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ដំឡឡងងកុំព្យុេ័ររបស់អនែក
1 ភ្្ជ ប់ណខសេថាមពល និង្ុ្ប៊ូតុងថាមពល។

2 សូមអនុែត្តតាមការណែនាំឡៅឡលងឡអប្កង់ឡដងម្បីបញចេប់ការដំឡឡងង៖
a ភ្្ជ ប់ឡៅបណា្ត ញ

b ឡក្ូលគែនី Microsoft របស់អនែក ឬបឡងតងតគែនីថ្មីមួយ
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3 ណស្វងរកកម្ម ែិធី Dell

តារ៉ង 1. ណស្វងរកកម្ម ែិធី Dell

្ុះឡ្ម្ម ះកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ជំនួយ និងការគាំប្េពីប្កុមហ៊ុន Dell

SupportAssist— ពិនិត្យ និងអាប់ឡដតកុំព្យុេ័ររបស់អនែក

6 ដំឡឡងងកុំព្យុេ័ររបស់អនែក



លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស
្ំណា:ំ ការ្្តល់ឡអាយទាងំឡនះអា្ណប្បប្បនលតាមតំបន់ ។ យថាប្បឡេេខាងឡប្កាម គឺជាយថាប្បឡេេណដលតប្មូែឡដាយ្្បាប់បាុឡណាោ ះ កនែុងការដឹកភ្្ជ ប់មកជាមួយកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។ សប្មាប់ព័តមានបណនថាមអំពីការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធកុំព្យូេ័ររបស់អនែក សូម្ូលឡៅកាន់ណ្នែក ជំនួយនិងការគាំប្េ (Help 
and Support) ឡៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ Windows និងឡប្ជងសឡរីសឡមងលព័តមានអំពីកុំព្យូេ័ររបស់អនែក ។

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
តារ៉ង 2. ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

សំែុំបនទាះឡសសគ្វីតូ្ រួមបញចេូលឡៅកនែុងអង្គដំឡែងរការ

េេឹងណខសេភ្្ជ ប់ DRAM 64 ប៊ីត

FLASH EPROM 16 MB

ណខសេភ្្ជ ប់ PCIe រហូតដល់ Gen3

ឡ្វហ្វកង់ណខសេភ្្ជ ប់ bus ខាងឡប្ៅ រហូតដល់ 8 GT/s

អង្គដំឡែងរការ
្ំណា:ំ Processor numbers are not a measure of performance. Processor availability is subject to change and may vary by region/
country.

តារ៉ង 3. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអង្គដំឡែងរការ

ប្បឡេេ ប្កហ្វិក UMA ប្កាហ្វិកដា្់

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i7-8565U ជំនាន់េី 
8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 8 MB, សនែូល 4 /ឡប្សត 8, 1.8 
GHz រហូតដល់ 4.6 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហ្វិក Nvidia GeForce MX130

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i5-8265U ជំនាន់េី 
8 (ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 6 MB, សនែូល 4 / ឡប្សត 8, 1.6 
GHz រហូតដល់ 4.1 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហ្វិក Nvidia GeForce MX130

អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3-8145U ជំនាន់េី 
8(ឃំួ្ងសមា្ង ត់ 4 MB, សនែូល 2 /ឡប្សត 4, 2.1 
GHz រហូតដល់ 3.9 GHz, 15 W TDP)

Intel UHD Graphics 620 ប្កាហ្វិក Nvidia GeForce MX130
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អង្គ្ងចាំ
តារ៉ង 4. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកអង្គ្ងចាំ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអប្បរមា 4 GB

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំអតិបរមា 32 GB

្ំនួនរន្ធ រន្ធ SoDIMM 2

អង្គ្ងចាំអតិបរមាណដលរានគាបំ្េកនែុងមួយរន្ធ 16 GB

ជឡប្មងសអង្គ្ងចាំ
• 4 GB(1 x 4 GB)

• 8 GB( 2 x 4 GB)

• 8 GB( 1 x 8 GB)

• 12 GB( 1 x 4 GB + 1 x 8 GB)

• 16 GB( 2 x 8 GB)

• 16 GB( 1 x 16 GB)

• 32 GB( 2 x 16 GB)

ប្បឡេេ DDR4 ឡេ្វឆាណនល

ឡល្បនន 2666 Mhz

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ 2666 MHz ដំឡែងរការឡៅឡល្បនន 2400 MHz សប្មាប់អង្គដំឡែងរការសនែូល Intel 
ជំនាន់េី 8។

ការរក្សាេុក
តារ៉ង 5. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកេំហំ្ទាុក

ប្បឡេេ កតា្ត បឡងតងត អន្តរមុខ សមតថាភ្ព្ទាុក

ប្ដាយថាសរឹង SATA SATA (5400 RPM) រហូតដល់ 2 TB

ប្ដាយស្ថា នភ្ពរឹង PCIe NVMe (Class 35) M.2 SSD 2230 PCIe Gen 3x2 NVMe, រហូតដល់ 32 
Gbps

រហូតដល់ 512 GB

ប្ដាយស្ថា នភ្ពរឹង PCIe NVMe (Class 40) M.2 SSD 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe, រហូតដល់ 32 
Gbps

512 ម.ប

អង្គ្ងចា ំIntel Optane—ជាជឡប្មងស
អង្គ្ងចា ំIntel Optane មានមុខង្រជាឧបករែ៍បឡងតងនឡល្បននបាុឡណាោ ះ។ ងមិនជំនួស ឬបណនថាមអង្គ្ងចា ំ(RAM) ណដលរានដំឡឡងងឡៅឡលងកុំព្យូេ័ររបស់អនែកឡឡងយ។

្ំណា:ំ អង្គ្ងចាំ Intel Optane ប្តូែរានគាំប្េឡៅឡលងកុំព្យូេ័រណដលបំឡពញតាមតប្មូែការដូ្ខាងឡប្កាម៖

• អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7 ឬខ្ពស់ជាងឡនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់ជាងឡនះ (ខួបននការអាប់ឡដត)
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពស់ជាងឡនះ
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តារ៉ង 6. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសននអង្គ្ងចា ំIntel Optane

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

អន្តរមុខ PCIe3x2 NVMe 1.1

ឧបករែ៍ភ្្ជ ប់ រន្ធកាត M.2 (2230/2280)

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធណដលរានគាបំ្េ • អង្គដំឡែងរការ Intel Core i3/i5/i7 ជំនាន់េី 7 ឬខ្ពស់ជាងឡនះ
• កំណែ Windows 10 64-bit ឬខ្ពស់ជាងឡនះ (ខួបននការអាប់ឡដត)
• ប្ដាយែឺ Intel Rapid Storage Technology កំណែ 15.9.1.1018 ឬខ្ពស់ជាងឡនះ

សមតថាភ្ព្ទាុក 16 GB

ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់ឡៅកាន់ផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 7. ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់ឡៅកាន់ផ្ទា ងំប្បព័ន្ធ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍ភ្្ជ ប់ M.2 ឧបករែ៍តភ្្ជ ប់ M.2 2230/2280 Key-M មួយ

កម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស
តារ៉ង 8. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសកម្មែិធីអានកាតឡមឡឌស

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡេេ រន្ធកាត SD មួយ

កាតណដលអា្ដំឡែងរការរាន
• Secure Digital (SD)

• MicroSD តាមរយៈការឡ្ទារតាមកាត

អូឌីយាូ
តារ៉ង 9. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកសំឡឡង

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ឧបករែ៍បញ្្ជ Realtek ALC3204 Waves MaxxAudio Pro

ការបណមួងឡសដាឡរាអូ 24-bit DAC (ឌីជីថលឡៅអាណាឡុក) និង ADC (អាណាឡុកឡៅឌីជីថល)

ប្បឡេេ អូឌីយាូ

ឧបករែ៍បំពងសំឡឡង ពីរ

អន្តរមុខ ខាងកនែុង៖

• Intel HDA (អូឌីយាូគុែភ្ពខ្ពស់)

ខាឡប្ៅ៖

• ឆាណែលឡប្ៅ 7.1 channel តាមរយៈ HDMI

• មីប្កូហ្វូនឌីជីថល្ូលឡៅឡលងមាូឌុលកាឡម
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លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

• កាស (កាសឡស្តឡរាអូ/មីប្កូហ្វូន)

មាា សុីនពប្ងីកកមួាំងឧបករែ៍បំពងសំឡឡងខាងកនែុង រានរួមបញចេូលឡៅកនែុង ALC3204 (Class-D 2W)

ការប្គប់ប្គងសំឡលងខាងឡប្ៅ ប្គាប់្ុ្្ួូែកាត់ប្គប់ប្គងឡមឡឌស

ឧរាល័រឡ្ញឡប្ៅ មធ្យម – 2 W

ខ្ពស់បំ្ុត – 2.5 W

មីប្កូហ្វូន មីប្កូហ្វូនអាឡរាឌីជីថល

កាតែីឌីអូ
តារ៉ង 10. ព័តមានលម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេសស្តីពីកាតែីឌីអូ

ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្បឡេេ ភ្ពអាប្ស័យឡលង CPU ប្បឡេេអង្គ្ងចាបំ្កាហ្វិក សមតថាភ្ព្ទាុក គាបំ្េការបញ្ចេ ំងខាងឡប្ៅ គុែភ្ពបង្ហា ញអតិបរមា

Intel UHD 
Graphics 620

UMA
• Intel Core 

i7-8565U 
CPU

• Intel Core 
i5-8265U 
CPU

• Intel Core 
i3-8145U 
CPU

ណដលរួមបញចេូលគានែ អង្គ្ងចាំប្បព័ន្ធណដលរានណ្ករំណលក រន្ធ HDMI 1.4b 1920x1200@60Hz

សមមូល Nvidia 
GeForce MX130, 
2 GB

ណ្នែកដា្់ៗពីគានែ NA GDDR5 2 GB រន្ធ HDMI1.4b 1920x1200@60Hz

កាឡមរ៉ា
តារ៉ង 11. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាឡមរ៉ា

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

គុែភ្ពបង្ហា ញ រូបភ្ព៖ គុែភ្ពបង្ហា ញ HD (1280x720)

ែីឌីអូ៖ គុែភ្ពបង្ហា ញ HD (1280x720) ឡៅ 30 fps

មុំឡមងលតាមអងតត់ប្េូង 74.9 ដឺឡប្ក

ប្បឡេេអង្គញាែ បឡ្ចេកែិេ្យាអង្គញាែ CMOS

ការេំនាក់េំនង
តារ៉ង 12. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកេំនាក់េំនង

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

អាដាប់ធ័របណា្ត ញ រួមបញចេូលអុីសឺែិត Realtek RTL8111 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)

10 លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស



ឥតណខសេ
តារ៉ង 13. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកឥតណខសេ

ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កាតឥតណខសេ Intel Wireless-9462 802.11AC 1x1 Wi-Fi + BT V5.0

កាតឥតណខសេ Intel Wireless-9560 802.11AC 2x2 Wi-Fi + BT V5.0

Dell Qualcomm QCA9377 (DW1810)

Dell Qualcomm QCA61x4A (DW1820)

រន្ធ និងឧបករែ៍តភ្្ជ ប់
តារ៉ង 14. រន្ធ និងឧបករែ៍តភ្្ជ ប់

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កម្មែិធីអានកាតអង្គ្ងចាំ កម្ម ែិធីអានកាត SD មួយ

USB
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បឡេេ A) ពីរ
• រន្ធ USB 2.0 (ប្បឡេេ A) មួយ
• រន្ធ USB 3.1 ជំនាន់ 1 (ប្បឡេេ C)/DisplayPort

សន្តិសុខ រន្ធឡស្ Nobel Wedge

អូឌីយាូ រន្ធកាសមួយ (កាស និងមីប្កូហ្វូនរួមគានែ )

ែីឡដអូ រន្ធ HDMI 1.4b មួយ (គាំប្េរហូតដល់ 2k)

អាដាប់ធ័របណា្ត ញ RJ-45, 10/100/1000, គា្ម នឡេួងងបង្ហា ញ LED

ឡអប្កង់
តារ៉ង 15. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកឡអប្កង់

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡេេ
• FHD: 14.0 អុីញ, 1920 x 1080 (FHD IPS ប្បឆាងំ្ំណាងំផួ្តឡកសកណគម), 16:9

• HD: 14.0 អុីញ HD TN ឡកសកណគម (3.25 មម) ប្បឆាំង្ំណាងំផួ្ត

កម្ពស់ (កណនួងសកម្ម) 173.99 មម (6.85 អុីញ)

េេឺង (កណនួងសកម្ម) 309.35 មម (12.18 អុីញ)

អងតត់ប្េូង 355.60 មម (14 អុីញ)

ឡមហាត េិកណសល (Megapixels) 2.07

េិកណសលកនែុងមួយអុីង (PPI) 157
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លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

សមាមាប្តកប្មិតពែ៌ 600:1

ពនួឺ (ធម្មតា) 220 nits

អប្តារីឡ្វហ្វស 60 Hz

មុំឡមងលឡ្ដាក (អប្បរមា) +/- 80 ដឺឡប្ក

មុំឡមងលបញររ (អប្បរមា) +/- 80 ដឺឡប្ក

ការឡប្បងប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា) 3.5 ងា ត់

កាដា រ្ុ្ (ឃីបត)
តារ៉ង 16. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកកាដា រ្ុ្

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

្ំនួនប្គាប់្ុ្
• 80 (អាឡមរិក និងកាណាដា)

• 81 (អង់ឡគួស)

• 82 (ឡប្បសុីល)

• 84 (ជបាុន)

េំហំ េំហំឡពញ

• X= ្ឡនួាះប្គាប់្ុ្ 19.05 មម (0.75 អុីញ)

• Y= ្ឡនួាះប្គាប់្ុ្ 18.05 មម (0.71 អុីញ)

កាដា រ្ុ្មានពនួឺឡេួងងខាងឡប្កាយ ជាជឡប្មងស

បួង់ QWERTY

បនទាះបាះ
តារ៉ង 17. លក្ខែៈបឡ្ចេកឡេសណ្នែកបនទាះបាះ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

គុែភ្ពបង្ហា ញ 1229 x 749

ែិមាប្ត
• េេឹង៖ 105 មម (4.13 អុីញ)

• កម្ពស់: 65 មម (2.56 អុីញ)

ពហុបាះ គាបំ្េប្មាមនដប្រាំ

12 លក្ខែៈណ្នែកបឡ្ចេកឡេស



ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ
តារ៉ង 18. ប្បព័ន្ធដំឡែងរការ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ដំឡែងរការប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ
• Windows 10 Home (64-bit)

• Windows 10 Professional (64bit)

• Ubuntu

ថ្ម
តារ៉ង 19. ថ្ម

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

ប្បឡេេ ថ្មលី្ូម-អុីយាុង “ស្្ម ត” 3 (42 ងា ត់ឡមាា ង)

េំហំ៖ េេឹង

ជឡប្ៅ

កម្ពស់

97.15 មម (3.82 អុីញ)

184.15 មម (7.25 អុីញ)

5.90 មម (0.23 អុីញ)

េម្ងន់ (អតិបរិមា) 0.2 គ.ក (0.44 ឡផ្ន)

កមួាងំជាែាូល៍ 11.40 VDC

អាយុកាល ែដដាផ្ដា ្់/បញចេូលថ្ម 300

រយៈឡពលស្កថ្មឡៅឡពលកុំព្យូេ័របិេ (ប្បហាក់ប្បណហល) ស្កស្តង់ដារ 0°C ឡៅ 60°C ៖ 4 ឡមាា ង

ស្ករហ័ស 0°C ឡៅ 35°C ៖ 4 ឡមាា ង

16°C ឡៅ 45°C ៖ 2 ឡមាា ង

46°C ឡៅ 60°C ៖ 3 ឡមាា ង

រយៈឡពលប្បតិបត្តិការ ណប្បប្បនលអាប្ស័យឡលងលក្ខខែ្ឌ ប្បតិបត្តិការ និងអា្កាត់បនថាយរានឡប្្ងន្ំឡពាះលក្ខខែ្ឌ ថាមពលខួាងំជាក់ោក់។

ជួរសីតុែហា ភ្ព៖ ប្បតិបត្តិការ 0°C to 35°C (32°F ឡៅ 95°F)

ជួរសីតុែហា ភ្ព៖ ការរក្សាេុក -20°C ឡៅ 60°C (-40°F ឡៅ 149°F)

ថ្មប្គាប់សំណបាត CR-2032
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អាដាប់េ័រថាមពល
តារ៉ង 20. ព័ត៌មានលម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេសស្តីពីអាដាប់េ័រថាមពល

លក្ខែៈពិឡសស ព័ត៌មានលម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស (45 W) ព័ត៌មានលម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស (65 W)

ប្បឡេេ 45 W 65 W

កមួាងំែូលត៍ឡេួងង្ូល 100 VAC ឡៅ 240 VAC 100 VAC ឡៅ 240 VAC

្រន្តឡេួងង្ូល (អតិបរមា) 1.3 A 1.7 A

េំហំអាដាប់េ័រ ែិមាប្ត

ជាអុីញ៖ 1.02 x 1.57 x 3.7

ជា មម៖ 26 x 40 x 94

ែិមាប្ត

ជាអុីញ៖ 1.1 x 1.9 x 4.3

ជា មម៖ 28 x 47 x 108

េម្ងន់ 0.17 គ.ក (0.37 ឡផ្ន) 0.29 គ.ក (0.64 ឡផ្ន)

ឡ្វហ្វកង់(ចាប់សញ្្ញ )្ូល 50 Hz ឡៅ 60 Hz 50 Hz ឡៅ 60 Hz

្រន្តឡេួងងឡ្ញ 2.31 A (ត) 3.34 A (ត)

កប្មិតកមួាំងែាូលត៍ឡេួងង្ូល 19.5 VDC 19.5 VDC

ជួរសីតុែហា ភ្ព (ប្បតិបត្តិការ) 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F) 0°C ឡៅ 40°C (32°F ឡៅ 104°F)

ជួរសីតុែហា ភ្ព (មិនប្បតិបត្តិការ) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F) -40°C ឡៅ 70°C (-40°F ឡៅ 158°F)

ែិមាប្ត និងេម្ងន់
តារ៉ង 21. ែិមាប្ត និងេម្ងន់

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

កម្ពស់ មុខ៖ 18.13 មម (0.713 អុីញ)

ឡប្កាយ៖ 18.2 មម (0.716 អុីញ)

េេឹង 324.9 មម (12.79 អុីញ)

ជឡប្ៅ 232.0 មម (9.13 អុីញ)

េម្ងន់ 1.55 គ/ក (3.41 ឡផ្ន)

បរិស្ថា នកុំព្យុេ័រ
កប្មិតបាះពាល់ពីឡលងអាកាស៖ G1 ដូ្ណដលរានកំែត់ឡដាយ ISA-S71.04-1985
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តារ៉ង 22. បរិស្ថា នកុំព្យុេ័រ

កំពុងដំឡែងរការ ការរក្សាេុក

កប្មិតសីតុែហា ភ្ព 0°C to 35°C (32°F ឡៅ 95°F) -40°C to 65°C (-40°F ឡៅ 149°F)

បណប្មបប្មនលសំឡែងម (អតិបរមា) 10% ឡៅ 80% (មិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភ្ពសំឡែងមអតិបរមា = 26°C

0% ឡៅ 95% (មិនកក)

្ំណា:ំ សីតុែហា ភ្ពសំឡែងមអតិបរមា = 33°C

រំញ័រ (អតិបរិមា) 0.26 GRMS 1.37 GRMS

ការឆក់ (អតិបរិមា) 105 G † 40 G‡

រយៈកម្ពស់ (អតិបរមា) -15.2 m ឡៅ 3048 m (-50 ft ឡៅ 10,000 ft) -15.2 m ឡៅ 10,668 m (-50 ft ឡៅ 35,000 ft)

* រានងស់ណែងឡដាយឡប្បងស្បុិ្រំញ័រន្ដន្យណដល្មួងបរិស្ថា នឡប្បងប្រាស់។

† រានងស់ណែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពលប្ដាយថាសរឹងកំពុងឡប្បង។

‡ រានងស់ណែងឡដាយឡប្បង្លនាពាក់កណា្ត លសុីនុស 2 ms ឡៅឡពល ក្បាលប្ដាយថាសរឹងសថាិឡៅេីតាំងសំ្ត។

សន្តិសុខ
តារ៉ង 23. សន្តិសុខ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

មាូឌុលឡែេិកាណដលេុក្ិត្ត (TPM) 2.0 រានរួមបញចេូលឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ

ហ្វឺមណែរ TPM ជាជឡប្មងស

គាបំ្េ Windows Hello រាេ/ចាស, ជឡប្មងសឡសតនប្មាមនដឡៅឡលងប៊ូតុងថាមពល

ណខសេចាក់ឡស្ ឡស្រ Noble

ប៊ូតុងតួ intrusion ជាជឡប្មងស

កា្ត រ្ុ្ស្្ម តកាត Dell ជាជឡប្មងស

រន្ធចាក់ឡស្តួ និងការគាបំ្េរង្វង់ព័េ្ធជុំ ែិញ ជាជឡប្មងស

សូហ្វណែរសន្តិសុខ
តារ៉ង 24. លក្ខែៈលម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេសននសូហ្វណែរសន្តិសុខ

លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

Dell Endpoint Security Suite Enterprise ជាជឡប្មងស

Dell Data Guardian ជាជឡប្មងស

Dell Encryption (សហប្គាស ឬផ្ទា ល់ខួនន) ជាជឡប្មងស

Dell Threat Defense ជាជឡប្មងស
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លក្ខែៈពិឡសស ការបញ្្ជ ក់លម្អិតណ្នែកបឡ្ចេកឡេស

RSA SecurID Access ជាជឡប្មងស

RSA NetWitness Endpoint ជាជឡប្មងស

MozyPro ឬ MozyEnterprise ជាជឡប្មងស

VMware Airwatch/WorkspaceONE ជាជឡប្មងស

Absolute Data និង Device Security ជាជឡប្មងស
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ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ
ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធឲ្យអនែកប្គប់ប្គងឡលបថបហាដណែរ និងជឡប្មងសកប្មិត BIOS ជាក់ោក់។ ពីការកំែត់ប្បព័ន្ធ អនែកអា្៖

• ផួ្ស់បដាូរការកំែត់ NVRAM បនាទា ប់ពីអនែកបណនថាម ឬយកហាតណែរឡ្ញ
• ឡមងលការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធហាតណែរប្បព័ន្ធ
• ឡបងក ឬបិេឧបករែ៍រួមបញចេូលគានែ
• កំែត់កប្មិតប្គប់ប្គងដំឡែងរការ និងថាមពល
• ប្គប់ប្គងសន្តិសុខកុំព្យូេ័ររបស់អនែក

ប្បធានបេ :

• េិដ្ឋភ្ពេូឡៅអំពី BIOS

• ជឡប្មងសេូឡៅ
• ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
• ជឡប្មងសឡអប្កង់ ែីឡដអូ
• សន្តិសុខ
• ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព
• ជឡប្មងសឡអប្កង់បណនថាមសប្មាប់ការពារសូហ្វណែរ Intel

• ការអនុែត្ត
• ការប្គប់ប្គងថាមពល
• ឥរិយ៉បថ POST

• ការគាំប្េនិម្មិតកម្ម
• ជឡប្មងសប្បព័ន្ធឥតណខសេ
• ការណថទាំ
• កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ
• ដំឡណាះប្ស្យប្បព័ន្ធ SupportAssist

េិដ្ឋភ្ពេូឡៅអំព ីBIOS
ប្បយ័តនែ: ប្បសិនឡបងអនែកមិនណមនជាអនែកជំនាញឡប្បងកុំព្យនេ័រឡេ សូមកុំប្តូរការកំែត់ឡៅកនែុងកម្ម ែិធីដំឡឡងង BIOS ។ ការផួ្ស់ប្តូរខួះអា្ឡធ្វងឱ្យកុំព្យូេ័ររបស់អនែកដំឡែងរការមិនប្តឹមប្តូែ។

្ំណា:ំ មុនឡពលអនែកប្តូរកម្ម ែិធីដំឡឡងង BIOS ឡយងងសូមណែនាំឱ្យអនែកសរឡសរព័ត៌មានឡអប្កង់កម្ម ែិធីដំឡឡងង BIOS សប្មាប់ជាឯកស្រឡយ៉ងឡៅនថ្ងឡប្កាយ។

ឡប្បងកម្ម ែិធីដំឡឡងង BIOS សប្មាប់ឡគាលបំែងមួយ្ំនួនដូ្ខាងឡប្កាម៖

• េេួលរានព័ត៌មានអំពីហាដណែរណដលរានដំឡឡងងឡៅកនែុងកុំព្យូេ័ររបស់អនែកដូ្ជា្ំនួន RAM និងេំហំននប្ដាយថាសរឹង្ងណដរ។
• ផួ្ស់ប្តូរព័ត៌មានការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធរបស់ប្បព័ន្ធ។
• ដំឡឡងង ឬផួ្ស់ប្តូរជឡប្មងសណដលអា្ឡប្ជងសឡរីសឡដាយអនែកឡប្បង ដូ្ជាពាក្យសមា្ង ត់អនែកឡប្បង ប្បឡេេប្ដាយថាសរឹងណដលរានដំឡឡងង និងការឡបងក ឬបិេឧបករែ៍មូលដា្ឋ នណាមួយ។

ជឡប្មងសេូឡៅ
តារ៉ង 25. េូឡៅ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន ណ្នែកឡនះបង្ហា ញពីលក្ខែៈពិឡសសរបស់ហាដណែរសំខាន់របស់កុំព្យូេ័ររបស់អនែក។

3

ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ 17



ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• ព័ត៌មានអំពីប្បព័ន្ធមាា សុីន
• រ្នាសម្ព័ន្ធអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីអង្គ្ងចាំ
• ព័ត៌មានអំពីឧបករែ៍។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម បង្ហា ញអំពីស្ថា នភ្ពថ្ម និងប្បឡេេអាដាប់េ័រ AC ណដលរានភ្្ជ ប់ឡៅកុំព្យូេ័រ។

លំដាប់ប៊ូត អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់ប្តូរលំដាប់ណដលកុំព្យូេ័រព្យាយ៉មណស្វងរកប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• Windows Boot Manager

• ជឡប្មងសបញ្ជីប៊ូត
អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកប្តូរជឡប្មងសបញ្ជីប៊ូត

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

– ឧបករែ៍ចាស់ៗខាងឡប្ៅ
– UEFI—លំនាឡំដងម

ជឡប្មងសប៊ូតកប្មិតខ្ពស់ អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាស់ៗ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• ឡបងកជឡប្មងស ROMs ចាស់ៗ—លំនាំឡដងម
• ឡបងកស្កល្បងប៊ូតចាស់

សនដាិសុខប្្ក្ូលប៊ូត UEFI អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកប្គប់ប្គងថាឡតងប្បព័ន្ធ្្តល់ដំែឹងដល់អនែកឡប្បងប្រាស់ ឡអាយបញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ឡពល្ូលឡៅកាន់ណ្នែកប៊ូត UEFI ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• ជានិ្ចេ, ឡលងកណលងណត HDD ខាងកនែុង—លំនាំឡដងម
• នានិ្ចេ
• មិនណដល

Date/Time អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់បដាូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡែោ។ ការផួ្ស់ប្តូរកាលបរិឡ្ឆេេ និងឡពលឡែោប្បព័ន្ធ នឹងមានប្បសិេ្ធភ្ពភួ្មៗ។

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 26. ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធប្បព័ន្ធ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

NIC រួម ឲ្យអនែកកំែត់ឧបករែ៍បញ្្ជ បណាដា ញរួម។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• ឡបងក w/PXE—លំនាំឡដងម

SATA Operation អនុញ្្ញ តឲ្យកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធមាូតប្បតិបត្តិការរបស់ឧបករែ៍បញ្្ជ ប្ដាយថាសរឹង SATA ណដលរួមបញចេូលគានែ ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• រានបិេ
• AHCI

18 ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ
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• RAID On—លំនាឡំដងម

្ំណា:ំ SATA ប្តូែរានកំែត់សប្មាប់គាបំ្េមាូដ RAID ។

Drives អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឡ្សេងៗឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• SATA-0

• SATA-2

• M.2 PCI-e SSD-0

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

SMART Reporting ណ្នែកឡនះប្គប់ប្គងទាំងបញ្ហា ប្ដាយថាសរឹងសប្មាប់ប្ដាយរួមណដលប្តូែរានបង្ហា ញឡៅឡពលកំពុងចាប់ឡ្ដាងមប្បព័ន្ធ។ បឡ្ចេកែិេ្យាឡនះជាណ្នែកននលក្ខែៈ
ពិឡសសរបស់ស្្ម ត (បឡ្ចេកែិេ្យារ៉យការែ៍ និងែិភ្គតាមដានខួននឯង) ។ ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានបិេតាមលំនាឡំដងម។

• ឡបងកការរ៉យការែ៍ស្្ម ត

ការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេការកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធ USB ខាងកនែុង/រួមបញចេូលគានែ ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• ឡបងកការគាំប្េប៊ូតតាម USB

• ឡបងករន្ធ USB ខាងឡប្ៅ

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

្ំណា:ំ កា្ត រ្ុ្ USB និងកែដាុ រ ណតងណតដំឡែងរការឡៅកនែុងការដំឡឡងង BIOS ឡដាយមិនគិតពីការកំែត់ទាងំឡនះ។

អូឌីយាូ មុខង្រឡនះឡបងក ឬបិេឧបករែ៍បញ្្ជ អូឌីយូណដលរួមបញចេូលគានែ  តាមលំនាឡំដងម ជឡប្មងសឡបងកអូឌីយ ូប្តូែរានឡប្ជងសឡរីស។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• ឡបងកនមាប្កូហ្វូន
• ឡបងកឧរាល័រខាងកនែុង

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Keyboard Illumination មុខង្រឡនះឲ្យអនែកឡប្ជងសឡរីសមាូដប្បតិបត្តិការរបស់លក្ខែៈពិឡសសនន keyboard illumination ។ កប្មិតពនួឺកាដា រ្ុ្អា្កំែត់ពី 
0% ឡៅ 100%

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• រានបិេ
• ប្សអាប់
• េួឺ—លំនាឡំដងម

រយៈឡពលពនួឺខាងឡប្កាយកាដា រ្ុ្ឡៅឡលង AC អនុញ្្ញ តឡអាយកំែត់រយៈឡពលពនួឺខាងឡប្កាយកាដា រ្ុ្ឡៅឡពលណដលអាដាប់េ័រ AC រានភ្្ជ ប់ជាមួយនឹងប្បព័ន្ធ។ រយៈឡពលពនួឺខាងឡប្កាយកាដា រ្ុ្
មានប្បសិេ្ធភ្ពណតឡពលណដលពនួឺខាងឡប្កាយរានឡបងកណតបាុឡណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាឡំដងម
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• មិនណដល

ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ 19
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រយៈឡពលពនួឺខាងឡប្កាយកាដា រ្ុ្ឡៅឡលងថ្ម អនុញ្្ញ តឡអាយកំែត់រយៈឡពលពនួឺខាងឡប្កាយកាដា រ្ុ្ ឡៅឡពលណដលប្បព័ន្ធកំពុងដំឡែងរការឡៅឡលងថ្ម។ រយៈឡពលពនួឺខាងឡប្កាយកាដា រ្ុ្
មានប្បសិេ្ធភ្ពណតឡពលណដលពនួឺខាងឡប្កាយរានឡបងកណតបាុឡណាោ ះ។

• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី—លំនាឡំដងម
• 15 ែិនាេី
• 30 ែិនាេី
• 1 នាេី
• 5 នាេី
• 15 នាេី
• មិនណដល

ឧបករែ៍ឡ្សេងៗ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឡ្សេងៗឡៅឡលងផ្ទា ំងប្បព័ន្ធ៖

• ឡបងកកាឡមារ៉—លំនាឡំដងម
• ឡបងកមុខង្រការពារការធួាក់ប្ដាយថាសរឹង—លំនាឡំដងម
• ឡបងកកាតឌីជីថលសុែតថាិភ្ព (SD) —លំនាឡំដងម
• កាតប៊ូតឌីជីថលសុែតថាិភ្ព (SD)

• មាូដអានណតកាតឌីជីថលសុែតថាិភ្ពបាុឡណាោ ះ

ជឡប្មងសឡអប្កង់ ែីឡដអូ
តារ៉ង 27. ែីឡដអូ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កប្មិតពនួឺ LCD អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់កប្មិតពនួឺឡអប្កង់ឡដាយណ្្អកឡៅឡលងប្បេពថាមពល។ ឡៅឡលងថ្ម (50% គឺតាមលំនាំឡដងម) និង ឡៅឡលង AC 
(100 % គឺតាមលំនាំឡដងម)។

សន្តិសុខ
តារ៉ង 28. សន្តិសុខ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Admin Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គង (admin)។

ការបញចេូលឡដងម្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់គឺ៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

្ុ្ OK ឡៅឡពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្ឡហងយ។

្ំណា:ំ ្ំឡពាះការឡក្ូលឡលងកេីមួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូែរានសមា្គ ល់ថា "មិនរានកំែត់"។ ដូឡ្នែះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់ជាឡលងកដំបូងឡៅឡពលអនែកឡក្ូល ឡហងយបនាទា ប់មកអនែកអា្
ផួ្ស់ប្តូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

System Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ ផួ្ស់បដាូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ។

ការបញចេូលឡដងម្បីកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់គឺ៖

• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖
• បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ថ្មី៖
• បញ្្ជ ក់ពាក់សមា្ង ត់ថ្មី៖

20 ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ
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្ុ្ OK ឡៅឡពលអនែកកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់រួ្ឡហងយ។

្ំណា:ំ ្ំឡពាះការឡក្ូលឡលងកេីមួយ ប្បអប់ "បញចេូលពាក្យសមា្ង ត់ចាស់៖" ប្តូែរានសមា្គ ល់ថា "មិនរានកំែត់"។ ដូឡ្នែះ ពាក្យសមា្ង ត់ប្តូែណតកំែត់ជាឡលងកដំបូងឡៅឡពលអនែកឡក្ូល ឡហងយបនាទា ប់មកអនែកអា្
ផួ្ស់ប្តូរ ឬលុបពាក្យសមា្ង ត់។

Strong Password អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបង្ខំជឡប្មងសឡៅជាកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាំងជានិ្ចេ។

• ឡបងកការកំែត់ពាក្យសមា្ង ត់ខួាងំ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

Password Configuration អនែកអា្កំែត់្ំនួនតួននពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែក។ អប្ប = 4, អតិ = 32

Password Bypass អនុញ្្ញ តឲ្យអនែករំលងពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធ និងពាក្យសមា្ង ត ់HDD ខាងកនែុងឡៅឡពលងកំែត់អំឡុងឡពលចាប់ឡ្្តងមប្បព័ន្ធឡឡងង ែិញ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយ៖

• បិេ—លំនាឡំដងម
• រំលងការចាប់ឡ្ដាងមឡឡងងែិញ

Password Change អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកផួ្ស់ប្តូរពាក្យសមា្ង ត់ប្បព័ន្ធឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។

• អនុញ្្ញ តឲ្យពាក្យសមា្ង ត់មិនណមនអនែកប្គប់ប្គងផួ្ស់ប្តូរ

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Non-Admin Setup Changes អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកកំែត់ថាឡតងប្តូែកំែត់ជឡប្មងសដំឡឡងងប្តូែរានអនុញ្្ញ តឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។ ប្បសិនឡបងបិេជឡប្មងសដំឡឡងងប្តូែរានចាក់ឡស្រឡដាយពាក្យសមា្ង ត់របស់អនែកប្គប់ប្គង។

• អនុញ្្ញ តឲ្យគនួឹះផួ្ស់ប្តូរឥតណខសេផួ្ស់ប្តូរ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

UEFI Capsule Firmware 
Updates

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកអាប់ឡដតប្បព័ន្ធ BIOS តាមរយៈកញចេប់អាប់ឡដតកាប់ស៊ុល UEFI ។

• អាប់ឡដតហ្វឺមណែរកាប់ស៊ុល UEFI

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

សន្តិសុខ TPM 1.2/2.0 អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមាូឌុលឡែេិកាណដលេុក្ិត្ត (TPM) អំឡុងឡពល POST ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• TPM On—លំនាឡំដងម
• សមា្អ ត
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណដលរានឡបងក —លំនាំឡដងម
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណដលរានបិេ
• ការរំលង PPI សប្មាប់ពាក្យបញ្្ជ ណដលជប្មះ
• ការឡបងកបញ្្ជ ក់—លំនាំឡដងម
• ឡបងកកណនួងស្តុកប្គាប់្ុ្—លំនាំឡដងម
• SHA-256—លំនាឡំដងម

Computrace (R) អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងកដំឡែងរការ ឬបិេសូហ្វណែរ Computrace (តាមដានកុំព្យូេ័រ) ជាជឡប្មងស។ ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• បិេដំឡែងរការ
• បិេ
• ឡបងកដំឡែងរការ—លំនាឡំដងម

OROM Keyboard Access (ការ
្ូលឡប្បងប្រាស់កា្ត រ្ុ្ OROM)

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឡអប្កង់ជឡប្មងសកំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធតាមរយៈកា្ត រ្ុ្្ួូែកាត់កនែុងឡពលប៊ូត

• ឡបងក—លំនាំឡដងម
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ជឡប្មងស បរិយ៉យ

• បិេ
• ឡបងកមួយដង

Admin Setup Lockout អនុញ្្ញ តឲ្យអនែករ៉រ៉ងំអនែកឡប្បងពីការ្ូលបឡងតងតពាក្យសមា្ង ត់ឡៅឡពលពាក្យសមា្ង ត់អនែកប្គប់ប្គងប្តូែរានកំែត់។

• ចាក់ឡស្ការកំែត់អនែកប្គប់ប្គង

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការចាក់ឡស្រពាក្យសមា្ង ត់ឡម អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបិេការគាំប្េពាក្យសមា្ង ត់ឡម

• ឡបងកការបិេពាក្យសមា្ង ត់ឡម (Enable Master Password Lockout)

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

្ំណា:ំ ពាក្យសមា្ង ត់របស់ប្ដាយថាសរឹងប្តូែណតរានលុបឡចាល មុននឹងការកំែត់អា្ប្តូែរានផួ្ស់ប្តូរ។

ការកាត់បនថាយសន្តិសុខ SMM អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកឡបងក ឫបិេការការពារបណនថាមនន UEFI ការកាត់បនថាយសុែតថាិភ្ពSMM ។

• ការកាត់បនថាយសន្តិសុខ SMM

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព
តារ៉ង 29. ប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Secure Boot Enable អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកឡបងកឡអាយដំឡែងរការ ឫបិេមិនឡអាយដំឡែងរការ មុខង្រប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព។

• ឡបងកការប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព—លំនាឡំដងម

មាូដប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព ការណកណប្បឡលងមាូដដំឡែងរការប៊ូតមានសុែតថាិភ្ព នឹងឡធ្វងឡអាយមានការផួ្ស់ប្តូរនូែលក្ខែៈប៊ូតមានសុែតថាិភ្ពណដលអនុញ្្ញ តឡអាយមានការងយតនមួឡលង
ហតថាឡលខាប្ដាយែឺ UEFI ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• មាូដដាកពប្ង្យ—លំនាំឡដងម
• មាូតស្ែនកម្ម

Expert Key Management ឡបងក ឬបិេ Expert Key Management (ការប្គប់ប្គង ប្គាប់្ុ្ជំនាញ)

• ឡបងកមាូដតាមតប្មូែការ

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ជឡប្មងសការប្គប់ប្គងប្គាប់្ុ្មាូដតាមតប្មូែការមានដូ្ជា៖

• PK—លំនាឡំដងម
• KEK

• db

• dbx
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ជឡប្មងសឡអប្កង់បណនថាមសប្មាប់ការពារសូហ្វណែរ Intel

តារ៉ង 30. Intel Software Guard Extensions

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ការឡបងក Intel SGX ណ្នែកឡនះកំែត់ឲ្យអនែក្ដាល់នូែបរិស្ថា នណដលមានសុែតថាិភ្ពសប្មាប់ដំឡែងរការកូដ/រក្សាេុកព័ត៌មានរឡសងបឡៅកនែុងបរិបេ OS សំខាន់។ ជឡប្មងស
ទាងំឡនះរួមមាន៖

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• រានបិេ
• រានឡបងក
• Software controlled (ប្គប់ប្គងឡដាយសូហ្វណែរ)—លំនាំឡដងម

េំហំអង្គ្ងចាំបណនថាម ជឡប្មងសឡនះកំែត់ SGX Enclave Reserve Memory Size(េំហំអង្គ្ងចាំរក្សាេុកបណនថាមរបស់ 
SGX) ។ ជឡប្មងសទាងំឡនះគឺ៖

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• 32 MB

• 64 MB

• 128 MB—លំនាឡំដងម

ការអនុែត្ត
តារ៉ង 31. ការអនុែត្ត

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Multi Core Support មុខង្រឡនះបង្ហា ញថាឡតងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ រានឡបងកសនែូលមួយ ឬទាំងអស់។ កម្ម ែិធីមួយ្ំនួននឹងដំឡែងរការកាន់ណតល្អជាមួយនឹងការបណនថាមសនែូល។

• ទាងំអស់—លំនាឡំដងម
• 1

• 2

• 3

Intel SpeedStep អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកបិេឫឡបងកមុខង្រ Intel SpeedStep ននប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។

• ឡបងក Intel SpeedStep

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

C-States Control អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេស្ថា នភ្ពមិនដំឡែងរការរបស់អង្គ្ងចាំបណនថាម។

• ស្ថា នភ្ព C

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Intel TurboBoost អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមាូដ Intel TurboBoost របស់អង្គដំឡែងរការ។

• ឡបងក Intel TurboBoost

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Hyper-Thread Control អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកបិេឫឡបងកមុខង្រ HyperThreading កនែុងអង្គដំឡែងរការ។

• រានបិេ
• ឡបងក—លំនាំឡដងម
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ការប្គប់ប្គងថាមពល
តារ៉ង 32. ការប្គប់ប្គងថាមពល

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

AC Behavior អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេកុំព្យូេ័រកុំឲ្យឡបងកឡដាយស្វ័យប្បែត្តិឡៅឡពលអាដាប់េ័រ AC ប្តូែរានភ្្ជ ប់។

• ភ្ញា ក់ឡៅឡលង AC

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ឡបងក Intel Speed Shift 
Technology (បឡ្ចេកែិេ្យាបដាូរឡល្បនន Intel)

អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេមុខង្របឡ្ចេកែិេ្យា Intel Speed Shift ។

• ឡបងក—លំនាំឡដងម

Auto On Time អនុញ្្ញ តឲ្យ អនែកកំែត់ឡពលឡែោណដលកុំព្យូេ័រប្តូែឡបងកឡដាយស្វ័យប្បែត្តិ។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• បិេ—លំនាឡំដងម
• ឡរសងរ៉ល់នថ្ង
• រ៉ល់នថ្ងឡធ្វងការ
• ឡប្ជងសនថ្ង

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

USB Wake Support អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងកឧបករែ៍ USB ឡដងម្បីដំឡែងរការប្បព័ន្ធពីមាូដរង់ចា។ំ

• Enable USB Wake Support

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ភ្ញា ក់ឡៅឡលង LAN ជឡប្មងសឡនះអនុញ្្ញ តឲ្យកុំព្យូេ័រឡបងកពីស្ថា នភ្ពបិេឡៅឡពលេេួលរានសញ្្ញ ែពិឡសសពី LAN ។ ការភ្ញា ក់ពីស្ថា នភ្ពរង់ចាគំឺមិនបាះពាល់ឡដាយការកំែត់ឡនះឡឡងយ ឡហងយប្តូែណតរានឡបងកឡៅកនែុងប្បព័ន្ធប្បតិបត្តិការ។ លក្ខែៈ
ពិឡសសឡនះឡធ្វងការណតឡៅឡពលកុំព្យនេ័រប្តូែរានភ្្ជ ប់ឡៅថាមពល AC ណតបាុឡណាោ ះ។

• បិេ—លំនាឡំដងម - មិនអនុញ្្ញ តឲ្យប្បព័ន្ធឡបងកឡដាយសញ្្ញ ពិឡសសពី LAN ឡៅឡពលងេេួលសញ្្ញ ែភ្ញា ក់ព ីLAN ឬ LAN ឥតណខសេ។
• LAN បាុឡណាោ ះ - អនុញ្្ញ តឲ្យប្បព័ន្ធឡបងកឡដាយសញ្្ញ ែ LAN ពិឡសស

បិេ Sleep (ការឡដក) ជឡប្មងសឡនះកាត់បនថាយការឡប្បងប្រាស់ថាមពល AC ឡៅឡពលឡប្បងប្រាស់ខួាងំ។

Peak Shift អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបួុកការ្ូលឡៅស្ថា នភ្ពឡដកឡៅកនែុងបរិយ៉កាស OS ។

Advanced Battery Charge 
Configuration

ជឡប្មងសឡនះឲ្យអនែកបឡងតងនអាយុកាលថ្មរាន។ ឡដាយឡបងកជឡប្មងសឡនះ ប្បព័ន្ធរបស់អនែកឡប្បង ែិធីស្កស្តង់ដា និងបឡ្ចេកឡេសឡ្សេងឡេសត និងកនែុងអំឡុងឡពលឡប្ៅឡមាា ងឡធ្វងការឡដងម្បីបឡងតងនអាយុថ្ម។

រ្នាសម្ព័ន្ធស្កថ្ម្ម្បង អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡប្ជងសមាូដស្កថ្ម។ ជឡប្មងសទាងំឡនះគឺ៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• សប្មប—លំនាឡំដងម
• សដាង់ដារ — ស្កថ្មឡពញកនែុងអប្តាស្តង់ដារ។
• ស្កឡលនន— ស្កកនែុងរយៈឡពលខួីឡដាយឡប្បងប្រាស់បឡ្ចេក ែិេ្យាស្កថ្មឆាប់រហ័សរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។
• ឡប្បងណត AC

• តាមតប្មូែការ

ប្បសិនឡបងរានឡប្ជងសឡរីសមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូែការ អនែកអា្កំែត់រ្នាសម្ព័ន្ធចាប់ឡ្្តងមមុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូែការ និងបញរប់មុខង្រស្កថ្មតាមតប្មូែការ។

្ំណា:ំ មាូដស្កថ្មទាំងអស់មិនអា្ឡប្បងសប្មាប់ថ្មប្គប់ប្បឡេេរានឡេ។ ឡដងម្បីឡបងកជឡប្មងសឡនះ សូមបិេជឡប្មងស Advanced Battery Charge Configuration (ការកំែត់
រ្នាសម្ព័ន្ធស្កថ្មកប្មិតខ្ពស់) ។

24 ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ



ឥរិយ៉បថ POST

តារ៉ង 33. ឥរិយ៉បេ POST

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Adapter Warnings អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេស្រប្ពមាន (BIOS) ននការដំឡឡងងប្បព័ន្ធឡៅឡពលអនែកឡប្បងអាដាប់េ័រថាមពលជាក់ោក់។

• ឡបងកការប្ពមានពីអាដាប់េ័រ —លំនាឡំដងម

Fn Lock Options អនុញ្្ញ តឲ្យមានការឡប្បងប្រាស់ប្គាប់្ុ្្ួូែកាត់ Fn + Esc ឡដងម្បីបិេឡបងកលក្ខែៈសំខាន់របស់ ់F1–F12 រងងមុខង្រសដាង់ដារ និងមុខង្របនាទា ប់បនសេំ។ ឡបងអនែកបិេមុខង្រឡនះ ឡនាះអនែកមិនអា្បិេឡបងកនូែមុខង្រនន
ប្គាប់្ុ្ទាំងឡនះឡេ។

• ចាក់ឡស្ Fn—លំនាំឡដងម

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• Lock Mode Disable/Standard (មាូដចាក់ឡស្ បិេ/សដាង់ដារ)
• Lock Mode Enable/Secondary (មាូដចាក់ឡស្ ឡបងក/បនាទា ប់បនសេំ)

Fastboot អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបឡងតងនឡល្បននដំឡែងរការប៊ូតឡដាយរំលងជំហានឆបគានែ មួយ្ំនួន។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• បប្ងនមជាអប្បរមា
• ហ្មត្ត់—លំនាឡំដងម
• ស្វ័យប្បែត្តិ

Extended BIOS POST Time អនុញ្្ញ តិឲ្យអនែកបឡងតងតការពន្យាឡពលមុនប៊ូតបណនថាម។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• 0 ែិនាេី—លំនាឡំដងម
• 5 ែិនាេី
• 10 ែិនាេី

ឡូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់ អនុញ្្ញ តឡអាយបង្ហា ញនូែឡូឡហា្គ ឡពញ ឡបងសិនជារូបភ្ពរបស់អនែកមានេំហំបាុនគុែភ្ពបង្ហា ញឡអប្កង់។

• អនុញ្្ញ តឡូឡហា្គ ឡពញឡអប្កង់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការប្ពមាន និងកំហុស អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកឡប្ជងសឡរីសជឡប្មងសឡ្សេងៗឡដងម្បីបញរប់, បញ្្ជ ក់ និងរង់ចាំការបញចេូល, បន្តរឡពលមានការ្្តល់ដំែឹង ណតបញរប់ឡពលមានបញ្ហា , ឫក៏បន្តឡទាះមានការ្្តល់ដំែឹង ឬកំហុសក៏ឡដាយឡៅឡពលដំឡែងការ POST។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• ្្តល់ដំែឹងអំពីការប្ពមាន និងកំហុស—លំនាំឡដងម
• បន្តឡពលមានការប្ពមាន
• បន្តឡពលមានការប្ពមាន និងកំហុស

ឆួងកាត់អាសយដា្ឋ ន MAC -ឆួងកាត់ មុខង្រឡនះរានជំនួសអាសយដា្ឋ ន NIC MAC ខាងឡប្ៅ ជាមួយនឹង អាសយដា្ឋ ន MAC មកពីប្បព័ន្ធ។

ឡប្ជងសយកជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• Passthrough MAC Address—លំនាឡំដងម
• រានរួមបញចេូលអាសយដា្ឋ ន NIC 1 MAC

• រានបិេ

ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ 25



ការគាបំ្េនិម្មិតកម្ម
តារ៉ង 34. ការគាបំ្េនិម្មិតកម្ម

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Virtualization បញ្្ជ ក់ថាឡតង Virtual Machine Monitor (មាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត, VMM) អា្ឡប្បងប្រាស់សមតថាភ្ពហាដណែរបណនថាមណដល្ដាល់ឡដាយ Intel Virtualization 
Technology (បឡ្ចេកែិេ្យានិម្មិត Intel) ។

• ឡបងក Intel Virtualization Technology

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់ ឡបងក ឬបិេមាូនីេ័រមាា សុីននិម្មិត (VMM) ពីការឡប្បងប្រាស់សមតថាភ្ពហាដណែរបណនថាមណដល្ដាល់ជូនឡដាយ Intel® Virtualization technology សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់។

• ឡបងក VT សប្មាប់ I/O ផ្ទា ល់

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

ជឡប្មងសប្បព័ន្ធឥតណខសេ
តារ៉ង 35. ឥតណខសេ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កុងតាក់គា្ម នណខសេ អនុញ្្ញ តឲ្យកំែត់ឧបករែ៍ឥតណខសេណដលអា្ប្តូែរានប្គប់ប្គងឡដាយកុងតាក់ឥតណខសេ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះរួមមាន៖

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• WLAN

• ប៊ួូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូែរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

Wireless Device Enable(ឡបងកឧបករែ៍ឥតណខសេ) អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡបងក ឬបិេឧបករែ៍ឥតណខសេខាងកនែុង។

ជឡប្មងសទាំងឡនះគឺ៖

• WLAN

• ប៊ួូធូស

ជឡប្មងសទាំងអស់ប្តូែរានឡបងកតាមលំនាំឡដងម។

ការណថទាំ
តារ៉ង 36. ការណថទាំ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

Service Tag បង្ហា ញសួ្កឡសងកម្មរបស់កុំព្យូេ័រអនែក។

Asset Tag អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកបឡងតងតសួ្កប្េព្យសកម្មរបស់ប្បព័ន្ធ ប្បសិនឡបងសួ្កប្េព្យសកម្មមិនទាន់ប្តូែរានកំែត់។ ជឡប្មងសឡនះមិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងមឡេ។

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

BIOS Downgrade អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកឡធ្វងការប្តលប់ឡៅកាន់ហ្វឺមណែរប្បព័ន្ធ។

• អនុញ្្ញ តិឡអាយ BIOS េមួាក់ជំនាន់

26 ការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ



ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាំឡដងម។

Data Wipe អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកលុបឡចាលនូែេិននែន័យយ៉ា ងមានសុែតថាិភ្ពពីឧបករែ៍្ទាុកខាងកនែុងទាំងអស់។

• លុបឡចាលឡៅឡពលប៊ូតបនាទា ប់

ជឡប្មងសឡនះ មិនប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងមឡេ។

ការស្្ត រ Bios ឡឡងងែិញ ការស្្ត រ BIOS ឡឡងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង—ជឡប្មងសឡនះប្តូែរានកំែត់តាមលំនាឡំដងម។ អនុញ្្ញ តឡអាយឡធ្វងការស្្ត រ BIOS ណដលខូ្ ពីឯកស្រទាញយករានឡៅឡលងHDD ឫក៏ USB ខាងឡប្ៅ។

ការស្្ត រ BIOS ឡឡងងែិញឡដាយស្វ័យប្បែត្តិ— អនុញ្្ញ តឡអាយអនែកទាញយក BIOS ឡដាយស្វ័យប្បែត្តិ។

្ំណា:ំ ការស្្ត រ BIOS ឡឡងងែិញពីប្ដាយថាសរឹង មិនគួរឡបងកឡអាយដំឡែងរការឡនាះឡេ។

ណតងណតប្តនតពិនិត្យការរួមបញចេូលគានែ —ឡធ្វងការប្តនតពិនិត្យរ៉ល់ឡពលប៊ូត។

កំែត់ឡហតុប្បព័ន្ធ
តារ៉ង 37. កំែត់ឡហតុបណាដា ញ

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

ប្ពឹត្តិការែ៍ BIOS អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡមងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍ POST ននការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការែ៍កំឡៅ អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡមងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(កំឡៅ) ននការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ប្ពឹត្តិការែ៍ថាមពល អនុញ្្ញ តឲ្យអនែកឡមងល និងលុបប្ពឹត្តិការែ៍(ថាមពល) ននការដំឡឡងងប្បព័ន្ធ (BIOS)។

ដំឡណាះប្ស្យប្បព័ន្ធ SupportAssist

តារ៉ង 38. គុែភ្ពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist

ជឡប្មងស បរិយ៉យ

កប្មិតននការស្ដា រឡឡងងែិញនន OS ឡដាយស្វ័យប្បែត្តិ ប្គប់ប្គងលំហូរប៊ូតឡដាយស្វ័យប្បែត្តិសប្មាប់កុងសូលគុែភ្ពបង្ហា ញប្បព័ន្ធ SupportAssist និងសប្មាប់ឧបករែ៍ស្្ត រឡឡងង ែិញរបស់ប្កុមហ៊ុន Dell ។

្ុ្ឡលងជឡប្មងសណាមួយខាងឡប្កាម៖

• បិេ
• 1

• 2—លំនាឡំដងម
• 3

ការស្ដា រឡឡងងែិញនន OS SupportAssist ជឡប្មងសឡនះឡបងក ឬបិេលំហូរប៊ូតសប្មាប់ឧបករែ៍ស្ដា រឡឡងងែិញនន SupportAssist OS កនែុងករែីមានកំហុសមួយ្ំនួនឡកងតឡឡងង។
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ការេំនាក់េំនងមកប្កុមហ៊ុន Dell
្ំណា:ំ ប្បសិនឡបងអនែកពុំមានអុីនធឺែិត សូមណស្វងរកព័ត៌មានេំនាក់េំនងឡលង ែិកតយបប្តជាែេំនិញ ប័ែោ ឡែ្ខចេប់ ែិកតយបប្តេូទាត់ប្រាក់ ឬ កាតាឡុក្លិត្ល Dell ។

ប្កុមហ៊ុន Dell ្្តល់នូែជឡប្មងសឡសងគាំប្េតាមេូរស័ពទា និងអនឡាញ ។ ជឡប្មងសទាំងឡនះអា្ណប្បប្បនលឡៅតាមប្បឡេស និង្លិត្ល ឡហងយនិងឡសងកម្មមួយ្ំនួនប្បណហលជាមិនអា្មានឡៅកនែុងតំបន់របស់អនែក។ ឡដងម្បីទាក់េងមកប្កុមហ៊ុន Dell ្ំឡពាះបញ្ហា អំពីការលក់ ការគាបំ្េណ្នែកបឡ្ចេកឡេស ឬ
ការបឡប្មងឡសងអតិថិជន៖

1 ្ូលឡមងលឡគហេំព័រ Dell.com/support។
2 ឡប្ជងសយកប្បឡេេគាបំ្េរបស់អនែក។
3 ឡ្ទាបងផ្ទា ត់ប្បឡេស ឬតំបន់ឡៅកនែុងបញ្ជីេមួាក់ Choose a Country/Region(ឡប្ជងសយកប្បឡេស/តំបន់ ឡៅខាងឡប្កាមននេំព័រឡនះ។
4 ឡប្ជងសយកតំែឡសងកម្ម ឬគាបំ្េណដលសមប្សបណ្្អកឡៅតាមតប្មូែការរបស់អនែក។
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