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ែំរងងងកុំព្យូេ័ររចស់អនាក
តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. ភា្ជ ច់កិារំុំ និងរ៉ៅា ស៍។

2. ភា្ជ ច់រៅចណិាញរចស់អនាកររាយរប្ចងខែសេ ឬភា្ជ ច់រៅចណិាញតតខែសេ។
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3. ភា្ជ ច់រៅរអប្កង់

4. ភា្ជ ច់ខែសេថ្្បពល។
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5. ំុំច៊ូតុងថ្្បពល។
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6. ចញចេច់ការែំរងងងប្ចព័ន្ធ Windows

រធ្វងរា្បការខណនាខំែលចង្ហា ញរៅរលងរអប្កង់រែង្បីីចញចេច់ការែំរងងង ។ រៅរពលកំពុងតរ្ប្លងង Dell ខណនាំថ្ អនាក៖

● ភា្ជ ច់រៅចណិាញរែង្បីីអាច់រែតវីនែូ

ំំណា:ំ រចងអនាកកំពុងភា្ជ ច់រៅចណា្ដ ញតតខែសេខែលមានសុវតថែិភាព សូ្បបយចញចេូលពាក្យសមា្ង ត់សប្មាច់ការំូលរប្ចងចណា្ដ ញតតខែសេរៅរពលរសនាងសុំ។

● ប្ចសិនរចងរានភា្ជ ច់រៅអុីនធជារណត សូ្បំុះរ្ម្ម ះ ឬចរង្កងតរណនី Microsoft ។ ប្ចសិនរចង្បិនរានភា្ជ ច់អុីនធជារណត សូ្បចរង្កងតរណនីរប្បចណា្ដ ញ។
● រៅរលងរអប្កង់ Support and Protection (ជំនួយ និងការការពារ) សូ្បចញចេូលព័ត៌មានេំនាក់េំនងល្ប្អិតរចស់អនាក។

7. ខណនាឲំ្យ ខស្វងរក និងរប្ចងក្ប្ម វិធី Dell ពី្បុជានុយចាច់រិ្ដង្បរចស់ Windows

រារាង 1. ខស្វងរកក្ប្ម វិធី Dell 

ក្ប្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្ប្អិត

ការំុះចញ្ជីិលិតិល Dell

ំុះរ្ម្ម ះកុំព្យូេ័រចស់អនាកន្បួយ Dell ។

ជំនួយ និងការោំប្េពីប្កុ្បហ៊ុន Dell

េេួលរានជំនួយ និងការោំប្េសប្មាច់កុំព្យូេ័ររចស់អនាក។
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រារាង 1. ខស្វងរកក្ប្ម វិធី Dell (រានចនិ)

ក្ប្មវិធី Dell ព័ត៌មានល្ប្អិត

SupportAssist

ពិនិត្យរ្បងលសុែភាពខិនាករឹង និងសូហ្វខវររចស់កុំព្យូេ័ររចស់អនាកររាយប្ចុងប្ចយ័តនា។

ំំណា:ំ ចនិ ឬអាច់រប្កតការធានារចស់អនាកររាយំុំរលងកាលចរិរំឆេេិុតកំណត់ការធានារៅកនាុង SupportAssist ។

ការអាច់ខែត Dell

អាច់រែតកុំព្យូេ័ររចស់អនាកន្បួយការជួសជុលសំខាន់ៗ និងប្រាយរវីឧចករណ៍សំខាន់ៗរៅរពលខែលមាន។

ការចញ្ជូនឌីជីែល Dell

ទាញយកក្ប្មវិធីសូហ្វខវរែូំនសូហ្វខវរខែលប្តូវរាននវ ចាុខនិ្បិនរានែំរងងងន្បុនរៅរលងកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។
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េិែ្ឋភាពអំពីតួ
ប្ចធានចេ :

• េិែ្ឋភាពខាង្បុែ
• េិែ្ឋភាពខាងរប្កាយ
• ច្លង់ផ្ទា ងំប្ចព័ន្ធ

េិែ្ឋភាពខាង្បុែ

1. ប្រាយឌីសអុចេិំ (នជរប្្បងស)
2. ច៊ូតុងថ្្បពលន្បួយរ្្លងង LED វិនិំឆេ័យចញ្ហា
3. ពន្លជារ្្លងងចញ្្ជ ក់សក្ប្មភាពប្រាយថ្សរឹង
4. រន្ធអូឌីយាូសកល
5. រន្ធ USB 2.0 ពីរ
6. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ចរ្េ A ំំនួនពីរ

2

10 េិែ្ឋភាពអំពីតួ



េិែ្ឋភាពខាងរប្កាយ

1. រន្ធ audio ខែសេំូលអនុវតិកិំចេការែ្មី ខែសេរំញ
2. រន្ធ HDMI 1.4b
3. DisplayPort 1.4
4. រន្ធ Serial/PS2
5. រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ចរ្េ-A ំំនួនពីរ
6. រន្ធ USB 2.0 ប្ចរ្េ A ន្បួយ Smart Power on ំំនួនពីរ
7. រន្ធកាតចខនថែ្បំំនួនចី

ំំណា:ំ ោំប្េខត រន្ធ 1 រន្ធ 2 រន្ធ 3

8. រន្ធឧចករណ៍ភា្ជ ច់ថ្្បពល
9. ពន្លជា វិនិំឆេ័យការិ្គត់ិ្គង់ថ្្បពល
10. រន្ធោស់រចងក (ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ SMA នជរប្្បងស)
11. រន្ធខែសេ Kensington Security
12. រន្ធ RJ-45 10/100/1000 Mbps
13. រន្ធចាក់រសា
14. រន្ធ វីរែអូេី 3 (VGA/DP 1.4/HDMI 2.0b) (នជរប្្បងស)
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ច្លង់ផ្ទា ងំប្ចព័ន្ធ

1. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់កុងរាក់រពលមានការររាះ
2. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ វីរែអូ
3. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ថ្្បពល ATX CPU
4. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់កង្ហា រអង្គែំរណងរការ
5. រន្ធ្បាូឌុលអង្គំងចាំ
6. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ច៊ូតុងថ្្បពល
7. ែ្មប្ោច់សំខចាត
8. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ថ្្បពលប្ចព័ន្ធ ATX
9. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ SATA3 (ពណ៌ស)
10. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ខែសេថ្្បពល SATA
11. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ SATA1 (ពណ៌រ្ម្ម )
12. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ខែសេឧរាល័ររពលមានការររាះ
13. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ M.2 WLAN
14. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ SATA0 (ពណ៌រែបវ)
15. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ M.2 SSD PCIe
16. PCIe x16 (រន្ធ 3)
17. PCIe x1 (រន្ធ 2)
18. PCIe x1 (រន្ធ 1)
19. រន្ធអង្គែំរណងរការ
20. ឧចករណ៍ភា្ជ ច់រសររបលកិារំុំ និងរ៉ៅា ស៍
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លក្ខណៈខិនាកចរំចេករេស
ំំណា:ំ ការិិល់រអាយទាំងរនះអាំខប្ចប្ចួលរា្បតំចន់ ។ យថ្ប្ចរ្េខាងរប្កា្ប រជានយថ្ប្ចរ្េខែលតប្្បូវររាយំ្បាច់ចាុរណាោ ះ កនាុងការែឹកភា្ជ ច់្បកន្បួយកុំព្យូេ័ររចស់អនាក ។ សប្មាច់ព័តមានចខនថែ្បអំពីការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររចស់អនាក សូ្បំូលរៅកាន់ខិនាក ជំនួយនិងការោំប្េ
(Help and Support) រៅកនាុងប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការ Windows និងរប្ជងសររីសរ្បងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររចស់អនាក ។

ប្ចធានចេ :

• វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់
• សំណុំឈីច
• អង្គែំរណងរការ
• ប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការ
• អង្គំងចាំ
• រន្ធ និងឧចករណ៍ភា្ជ ច់
• េំនាក់េំនង
• ឧចករណ៍ចញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីរែអូ
• អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
• អង្គិទាុក
• អប្រាថ្្បពល
• កាតចខនថែ្ប
• សុវតថែិភាពេិននាន័យ
• ករិាចរិយ៉កាស
• Energy Star, EPEAT និង Trusted Platform Module (TPM)

• ចរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
• រសបក្ប្ម និងជំនួយ

វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់
រារាង 2. វិមាប្ត និងេ្ប្ងន់ 

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ក្ប្ពស់៖

្បុែ 324.30 ្ប្ប (12.77 អុីញ)

ខាងរប្កាយ 324.30 ្ប្ប (12.77 អុីញ)

េេឹង 154.00 ្ប្ប (6.06 អុីញ)

ជរប្៉ៅ 292.20 ្ប្ប (11.50 អុីញ)

េ្ប្ងន់ (អតិចរមា) 5.35 រក (11.79 រផ្ន)

ំំណា:ំ េ្ប្ងន់ៃនកុំព្យូេ័រចស់អនាកខប្ចប្ចួលរៅរា្បការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធរៅរពលចញ្្ជ េិញ និងភាពខប្ចប្ចួលរៅរពលិលិត។
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សំណុំឈីច
រារាង 3. សំណុំឈីច 

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

សំណុំឈីច Intel B460

អង្គែំរណងរការ អង្គែំរណងរការ Intel Core i3/i5/Pentium/Celeron ជំនាន់េី 10

េេឹងខែសេភា្ជ ច់ DRAM 64-bit (សប្មាច់ឆ្ខនល្បួយ)

Flash EPROM 32 MB

ខែសេច៊ឺស PCIe រហូតែល់ ជំនាន់េី 3.0

អង្គំងចាំ្បិនង្យរេះ មាន

ការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធ BIOS ៃន Serial Peripheral Interface (SPI) 256 Mbit (32 MB) មានេីរាងំរៅ SPI_FLASH រៅរលងសំណុំឈីច

្បាូឌុលប្ចព័ន្ធខែលមានេំនុកំិតិ (TPM រាំ់ រានរចងក) 24 KB មានេីរាងំរៅ TPM 2.0 រៅរលងសំណុំឈីច

ក្ប្ម វិធីចង្កច់ TPM (TPM រាំ់ រានចិេ) រា្បលំនារំែង្ប លក្ខណៈពិរសសៃនចរំចេកវិេ្យាខែលរជជានក់រលងក្ប្ម វិធី មានរៅកនាុង OS

NIC EEPROM ការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធខែលមានរៅកនាុង SPI flash ROM instead of LOM e-fuse

អង្គែំរណងរការ
ំំណា:ំ ិលិតិលសិង់រារសកល (GSP) រជានិលិតិលរួ្បៃនិលិតិលខែលមានេំនាក់េំនងរចស់ Dell ខែលប្តូវរានប្រច់ប្រងសប្មាច់លេ្ធភាពខែលអាំរករាន និងែំរណងរផ្្ល ស់ចិូរប្សចោនា រៅេូទាងំពិ្ពរោក។ ពួកររធានាថ្ក្ប្មវិធីែូំោនា អាំរកេិញរានរៅេូទាំងពិ្ពរោក។
ករណីរនះអនុញ្ញា តកា្យអតិែិជនកាត់ចនថែយំំនួនៃនការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធខែលរានប្រច់ប្រងរៅេូទាំងពិ្ពរោកររាយកាត់ចនថែយការំំណាយរចស់ពួកររ។ ពួកររក៏អាំកា្យប្កុ្បហ៊ុនអនុវតិសិង់រា IT សកលររាយការចាក់រសារៅកនាុងការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធិលិតិលនក់ោក់រៅេូទាំងពិ្ពរោក។

Device Guard (DG) និង Credential Guard (CG) រជាន្បុែង្រសនិិសុែែ្មីខែលមានខតរលង Windows Enterprise កនាុងរពលចំចេុចីននារនះចាុរណាោ ះ។

Device Guard រជានការរួ្បចញចេូលោនា ៃន្បុែង្រសនិិសុែហាែខវរ និងសូហ្វខវរខែលទាក់េងរៅនឹងសហប្ោស ររាយរៅរពលខែលរានតំរងងងន្បួយោនា  បនឹងចាក់រសារឧចករណ៍្បួយ ែូរំនាះបអាំែំរណងរការរានខតក្ប្ម វិធីខែលេុកំិតិចាុរណាោ ះ។ ប្ចសិនរចងប្បិនខ្បននក្ប្មវិធីខែលអាំេុកំិតិ
រានរេ ប្បិនអាំែំរណងរការរានរេ។

Credential Guard រប្ចងប្រាស់ប្ចព័ន្ធសនិិសុែររាយខិ្អករលងនិ្បិតិក្ប្មរែង្បីីផិ្ំ់ការសមា្ង ត ់(ព័ត៌មានចញ្្ជ ក់អតិសញ្ញា ណ) រំញ ែូំរនះមានខតប្ចព័ន្ធខែលមានការអនុញ្ញា តចាុរណាោ ះខែលអាំំូលរប្ចងប្រាស់ពួកបរាន។ ការំូលរប្ចងប្រាស់ររាយោ្ម នការអនុញ្ញា តរៅកនាុងព័ត៌មានសមា្ង ត់
ទាងំរនះអាំចណិាលកា្យមានការបយប្ចហារៃនការលួំព័ត៌មានរាន។ Credential Guard ការពារការបយប្ចហារទាងំរនះរា្បរយៈការការពារ hash ៃន ពាក្យសមា្ង ត់រចស់ NTLM និង Kerberos Ticket Granting Tickets ។

ំំណា:ំ ំំនួនអង្គែំរណងរការ្បិនខ្បននការបស់ខវងៃនែំរណងរការរេ។ ការមានអង្គែំរណងរការអាំមានការផ្្ល ស់ចិូរ និងអាំខប្ចប្ចួលរា្បតំចន/់ប្ចរេស។

រារាង 4. អង្គែំរណងរការ 

អង្គែំរណងរការ បា ត់ ំំនួនសនាូល ំំនួនរប្សតេត រលីនន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ ប្កាហ្វិកនច់ GSP DG/CG
Ready

Intel Celeron
G5900

58 W 2 2 3.4 GHz 2 MB Intel UHD Graphics 610 រេ មាន

Intel Celeron
G5905

58 W 2 2 3.5 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 រេ មាន

អង្គែំរណងរការ Intel
Pentium
G6400

58 W 2 4 4.0 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 រេ មាន

Intel Pentium
G6405

58 W 2 4 4.1 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 រេ មាន

អង្គែំរណងរការ Intel
Pentium
G6500

58 W 2 4 4.1 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 រេ មាន

Intel Pentium
G6505

58 W 2 4 4.2 GHz 4 MB Intel UHD Graphics 610 រេ មាន
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រារាង 4. អង្គែំរណងរការ (រានចនិ)

អង្គែំរណងរការ បា ត់ ំំនួនសនាូល ំំនួនរប្សតេត រលីនន ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់ ប្កាហ្វិកនច់ GSP DG/CG
Ready

Intel Core
i3-10100 ជំនាន់េី
10

65 W 4 8 3.6 GHz រៅ 4.3
GHz

6 MB Intel UHD Graphics 630 រេ មាន

Intel Core
i3-10105 ជំនាន់េី
10

65 W 4 8 3.7 GHz រៅ 4.4
GHz

6 MB Intel UHD Graphics 630 រេ មាន

Intel Core
i3-10300 ជំនាន់េី
10

65 W 4 8 3.7 GHz រៅ 4.4
GHz

8 MB Intel UHD Graphics 630 រេ មាន

Intel Core
i3-10305 ជំនាន់េី
10

65 W 4 8 3.8 GHz រៅ 4.5
GHz

8 MB Intel UHD Graphics 630 រេ មាន

Intel Core
i5-10400 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 2.9 GHz រៅ 4.3
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 ្បិនមាន មាន

Intel Core
i5-10500 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 3.1 GHz រៅ 4.5
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

Intel Core
i5-10505 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 3.2 GHz រហូតែល់
4.6 GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 រេ មាន

Intel Core
i5-10600 ជំនាន់េី
10

65 W 6 12 3.3 GHz រៅ 4.8
GHz

12 MB Intel UHD Graphics 630 មាន មាន

ប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការ
OptiPlex 3080 Tower រចស់អនាកោបំ្េប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការែូំតរៅរនះ៖

● Windows 11 Home, 64-bit

● Windows 11 Home National Academic, 64-bit

● Windows 11 Pro, 64-bit

● Windows 11 Pro National Academic, 64-bit

● Windows 10 Home, 64-bit

● Windows 10 Pro, 64-bit

● Windows 10 Pro Education, 64-bit

● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (OEM ចាុរណាោ ះ)
● Ubuntu 20.04 LTS, 64-bit

● NeoKylin 7.0

ំំណា:ំ រវេិកាពាណិជ្ជក្ប្មិិល់ជូន Windows 10 N-2 និងការោំប្េប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការរយៈរពល 5 ឆ្នា ំ សូ្បរ្បងលវិចសាយ Dell Windows នរសបក្ប្ម (WaaS) សប្មាច់ព័ត៌មានចខនថែ្បអំពី N-2 និងការោំប្េប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការ (OS)

Windows រយៈរពល 5 ឆ្នា ំ រៅកនាុងអតថែចេ្បូលរា្ឋ នំំរណះែឹងhttps://www.dell.com/support/kbdoc/000054430/។

អង្គំងចាំ
ំំណា:ំ មានការខណនាំកា្យរប្ចងជរប្្បងសអង្គំងចាំ ពហុ-DIMM រែង្បីីចង្្ក រការធា្ល ក់ំុះប្ចតិចតិិការ។ ប្ចសិនរចងការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធប្ចព័ន្ធរួ្បចញចេូលទាំងប្កាហ្វិកនច ់សូ្បរធ្វងការរប្ជងសររីស DIMMs 2 ឬរប្ំងន។
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ំំណា:ំ ្បាូឌុលអង្គំងចារំួរខតប្តូវរានែំរងងងនរូខែលមានេំហំអង្គំងចា ំរលីនន និងចរំចេក វិេ្យាប្តូវោនា ។ ប្ចសិនរចង្បាូឌុលអង្គំងចា្ំបិនរានែំរងងងនរូខែលប្តូវោនា រេរនាះ កុំព្យូេ័ររៅខតចនិែំរណងរការ ចាុខនិមានការែយំុះចនិិំរលងស្បតថែភាពែំរណងរការ។ កប្្បិតៃនអង្គំងចាំទាំងប្សុងរជាអាំរធ្វង
រានសប្មាច់ប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការ 64-bit ។

រារាង 5. លក្ខណៈចរំចេករេសខិនាកអង្គំងចា ំ

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

រន្ធ រន្ធ DIMM ំំនួនពីរ

ប្ចរ្េ DDR4

រលីនន 2666 MHz

ំំណា:ំ អង្គែំរណងរការ Intel i5 ោំប្េរលីនន 3200 MHz ចាុខនិររាយសារមានការកំណត់រធ្វងឲ្យរលីននមានប្តឹ្ប
2666 MHz

កប្្បិតអង្គំងចាំអតិចរមា 64 GB

អង្គំងចាំអចីចរមា 4 GB

េំហំអង្គំងចាំកនាុង្បួយរន្ធ 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

ការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធខែលរានោបំ្េ ● 4 GB, 1 x 4 GB

● 8 GB - 1 x 8 GB

● 8 GB, 2 x 4 GB

● 16 GB, 1 x 16 GB

● 16 GB, 2 x 8 GB

● 32 GB, 1 x 32 GB

● 32 GB, 2 x 16 GB

● 64 GB, 2 x 32 GB

រន្ធ និងឧចករណ៍ភា្ជ ច់
រារាង 6. រន្ធ និងឧចករណ៍ភា្ជ ច់ 

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ខាងរប្ប៖

ចណិាញ រន្ធ RJ-45 ំំនួន្បួយ 10/100/1000 Mbps (ខាងរប្កាយ)

USB ● រន្ធ USB 2.0 ំំនួនពីរ (ខាង្បុែ)
● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ចរ្េ A ំំនួនពីរ (ខាង្បុែ)
● រន្ធ USB 2.0 ន្បួយ Smart Power On ំំនួនពីរ (ខាងរប្កាយ)

● រន្ធ USB 3.2 ជំនាន់េី 1 ប្ចរ្េ A ំំនួនពីរ (ខាងរប្កាយ)

អូឌីយាូ ● រន្ធអូឌីយាូសកលំំនួន្បួយ (ខាង្បុែ)
● រន្ធ audio ខែសេំូល អនុវតិកិំចេការនែ្មី ខែសេរំញំំនួន្បួយ (រប្កាយ)

វីរែអូ ● DisplayPort 1.4 ំំនួន្បួយ (ខាងរប្កាយ)

● រន្ធ HDMI 1.4 ំំនួន្បួយ (ខាងរប្កាយ)

● រន្ធ វីរែអូេី 3 នជរប្្បងស ំំនួន្បួយ (VGA/DP 1.4/HDMI 2.0b)

ក្ប្មវិធីអានកាតអង្គំងចាំ ្បិនោបំ្េ

រន្ធថ្្បពល NA
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រារាង 6. រន្ធ និងឧចករណ៍ភា្ជ ច់ (រានចនិ)

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

រន្ធ Parallel/Serial រន្ធ Serial port ំំនួន្បួយ (នជរប្្បងស)

រន្ធ PS/2 ពីរ (នជរប្្បងស)

សនិិសុែ រន្ធខែសេ security Kensington ំំនួន្បួយ

អង់ខតន ឧចករណ៍ភា្ជ ច់ SMA ំំនួនពីរ (នជរប្្បងស)

ខាងកនាុង៖

ការពប្ងីក ● រន្ធ PCIe x1 ក្ប្ពស់រពញ ំំនួនពីរ
● រន្ធ PCIe x16 កំពស់រពញំំនួន្បួយ

SATA រន្ធ SATA ំំនួនពីរសប្មាច់ប្រាយថ្សរឹង 3.5-អុីញ/ប្រាយថ្សរឹង 2.5-អុីញ, រន្ធ SATA ំំនួន 1 សប្មាច់ប្រាយថ្ស
អុចេិករាងស្លី្ប

M.2 ● រន្ធ M.2 2230 ំំនួន្បួយ សប្មាច់កាត WiFi និងច៊្លូធូសរួ្បចញចេូលោនា
● រន្ធ M.2 ំំនួន្បួយ សប្មាច់ប្រាយសាថែ នភាពរឹង PCIe 2280/Optane ឬ ប្រាយសាថែ នភាពរឹង PCIe

2230

ំំណា:ំ រែង្បីីខស្វងយល់ចខនថែ្បអំពីលក្ខណៈពិរសសៃនប្ចរ្េកាតែុសោនា  M.2 សូ្បរ្បងលអតថែចេំំរណះែឹង្បូលរា្ឋ ន
SLN301626 ។

េំនាក់េំនង

អុីសជាណិត
រារាង 7. លក្ខណៈចរំចេករេសអុីសជាណិត 

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

រលែ្បាូខែល Realtek RTL8111HSD-CG

អប្រាចញ្ជូន 10/100/1000 Mbps

្បាូឌុលតតខែសេ
រារាង 8. លក្ខណៈចរំចេករេស្បាូឌុលតតខែសេ 

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

រលែ្បាូខែល Qualcomm QCA61x4a Intel Wi-Fi 6 AX200 Intel 3165

អប្រាចញ្ជូន រហូតែល់ 867 Mbps រហូតែល់ 2.4 Gbps រហូតែល់ 867 Mbps

ចង់រប្ចកង់ខែលរានោំប្េ 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz 2.4 GHz/5 GHz

សិង់រារតតខែសេ 802.11ac 802.11ax (Wi-Fi 6) 802.11ac

ការអុិនប្រីច ● 64-bit និង 128-bit WEP

● 128-bit AES-CCMP

● TKIP

● 64-bit និង 128-bit WEP

● 128-bit AES-CCMP

● TKIP

● 64-bit និង 128-bit WEP

● 128-bit AES-CCMP

● TKIP

ច៊្លូធូស 5.0 5.1 4.2
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ឧចករណ៍ចញ្្ជ ប្កាហ្វិក និងវីរែអូ
រារាង 9. លក្ខណៈចរំចេករេសខិនាកប្កាហ្វិកនច់ 

ឧចករណ៍ចញ្្ជ ការោបំ្េរអប្កង់ខាងរប្ប េំហំអង្គំងចាំ អង្គែំរណងរការ

Intel UHD Graphics 610 ● រន្ធ HDMI 1.4 ្បួយ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ំំនួន្បួយ

អង្គំងចាំប្ចព័ន្ធខែលរានខំករំខលក Intel Celeron/Pentium
Gold

Intel UHD Graphics 630 ● រន្ធ HDMI 1.4 ្បួយ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ំំនួន្បួយ

អង្គំងចាំប្ចព័ន្ធខែលរានខំករំខលក Intel Core i3/i5 ជំនាន់េី 10

រារាង 10. លក្ខណៈចរំចេករេសខិនាកប្កាហ្វិករាំ់ 

ឧចករណ៍ចញ្្ជ ការោបំ្េរអប្កង់ខាងរប្ប េំហំអង្គំងចាំ ប្ចរ្េអង្គំងចាំ

NVIDIA GeForce GT730 ● DisplayPorts ខានា តតូំំំនួនពីរ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ំំនួន្បួយ

2 GB GDDR5

AMD Radeon R5 430 ● DisplayPorts ខានា តតូំំំនួនពីរ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ំំនួន្បួយ

2 GB GDDR5

AMD Radeon RX 640 ● DisplayPorts ខានា តតូំំំនួនពីរ
● រន្ធ DisplayPort 1.4 ំំនួន្បួយ

4 GB GDDR5

ំំណា:ំ កុំព្យូេ័រេប្្បង់នធុងៃន OptiPlex Tower ោបំ្េកាតកំពស់រពញ (FH)

អូឌីយាូ និងឧរាល័រ
រារាងខាងរប្កា្បចង្ហា ញលក្ខណៈចរំចេករេសៃន Audio ៃន OptiPlex 3080 Tower រចស់អនាក។

រារាង 11. លក្ខណៈចរំចេករេសអូឌីយាូ និងឧរាល័រ 

ចរិយ៉យ តៃ្ប្ល

ប្ចរ្េអូឌីយាូ អូឌីយាូរុណភាពែ្ពស់ឆ្ខនល 4

ឧចករណ៍ចញ្្ជ អូឌីយូ Realtek ALC3246

អុីនធជារហ្វសខាងកនាុង Intel HDA (អូឌីយាូរុណភាពែ្ពស់)

អុីនធជារហ្វសខាងរប្ប ● រន្ធអូឌីយាូសកលំំ្បួយ
● រន្ធអូឌីយាូ ខែសេំូលអនុវតិកិំចេការែ្មី ខែសេរំញ ំំនួន្បួយ

អង្គិទាុក
កុំព្យូេ័ររចស់អនាកោបំ្េការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធណា្បួយែូំខាងរប្កា្ប៖
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ្បួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ំំនួនពីរ
● ប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ំំនួន្បួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ំំនួន្បួយ និងប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ំំនួន្បួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (class 35 ឬ class 40) ំំនួន្បួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (class 35 ឬ class 40) ំំនួន្បួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង 3.5 អុីញ ំំនួន្បួយ
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● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ 2280 (class 35 ឬ class 40) ំំនួន្បួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង 2.5 អុីញ ំំនួន្បួយ
● ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 ឬ2280 (class 35 ឬ class 40) ំំនួន្បួយ និងប្រាយសាថែ នភាពរឹង 2.5 អុីញ ំំនួនពីរ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ំំនួន្បួយ និងអង្គំងចា ំIntel Optane M.2 16 ឬ 32 GB ំំនួន្បួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ ំំនួនពីរ និងអង្គំងចា ំIntel Optane M.2 16 ឬ 32 GB ំំនួន្បួយ
● ប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ំំនួន្បួយ និងអង្គំងចា ំIntel Optane M.2 16 ឬ 32 GB ំំនួន្បួយ
ប្រាយចឋ្បរចស់កុំព្យូេ័រអនាកែុសៗោនា ន្បួយការកំណត់ៃនអង្គិទាុក។ សប្មាច់កុំព្យូេ័រ៖
● រចងមានមានប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 រនាះប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 រជានប្រាយចឋ្ប
● រចងោ្ម នប្រាយ M.2 រេ រនាះប្រាយថ្សរឹង 3.5 អុីញ ឬប្រាយ 2.5 អុីញណា្បួយ រជានប្រាយំ្បីង
● ន្បួយអង្គំងចាំ Intel Optane M.2 16 GB ឬ 32 GB, ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញរជានប្រាយំ្បីង

រារាង 12. លក្ខណៈចរំចេករេសខិនាកេំហំិទាុក 

ប្ចរ្េអង្គិទាុក ប្ចរ្េអនិរ្បុែ ស្បតថែភាព

ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ 5400 RPM SATA 3.0 រហូតែល់ 2 TB

ប្រាយថ្សរឹង 2.5 អុីញ 7200 RPM SATA 3.0 រហូតែល់ 1 TB

2.5 អុីញ, 7200 RPM, FIPS ស្វ័យអុីនប្រីច Opal 2.0, ប្រាយថ្សរឹង SATA 3.0 រហូតែល់ 500 GB

ប្រាយថ្សរឹង SATA 3.5 អុីញ 5400 RPM SATA 3.0 4 TB

ប្រាយថ្សរឹង SATA 3.5 អុីញ 7200 RPM SATA 3.0 រហូតែល់ 2 TB

ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2230 PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, Class 35 រហូតែល់ 512 GB

ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2280 PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, Class 40 រហូតែល់ 1 TB

ប្រាយសាថែ នភាពរឹង M.2 2280 Opal ស្វ័យអុិនប្រីច PCIe x4 NVMe ជំនាន់េី 3, Class 40 រហូតែល់ 512 GB

32 GB ន្បួយប្រាយសាថែ នភាពរឹង 512 GB អង្គំងចា ំជំនាន់េី 3 PCIe x4 32 GB + 512 GB

អប្រាថ្្បពល
រារាងខាងរប្កា្បិិល់នូវលក្ខណៈចរំចេករេសល្ប្អិតខិនាកអប្រាថ្្បពលៃន OptiPlex 3080 Tower ។

រារាង 13. អប្រាថ្្បពល 

ចរិយ៉យ ជរប្្បងស្បួយ ជរប្្បងសពីរ

ប្ចរ្េ 260 W (80 PLUS Bronze) 260 W (80 PLUS Platinum)

កមា្ល ងំតង់ស្យុងរ្្លងងំូល 90 VAC រៅ 264 VAC 90 VAC រៅ 264 VAC

រ្វហ្វកង់ំូល 47 Hz រៅ 63 Hz 47 Hz រៅ 63 Hz

ំរនិរ្្លងងំូល (អតិចរមា) 4.2 A 4.2 A

ំរនិរ្្លងងរំញ (ចនិ) ● 12 VA/16.5 A

● 12 VB/16 A
្បាូតរង់ចា៖ំ
● 12 VA/1.5 A

● 12 VB/2.5 A

● 12 VA/16.5 A

● 12 VB/16 A
្បាូតរង់ចា៖ំ
● 12 VA/0.5 A

● 12 VB/2.5 A

កប្្បិតតង់ស្យុងរ្្លងងំូល ● +12 VA

● +12 VB

● +12 VA

● +12 VB

លក្ខណៈខិនាកចរំចេករេស 19



រារាង 13. អប្រាថ្្បពល (រានចនិ)

ចរិយ៉យ ជរប្្បងស្បួយ ជរប្្បងសពីរ

កប្្បិតសីតុណហា ភាព

កំពុងែំរណងរការ 5°C រៅ 45°C (41°F រៅ 113°F) 5°C រៅ 45°C (41°F រៅ 113°F)

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

កាតចខនថែ្ប
រារាង 14. កាតចខនថែ្ប 

កាតចខនថែ្ប

កាត PCIe USB ប្ចរ្េ C 3.1

USB ប្ចរ្េ A 3.1 ជំនាន់េី 2

កាតចខនថែ្ប PCIe Parallel/Serial (FH)

រជងងេប្្បចខនថែ្ប PS/2/Serial

សុវតថែិភាពេិននាន័យ
រារាង 15. សុវតថែិភាពេិននាន័យ 

ជរប្្បងសសនិិសុែខិនាកេិននាន័យ តៃ្ប្ល

ការរប្ចងសាកលីងតតរិតៃែ្ល 30 ៃែ្ង ៃន McAfee សប្មាច់សនិិសុែអាជីវក្ប្មខានា តតូំ រានោបំ្េ

ការនវរយៈរពល 12 ខែ ៃន McAfee សប្មាច់សនិិសុែអាជីវក្ប្មខានា តតូំ រានោបំ្េ

ការនវរយៈរពល 36 ខែ ៃន McAfee សប្មាច់សនិិសុែអាជីវក្ប្មខានា តតូំ រានោបំ្េ

SafeGuard និង Response ខែលែំរណងរការររាយ VMware Carbon Black និង
Secureworks

រានោបំ្េ

ក្ប្មវិធីប្ចឆ្ងំរ្បររារជំនាន់រប្កាយ (Next Generation anti-virus, NGAV) រានោបំ្េ

ការរករ ងញ និងការរេ្លងយតចការរំរា្បកំខហងប្ចព័ន្ធអុីនធជាណិត (EDR) រានោបំ្េ

ការរករ ងញ និងការរេ្លងយតចការរំរា្បកំខហង (TDR) រានោបំ្េ

ការរករ ងញ និងការរេ្លងយតចការរំរា្បកំខហងប្ចព័ន្ធអុីនធជាណិតខែលប្តូវរានប្រច់ប្រង រានោបំ្េ

ឧចករណ៍ប្រច់ប្រងឧចីតិិរហតុ រានោបំ្េ

ការរេ្លងយតចឧចីតិិរហតុចនាទា ន់ រានោបំ្េ

SafeData រានោបំ្េ

ករិាចរិយ៉កាស
រារាង 16. លក្ខណៈចរំចេករេសខិនាកចរិយ៉កាស 

លក្ខណៈពិរសស OptiPlex 3080 Tower

ការរវំែចេច់អាំខកៃំនារងងងវិញ មាន

BFR/PVC—តួេំរនរ រេ

ការរវំែចេច់ MultiPack (ពហុំប្្បុះ) មាន (អារ្បរិកចាុរណាោ ះ) (នជរប្្បងស)

ការិ្គត់ិ្គង់ថ្្បពលសនសេំសំៃំ សិង់រារ
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រារាង 16. លក្ខណៈចរំចេករេសខិនាកចរិយ៉កាស (រានចនិ)

លក្ខណៈពិរសស OptiPlex 3080 Tower

ប្សចរា្ប ENV0424 មាន

ំំណា:ំ ការរវំែចេច់សរៃសខែលរធ្វងពីរឈងភា្ជ ច់្បកនូវសមាសធាតុខែលអាំខកៃេនារងងង វិញរាននអចីចរមា 35% ៃនេំងន់សរុចរចស់សរៃសខែលរធ្វងពីរឈង។ ការរវំែចេច់ខែល្បិនមានភា្ជ ច់សរៃសខែលរឈងរធ្វងពីរឈងរេរនាះ អាំកំណត់ថ្ ្បិនស្បប្សច។

Energy Star, EPEAT និង Trusted Platform Module (TPM)

រារាង 17. Energy Star, EPEAT និង TPM 

លក្ខណៈពិរសស ការចញ្្ជ ក់ល្ប្អិតខិនាកចរំចេករេស

Energy Star 8.0 មានការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធខែលអាំអនុរោ្បភាពរាន

EPEAT មានការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធប្សចរា្ប Gold និង Silver

្បាូឌុលក្ប្មវិធីខែលេុកំិតិ (TPM) 2.01,2 រានរួ្បចញចេូលរៅរលងផ្ទា ំងប្ចព័ន្ធ

ក្ប្ម វិធីចង្កច់-TPM (TPM រាំ់រានចិេ) នជរប្្បងស

ំំណា:ំ

1 TPM 2.0 រជាប្តូវរានចញ្្ជ ក់ររាយ FIPS 140-2 ។

2 TPM រជា្បិនមានរៅប្រច់ប្ចរេសទាងំអស់រេ។

ចរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ
កប្្បិតកែ្វក់រៅរលងអាកាស៖ G1 ែូំខែលរានកំណត់ររាយ ISA-S71.04-1985

រារាង 18. ចរិយ៉កាសកុំព្យូេ័រ 

ចរិយ៉យ កំពុងែំរណងរការ ការរក្សាេុក

កប្្បិតសីតុណហា ភាព 10 °C–35°C (50 °F–95°F) -40°C-65°C (-40°F-149°F)

ចខប្្បចប្្បួលសំរណង្ប (អតិចរមា) 20% រៅ 80% (្បិនមានកំណក សីតុណហា ភាពំំនុំសរនសេង្បអតិរមា =
26°C)

5% រៅ 95% (្បិនមានកំណក សីតុណហា ភាពំំនុំសរនសេង្បអតិចរមា =
33°C)

រំញ័រ (អតិចរមា) * 0.26 GRMS ៃំែន្យរៅ 5 Hz រៅ 350 Hz 1.37 GRMS ៃំែន្យរៅ 5 Hz រៅ 350 Hz

កប្្បិតធា្ល ក់ (អតិចរមា) ំង្្វ ក់សុីនុសពាក់កណិាលខាងរប្កា្ប ន្បួយការផ្្ល ស់ចិូរកនាុងរលីនន 50.8 ស្ប/វិ (20
អុីញ/វិ)

ំង្្វ ក់សុីនុសពាក់កណិាល 105G ន្បួយការផ្្ល ស់ចិូរកនាុងរលីនន 133 ស្ប/វិ
(52.5 អុីញ/វិ)

នីវាូ (អតិចរមា) 3048 ្ប (10,000 ហ្វីត) ។ 10,668 ្ប (35,000 ហ្វ៊ីត)

* រានបស់ខវងររាយរប្ចងសីុិំរំញ័រៃំែន្យខែលំ្ប្លងចរិសាថែ នរប្ចងប្រាស់។

† រានបស់ខវងររាយរប្ចងំលនាពាក់កណិាលសុីនុស 2 ms រៅរពលប្រាយថ្សរឹងកំពុងរប្ចង។

រសបក្ប្ម និងជំនួយ
ំំណា:ំ សប្មាច់ព័ត៌មានល្ប្អិតសិីពីខិនការរសបក្ប្ម Dell, សូរ្បងល https://www.dell.com/learn/us/en/19/services/warranty-support-services។
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រារាង 19. ការធានា 

ការធានា

ការធានា្បូលរា្ឋ ន ន្បួយរសបក្ប្មខិនាកហាែខវររៅេីរាំងចនាទា ច់ពីការរធ្វង វិនិំឆេ័យពីំមា្ង យរយៈរពល 1 ឆ្នា ំ

ការពន្យារការធានា្បូលរា្ឋ នរយៈរពល 2 ឆ្នា ំ

ការពន្យារការធានា្បូលរា្ឋ នរយៈរពល 3 ឆ្នា ំ

ការពន្យារការធានា្បូលរា្ឋ នរយៈរពល 4 ឆ្នា ំ

ការពន្យារការធានា្បូលរា្ឋ នរយៈរពល 5 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport ន្បួយរសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 1 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport និងរសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 2 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport និង Next Business Day រៅនឹងកខន្លង រយៈរពល 3 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport ន្បួយរសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 4 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport ន្បួយរសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 5 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport Plus សប្មាច់អតិែិជនរប្ចងប្រាស់រសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 1 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport Plus សប្មាច់អតិែិជនរប្ចងប្រាស់រសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 2 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport Plus សប្មាច់អតិែិជនរប្ចងប្រាស់រសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 3 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport Plus សប្មាច់អតិែិជនរប្ចងប្រាស់រសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 4 ឆ្នា ំ

រសប ProSupport Plus សប្មាច់អតិែិជនរប្ចងប្រាស់រសបរៅនឹងកខន្លង Next Business Day រយៈរពល 5 ឆ្នា ំ

រារាង 20. រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យ 

រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យ

រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យ 1 ឆ្នា ំ

រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យរយៈរពល 2 ឆ្នា ំ

រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យរយៈរពល 3 ឆ្នា ំ

រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យរយៈរពល 4 ឆ្នា ំ

រសបក្ប្មែូំខាតររាយៃំែន្យរយៈរពល 5 ឆ្នា ំ

22 លក្ខណៈខិនាកចរំចេករេស



សូហ្វខវរ
ជំពូករនះិិល់ព័ត៌មានល្ប្អិតៃនប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការខែលរានោំប្េន្បួយនឹងការខណនាំពី វិធីែំរងងងប្រាយវឺ។

ប្ចធានចេ :

• ការទាញយកប្រាយវឺ Windows

ការទាញយកប្រាយវឺ Windows

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រចងក ។
2. ំូលរ្បងលររហេំព័រ Dell.com/support។
3. ំុំរលង ជំនួយិលិតិល បយចញចេូលសា្ល ករសបក្ប្ម រចស់អនាក ចនាទា ច់្បកំុំរលងពាក្យ ចញ្ជូន ។

ំំណា:ំ រចងសិនអនាក្បិនមានសា្ល ករសបក្ប្ម សូ្បរប្ចង្បុែង្ររករ្បងលស្វ័យប្ចវតិិ ឬរករ្បងលររាយៃែ សប្មាច់្បាូខឌល រចស់អនាក។

4. ំុំរលង Drivers and Downloads (ប្រាយវឺ និងទាញយក)។
5. រប្ជងសយកប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការខែលរានែំរងងងរៅរលង រចស់អនាក។
6. អូសេំព័រំុះរប្កា្ប រហងយរប្ជងសយកប្រាយវឺប្កាហ្វិករែង្បីីែំរងងង។
7. ំុំរលង Download File រែង្បីីទាញយកប្រាយវឺសប្មាច់រចស់អនាក។
8. ចនាទា ច់ពីចញចេច់ការទាញយក ប្តូវរុករករៅកាន់ែតខែលអនាករានរក្សាេុកឯកសារប្រាយវី។
9. ំុំរេ្វែងរលងរូចតំណាងឯកសារប្រាយវឺ និងអនុវតិរា្បការខណនាំរៅរលងរអប្កង់។
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ការររបចំំប្ចព័ន្ធ

ប្ចយ័តនា: ប្ចសិនរចងរោកអនាក្បិនខ្បននអនាកជំនាញកនាុងការរប្ចងកំព្យូរេ័រ ្បិនប្តូវច្ដូរការកំណត់កនាុងក្ប្ម វិធីែំរងងង BIOS រនាះរេ។ ការផ្្ល ស់ចិូរនក់ោក់អាំរធ្វងឲ្យប្ចតិចតិិកំព្យូរេ័ររចស់រោកអនាក្បិនែំរណងរការរានប្តឹ្បប្តូវ។

ំំណា:ំ ្បុនរពលរោកអនាកច្ដូរការក្ប្ម វិធីែំរងងង BIOS រោកអនាករួរសររសរេុកអំពីព័ត៌មានៃនក្ប្ម វិធីែំរងងង BIOS សប្មាច់ការរប្ចងប្រាស់រៅរពលអនារត។

រប្ចងក្ប្ម វិធីែំរងងង BIOS កនាុងរោលចំណងែូំខាងរប្កា្បរនះ៖
● េេួលព័ត៌មានពីការែំរងងងហាែខវររៅរលងមាា សុីនកំព្យូេ័ររចស់រោកអនាក ែូំនំំនួនៃនអង្គំងចា ំRAM និងេំហំៃនហាែប្រាយ។
● ខកខប្ចព័ត៌មានរចស់ការកំណត់រចស់ប្ចព័ន្ធ។
● កំណត់ ឬខកខប្ចជរប្្បងសខែលអាំរប្ជងសររីសររាយអនាករប្ចងប្រាស់ ខែលមានែូំន ពាក្យសមា្ង ត់រចស់អនាករប្ចងប្រាស់, ប្ចរ្េៃនប្រាយថ្សរឹងខែលរានែំរងងង និងរចងកឬចិេឧចករណ៍ំ្បីង។

ប្ចធានចេ :

• ្បុជានុយច៊ូត
• ប្ោច់ំុំរុករក
• លំរាច់ច៊ូត
• ជរប្្បងសែំរងងងប្ចព័ន្ធ
• ការអាច់រែត BIOS

• ពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ររបចំំ

្បុជានុយច៊ូត
ំុំ <F12> រៅរពលងូរហា្គ  Dell រានចង្ហា ញរែង្បីីចាច់រិិង្ប្បុជានុយច៊ូតខត្បួយែងន្បួយនឹងចញ្ជីឧចករណ៍ច៊ូតខែលប្តឹ្បប្តូវសប្មាច់ប្ចព័ន្ធ។ ជរប្្បងសវិនិំឆេ័យ និងការែំរងងង BIOS ក៏មានរៅកនាុង្បុជានុយរនះិងខែរ។ ឧចករណ៍ខែលមានរាយចញ្ជីរៅរលង្បុជានុយច៊ូតអាប្ស័យរលងឧចករណ៍ខែលអា
ំច៊ូតរានរៅកនាុងប្ចព័ន្ធ។ ្បុជានុយច៊ូតរនះមានប្ចរយ៉ជន៍រៅរពលអនាកព្យាយ៉្បច៊ូតរៅកាន់ឧចករណ៍ពិរសសណា្បួយ ឬំង់ វិនិំឆេ័យប្ចព័ន្ធ។ ការរប្ចង្បុជានុយច៊ូត្បិនមានខកខប្ច ណា្បួយំំរពាះលំរាច់ច៊ូតខែលមានរៅកនាុង BIOS រេ។

ជរប្្បងសទាំងរនះរជា៖
● ច៊ូត UEFI៖

○ អនាកប្រច់ប្រង Windows

● ជរប្្បងសរិសេងរេបត៖
○ ការែំរងងង BIOS

○ ការអាច់រែតហា្វា ស BIOS

○ ការវិនិំឆេ័យររារ
○ ការកំណត់្បាូតផ្្ល ស់ចិូរច៊ូត

ប្ោច់ំុំរុករក
ំំណា:ំ ំំរពាះជរប្្បងស System Setup (ែំរងងងប្ចព័ន្ធ) ភាររប្ំងន ការផ្្ល ស់ច្ដូរខែលអនាករធ្វងប្តូវរានែតេុក ចាុខនិ្បិនទាន់មានប្ចសិេ្ធភាពរេលុះប្រាខតអនាកចាច់រិ្ដង្បប្ចព័ន្ធរងងងវិញ។

ប្ោច់ំុំ Navigation (រុករក)
Up arrow (ប្ពួញរងងងរលង) ផ្្ល ស់េីរៅកាន់បលពី្បុន។

Down arrow (ប្ពួញ
ំុះរប្កា្ប)

ផ្្ល ស់េីរៅកាន់បលចនាទា ច់។

Enter (ចញចេូល) អនុញ្ញា តឲ្យអនាករប្ជងសយកតៃ្ប្លរៅកនាុងប្ចអច់ខែលរានរប្ជងសររីស (ប្ចសិនរចងមាន) ឬអនុវតិរា្បតំណរៅកនាុងប្ចអច់។

Spacebar (ររារែកឃ្្ល ) ពប្ងីក ឬចប្ងួ្បចញ្ជីេមា្ល ក់ ប្ចសិនរចងមាន។
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ប្ោច់ំុំ Navigation (រុករក)
Tab (រែច) ផ្្ល ស់េីរៅៃិទារផិ្តចនាទា ច់។

Esc ចន្ដរៅេំព័រ្បុនរហូតែល់អនាកពិនិត្យរ្បងលរអប្កង់សំខាន់។ ំុំ Esc រៅកនាុងរអប្កង់សំខាន់់ ចង្ហា ញសារ្បួយឲ្យអនាកប្តូវរក្សាការផ្្ល ស់ច្ដូរណា្បួយភា្ល ្បៗ និងចាច់រិ្ដង្បប្ចព័ន្ធរងងងវិញ។

លំរាច់ច៊ូត
លំរាច់ច៊ូតអនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងការែំរងងងប្ចព័ន្ធខែលកំណត់ការែំរងងងប្ចព័ន្ធ លំរាច់ឧចករណ៍ច៊ូតខែលរានកំណត ់និងច៊ូតររាយផ្ទា ល់រៅឧចករណ៍នក់ោក់ (ឧេហរណ៍៖ ប្រាយអុចេិក ឬប្រាយថ្សរឹង)។ អំងុងរពលរតស្ដររាយែ្លួនឯងរលងថ្្បពល (POST) រៅរពលនិ្បិតិសញ្ញា  Dell
រំញរងងង អនាកអាំ៖
● ំូលរៅកាន់ការែំរងងងប្ចព័ន្ធ ររាយំុំប្ោច់ំុំ F2

● ទាញយក្បុជានុយច៊ូតខត្បួយែង ររាយំុំប្ោច់ំុំ F12 ។

្បុជានុយច៊ូត្បួយែងចង្ហា ញឧចករណ៍ខែលអនាកអាំច៊ូតពីរួ្បទាំងជរប្្បងសវិនិំឆេ័យ។ ជរប្្បងស្បុជានុយច៊ូតរួ្បមាន៖ ជរប្្បងស្បុជានុយច៊ូតរជា៖

● ប្រាយំល័ត (រចងមាន)
● ប្រាយ STXXXX

ំំណា:ំ XXX ចង្ហា ញរលែប្រាយ SATA ។

● ប្រាយអុចេិក (រចងមាន)
● ប្រាយថ្សរឹង SATA (រចងមាន)
● ការវិនិំឆេ័យររារ

ំំណា:ំ ការរប្ជងសររីស Diagnostics ចង្ហា ញរអប្កង់ ក្ប្មវិធីររារវិនិំឆេ័យ SupportAssist ។

រអប្កង់លំរាច់ច៊ូតក៏ចង្ហា ញជរប្្បងសំូលរប្ចងរអប្កង់ (System Setup) ែំរងងងប្ចព័ន្ធិងខែរ។

ជរប្្បងសែំរងងងប្ចព័ន្ធ
ំំណា:ំ អាប្ស័យរលងកុំព្យូេ័រ រហងយនិងឧចករណ៍ខែលរានតរ្ប្លងងរចស់ប ឧចករណ៍ខែលរានរាយកនាុងខិនាករនះអាំ ឬ្បិនអាំមាន។

ជរប្្បងសេូរៅ
រារាង 21. េូរៅ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្ចព័ន្ធ ចង្ហា ញព័ត៌មានែូំខាងរប្កា្ប៖
● ព័ត៌មានអំពីប្ចព័ន្ធ៖ ចង្ហា ញពី កំខណ BIOS សា្ល ករសបក្ប្ម សា្ល កប្េព្យសក្ប្ម សា្ល កកាន់កាច់ កាលចរិរំឆេេកាន់កាច ់កាលចរិរំឆេេិលិត និងកូែរសបក្ប្មរហ័ស ។
● ព័ត៌មានអំពីអង្គំងចាំ៖ ចង្ហា ញ អង្គំងចាំរានែំរងងង អង្គំងចាខំែលមាន រលីននអង្គំងចា ំ្បាូែឆ្ខនលអង្គំងចា ំចរំចេក វិេ្យាអង្គំងចា ំេំហំ DIMM 1 និង េំហំ DIMM 2 ។
● ព័ត៌មាន PCI ៖ ចង្ហា ញ Slot1_M.2, Slot2_M.2

● ព័ត៌មានអំពីអង្គែំរណងរការ៖ ចង្ហា ញពី ប្ចរ្េអង្គែំរណងរការ ំំនួនសនាូល រលែសមា្គ ល់អង្គែំរណងរការ រលីននចំចេុចីននា រលីននអចីចរមា រលីននអតិចរមា ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់រចស់អង្គែំរណងរការ L2 ឃ្្ល ំងសមា្ង ត់រចស់អង្គ
ែំរណងរការ L3 ស្បតថែភាព HT និង ចរំចេកវិេ្យា 64 ច៊ីត។

● ព័ត៌មានឧចករណ៍៖ ចង្ហា ញ SATA-0, M.2 PCIe SSD-2 អាសយរា្ឋ ន LOM MAC, ក្ប្ម វិធីប្រច់ប្រងវីរែអូ ក្ប្មវិធីប្រច់ប្រងអូឌីយាូ ឧចករណ ៍Wi-Fi និងឧចក
រណ៍ច៊្លូធូស។

លំរាច់ច៊ូត អនុញ្ញា តឲ្យអនាកចញ្្ជ ក់លំរាច់ខែលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉្បខស្វងរកប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការពីឧចករណ៍ខែលរានចញ្្ជ ក់រៅកនាុងចញ្ជីរនះ។

សន្ដិសុែប្ំកច៊ូត UEFI ជរប្្បងសរនះ ពិនិត្យថ្រតងប្ចព័ន្ធនឹងរសនាងសុំឲ្យអនាករប្ចងប្រាស់ចញចេូលពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រច់ប្រងរៅរពលកំពុងច៊ូតរៅប្ំកច៊ូត UEFI ពី្បុជានុយច៊ូត F12 ឬអត់។

កាលចរិរំឆេេ/រពលរវោ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ការកំណត់កាលចរិរំឆេេ និងរពលរវោ។ ការផ្្ល ស់ចិូរកាលចរិរំឆេេ និងរពលរវោប្ចព័ន្ធមានប្ចសិេ្ធភាពភា្ល ្បៗ។

។

ការររបចំំប្ចព័ន្ធ 25



ព័ត៌មានអំពីប្ចព័ន្ធ
រារាង 22. ការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធប្ចព័ន្ធ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

NIC ភា្ជ ច់ន្បួយ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្រច់ប្រងឧចករណ៍ចញ្្ជ  LAN ខែលរៅរលងផ្ទា ំង។ ជរប្្បងស ‘Enable UEFI Network Stack’ ្បិនប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនាំរែង្ប។ ជរប្្បងសទាងំរនះរជា៖
● រានចិេ
● រានរចងក
● រចងក w/PXE (លំនាំរែង្ប)

ំំណា:ំ អាប្ស័យរៅរលងកុំព្យូេ័រ និងឧចករណ៍ខែលរានែំរងងងរចស់ប ធាតុខែលរាយរៅកនាុងខិនាករនះអាំ ឬ្បិនអាំចង្ហា ញរងងងរេ។

ប្ចតិចតិិការ SATA អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធ្បាូែប្ចតិចតិិការៃនឧចករណ៍ចញ្្ជ ប្រាយថ្សរឹងខែលរានរួ្បចញចេូល។
● រានចិេ = ឧចករណ៍ចញ្្ជ  SATA ប្តូវរានោក់
● AHCI = SATA ប្តូវរានកំណត់សប្មាច់្បាូែ AHCI

● RAID រចងក = SATA ប្តូវរានកំណត់រែង្បីីោំប្េ្បាូែ RAID (ប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនាំរែង្ប)

ប្រាយ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេប្រាយរិសេងៗខែលរៅរលងប្ចព័ន្ធ៖
● SATA-0 (រានរចងករា្បលំនាំរែង្ប)
● M.2 PCIe SSD-0 (រានរចងករា្បលំនាំរែង្ប)

ការរាយការណ៍ Smart ខិនាករនះប្រច់ប្រងថ្រតងចញ្ហា ប្រាយថ្សរឹងសប្មាច់ប្រាយខែលភា្ជ ច់្បកប្តូវរានរាយការណ៍ឬអត់រៅរពលកំពុងចាច់រិ្ដង្បប្ចព័ន្ធ។ ជរប្្បងសរចងក Smart Reporting ប្តូវរានចិេរា្បលំនារំែង្ប។

ការកំណត់រំនាស្ប្ព័ន្ធ USB អនុញ្ញា តឲ្យរចងកឬចិេឧចករណ៍ចញ្្ជ  USB ខែលរានរួ្បចញចេូលសប្មាច់៖
● រចងកការោំប្េច៊ូតរា្ប USB

● រចងករន្ធ USB ខាង្បុែ
● រចងករន្ធ USB ខាងរប្កាយ

ជរប្្បងសទាំងអស់ប្តូវរានរចងករា្បលំនាំរែង្ប។

ការកំណត់ USB ខាង្បុែ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេរន្ធ USB ខាង្បុែ។ រន្ធទាំងអស់ប្តូវរានរចងករា្បលំនាំរែង្ប។

ការកំណត់ USB ខាងរប្កាយ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេរន្ធ USB ខាងរប្កាយ។ រន្ធទាងំអស់ប្តូវរានរចងករា្បលំនារំែង្ប។

អូឌីយាូ អនុញ្ញា តឲ្យរចងកឬចិេឧចករណ៍ចញ្្ជ អូឌីយាូខែលរានរួ្បចញចេូលសប្មាច់៖ ជរប្្បងស រចងកអូឌីយាូ ប្តូវរានចិេរា្បលំនារំែង្ប។
● រចងកៃ្បាប្កូហ្វូន
● រចងកឧរាល័រខាងកនាុង

ជរប្្បងសទាំងពីរប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនារំែង្ប។

តំខហទាំតប្្បងធូលី អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេសារ BIOS ំំរពាះតំខហទាំតប្្បងធូលី្បិនចាំរាំ់ខែលរានែំរងងងរៅរលងកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។ BIOS នឹងចរង្កងតការរប្កងនរំលឹក្បុនច៊ូត្បួយរែង្បីីសមា្អ ត ឬែូរតប្្បងធូលីររាយខិ្អករលង
ំរនា្ល ះរពលខែលរានកំណត់។ ជរប្្បងស ចិេ ប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនារំែង្ប។
● រានចិេ
● 15 ៃែ្ង
● 30 ៃែ្ង
● 60 ៃែ្ង
● 90 ៃែ្ង
● 120 ៃែ្ង
● 150 ៃែ្ង
● 180 ៃែ្ង

ជរប្្បងសរអប្កង់ វីរែអូ
រារាង 23. វីរែអូ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

រអប្កង់ំ្បីង អនុញ្ញា តឲ្យអនាករប្ជងសររីសរអប្កង់ចឋ្បរៅរពលការប្រច់ប្រងពហុរអប្កង់មានរៅកនាុងប្ចព័ន្ធ។

26 ការររបចំំប្ចព័ន្ធ



រារាង 23. វីរែអូ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

● ស្វ័យប្ចវតិិ (លំនារំែង្ប)
● Intel HD Graphics

ំំណា:ំ រចងអនាក្បិនរប្ជងសររីសយក ស្វ័យប្ចវតិិរេ រនាះប្កាហ្វិកខែលនច់នឹងផ្ទា ងំប្តូវចង្ហា ញ រហងយរានរចងក។

សនិិសុែ
រារាង 24. សនិិសុែ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រច់ប្រង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ ផ្្ល ស់ច្ដូរ ឬលុចពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រច់ប្រង។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ ផ្្ល ស់ច្ដូរ ឬលុចពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ។

ពាក្យសមា្ង ត់ HDD-0 ខាងកនាុង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ ផ្្ល ស់ច្ដូរ ឬលុចពាក្យសមា្ង ត់ប្រាយថ្សរឹងខាងកនាុងរចស់កុំព្យូេ័រ។

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្រច់ប្រងំំនួនតួអកសេរអចីចរមា និងអតិចរមា ខែលរានអនុញ្ញា តសប្មាច់ពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រច់ប្រង និងពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ។ ំរនា្ល ះតួអកសេររជាពី 4 ែល់ 32 តួ។

រំលងពាក្យសំង្ត់ ជរប្្បងសរនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ (ច៊ូត) និងផ្ទា ំងរោតរែង្បីីចញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ប្រាយថ្សរឹង ខាងកនាុងអំងុងរពលចាច់រិ្ដង្បប្ចព័ន្ធរងងង វិញ។
● រានចិេ — ខតងខតសួររកប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុងកនាុងរៅរពលខែលពួករររានកំណត់។ ជរប្្បងសរនះប្តូវរានចិេរា្បលំនារំែង្ប។
● រំលងច៊ូតរងងងវិញ — រំលងពាក្យសមា្ង ត់ភា្ល ្បៗរៅរលងការចាច់រិ្ដង្បរងងង វិញ (ច៊ូតកំរៅ) ។

ំំណា:ំ ប្ចព័ន្ធរនះខតងខតរំលឹកសប្មាច់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ HDD ខាងកនាុងរៅរពលខែលថ្្បពលរានរចងកពីសាថែ នភាពចិេ (ច៊ូតប្តនក់)។ ែូំោនា រនះខែរ ប្ចព័ន្ធរនះខតងខតរំលឹកពាក្យសមា្ង ត់រៅរលង
ប្ចអច់្បាូឌុល HDDs ណា្បួយខែលអាំមានវតិមាន។

ផ្្ល ស់ចិូរពាក្យសំង្ត់ ជរប្្បងសរនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ ថ្រតងការផ្្ល ស់ចិូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងប្រាយថ្សរឹង ប្តូវរានអនុញ្ញា តរៅរពលខែលពាក្យសមា្ង ត់រចស់អនាកប្រច់ប្រងប្តូវរានកំណត់។

Allow Non-Admin Password Changes - ជរប្្បងសរនះប្តូវរានរចងករា្បលំនារំែង្ប។

ការរធ្វងចំចេុចីននាភាពក្ប្ម វិធីចង្កច់រែចស៊ុល UEFI ជរប្្បងសរនះប្តួតពិនិត្យ ថ្រតងប្ចព័ន្ធរនះអនុញ្ញា តឲ្យរធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS រា្បរយៈកញចេច់ខែតអាច់ស៊ុលរចស់ UEFI ឬអត់។ ជរប្្បងសរនះប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនាំរែង្ប។ ការចិេជរប្្បងសរនះនឹងរាងំែទាច់ការ
រធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS ពីរសបក្ប្មែូំន Microsoft Windows Update និង Linux Vendor Firmware Service (LVFS)។

សនិិសុែ TPM 2.0 អនុញ្ញា តឲ្យអនាកប្រច់ប្រងថ្រតង Trusted Platform Module (TPM) អាំរករ ងញររាយប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការខែរឬរេ។
● TPM រចងក (លំនាំរែង្ប)
● សមា្អ ត
● PPI Bypass សប្មាច់ការចញ្្ជ រចងក
● PPI Bypass សប្មាច់ការចញ្្ជ ចិេ
● PPI Bypass សប្មាច់ការចញ្្ជ ជប្្បះ
● អនុញ្ញា តការចញ្្ជ ក់ (លំនាំរែង្ប)
● រចងកេំហំិទាុកសំខាន់ (លំនារំែង្ប)
● SHA-256 (លំនារំែង្ប)

រប្ជងសររីសជរប្្បងស្បួយ៖

● រានចិេ
● រានរចងក (លំនាំរែង្ប)

Absolute ខិនាករនះអនុញ្ញា តឲ្យរោកអនាករចងក ចិេ ឬចិេអុីនធជារហ្វស្បាូឌុល BIOS នអនិៃ្វនិយ៍ៃនរសបក្ប្ម Absolute Persistence Module ខែលនជរប្្បងសពី Absolute
Software ។
● រចងក - ជរប្្បងសរនះប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនារំែង្ប។
● រានចិេ
● រានចិេនអំិៃ្វនិយ៍

្បុែង្រិិល់ែំណឹងរពលមានការររាះតួ កខន្លងរនះប្រច់ប្រង្បុែង្រិិល់ែំណឹងរពលមានការររាះតួ។

រប្ជងសយកជរប្្បងសណា្បួយែូំខាងរប្កា្ប៖

● រានចិេ (លំនារំែង្ប)
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រារាង 24. សនិិសុែ (រានចនិ)

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

● រានរចងក
● សថែិតកនាុងភាពរស្ងម្បសា្ង ត់

Admin Setup Lockout (ការចាក់រសា
ការែំរងងងអនាកប្រច់ប្រង)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកេច់សា្ក ត់អនាករប្ចងពីការំូលែំរងងងរៅរពលពាក្យសមា្ង ត់អនាកប្រច់ប្រងប្តូវរានកំណត់។ ជរប្្បងសរនះ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្បរេ។

Master Password Lockout (ការចាក់រសា
ពាក្យសមា្ង ត់រ្ប)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកចិេការោំប្េពាក្យសមា្ង ត់រ្ប ពាក្យសមា្ង ត់ប្រាយថ្សរឹងប្តូវខតរានលុចរចាល ្បុននឹងការកំណត់អាំប្តូវរានផ្្ល ស់ចិូរ។ ជរប្្បងសរនះ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្បរេ។

SMM Security Mitigation (ការកាត់ចនថែយ
សនិិសុែ SMM)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេការការពារចន្ធូរចនថែយសន្ដិសុែ UEFI SMM ចខនថែ្ប។ ជរប្្បងសរនះ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្បរេ។

BIOS_Secure boot options

រារាង 25. ច៊ូតមានសុវតថែិភាព 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេែំរណងរការច៊ូតសុវតថែិភាព
● Secure Boot Enable

ជរប្្បងសរនះ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្បរេ។

្បាូែច៊ូតសុវតថែិភាព អនុញ្ញា តឲ្យអនាកខកខប្ចលក្ខណៈច៊ូតសុវតថែិភាពរែង្បីីអនុញ្ញា តឲ្យមានការបយតៃ្ប្ល ឬការអនុរោ្បហតថែរលខាក្ប្មវិធី UEFI ។
● ្បាូែ Deployed Mode (លំនារំែង្ប)
● ្បាូែសាវនក្ប្ម

ការប្រច់ប្រងប្ោច់ំុំជំនាញ ឲ្យអនាកររបចំំ្បូលរា្ឋ នេិននាន័យររាយប្ោច់ំុំសុវតថែិភាព ករណីប្ចព័ន្ធរៅកនាុង Custom Mode (្បាូែរា្បតប្្បូវការ) ។ រចងកជរប្្បងស Custom Mode ប្តូវរានចិេរា្បលំនារំែង្ប។
ជរប្្បងសទាំងរនះរជា៖
● PK (លំនារំែង្ប)
● KEK

● db

● dbx
ប្ចសិនរចងអនាករចងក Custom Mode (្បាូែផ្ទា ល់ែ្លួន), ជរប្្បងសពាក់ព័ន្ធសប្មាច់ PK, KEK, db និង dbx ចង្ហា ញរងងង។ ជរប្្បងសទាំងរនះរជា៖
● រក្សាេុកកនាុងឯកសារ- រក្សាេុកប្ោច់ំុំរៅកនាុងឯកសារខែលរានរប្ជងសររីសរចស់អនាករប្ចង។
● ជំនួសពីឯកសារ—ជំនួសប្ោច់ំុំចំចេុចីននាន្បួយប្ោច់ំុំ្បួយពីឯកសារខែលរានរប្ជងសររាយអនាករប្ចង
● ចខនថែ្បពីឯកសារ—ចខនថែ្បប្ោច់ំុំ្បួយរៅ្បូលរា្ឋ នេិននាន័យចំចេុចីននាពីឯកសារខែលរានរប្ជងសររាយអនាករប្ចង
● លុច—លុចប្ោច់ំុំខែលរានរប្ជងសររីស
● កំណត់ប្ោច់ំុំទាងំអស់រងងងវិញ—កំណត់រងងងវិញរៅនលំនាំរែង្ប
● លុចប្ោច់ំុំទាងំអស់—លុចប្ោច់ំុំទាំងអស់

ំំណា:ំ រចងអនាកចិេ Custom Mode(្បាូែរា្បតប្្បូវការ)រាល់ការផ្្ល ស់ច្ដូរទាងំអស់ខែលរានរធ្វងរងងងនឹងប្តូវរានលុចរចាល រហងយប្ោច់ំុំនឹងសា្ដ ររៅនការកំណត់លំនាំរែង្ប។

ជរប្្បងសរអប្កង់ចខនថែ្បសប្មាច់ការពារសូហ្វខវរ Intel

រារាង 26. Intel Software Guard Extensions 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

ការរចងក Intel SGX ខិនាករនះកំណត់ឲ្យអនាកិិល់នូវចរិសាថែ នសុវតថែិភាពសប្មាច់ែំរណងរការកូែខែលរក្សា ព័ត៌មានររសងច កនាុងចរិចេៃន OS រោល។

ំុំយកជរប្្បងសណា្បួយខាងរប្កា្ប៖

● រានចិេ
● រានរចងក

28 ការររបចំំប្ចព័ន្ធ



រារាង 26. Intel Software Guard Extensions (រានចន)ិ

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

● Software controlled (ប្រច់ប្រងររាយសូហ្វខវរ)—លំនាំរែង្ប

េំហំអង្គំងចាំចខនថែ្ប ជរប្្បងសរនះកំណត់ SGX Enclave Reserve Memory Size (េំហំអង្គំងចាំចប្្ុបងេុកររាយខងក
SGX)

ំុំយកជរប្្បងសណា្បួយខាងរប្កា្ប៖

● 32 MB

● 64 MB

● 128 MB—លំនារំែង្ប

ការអនុវតិ
រារាង 27. ការអនុវតិ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

Multi Core Support ្បុែង្ររនះចង្ហា ញថ្រតងែំរណងរការរនះ មានសនាូល្បួយ ឬ ទាងំអស់រានរចងក ។ ការអនុវតិៃនក្ប្ម វិធី្បួយំំនួននឹងរធ្វងឲ្យប្ចរសងររងងងន្បួយសនាូលចខនថែ្ប
។

● ទាងំអស់—រា្បលំនារំែង្ប
● 1

● 2

● 3

Intel SpeedStep អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេ្បាូែ Intel SpeedStep រចស់អង្គែំរណងរការ។

● រចងក Intel SpeedStep

ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

C-States Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេសាថែ នភាព្បិនែំរណងរការរចស់អង្គំងចាំចខនថែ្ប។

● សាថែ នភាព C

ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

Intel TurboBoost អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេ្បាូែ Intel TurboBoost រចស់អង្គែំរណងរការ។

● រចងក Intel TurboBoost

ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

Hyper-Thread Control អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេ HyperThreading រៅកនាុងអង្គែំរណងរការ។

● រានចិេ
● រានរចងក—លំនាំរែង្ប

ការប្រច់ប្រងថ្្បពល
រារាង 28. ការប្រច់ប្រងថ្្បពល 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

ការសិារ AC រងងងវិញ កំណត់ពីររចបចខែលប្ចព័ន្ធរេ្លងយតច រៅរពលថ្្បពល AC ប្តូវរានិ្គត់ិ្គង់រងងង វិញ ចនាទា ច់ពីរាំ់ថ្្បពល។ អនាកអាំកំណត់ការសិារ AC រៅ៖
● ចិេ
● រចងកថ្្បរពងល
● សាថែ នភាពថ្្បពលំុងរប្កាយ
ជរប្្បងសរនះ រជាចិេថ្្បពលរា្បលំនាំរែង្បរេ។

ការររបចំំប្ចព័ន្ធ 29



រារាង 28. ការប្រច់ប្រងថ្្បពល (រានចនិ)

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

រចងក Intel Speed Shift Technology
(ចរំចេកវិេ្យាច្ដូររលីនន Intel)

អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេការោំប្េចរំចេកវិេ្យាចិូររលីនន Intel ។ ជរប្្បងស រចងកចរំចេក វិេ្យាចិូររលីនន Intel ប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

Auto On Time កំណត់រពលរវោរែង្បីីរចងកកុំព្យូេ័រររាយស្វ័យប្ចវតិិ។ រពលរវោប្តូវរានរក្សានេប្្បង់ 12 រមាា ងសិង់រារ (រមាា ង នាេី:វិនាេី)។ ផ្្ល ស់ចិូររពលរវោចាច់រិិង្បររាយបយចញចេូលតៃ្ប្លរៅកនាុងប្ចអច់រពលរវោ និង AM/
PM។

ំំណា:ំ លក្ខណៈពិរសសរនះ្បិនែំរណងរការរេ រចងសិននអនាកចិេកុំព្យូេ័ររចស់អនាកររាយរប្ចងកុងរាក់រចងកថ្្បពល ឬឧចករណ៍េច់រ្្លងង ឬរចងសិនន ថ្្បពលស្វ័យប្ចវតិិប្តូវរានកំណត់រៅន ចិេ។

ការប្តួតពិនិត្យការរែកយូរ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់ការប្រច់ប្រងរៅរពល Deep Sleep រចងកែំរណងរការ។
● រានចិេ
● រានរចងករៅកនាុង S5 ចាុរណាោ ះ
● រានរចងករៅកនាុង S4 និង S5
។

USB Wake Support អនុញ្ញា តឲ្យអនាករប្ចងឧចករណ៍ USB រែង្បីីរាស់កុំព្យូេ័រពីការសំងំ។ ជរប្្បងស ‘Enable USB Network Stack’ ប្តូវរានរប្ជងសររីសរា្បលំនារំែង្ប។

រាស់រៅរលង LAN/WWAN ជរប្្បងសរនះអនុញ្ញា តឲ្យកុំព្យូេ័ររចងកពីការចិេ រៅរពលមានសញ្ញា ចញ្្ជ រពិរសសពី LAN។ លក្ខណៈរនះែំរណងរការខតរៅរពលខែលកុំព្យូេ័រប្តូវរានភា្ជ ច់រៅនឹងការិ្គត់ិ្គង់ថ្្បពលអរ្គិសនី។
● ចិេ-្បិនអនុញ្ញា តកា្យប្ចព័ន្ធរចងកែំរណងរការររាយសញ្ញា ចណិាញពិរសសរចស់ LAN រៅរពលខែលបេេួលសញ្ញា រភាោ ំពី LAN ឬ LAN តតខែសេ។
● LAN ឬ WLAN - អនុញ្ញា តកា្យប្ចព័ន្ធែំរណងរការររាយសញ្ញា ពិរសសពី LAN ឬ WLAN តតខែសេ។
● LAN ខតចាុរណាោ ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្ចព័ន្ធែំរណងរការររាយសញ្ញា ចណិាញពិរសស LAN។
● LAN ន្បួយ PXE Boot - សំណុំរាស់ប្តូវរានរិោងរៅប្ចព័ន្ធរា្បសាថែ នភាព S4 ឬ S5 ខែលនឹងរធ្វងឲ្យប្ចព័ន្ធរាស់ និងច៊ូតរៅ PXE ភា្ល ្បៗ។
● WLAN ខតចាុរណាោ ះ - អនុញ្ញា តកា្យប្ចព័ន្ធែំរណងរការររាយសញ្ញា ពិរសស WLAN ។
ជរប្្បងសរនះប្តូវរានចិេរា្បលំនាំរែង្ប។

ចិេ Sleep (ការរែក) អនញ្ញា តឲ្យអនាករាងំែទាច់្បិនរអាយំូលរែក (សាថែ នភាព S3) រៅកនាុងចរិយ៉កាស OS។ ជរប្្បងសរនះប្តូវរានចិេរា្បលំនាំរែង្ប។

លក្ខណៈ Post

រារាង 29. លក្ខណៈ POST 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

សារប្ពមានអារាច់េ័រ ជរប្្បងសរនះអនុញ្ញា តកា្យអនាករប្ជងសររីសថ្រតងប្ចព័ន្ធចង្ហា ញសារប្ពមានឬរេ រពលខែលអនាករប្ចងប្រាស់អារាច់េ័រថ្្បពលណា្បួយ។ ជរប្្បងសរនះប្តូវរានរចងករា្បលំនារំែង្ប។

Numlock LED អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេ្បុែង្រចាក់រសាប្ោច់ំុំរលែ រៅរពលកុំព្យូេ័រចាច់រិិង្ប។ ជរប្្បងសរនះប្តូវរានរចងករា្បលំនាំរែង្ប។

កំហុសកិារំុំ អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេការរាយការណ៍កំហុសកិារំុំ រៅរពលកុំព្យូេ័រចាច់រិិង្ប។ ជរប្្បងស រចងកការរកកំហុសកិារំុំ ប្តូវរានរចងករា្បលំនារំែង្ប។

ច៊ូតរលជាន ជរប្្បងសរនះអនុញ្ញា តឲ្យអនាកចរង្កងនរលីននែំរណងរការច៊ូតររាយរំលងជំហានេចោនា ្បួយំំនួន៖
● Minimal — ប្ចព័ន្ធនឹងែំរណងរការនែ្មីភា្ល ្បៗ, លុះប្រាខត BIOS ប្តូវរានអាច់ខែត, អង្គំងចាបំ្តូវរានផ្្ល ស់ចិូរ ឬ POST ្បុនែំរណងរការ្បិនទាន់ំច់ ។
● Thorough — ប្ចព័ន្ធ្បិនរំលងជំហានណា្បួយរៅកនាុងែំរណងរការច៊ូតរេ ។
● Auto — អនុញ្ញា តឲ្យប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការប្រច់ប្រងការកំណត់រនះ (រនះែំរណងរការខតរពលខែលប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការោំប្េ Simple Boot Flag) ។
ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រៅ Thorough រា្បលំនារំែង្ប។

ពប្ងីករពលរវោ BIOS POST ជរប្្បងសរនះចរង្កងតការពន្យាររពល្បុនច៊ូតចខនថែ្ប។
● 0 វិនាេី (លំនារំែង្ប)
● 5 វិនាេី
● 10 វិនាេី

ងូរហា្គ រពញរអប្កង់ ំរប្្បងសរនះនឹងចង្ហា ញងូរហា្គ រពញរអប្កង់ រចងសិននរូចែតរចស់អនាកប្តូវោនា នឹងរុណភាពចង្ហា ញរចស់រអប្កង់។ ជរប្្បងស រចងកងូរហា្គ រពញរអប្កង់ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្បរេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស ជរប្្បងសរនះរធ្វងឲ្យែំរណងរការច៊ូតផ្្អ កខតកនាុងករណី រៅរពលរករ ងញការប្ពមានអំពីកំហុស។ រប្ជងសយកជរប្្បងសណា្បួយែូំខាងរប្កា្ប៖
● ិិល់ែំណឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស - លំនាំរែង្ប
● ចនិរពលមានការប្ពមាន
● ចនិរពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

30 ការររបចំំប្ចព័ន្ធ



ការោបំ្េនិ្ប្មិតក្ប្ម
រារាង 30. ការោបំ្េនិ្ប្មិតក្ប្ម 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

Virtualization ជរប្្បងសរនះចញ្្ជ ក់ថ្រតង្បាូនីេ័រមាា សុីននិ្ប្មិត (VMM) អាំរប្ចងស្បតថែភាពខិនាករឹងចខនថែ្បខែលិិល់ររាយចរំចេក វិេ្យានិ្ប្មិត Intel ។

● រចងកចរំចេកវិេ្យានិ្ប្មិតរចស់ Intel។

ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

VT សប្មាច់ I/O ផ្ទា ល់ រចងក ឬចិេ្បាូនីេ័រមាា សុីននិ្ប្មិត (VMM) ពីការរប្ចងប្រាស់ស្បតថែភាពហាែខវរចខនថែ្បខែលិ្ដល់ររាយចរំចេក វិេ្យានិ្ប្មិត Intel® សប្មាច់ I/O ផ្ទា ល់។

● រចងក VT សប្មាច់ I/O ផ្ទា ល់

ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

ជរប្្បងសតតខែសេ
រារាង 31. តតខែសេ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

Wireless Device Enable(រចងកឧចករណ៍តតខែសេ) អនុញ្ញា តឲ្យអនាករចងក ឬចិេឧចករណ៍តតខែសេខាងកនាុង។

ជរប្្បងសទាំងរនះរជា៖

● WLAN/WiGig

● ច៊្លូធូស

ជរប្្បងសទាំងអស់ប្តូវរានរចងករា្បលំនាំរែង្ប។

ការខែទាំ
រារាង 32. ការខែទា ំ

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

សា្ល ករសបក្ប្ម ចង្ហា ញសា្ល ករសបក្ប្មរចស់កុំព្យូេ័ររោកអនាក។

សា្ល កប្េព្យ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកចរង្កងតសា្ល កប្េព្យសក្ប្មរចស់ប្ចព័ន្ធ ប្ចសិនរចងសា្ល កប្េព្យសក្ប្ម្បិនទាន់ប្តូវរានកំណត់។ ជរប្្បងសរនះ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្បរេ។

ជរប្្បងសរនះ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្បរេ។

សារ SERR ប្រច់ប្រងយនិការសារ SERR ។ ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្ប។ កាតប្កាហ្វិក្បួយំំនួនទា្បទារឲ្យចិេយនិការសារ SERR ។

ការេមា្ល ក់កប្្បិតថ្នា ក់ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាកហា្វា សក្ប្មវិធីចង្កច់រចស់ប្ចព័ន្ធពី្បុន។

● អនុញ្ញា តកា្យ BIOS េមា្ល ក់ជំនាន់

ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់រា្បលំនាំរែង្ប។

ការលុចេិននាន័យ អនុញ្ញា តឲ្យការលុចរចាលេិននាន័យរំញពីឧចករណ៍ិទាុកខាងកនាុងប្ចកចររាយសុវតថែិភាព។

● លុចរៅរលងការចាច់រិ្ដង្បចនាទា ច់

ជរប្្បងសរនះ ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្បរេ។

ការសិារ BIOS រងងងវិញ ការសិារ BIOS រងងងវិញពីប្រាយថ្សរឹង—ជរប្្បងសរនះប្តូវរានកំណត់ររាយលំនាំរែង្ប។ អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសិារ BIOS ខែលែូំរំញពីហា្វ ល់សរ្វង្្គ ះរៅរលង HDD ឬ USB ខាងរប្ប។

ំំណា:ំ ការសិារ BIOS រងងងវិញពីប្រាយថ្សរឹង ខិនាករនះប្តូវខតរចងក។

ខតងខតអនុវតិពិនិត្យភាពប្តឹ្បប្តូវ—អនុពិនិត្យភាពប្តឹ្បប្តូវរាល់រពលច៊ូត។

កាលចរិរំឆេេៃនការរចងកថ្្បពលែំចូង អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់កាលចរិរំឆេេកាន់កាច់នមាចេ ស់។ ជរប្្បងស កំណត់កាលចរិរំឆេេមាចេ ស់ក្ប្មសិេ្ធ ិ្បិនប្តូវរានកំណត់រា្បលំនារំែង្បរេ។
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កំណត់រហតុប្ចព័ន្ធ
រារាង 33. កំណត់រហតុចណា្ដ ញ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

ប្ពឹតិិការណ៍ BIOS អនុញ្ញា តឲ្យអនាករ្បងល និងលុចប្ពឹតិិការណ៍ POST ៃនការែំរងងងប្ចព័ន្ធ (BIOS)។

ការកំណត់កប្្បិតែ្ពស់
រារាង 34. ការកំណត់កប្្បិតែ្ពស់ 

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ

ASPM អនុញ្ញា តឲ្យអនាកកំណត់កប្្បិត ASPM។
● ស្វ័យប្ចវតិិ (លំនារំែង្ប) - រជាមានេំនាក់េំនងរបងឧចករណ៍ និងែុំ PCI Express រែង្បីីកំណត់្បាូែ ASPM ល្អចំិុតខែលប្តូវរានោបំ្េររាយឧចករណ៍
● រានចិេ - ការប្រច់ប្រងថ្្បពល ASPM ប្តូវរានចិេប្រច់រពលរវោ
● L1 ចាុរណាោ ះ - ការប្រចប្រង់ថ្្បពល ASPM ប្តូវរានកំណត់ឲ្យរប្ចង L1

រុណភាពចង្ហា ញប្ចព័ន្ធ SupportAssist

ជរប្្បងស ចរិយ៉យ
កប្្បិតៃនការសា្ដ ររងងងវិញៃន OS
ររាយស្វ័យប្ចវតិិ

អនុញ្ញា តរអាយអនាកប្រច់ប្រង លំហូរការច៊ូតររាយស្វ័យប្ចវតិិ សប្មាច់ប្ចព័ន្ធ SupportAssist ។ ជរប្្បងសមាន៖
● ចិេ
● 1

● 2 (រានរចងករា្បលំនាំរែង្ប)
● 3

ការសា្ដ ររងងងវិញៃន OS
SupportAssist

អនុញ្ញា តឲ្យអនាកសិាររងងងវិញនូវ SupportAssist OS Recovery (រានរចងកែំរណងរការរា្បលំនាំរែង្ប)។

BIOSConnect BIOSConnect រចងក ឬចិេរសប cloud Service OS រៅរពលអវតិមាន Local OS Recovery (រានរចងករា្បលំនារំែង្ប)។

ការអាច់រែត BIOS

ការអាច់រែត BIOS រៅកនាុង Windows

អំពីកិំចេការរនះ

ប្ចយ័តនា: ប្ចសិនរចង BitLocker ្បិនប្តូវរានផ្្អ ក្បុននឹងអាច់រែត BIOS រេរនាះរៅរពលរប្កាយខែលរោកអនាកច៊ូតប្ចព័ន្ធរងងង វិញ បនឹង្បិនសា្គ ល់កូនរសា BitLocker រេ។ រោកអនាកនឹងប្តូវរានសួរភា្ល ្បៗឲ្យចញចេូលកូនរសាសិាររងងងវិញ រហងយប្ចព័ន្ធនឹងសួរ
ររចបចរនះរៅរពលច៊ូតរងងងវិញ្បិងៗ។ ប្ចសិនរចង កូនរសាសិាររងងងវិញ្បិនសា្គ ល់ រនាះបអាំចណិាលឲ្យរាត់ចង់េិននាន័យ ឬប្តូវែំរងងងប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការរងងង វិញខែល្បិនចារំាំ់។ សប្មាច់ព័ត៌មានចខនថែ្បអំពីប្ចធានចេរនះ សូ្បរ្បងលអតថែចេំំរណះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ំូលរ្បងលររហេំព័រ www.dell.com/support ។
2. ំុំ Product support ។ រៅកនាុងប្ចអច់ Search support បយចញចេូលសា្ល ករសបក្ប្មរចស់កុំព្យូេ័រចស់អនាក ចនាទា ច់្បកំុំរលងពាក្យ Search ។

ំំណា:ំ រចងសិនអនាក្បិនមានសា្ល ករសបក្ប្ម សូ្បរប្ចង្បុែង្រSupportAssist រែង្បីីកំណត់អតិសញ្ញា ណកុំព្យូេ័ររចស់អនាកររាយស្វ័យប្ចវតិិ។ អនាកក៏អាំរប្ចងរលែសមា្គ ល់ិលិតិល ឬខស្វងរក្បាូខឌលកុំព្យូេ័ររចស់អនាកររាយែ្លួនឯងរានខែរ។

3. ំុំរលង ក្ប្មវិធីចញ្្ជ  និងទាញយក ។ ពប្ងីក Find drivers ។
4. រប្ជងសររីសប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការខែលរានែំរងងងរៅរលងកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។
5. រៅកនាុងចញ្ជីធា្ល ក់ំុះ Category សូ្បរប្ជងសររីស BIOS ។
6. រប្ជងសររីសកំខណំុងរប្កាយចំិុតៃន BIOS រហងយំុំ Download រែង្បីីទាញយកឯកសារ BIOS សប្មាច់កុំព្យូេ័ររចស់អនាក។
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7. ចនាទា ច់ពីចញចេច់ការទាញយក សូ្បំូលរៅកាន់ែតឯកសារខែលអនាករានរក្សាេុកឯកសារចំចេុចីននាភាព BIOS ។
8. ំុំរេ្វែងរលងរូចតំណាងឯកសារចំចេុចីននាភាព BIOS និងអនុវតិរា្បការខណនាំរៅរលងរអប្កង់។

សប្មាច់ព័ត៌មានចខនថែ្ប សូ្បរ្បងលអតថែចេ្បូលរា្ឋ នំំរណះែឹង 000124211 រៅ www.dell.com/support ។

ការអាច់រែត BIOS រៅកនាុង Linux និង Ubuntu

រែង្បីីអាច់រែតប្ចព័ន្ធ BIOS រៅរលងកុំព្យូេ័រខែលរានែំរងងងន្បួយ Linux ឬ Ubuntu សូ្បរ្បងលអតថែចេ្បូលរា្ឋ នំំរណះែឹង 000131486 រៅ www.dell.com/support ។

រធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS ររាយរប្ចងប្រាយ USB រៅកនាុង Windows

អំពីកិំចេការរនះ

ប្ចយ័តនា: ប្ចសិនរចង BitLocker ្បិនប្តូវរានផ្្អ ក្បុននឹងអាច់រែត BIOS រេរនាះរៅរពលរប្កាយខែលរោកអនាកច៊ូតប្ចព័ន្ធរងងង វិញ បនឹង្បិនសា្គ ល់កូនរសា BitLocker រេ។ រោកអនាកនឹងប្តូវរានសួរភា្ល ្បៗឲ្យចញចេូលកូនរសាសិាររងងងវិញ រហងយប្ចព័ន្ធនឹងសួរ
ររចបចរនះរៅរពលច៊ូតរងងងវិញ្បិងៗ។ ប្ចសិនរចង កូនរសាសិាររងងងវិញ្បិនសា្គ ល់ រនាះបអាំចណិាលឲ្យរាត់ចង់េិននាន័យ ឬប្តូវែំរងងងប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការរងងង វិញខែល្បិនចារំាំ់។ សប្មាច់ព័ត៌មានចខនថែ្បអំពីប្ចធានចេរនះ សូ្បរ្បងលអតថែចេំំរណះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. អនុវតិរា្បវិធីសា្វសិពីជំហានេី 1 ែល់ជំហានេី 6 រៅកនាុង "ការរធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS រៅកនាុង Windows" រែង្បីីទាញយកឯកសារក្ប្ម វិធីការែំរងងង BIOS ំុងរប្កាយចំិុត។
2. ចរង្កងតប្រាយ USB ្បួយខែលអាំច៊ូតរាន។ សប្មាច់ព័ត៌មានចខនថែ្ប សូ្បរ្បងលអតថែចេំំរណះែឹង្បូលរា្ឋ ន 000145519 រា្បរយៈ www.dell.com/support ។
3. ំ្ប្លងឯកសារក្ប្មវិធីែំរងងង BIOS រៅប្រាយ USB ខែលអាំច៊ូតរាន។
4. ភា្ជ ច់ USB ខែលអាំច៊ូតរានរៅកុំព្យូេ័រខែលប្តូវការការរធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS ។
5. ចាច់រិ្ដង្បកុំព្យូេ័ររងងងវិញ រហងយំុំ F12 ។
6. រប្ជងសររីសប្រាយ USB ពី One Time Boot Menu ។
7. បយចញចេូលរ្ម្ម ះឯកសារក្ប្មវិធីែំរងងង BIOS រហងយំុំ Enter។

BIOS Update Utility ចង្ហា ញរងងង។
8. រធ្វងរា្បការខណនាខំែលចង្ហា ញរៅរលងរអប្កង់រែង្បីីចញចេច់ការរធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS ។

ការអាច់រែត BIOS ពី្បុជានុយច៊ូត F12 One-Time

ការអាច់រែត BIOS ៃនកុំព្យូេ័ររចស់អនាកររាយរប្ចងឯកសារ update.exe BIOS ខែលរានំ្ប្លងរៅប្រាយ FAT32 USB រហងយច៊ូតពី្បុជានុយ F12 One-Time ។

អំពីកិំចេការរនះ

ប្ចយ័តនា: ប្ចសិនរចង BitLocker ្បិនប្តូវរានផ្្អ ក្បុននឹងអាច់រែត BIOS រេរនាះរៅរពលរប្កាយខែលរោកអនាកច៊ូតប្ចព័ន្ធរងងង វិញ បនឹង្បិនសា្គ ល់កូនរសា BitLocker រេ។ រោកអនាកនឹងប្តូវរានសួរភា្ល ្បៗឲ្យចញចេូលកូនរសាសិាររងងងវិញ រហងយប្ចព័ន្ធនឹងសួរ
ររចបចរនះរៅរពលច៊ូតរងងងវិញ្បិងៗ។ ប្ចសិនរចង កូនរសាសិាររងងងវិញ្បិនសា្គ ល់ រនាះបអាំចណិាលឲ្យរាត់ចង់េិននាន័យ ឬប្តូវែំរងងងប្ចព័ន្ធប្ចតិចតិិការរងងង វិញខែល្បិនចារំាំ់។ សប្មាច់ព័ត៌មានចខនថែ្បអំពីប្ចធានចេរនះ សូ្បរ្បងលអតថែចេំំរណះែឹង៖ https://

www.dell.com/support/article/sln153694

ការរធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS

អនាកអាំែំរណងរការឯកសារអាច់ខែត BIOS ពី Windows ររាយរប្ចងប្រាយ USB ខែលអាំច៊ូតរាន ឬអនាកក៏អាំអាច់រែត BIOS ពី្បុជានុយច៊ូត F12 One-Time រៅរលងកុំព្យូេ័រ។

កុំព្យូេ័រ Dell ភាររប្ំងនខែលប្តូវរានចរង្កងតរងងងចនាទា ច់ពីឆ្នា  ំ2012 មានស្បតថែភាពរនះ រហងយអនាកអាំចញ្្ជ ក់រានររាយច៊ូតប្ចព័ន្ធរចស់អនាករៅ្បុជានុយច៊ូត F12 One-Time រែង្បីីរ្បងលថ្រតង BIOS FLASH UPDATE មានចង្ហា ញនជរប្្បងសច៊ូតសប្មាច់កុំព្យូេ័រ
រចស់អនាក។ ប្ចសិនរចងជរប្្បងសប្តូវរានចង្ហា ញរនាះ BIOS ោបំ្េជរប្្បងសរធ្វងចំចេុចីននាភាព BIOS រនះ។

ំំណា:ំ មានខតកុំព្យូេ័រខែលមានជរប្្បងសអាច់ខែត BIOS Flash Update រៅកនាុង្បុជានុយ F12 One-Time Boot រេ រេងចអាំរប្ចង្បុែង្ររនះរាន។

ការអាច់រែតពី្បុជានុយច៊ូត One-Time

រែង្បីីអាច់ខែត BIOS រចស់អនាកពី្បុជានុយច៊ូត F12 One-Time អនាកប្តូវការ៖

● ប្រាយ USB ប្តូវរានសំអាតរៅនប្ចព័ន្ធឯកសារ FAT32 (ឧចករណ៍្បិនចាំរាំ់អាំច៊ូតរានរេ)
● ឯកសារខែលអាំប្ចតិចតិិការ BIOS ខែលអនាករានទាញយកពីររហេំព័ររចស់ Dell Support រហងយំ្ប្លងរៅែតែំចូងៃនប្រាយ USB ។
● អារាច់េ័រថ្្បពល AC ខែលភា្ជ ច់រៅកុំព្យូេ័រ
● ែ្មប្ចព័ន្ធ្បុែង្ររែង្បីីអាច់រែត BIOS

អនុវតិជំហានែូំខាងរប្កា្បរែង្បីីប្ចតិចតិិែំរណងរការអាច់ខែត BIOS ពី្បុជានុយ F12 ៖
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ប្ចយ័តនា: ហា្បចិេប្ចព័ន្ធកនាុងកំងុងរពលែំរណងរការអាច់រែត BIOS ។ កុំព្យួេ័រអាំនឹង្បិនច៊ូតរេ ប្ចសិនរចងអនាកចិេកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ពីសាថែ នភាពចិេថ្្បពល ចញចេូលប្រាយ USB ខែលអនាកំ្ប្លងំូលរៅកនាុងរន្ធ USB រចស់កុំព្យូេ័រ។
2. រចងកកុំព្យូេ័រ រហងយំុំរលងប្ោច់ំុំ F12 រែង្បីីំូលរៅកាន់្បុជានុយច៊ូត One-Time, រប្ជងសររីស BIOS Update ររាយប្ចីរ៉ៅា ស៍ ឬប្ោច់ំុំសញ្ញា ប្ពួញ រួំំុំ Enter ។

្បុជានុយហា្វា ស BIOS ប្តូវរានចង្ហា ញ។
3. សូ្បំុំរលង Flash from file ។
4. រប្ជងសររីសយក external USB device

5. រប្ជងសររីសឯកសារ រួំំុំពីរែងរៅរលងឯកសាររោល រហងយចនាទា ច់្បក Submit។
6. សូ្បំុំ Update BIOS។ កុំព្យូេ័រចាច់រិិង្បរងងង វិញរែង្បីីអាច់រែត BIOS ។
7. កុំព្យូេ័ររនះនឹងចាច់រិិង្បរងងងវិញចនាទា ច់ពីការអាច់រែត BIOS ប្តូវរានចញចេច់។

ពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ររបចំំ
រារាង 35. ពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ររបចំ ំ

ប្ចរ្េពាក្យសមា្ង ត់ ចរិយ៉យ

ពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ ពាក្យសមា្ង ត់ខែលអនាកប្តូវបយចញចេូលរែង្បីីំូលរៅកាន់ប្ចព័ន្ធរចស់អនាក។

ពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងង ពាក្យសមា្ង ត់ខែលអនាកប្តូវបយចញចេូលរែង្បីីំូលរប្ចងនិងរធ្វងការផ្្ល ស់ច្ដូរការកំណត់ BIOS ៃនកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។

អនាកអាំចរង្កងតពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងងរែង្បីីការពារសុវតថែិភាពកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។

ប្ចយ័តនា: ្បុែង្រពាក្យសមា្ង ត់ិ្ដល់ជូននូវសនិិសុែកប្្បិត្បូលរា្ឋ នសប្មាច់េិននាន័យរៅរលងកុំព្យូេ័ររចស់អនាក។

ប្ចយ័តនា: ្បនុសសេប្រច់រូចអាំំូលរប្ចងេិននាន័យខែលរក្សាេុករៅរលងកុំព្យូេ័ររចស់អនាក ប្ចសិនរចងប្បិនរានចាក់រសា ឬេុករចាលររាយោ្ម នការប្ចុងប្ចយ័តនា។

ំំណា:ំ លក្ខណៈពិរសសៃនពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងការែំរងងងប្តូវរានចិេ។

ការកំណត់ពាក្យសមា្ង ត់ររបចំំប្ចព័ន្ធ

រសំកិីតប្្បូវន្បុន

អនាកអាំកំណត់ ពាកក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ ឬអនាកប្រច់ប្រង រៅរពលសថែិតកនាុងសាថែ នភាព ្បិនរានកំណត ់ខតចាុរណាោ ះ។

អំពីកិំចេការរនះ

រែង្បីីំូលរៅែំរងងងប្ចព័ន្ធ សូ្បំុំ F2 ភា្ល ្បៗចនាទា ច់ពីថ្្បពលរចងក ឬច៊ូតរងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រៅកនាុងរអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup រប្ជងសយក System Securityរហងយំុំ Enter។
រអប្កង់ Security ចង្ហា ញរងងង។

2. រប្ជងសយក System/Admin Password រហងយចរង្កងតពាក្យសមា្ង ត់រៅកនាុងំរនា្ល ះេំរនរ ចញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មី ។
រប្ចងការខណនាំែូំខាងរប្កា្បរែង្បីីិ្ដល់ពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ៖
● ពាក្យសមា្ង ត់អាំមានតួអកសេររហូតែល់ 32 តួ។
● ពាក្យសមា្ង ត់្បិនអាំមានរលែចាច់ពី 0 ែល់ 9 រានរេ។
● តួអកសេរតូំខតពីររត់អាំរប្ចងរាន តួអកសេរតូំធំ្បិនប្តូវរានអនុញ្ញា ត។
● មានខតតួអកសេរពិរសសែូំខាងរប្កា្បខែលប្តូវរានអនុញ្ញា ត៖ែកឃ្្ល , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. បយចញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ខែលអនាករានចញចេូល្បុនរៅកនាុងំរនា្ល ះេំរនរ ចញ្្ជ ក់ពាក្យសមា្ង ត់ែ្ម ីរហងយំុំរលងពាក្យ OK។
4. ំុំ Esc រហងយសារ្បួយនឹងរសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់ច្ដូរ។
5. ំុំ Y រែង្បីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់ច្ដូរ។

កុំព្យូេ័រចាច់រិ្ដង្បរងងងវិញ។
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ការលុច ឬផ្្ល ស់ច្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធខែលមានប្សាច់

រសំកិីតប្្បូវន្បុន

ប្តូវធានាថ្ សាថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរានររាះរសារ (រៅកនាុងការែំរងងងប្ចព័ន្ធ) ្បុនព្យាយ៉្បលុច ឬផ្្ល ស់ច្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងងខែលមានប្សាច់។ អនាក្បិនអាំលុច ឬផ្្ល ស់ច្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងងខែលមានប្សាច់រេ ប្ចសិនរចងសាថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់ ប្តូវរាន
ចាក់រសារ។

អំពីកិំចេការរនះ

រែង្បីីំូលរៅ System Setup សូ្បំុំ F2 ភា្ល ្បៗចនាទា ច់ពីថ្្បពលរចងក ឬច៊ូតរងងង វិញ។

តំណាក់កាលទាងំឡាយ

1. រៅកនាុងរអប្កង់ System BIOS ឬ System Setup រប្ជងសយកSystem Securityរហងយំុំ Enter។
រអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្ចព័ន្ធ) ចង្ហា ញរងងង។

2. រៅកនាុងរអប្កង់ System Security (សនិិសុែប្ចព័ន្ធ) រិទាមងផ្ទា ត់ថ្ Password Status (សាថែ នភាពពាក្យសមា្ង ត់) រជា រានររាះរសា។
3. រប្ជងសយក System Password ខក ឬលុចពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធខែលមានប្សាច់ រហងយំុំ Enter ឬ Tab ។
4. រប្ជងសយក Setup Password ខក ឬលុចពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងងខែលមានប្សាច ់រហងយំុំ Enter ឬ Tab ។

ំំណា:ំ ប្ចសិនរចងអនាកផ្្ល ស់ច្ដូរពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ និង/ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងង ំូរចញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ែ្មីរងងង វិញរៅរពលមានការទា្បទារ។ ប្ចសិនរចងអនាកលុចពាក្យសមា្ង ត់ប្ចព័ន្ធ ឬពាក្យសមា្ង ត់ែំរងងង ប្តូវចញ្្ជ ក់ការលុចរៅរពលមានការទា្បទារ។

5. ំុំ Esc រហងយសារ្បួយនឹងរសនាងសុំអនាកឲ្យរក្សាេុកការផ្្ល ស់ច្ដូរ។
6. ំុំ Y រែង្បីីរក្សាេុកការផ្្ល ស់ច្ដូរ រហងយចាករំញពីការែំរងងងប្ចព័ន្ធ។

កុំព្យូេ័រចាច់រិិង្បនែ្មី។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្ចធានចេ :

• ការេំនាក់េំនង្បកប្កុ្បហ៊ុន Dell

ការេំនាក់េំនង្បកប្កុ្បហ៊ុន Dell

រសំកិីតប្្បូវន្បុន

ំំណា:ំ ប្ចសិនរចងអនាកពុំមានអុីនធជាណិត សូ្បខស្វងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងរលង វិក្កយចប្តនវេំនិញ ច័ណោ រវំែចេច់ វិក្កយចប្តេូទាត់ប្រាក ់ឬ ការាងុកិលិតិល Dell ។

អំពីកិំចេការរនះ

Dell ិិល់ជរប្្បងសរសបក្ប្ម និងការជំនួយរា្បេូរស័ពទា និង អុីនធ័រណិត។ ជរប្្បងសរនះមានការខប្ចប្ចួលរា្បប្ចរេស និង ិលិតិល រហងយរសបក្ប្មែ្លះ ពុំមានរៅកខន្លងរចស់អនាករេ ។ រែង្បីីទាក់េង្បក Dell សួរពីការលក់ ជំនួយចរំចេករេស រសបក្ប្មអតិែិជន សូ្ប ៖

តំណាក់កាលទាំងឡាយ

1. ំូលរ្បងលររហេំព័រ Dell.com/support។
2. រប្ជងសយកប្ចរ្េោបំ្េរចស់អនាក។
3. រិទាមងផ្ទា ត់ប្ចរេស ឬតំចន់រៅកនាុងចញ្ជីេមា្ល ក់ Choose a Country/Region (រប្ជងសយកប្ចរេស/តំចន)់ រៅខាងរប្កា្បៃនេំព័ររនះ។
4. រប្ជងសយកតំណរសបក្ប្ម ឬោបំ្េខែលស្បប្សចខិ្អករៅរា្បតប្្បូវការរចស់អនាក។
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