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កំែតអ្ំណ្ ំការប្បុងប្បយរតក និងការប្ពមានប្រាបអ

្ំណ្:ំ កំែតអ្ំណ្បំង្ហា ញពីពរត៌មានសំខានអណដលជួយអកកឡដងមីីឡប្បងប្រាសអ្លិត្លរបសអអកកកា្យកានអណតប្បឡសងរឡងងង។

ប្បយរតក: ការប្បុងប្បយរតកបង្ហា ញនូវការខូ្ខាតធងានអធងារឡៅឡលងហាដណវរ ឬការរាតអបងអេិនកនរយ ឡទាងយប្រាបអពីរឡបបបឡដងមីីឡជបសបងពីបញ្ហា ឡនះ។

ការប្ពមាន: ស្រប្ពមានបង្ហា ញនូវភាពអា្ឡកងតមានននការខូ្ខាតប្េព្យសមីត្តិ ឡប្រាះថាក កអផ្ទា លអខលាួន ឬឡស្ក្តីស្លា បអ។

© 2020 Dell Inc. ឬប្កុមទា៊ំនបំប្តសម្ពរន្ធរបសអខលាួន។ រក្សាសិេ្ធិប្បបអយាា ង។ Dell, EMC និងនិម្មិតសញ្្ញ ពាែិជជាកម្មឡ្សេងឡេបតបជាននិម្មិតសញ្្ញ ពាែិជជាកម្មរបសអប្កុមទា៊ំន Dell Inc. ឬប្កុមទា៊ំនបំប្តសម្ពរន្ធរបសអខលាទន។ និម្មិតសញ្្ញ ពាែិជជាកម្មឡ្សេងឡេបតអា្ននិម្មិតសញ្្ញ
ពាែិជជាកម្មននមាចេ សអកម្មសិេ្ធិឡរបងខលាួន។



ដំឡងងងកំំព្យទេរររបសអអកក
1. ភាជា បអកា្ត រ្ំ្ និងឡ៉ៅា ស៍។

2. ភាជា បអឡៅបណ្្ត ញរបសអអកកឡរាយឡប្បងណខសេ។

1
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3. ភាជា បអឡៅឡអប្កងអ

4. ភាជា បអណខសេថាមព។
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5. ្ំ្ប៊ូតំងថាមពល។
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6. សូមអនំវត្តតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កងអឡដងមីីបញចេបអការដំឡងងង Windows ៖
a. ភាជា បអឡៅបណ្្ដ ញ។

b. ្ូលបែនី Microsoft របសអអកក ឬបឡងកាងតបែនីថ្មីមួយ។
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7. ណស្វងរកកម្ម វិធី Dell ។

តារាង 1. ណស្វងរកកម្ម វិធី Dell

្ំះឡ្ម្ម ះកំំព្យទេរររបសអអកក

ជំនួយ និងការរាំប្េពីប្កុមទា៊ំន Dell

SupportAssist —ពិនិត្យឡមងល និងអាបអឡដតកំំព្យទេរររបសអអកក
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េិដ្ឋភាពេូឡៅអំពីតួ

េិដ្ឋភាពខាងមំខប្បពរន្ធ

1. ប៊ូតំងថាមពល/ឡ្លាងង LED ស្ថា នភាពថាមពល 2. ពនលាជាឡ្លាងងបញ្ជា កអសកម្មភាពប្រាយថាសរឹង
3. ឧបករែ៍អានកាតអង្គ្ងចាំ 4. ឧបករែ៍ភាជា បអអូឌីយាូស្កល/មីប្កទទា្វទន
5. រន្ធ USB ជំនានអ 3.1 ្ំនួន 1 (2) 6. ប្រាយអំបេិក

2
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េិដ្ឋភាពខាងឡប្កាយប្បពរន្ធ

1. រន្ធណខសេ្ូល 2. រន្ធណខសេឡ្ញ
3. រន្ធមីប្កទទា្វទន 4. រន្ធ VGA

5. រន្ធ HDMI 6. រន្ធ USB 2.0 (4)

7. ស្លា កឡសបកម្ម 8. រន្ធឡរាតបនទាះកាតបណនថាម
9. រន្ធឧបករែ៍ភាជា បអថាមពល 10. ពនលាជាឡ្លាងងវិភាបបញ្ហា ថាមពល
11. រន្ធសំវតថាិភាព Kensington 12. រន្ធបណ្្ដ ញ
13. រង្វងអចាកអឡស្បនទាះ 1 14. រង្វងអចាកអឡស្បនទាះ 2
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លក្ខែៈណ្កកបឡ្ចេកឡេស
្ំណ្:ំ ការ្្តលអឡអាយទាំងឡនះអា្ណប្បប្បួលតាមតំបនអ ។ លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសខាងឡប្កាមឡនះប្រានអណតនការតប្មទវឡរាយ្្បាបអឡដងមីីភាជា បអនមួយកំំព្យទេរររបសអអកកបាំឡណ្ោ ះ។ សប្មាបអពរត៌មានបណនថាមស្តីពីការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធកំំព្យទេរររបសអអកក សូម្ូលឡៅ Help and Support

ឡៅកកុងប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការ Windows របសអអកកឡទាងយឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡដងមីីឡមងលពរត៌មានអំពីកំំព្យទេរររបសអអកក។

ប្បធានបេ :

• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតរូបរាងខាងឡប្ៅ
• ពរត៌មានអំពីប្បពរន្ធមាា សំីន
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ
• ប្បពរន្ធដំឡែងរការ
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអង្គ្ងចាំ
• រន្ធ និងឧបករែ៍ភាជា បអ
• េំនាកអេំនង
• វីឡដអូ
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអូឌីយាូ
• ការរក្សាេំក
• លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសស្តីពីអង្គ្្គតអ្្គងអថាមពល
• ហាដណវរសន្តិសំខ
• ការអនំវត្តបេបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថា ន

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតរូបរាងខាងឡប្ៅ
តារាង 2. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតរូបរាងខាងឡប្ៅ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

កម្ពសអ 11.4 អំីញ (290 មម)

េេឹង 3.6 អំីញ (92.6 មម)

ជឡប្៉ៅ 11.5 អំីញ (293 មម)

េមងានអ 19.7 ឡផ្ន (4.8 បក)

ពរត៌មានអំពីប្បពរន្ធមាា សំីន
តារាង 3. ពរត៌មានអំពីប្បពរន្ធមាា សំីន

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

សំែំំឈីប Intel B365

េេឹងណខសេភាជា បអ DRAM 64-bit

FLASH EPROM 256 Mbit

PCIe clock bus 100 Mhz

ឡ្វទា្វកងអបឹសខាងឡប្ៅ DMI 3.0-8GT/s

3
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លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអង្គ្ងចាំ
្ំណ្:ំ ្ំនួនអង្គដំឡែងរការមិនណមននរង្្វ សអននការដំឡែងរការឡេ។ ការមានអង្គដំឡែងរការអា្មានការផ្លា សអប្តទរ និងអា្ណប្បប្បួលតាមតំបនអ/ប្បឡេស។

ប្បពរន្ធដំឡែងរការ
ប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការណដលរានរាបំ្េ៖

• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu
• Windows 10 national academy

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអង្គ្ងចាំ
តារាង 4. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធអង្គ្ងចាំអបីបរមា 4 GB

ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ 2

រានរាបំ្េអង្គ្ងចាំអតិបរមាកកុងមួយរន្ធ • ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធរន្ធ 1 ៖ 4 GB
• ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធរន្ធ 2 ៖ 8 GB
• ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធរន្ធ 3 ៖ 16 GB

ជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ • 4 GB (4 GB x 1)
• 8 GB (4 GB x 2 ឬ 8 GB x 1)
• 12 GB (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)
• 16 GB (8 GB x 2 ឬ 16 GB x1)
• 24 GB (8 GB x 1+16 GB x1)
• 32 GB (16 GB x 2)

្ំណ្:ំ មាូឌំលអង្គ្ងចាបំជានឡប្បងងណដលអា្ជំនួសរានឡរាយអតិថិជន (CRU) ឡទាងយបអា្អាបអឡប្កតរាន។

ប្បឡ្េ ឆាណនលឡេ្វ DDR4

ឡលីងន • ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធឡលីងន 1 ៖ Intel i5/i7 ជំនានអេី 9 បជា 2666 MHz
• ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធឡលីងន 2 ៖ Intel i3/Intel Pentium Gold/Intel Celeron ជំនានអេ ី9

បជា 2400MHz

រន្ធ និងឧបករែ៍ភាជា បអ
តារាង 5. រន្ធ និងឧបករែ៍ភាជា បអខាងឡប្ៅ

បរិយាយ តនមលា

ខាងឡប្ៅ៖

បណ្្ត ញ រន្ធ RJ-45 មួយ

USB • រន្ធ USB 3.1 ជំនានអេី 1 ្ំនួនពីរ
• រន្ធ USB 2.0 ្ំនួនបួន
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តារាង 5. រន្ធ និងឧបករែ៍ភាជា បអខាងឡប្ៅ(រានបន្ត)

បរិយាយ តនមលា

អូឌីយាូ រន្ធកាសមួយ (កាសប្តឡ្បក និងមីប្កទទា្វទនរួមបញចេទលរាក ) និងរន្ធ្ូល/រន្ធឡ្ញ/រន្ធមីប្កទទា្វទន

វីឡដអូ រន្ធ HDMI 1.4b មួយ និងរន្ធ VGA មួយ

ឧបករែ៍អានកាតឡមឡឌប រន្ធកាត SD ្ំនួនមួយ

រន្ធដំំបំណបក មិនរាបំ្េ

រន្ធអារាបអេររថាមពល NA

សន្តិសំខ NA

កាត Express មិនរាបំ្េ

ឧបករែ៍អានស្្ម តកាត មិនរាបំ្េ

រន្ធចាសអៗ មិនរាបំ្េ

កាតមាូឌំលអត្តសញ្្ញ ែអកកឡប្បងប្រាសអមីប្បទ (uSIM) មិនរាបំ្េ

តារាង 6. រន្ធ និងឧបករែ៍ភាជា បអ

បរិយាយ តនមលា

ខាងកកុង៖

ការពប្ងីក រន្ធកាតពប្ងីកបណនថាម PCIex16 ្ំនួនមួយ និងរន្ធកាតពប្ងីកបណនថាម PCIex1 ្ំនួនមួយ។

រន្ធ mSATA មិនមាន

រន្ធ SATA រន្ធ SATA ្ំនួនមួយសប្មាបអ HDD 3.5 អំីញ (ឬរន្ធ SATA ្ំនួនពីរសប្មាបអ HDD 2.5 អំីញ) និងរន្ធ
SATA ្ំនួនមួយសប្មាបអ ODD ។

M.2 • រន្ធ M.2 2230 ្ំនួនមួយ សប្មាបអកាត WiFi និងប៊លាទធូសរួមបញចេទលរាក
• រន្ធ M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយសប្មាបអប្រាយស្ថា នភាពរឹង SATA

្ំណ្:ំ ឡដងមីីណស្វងយលអបណនថាមអំពីលក្ខែៈពិឡសសននប្បឡ្េកាតប្បឡ្េ M.2 សូមឡមងលអតថាបេមូលរា្ឋ ន្ំឡែះដឹង
SLN301626 ។

េំនាកអេំនង

អំីសជារែិត
តារាង 7. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសអំីសជារែិត

បរិយាយ តនមលា

ឡលខមាូណដល ឧបកែ៍បញ្ជា អំីសជារែិត REALTEK RTL8111H PCI-e Gigabit

អប្តាបញជាទន 10/100/1000

មាូឌំលឥតណខសេ
តារាង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌំលឥតណខសេ

បរិយាយ តនមលា

ឡលខមាូណដល Qualcomm DW1707

អប្តាបញជាទន រទាូតដលអ 150 Mbps
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តារាង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសមាូឌំលឥតណខសេ(រានបន្ត)

បរិយាយ តនមលា

បងអឡប្បកងអណដលរានរាំប្េ 2.4 GHz

ស្តងអរារឥតណខសេ WiFi 802.11b/g/n

ការអំិនប្បីប • 64-bit/128-bit WEP
• AES-CCMP
• TKIP

ប៊លាទធូស ប៊លាទធូស 4.0

វីឡដអូ
តារាង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសលម្អិតណ្កកប្កាទា្វិករា្អ

ប្កាទា្វិករា្អ

ឧបករែ៍បញ្ជា ការរាបំ្េឡអប្កងអខាងឡប្ៅ េំទាំអង្គ្ងចាំ ប្បឡ្េអង្គ្ងចាំ

NVIDIA GT730LP 1*HDMI/1*DVI-D 2 GB GDDR5

តារាង 10. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកប្កាទា្វិកនបអ

ប្កាទា្វិកនបអ

ឧបករែ៍បញ្ជា ការរាបំ្េឡអប្កងអខាងឡប្ៅ េំទាំអង្គ្ងចាំ អង្គដំឡែងរការ

ប្កាទា្វិក Intel UHD 630 រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួនមួយ អង្គ្ងចាំប្បពរន្ធណដលរានណ្ករំណលក Intel Core i3/i5/i7 ជំនានអេី
8/9

Intel UHD 610 Graphics រន្ធ HDMI 1.4b ្ំនួនមួយ អង្គ្ងចាំប្បពរន្ធណដលរានណ្ករំណលក Intel Cel, PDC

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអូឌីយាូ
តារាង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអូឌីយាូ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍បញ្ជា Waves MaxxAudio Pro

ប្បឡ្េ អូឌីយាូកប្មិតខ្ពសអបួនឆាណនល

អន្តរមំខ • រន្ធ្ូល រន្ធឡ្ញ និងមីប្កទទា្វទនរាបំ្េសំឡងងជំំ វិញ 5.1
• ឧរាលររបំែភាពខ្ពសអ
• កាសឡស្តរីអូ/មីប្កទទា្វទន រួមបញចេទលរាក

្ំណ្:ំ មិនមានឧរាលររខាងកកុង

ការរក្សាេំក
កំំព្យទេរររបសអអកករាបំ្េការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធណ្មួយដូ្ខាងឡប្កាម៖

• ប្រាយថាសរឹង 3.5 អំីញ ្ំនួនមួយ។
• ប្រាយស្ថា នភាពរឹង SATA M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយ
• ប្រាយថាសរឹង 3.5 អំីញ ្ំនួនមួយ និងប្រាយស្ថា នភាពរឹង SATA M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយ
• ប្រាយថាសរឹង 2.5 អំីញ្ំនួនមួយ (ឬពីរ) និងប្រាយស្ថា នភាពរឹង M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយ
• ប្រាយបឋមរបសអកំំព្យទេរររបសអអកកខំសៗរាក នមួយការកំែតអននឧបករែ៍្ទាុក។ នមួយនឹងប្រាយ M.2 ឡនាះប្រាយ M.2 បជានប្រាយបឋមឡទាងយសប្មាបអកំំព្យួេររណដលរា្ម នប្រាយ M.2 ឡនាះប្រាយថាសរឹង 3.5 អំីញ (ឬ 2.5 អំីញ) បជានប្រាយបឋម។
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តារាង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្កកអង្គ្ទាុក

ប្បឡ្េអង្គ្ទាុក ប្បឡ្េអំីនធជាឡទា្វស

ប្រាយថាសរឹង 3.5 អំីញ ្ំនួនមួយ SATA AHCI រទាូតដលអ 6 Gbps

ប្រាយថាសរឹង 2.5 អំីញ ្ំនួនពីរ SATA AHCI រទាូតដលអ 6 Gbps

ប្រាយស្ថា នភាពរឹង M.2 2230/2280 ្ំនួនមួយ SATA AHCI រទាូតដលអ 6 Gbps

ប្រាយ DVD-RW រាងឡស្តងង 9.5 មម ្ំនួនមួយ SATA AHCI រទាូតដលអ 1.5 Gbps

លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសស្តីពីអង្គ្្គតអ្្គងអថាមពល
តារាង 13. អង្គ្្គតអ្្គងអថាមពល

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

កមាលា ងំវូលឡ្លាងង្ូល 100-240VAC, 200-240VAC, 50–60 Hz

បា តអ • 200 W APFC វាំលខ្ពសអ
• 200 W APFC 100V-240V េំទាំឡពញ
• 200 W EPA សំរិេ្ធ

ហាដណវរសន្តិសំខ
តារាង 14. ហាដណវរសន្តិសំខ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

HW សន្តិសំខ • េិនកនរយលំបតាមរយៈ BIOS (លំបឡរាយសំវតថាិភាព)
• ការរាបំ្េភាក កអង្រ Computrace BIOS – រាបំ្េទាំង Computrace និង Proactive

Systems Management
• TPM 2.0 រា្អ (នជឡប្មងស)
• BIOS បិេ TPM (សប្មាបអ្ិនបាំឡណ្ោ ះ)

ការអនំវត្តបេបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថា ន
តារាង 15. ការអនំវត្តបេបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថា ន

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្ជា កអលម្អិតណ្កកបឡ្ចេកឡេស

ការអនំវត្តបេបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថា ន • ផ្កា យថាមពល 7.1 (មានណតឡៅកកុងការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធណដលរានឡប្ជងសឡរីសបាំឡណ្ោ ះ)
• មាា ក FCC, UL
• 1 លាន Hr MTBF (សប្មាបអណត្ិន, Post-RTS)

កប្មិតសីតំែហា ភាព • ប្បតិបត្តិការ៖ 10°C ឡៅ 35°C (50°F ឡៅ 95°F)
• រក្សាេំក៖ –40°C ឡៅ 65°C (–40°F ឡៅ 149°F)

សំឡែងមណដលទាកអេង • ប្បតិបត្តិការ៖ 20% ឡៅ 80% (*សីតំែហា ភាព្ំនំ្សឡនសេងមអតិ = 26°C) (មិនកក)
• រក្សាេំក៖ 5% ឡៅដលអ 95% (+សីតំែហា ភាព្ំនំ្សឡនសេងមអតិ = 33°C) (មិនកក)

កប្មិតបាះពាលអមានកកុងខ្យលអ G1 ដូ្កំែតអឡរាយ ISA-S71.04-1985

រំញររ រំញររ (អតិបរមា)*៖ ប្បតិបត្តិការ=0.26 GRMS; រក្សាេំក=1.37 GRMS

ការរឡង្គង រឡង្គង (អតិបរមា) ៖ ប្បតិបត្តិការ=40 G†; រក្សាេំក=105 G‡
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ការដំឡងងងប្បពរន្ធ
ការដំឡងងងប្បពរន្ធឲ្យអកកប្បបអប្បងហាដណវរ និងជឡប្មងសកប្មិត BIOS នកអលាកអ។ ពីការកំែតអប្បពរន្ធ អកកអា្៖

• ផ្លា សអប្ដទរការកំែតអ NVRAM បនាទា បអពីអកកបណនថាម ឬយកហាតណវរឡ្ញ
• ឡមងលការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធហាតណវរប្បពរន្ធ
• ឡបងក ឬបិេឧបករែ៍រួមបញចេទលរាក
• កំែតអកប្មិតប្បបអប្បងដំឡែងរការ និងថាមពល
• ប្បបអប្បងសន្តិសំខកំំព្យទេរររបសអអកក

ប្បធានបេ :

• ការ្ូលឡប្បង System Setup (ការឡរបប្ំប្បពរន្ធ)
• ប្រាបអ្ំ្រំករក
• ជឡប្មងសដំឡងងងប្បពរន្ធ
• ការអាបអឡដត BIOS ឡៅកកុង Windows
• ពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអឡរបប្ំ

ការ្ូលឡប្បង System Setup (ការឡរបប្ំប្បពរន្ធ)
1. ឡបងក (ចាបអឡ្្តងមឡបងកឡងងងវិញ)កំំព្យទេរររបសអអកក ។
2. ឡៅឡពលណដលនិមិត្តិសញ្្ញ  Dell ឡល្ឡងងង សូម្ំ្ F2 ភាលា ម។

េំពររតឡមលាងងប្បពរន្ធប្តទវរានបង្ហា ញ។

្ំណ្:ំ ប្បសិនឡបងឡលាកអកកចាយំូរឡទាងយនិមិត្តិសញ្្ញ របសអប្បពរន្ធដំឡែងរការប្តទវរានបង្ហា ញ ចារំទាូតដលអឡលាកអកកឡញងញ Desktop។ បនាទា បអមកបិេរឺក៏ឡបងកកំំព្យទេររឡងងង វិញឡទាងយស្កលីងម្តងឡេបត។

្ំណ្:ំ បនាទា បអពីនិមិត្តិសញ្្ញ  របស Dell ឡលាតមក, ឡលាកអកកអា្្ំ្ F12 ឡទាងយឡប្ជងសឡរីស BIOS setup (ការតឡមលាងងBIOS)។

ប្រាបអ្ំ្រំករក
តារាងខាងឡប្កាមបង្ហា ញអំពីប្រាបអ្ំ្រំកកកុងការដំឡងងងប្បពរន្ធ។

្ំណ្:ំ ្ំឡពាះជឡប្មងស System Setup (ដំឡងងងប្បពរន្ធ) ភាបឡប្្ងន ការផ្លា សអប្ដទរណដលអកកឡធ្វងប្តទវរានថតេំក បាំណន្តមិនទានអមានប្បសិេ្ធភាពឡេលំះប្តាណតអកកចាបអឡ្្ដងមប្បពរន្ធឡងងងវិញ។

តារាង 16. ប្រាបអ្ំ្រំករក

ប្រាបអ្ំ្ Navigation (រំករក)

Up arrow (ប្ពួញឡងងងឡលង) ផ្លា សអេីឡៅកានអកណនលាងពីមំន។

Down arrow (ប្ពួញ្ំះឡប្កាម) ផ្លា សអេីឡៅកានអកណនលាងបនាទា បអ។

<Enter> (បញចេទល) អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡប្ជងសយកតនមលាឡៅកកុងកណនលាងណដលរានឡប្ជងសឡរីស (ប្បសិនឡបងមាន) ឬអនំវត្តតាមតំែឡៅកកុងកណនលាងឡនាះ។

Spacebar (ររារដកឃ្លា ) ពប្ងីក ឬបប្ងួមបញជាីេមាលា កអ ប្បសិនឡបងមាន។

<Tab> (ឡថប) ផ្លា សអេីឡៅន្ទាឡផ្្ត តបនាទា បអ។
្ំណ្:ំ សប្មាបអណតកម្ម វិធីរំករកប្កាទា្វិកស្ដងអរារបាំឡណ្ោ ះ។

<Esc> បន្ដឡៅេំពររបនាទា បអរទាូតដលអអកកពិនិត្យឡមងលឡអប្កងអសំខានអ។ ្ំ្ <Esc> ឡៅកកុងឡអប្កងអសំខានអបង្ហា ញស្រមួយថា អកកប្តទវរក្សាការផ្លា សអប្ដទរណ្មួយភាលា មៗ និងចាបអឡ្្ដងមប្បពរន្ធឡងងងវិញ។

<F1> បង្ហា ញឯកស្រជំនួយ System Setup (ដំឡងងងប្បពរន្ធ)។
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ជឡប្មងសដំឡងងងប្បពរន្ធ
្ំណ្:ំ អាប្សរយឡលង ឡទាងយនិងឧបករែ៍ណដលរានតឡមលាងងរបសអប ឧបករែ៍ណដលរានរាយកកុងណ្កកឡនះអា្ ឬមិនអា្មាន។

ជឡប្មងសឡអប្កងអេូឡៅ
ណ្កកឡនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិឡសសរបសអហាដណវរសំខានអរបសអកំំព្យទេរររបសអអកក។

ជឡប្មងស បរិយាយ
ពរត៌មានអំពីប្បពរន្ធមាា សំីន • ពរត៌មានអំពីប្បពរន្ធ៖ កំណែឡអប្កងអ BIOS, ស្លា កឡសបកម្ម, ស្លា កប្េព្យសកម្ម, ស្លា កកានអកាបអ, កាលបរិឡ្ឆេេកានអកាបអ, កាលបរិឡ្ឆេេ្លិត និងឡលខកូដឡសបកម្មរទារស។

• ពរត៌មានអំពីអង្គ្ងចា៖ំ បង្ហា ញអង្គ្ងចាឡំអប្កងអរានដំឡងងង អង្គ្ងចាអំា្ឡប្បងរាន ឡលីងនអង្គ្ងចា ំមាូដឆាណនលអង្គ្ងចា ំបឡ្ចេក វិេ្យាអង្គ្ងចាំ េំទាំ DIMM 1, េំទាំ DIMM 2។
• ពរត៌មានអំពីអង្គដំឡែងរការ៖ បង្ហា ញពីប្បឡ្េអង្គដំឡែងរការ ្ំនួនសកទល ឡលខសមា្គ លអអង្គដំឡែងរការ ឡលីងនឡមាា ងប្ចេុបីនក ឡលីងនអបីបរមា ឡលីងនអតិបរមា ឃ្លា ំងសមាងា តអរបសអអង្គដំឡែងរការ L2, ឃ្លា ំងសមាងា តអរបសអអង្គដំឡែងរការ L3,

សមតថាភាព HT, និងបឡ្ចេកវិេ្យា 64-Bit ។
• ពរត៌មានអំពីឧបករែ៍ ៖ បង្ហា ញពីឡអប្កងអប្រាយថាសរឹង្មីង SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3, អាសយរា្ឋ ន LOM MAC ឧបករែ៍បញ្ជា វីឡដអូ ឧបករែ៍បញ្ជា អូឌីយា ូឧបករែ៍

WiFi M.2PCIe SSD-0, ឧបកែ៍ Dock eSATA កំណែវីឡដអូ BIOS អង្គ្ងចាំវីឡដអូ ប្បឡ្េផ្ទា ងំ បំែភាពបង្ហា ញឡដងម ឧបករែ ៍WiGig ឧបករែ៍្លរត ឧបករែ៍បលា៊ទធូស។

លំរាបអប៊ូត លំរាបអប៊ូត អនំញ្្ញ តឲ្យអកកផ្លា សអប្តទរលំរាបអណដលកំំព្យទេររព្យាយាមណស្វងរកប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• អកកប្បបអប្បង Windows
• PEBOOT

ជឡប្មងសទាំងអសអប្តទវរានពិនិត្យតាមលំនាឡំដងម ។ អកកក៏អា្ឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសណ្មួយ ឬប្ដទរលំរាបអប៊ូតឡងងង វិញ។

ជឡប្មងសបញជាីប៊ូត ណតងណតឲ្យអកកប្ដទរបញជាីជឡប្មងសប៊ូត៖

• ចាសអ
• UEFI (លំនាំឡដងម)

ជឡប្មងសប៊ូតកប្មិតខ្ពសអ ជឡប្មងសឡនះឲ្យអកកនូវជឡប្មងសបែនា ROMs ដំឡែងរការរាន។

• តាមលំនាំឡដងម ឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាសអៗ ប្តទវរានឡបងក
• ជឡប្មងសឡនះឲ្យអកកនូវជឡប្មងសបែនា ROMs ដំឡែងរការរាន។ តាមលំនាំឡដងម ឡបងក Attemot Legacy Boot ប្តទវរានបិេ។

។

សន្ដិសំខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI ជឡប្មងសឡនះពិនិត្យថាឡតងប្បពរន្ធនឹងឲ្យអកកឡប្បងប្រាសអបញចេទលពាក្យសមាងា តអអកកប្បបអប្បង (ប្បសិនឡបងកំែតអ) ឡៅឡពលកំពំងប៊ូត UEFI ពីមំជានំយប៊ូត F12 ឬអតអ

• ណតងណតឡលងកណលង HDD ខាងកកុង (លំនាឡំដងម)
• ននិ្ចេ
• មិនណដល

Date/Time អនំញ្្ញ តឲ្យអកកផ្លា សអប្ដទរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡវលា។

ជឡប្មងសឡអប្កងអននការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធប្បពរន្ធ
ជឡប្មងស បរិយាយ
NIC រួម ឲ្យអកកកំែតអឧបករែ៍បញ្ជា បណ្្ដ ញរួម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• ឡបងកបណ្្ដ ញ w/PXE ៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

SATA Operation អនំញ្្ញ តឲ្យអកកកំែតអឧបករែ៍បញ្ជា ប្រាយថាសរឹង SATA ខាងកកុង។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• រានបិេ
• AHCI
• RAID ឡបងក(លំនាឡំដងម)

Drives អកកកំែតអប្រាយ SATA ឡៅឡលងផ្ទា ងំ។ ប្រាយទាំងអសអប្តទវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• SATA-0
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• SATA-1
• SATA-2
• SATA-3

SMART Reporting ណ្កកឡនះប្បបអប្បងទាងំបញ្ហា ប្រាយថាសរឹងសប្មាបអប្រាយរួមណដលប្តទវរានបង្ហា ញឡៅឡពលកំពំងចាបអឡ្្ដងមប្បពរន្ធ។ បឡ្ចេក វិេ្យាឡនះនណ្កកននលក្ខែៈពិឡសសលម្អិតរបសអ SMART (បឡ្ចេកវិេ្យារាយការែ៍ និងវិភាបតាមរានខលាួនឯង) ។ ជឡប្មងសឡនះ
ប្តទវរានបិេតាមលំនាឡំដងម។

• ឡបងកការរាយការែ៍ស្្ម ត

ការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធ USB មំខង្រឡនះកំែតអឧបករែ៍បញ្ជា  USB រួម។ ប្បសិនឡបង Boot Support រានឡបងកដំឡែងរការ ប្បពរន្ធឡនះប្តទវរានអនំញ្្ញ តឲ្យប៊ូតប្បឡ្េណ្មួយននឧបករែ៍្ទាុក USB (HDD, កូនឡស្អង្គ្ងចា,ំ ថាសេនអ)។

ឡបងសិនប្្ក USB ប្តទវរានឡបងក ឧបករែ៍ណដលភាជា បអឡៅប្្កឡនះនឹងប្តទវរានឡបងក និងអា្ឡប្បងរានសប្មាបអ OS។

ប្បសិនឡបងប្្ក USB ប្តទវរានបិេ ប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការមិនអា្ឡមងលឡញងញឧបករែ៍ណ្មួយណដលភាជា បអឡៅនឹងប្្កឡនះឡេ។

• ឡបងក USB ការរាបំ្េប៊ូត (លំនាំឡដងម)
• ឡបងករន្ធ USB ខាងមំខ(លំនាំឡដងម)
• ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្កាយ (លំនាឡំដងម)

្ំណ្:ំ កា្ត រ្ំ្ USB និងកែ្ដុ រ ណតងណតដំឡែងរការឡៅកកុងការដំឡងងង BIOS ឡរាយមិនបិតពីការកំែតអទាំងឡនះ។

ការកំែតអ USB ខាងមំខ ណ្កកឡនះឡបងក ឬបិេការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធ USB ខាងមំខ

• រន្ធខាងមំខ 1 (ឡប្កាមខាងស្្ត ំ)* (លំនាឡំដងម)
• រន្ធខាងមំខ 2 (ឡប្កាមខាងឡ្្វង)* (លំនាំឡដងម)

* បង្ហា ញសញ្្ញ រន្ធ USB 3.0

ការកំែតអ USB ខាងឡប្កាយ ណ្កកឡនះឡបងក ឬបិេការកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធ USB ខាងមំខ

• រន្ធខាងឡប្កាយ 1
• រន្ធខាងឡប្កាយ 2
• រន្ធខាងឡប្កាយ 3 (w/RJ-45)
• រន្ធខាងឡប្កាយ 4 (w/RJ-45)

* បង្ហា ញសញ្្ញ រន្ធ USB 3.0

អូឌីយាូ មំខង្រឡនះឡបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្ជា អូឌីយូរួម តាមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសឡបងកអូឌីយូ ប្តទវរានឡប្ជងសឡរីស។

Miscellaneous
Devices

អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេដំឡែងរការកាតឌីជីថលសំវតថាិភាព (SD) (លំនាំឡដងម)។

ជឡប្មងសឡអប្កងអ វីឡដអូ
ជឡប្មងស បរិយាយ
ឡអប្កងអ្មីង ជឡប្មងសឡនះកំែតអថាឧបករែ៍បញ្ជា វីឡដអូមួយណ្កាលា យនឡអប្កងអ្មីងឡៅឡពលឧបករែ៍បញ្ជា ឡប្្ងនមានឡៅកកុងប្បពរន្ធ

• ស្វរយប្បវត្តិ៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។
• Intel HD Graphics

ជឡប្មងសឡអប្កងអសន្តិសំខ
ជឡប្មងស បរិយាយ
Admin Password អនំញ្្ញ តឲ្យអកកកំែតអ ផ្លា សអប្ដទរ ឬលំបពាក្យសមាងា តអអកកប្បបអប្បង (admin)។

្ំណ្:ំ អកកប្តទវណតកំែតអពាក្យសមាងា តអអកកប្បបអប្បងមំននឹងកំែតអពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ ឬពាក្យសមាងា តអប្រាយថាសរឹង។ ការលំបពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធឡរាយស្វរយប្បវត្តិនឹងលំបពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអប្រាយថាសរឹង។

្ំណ្:ំ ការផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអឡនបជរយមានប្បសិេ្ធភាពភាលា មៗ។

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ មិនរានកំែតអ

System Password អនំញ្្ញ តឲ្យអកកកំែតអ ផ្លា សអប្ដទរ ឬលំបពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ។
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្ំណ្:ំ ការផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអឡនបជរយមានប្បសិេ្ធភាពភាលា មៗ។

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ មិនរានកំែតអ

ពាក្យសមាងា តអ HDD-0 SDD
ខាងកកុង

អា្ឲ្យអកកកំែតអ ផ្លា សអប្ដទរ ឬលំបពាក្យសមាងា តអឡៅឡលងប្រាយថាសរឹងខាងកកុងរបសអប្បពរន្ធរាន។

្ំណ្:ំ ការផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអឡនបជរយមានប្បសិេ្ធភាពភាលា មៗ។

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ មិនរានកំែតអ

ពាក្យសមាងា តអ HDD-1 ខាងកកុង អា្ឲ្យអកកកំែតអ ផ្លា សអប្ដទរ ឬលំបពាក្យសមាងា តអឡៅឡលងប្រាយថាសរឹងខាងកកុងរបសអប្បពរន្ធរាន។

្ំណ្:ំ ការផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអឡនបជរយមានប្បសិេ្ធភាពភាលា មៗ។

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ មិនរានកំែតអ

Password Change អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេការអនំញ្្ញ តសប្មាបអពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអប្រាយថាសរឹងឡៅឡពលពាក្យសមាងា តអអកកប្បបអប្បងប្តទវរានកំែតអ។

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖អនំញ្្ញ តឲ្យផ្លា សអប្តទរពាក្យសមាងា តអមិនណមនអកកប្បបអប្បង ប្តទវរានឡប្ជងសឡរីស។

ការអាបអណដតកម្ម វិធីបងកាបអកាបអស៊ំល
UEFI

ជឡប្មងសឡនះប្តួតពិនិត្យ ថាឡតងប្បពរន្ធឡនះអនំញ្្ញ តឲ្យអាបអណដត BIOS តាមរយៈកញចេបអអាបអណដតកាបអស៊ំលរបសអ UEFI ឬអតអ។ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

Non-Admin Setup
Changes

អនំញ្្ញ តឲ្យអកកកំែតអថាឡតងប្តទវកំែតអជឡប្មងសដំឡងងងប្តទវរានអនំញ្្ញ តឡៅឡពលពាក្យសមាងា តអរបសអអកកប្បបអប្បងប្តទវរានកំែតអ។ ប្បសិនឡបងបិេជឡប្មងសដំឡងងងប្តទវរានចាកអឡស្រឡរាយពាក្យសមាងា តអរបសអអកកប្បបអប្បង។

សន្តិសំខ TPM 1.2/2.0 អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេ មាូឌំលឡវេិកាណដលឡជជានកអ (TPM) អំងុងឡពល POST ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• TPM ឡបងក (ប្តទវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• សមា្អ ត
• PPI Bypass សប្មាបអពាក្យបញ្ជា ឡបងក
• PPI Bypass សប្មាបអពាក្យបញ្ជា បិេ
• ការរំលង PPI សប្មាបអពាក្យបញ្ជា ណដលជប្មះ
• ឡបងកការបញ្ជា កអ (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• ឡបងកេំទាំ្ទាុកសំខានអ (លំនាឡំដងម)
• SHA-256 (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• រានបិេ
• ឡបងក (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)

្ំណ្:ំ ឡដងមីីអាបអឡប្កតឡងងង ឬ្ំះ TPM1.2/2.0 សូមទាញយកឧបករែ៍កញចេបអ TPM (សូទា្វណវរ)។

Computrace អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងកដំឡែងរការ ឬបិេសូទា្វណវរ Computrace (តាមរានកំំព្យទេររ) នជឡប្មងស។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• បិេដំឡែងរការ
• បិេ
• ឡបងកដំឡែងរការ

្ំណ្:ំ ជឡប្មងសឡបងកដំឡែងរការ និងបិេនឹងឡបងកដំឡែងរការឬបិេមំខង្រឡនះនអ្ិន្វន្តយ៍ ឡទាងយនឹងមិនមានការផ្លា សអប្ដទរប្តទវរានអនំញ្្ញ តឡេបតឡេ

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ បិេ

ការចាកអឡស្រពាក្យសមាងា តអឡម ជឡប្មងស Enable UEFI Network Stack មិនប្តទវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាឡំដងម។

ការកាតអបនថាយសន្តិសំខ SIMM អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេការការពារបន្ធទរបនថាយសន្ដិសំខ UEFI SIMM បណនថាម។

ការកំែតអលំនាំឡដងម ៖ ការកាតអបនថាយសន្តិសំខ SIMM មិនប្តទវរានឡប្ជងសឡរីសតាមលំនាំឡដងមឡេ។

ជឡប្មងសឡអប្កងអប៊ូតសំវតថាិភាព
ជឡប្មងស បរិយាយ
Secure Boot
Enable

ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេមំខង្រប៊ូតមានសំវតថាិភាព។

ការកំែតអលំនាឡំដងម៖ មិនរានឡប្ជងសឡរីស
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ជឡប្មងស បរិយាយ
មាូដប៊ូតសំវតថាិភាព • Deployed Mode(លំនាំឡដងម)

• មាូដស្វនកម្ម

ការប្បបអប្បងកូនឡស្ជំនាញ ឲ្យអកកឡរបប្ំមូលរា្ឋ នេិនកនរយឡរាយប្រាបអ្ំ្សំវតថាិភាព ករែីប្បពរន្ធឡៅកកុង Custom Mode (មាូដតាមតប្មទវការ) ។ ឡបងកជឡប្មងស Custom Mode ប្តទវរានបិេតាមលំនាំឡដងម។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• PK (លំនាំឡដងម)
• KEK
• db
• dbx

ប្បសិនឡបងអកកឡបងក Custom Mode ជឡប្មងសពាកអពរន្ធសប្មាបអ PK, KEK, db និង dbx បង្ហា ញឡងងង។ ជឡប្មងសទាងំឡនះបជា៖

• រក្សាេំកកកុងឯកស្រ—រក្សាេំកប្រាបអ្ំ្ឡៅកកុងឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡរីសរបសអអកកឡប្បង។
• ជំនួសពីឯកស្រ—ជំនួសប្រាបអ្ំ្ប្ចេុបីនកនមួយប្រាបអ្ំ្មួយពីឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡរីសឡរាយអកកឡប្បង។
• បណនថាមពីឯកស្រ—បណនថាមប្រាបអ្ំ្មួយឡៅមូលរា្ឋ នេិនកនរយប្ចេុបីនកពីឯកស្រណដលរានឡប្ជងសឡរីសឡរាយអកកឡប្បង
• លំប—លំបប្រាបអ្ំ្ណដលរានឡប្ជងសឡរីស
• កំែតអប្រាបអ្ំ្ទាំងអសអឡងងងវិញ—កំែតអឡងងងវិញឡៅនលំនាឡំដងម
• លំបប្រាបអ្ំ្ទាំងអសអ—លំបប្រាបអ្ំ្ទាងំអសអ

្ំណ្:ំ ឡបងអកកបិេ Custom Mode ឡនាះរាលអការផ្លា សអប្ដទរទាងំអសអណដលរានឡធ្វងឡងងងនឹងប្តទវរានលំបឡចាល ឡទាងយប្រាបអ្ំ្នឹងស្្ដ រឡៅនការកំែតអលំនាំឡដងម។

ជឡប្មងសឡអប្កងអ Intel Software Guard Extensions
ជឡប្មងស បរិយាយ
ការឡបងក Intel SGX ណ្កកឡនះកំែតអឲ្យអកក្្តលអនូវបរិស្ថា នសំវតថាិភាពសប្មាបអដំឡែងរការកូដណដលរក្សា ពរត៌មានរឡសងប កកុងបរិបេនន OS ឡរាល។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• រានប្បបអប្បងឡរាយសូទា្វណវរ(លំនាឡំដងម)

េំទាំអង្គ្ងចាបំណនថាម ជឡប្មងសឡនះកំែតអ SGX Enclave Reserve Memory Size ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះបជា៖

• 32 MB
• 64 MB
• 128 MB

ជឡប្មងសឡអប្កងអអនំវត្ត
ជឡប្មងស បរិយាយ
រាំប្េពទាំសកទល មំខង្រឡនះបញ្ជា កអ ថាឡតងដំឡែងរការនឹងឡបងកសកទលមួយ ឬសកទលទាំងអសអ។ ការអនំវត្តននកម្ម វិធីមួយ្ំនួននឹងប្តទវប្បឡសងរឡងងងនមួយ្ំនួនសកទលបណនថាម។ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។ ឲ្យអកកឡបងក ឬបិេការការរាំប្េពទាំសកទលសប្មាបអអង្គដំឡែងរការ។

អង្គដំឡែងរការណដលរានដំឡងងងរាបំ្េសកទលពីរ។ ប្បសិនឡបងអកកឡបងកការរាបំ្េពទាំសកទល ឡនាះសកទល្ំនួនពីរនឹងប្តទវរានឡបងក។ ប្បសិនឡបងអកកបិេការរាំប្េពទាំសកទល ឡនាះសកទលមួយនឹងឡបងក។

• ទាំងអសអ (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• 1
• 2
• 3

Intel SpeedStep អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសស Intel SpeedStep ។

ឡបងក Intel SpeedStep

ការកំែតអលំនាឡំដងម៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងក។

C-States Control អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេស្ថា នភាពឡដករបសអអង្គដំឡែងរការបណនថាម។

ស្ថា នភាព C

ការកំែតអលំនាឡំដងម៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងក។

Intel TurboBoost អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របសអអង្គដំឡែងរការ។
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ជឡប្មងស បរិយាយ

ឡបងក Intel TurboBoost (លំនាំឡដងម)

ជឡប្មងសឡអប្កងអប្បបអប្បងថាមពល
ជឡប្មងស បរិយាយ
ការស្្ត រ AC ឡងងងវិញ អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេកំំព្យទេររកំំឲ្យឡបងកឡរាយស្វរយប្បវត្តិឡៅឡពលអារាបអេររ AC ប្តទវរានភាជា បអ។

• បិេថាមពល (លំនាំឡដងម)
• ឡបងកថាមឡពងល
• ស្ថា នភាពថាមពល្ំងឡប្កាយ

ឡបងក Intel Speed
Shift Technology
(បឡ្ចេកវិេ្យាប្ដទរឡលីងន Intel)

ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡប្បងឡដងមីីឡបងក ឬបិេការរាបំ្េបឡ្ចេក វិេ្យាប្តទរឡលីងនរបសអ Intel ។ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

Auto On Time អនំញ្្ញ តឲ្យ អកកកំែតអឡពលឡវលាណដលកំំព្យទេររប្តទវឡបងកឡរាយស្វរយប្បវត្តិ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះបជា៖

• រានបិេ
• ឡរបងរាលអនថងា
• រាលអនថងាឡធ្វងការ
• ឡប្ជងសនថងា

ការកំែតអលំនាឡំដងម៖ រានបិេ

ការប្តួតពិនិត្យការឡដកយូរ អនំញ្្ញ តឲ្យអកកបង្ខំប្បពរន្ធឡៅឡពលកំពំងរក្សាថាមពលថ្មខែៈឡពលបិេ (S5) ឬឡៅកកុងមាូត Hybernate (S4) ។

• រានបិេ (លំនាំឡដងម)
• រានឡបងកឡៅកកុង S5 បាំឡណ្ោ ះ
• រានឡបងកឡៅកកុង S4 និង S5

USB Wake
Support

អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដងមីីដំឡែងរការប្បពរន្ធពីមាូដរងអចាំ។
្ំណ្:ំ លក្ខែៈពិឡសសឡនះមានមំខង្រណតឡៅឡពលភាជា បអអារាបអេររ AC បាំឡណ្ោ ះ។ ប្បសិនឡបងអារាបអេររថាមពល AC ប្តទវរានដកឡ្ញកកុងអំងុងឡពលសំងំ ឡនាះការដំឡងងងប្បពរន្ធផ្្ត ្អថាមពលឡ្ញពីរន្ធ USB ទាងំអសអឡដងមីីរក្សា
ថាមពលថ្ម។

• Enable USB Wake Support

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងក។

Wake on LAN/
WLAN

អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេលក្ខែៈពិឡសសណដលឡបងកកំំព្យទេររពីស្ថា នភាពបិេឡៅឡពលណដលជំរំញឡងងងឡរាយ សញ្្ញ  LAN។

• រានបិេ៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។
• ណត LAN
• ណត WLAN
• LAN ឬ WLAN
• LAN នមួយ PXE Boot

បិេ Sleep (ការឡដក) ជឡប្មងសឡនះអនំញ្្ញ តឲ្យអកករាងំខទាបអការ្ូលឡដក (ស្ថា នភាព S3) ឡៅកកុងបរិយាកាសប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការកំពំងដំឡែងរការ។

រាងំខទាបអការឡដក (ស្ថា នភាព S3)

ការកំែតអលំនាំឡដងម៖ ជឡប្មងសប្តទវរានបិេ

ជឡប្មងសឡអប្កងអឥរិយាបថ POST
ជឡប្មងស បរិយាយ
Numlock LED ជឡប្មងសឡនះបញ្ជា កអថាឡតងពនលាជាឡ្លាងងចាកអឡស្ឡលខ LED បួរឡបងកឡពលប្បពរន្ធប៊ូតឬអតអ។

• ឡបងកពនលាជាឡ្លាងងចាកអឡស្ឡលខ LED ៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងក។

កំទាំសកា្ត រ្ំ្ ជឡប្មងសឡនះបញ្ជា កអថាឡតងកា្ត រ្ំ្ណដលទាកអេងនឹងកំទាំសប្តទវរានរាយការែ៍ឡៅឡពលបប៊ូត។

• ឡបងកការណស្វងរកកំទាំសកា្ត រ្ំ្៖ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

22 ការដំឡងងងប្បពរន្ធ



ជឡប្មងស បរិយាយ
Fastboot អនំញ្្ញ តឲ្យអកកបឡងកាងនឡលីងនដំឡែងរការប៊ូតឡរាយរំលងជំហាន្បរាក មួយ្ំនួន។ ជឡប្មងសទាងំឡនះបជា៖

• បប្ងួមនអបីរមា
• Thorough (លំនាំឡដងម)
• ស្វរយប្បវត្តិ

ពប្ងីកឡពលឡវលា BIOS
POST

ជឡប្មងសឡនះបឡងកាងតការពន្យារឡពលមំនប៊ូតបណនថាម។

• 0 វិនាេី (លំនាំឡដងម)
• 5 វិនាេី
• 10 វិនាេី

ងទឡហា្គ ឡពញឡអប្កងអ ។ ្ឡប្មងសឡនះនឹងបង្ហា ញងទឡហា្គ ឡពញឡអប្កងអ ឡបងសិននរូបភាពរបសអអកកប្តទវរាក នឹងបំែភាពបង្ហា ញរបសអឡអប្កងអ។ ជឡប្មងសឡបងកងទឡហា្គ ឡពញឡអប្កងអ មិនប្តទវរានកំែតអតាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការប្ពមាន និងកំទាំស • ្្តលអដំែឹងអំពីការប្ពមាន និងកំទាំស (លំនាឡំដងម)
• បន្តឡពលមានការប្ពមាន
• បន្តឡពលមានការប្ពមាន និងកំទាំស

ជឡប្មងសឡអប្កងអរាបំ្េនិម្មិតកម្ម
ជឡប្មងស បរិយាយ
និម្មិតកម្ម អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេមំខង្របឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតកម្មរបសអ Intel។

ឡបងកបឡ្ចេកវិេ្យានិម្មិតកម្មរបសអ Intel (លំនាំឡដងម)។

VT សប្មាបអ I/O ផ្ទា លអ ឡបងក ឬបិេមាូនីេររមាា សំីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាសអសមតថាភាពហាដណវរបណនថាមណដល្្ដលអឡរាយបឡ្ចេក វិេ្យានិម្មិត Intel® សប្មាបអ I/O ផ្ទា លអ។

ឡបងក VT សប្មាបអ I/O ផ្ទា លអ - ឡបងកតាមលំនាឡំដងម។

ជឡប្មងសឡអប្កងអឥតណខសេ
ជឡប្មងស បរិយាយ
Wireless Device
Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ)

អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកកុង។

• WLAN/WiGig (លំនាំឡដងម)
• បលា៊ទធូស (លំនាំឡដងម)

ជឡប្មងសកំែតអរ្នាសម្ពរន្ធកប្មិតខ្ពសអ
ជឡប្មងស បរិយាយ
ASPM អនំញ្្ញ តឲ្យអកកកំែតអកប្មិត ASPM។

• ស្វរយប្បវត្តិ (លំនាំឡដងម)
• រានបិេ
• ណត L1 បាំឡណ្ោ ះ

ជឡប្មងសឡអប្កងអតំណទាទាំ
ជឡប្មងស បរិយាយ
Service Tag បង្ហា ញស្លា កឡសបកម្មរបសអកំំព្យទេររអកក។

Asset Tag អនំញ្្ញ តឲ្យអកកបឡងកាងតស្លា កប្េព្យសកម្មរបសអប្បពរន្ធ ប្បសិនឡបងស្លា កប្េព្យសកម្មមិនទានអប្តទវរានកំែតអ។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តទវរានកំែតអតាមលំនាឡំដងមឡេ។ ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តទវរានកំែតអតាមលំនាឡំដងមឡេ។

ស្រ SERR ណ្កកឡនះប្បបអប្បងយន្តការស្រ SERR ។ កាតប្កាទា្វិកមួយ្ំនួនតប្មទវឲ្យមានស្រ SERR ។

ការដំឡងងងប្បពរន្ធ 23



ជឡប្មងស បរិយាយ

• ឡបងកស្រ SERR (លំនាឡំដងម)

BIOS Downgrade ណ្កកឡនះប្បបអប្បងឡលងការហា្វា សកម្មវិធីបងកាបអប្បពរន្ធឡៅកានអកំណែពីមំន។

អនំញ្្ញ តឲ្យ BIOS េមាលា កអកំណែ្ំះ (ប្តទវរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)

ការលំបេិនកនរយ ណ្កកឡនះអនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡប្បងលំបេិនកនរយពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកកុងទាំងអសអ។

BIOS Recovery ណ្កកឡនះអនំញ្្ញ តឲ្យអកកស្្ត រពីស្ថា នភាព BIOS ខូ្មួយ្ំនួនពីឯកស្រណដលស្្ដ រឡងងង វិញឡៅឡលងប្រាយថាសរឹង្មីងរបសអអកកឡប្បង ឬ USB ខាងឡប្ៅ។ រានឡបងកលំនាឡំដងម។

កាលបរិឡ្ឆេេននការឡបងកថាមពលដំបូង ជឡប្មងសឡនះអនំញ្្ញ តឲ្យអកកកំែតអកាលបរិឡ្ឆេេនមាចេ សអកម្មសិេ្ធិ។ ជឡប្មងសឡនះប្តទវរានបិេតាមលំនាំឡដងម។

ជឡប្មងសឡអប្កងអកំែតអឡទាតំប្បពរន្ធ
ជឡប្មងស បរិយាយ
ប្ពឹត្តិការែ៍ BIOS អនំញ្្ញ តឲ្យអកកឡមងល និងលំបប្ពឹត្តិការែ៍ POST ននការដំឡងងងប្បពរន្ធ (BIOS)។

បំែភាពបង្ហា ញប្បពរន្ធ SupportAssist
ជឡប្មងស បរិយាយ
កប្មិតននការស្្ដ រឡងងងវិញនន OS
ឡរាយស្វរយប្បវត្តិ

អា្ឲ្យអកកបញ្ជា ឡលងលំទាូចាបអឡ្្តងមស្វរយប្បវត្តិសប្មាបអប្បពរន្ធ SupportAssist។ ជឡប្មងសមានដូ្ន៖

• បិេ
• 1
• 2 (រានឡបងកតាមលំនាំឡដងម)
• 3

ការស្្ដ រឡងងងវិញនន OS
SupportAssist

អា្ឲ្យអកកយករានវិញនូវ SupportAssist OS Recovery ( ឡបងកឡរាយលំនាំឡដងម)

ការអាបអឡដត BIOS ឡៅកកុង Windows
ឡយងងសូមណែនាំឲ្យឡធ្វងប្ចេុបីនកភាព BIOS របសអអកក (ការដំឡងងងប្បពរន្ធ) ឡៅឡពលអកករាកអផ្ទា ំងប្បពរន្ធ ឬប្បសិនឡបងការឡធ្វងប្ចេុបីនកភាពអា្ឡធ្វងឡៅរាន។

្ំណ្:ំ ឡបងសិនន BitLocker ប្តទវរានឡបងកដំឡែងរការ បប្តទវណតផ្្អ កសិនមំននឹងឡធ្វងប្ចេុបីនកភាព BIOS ប្បពរន្ធ បនាទា បអមកឡបងកដំឡែងរការបឡងងង វិញឡប្កាយពីការឡធ្វងប្ចេុបីនកភាព BIOS ប្តទវរានបញចេបអ។

1. ចាបអឡ្្ដងមកំំព្យទេររឡងងងវិញ។
2. ្ូលឡមងលឡបទាេំពររ Dell.com/support។

• បញចេទល Service Tag(ស្លា កឡសបកម្ម) ឬ Express Service Code(កូដឡសបកម្មរទារស) រួ្្ំ្ឡលង Submit(បញជាទន)។
• ្ំ្ឡលង រក្លិត្ល និងឡធ្វងតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កងអ។

3. ឡបងសិននអកកមិនអា្រកស្លា កឡសបកម្ម ្ូរ្ំ្ឡលង ឡប្ជងសយកពី្លិត្លទាំងអសអ។
4. ឡប្ជងសយក ប្បឡ្េ្លិត្ល ពីបញជាី។

្ំណ្:ំ ឡប្ជងសយកប្បឡ្េណដលប្តឹមប្តទវឡដងមីីឡៅដលអេំពររ្លិត្ល។

5. ឡប្ជងសយកមាូណដលកំំព្យទេរររបសអអកក និងេំពររ Product Support(រាំប្េ្លិត្ល) ននកំំព្យទេរររបសអអកកណដលរានបង្ហា ញឡងងង។
6. ្ំ្ឡលង Get drivers (េេួលយកប្រាយវឺ) រួ្្ំ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្រាយវឺនិងទាញយក)។

ណ្កកប្រាយវឺ និងណ្កកទាញយករានឡបងក។
7. ្ំ្ Find it myself (ណស្វងរកឡរាយខលាួនឯង)។
8. ្ំ្ BIOS ឡដងមីីឡមងលកំណែ BIOS។
9. កំែតអឡមងលឯកស្រ BIOS ្ំងឡប្កាយបំ្ំត និង្ំ្ ទាញយក។
10. ឡប្ជងសយកវិធីស្្វស្តទាញយកណដលឡពញ្ិត្តឡៅកកុងបង្អួ្ សូមឡប្ជងសយកវិធីស្្វស្តទាញយករបសអអកកឡៅខាងឡប្កាមឡនះ ្ំ្ឡលង Download File(ទាញយកឯកស្រ)។

បង្អួ្ File Download(ទាញយកឯកស្រ) បង្ហា ញឡងងង។
11. ្ំ្ឡលង Save(រក្សាេំក) ឡដងមីីរក្សាេំកឯកស្រឡៅឡលងកំំព្យទេរររបសអអកក។
12. ្ំ្ឡលង Run(ដំឡែងរការ) ឡដងមីីដំឡងងងការកំែតអ BIOS ណដលរានអាបអឡដតឡៅឡលងកំំព្យទេរររបសអអកក។

អនំវត្តតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កងអ

24 ការដំឡងងងប្បពរន្ធ



ពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអឡរបប្ំ
តារាង 17. ពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអឡរបប្ំ

ប្បឡ្េពាក្យសមាងា តអ បរិយាយ

ពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ ពាក្យសមាងា តអណដលអកកប្តទវបយបញចេទលឡដងមីី្ូលឡៅកានអប្បពរន្ធរបសអអកក។

ពាក្យសមាងា តអដំឡងងង ពាក្យសមាងា តអណដលអកកប្តទវបយបញចេទលឡដងមីី្ូលឡប្បងនិងឡធ្វងការផ្លា សអប្ដទរការកំែតអ BIOS ននកំំព្យទេរររបសអអកក។

អកកអា្បឡងកាងតពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអដំឡងងងឡដងមីីការពារសំវតថាិភាពកំំព្យទេរររបសអអកក។

ប្បយរតក: មំខង្រពាក្យសមាងា តអ្្ដលអជូននូវសន្តិសំខកប្មិតមូលរា្ឋ នសប្មាបអេិនកនរយឡៅឡលងកំំព្យទេរររបសអអកក។

ប្បយរតក: មនំសសេប្បបអរូបអា្្ូលឡប្បងេិនកនរយណដលរក្សាេំកឡៅឡលងកំំព្យទេរររបសអអកក ប្បសិនឡបងបមិនរានចាកអឡស្ ឬេំកឡចាលឡរាយរា្ម នការប្បុងប្បយរតក។

្ំណ្:ំ លក្ខែៈពិឡសសននពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងការដំឡងងងប្តទវរានបិេ។

ការកំែតអពាក្យសមាងា តអឡរបប្ំប្បពរន្ធ
អកកអា្កំែតអ ពាកក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ ឬអកកប្បបអប្បង ឡៅឡពលសថាិតកកុងស្ថា នភាព មិនរានកំែតអ ណតបាំឡណ្ោ ះ។

ឡដងមីី្ូលឡៅដំឡងងងប្បពរន្ធ សូម្ំ្ F2 ភាលា មៗបនាទា បអពីថាមពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។

1. ឡៅកកុងឡអប្កងអ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយក System Securityឡទាងយ្ំ្ Enter។
ឡអប្កងអ Security បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡប្ជងសយក System/Admin Password ឡទាងយបឡងកាងតពាក្យសមាងា តអឡៅកកុង្ឡនាលា ះេំឡនរ បញចេទលពាក្យសមាងា តអថ្មី ។
ឡប្បងការណែនាដំូ្ខាងឡប្កាមឡដងមីី្្ដលអពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ៖

• ពាក្យសមាងា តអអា្មានតួអកសេររទាូតដលអ 32 តួ។
• ពាក្យសមាងា តអមិនអា្មានឡលខចាបអពី 0 ដលអ 9 រានឡេ។
• តួអកសេរតូ្ណតពីរបតអអា្ឡប្បងរាន តួអកសេរតូ្ធំមិនប្តទវរានអនំញ្្ញ ត។
• មានណតតួអកសេរពិឡសសដូ្ខាងឡប្កាមណដលប្តទវរានអនំញ្្ញ ត៖ដកឃ្លា , (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`)។

3. បយបញចេទលពាក្យសមាងា តអណដលអកករានបញចេទលមំនឡៅកកុង្ឡនាលា ះេំឡនរ បញ្ជា កអពាក្យសមាងា តអថ្មី ឡទាងយ្ំ្ឡលងពាក្យ OK។
4. ្ំ្ Esc ឡទាងយស្រមួយនឹងឡសកងសំំអកកឲ្យរក្សាេំកការផ្លា សអប្ដទរ។
5. ្ំ្ Y ឡដងមីីរក្សាេំកការផ្លា សអប្ដទរ។

កំំព្យទេររចាបអឡ្្ដងមឡងងងវិញ។

ការលំប ឬផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធណដលមានប្ស្បអ
ប្តទវធានាថា ស្ថា នភាពពាក្យសមាងា តអ ប្តទវរានឡរាះឡស្រ (ឡៅកកុងការដំឡងងងប្បពរន្ធ) មំនព្យាយាមលំប ឬផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអដំឡងងងណដលមានប្ស្បអ។ អកកមិនអា្លំប ឬផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និងពាក្យសមាងា តអដំឡងងងណដលមានប្ស្បអឡេ ប្បសិនឡបងស្ថា នភាពពាក្យសមាងា តអ ប្តទវរាន
ចាកអឡស្រ។

ឡដងមីី្ូលឡៅ System Setup សូម្ំ្ F2 ភាលា មៗបនាទា បអពីថាមពលឡបងក ឬប៊ូតឡងងង វិញ។

1. ឡៅកកុងឡអប្កងអ System BIOS ឬ System Setup ឡប្ជងសយកSystem Securityឡទាងយ្ំ្ Enter។
ឡអប្កងអ System Security (សន្តិសំខប្បពរន្ធ) បង្ហា ញឡងងង។

2. ឡៅកកុងឡអប្កងអ System Security (សន្តិសំខប្បពរន្ធ) ឡ្ទាងងផ្ទា តអថា Password Status (ស្ថា នភាពពាក្យសមាងា តអ) បជា រានឡរាះឡស្។
3. ឡប្ជងសយក System Password ណក ឬលំបពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធណដលមានប្ស្បអ ឡទាងយ្ំ្ Enter ឬ Tab ។
4. ឡប្ជងសយក Setup Password ណក ឬលំបពាក្យសមាងា តអដំឡងងងណដលមានប្ស្បអ ឡទាងយ្ំ្ Enter ឬ Tab ។

្ំណ្:ំ ប្បសិនឡបងអកកផ្លា សអប្ដទរពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ និង/ឬពាក្យសមាងា តអដំឡងងង ្ូរបញចេទលពាក្យសមាងា តអថ្មីឡងងង វិញឡៅឡពលមានការទាមទារ។ ប្បសិនឡបងអកកលំបពាក្យសមាងា តអប្បពរន្ធ ឬពាក្យសមាងា តអដំឡងងង ប្តទវបញ្ជា កអការលំបឡៅឡពលមានការទាមទារ។

5. ្ំ្ Esc ឡទាងយស្រមួយនឹងឡសកងសំំអកកឲ្យរក្សាេំកការផ្លា សអប្ដទរ។
6. ្ំ្ Y ឡដងមីីរក្សាេំកការផ្លា សអប្ដទរ ឡទាងយចាកឡ្ញពីការដំឡងងងប្បពរន្ធ។

កំំព្យទេររចាបអឡ្្តងមនថ្មី។
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ប្បពរន្ធដំឡែងរការ
ប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការណដលរានរាបំ្េ៖

• Windows 10 Home (64-bit)
• Windows 10 Professional (64-bit)
• Ubuntu
• Windows 10 national academy

ការទាញយកប្រាយវឺ Windows
1. ឡបងក ។
2. ្ូលឡមងលឡបទាេំពររ Dell.com/support។
3. ្ំ្ឡលង ជំនួយ្លិត្ល បយបញចេទលស្លា កឡសបកម្ម របសអអកក បនាទា បអមក្ំ្ឡលងពាក្យ បញជាទន ។

្ំណ្:ំ ឡបងសិនអកកមិនមានស្លា កឡសបកម្ម សូមឡប្បងមំខង្ររកឡមងលស្វរយប្បវត្តិ ឬរកឡមងលឡរាយនដ សប្មាបអមាូណឌល របសអអកក។

4. ្ំ្ឡលង Drivers and Downloads (ប្រាយវឺ និងទាញយក)។
5. ឡប្ជងសយកប្បពរន្ធប្បតិបត្តិការណដលរានដំឡងងងឡៅឡលង របសអអកក។
6. អូសេំពររ្ំះឡប្កាម ឡទាងយឡប្ជងសយកប្រាយវឺប្កាទា្វិកឡដងមីីដំឡងងង។
7. ្ំ្ឡលង Download File ឡដងមីីទាញយកប្រាយវឺសប្មាបអរបសអអកក។
8. បនាទា បអពីបញចេបអការទាញយក ប្តទវរំករកឡៅកានអថតណដលអកករានរក្សាេំកឯកស្រប្រាយវី។
9. ្ំ្ឡេ្វដងឡលងរូបតំណ្ងឯកស្រប្រាយវឺ និងអនំវត្តតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កងអ។

ប្រាយវឺសំែំំឈីប Intel
ឡ្ទាងងផ្ទា តអ ថាឡតងប្រាយវឺសំែំំឈីប Intel ប្តទវរានដំឡងងងឡៅកកុងប្បពរន្ធឡទាងយឬឡៅ។

5
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ប្រាយវឺ IO ឡសឡរបល
ឡ្ទាងងផ្ទា តអ ថាឡតងប្រាយវឺសប្មាបអ បនទាះបាះ, កាឡមរាា  IR, និងកា្ត រ្ំ្ប្តទវរានដំឡងងងឬឡៅ។
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រូប 1. ប្រាយវឺ IO ឡសឡរបល

ប្រាយវឺ USB
ឡ្ទាងងផ្ទា តអ ថាឡតងប្រាយវឺ USB ប្តទវរានដំឡងងងឡៅកកុងកំំព្យទេររឡទាងយឬឡៅ។

ប្រាយវឺបណ្្ដ ញ
ដំឡងងងប្រាយវឺ WLAN និងប៊លាទធូស ពីេំពរររាំប្េរបសអ Dell ។

តារាង 18. ប្រាយវឺបណ្្ដ ញ

មំនការដំឡងងង ឡប្កាយការដំឡងងង

Realtek Audio
ឡ្ទាងងផ្ទា តអ ថាឡតងប្រាយវឺអូឌីយាូប្តទវរានដំឡងងងឡៅកកុងកំំព្យទេររឡទាងយឬឡៅ។

តារាង 19. Realtek Audio

មំនការដំឡងងង ឡប្កាយការដំឡងងង
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ប្រាយវឺឡសឡរបល ATA
ដំឡងងងប្រាយវឺ Intel Rapid Storage ្ំងឡប្កាយបំ្ំតឡដងមីីេេួលរានដំឡែងរការប្បឡសងរបំ្ំត។ ការឡប្បងប្រាយវឺអង្គ្ទាុក Windows លំនាឡំដងមមិនប្តទវរានណែនាឡំនាះឡងងយ។ ឡ្ទាងងផ្ទា តអ ថាឡតងប្រាយវឺ ATA ឡសឡរបលលំនាំឡដងមប្តទវរានដំឡងងងឡៅកកុងកំំព្យទេររឬអតអ។
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ការេេួលយកជំនួយ
ប្បធានបេ :

• ការេំនាកអេំនងមកប្កុមទា៊ំន Dell

ការេំនាកអេំនងមកប្កុមទា៊ំន Dell
្ំណ្:ំ ប្បសិនឡបងអកកពំំមានអំីនធជាែិត សូមណស្វងរកពរត៌មានេំនាកអេំនងឡលង វិកកាយបប្តនវេំនិញ បរែោ ឡវ្ខចេបអ វិកកាយបប្តេូទាតអប្រាកអ ឬ កាតាងុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុមទា៊ំន Dell ្្តលអនូវជឡប្មងសឡសបរាំប្េតាមេូរសរពទា និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ណប្បប្បួលឡៅតាមប្បឡេស និង្លិត្ល ឡទាងយនិងឡសបកម្មមួយ្ំនួនប្បណទាលនមិនអា្មានឡៅកកុងតំបនអរបសអអកក។ ឡដងមីីទាកអេងមកប្កុមទា៊ំន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលកអ ការរាបំ្េណ្កកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសបអតិថិជន៖

1. ្ូលឡមងលឡបទាេំពររ Dell.com/support។
2. ឡប្ជងសយកប្បឡ្េរាបំ្េរបសអអកក។
3. ឡ្ទាងងផ្ទា តអប្បឡេស ឬតំបនអឡៅកកុងបញជាីេមាលា កអ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបនអ ឡៅខាងឡប្កាមននេំពររឡនះ។
4. ឡប្ជងសយកតំែឡសបកម្ម ឬរាបំ្េណដលសមប្សបណ្្អកឡៅតាមតប្មទវការរបសអអកក។

6

30 ការេេួលយកជំនួយ


	Dell Vostro 3471 ការណែនាំអំពីការដំឡើង និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស 
	ដំឡើងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
	ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីតួ
	ទិដ្ឋភាពខាងមុខប្រព័ន្ធ
	ទិដ្ឋភាពខាងក្រោយប្រព័ន្ធ

	លក្ខណៈផ្នែកបច្ចេកទេស
	លក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិតរូបរាងខាងក្រៅ
	ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន
	លក្ខណៈបច្ចេកទេសអង្គចងចាំ
	ប្រព័ន្ធដំណើរការ
	លក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែកអង្គចងចាំ
	រន្ធ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់
	ទំនាក់ទំនង
	វីដេអូ
	លក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែកអូឌីយ៉ូ
	ការរក្សាទុក
	លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តីពីអង្គផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
	ហាដវែរសន្តិសុខ
	ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និងបរិស្ថាន

	ការដំឡើងប្រព័ន្ធ
	ការចូលប្រើ System Setup (ការរៀបចំប្រព័ន្ធ)
	គ្រាប់ចុចរុករក
	ជម្រើសដំឡើងប្រព័ន្ធ
	ជម្រើសអេក្រង់ទូទៅ
	ជម្រើសអេក្រង់នៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ
	ជម្រើសអេក្រង់វីដេអូ
	ជម្រើសអេក្រង់សន្តិសុខ
	ជម្រើសអេក្រង់ប៊ូតសុវត្ថិភាព
	ជម្រើសអេក្រង់ Intel Software Guard Extensions
	ជម្រើសអេក្រង់អនុវត្ត
	ជម្រើសអេក្រង់គ្រប់គ្រងថាមពល
	ជម្រើសអេក្រង់ឥរិយាបថ POST
	ជម្រើសអេក្រង់គាំទ្រនិម្មិតកម្ម
	ជម្រើសអេក្រង់ឥតខ្សែ
	ជម្រើសកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្រិតខ្ពស់
	ជម្រើសអេក្រង់តំហែទាំ
	ជម្រើសអេក្រង់កំណត់ហេតុប្រព័ន្ធ
	គុណភាពបង្ហាញប្រព័ន្ធ SupportAssist

	ការអាប់ដេត BIOS នៅក្នុង Windows
	ពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធ និងពាក្យសម្ងាត់រៀបចំ
	ការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់រៀបចំប្រព័ន្ធ
	ការលុប ឬផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ងាត់ប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់


	សូហ្វវែរ
	ប្រព័ន្ធដំណើរការ
	ការទាញយកដ្រាយវឺ Windows
	ដ្រាយវឺសំណុំឈីប Intel
	ដ្រាយវឺ IO សេរៀល
	ដ្រាយវឺ USB
	ដ្រាយវឺបណ្ដាញ
	Realtek Audio
	ដ្រាយវឺសេរៀល ATA


	ការទទួលយកជំនួយ
	ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell


