងងវិញ។

តារាង 20. ម្រាប់ចុចរុករក 

ម្រាប់ចុច Navigation (រុករក)

Up arrow (ម្ពនញផងងងផលង) ផួ្ស់ទីផៅកាន់ងលពីរុន។

Down arrow (ម្ពនញចុះផម្ការ) ផួ្ស់ទីផៅកាន់ងលបនា្ទ ប់។
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តារាង 20. ម្រាប់ចុចរុករក (រានបនតេ)

ម្រាប់ចុច Navigation (រុករក)

Enter (បញចេូល) អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផម្ជងសយកតនរួផៅកនាុងម្បអប់ខដលរានផម្ជងសផរីស (ម្បសិនផបងមាន) ឬអនុវតតេតារតំណផៅកនាុងម្បអប់។

Spacebar (ររារដកឃួ្) ពម្ងីក ឬបម្ងនរបញ្ជីទមួាក់ ម្បសិនផបងមាន។

Tab (ផែប) ផួ្ស់ទីផៅន្្ទផផ្តេ តបនា្ទ ប់។
ចំណា:ំ សម្មាប់ខតករ្ម វិធីរុករកម្កាហ្វិកសដាង់ដារបាុផណាោ ះ។

Esc បនដាផៅទំព័ររុនរហូតដល់អនាកពិនិត្យផរងលផអម្កង់សំខាន់។ ចុច Esc ផៅកនាុងផអម្កង់សំខាន់ ់បង្ហា ញស្ររួយ្យ្យអនាកម្តូវរក្សាការផួ្ស់បដាូរណារួយភួារ
ៗ និងចាប់ផ្ដាងរម្បព័ន្ធផងងងវិញ។

រុជានុយប៊ូត One time

ផដងរ្បីចូលផៅ រុជានុយប៊ូតខតរួយដង ម្តូវផបងកកុំព្យូទ័របស់អនាក ផហងយបនា្ទ ប់រកចុច F12 ភួារៗ។

ចំណា:ំ សូរខណនា្ំយ្យបិទកុំព្យូទ័រ ម្បសិនផបងងផបងក។

រុជានុយប៊ូតខតរួយដងបង្ហា ញឧបករណ៍ខដលអនាកអាចប៊ូតរានរួរទាងំជផម្រងសវិនិច្ឆ័យ។ ជផម្រងសរុជានុយប៊ូតរជា៖

● ម្ដាយចល័ត (ផបងមាន)
● ម្ដាយ STXXXX (ផបងមាន)

ចំណា:ំ XXX បង្ហា ញផលែម្ដាយ SATA ។

● ម្ដាយអុបទិក (ផបងមាន)
● ម្ដាយថាសរឹង SATA (ផបងមាន)
● ការវិនិច្ឆ័យ

ផអម្កង់លំដាប់ប៊ូតក៏បង្ហា ញជផម្រងសចូលផម្បងផអម្កង់ដំផងងងម្បព័ន្ធ្ងខដរ។

ជផម្រងសដំផងងងម្បព័ន្ធ
ចំណា:ំ អាម្ស័យផលង ផហងយនិងឧបករណ៍ខដលរានតផរួងងរបស់ង ឧបករណ៍ខដលរានរាយកនាុងខ្នាកផនះអាច ឬរិនអាចមាន។

ជផម្រងសទូផៅ
តារាង 21. ទូផៅ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីម្បព័ន្ធ បង្ហា ញព័ត៌មានដូចខាងផម្ការ៖
● ព័ត៌មានអំពីម្បព័ន្ធ៖ បង្ហា ញ កំខណ BIOS, សួ្កផសងករ្ម, សួ្កម្ទព្យសករ្ម, សួ្កកាន់កាប់, កាលបរិផច្ឆទកាន់កាប,់ កាលបរិផច្ឆទ្លិត និងកូដផសងករ្មរហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គចងចាំ៖ បង្ហា ញ អង្គចងចាំ រានដំផងងង, អង្គចងចាអំាចផម្បងរាន, ផល្បននអង្គចងចា,ំ រាូតឆ្ខនលអង្គចងចា,ំ បផចចេក វិទ្យាអង្គចងចាំ, ទំហំ DIMM 1, ទំហំ DIMM 2, ។
● ព័ត៌មាន PCI ៖ បង្ហា ញ SLOT1, SLOT 2, SLOT1_M.2, SLOT2_M.2

● ព័ត៌មានអំពីអង្គដំផណងរការ៖ បង្ហា ញពី ម្បផ្ទអង្គដំផណងរការ, ចំនួនសនាូល, ផលែសមា្គ ល់អង្គដំផណងរការ, ផល្បននបចចេុប្បននា, ផល្បននអប្បបរមា, ផល្បននអតិបរមា, ឃំួ្ងសមា្ង ត់របស់អង្គដំផណងរការ L2, ឃំួ្ង
សមា្ង ត់របស់អង្គដំផណងរការ L3, សរតថាភាព HT, និង បផចចេកវិទ្យា 64 ប៊ីត។

● ព័ត៌មានឧបករណ៍៖ បង្ហា ញ SATA-0, SATA 4, M.2 PCIe SSD-0, អាសយដា្ឋ ន LOM MAC, ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងវីផដអូ, ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងអូឌីយា,ូ
ឧបករណ៍ Wi-Fi, និងឧបករណ៍ប៊ួូធូស។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកបញ្្ជ ក់លំដាប់ខដលកុំព្យូទ័រព្យាយ៉រខស្វងរកម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការពីឧបករណ៍ខដលរានបញ្្ជ ក់ផៅកនាុងបញ្ជីផនះ។
● ករ្មវិធីម្រប់ម្រងប៊ូត Windows

● NIC នប់ផ្្ទ ំង (IPV4)

● NIC នប់នឹងផ្្ទ ំង (IPV6)

ជផម្រងសប៊ូតកម្រិតែ្ពស់ អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផម្ជងសផរីសជផម្រងស Enable Legacy Option ROMs ផៅកនាុងរាូតប៊ូត UEFI ។ តារលំនាផំដងរ ជផម្រងសផនះម្តូវរានផម្ជងសផរីស។
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តារាង 21. ទូផៅ (រានបនតេ)

ជផម្រងស បរិយ៉យ

● ផបងកជផម្រងស ROMs ចាស់ៗ—តារលំនាំផដងរ
● ផបងកការព្យាយ៉រប៊ូតចាស់

សនដាិសុែម្ចកប៊ូត UEFI ជផម្រងសផនះ ម្រប់ម្រងថាផតងម្បព័ន្ធនឹងផសនាងសុំ្យ្យអនាកផម្បងម្រាស់បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនាកម្រប់ម្រងផៅផពលកំពុងប៊ូតផៅម្ចកប៊ូត UEFI ពីរុជានុយប៊ូត F12 ឬអត់។
● ខតងខត ផលងកខលង HDD ខាងកនាុង—លំនាំផដងរ
● ទាងំអស់ផលងកខលងខត HDD និង PXE ខាងកនាុង
● ននិចចេ
● រិនខដល

កាលបរិផច្ឆទ/ផពលផវោ អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកកំណត់ការកំណត់កាលបរិផច្ឆទ និងផពលផវោ។ ការផួ្ស់បតេូរកាលបរិផច្ឆទ និងផពលផវោម្បព័ន្ធមានម្បសិទ្ធភាពភួារៗ។

.

ព័ត៌មានអំពីម្បព័ន្ធមាា សុីន
តារាង 22. ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធម្បព័ន្ធ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

NIC រួរ អនុញ្ញា តឱ្យអនាកម្រប់ម្រងឧបករណ៍បញ្្ជ  LAN ។ ជផម្រងស ‘Enable UEFI Network Stack’ រិនម្តូវរានផម្ជងសផរីសផដាយលំនាំផដងរ។ ជផម្រងសទាំងផនះរជា៖
● រានបិទ
● រានផបងក
● w/PXE រានផបងក (លំនាំផដងរ)

ចំណា:ំ អាម្ស័យផៅផលងកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ខដលរានដំផងងងរបស់ង ធាតុខដលរាយផៅកនាុងខ្នាកផនះអាចនិងរិនបង្ហា ញផងងងផទ។

SATA Operation អនុញ្ញា តឱ្យអនាកកំណត់រាូតម្បតិបតតេការននឧបករណ៍បញ្្ជ ម្ដាយថាសរឹងខដលរានភា្ជ ប់។
● បិទ = ឧបករណ៍បញ្្ជ  SATA ម្តូវរានោក់
● AHCI = SATA ម្តូវរានកំណត់សម្មាប់រាូដ AHCI

● RAID ON = SATA ម្តូវរានកំណត់ផដងរ្បីជំនួយដល់រាូដ RAID (ផម្ជងសផរីសផដាយលំនាំផដងរ)

Drives អនុញ្ញា តឱ្យអនាកផបងក ឬបិទម្ដាយផម្ចងនផៅផលងផ្្ទ ងំ៖
● SATA-0

● SATA-4

● M.2 PCI-e SSD-0

ការរាយការណ៍ SMART ខ្នាកផនះម្រប់ម្រងទាំងបញ្ហា ម្ដាយថាសរឹងសម្មាប់ម្ដាយរួរខដលម្តូវរានបង្ហា ញផៅផពលកំពុងចាប់ផ្ដាងរម្បព័ន្ធ។ ផបងកជផម្រងស Enable Smart Reporting ម្តូវរានបិទតារលំនាំផដងរ។

ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទឧបករណ៍បញ្្ជ  USB សម្មាប់៖
● ផបងកការរាំម្ទប៊ូតតារ USB

● ផបងករន្ធ USB ខាងរុែ
● ផបងករន្ធ USB ខាងផម្កាយ

ជផម្រងសទាំងអស់ម្តូវរានផបងកតារលំនាំផដងរ។

ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធ USB ខាងរុែ អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទ USB ខាងរុែ។ រន្ធទាំងអស់ម្តូវរានផបងកតារលំនាំផដងរ។

ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធ USB ខាងផម្កាយ អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទ USB ខាងផម្កាយ។ រន្ធទាងំអស់ម្តូវរានផបងកតារលំនាផំដងរ។

USB PowerShare ជផម្រងសផនះអនុញ្ញា តឱ្យអនាកស្កឧបករណ៍ខាងផម្ៅដូចនទូរសព្ទ មាា សុីនចាក់តស្នតេី។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានផបងកតារលំនាំផដងរ។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា ឱ្យអនាកផបងក ឬបិទឧបករណ៍បញ្្ជ អូឌីយូខដលរួរបញចេូលរានា ។ ជផម្រងស Enable Audio (ផបងកអូឌីយូ) ម្តូវរានកំណត់តារលំនាផំដងរ។
● ផបងកនរាម្កូហ្វូន
● ផបងកឧបករណ៍ខាងផម្ៅ

ជផម្រងសទាំងអស់ម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។
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តារាង 22. ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធម្បព័ន្ធ (រានបនតេ)

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ការខែទាំតម្រងធូលី អនុញ្ញា តឱ្យអនាកផបងក ឬបិទស្រ BIOS សំរាប់ខែទាតំម្រងធូលីខដលរានដំផងងងផៅកនាុងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។ BIOS នឹងបផង្កងតករ្ម វិធីរំលឹករុនផពលប៊ូតផដងរ្បីសមាអា ត ឬបដាូរតម្រងធូលីខដលខ្អាកផលងការកំណត់ចផនួាះ
រយៈផពល។
● រានបិទ (លំនាផំដងរ)
● 15 នែ្ង
● 30 នែ្ង
● 60 នែ្ង
● 90 នែ្ង
● 120 នែ្ង
● 150 នែ្ង
● 180 នែ្ង

ជផម្រងសផអម្កង់ វីផដអូ
តារាង 23. វីផដអូ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ផអម្កង់ផដងរ អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផម្ជងសផរីសផអម្កង់ផដងរផពលខដលមានឧបករណ៍បញ្្ជ ផម្ចងនផលងម្បព័ន្ធ។
● Auto (លំនាផំដងរ)
● ម្កហ្វិក Intel HD Graphics

ចំណា:ំ ផបងសិននអនាករិនចុច Auto ម្កាហ្វិកផលងម្បព័ន្ធនឹងបង្ហា ញ និងផបងកដំផណងរការ។

សនតេិសុែ
តារាង 24. សនតេិសុែ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំង ជផម្រងសផនះអនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទពាក្យសមា្ង ត់ រឹងមាំសម្មាប់ម្បព័ន្ធ។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានបិទតារលំនាំផដងរ។

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកម្រប់ម្រងចំនួនតួអកសេរអប្បបរមា និងអតិបរមា ខដលរានអនុញ្ញា តសម្មាប់ពាក្យសមា្ង ត់ម្រប់ម្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ។ ចផនួាះតួអកសេររជាពី 4 ដល់ 32 តួ។

រំលងពាក្យសំង្ត់ ជផម្រងសផនះអនុញ្ញា ត្យ្យអនាករំលងពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ (ប៊ូត) និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុងភួារៗអំងុងផពលចាប់ផ្ដាងរម្បព័ន្ធផងងង វិញ។
● រានបិទ — ខតងខតសួររកម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនាុងផៅផពលខដលពួកងរានកំណត់។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានផបងកតារលំនាផំដងរ។
● រំលងប៊ូតផងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភួារៗផៅផលងការចាប់ផ្ដាងរផងងង វិញ (ប៊ូតកំផៅ) ។

ចំណា:ំ ម្បព័ន្ធផនះខតងខតរំលឹកសម្មាប់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុងផៅផពលខដលថារពលរានផបងកពីស្ថា នភាពបិទ (ប៊ូតម្តនក់)។ ដូចរានា ផនះខដរ ម្បព័ន្ធផនះខតងខតរំលឹកពាក្យសមា្ង ត់ផៅផលង
ម្បអប់រាូឌុល HDDs ណារួយខដលអាចមានវតតេមាន។

ផួ្ស់បតេូរពាក្យសំង្ត់ ជផម្រងសផនះអនុញ្ញា ត្យ្យអនាកកំណត់ ថាផតងការផួ្ស់បតេូរពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងម្ដាយថាសរឹង ម្តូវរានអនុញ្ញា តផៅផពលខដលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនាកម្រប់ម្រងម្តូវរានកំណត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជផម្រងសផនះម្តូវរានផបងកតារលំនាផំដងរ។

ការអាប់ផដតករ្ម វិធីបង្កប់កាប់ស៊ុល UEFI ជផម្រងសផនះម្តនតពិនិត្យ ថាផតងម្បព័ន្ធផនះអនុញ្ញា ត្យ្យផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS តាររយៈកញចេប់ខដតកាប់ស៊ុលរបស់ UEFI ឬអត់។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានផម្ជងសផរីសតារលំនាំផដងរ។ ការបិទជផម្រងសផនះនឹងរាងំែ្ទប់ការអា
ប់ផដត BIOS ពីផសងករ្មដូចន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)

សនតេិសុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកម្រប់ម្រងថាផតង Trusted Platform Module (TPM) អាចរកផឃងញផដាយម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការខដរឬផទ។
● TPM ផបងក (លំនាំផដងរ)
● សមាអា ត
● PPI Bypass សម្មាប់ Enable Commands

● PPI Bypass សម្មាប់ Disable Commands

● PPI Bypass សម្មាប់ Clear Commands

● អនុញ្ញា តការបញ្្ជ ក់ (លំនាំផដងរ)
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តារាង 24. សនតេិសុែ (រានបនតេ)

ជផម្រងស បរិយ៉យ

● ផបងកទំហំ្្ទុកសំខាន់ (លំនាផំដងរ)
● SHA-256 (លំនាផំដងរ)

ផម្ជងសផរីសជផម្រងសរួយ៖

● រានបិទ
● រានផបងក (លំនាំផដងរ)

Absolute ខ្នាកផនះអនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទអុីនធជាផហ្វសរាូឌុល BIOS នអចិនស្នតេយ៍ននផសងករ្ម Absolute Persistence Module ខដលនជផម្រងសបខនថារពី Absolute
Software ។
● រានផបងក (លំនាំផដងរ)
● រានបិទ
● រានបិទនអចិនស្នតេយ៍

រុែង្រ្តេល់ដំណឹងផពលមានការផដាះតួ កខនួងផនះម្រប់ម្រងរុែង្រ្តេល់ដំណឹងផពលមានការផដាះតួ។

ផម្ជងសយកជផម្រងសណារួយដូចខាងផម្ការ៖

● រានបិទ (លំនាផំដងរ)
● រានផបងក
● សថាិតកនាុងភាពផស្ងបរស្្ង ត់

OROM Keyboard Access ● រានបិទ
● រានផបងក (លំនាំផដងរ)
● ផបងករួយដង

Admin Setup Lockout (ការចាក់ផស្
ការដំផងងងអនាកម្រប់ម្រង)

អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកទប់ស្្ក ត់អនាកផម្បងពីការចូលដំផងងងផៅផពលពាក្យសមា្ង ត់អនាកម្រប់ម្រងម្តូវរានកំណត់។ ជផម្រងសផនះ រិនម្តូវរានកំណត់តារលំនាផំដងរផទ។

SMM Security Mitigation (ការកាត់បនថាយ
សនតេិសុែ SMM)

អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទការការពារបន្ធូរបនថាយសនដាិសុែ UEFI SMM បខនថារ។ ជផម្រងសផនះ រិនម្តូវរានកំណត់តារលំនាផំដងរផទ។

ជផម្រងសប៊ូតមានសុវតថាិភាព
តារាង 25. ប៊ូតមានសុវតថាិភាព 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទលក្ខណៈពិផសសននប៊ូតមានសុវតថាិភាព
● Secure Boot Enable

ជផម្រងសផនះ រិនម្តូវរានផម្ជងសផរីសតារលំនាំផដងរផទ។

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឱ្យអនាកខកសម្រនលលក្ខណៈប៊ូតមានសុវតថាិភាពផដងរ្បីឱ្យការងយតនរួ ឬការអនុវតតេសញ្ញា ម្ដាយវឺ UEFI ។
● Deployed Mode (លំនាផំដងរ)
● Audit Mode

Expert Key Management (ការម្រប់ម្រងម្រាប់ចុច
សុវតថាិភាព)

្យ្យអនាកផរសបចំរូលដា្ឋ នទិននាន័យផដាយម្រាប់ចុចសុវតថាិភាព ករណីម្បព័ន្ធផៅកនាុង Custom Mode (រាូដតារតម្រូវការ) ។ ផបងកជផម្រងស Custom Mode ម្តូវរានបិទតារលំនាផំដងរ។
ជផម្រងសទាំងផនះរជា៖
● PK (លំនាផំដងរ)
● KEK

● db

● dbx
ផបងសិនអនាកផបងក Custom Mode(រាូដតារតម្រូវការ) ជផម្រងសខដលពាក់ព័ន្ធសម្មាប ់PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញផងងង។ ជផម្រងសទាងំផនះរជា៖
● Save to File(រក្សាទុកផៅឯកស្រ)—រក្សាទុកម្រាប់ចុចផៅឯកស្រខដលរានផម្ជងសផដាយអនាកផម្បង
● ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសម្រាប់ចុចបចចេុប្បននានរួយម្រាប់ចុចរួយពីឯកស្រខដលរានផម្ជងសផដាយអនាកផម្បង
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តារាង 25. ប៊ូតមានសុវតថាិភាព (រានបនតេ)

ជផម្រងស បរិយ៉យ

● បខនថារពីឯកស្រ—បខនថារម្រាប់ចុចរួយផៅរូលដា្ឋ នទិននាន័យបចចេុប្បននាពីឯកស្រខដលរានផម្ជងសផដាយអនាកផម្បង
● លុប—លុបម្រាប់ចុចខដលរានផម្ជងសផរីស
● កំណត់ម្រាប់ចុចទាងំអស់ផងងងវិញ—កំណត់ផងងងវិញផៅនលំនាំផដងរ
● លុបម្រាប់ចុចទាងំអស់—លុបម្រាប់ចុចទាំងអស់

ចំណា:ំ ផបងអនាកបិទ Custom Mode(រាូដតារតម្រូវការ)រាល់ការផួ្ស់បដាូរទាងំអស់ខដលរានផធ្វងផងងងនឹងម្តូវរានលុបផចាល ផហងយម្រាប់ចុចនឹងស្ដា រផៅនការកំណត់លំនាំផដងរ។

ជផម្រងស Intel Software Guard Extensions

តារាង 26. Intel Software Guard Extensions 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ការផបងក Intel SGX ខ្នាកផនះកំណត់្យ្យអនាក្ដាល់នូវបរិស្ថា នខដលមានសុវតថាិភាពសម្មាប់ដំផណងរការកូដ/រក្សាទុកព័ត៌មានរផសងបផៅកនាុងបរិបទ OS សំខាន់។

ផម្ជងសយកជផម្រងសណារួយខាងផម្ការ៖

● រានបិទ
● រានផបងក
● Software controlled (សូហ្វខវម្តូវរានម្រប់ម្រង)—លំនាផំដងរ

ទំហំអង្គចងចាំបខនថារ ជផម្រងសផនះកំណត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(ទំហំអង្គចងចាំរក្សាទុកបខនថាររបស់
SGX)។

ផម្ជងសយកជផម្រងសណារួយខាងផម្ការ៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនាផំដងរ

ការអនុវតតេ
តារាង 27. ការអនុវតតេ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

Multi Core Support រុែង្រផនះបង្ហា ញថាផតងដំផណងរការនឹងមានផបងករួយ ឬផបងកករ្ម វិធីទាំងអស់។ ការអនុវតតេននករ្ម វិធីរួយចំនួននឹងផធ្វង្យ្យម្បផសងរផងងងនរួយករ្ម វិធី បខនថារ។

● ទាងំអស់—លំនាផំដង
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទរាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំផណងរការ។

● ផបងក Intel SpeedStep

ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

C-States Control អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទស្ថា នភាពរិនដំផណងរការរបស់អង្គចងចាំបខនថារ។

● ស្ថា នភាព C

ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទរាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំផណងរការ។

● ផបងក Intel TurboBoost

24 ការដំផងងង BIOS



តារាង 27. ការអនុវតតេ (រានបនតេ)

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទ HyperThreading ផៅកនាុងអង្គដំផណងរការ។

● រានបិទ
● រានផបងក—លំនាំផដងរ

ការម្រប់ម្រងថារពល
តារាង 28. ការម្រប់ម្រងថារពល 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ការស្ដា  AC ផងងងវិញ កំណត់ពីរផបសបខដលម្បព័ន្ធផ ួងយតបផៅផពលថារពល AC ម្តូវភា្ជ ប់ថារពលផងងងវិញផម្កាយពីរាតថារពល។ អនាកអាចស្ដា រ AC ផងងង វិញ៖
● បិទ
● បក
● ស្ថា នភាពផ្ួងងចុង
ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់ចំផពាះ Power Off(បិទ) ផដាយលំនាផំដងរ។

ផបងក Intel Speed Shift Technology
(បផចចេកវិទ្យាបដាូរផល្បនន Intel)

អនុញ្ញា តឱ្យអនាកផបងក ឬបិទការរាមំ្ទ Intel Speed Shift Technology (បផចចេក វិទ្យាបដាូរផល្បនន Intel)។ ជផម្រងស ផបងក Intel Speed Shift
Technology ម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

Auto On Time កំណត់ផមាា ងផដងរ្បីផបងកកំព្យូទ័រផដាយស្វ័យម្បវតតេិ។ ផមាា ងម្តូវរានរក្សាទុកកនាុងទម្រង់សដាង់ដារ 12 ផមាា ង (hour:minutes:seconds)។ ផួ្ស់បដាូរការចាប់ផ្ដាងរកំណត់ផមាា ងផដាយការងយបញចេូលតនរួ
ផៅកនាុងចផនួាះផមាា ង និង AM/PM (ម្ពឹក/នែ្ង)។

ចំណា:ំ លក្ខណៈពិផសសផនះរិនដំផណងរការផទម្បសិនផបងអនាកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាកផដាយផម្បងកុងតាក់ផលងបន្ទះថារពល ឬឧបករណ៍ការពារ ឬម្បសិនផបង Auto Power (ថារពលស្វ័យម្បវតតេិ) ម្តូវរាន
កំណត់បិទ ។

Deep Sleep Control (ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងការផដក
យូរ)

អនុញ្ញា តឱ្យអនាកកំណត់ការម្រប់ម្រង Deep Sleep ម្តូវរានផបងក។
● រានបិទ (លំនាផំដងរ)
● ផបងក S5 បាុផណាោ ះ
● ផបងក S4 និង S5

Fan Control Override (ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងកង្ហា ) ជផម្រងសផនះ រិនម្តូវរានកំណត់តារលំនាផំដងរផទ

USB Wake Support អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងកឧបករណ៍ USB ផដងរ្បីដាស់កំព្យូទ័រពីរាូដរង់ចា។ំ ជផម្រងស "ផបងក USB Wake Support" ម្តូវរានផម្ជងសផរីសតារលំនាំផដងរ

Wake on LAN/WWAN ជផម្រងសផនះអនុញ្ញា តឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អនាកផបងកថារពលពីស្ថា នភាបិទផៅផពលខដលបង្កផដាយសញ្ញា  LAN ពិផសស។ លក្ខណៈពិផសសផនះដំផណងរការខតផៅផពលខដលកុំព្យូទ័រម្តូវរានភា្ជ ប់ផៅនឹងការ្្គត់្្គង់ថារពល AC
។
● Disabled(រានបិទ) -រិនអនុញ្ញា តឱ្យម្បព័ន្ធផបងកថារពលផដាយសញ្ញា  LAN ពិផសសផៅផពលខដលងទទួលរានសញ្ញា ភាញា ក់ព ីLAN ឬ LAN ឥតខែសេ។
● LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញា តឱ្យម្បព័ន្ធផបងកថារពលផដាយសញ្ញា  LAN ឬ LAN ឥតខែសេពិផសស។
● LAN ខតរួយ - អនុញ្ញា តឱ្យម្បព័ន្ធផបងកថារពលផដាយសញ្ញា  LAN ពិផសស។
● LAN នរួយ PXE Boot - នកញចេប់សម្មាប់ដាស់ខដលបញ្ជូនផៅទាំងម្បព័ន្ធ S4 ឬ S5 ខដលផធ្វងឱ្យម្បព័ន្ធដំផណងរការ និងប៊ូតភួារៗចំផពាះ PXE ។
● WLAN ខតរួយ - អនុញ្ញា តឱ្យម្បព័ន្ធផបងកថារពលផដាយសញ្ញា  WLAN ពិផសស។
ជផម្រងសផនះម្តូវរានបិទ តារលំនាំផដងរ។

បិទ Sleep (ការផដក) អនុញ្ញា តឱ្យអនាកបិទការចូលផដក (S3 state) កនាុងបរិយ៉កាសរបស់ OS ។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានបិទតារលំនាផំដងរ។

ឥរិយ៉បទ Post

តារាង 29. ឥរិយ៉បទ POST 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

Numlock LED អនុញ្ញា តឱ្យអនាកផបងក ឬបិទ Numlock ផៅផពលកំព្យូទ័រចាប់ផ្ដាងរ។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានផបងកតារលំនាផំដងរ។

កំហុសកាដា រចុច អនុញ្ញា តឱ្យអនាកផបងក ឬបិទការរាយការណ៍ពីកំហុសកាដា រចុចផៅផពលកំព្យូទ័រចាប់ផ្ដាងរ។ ជផម្រងស Enable Keyboard Error Detection(ផបងកការខស្វងរកបញ្ហា កាដា រចុច)
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តារាង 29. ឥរិយ៉បទ POST (រានបនតេ)

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ប៊ូតរហ័ស ជផម្រងសផនះអនុញ្ញា ត្យ្យអនាកបផង្កងនផល្បននដំផណងរការប៊ូតផដាយរំលងជំហានរួយចំនួន។
● Minimal — ម្បព័ន្ធផធ្វងការប៊ូតយ៉ា ងរហ័ស លុះម្តាខត BIOS ម្តូវរានអាប់ខដត អង្គចងចាំម្តូវរានផួ្ស់បដាូរ ឬ POST រុនរិនរានបញចេប់។
● Thorough — ម្បព័ន្ធរិនរំលងជំហានណារួយផៅកនាុងដំផណងរការប៊ូត។
● Auto — អនុញ្ញា តឱ្យម្បព័ន្ធដំផណងរការម្រប់ម្រងការកំណត់ (ងដំផណងរការរានផៅផពលម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការដំផណងរការនរួយ Simple Boot Flag)។
ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់ចំផពាះ Thorough តារលំនាំផដងរ។

ពម្ងីកផពលផវោ BIOS POST អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកបផង្កងតការពន្យាផពលរុនប៊ូតបខនថារ។
● 0 វិនាទី (លំនាផំដងរ)
● 5 វិនាទី
● 10 វិនាទី

ងូផហា្គ ផពញផអម្កង់ ជផម្រងសផនះនឹងបង្ហា ញងូហ្គូផពញផអម្កង់ម្បសិនផបងរូបភាពរបស់អនាកម្សបនឹងរុណភាពបង្ហា ញផលងផអម្កង់។ ជផម្រងស Enable Full Screen Logo (ផបងកងូហ្គូផពញផអម្កង់) រិនម្តូវរានកំណត់តារ
លំនាផំដងរផទ។

ការម្ពមាន និងកំហុស ជផម្រងសផនះផធ្វងឱ្យដំផណងរការប៊ូតផ្អា កខតផៅផពលខដលមានការម្ពមាន ឬកំហុសម្តូវរានរកផឃងញ។ ផម្ជងសផរីសជផម្រងសណារួយ៖
● ្តេល់ដំណឹងអំពីការម្ពមាន និងកំហុស (លំនាំផដងរ)
● បនតេផពលមានការម្ពមាន
● បនតេផពលមានការម្ពមាន និងកំហុស

អាចម្រប់ម្រងរាន
តារាង 30. អាចម្រប់ម្រងរាន 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ការ្ដាល់ USB ជផម្រងសផនះ រិនម្តូវរានផម្ជងសផរីសតារលំនាំផដងរផទ។

MEBx Hotkey ជផម្រងសផនះម្តូវរានផម្ជងសផរីសតារលំនាំផដងរ។

ការរាមំ្ទនិរ្មិតករ្ម
តារាង 31. ការរាមំ្ទនិរ្មិតករ្ម 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

Virtualization ជផម្រងសផនះបញ្្ជ ក់ថាផតងរាូនីទ័រមាា សុីននិរ្មិត (VMM) អាចផម្បងសរតថាភាពខ្នាករឹងបខនថារខដល្តេល់ផដាយបផចចេក វិទ្យានិរ្មិត Intel ។

● ផបងកបផចចេកវិទ្យានិរ្មិតរបស់ Intel។

ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

VT សម្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់ ផបងក ឬបិទរាូនីទ័រមាា សុីននិរ្មិត (VMM) ពីការផម្បងម្រាស់សរតថាភាពហាដខវរបខនថារខដល្ដាល់ផដាយបផចចេក វិទ្យានិរ្មិត Intel® សម្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់។

● ផបងក VT សម្មាប់ I/O ផ្្ទ ល់

ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

ជផម្រងសឥតខែសេ
តារាង 32. ឥតខែសេ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

Wireless Device Enable(ផបងកឧបករណ៍ឥតខែសេ) អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផបងក ឬបិទឧបករណ៍ឥតខែសេខាងកនាុង។

ជផម្រងសទាំងផនះរជា៖
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តារាង 32. ឥតខែសេ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

● WLAN/WiGig

● ប៊ួូធូស

ជផម្រងសទាំងអស់ម្តូវរានផបងកតារលំនាំផដងរ។

ការខែទាំ
តារាង 33. ការខែទា ំ

ជផម្រងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កផសងករ្មរបស់កុំព្យូទ័រអនាក។

Asset Tag អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកបផង្កងតសួ្កម្ទព្យសករ្មរបស់ម្បព័ន្ធ ម្បសិនផបងសួ្កម្ទព្យសករ្មរិនទាន់ម្តូវរានកំណត់។ ជផម្រងសផនះរិនម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរផទ។

ជផម្រងសផនះ រិនម្តូវរានកំណត់តារលំនាផំដងរផទ។

ស្រ SERR ម្រប់ម្រងយនតេការននស្រ SERR ។ ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។ កាតម្កាហ្វិចែួះតម្រូវឱ្យបិទយនតេការននស្រ SERR ។

BIOS Downgrade អនុញ្ញា តឱ្យអនាកផបងកផួ្សពិនិត្យផងងងវិញននម្បព័ន្ធ firmware ។

● អនុញ្ញា តិផអាយ BIOS ទមួាក់ជំនាន់

ជផម្រងសផនះម្តូវរានកំណត់តារលំនាំផដងរ។

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.

កំណត់ផហតុបណាដា ញ
តារាង 34. កំណត់ផហតុបណាដា ញ 

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ម្ពឹតតេិការណ៍ BIOS អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកផរងល និងលុបម្ពឹតតេិការណ៍ POST ននការដំផងងងម្បព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធកម្រិតែ្ពស់
តារាង 35. ការកំណត់រចនាសរ្ព័ន្ធកម្រិតែ្ពស ់

ជផម្រងស បរិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញា ត្យ្យអនាកកំណត់កម្រិត ASPM ។
● Auto (លំនាផំដងរ) - រជានការចានំដរានា រងងឧបករណ៍និងបណដា ំ PCI Express ផដងរ្បីកំណត់រាូដ ASPM ដ៏លអាបំ្ុតខដលដំផណងរការផដាយឧបករណ៍ផនាះ។
● Disabled - ការម្រប់ម្រងថារពល ASPM ម្តូវរានបិទម្រប់ផពល។
● L1 Only - ការម្រប់ម្រងថារពល ASPM ម្តូវរានកំណត់ឱ្យផម្បង L1
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ការអាប់ផដត BIOS

ការអាប់ផដត BIOS ផៅកនាុង Windows

ម្បយ័តនា: ម្បសិនផបង BitLocker រិនម្តូវរានផ្អា ករុននឹងអាប់ផដត BIOS ផទផនាះផៅផពលផម្កាយខដលផោកអនាកប៊ូតម្បព័ន្ធផងងង វិញ ងនឹងរិនស្្គ ល់កូនផស្ BitLocker ផទ។ ផោកអនាកនឹងម្តូវរានសួរភួារៗ្យ្យបញចេូលកូនផស្ស្តេ រផងងងវិញ ផហងយម្បព័ន្ធនឹងសួរ
រផបសបផនះផៅផពលប៊ូតផងងងវិញរតេងៗ។ ម្បសិនផបង កូនផស្ស្តេ រផងងងវិញរិនស្្គ ល់ ផនាះងអាចបណាតេ ល្យ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬម្តូវដំផងងងម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការផងងង វិញខដលរិនចារំាច់។ សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារអំពីម្បធានបទផនះ សូរផរងលអតថាបទចំផណះដឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. ចូលផរងលផរហទំព័រ www.dell.com/support ។
2. ចុច Product support ។ ផៅកនាុងម្បអប់ Search support ងយបញចេូលសួ្កផសងករ្មរបស់កុំព្យូទ័របស់អនាក បនា្ទ ប់រកចុចផលងពាក្យ Search ។

ចំណា:ំ ផបងសិនអនាករិនមានសួ្កផសងករ្ម សូរផម្បងរុែង្រSupportAssist ផដងរ្បីកំណត់អតតេសញ្ញា ណកុំព្យូទ័ររបស់អនាកផដាយស្វ័យម្បវតតេិ។ អនាកក៏អាចផម្បងផលែសមា្គ ល់្លិត្ល ឬខស្វងរករាូខឌលកុំព្យូទ័ររបស់អនាកផដាយែួននឯងរានខដរ។

3. ចុចផលង ករ្មវិធីបញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពម្ងីក Find drivers ។
4. ផម្ជងសផរីសម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការខដលរានដំផងងងផៅផលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
5. ផៅកនាុងបញ្ជីធួាក់ចុះ Category សូរផម្ជងសផរីស BIOS ។
6. ផម្ជងសផរីសកំខណចុងផម្កាយបំ្ុតនន BIOS ផហងយចុច Download ផដងរ្បីទាញយកឯកស្រ BIOS សម្មាប់កុំព្យូទ័ររបស់អនាក។
7. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក សូរចូលផៅកាន់ែតឯកស្រខដលអនាករានរក្សាទុកឯកស្របចចេុប្បននាភាព BIOS ។
8. ចុចផទ្វដងផលងរូបតំណាងឯកស្របចចេុប្បននាភាព BIOS និងអនុវតតេតារការខណនាំផៅផលងផអម្កង់។

សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារ សូរផរងលអតថាបទរូលដា្ឋ នចំផណះដឹង 000124211 ផៅ www.dell.com/support ។

ការអាប់ផដត BIOS ផៅកនាុង Linux និង Ubuntu

ផដងរ្បីអាប់ផដតម្បព័ន្ធ BIOS ផៅផលងកុំព្យូទ័រខដលរានដំផងងងនរួយ Linux ឬ Ubuntu សូរផរងលអតថាបទរូលដា្ឋ នចំផណះដឹង 000131486 ផៅ www.dell.com/support ។

ផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS ផដាយផម្បងម្ដាយ USB ផៅកនាុង Windows

ម្បយ័តនា: ម្បសិនផបង BitLocker រិនម្តូវរានផ្អា ករុននឹងអាប់ផដត BIOS ផទផនាះផៅផពលផម្កាយខដលផោកអនាកប៊ូតម្បព័ន្ធផងងង វិញ ងនឹងរិនស្្គ ល់កូនផស្ BitLocker ផទ។ ផោកអនាកនឹងម្តូវរានសួរភួារៗ្យ្យបញចេូលកូនផស្ស្តេ រផងងងវិញ ផហងយម្បព័ន្ធនឹងសួរ
រផបសបផនះផៅផពលប៊ូតផងងងវិញរតេងៗ។ ម្បសិនផបង កូនផស្ស្តេ រផងងងវិញរិនស្្គ ល់ ផនាះងអាចបណាតេ ល្យ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬម្តូវដំផងងងម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការផងងង វិញខដលរិនចារំាច់។ សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារអំពីម្បធានបទផនះ សូរផរងលអតថាបទចំផណះដឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

1. អនុវតតេតារវិធីស្ស្សតេពីជំហានទី 1 ដល់ជំហានទី 6 ផៅកនាុង "ការផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS ផៅកនាុង Windows" ផដងរ្បីទាញយកឯកស្រករ្ម វិធីការដំផងងង BIOS ចុងផម្កាយបំ្ុត។
2. បផង្កងតម្ដាយ USB រួយខដលអាចប៊ូតរាន។ សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារ សូរផរងលអតថាបទចំផណះដឹងរូលដា្ឋ ន 000145519 តាររយៈ www.dell.com/support ។
3. ចរួងឯកស្រករ្មវិធីដំផងងង BIOS ផៅម្ដាយ USB ខដលអាចប៊ូតរាន។
4. ភា្ជ ប់ USB ខដលអាចប៊ូតរានផៅកុំព្យូទ័រខដលម្តូវការការផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS ។
5. ចាប់ផ្ដាងរកុំព្យូទ័រផងងងវិញ ផហងយចុច F12 ។
6. ផម្ជងសផរីសម្ដាយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. ងយបញចេូលផ្ម្ម ះឯកស្រករ្មវិធីដំផងងង BIOS ផហងយចុច Enter។

BIOS Update Utility បង្ហា ញផងងង។
8. ផធ្វងតារការខណនាខំដលបង្ហា ញផៅផលងផអម្កង់ផដងរ្បីបញចេប់ការផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS ។

ការអាប់ផដត BIOS ពីរុជានុយប៊ូត F12 One-Time

ការអាប់ផដត BIOS ននកុំព្យូទ័ររបស់អនាកផដាយផម្បងឯកស្រ update.exe BIOS ខដលរានចរួងផៅម្ដាយ FAT32 USB ផហងយប៊ូតពីរុជានុយ F12 One-Time ។

ម្បយ័តនា: ម្បសិនផបង BitLocker រិនម្តូវរានផ្អា ករុននឹងអាប់ផដត BIOS ផទផនាះផៅផពលផម្កាយខដលផោកអនាកប៊ូតម្បព័ន្ធផងងង វិញ ងនឹងរិនស្្គ ល់កូនផស្ BitLocker ផទ។ ផោកអនាកនឹងម្តូវរានសួរភួារៗ្យ្យបញចេូលកូនផស្ស្តេ រផងងងវិញ ផហងយម្បព័ន្ធនឹងសួរ
រផបសបផនះផៅផពលប៊ូតផងងងវិញរតេងៗ។ ម្បសិនផបង កូនផស្ស្តេ រផងងងវិញរិនស្្គ ល់ ផនាះងអាចបណាតេ ល្យ្យរាត់បង់ទិននាន័យ ឬម្តូវដំផងងងម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការផងងង វិញខដលរិនចារំាច់។ សម្មាប់ព័ត៌មានបខនថារអំពីម្បធានបទផនះ សូរផរងលអតថាបទចំផណះដឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS

អនាកអាចដំផណងរការឯកស្រអាប់ខដត BIOS ពី Windows ផដាយផម្បងម្ដាយ USB ខដលអាចប៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាចអាប់ផដត BIOS ពីរុជានុយប៊ូត F12 One-Time ផៅផលងកុំព្យូទ័រ។

កុំព្យូទ័រ Dell ភារផម្ចងនខដលម្តូវរានបផង្កងតផងងងបនា្ទ ប់ពីឆ្នា  ំ2012 មានសរតថាភាពផនះ ផហងយអនាកអាចបញ្្ជ ក់រានផដាយប៊ូតម្បព័ន្ធរបស់អនាកផៅរុជានុយប៊ូត F12 One-Time ផដងរ្បីផរងលថាផតង BIOS FLASH UPDATE មានបង្ហា ញនជផម្រងសប៊ូតសម្មាប់កុំព្យូទ័រ
របស់អនាក។ ម្បសិនផបងជផម្រងសម្តូវរានបង្ហា ញផនាះ BIOS រាមំ្ទជផម្រងសផធ្វងបចចេុប្បននាភាព BIOS ផនះ។

28 ការដំផងងង BIOS
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ចំណា:ំ មានខតកុំព្យូទ័រខដលមានជផម្រងសអាប់ខដត BIOS Flash Update ផៅកនាុងរុជានុយ F12 One-Time Boot ផទ ផទងបអាចផម្បងរុែង្រផនះរាន។

ការអាប់ផដតពីរុជានុយប៊ូត One-Time

ផដងរ្បីអាប់ខដត BIOS របស់អនាកពីរុជានុយប៊ូត F12 One-Time អនាកម្តូវការ៖

● ម្ដាយ USB ម្តូវរានសំអាតផៅនម្បព័ន្ធឯកស្រ FAT32 (ឧបករណ៍រិនចាំរាច់អាចប៊ូតរានផទ)
● ឯកស្រខដលអាចម្បតិបតតេិការ BIOS ខដលអនាករានទាញយកពីផរហទំព័ររបស់ Dell Support ផហងយចរួងផៅែតដំបូងននម្ដាយ USB ។
● អាដាប់ទ័រថារពល AC ខដលភា្ជ ប់ផៅកុំព្យូទ័រ
● ែ្មម្បព័ន្ធរុែង្រផដងរ្បីអាប់ផដត BIOS

អនុវតតេជំហានដូចខាងផម្ការផដងរ្បីម្បតិបតតេិដំផណងរការអាប់ខដត BIOS ពីរុជានុយ F12 ៖

ម្បយ័តនា: ហារបិទម្បព័ន្ធកនាុងកំងុងផពលដំផណងរការអាប់ផដត BIOS ។ កុំព្យនទ័រអាចនឹងរិនប៊ូតផទ ម្បសិនផបងអនាកបិទកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

1. ពីស្ថា នភាពបិទថារពល បញចេូលម្ដាយ USB ខដលអនាកចរួងចូលផៅកនាុងរន្ធ USB របស់កុំព្យូទ័រ។
2. ផបងកកុំព្យូទ័រ ផហងយចុចផលងម្រាប់ចុច F12 ផដងរ្បីចូលផៅកាន់រុជានុយប៊ូត One-Time, ផម្ជងសផរីស BIOS Update ផដាយម្បីផ៉ៅា ស៍ ឬម្រាប់ចុចសញ្ញា ម្ពនញ រួចចុច Enter ។

រុជានុយហា្វា ស BIOS ម្តូវរានបង្ហា ញ។
3. សូរចុចផលង Flash from file ។
4. ផម្ជងសផរីសយក external USB device

5. ផម្ជងសផរីសឯកស្រ រួចចុចពីរដងផៅផលងឯកស្រផរាល ផហងយបនា្ទ ប់រក Submit។
6. សូរចុច Update BIOS។ កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តេងរផងងង វិញផដងរ្បីអាប់ផដត BIOS ។
7. កុំព្យូទ័រផនះនឹងចាប់ផ្តេងរផងងងវិញបនា្ទ ប់ពីការអាប់ផដត BIOS ម្តូវរានបញចេប់។

ពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង
តារាង 36. ពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង 

ម្បផ្ទពាក្យសមា្ង ត់ បរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ខដលអនាកម្តូវងយបញចេូលផដងរ្បីចូលផៅកាន់ម្បព័ន្ធរបស់អនាក។

ពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង ពាក្យសមា្ង ត់ខដលអនាកម្តូវងយបញចេូលផដងរ្បីចូលផម្បងនិងផធ្វងការផួ្ស់បដាូរការកំណត់ BIOS ននកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

អនាកអាចបផង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងផដងរ្បីការពារសុវតថាិភាពកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ម្បយ័តនា: រុែង្រពាក្យសមា្ង ត់្ដាល់ជូននូវសនតេិសុែកម្រិតរូលដា្ឋ នសម្មាប់ទិននាន័យផៅផលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាក។

ម្បយ័តនា: រនុសសេម្រប់រូបអាចចូលផៅកាន់ទិននាន័យខដលរក្សាទុកផៅផលងកុំព្យូទ័ររបស់អនាករាន ម្បសិនផបងងរិនរានចាក់ផស្ ឬទុកផចាលផដាយរា្ម នអនាកផៅផរងល។

ចំណា:ំ លក្ខណៈពិផសសននពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងការដំផងងងម្តូវរានបិទ។

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងម្បព័ន្ធ
អនាកអាចកំណត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ ឬអនាកម្រប់ម្រង ផៅផពលសថាិតកនាុងស្ថា នភាព រិនរានកំណត់ ខតបាុផណាោ ះ។

ផដងរ្បីចូលផៅដំផងងងម្បព័ន្ធ សូរចុច F12 ភួារបនា្ទ ប់ពីថារពលផបងក ឬប៊ូតផងងង វិញ។
1. ផៅកនាុងផអម្កង់ System BIOS ឬ System Setup ផម្ជងសយក Security ផហងយចុច Enter ។

ផអម្កង់ Security បង្ហា ញផងងង។
2. ផម្ជងសយក System/Admin Password ផហងយបផង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ផៅកនាុងចផនួាះទំផនរ Enter the new password ។

ផម្បងការខណនាដំូចខាងផម្ការផដងរ្បី្ដាល់ពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ៖
● ពាក្យសមា្ង ត់អាចមានតួអកសេររហូតដល់ 32 តួ។
● យ៉ា ងផហាចណាស់ម្តូវមានតួអកសេរពិផសសរួយ៖ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | }

● ផលែពី 0 ដល់ 9 ។
● តួអកសេរធំពី A ដល់ Z ។
● តួអកសេរតូចពី a ដល់ z ។
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3. ងយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ខដលអនាករានបញចេូលរុនផៅកនាុងចផនួាះទំផនរ បញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ែ្ម ីផហងយចុចផលងពាក្យ OK។
4. ចុច Esc ផហងយរក្សាទុកការផួ្ស់បតេូរដូចខដលរានសួរផដាយ ស្រខដលផោតផចញរក។
5. ចុច Y ផដងរ្បីរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។

កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តេងរនែ្មី។

ការលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងម្បព័ន្ធខដលមានម្ស្ប់
ម្តូវធានាថា Password Status ម្តូវរានផដាះផស្រ (ផៅកនាុងការដំផងងងម្បព័ន្ធ) រុនព្យាយ៉រលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងខដលមានម្ស្ប់។ អនាករិនអាចលុប ឬផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងខដលមានម្ស្ប់ផទ ម្បសិនផបងស្ថា នភាព
ពាក្យសមា្ង ត ់ម្តូវរានចាក់ផស្រ។

ផដងរ្បីចូលផៅដំផងងងម្បព័ន្ធ សូរចុច F12 ភួារបនា្ទ ប់ពីថារពលផបងក ឬប៊ូតផងងង វិញ។
1. ផៅកនាុងផអម្កង់ System BIOS ឬ System Setup ផម្ជងសយក System Security ផហងយចុច Enter ។

ផអម្កង់ System Security បង្ហា ញផងងង។
2. ផៅកនាុងផអម្កង់ System Security (សនតេិសុែម្បព័ន្ធ) ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ថា Password Status (ស្ថា នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានផដាះផស្។
3. ផម្ជងសយក System Password ខក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធខដលមានម្ស្ប ់ផហងយចុច Enter ឬ Tab ។
4. ផម្ជងសយក Setup Password ខក ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងងខដលមានម្ស្ប ់ផហងយចុច Enter ឬ Tab ។

ចំណា:ំ ម្បសិនផបងអនាកផួ្ស់បដាូរពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង ចូរបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មីផងងង វិញផៅផពលមានការទារទារ។ ម្បសិនផបងអនាកលុបពាក្យសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ដំផងងង ចូរបញ្្ជ ក់ការលុបផៅផពលមានការទារទារ។

5. ចុច Esc ផហងយស្ររួយនឹងផសនាងសុំអនាក្យ្យរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ។
6. ចុច Y ផដងរ្បីរក្សាទុកការផួ្ស់បដាូរ ផហងយចាកផចញពីការដំផងងងម្បព័ន្ធ។

កុំព្យូទ័រចាប់ផ្តេងរនែ្មី។

ការសមាអា ត BIOS (តផរួងងម្បព័ន្ធ) និង ផលែសមា្ង ត់ម្បព័ន្ធ
ផដងរ្បីជម្រះម្បព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ BIOS សូរផធ្វងការទំនាក់ទំនងផៅកាន់ អនាកបផចចេកផទសជំនួយរបស់ម្កុរហ៊ុន Dell តាររយៈ www.dell.com/contactdell ។

ចំណា:ំ សម្មាប់ព័ត៌មានអំពីរផបសបកំណត់ Windows ស្រនែ្មី ឬពាក្យសមា្ង ត់ករ្ម វិធី សូរអានឯកស្រខដលភា្ជ ប់រកនរួយ Windows ឬករ្ម វិធីរបស់អនាក។
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សូហ្វខវរ
ជំពូកផនះ្តេល់ព័ត៌មានលរអាិតននម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការខដលរានរាំម្ទនរួយនឹងការខណនាំពី វិធីដំផងងងម្ដាយវឺ។
ម្បធានបទ :

• ការទាញយកម្ដាយវឺ

ការទាញយកម្ដាយវឺ
1. ផបងក ។
2. ចូលផរងលផរហទំព័រ Dell.com/support។
3. ចុចផលង Product Support (ការរាំម្ទ្លិត្ល)ងយបញចេូល Service Tag (សួ្កផសងករ្ម) ននបនា្ទ ប់រកចុចផលង Submit (បញ្ជូន)។

ចំណា:ំ ផបងសិនអនាករិនមាន Service Tag (សួ្កផសងករ្ម) សូរផម្បងរុែង្ររកផរងលស្វ័យម្បវតតេិ ឬរកផរងលផដាយនដសម្មាប់រាូខដលនន ។

4. ចុចផលង Drivers and Downloads(ម្ដាយវឺ និងទាញយក)។
5. ផម្ជងសយកម្បព័ន្ធម្បតិបតតេិការខដលរានដំផងងងផៅផលង។
6. អូសទំព័រចុះផម្ការ ផហងយផម្ជងសយកម្ដាយវឺម្កាហ្វិកផដងរ្បីដំផងងង។
7. ចុចផលង Download File (ទាញយកឯកស្រ) ផដងរ្បីទាញយកម្ដាយវឺនន ។
8. បនា្ទ ប់ពីបញចេប់ការទាញយក ម្តូវរុករកផៅកាន់ែតខដលអនាករានរក្សាទុកឯកស្រម្ដាយវី។
9. ចុចផទ្វដងផលងរូបតំណាងឯកស្រម្ដាយវឺ និងអនុវតតេតារការខណនាំផៅផលងផអម្កង់។

ម្ដាយវឺឧបករណ៍ម្បព័ន្ធ
ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ ថាផតងម្ដាយវឺឧបករណ៍ម្បព័ន្ធម្តូវរានដំផងងងផៅកនាុងម្បព័ន្ធផហងយឬផៅ។

ម្ដាយវឺ IO ផសផរសល
ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ ថាផតងម្ដាយវឺសម្មាប់ បន្ទះបាះ, កាផររាេ  IR, និងកាតេ រចុចម្តូវរានដំផងងងឬផៅ។

រូប 1. ម្ដាយវឺ IO ផសផរសល

ម្ដាយវឺសនតេិសុែ
ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ ថាផតងម្ដាយវឺសនតេិសុែម្តូវរានដំផងងងផៅកនាុងម្បព័ន្ធផហងយឬផៅ។
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ម្ដាយវឺ USB

ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ ថាផតងម្ដាយវឺ USB ម្តូវរានដំផងងងផៅកនាុងកុំព្យូទ័រផហងយឬផៅ។

ម្ដាយវឺអាដាប់ទ័របណាតេ ញ
ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ ថាផតងម្ដាយវឺអាដាប់ទ័របណាតេ ញម្តូវរានដំផងងងផៅកនាុងម្បព័ន្ធផហងយឬផៅ។

Realtek អូឌីយាូ
ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ ថាផតងម្ដាយវឺអូឌីយាូម្តូវរានដំផងងងផៅកនាុងកុំព្យូទ័រផហងយឬផៅ។

ឧបករណ៍ម្រប់ម្រងទំហំ្្ទុក
ផ្្ទបងផ្្ទ ត ់ថាផតងម្ដាយវឺម្រប់ម្រងទំហំ្្ទុកម្តូវរានដំផងងងផៅកនាុងម្បព័ន្ធផហងយឬផៅ។
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ការទទួលយកជំនួយ
ម្បធានបទ :

• ការទំនាក់ទំនងរកម្កុរហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងរកម្កុរហ៊ុន Dell

ចំណា:ំ ម្បសិនផបងអនាកពុំមានអុីនធជាណិត សូរខស្វងរកព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផលង វិក្កយបម្តនវទំនិញ ប័ណោ ផវចែចេប់ វិក្កយបម្តទូទាត់ម្រាក ់ឬ កាតាងុក្លិត្ល Dell ។

ម្កុរហ៊ុន Dell ្តេល់នូវជផម្រងសផសងរាំម្ទតារទូរស័ព្ទ និងអនឡាញ ។ ជផម្រងសទាំងផនះអាចខម្បម្បនលផៅតារម្បផទស និង្លិត្ល ផហងយនិងផសងករ្មរួយចំនួនម្បខហលនរិនអាចមានផៅកនាុងតំបន់របស់អនាក។ ផដងរ្បីទាក់ទងរកម្កុរហ៊ុន Dell ចំផពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការរាមំ្ទខ្នាកបផចចេកផទស ឬ
ការបផម្រងផសងអតិែិជន៖
1. ចូលផរងលផរហទំព័រ Dell.com/support។
2. ផម្ជងសយកម្បផ្ទរាមំ្ទរបស់អនាក។
3. ផ្្ទបងផ្្ទ ត់ម្បផទស ឬតំបន់ផៅកនាុងបញ្ជីទមួាក់ Choose a Country/Region(ផម្ជងសយកម្បផទស/តំបន់ ផៅខាងផម្ការននទំព័រផនះ។
4. ផម្ជងសយកតំណផសងករ្ម ឬរាមំ្ទខដលសរម្សបខ្អាកផៅតារតម្រូវការរបស់អនាក។
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