
មមមរៀនទី១: មធវើការមលើកុុំពយូទ័រ PC 

មមមរៀនទី ១: មធវើការមលើកុុំពយូទ័រ PC 

សមាសធាតុកុុំពយូទ័រ PC មានមរចើនរបមភទដដលដុំម ើងកនុង Case របស់ វា ដដលសមាសធាតុ
ទុំងម ោះមាន ដូចជា Mainboard, RAM, Microprocessor   កាតសុំមលង និងកាតពណ៌ដដល
មៅថា VGA និង ឧបករណ៍ខាង មរៅដូចជា មេរកង់ Monitor, mouse និង keyboard។ 
លកខណ:ពិមសសរបស់ hard disk គឺវាអាចខូចមៅមពល ដដលមយើង មធវើវាធាល ក់ដដលមានកុំព
ស់ខពស់។ មៅមលើសមាស ធាតុរបស់កុុំពយូទ័រមាន កដនលងខលោះអាចជួសជុលបាន ម ើយ ដផនក
ខលោះមិនអាចជួស ជុលបាន ម ើយ ពីមររោះវាមានមសៀគវីតូចលអិតម ើយ សាមញ្ដ ុំបុំផុត។ ដផនក
ដដល អាច ជួសជុល បានមាន ដូចជា មេរកង់ Monitor អាចជួសជុលមលើ mainboard មាន
មៅមលើដផនកខលោះ ការ ជួសជុលមលើ Power Supply និង អាច ជួសជុលបានកនុង របេប់ CD-

ROM ឬ DVD-ROM បានផងដដរ។ ដផនក ដដលមិនអាច ជួស ជុលបាន ដូចជា RAM និង 
CPU ដដលមាន មសៀគវី តូចលអិតមិនអាចជ្ួួសជុលមោយមរបើដដ បានម ើយ។ 

1. ការដុំម ើង Upgrade និងជួសជុល 

មុនមពលមោកេនកអាចមានលទធភាពអាចជួសជុលកុុំពយូទ័បានលុោះរាដត មោកេនកបាន
សាា ល់ពីមូលោា ន រគឹោះសញ្ដ ណរបស់កុុំពយូទ័រ សាា ល់ពីមុខ ងាររបស់ ឧបករណ៍និងតួ ទី
របស់វា ម ើយប ទ ប់មកអាចមចោះ មោោះ មចញ និងដុំម ើង ម ើង វញិបាន។ ការដុំម ើងកុុំពយូ
ទ័រគឺជាការងាយ ស្សលួ បុំផុត មោកេនករាន់ដត អាន មសៀវមៅមរៀន ដុំម ើង កុុំពយូទ័រ ១០
មមា៉ោងមោយខលួនឯងដដលខញុុំបាទបានចង់រកងមៅ សាន ដដមុន ឬក៏ មោកេនកអាចអាន
មសៀវមៅ កុុំពយូទ័រមេ ិចរតូនិក ឬអាចជាវមសៀវ មៅ ១០០ ដុំម ោះស្សាយជួសជុលកុុំពយូទ័
រ។ មៅកនុងមសៀវមៅមនោះ ខញុុំបាទ ចងរកង មសៀវមៅមរៀនជួសជុលកុុំពយូទ័រមោយខលួនឯង គឺ
បមរងៀនពី មូលោា ន ដនការជួសជុល ដដលមានលកខណ: តូចាច ដតប៉ោុម ណ ោះ មអាយ មចោះ
មោោះស្សាយបញ្ា កុុំពយូទ័រដដល មកើតមានម ើង ដដលជួប ជា របចុំដថៃ។ 
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របូភាព 
1.1. ការបងាា ញកនុងធុង Case និង power supply 

1.1  ឧបករណ៍ដុំម ើងមោយមរបើដដ Hand Tool 

    មុនមពលដុំម ើងឬជួសជុលកុុំពយូទ័រមោកេនករតូវមរតៀមទុកជាមុនរចួ មស្សចសុំរាប់ដុំម ើង
សមាស ធាតុ កុុំពយូទ័រ PC ដដលឧបករណ៍ ទុំងម ោះ មានដូចជា ទុលវសី Phillips 

screwdriver ពិលសុំរាប់បញ្ជ ុំងមមើល និងដដក ដដលមានចុង ស្សួចដូចជាមជុល និងដងាា ប់សុំ
រាប់ចប់ និង ឧបករណ៍ សុំរាប់វាស់ចរនត តង់សយុង មៅមលើមសៀគវីមេ ិច រតូនិកនិង សុំរាប់
ចរនតេគាីសនី។ ឧបករណ៍ទុំងមនោះដតងដត ជួបរបមទោះមរបើ របាស់ ជារបចុំរាល់ដថៃ សុំរាប់មោោះ 
មចញ មលើមចៅ ដដលមានមៅមលើ កុុំពយូទ័រ ការជួសជុលលុំេិតមលើមសៀគវីរបស់កុុំពយូទ័រមានភាព
លុំបាក ដូចជាជួស ជុលមលើ motherboard ជួសជុលមេរកង់កុុំពយូទ័រ និង Power Supply មោក 

េនករតូវយល់ចាស់ពីការវភិាគ មលើដារកាម មសៀគវីជាមុនសិន ដដលជារបព័នធ ដុំមណើ រការ 
របស់វា។ 

របូភាព 1.2. ឧបករណ៍សុំរាប់
មរបើកនុ ងមពលជួសជុល 

1.2  កមមវធីិ Software 
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កនុងការបដនថមមូលោា នមលើឧបករណ៍ជួសជុលមោយមរបើដដ មោកេនក រតូវការកមមវធីិ 
software មដើមបីមោោះស្សាយ វនិិចឆ័យមរាគនិងបញ្ា ជា មរចើន របស់ កុុំពយូទ័រ។ មៅកនុងកមមវធីិ 
Windows អាចមានលទធភាព មោោះស្សាយបញ្ា វនិិចឆ័យ ពីមរាគសញ្ដ របស់កុុំពយូទ័របាន ប៉ោុដនត
មោក េនកមិនអាចមោោះស្សាយជួសជុល ដផនក រងឹបាន ម ើយគឺសុំរាប់មោោះ ស្សាយបាន ដត
ជាមួយបញ្ា តូចាចដដលមគមៅថា  Hardware corrupt ឬអាចមោោះស្សាយ បានជា មួយ
បញ្ា ដដលមរាោះថាន ក់ដដល ប ត លមកពីវរី ៉ោសុ virus ឬដងាូវ worm។ ចុំមរោះកមមវធីិ Linux 

អាច មដើមបចីុំលងមកវញិប ត  file បញ្ៅូ លមៅកនុង CD ឬ DVD។ មោក េនកអាចអាចមរៀន 
Linux មដើមបីមរបើកមមវធីិ។ 

របូភាព 1.3. 

មៅមលើ Windows 8 desktop 

កាល មោកេនកកុំពុងរត់ដុំមណើ រការ Windows មោកេនកអាចចូល កនុងលកខណ:ទូមៅ 
Windows មដើមប ីមមើលវភិាគវនិិឆឆ័យមរាគ។ ការមរបើ របាស់ សុំរាប់វនិិចឆ័យមរាគគឺមានដូចជាកមម
វធីិ Everest Home Edition អាចទញ យក ពីកនុង (http://www.lavalys.com មានតដមលរបដ ល 
$30 និងមាន free trial) ដូចបងាា ញ កនុងរបូភាព 1.4។ មៅមលើទុំព័ររបស់ Lavalys មានលក់កមម
វធីិ ដដលមាន version ថមីៗនិង បដនថម លកខណ: ពិមសសជាមរចើនមទៀត។ ប៉ោុដនតវាអាច មរបើសុំ
រាប់ វនិិចឆ័យ និងការជួសជុលកុុំពយូទ័រ home PC បានដតប៉ោុម ណ ោះ។ 
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របូភាព 2.4. 

ការមរបើរបាស់កមមវធីិ Everest មដើមបីវនិិចឆ័យមរាគ 

មៅមលើកមមវធីិ Windows 7/8 មានេនុភាពអាចជួសជុល Repair Disk (ERD) 

ចូលកនុង Startà Run àPrograms àAccessories àSystem Tools à Backup។ មពល Backup កុំពុង
ដតរត់ម ើយ ចុចមលើ Emergency Repair Disk icon មដើមបីបមងាើត disk។ កនុងរបេប់លទធផល 
ចុចមលើ របេប់ Also backup the registry…box មដើមបីចុំលង copy របព័នធ system file មៅ 
repair directory មៅមលើ hard disk។ កនុងកមមវធីិ Windows 7,8 ERD មិនអាចមានលទធភាព 
boot បានម ើយ។ មដើមប ី ជួសជុសកមមវធីិ Windows 7,8 មោកេនករតូវដត boot ពីកនុង CD ឬ 
boot floppies។ មោកេនកនឹង រតូវបានបងាា ញការជួសជុល repair disk មៅកនុងដុំមណើ រការ។ 
របសិនមបើកមមវធីិ Windows 7,8 ERD មិន អាចផទុក registry files។ ការបមងាើត ERD ចុំលងចូល
មៅកនុង registry files មៅ %SystemRoot%\ Repair folder កដនលងដដលវាបាត់បង់របសិនមបើ 
hard disk ធាល ក់ខូច។ មដើមបីសុវតថិភាពមុនមពល មោកេនកបមងាើតឬ update ERD ចុំលងប ត
មាតិកាដន folder មៅកនុង hard disk ឬ optical disc។ 

1.3  ការដុំមណើ រការទូមៅ 

    ជាមួយឧបករណ៍ដដលមរបើដដដដលបានេធិបាយមៅមមមរៀនខាងមលើ មោកេនកមាន
បញ្ា  រតូវការ មដើមបី ដុំម ើងឬជួសជុលកុុំពយូទ័រ PC ដដល មាន សមាសភាពថមី។ មុនមពល
មោកេនកចប់មផតើម ប ត មមមរៀនទុំង មនោះពនយល់ការ ងាររមួមៅមលើបញ្ា កុុំពយូទ័រ PC ដដល
មបើកម ើងកនុងធុង case ការបមងាើត jumper ការមរៀបចុំកាប cable និងការបដនថមឬ មោោះ មចញ 
remove expansion card។ ការបមរងៀនលកខណ:ពិមសស ដូច ជាការមោោះដូរ motherboard និង 
disk drive ឬ power supply ដដលបានផតល់មអាយកនុងមមមរៀនមនោះ។ 
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1.3.1. ការមោោះដូរគុំរប់ធុង case 

មៅមលើធុង Case នីមួយៗមានសនទោះគុំរប់សងខាងពីរ ដដលបាន បិទ ម ើយមានវសីបួន 

មូលភាជ ប់មៅខាង មរកាយដផនកធុង Case របស់ កុុំពយូទ័រ ការមោោះ គុំរប់ធុង Case គឺងាយស្សលួ
បុំផុតគឺមយើង រតូវការដត ទុលវសី មុខ មួន ដតមួយគត់។មៅជាយមរកាមដនសនទោះគុំរប់មាន
គនលឹោះសុំរាប់ោក់ទក់ជាមួយធុង Case មដើមបី មអាយវាជិតរងឹមាុំ។ 

1.3.2.  ការរគង់រគងមរៀបចុំកាបខាងកនុងនិងប ត  Connector 

កាល មោកេនកបានមបើកគុំរប់ PC រចួម ើយ បញ្ា មុនដុំបូងមយើង បានជួបរបមទោះជាមួយ
ប ត  កាប ជាមរចើនមៅកនុងធុង Case ប ត កាប ទុំងមនោះ  ុំដឹកជញ្ជួ នេនុភាពនិងសញ្ដ
រវាងរបព័នធ System និង សមាសភាព ដន កុុំពយូទ័រ PC។ ប ត កាបដដលបានមរបើកនុងមា៉ោ សីុន 
PC មាន ដូចជាកាប connector ដដល មរចើនជាងមគ។ រគប់ connector គឺមានម ម្ ោះនិងញី 
ដដលមាន connector ញី មរចើនជាងមគរតូវបាន មៅថា plug ឬ header ដដល មានមជើង pin ជា
មរចើនបាន លូយមចញ ម ើយមជើង pin នីមួយៗមានដខែលួសផារភាជ ប់។ ចុំមរោះកាប 

connector ញីដដលមគមៅថា jack ដដលមានរនធ pin ផតសុំរាប់បញ្ៅូ ល connector ចូលកនុង។ 
របមភទញីនិងម ម្ ោះ ទុំងពីរ ដតងដតមរបើជា មួយ ាន  ជានិចៅ មដើមបីបមងាើតការភាជ ប់ connection

។ ប ត កាប់ cable មួយចុំនួនមរបើមស្សាម មស្សាប ដខែ លួសដដលរចួបញ្ៅូ លមៅ connector។ 
កាបទុំងបីដដលមានរមួជា មួយាន មៅកនុងកុុំពយូទ័រ PC ដដល សុំរាប់ មរបើជា មួយេនុភាព 
supply power ភាជ ប់ មៅមលើ the motherboard និង drive ជាមរចើនដូចជាភាជ ប់មភលើង front-panel 

LED មរបើជាមួយ switches ម ើយជួនកាលមរបើជាមួយ USB ឬ FireWire និង audio port មៅ
កនុង motherboard ការភាជ ប់ audio មចញមៅខាងមរៅ មលើ optical drive មៅ sound card ឬការ
ភាជ ប់ motherboard audio connector។ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 1.5 បងាា ញមភលើង front-panel 

power LED cable ដដលបានភាជ ប់ជាមួយ motherboard រចួមស្សចនិង មានរនធញី female jack 

ដនកាប front-panel reset switch ដដលមៅខាងមុខ។ 



របូភាព 1.5. 

របមភទកាបដដលមានមស្សាម 

ប ត កាប Ribbon cable ផាត់ផាង់មដើមបីមរៀបចុំ
ដខែលួសរតូវការមដើមបី ភាជ ប់មៅប ត ឧបករណ៍ ដូចជា ប ត  drive និង controller ដដល 
រគប់ interface ទុំងេស់ទមទ conductor ជាមរចើនរតូវការ។ ប ត  Ribbon cable រតូវបាន
មរបើដុំបូងសុំរាប់សញ្ដ តុងសយុងតូចទប មទោះបី វាមរបើសុំរាប់ផទុក តុងសយុងទបឬចរនត ទប
កនុងការមរបើរបាស់។ ប ត  កាប ធមមា Ribbon cable គឺសុំរាប់មរបើកនុងធុង case ពីមររោះ
លកខណ: ពិមសស ចរនត េគាីសនីដដលប ត ល មកពីការបញ្ជូ នាមរលក ធាតុ អាកាសវទិយុ 
RF ដដលអាចមអាយ interfere ទទួល បានចរនតេគាីសនី ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 1.6 បងាា ញ 40 

ដខែលួស ATA ribbon cable ដដលភាជ ប់មៅ secondary ATA interface មលើ ASUS K8N-E 

Deluxe motherboard។ របមភទ motherboard ASUS បានផាត់ផាង់កាបមៅ មលើ ងាយ មោោះដូរ 
remove មចញបាន ដដលមរបើសុំរាប់ភាជ ប់ជាមួយ optical drive (ចុំមរោះ Hard drive មរបើកាប 80 

ដខែដូចបងាា ញកនុង របូភាព 1.7)។ 
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របូភាព 1.6. កាប 40 ដខែ  ATA ដដល
ភាជ ប់មៅ secondary motherboard 

ចុំនួនដនមជើង pin 

កាប ribbon cable connector ដដលមានលុំោប់ពី 10pin connector មៅមលើកាបដដលដតងដត
មរបើមៅ serial, USB, FireWire និង audio port ពីមលើ motherboard header-pin connector មៅ 
ខាង មុនឬ ខាង មរកាយ panel ឆលងកាត់ាម 34pin floppy drive connector ម ើយ 40pin ATA 

(IDE) drive connector ភាជ ប់មៅ 50-, 68- និង 80pin SCSI connector។ 

ចុំនួនដនកាប connector 

          របមភទ ribbon cable មួយចុំនួនគឺរាន់ដតមានពី connector។ ប ត  ATA cable ដដល
មរបើមដើមបីភាជ ប់ មៅ hard drive និង optical drive មានបី connector និង motherboard connector 

ម ើយ connector មួយសុំរាប់ master drive មៅចុងមផែងមទៀតនិង connector មួយមទៀតសុំរាប់ 
slave drive មៅក ត ល (ដដលមាន ទីាុំងមៅជិត master drive connector)។ កាប SCSI 

cable ដដល មរបើមៅកនុងមា៉ោ សីុន server និង មា៉ោ សីុន workstation  អាចមរបើបានរបាុំ drive 

connector ឬមរចើនជាង។ 

កាប Cable-select 
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របមភទ ATA drive cable ដដលមៅថា cable-select ឬកាប CS cable កាបមមមួយអាចភាជ ប់
បាន ពីរឧបករណ៍ device connector។ ដដល មាន ទុំងេស់ 40 សញ្ដ ដខែភាជ ប់មៅ drive 

connector មៅកនុង ក ត ល ដនកាប និង 39 ដនសញ្ដ ដខែកាបរតូវបានបញ្ជូ លមៅ drive 

connector មៅចុងដន កាប។ កុំ ុសការ េនុញ្ដ តបញ្ៅូ លមៅទីាុំង ដន ឧបករណ៍ device 

មលើកាបមដើមប ី កុំណត់ថាមតើឧបករណ៍មានមុខងារជា master ឬជាឧបករណ៍ slave 

device  មិនទមទរ jumper មដើមបី បមងាើតវា។ កត់ចុំ ុំថាគនលឹោះការចត់ដចងមានពណ៌មចម
សុំរាប់ភាជ ប់ជា មួយ secondary ATA motherboard។ ម ើយ primary motherboard connector 

និង secondary connector រតូវបាន ភាជ ប់ ជា មួយ គនលឹោះដដលអាចមានកុំ ុសជាមួយមជើង pin

។ ប៉ោុដនត secondary connector មៅមលើ slot កនុង primary motherboard connector ដដល មានន័យ
ថា cable កាបមិនអាច បញ្ៅូ ល មៅកនុង secondary connector។ មទោះបី 80ដខែ cable ជាមួយ 
secondary connector របមភទ ASUS រតូវបានមរជើសមរ ើស គនលឹោះមៅ Ultra-ATA cable មដើមប ី
កុំណត់ថាវាអាចភាជ ប់មៅ primary motherboard ATA interface ដដល រតូវបានកុំណត់មរបើ
មដើមបីភាជ ប់មៅ hard drive។ ចុំមរោះ secondary motherboard ATA connector ដដលជាធមមា 
មរបើសុំរាប់ ភាជ ប់មៅ optical drive រតូវកាបមរបើមិនមាន គនលឹោះដូចបងាា ញ កនុង របូភាព 1.6។ 

របូភាព 1.7. 

កាប 80ដខែ Ultra-ATA មានពីរមៅមលើ motherboard interface និងបងាា ញគនលឹោះរបស់វា 

េស់រយ:មពលជាមរចើនឆ្ន ុំម ើយ មានរបមភទកុុំពយូទ័រជាមរចើនដដលមរបើ របមភទកាប cable 

ដូចដដល បានេធិបាយខាងមលើ។ មៅកនុងឆ្ន ុំ 2003 មាន របមភទ motherboard និង drive 

ដដលចប់មផតើមមរបើ សតង់ោ ថមីដដលមគមៅថា Serial ATA (មានដូចជា S-ATA ឬ SATA)។ 
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របមភទ ចស់គឺ ATA drive ជួន កាលមគមៅថា Parallel ATA (P-ATA ឬ PATA) មទោះបី
ម ម្ ោះធមមាដដលជា សតង់ោដ៏ ចស់បុំផុត ដដលរតូវ បានផ្លល ស់បតូរ។ ជាក់ដសតងភាពខុសាន
រវាងឧបករណ៍ ATA device និងឧបករណ៍ SATA device គឺវាមរបើកាបខុសៗាន និង connector 

សុំរាប់ថមពល power និងទិននន័យ data។ មា៉ោងមទៀតរបមភទ 40pin data connector និង
របមភទ 4pin Molex power connector ដដល បានមរបើមោយឧបករណ៍ ATA device (ដូច
បងាា ញកនុងរបូភាព 1.8) ម ើយ របមភទ SATA មរបើកាប 7pin មសតើងសុំដប៉ោតសុំរាប់ data 

connector និង 15pin power connector (ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 1.9)។ 

របូភាព 1.8. 

របមភទ PATA data connector (ខាងមឆវង)និង power connector 

របូភាព 1.9. របមភទ 
SATA power connector (ខាងមឆវង) និង data connector 

កុំ ុសតុងសយុង Missing Voltage 

របមភទកាប SATA power cable ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 1.9 ដដលមាន េនុភាព +5V គត់មៅ 
មលើដខែ ពណ៌រក ម red wire និង +12V មៅមលើ ដខែ ពណ៌ដបតង yellow wire ជាមួយដខែ
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ពីរ មទៀតគឺ មាន ពណ៌មចម  black ដដលជា ដខែមា៉ោ ស់។ របមភទកាប SATA power connector 

បដនថមពណ៌ទឹករកូចម ើយ មានតុងសយុង +3.3V។ 

ចុំនួនមលខមជើង pin ជាមរចើនដដលមៅកនុងកាប SATA power connector បានរច ម ើងផែុំាន
ដចក មចញពីរ SATA។ ដុំបូងការ បដនថម connector ដដលជាតរមូវការមដើមបីផាត់ផាង់បញ្ៅូ ល
ដុំម ើងឬ មោោះមចញ drive មោយមិនបិទរបព័នធ system ដដលជាដផនក មួយដន សតង់ោ SATA 

standard។ ទីពីរ របមភទកាប SATA power connector រតូវបានរច មដើមបីផាត់ផាង់ តុងសយុងគឺ 

+3.3V, +5V និង +12V។ តុងសយុង ទបបុំផុតគឺ +3.3V ដដលសុំរាប់ ផាត់ផាង់មអាយមៅ កងាា រ 
រតជាក់ របស់ drive។ 

របូភាព 1.10. រកុម
មួយដដលមានបួនកាប SATA data connector មៅមលើ motherboard 

មទោះបីកាប PATA power connector ទុំងេស់រតូវបានភាជ ប់មោយ គនលឹោះ។ មាលបុំណង់
រច  SATA មដើមបីមរបើគនលឹោះ។ របមភទ SATA ដដល មរបើ L-shaped ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 
1.10។ ភាពដបលកពីាន រវាង SATA និង PATA ដុំបូង PATA អាចេនុញ្ដ តមអាយមរបើបាន
ឧបករណ៍ពីរ ភាជ ប់ មៅ interface នីមួយៗនិងមរបើ jumper មួយដូចជា master និងមផែង មទៀត
គឺជា slave។ របមភទ SATA interface ផាត់ផាង់បាន ដតឧបករណ៍ គត់ សុំរាប់ ដុំម ើង ឧបរក
ណ៍ device គឺជា master ឬ slave។  លទធផល ឧបករណ៍ SATA device ទុំងេស់ គឺជា 
ឧបករណ៍ master device។ ទីពីរ PATA មរបើមានកុំណត់របដវងដនកាប ទិននន័យ data cable គឺ
មានរបដវង 18″ (មសមើ 45.7cm) កនុងខណ:ដដលរបមភទ SATA េនុញ្ដ តមអាយកាបទិននន័យ 
data cable ដដលមានរបដវងរបដ ល 1 ដម៉ោរត (39.4″) ម ើយមានកុំរាស់មសតើងបុំផុត។ 

2. មធវើការជាមួយកាត expansion card 
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កាត Expansion card គឺជាមសៀគវី board ដដលមោកេនកដុំម ើងកនុង កុុំពយូទ័រ PC មដើមបផីាត់ផាង់
មុខងារ ដដល PC motherboard មិនផាត់ ផាង់ មោយខលួន វាផ្លទ ល់។ របូភាព 1.11 បងាា ញរបមភទ
កាតរកា វិច ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP និងវមីដេូរកាត video capture គឺជារបមភទ
កាត expansion card។ 

 

របូភាព 1.11. Transcend PCI Express USB 3.0  ជារបមភទ expansion card 

ជាមរចើនឆ្ន ុំកនលងមក មានរបមភទកុុំពយូទ័រ PC ជាមរចើនដដលមរបើរបាស់ expansion card ដដល
បានដុំម ើង។ របមភទ vintage-2000 PC អាចមរបើ កាតវមីដេូ video card របមភទ sound card 

និង LAN adapter និងអាចមរបើ បានជាមួយ internal modem និងសុំរាប់ការទុំ ក់ទុំនងដន 
SCSI host adapter។ ការដុំម ើងកាត expansion card គឺមានភាពងាយស្សលួបុំផុត ម ើយមិន
ដថលមគមរបើសុំរាប់ដុំម ើងរបព័នធ system ចស់។ មោកេនកអាចមមើល កនុងឧទ រណ៍ ការ
ដុំម ើងកាតរកា វិច AGP graphic card មដើមបដីុំម ើងមលើ board video ឬវមីដេូ video capture 

card បញ្ៅូ លកនុងកុុំពយូទ័របស់មោកេនក PC ចូលកនុង digital video recorder ការមរបើ SATA 

controller មដើមបីបដនថម ផាត់ផាង់សុំរាប់ SATA drive ឬមរបើ USB adapter មដើមបីបដនថម USB 2.0 

port ជាមរចើនឬមរបើ 802.11g card មដើមបីបដនថម wireless networking។ 

2.1 ការដុំម ើងកាត expansion card 

មដើមបីដុំម ើង expansion card បងាា ញដូចខាងមរកាមមនោះ: 
– អានការបមរងៀនដណ ុំដដលមកជាកាត card។ កនុងលកខណ:ពិមសស ការអានមោយរបុង
របយ័តន ការដណ  ុំបមរងៀនេុំពីការដុំម ើងកមមវធីិ software driver សុំរាប់កាត card។ ចុំមរោះ
កាតជាមរចើន card មោក េនករតូវដុំម ើង driver មុនមពលមោកេនកដុំម ើង card មុនមពល 

ដុំម ើងកមមវធីិ driver។ 

– មោោះដូរគុំរប់ពីកនុងធុងមលើ motherboard កុំណត់ មួយគឺជា expansion slot ដដលមៅទុំមន
រ។ ទីាុំង expansion slot ដដលមៅ ទុំមនររតូវការមរបើជាមួយ expansion card។ របមភទកាត 
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expansion slot រចួមាន 32bit និង 64-bit PCI និង AGP video card slot មួយ ឬពីរ PCI Express 

x16 video card slot ម ើយមួយឬមរចើន PCI Express x1។ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 1.12 បងាា ញ
សតង់ោការចត់ដចង ដន slot ជាមរចើនសុំរាប់ AGP motherboard ជាមួយរបាុំ Slot មាន ពណ៌ 
32-bit PCI មៅខាងមលើមឆវង ដដ មួយ មានពណ៌មាន តមចម គឺជា AGP slot ខាងមរកាមសាត ុំដដគឺ
ជា PCI slot។ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 1.13 បងាា ញការមរៀបចុំសតង់ោការចត់ដចងដនប ត  

slot សុំរាប់ PCI Express motherboard ពីខាងមឆវងដដ មៅ សាត ុំដដមានពីរ Slot 32-bit PCI និង
ពីរខលីពណ៌មចម  black PCI Express X1 slot មានមរចើនជាង ពីរពណ៌ស PCI slot ម ើយមួយដវង

ពណ៌មចម  PCI Express X16 slot សុំរាប់ video adapter។ 

របូភាព 1.12. មាន 3 

PCI slot និងមួយ AGP slot ពណ៌មាន ត 

របូភាព 1.13. PCI slot ពណ៌
សពីរនិង PCI Express X1 slot ពីរនិងមាន, PCI slot មរចើនមទៀត 

– មានរនធមួយសុំរាប់ោក់ expansion slot រតូវបានបងាា ញមៅមលើមៅ ខាងមរកាយដនធុង Case

។ រនធមនោះរតូវបានបិទគនលឹោះមោយបនទោះមោ : មសតើតដដលមានសុវតថិភាពមោយមូលភាជ ប់វសី
ជាមួយជាមួយធុង Case។ ចុំថារតូវកាច់មចញកុំរប់ slot  មួយដដលរតវូោក់ slot មោក
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េនក មរជើសមរ ើស។ របមភទ expansion slot មួយចុំនួនគឺមលៀនមចញមរៅ ដដលពិបាកកនុងការមធវើ
ការងារមផែងៗ។ 

– មោោះមចញវសីមអាយមានសុវតថិភាព កាច់មចញកុំរប់ slot ទញមចញមរៅ 

– របសិនមបើកាបមៅ ក ត ល ដដលបិទជិតមិនអាចទញបានមចញមរៅ មោកេនករតូវមោោះ
វាមចញជា បម ត ោះ អាសនន សិនមរកាយមពលដុំម ើង កាតរចួម ើយេនករតូវភាជ ប់កាបម ើងវ ិ
ញ។ 

– ដណ ុំ expansion card បញ្ៅូ លទីាុំងោក់កដនលងវា ដដលភាគមរចើន មគដតងដតោក់វាមៅ
ខាងមរកាម expansion card។ 

របូភាព 1.14. 

ដុំម ើងកាត expansion card មោយរញុចុោះមរកាម 

2.2  មោោះមចញកាត expansion card  មធវើដូចជុំហានខាងមរកាមមនោះ: 

1. មោោះមចញកុំរប់ system និងទីាុំង expansion card ដដលបានមោោះ មចញ។ វាងាយ
ស្សួលមោោះមចញ បុំផុតមធវើការមោយមិនរបុងរបយ័តនក៏អាច  អាចមោោះវាមចញមរៅ
បានដដរ។ 

2. មា៉ោងមទៀតមោកេនកកុំណត់ទីាុំងដដលវាសថិតមៅ រចួម ើយផ្លត ច់មចញ external 

cable ដដលបានភាជ ប់ មៅវា។ របសិនមបើកាត card មានមរបើ internal cable ដដលបាន
ភាជ ប់ជាមួយវា រតវូផ្លត ច់វាមោយ របងុ របយ័តន។ 

3. មោោះមចញវសីដដលមូលភាជ ប់មលើ card រចួម ើយមោោះវាមចញមរៅ។ 

4. មយើងមរបើដខែពីរសរដសោក់មៅរជុងមាខ ងមួយមអាយមសមើាន រចួម ើយចប់ ទញមអាយ
បានមសមើដដមៅ សង ខាង ទុំងពីរ។ 
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របូភាព 1.15. មរបើ
ដខែពីរសរដសទញមចញមានសុវតថិភាពបុំផុត 

របូភាព 2.16. មៅមលើកាត 

AGP ដដលមានគនលឹោះសងខាង AGP card អាចបិទជាប់  

2.3 ការបមងាើត jumper 

មានរបមភទ Jumper ជាមរចើនដដលមរបើបមងាើត hardware option មៅ មលើកុុំពយូទ័រ PC និង
ឧបករណ៍ ខាងមរៅ peripheral។ ប ត  Jumper អាច េនុញ្ដ តមអាយមោកេនកបមងាើតឬ
ភាជ ប់ចរនតេគាីសនី ដដលរតូវ បាន មរបើមដើមបី ដុំម ើងដនសមាសភាព។ ការបមងាើត Jumper ឬ 
switch មាន លកខណ:ពិមសស ដូចជា bus speed ដន processor មុខងារ PATA drive ដូចជា
ឧបករណ៍ master ឬ slave មទោះជាលកខណ:ពិមសស មុខងារមលើ expansion card គឺ មានលទធ
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ភាព enabled ឬ disabled បាន។ ចុំមរោះរបមភទ motherboard ចស់និងកាត expansion card 

ដដលមរបើ jumper មរចើនមដើមបីបមងាើត ការ ដុំម ើង option។ ចុំមរោះ របមភទ motherboard ថមី
ដដលមរបើ jumper ពីរបី ម ើយ ជុំនួសការ មរបើរបាស់ BIOS setup មដើមបីដុំម ើងសមាសភាព។ 
ាមពិត មាន របមភទ motherboard ជាមរចើនមានដតពីរឬបី jumper។ មោកេនកមរបើ jumper 

ទុំងមនោះកាល មោកេនក ដុំម ើង motherboard មដើមប ីដុំម ើង options ដូចជាមលបឿន 
processor speed ឬអាចមធវើសកមមភាព updat BIOS។ 

 

 ការមរៀបចុំកដនលងោក់ដដលបានផាត់ផាង់មោយលកខណ:ពិមសសរបស់ធុង Case។ 

 Drive interface (មរបើជាមួយ ATA Serial ATA)។ 

ចុំមរោះព័ត៌មានមានលកខណ:ពិមសស េុំពីរការដុំម ើងរបមភទ drive ដដលរមួមាន ការពនយល់
បងាា ញមៅមមមរៀនពីរបមភទឧបករណ៍ device។ 

មមមរៀនទី២ របព័នធ :Maintenance 

1.    ការសមាអ តរបព័នធ System 

         ធូលីគឺជាសរតវូចមបងរបស់កុុំពយូទ័រ PC ធូលីកកសទោះកងាា ញដដល ប ត ល មអា
យរបព័នធ system មដើមបរីត់ ដុំមណើ រមិនលអ។ ធូលីមធវើ សកមមភាព បងាបមងាើត មអាយម ើង កុំមៅ 

ដដលប ត លមអាយ សមាសភាពជា មរចើន ម ើង មៅត ខាល ុំងមពក។ ធូលី ប ត លមអា
យកងាា រ មិនអាចរត់ដុំមណើ រការបានមលឿនមដើមបរីកាទុករបព័នធ system មៅ រតជាក់។ ធូលី
មៅត ដដលមានមៅជាប់មលើកាប connector ការ ដុំម ើងមរ ៉ោសីុសតង់ចរនតេគាីសនីបានមកើតម ើង។ 
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របូភាព  2.1. មៅ
ខាងមរកាយ I/O panel ដនកុុំពយូទ័រ PC ដដលមិនបានសុំអាត 

របូភាព 2.2. មៅខាង
មុខ Front panel របស់កុុំពយូទ័រ PC ដដលមិនបានសមាអ ត 

េស់រយ:មពលជាមរចើនដខដដលមិនបានសមាអ ត មគមឃើញមានធូលីយ៉ោង កខវក់ជាមរចើនដដល
មៅជាប់ system ទុំងមូល។ មៅមលើ LPT port ពណ៌សាវ យ មៅខាងមលើសាត ុំដដ ដូចជារបមភទ 
USB port មៅខាង មឆវង ដដ។ មៅខាងមុខដន របព័នធ system មិនរបមសើរ ដូចបងាា ញកនុងរបូ
ភាព 2.3។ ធូលីនិងខយល់ចូលកនុង ធុង case មធវើ មអាយ មសើម កនុងរបព័នធ system ដដលប ត
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លមអាយរបព័នធ system មិនអាចដុំមណើ រការបាន។ មៅខាង មរកាយ របព័នធ system មានដី
ធូលី ជាមរចើនដដលមៅ ជាប់ជា មួយ power supply។ ដដលបងាា ញដូចកនុងរបូភាព 2.2 

មៅកនុង របូភាព 2.1 បងាា ញ I/O panel ខាងមរកាយដនកុុំពយូទ័រ PC ដដលរត់ ដុំមណើ រការ 24 មមា៉ោ
ង។ មយើងអាច ពាយមយករចស មក មបាសមចញធូលីដដល មានជាប់មៅខាងមរកាយ 

Case របស់កុុំពយូទ័រ។ 

របូភាព 2.3. ធូលីជាប់មលើ
បនទោះមរចោះ 

           ការសុំអាតមៅដផទខាងមរៅសតង់ោរចស់ standard vacuum ដដល អាចជូតដុសធូលី
បានសាអ តលអ ដូមចនោះមដើមបីចប់មផតើមសុំអាត កដនលង  ដដលមាន រនធមរៅ ភាជ ប់មៅជាមួយកុុំ
ពយូទ័ររបស់មោកេនក។ ចប់ មផតើម ជាមួយការបងាា ញដន របព័នធ system។ បងាា ញកនុងរបូភាព 
2.4 គឺជារបមភទកុុំពយូទ័រ PC vacuum ដដលជារចស ដ៏ តូចមួយ ចប់មផតើម មរបើ មដើមបសីុំអាត 

I/O panel។ 

របូភាព 2.4. ការមរបើរបាស់ 

vacuum ដដលបានរច សុំអាត PC 
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  របសិនមបើ vacuum មិនអាចមរបើរចស់ដដលមានមរាមដវងៗសុំរាប់ សុំអាត់ធូលីដដលជាប់មៅ 
មលើកងាា រ របស់ Power Supply មដើមបី សុំអាតមអាយ រជោះេស់មចញពីមលើកងាា រម ោះរតវូមរបើ

ទុលវសី បង្ វួួិល សាល បរបស់ រចួម ើយដុស សុំអាតវាមអាយេស់ដីធូលី។ 

របូភាព 3.5. 

សុំអាតកងាា រ power supply 

កាល មោកេនកបញ្ៅ ប់ការងារសុំអាតរចួម ើយរត ប់ចូលកនុងរបព័នធ system មោោះមចញ 
remove panel មៅខាងកនុងពីកនុងធុង case។ មរបើ vacuum សុំរាប់សុំអាតធូលីដដលមៅជាប់ទវ រ
បស់ធុង case និងតុំបន់ មផែង មទៀត។ មរបើរចសមដើមបីមបាសមចញធូលីដដលមៅកកសទោះ។ 
ចុំមរោះ ធុង Case ដដលមានទុំ ុំតូចអាចមោោះ មចញទវ មៅខាងមុខ បាន។ របមភទធុង case 

ជា មរចើនមានដខែលួសកងាា រខាវ ត់ដខវង ជាមរចើន ដដលមៅខាងកនុង។ របសិនមបើធុង case 

របស់មោកេនកមិនមាន មរចោះ ខយល់ មៅពីមរកាយធុងវាអាចជួយកាត់បនថយ ធូលីជាមរចើន
ដដល ចូល ខាង កនុងរបព័នធ System បានមួយចុំនួនផងដដរ។ 
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របូភាព 2.6. ការមរបើ Vacuum 

មៅខាងមុខ panel 

របូភាព 2.7. សុំអាតកងាា រពី
កនុងធុង case 

មោកេនកអាចមោោះមចញគុំរប់ power supply មចញមរៅរចួម ើយ សុំអាតមៅខាងកនុង ដូច
បងាា ញកនុង របូភាព 2.8 សុំអាតមលើរគប់បរមិវណ ទុំងេស់ មៅកនុងរបេប់ Power Supply។ 
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របូភាព 2.8. ការសុំអាតខាង
កនុងរបស់ power supply 

វាមានសារ:សុំខាន់បុំផុតមដើមបីសុំអាតរគប់ទីកដនលងទុំងេស់មដើមបីមអាយ របព័នធដុំមណើ រការ
រត់បានស្សួល។ 

របូភាព 2.9.  សុំអាតមលើ
តុំបន់ hard drive 

ចុំណុចមនោះមោកេនករតវូដតសុំអាតរបព័នធ system មៅខាងមរកាមនិង ខាងមលើ motherboard 

ដដលមាន ដីធូលី ជាមរចើនវា ជុំហានប ទ ប់ មកសុំអាត កងាា រនិងដដករតជាក់ CPU ការ
សុំអាតមលើឧបករណ៍ ទុំងពីរ មនោះ មានសារ:សុំខាន់  ស់ពីមររោះវាជាខួរកាលរបស់កុុំពយូ
ទទ័រ។ មៅមពលសុំអាតមយើងអាចមោោះ កងាា រនិង ដដក រតជាក់មចញមរៅ មដើមបីសុំអាតបាន

មោយងាយស្សួល។ 
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របូភាព 2.10.  មរបើ 
Vacuum សុំអាតកងាា ររបស់ CPU 

ប ទ ប់ពីសុំអាតមលើកដុំបូងជាមួយ vacuum ឬរចសដដលបានសុំអាត មៅបរមិវណខាងមលើ
កងាា រ រតជាក់ រចួមក មោកេនកអាចមោោះ មចញ មកខាងមរៅ មដើមបីសុំអាតមអាយេស់មចញ
ពីកងាា  ដីប ត ល មអាយ កក សទោះមិន អាចមអាយ កងាា រ វលិបានម ើយវាអាចប ត លមអា
យ ម ើងកុំមៅកាន់ដតមៅត ម ើងៗ ជាម តុមធវើ មអាយរបព័នធ CPU ទុំងមូល ក៏មិនអាចដុំមណើ រ
ការបានដដរ។ មោកេនកគួររបយ័តន ពីកងាា រមៅមលើ CPU ដដលមាន សារ: របមយជន៍ បុំផុត 
វាមានតួ ទីបក់មដើមបីកាត់ បនថយ សីតុណា ភាពដដលបមងាើតម ើងមោយ CPU របស់កុុំពយូទ័រ 
របសិន មបើ ាម ន កងាា រម ោះ CPU នឹងរតវូមឆោះខូច។ 

របូភាព 2.11.  ធូលីសទោះ
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មលើកងាា ររបស់ CPU 

ប ទ ប់ពីសុំអាតមលើក
ដុំបូងជាមួយ vacuum ឬរចសដដលបានសុំអាត មៅបរមិវណខាងមលើកងាា រ រតជាក់ រចួមក 

មោកេនកអាចមោោះ មចញ មកខាងមរៅ មដើមបីសុំអាតមអាយេស់មចញពីកងាា  ដីប ត ល 
មអាយ កក សទោះមិន អាចមអាយ កងាា រ វលិបានម ើយវាអាចប ត ល មអាយ ម ើងកុំមៅ
កាន់ដតមៅត ម ើងៗ ជាម តុមធវើ មអាយរបព័នធ CPU ទុំងមូល ក៏មិនអាចដុំមណើ រការបានដដរ។ 

មោកេនកគួររបយ័តន ពីកងាា រមៅមលើ CPU ដដលមាន សារ: របមយជន៍ បុំផុត វាមានតួ ទី
បក់មដើមបីកាត់ បនថយសីតុណា ភាពដដលបមងាើតម ើងមោយ CPU របស់កុុំពយូទ័រ របសិន មបើ
ាម ន កងាា រម ោះ CPU នឹងរតូវមឆោះខូច។ 

របូភាព 2.11.  ធូលីសទោះ
មលើកងាា ររបស់ CPU 
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ជុំហានងាយស្សួលបុំផុត
មោកេនករតូវមោោះវាមចញពី CPU ដូចបងាា ញ កនុង របូភាព 2.13 េនុញ្ដ តមអាយមោក េនក
ដកមចញកងាា រ ដដលមាន មូល វសីបួន ជាប់មលើតួ ដដករតជាក់ មោោះវសីរចួម ើយផ្លត ច់មចញ
កាប ថមពលរបស់ កងាា រ fan power ពីមលើ motherboard។ 

របូភាព 2.13. មោោះវសីមចញពី
កងាា រ CPU 
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របូភាព 2.14. មរបើរចសសុំអាត
មលើដដករតជាក់របស់ CPU 

របសិនមបើមោកេនកអាចមោោះមចញដដករតជាក់មកមរៅបាន អាចដុសោងជា មួយទឹកមអា
យបាន រជោះសាអ តរចួ ម ើយយកវាមៅ ជួត ឬផលុុំខយល់ឬ ហាលមអាយសៃួត េស់ ទឹក 

របសិនមបើមានជាតិមសើម នឹង ប ត លមអាយមឆោះខូច CPU មិនអាច ដុំមណើ រការបានត 
មទៀតបាន ម ើយ។ 

របូភាព 2.15. ដដករតជាក់បាន
សុំអាតធូលី 

របសិនមបើមោកេនកចង់មធវើការងារបនតមទៀត មោោះមចញ expansion card ទុំងេស់រពមទុំង 
memory មោោះមចញពី slot។ ប ត កាត expansion cards និង memory ដដលមៅជាប់ជាមួយ 
Slot អាច ប ត ល មអាយមានមរចោះ ដដលជាប់ជាមួយមជើងរបស់វា។ មោកេនក អាចមរបើ
រកោសឬរក ត់សាអ តយក មកជួតមលើមជើង Slot របស់កាតឬ មជើង module memory មដើមបី
មអាយេស់ជាតិ េុកសីុតមៅជាមបើមលើវា ដដលប ត លមអាយមិន អាចដុំមណើ រការបាន។ 
មោកេនក អាចមរបើ សាុំងឬអាល់កុលយកមកសុំអាត់មលើមជើងកាតមអាយរជោះេស់រចួម ើយ 
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យករកោសរក ត់សាអ តសៃួតយកមកជួតមអាយរជោះជាតិមសើម។ មានេនកខលោះ មរបើ
ឧបករណ៍ទន់ ឬជ័រមៅស ូសុំរាប់ សុំអាត់ ប៉ោុដនត របូភាព បងាា ញ ខាងមរកាមមនោះ គឺមរបើលុយ
ដុោល រយកមកសុំអាតវញិ។ 

របូភាព 2.16. ដុសជួត
មលើ expansion card មោយមរបើលុយដុោល រ 

2. ការការររ Maintenance 

មមធាបាយរបមសើរមដើមបមីោោះស្សាយបញ្ា មដើមបបីញ្ឈប់ម តុការណ៍ ដដលមកើតមានម ើង 

មយើងរតវូ មាន ការ ការររ maintenance ចូល មកកនុង។ កមមវធីិការររ maintenance លអគឺមរបើ 
backup ឬមរបើ hardware និងកមមវធីិ software មដើមបីការររ maintenance របស់ មយើង។ មៅមលើ
របព័នធ System កុុំពយូទ័ររបស់មោក េនក រតូវដតដុំម ើង កមមវធីិការរររបព័នធ Windows មដើមប ី
របឆ្ុំងនឹងវរី ៉ោសុដដល ចូលមក លុក លុយកនុងរបព័នធ System Windows។ កាល  មា៉ោសីុន
កុុំពយូទ័រ របស់មោកេនកភាជ ប់ប ត ញ Internet ម ោះោច់ខាតរតូវ មានកមមវធីិ ការររ វរី ៉ោសុ ឬ 
Firewall ការរររបព័នធកុុំពយូទ័រទុំងមូល របសិនមបើ ាម នកមមវធីិការររមទម ោះ វរី ៉ោសុរស
មពញ រាប់ រន់របមភទ ដដលមធវើ ចរាចរណ៍មលើ Internet ាម នកមមវធីិការររមរបៀបបានដូចផទោះ
ាម នរបង។ មិនដតប៉ោុម ណ ោះក៍ មាន ពួកវាយរបហារដដលមគមៅថារកុម Hacker អាចវាយ
 ុកលុយចូលបានាម ចិតតដូចជាឯកសារ និង Account កុុំពយូទ័រ។ 

2.1. មរបើ Back up របព័នធ system 

វធីិមរបើ backup គឺលអរបមសើរការការររ maintenance មពលដដលខូច អាចមរបើរបាស់បាន 
ជាមួយ hard drive ដដលមានតដមលមថាក ដដលផាត់ ផាង់ ជាមួយ  motherboard មាន RAID 1 
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ដដលមគអាចមរបើសុំរាប់ mirror មៅមលើ RAID 1 ការររទិននន័យរបស់មគ។ RAID 1 រាន់ដត 
សុំរាប់ការររនឹង hard drive ខូច: 

 ការររទិននន័យខូចមោយវរី ៉ោសុ viruse ឬបញ្ា  hardware។ 

 មរាោះថាន ក់ដនការលុប delete  ឬសរមសរជាន់ពីមលើ ឬផ្លល ស់បតូរ file ដដលមានសារ :សុំ
ខាន់។ 

 ការររម នតរាយបាត់បង់ទិននន័យ data loss។ 

មដើមបីការរររបឆ្ុំងការគុំរាមកុំដ ង ម ើយវាអាចមោោះស្សាយបញ្ា  មដើមបីបមងាើយ backup 

copy ដនទិននន័យចូលមៅ removable media ដូចជា កាដសត tape និងឧបទិច optical discs ឬ 
hard drive។ 

ារាងសារ :សុំខាន់លកខណ:ពិមសសសុំរាប់ backup hardware 

វធីិ ទុំ ុំចុំណុោះ មលបឿន តដមល 
CD writer 0.65 មៅ 1 GB មធយម $20 មៅ $50 

Internal DVD 

writer 
4.4 មៅ 8.5 GB 

ពីមធយមមៅ
មលឿន 

$40 មៅ $150 

External DVD 

writer 
4.4 មៅ 8.5 GB 

ពីមធយមមៅ
មលឿន 

$125 មៅ $250 

External hard 

drive 
80 មៅ 500 GB មលឿនបុំផុត N/A 

Removable 

hard drive 
80 មៅ 500 GB មលឿនបុំផុត $75 មៅ $150 

Tape drive 10 មៅ 100 GB 
ពីយឺតមៅ
មធយម 

$200 មៅ 
$2,000 

2.2. សុវតថិភាពមលើរបព័នធ system 

ជុំហានមានសារ:សុំខាន់មោកេនកអាចមរជើសមរ ើសសុវតថិភាព system របស់មោកេនករបឆ្ុំង
ដងាូវ worm និងការលុកលុយ ល្ នរន ចូល មៅរបព័នធ ដដលមានការការររមៅមលើ 

hardware router និង firewall រវាង របព័នធ system និង Internet។ មយើងអាចដុំម ើង router និង 
firewall បិទការ ល្ ន រនចូលមកកនុងរបព័នធ system របស់ មោកេនក វាអាចមធវើមអាយខូច

ខាតមៅមលើ របព័នធ system មលើរបព័នធ Internet សាធារណ:។ ការមរបើរបាស់របមភទ 
ឧបករណ៍ Hardware router ឬ firewall ដដលមានលក់តដមលរបដ ល $30 មៅ $50 អាចមរបើវា
មដើមបីទប់សាា ត់បានរបមភទវរី ៉ោសុមួយចុំនួនដដរ។ មយើងអាចមរបើ ភាជ ប់ជាមួយ cable/DSL router 

ដូចជា របមភទ D-Link របមភទ DI-604 (មានដខែដតមួយគត់) ឬ DI-624 (មរបើដខែ ឬ wireless) 



ប៉ោុដនតវាមរបើ broadband router ដូចាន ដដលបានបមងាើតមោយ NETGEAR និង Linksys ដដល
មពញនិយមមរបើរបាស់។ របសិនមបើ មោក េនក ដុំម ើង wireless router ម ើយអាចមានលទធ
ភាព ភាជ ប់ ជាមួយ wireless networking ម ើយ ដុំម ើង សុវតថិភាពមលើវា។ សតង់ោដដលមរបើ
មោយឧបករណ៍ 802.11 wireless ដដលមៅ ថា WEP (Wired Equivalent Privacy) គឺមិនអាច
ទុបសាា ត់សុវតថិភាពលអ របមសើរម ើយ។ ការមរបើ WEP អាច crack បានពីនរ មាន ក់ ដដល
ចង់ ប៉ោុនប៉ោង ចង់ចូល download។ មៅមពលថមីៗមនោះមានមចញសតង់ោ WPA (Wi-Fi Protected 

Access) កាល ដុំម ើងរបឆ្ុំងសុវតថិភាពដដលវាយរបហារចូល ពីខាងមរៅ។ របសិនមបើ
មរបើ wireless adapter និង access point ផាត់ផាង់ មៅមលើ WEP មិនអាចធា សុវតថិភាពបានលអ
របមសើរសុំរាប់របព័នធ network។ មា៉ោងមទៀតមោកេនកអាចរត់ដុំមណើ រការមលើរបព័នធ wireless 

network បានដត មិនមានសុវតថិភាពសុំរាប់ទុបសាា ត់ ការវាយរបហារចូល ពី ខាងមរៅ។ 

របូភាព 2.17. ការមរបើ
របាស់ Gibson Research Shields UP 

មានកមមវធីិសុំោប់វរី ៉ោសុ virus ថមីជាមរចើនសុំរាប់ Scan វរី ៉ោសុ virus វាអាច updat បដនថមាម 
Internet មដើមបីមអាយមានេនុភាពខាល ុំងខាល  អាចមាន លទធភាពចប់សុំោប់បានរបមភទវរី ៉ោសុ

ជាមរចើនរបមភទ ដដល មាន ដូចជា កមមវធីិ Norton AntiVirus ដដលមានវបិសាយ 
(http://www.symantec.com) និង កមមវធីិ McAfee VirusScan ដដលមានវបិសាយ

(http://www.mcafee.com) កមមវធីិទុំងពីរ ខាង មលើដដល មគនិយមមរបើ បុំផុត សុំរាប់ របឆ្ុំង 
antivirus ចប់វរី ៉ោសុ មយើង មិនអាចមរបើបានមតងទុំងពីរបានម ើយ។  មពលថមីៗមនោះមានការ
ដុំម ើង របមភទកមមវធីិសុំោប់ថមីមួយមទៀតគឺ Grisoft AVG Anti-Virus ដដលមានវបិសាយ

(http://www.grisoft.com) ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 2.18។ កមមវធីិ AVG សុំោប់ទទួលបានលទធ
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ផលលអរបមសើរ។ 

របូភាព 2.18. 

កមមវធីិសុំោប់វរី ៉ោសុ Grisoft AVG Anti-Virus 

របូភាព 2.19. 

ការមរបើរបាស់ SpyBot Search មដើមបីចប់ Spam 

មោយមរបើ default កនុងកមមវធីិ Windows រត់ដុំមណើ រការជាមួយមសវាជា មរចើន background 

service។ មដើមបីដកមចញ Disable មសវាដដល មិន រតូវការ មរបើវាពីកនុងរបព័នធ system។ មោក
េនកអាចដុំម ើងមសវា startup របស់កមមវធីិ Windows XP ដដលមរបើមសវាជាមរចើន សុំរាប់ េនក

មរៀបចុំ policy editor។ មដើមបី មធវើដូមចនោះ ចុចមលើ Start à Run រចួម ើយវាយសរមសរ 
services.msc /s មៅ កនុងរបេប់ run រចួម ើយវាយសរមសរ Enter។ ប ត មសវា Service 
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policy editor បានបងាា ញដូចកនុងរបូភាព 2។ 

របូភាព 2.20. កនុង 

Windows XP ប ត មសវា Service policy editor 

ចុចពីរដងមលើម ម្ ោះមសវា service មផែងៗដដលបានបងាា ញលកខណ: របស់វាសុំរាប់មសវា
ម ោះ service ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 2.21។ មរបើ កនុងបញ្ជ ី “Startup type” មដើមបីបមងាើតរបមភទ 
startup មោយសវ័យ របវតតិ Automatic, Manual ឬ Disabled។ របសិនមបើមសវាគឺ កុំពុង ដតរត់
ដុំមណើ រការ ចុចមលើ ប ូតុង Stop មដើមបីបញ្ឈប់ វា។ របសិនមបើប ត  មសវា ជាមរចើនមោយពឹង
ដផអកមលើមសវា ម ើយកុំពុងមរបើរបាស់វាម ោះ វាាុំងមិនអាច ដុំមណើ រការ បាន មបើចង់ដុំម ើង
ម ើង វញិមោកេនករតូវ ដុំម ើង មសវាម ើងវញិមដើមបីបមងាើត startup settings សុំរាប់ ប ត  
មសវា ទុំងេស់ រចួម ើយ restart របព័នធ system ម ើងវញិ។ 

កនុងការបដនថមមសវាកនុង Microsoft រមួជាមួយកមមវធីិ Windows 7 ដដលមានរបព័នធ system ជា
មរចើនរត់ ដុំមណើ រ ការមលើសវា service។ កុំណត់ មសវាដដល Microsoft មិនមរបើមៅកនុងមសវា 
Services policy editor។ មដើមប ីដុំម ើងរបព័នធ System ចូលកនុងà Start à Run វាយ សរមសរ 

msconfig  កនុងរបេប់ Run រចួម ើយ វាយ Enter។ ចុចមលើ Services មដើមបីមមើលប ត  មសវា
ដដលបានដុំម ើងចុចមលើរបេប់សញ្ដ  Mark the Hide All Microsoft Services មដើមបីបងាា ញ

មសវា Microsoft service ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 2.22។ 
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របូភាព 2.22. 

ការដុំម ើងរបព័នធ Windows 8 System 

របូភាព 
2.23. ការដុំម ើង Windows 7 System ដដលបងាា ញកនុង startup 

កនុងករណីមនោះ មានបួនរបាុំកមមវធីិ executable programs ដដលរត់ ដុំមណើ រការមលើ Windows 

កនុងមពល ចប់មផតើម startup មលើរបព័នធ system។ NvCpl គឺសុំរាប់រតួតពិនិតយមលើ NVIDIA 

control panel ម ើយ nwiz គឺសុំរាប់ មមើលមលើ WhizFolders Organizer Pro ការមរៀបចុំកមមវធីិ 
file management មយើងមរបើ. avgcc និង avgemc គឺជាពីកមមវធីិអាចរបតតិបតតិសុំរាប់កមមវធីិ AVG 

Anti-Virus។ 
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មដើមបីចូល Registry Editor មោយចុចមលើ Start à Run វាយសរមសរ regedt32 (ឬ regedit) 

មៅកនុងរបេប់រចួម ើយចុចមលើ Enter។ មោកេនកអាច អាចពិនិតយមោយឆលងកាត់រច ស
មព័នធ registry ដូចខាងមរកាមមនោះ: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 

របូភាព 
2.24. មមើលកមមវធីិ startup កនុង Registry Editor 

ចុងបញ្ៅ ប់ មយើងអាចរត់ដុំមណើ រការសុំអាតកនុង registry ដូចជាកមមវធីិ CleanMyPC 

(http://www.registry-cleaner.net) ឬ Registry Mechanic (http://www.pctools.com) ដូចបងាា ញ
កនុងរបូភាព 2.25។ ដដលរមួមាន registry maintenance ដូចជាធាតុដនសុវតថិភាព ដនរបព័នធ 
system។ របសិនមបើរបព័នធ system មិនដដលធាល ប់បាន សុំោប់ មោយមរបើកមម វធីិ software គឺ
ជាកមមវធីិ Registry Mechanic។ 
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របូភាព 3.25. មរបើ
កមមវធីិ Registry Mechanic សុំរាប់ scan សុំអាត registry 

2.3.  ការរកាទុក Hard drive 

ដូចដដលមយើងចប់មផតើមសរមសរកនុងមមមរៀនមនោះ មយើងបានដឆករតួត ពិនិតយមមើលមៅកនុងប
 ត  hard drive របស់មយើង ដដលវាមាន 185,503 file កនុង 11,607 folder។ មានកមមវធីិជាមរចើន
ដដលអាច Scan system file។ មយើងដឹងថាមានរាប់រយឯកសារ document និងរាប់ រយរន់ 
audio file និង មានរបូភាព ជាមរចើនមទៀត។ ដដល អាចមានផទុករ ូតដល់ 185,503 file អាច
ផទុក កនុង Hard disk ម ើយអាច backup file បានផងដដរ។ 

ការមរៀបចុំ  file បម ណ ោះអាសនន (TEMP)  

មោកេនកអាចបមងាើតេមថរដដលមកើតប ត លមកពី TEMP file រតូវបាន ផទុកសថិតកនុងទីាុំង
មួយដដលបងាប់ោក់កនុង folder មរកាម Documents and Settings របស់មោកេនក។ មដើមបី
បមងាើត folder C:\TEMP ដដល មធវើដូចជុំហាន ខាងមរកាមមនោះ: 

1. ចុចសាត ុំដដមលើ My Computer –>Properties –>Advanced។ 

2. ចុចមលើប ូតុង Environment Variable រចួម ើយ បតូរតដមល TEMP និង TMP មៅកនុង 
C:\TEMP ដដលមានពណ៌ highlight មលើវាមោយ មរជើស មរ ើសប ូតុង Edit រចួម ើយ
ផ្លល ស់បតូរដដលមានផលូវចូល C:\TEMP។ 

3. មរបើប ូតុង New មដើមបបីដនថមតដមលមផែងដដលមៅថា TMPDIR រចួម ើយ បមងាើតផលូវចូល
មៅជា C:\TEMP។ 

4. មធវើបញ្ា ដូចាន មនោះកនុងរបព័នធ System កនុងរបេប់ខាង មរកាមេមថរ User រចួម ើយ
បដនថមេមថរដដលមៅថា TMPDIR រចួម ើយបមងាើតតដមលរបស់វា C:\TEMP។ 
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របូភាព 
2.26. ចូលកនុងេមថរ Environment Variables 

មោកេនកអាចរកមមើល file របស់មោកេនករាប់រន់ file ដដលពឹងដផអក មលើទុំ ុំដន browser 

cache របស់មោកេនក ម ើយអាចទញយក មកវញិបាន រាប់ gigabyte ឬមលើសពីមនោះមៅ
កនុង disk space។ មោក េនក អាចចូលកនុង command prompt បងាា ញដូចខាងមរកាមមនោះ: 

            del *.bak /s 

            del *.bk! /s 

            del *.tmp /s 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair44.jpg


របូភាព 2.27. មរបើ Windows 8 Disk 

Cleanup 

ការបងាា ញ favorite មៅកនុង ShowSize ចូល Download កនុង វបិសាយ 

http://www.showsize.com ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 2.28 ដដលផាត់ផាង់ឧបករណ៍ tools ទុំង
េស់មោកេនក រតូវការរកាទុកកនុង hard drive របស់មោកេនក។ 

របូភាព 2.28. 

ការបងាា ញ ShowSize disk cleanup 

http://www.showsize.com/
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NTFS និងការតមរមៀប Fragmentation 

កាល មោកេនកមរបើ NTFS វាមិនរតូវការមធវើ fragmentat មៅមពល ដដលោច់មភលើងឬកុំពុង 
ដតមរបើ ស្សាប់ដតចុចមលើប ូតុង Restart មា៉ោ សីុន កុុំពយូទ័រម ើង វញិ ចុំមរោះការមរបើរបាស់ FAT32 

មពលោច់ មភលើងម្ តងៗកមមវធីិ Windows វាដតង ដតទមទរមអាយមោកេនក Scan file ដដល
មគមៅថា fragmentation។ ដូច បងាា ញកនុង របូភាព 2.29។ មោកេនកអាចមរបើ Windows 8 

Disk Defragmenter មដើមបមីមើល file មោយមរបើជុំហានដូចខាងមរកាមមនោះ: 

1. ចុចសាត ុំមលើ My Computer រចួម ើយមរជើសមរ ើស Properties មដើមបី មមើលរបេប់ System 

Properties។ 

2. ចុចមលើ Advanced។ 

3. មៅកនុង Performance ចុចមលើប ូតុង Settings មដើមបបីងាា ញរបេប់ Performance Options

។ 

4. ចុចមលើ Advanced។ 

កនុង Virtual memory ចុចមលើប ូតុង Change មដើមបបីងាា ញរបេប់ Virtual Memory ដូចបងាា ញ
កនុងរបូភាព 2.29។ 

របូភាព 
2.29. របេប់ Windows 8 Virtual Memory 

1. សរមសរខាងមរកាមឬចុំទុំព័រទុំ ុំ file ដដលមោកេនកនឹងមរបើកាល  មោកេនក
ផទុកទុំព័រ file។ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair47.jpg


2. មរជើសមរ ើសមលើសញ្ដ  “No paging file” រចួម ើយចុចមលើប ូតុង Set មដើមបីបតូរទុំព័រ file 

system មៅជាសូនយវញិ។ 

3. ចប់មផតើម Restart កុុំពយូទ័ររបស់មោកេនកម ើងវញិ ឥ ូវមនោះរបតតិបតតិ ការមោយាម ន
ទុំព័រ file។ 

4. រត់ដុំមណើ រការ Windows 8 Disk Defragmenter មៅកនុង hard drive។ 

5. កាល បានបញ្ៅ ប់ រតវូមធវើម ើងវញិជុំហានទីមួយដល់ជុំហានទីរបាុំ មដើមបីបងាា ញ
របេប់ Virtual Memory។ 

6. បមងាើតទុំ ុំ file size មៅតដមលមដើម។ 

7. ចប់មផតើម Restart របព័នធ system ម ើងវញិដដលនឹងរបតតិបតតិកនុងទុំព័រ file ដនទុំ ុំមដើ
ម។ 

កមមវធីិ Microsoft បានផាត់ផាង់មសវា Microsoft Update 

របូភាព 2.30. ការ
ដុំម ើង Windows 8 Automatic Update 

មយើងអាចដុំម ើងដូចកនុង http://update.microsoft.com/microsoftupdate មដើមបីដុំម ើងដុំមណើ រ 
ការមោយ សវ័យរបវតតិ ដដលរកាទុកកនុង Windows និងកមម វធីិ Office។ មដើមបីដុំម ើង 
Microsoft Update ចូលមៅ download រចួម ើយ ដុំម ើងមោយ សវ័យរបវតតិ ដដលបងាា ញកនុង 
Control Panel រចួម ើយមរជើសមរ ើស Security Center។ មៅកនុងខាងមរកាមដនរបេប់ Security 
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Center មៅកនុង “Manage security settings for:” រចួម ើយចុចមលើ Automatic Update ភាជ ប់មៅ
របេប់ Automatic Update បងាា ញ ដូចរបូភាព 2.30 ខាងមលើ។ 

មមមរៀនទី៣ មសៀគវី :Motherboard 

របមភទ motherboard គឺជាមជឈមណឌ លសុំរាប់រតតួពិនិតយរបស់កុុំពយូទ័រ រគប់សមាសធាតុ 
processor, memory, drive, expansion card និង power supply ភាជ ប់មៅវាដដលរតួតពិនិតយ
រគប់រគងមោយ motherboard។ 

ការមោោះដូរ motherboard គឺមានភាពសមុកសាម ញមពលដដលដុំម ើងចូលវញិ មៅកនុង Case។ 
មានម តុផល ជាមរចើន មដើមបីផ្លល ស់បតូរ motherboard ដដលរមួ មានដូចជា: 

– បតូរមៅមពលដដល motherboard មដើមរតូវបានខូច។ 

– មោកេនកចង់បដនថមលកខណ:ពិមសសថមីៗដូចជា Serial ATA, USB 2.0, FireWire អាចផាត់
ផាង់សុំរាប់ hard drive ដដលមានទុំ ុំធុំជាង 128 GB ឬ PCI Express video slot ដដល 
motherboard របស់មោក េនកមិនមានផាត់ផាង់។ 

– មោកេនកដុំម ើង upgrade processor របស់មោកេនក ប៉ោុដនត motherboard មដើមមិនបានផាត់
ផាង់ របមភទនិង មលបឿនដន processor ដដលមោកេនករតូវការចង់ដុំម ើង។ 

– មោកេនករតូវការចង់ដុំម ើងបដនថម memory ប៉ោុដនតរបមភទដន memory ដដលមរបើមោយ 
motherboard របស់មោកេនកគឺមិន អាចទទួលផាត់ផាង់។ 

– Motherboard របស់មោកេនកគឺមានមរចើនរាប់ោនកុងដង់សារទ័រ capacitor និងដូមចនោះវា
អាចខូចមៅ មពល មួយជាមិនខាន។ របូភាព  3.1 បងាា ញរបាុំមួយជួរដនកុងដង់សារទ័រ 
capacitor ដដលដតងដត មៅមលើ របមភទ ASUS K8N-E Deluxe motherboard។ របសិនមបើ មៅ
មលើ motherboard របស់មោក េនកបងាា ញដូចជា របមភទ កុងដង់សារទ័រ leaking ដដលដតង
ដតជួបរបមទោះខូចមៅមលើ motherboard។ 
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របូភាព 3.1. 

សុខភាពកុងដង់សាទ័រ capacitor បងាា ញសញ្ដ  leakage 

របសិនមបើ motherboard របស់មោកេនកខូចវាពិបាកកនុងការជួសជុល បុំផុតរតូវការនិង មាន
សុំភារ: មរចើនម ើយចុំ យមពញ យូរមទើបអាច មធវើបាន។ របសិនអាចមធវើបានគឺេស់តដមលដត
បនតិចបនតួច ម ើយរបសិនមបើ មោកេនកទិញ motherboard ថមីគឺមានតដមលពី $50 មៅ $75 ដដល
រតូវ រកា ទុក processor និង memory មៅដ៏ដដលសុំរាប់ោក់ដុំម ើងមលើ motherboard ថមីវញិ។ 
ការ ដុំម ើង motherboard ថមីផតល់មអាយ លទធផល របព័នធ system ថមីជាមួយ BIOS និង chipset 

ថមីដដលផាត់ផាង់ សតង់ ោថមី។ របសិនមបើមោកេនកសុំមរចចតតិមោោះដូរ processor និង memory 

មៅមពលជាមួយាន  មោកេនកអាចចុំ យរបាក់ ចប់ពី $150 មៅ $200 សុំរាប់ទិញ CPU 

Pentium IV ម ើយមានមលបឿន មលឿនដដលជារបមភទ Processor របស់រកមុ  ុន Intel ដដល
មពញ និយម មរបើរបាស់ បុំផុត មពលសពវដថៃមនោះ។ 

1. បញ្ា មោកេនកយល់ដឹងេុំពី Motherboard 

មានលកខណ:ពិមសសមូលោា នពីរយ៉ោង ដដលកុំណត់មលើលកខណ:របស់ motherboard សុំរាប់
ការដុំម ើង upgrad លកខណ:ពិមសសរបស់ system គឺ: 

កា Form factor 

កា motherboard បានផតល់មអាយនិយមន័យមានទុំ ុំរបូវទិា ដដល មានរនធជាមរចើនសុំរាប់
មូលវសី និងមានកាមផែងមទៀត ដដលកុំណត់ ចុំ ុំ មលើ motherboard ជាមួយធុង case។ 

កុុំពយូទ័រភាគ មរចើនដដល បាន បមងាើតចប់ាុំង ពីឆ្ន ុំ 1995 ដដលមរបើ ATX form factor ដដល 
មៅថា ATX ឬ microATX form factor មៅកាត់ថា mATX។ របមភទ microATX 
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motherboard រតូវជាមួយ microATX case ឬ ATX case និង ATX motherboard រតូវជាមួយ 
ATX case។ ដូច បងាា ញ កនុងរបូភាព 3.2 បងាា ញរបមភទ microATX motherboard មលើខាង
មឆវងដដ ជាមួយ ATX motherboard ដដលមានទុំ ុំធុំ ខាងសាត ុំដដ។ 

របូភាព 3.2. 

របមភទ microATX (ខាងមឆវងដដ) និង ATX motherboard 

មៅឆ្ន ុំ 2004 រកុម  ុន Intel បានចប់មផតើមបមងាើត motherboard ដដលមរបើជាមួយ form factor 

ដដល មៅថា BTX (គឺ Balanced Technology eXtended)។ មទោះបីរបមភទ ATX បានកាល យពី 
BTX case និង motherboard អាចផាត់ផាង់សមាសភាព ATX។ រកុម  ុន Intel បាន សងឈមឹថា 
BTX នឹងកាល យ ជាទីផារដ៏ធុំនិង េភិវឌ្ឈន៍មរ ើក ចុំមរ ើន រ ូតដល់ឆ្ន ុំ 2006 BTX បានវវិតតន៍មរ ើក
ចុំមរ ើន ខាល ុំងរ ូតដល់ Intel Pentium 4 processor។ 

 1.1 របមភទ Processor socket 

គឺជា processor ទុំមនើបភាជ ប់មៅជាមួយ motherboard កាត់ាម របមភទ processor socket។ 
របមភទ processor មានមជើង pin រាប់រយ ដដលបញ្ៅូ លមៅកនុងរនធ processor socket។ ដូច
បងាា ញកនុងរបូភាព 3.3 របមភទ GA478 socket ដដលអាចមរបើជាមួយ Intel Pentium 4 ឬ 

Celeron processor របមភទ processor socket។ 
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របូភាព 3.3. របមភទ processor 

socket 

SOCKET ម ម្ លនិង PROCESSOR ញី 

របមភទ Intel Socket 775 គឺជារបមភទទុំមនើបដន processor socket។ របមភទ Socket 775 មនោះ
ផទុយការចត់ដចងដន processor ម ម្ ល និង socket ញីមោយបញ្ៅូ លមៅកនុងមជើង pin ជា

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair51.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair52.jpg


មរចើនកនុង socket និងរនធកនុង processor។ របមភទ Socket 775 ដចកចយជាមួយ ZIF ដដលមរបើ
មាន សុវតថិភាពមៅកនុង socket។ 

ារាងរបមភទ Processor socket 

របមភទ Socket  រកមុ  នុ Status របមភទ Processor  

Slot A AMD 
មលងនិយម
មរបើ 

Athlon 

Slot 1 Intel 
មលងនិយម
មរបើ 

Pentium II, Pentium III, Celeron 

Socket 370 Intel 
មលងនិយម
មរបើ 

Pentium III, Celeron 

Socket 423 Intel 
 

Pentium 4, Celeron 

Socket A (462) AMD មិនសូវមរបើ Athlon, Athlon XP, Duron, Sempron 

Socket 478 Intel មិនសូវមរបើ Pentium 4, Celeron D 

Socket 754 AMD មិនសូវមរបើ Athlon 64, Sempron 

Socket 775 Intel កុំពុងមរបើ Pentium 4, Pentium D, Celeron D 

Socket 939 AMD កុំពុងមរបើ Athlon 64, Athlon 64/X2, Sempron 

Socket LGA1366 Intel មរបើចុងមរកាយ Core i7 

1.2  ការមរជើសមរ ើសរបមភទ motherboard 

របមភទ motherboard សុំរាប់រតួតពិនិតយរបព័នធ system វាមរជើសមរ ើស មោយរបុងរបយ័តន។ 
របមភទ motherboard មោកេនកកុំណត់ មរជើស មរ ើសមអាយ រតវូជាមួយ processor ដដលផាត់
ផាង់ជាមួយវា ម ើយមរជើស មរ ើសយ៉ោង  មអាយរតូវជាមួយរបមភទដន memory ដដលអាច
មរបើ របាស់បានជាមួយរបមភទ motherboard ម ោះនិងមានជាប់ជាមួយ video adapter ដដល
អាចដុំម ើង សុំរាប់ទុំ ក់ទុំនង port ខាងមរៅនិង មានគនលឹោះ key system ជាមរចើនមទៀត។ កនុង
ការបដនថមមដើមបីមរជើសមរ ើស រតឹមរតូវភាជ ប់ជាមួយ form factor និង processor socket ដដលមាន 

សារ:សុំខាន់មរបើាមការដណ ុំកាល មោក េនកមរជើសមរ ើសរបមភទ motherboard: 

មរជើសមរ ើស chipset រតឹមរតវូ 

របមភទ chipset មធវើសកមមភាពសុំរាប់រគប់រគងជុំនួយដល់ processor វាមានមុខងារសុំរាប់ជួយ
គិតដល់ processor គឺមានតួ ទីរងពី processor។ 



របមភទ chipset អាចកុំណត់ពីរបមភទ processor និងរបមភទដន memory ដដលអាចផាត់ផាង់រតូវ 
ជាមួយវា និងមានសតង់ោពីរមទៀតគឺ video adapter standard ដដលមរបើ AGP ឬ PCI Express ក៏ 
motherboard ផាត់ ផាង់ជាមួយវាដដរ។ របមភទ chipset កុំណត់ លកខណ:ពិមសសដូចជា USB 

2.0, Serial ATA, FireWire, video, audio និង networking។ ខាងមរកាមមនោះ ារាងបងាា ញពី
របមភទ Chipset មោយរបមភទ Socket។ 

របមភទ Socket  របមភទ chipset ផាត់ផាង់ Memory  Video adapter  

Socket A (462) NVIDIA nForce2 series DDR AGP 

Socket 478 Intel 8XX series DDR AGP 

Socket 754 NVIDIA nForce3 series DDR AGP 

Socket 775 Intel 9XX series 
DDR និង 

DDR2 
AGP/PCI Express 

Socket 939 NVIDIA nForce3 series DDR AGP 

Socket 939 NVIDIA nForce4 series DDR PCI Express 

 របសិនមបើមោកេនកកុំពុងផ្លល ស់បតូរ motherboard ដដលខូចម ើយមាន គុំមរាងចង់មរបើ 
processor ដដល កុំពុងមរបើមរជើសមរ ើស motherboard ដដលរតវូជា មួយ របមភទ socket 

រចួម ើយមរបើ chipset ាម ដណ ុំ។ របសិនមបើ memory និង video adapter កុំពុងមរបើ 
អាច រតូវជាមួយ motherboard ដដលមទើបដតដូរថមី។ 

 របសិនមបើមោកេនកទិញ AMD processor រតូវមរជើស មរ ើស Socket 939 nForce3 

motherboard (សុំរាប់ AGP video)ឬ nForce4 motherboard (សុំរាប់ PCI Express video)

។ 

 របសិនមបើមោកេនកជាវរបមភទ Intel processor រតូវមរជើសមរ ើស Socket 775 

motherboard ដដលមរបើជាមួយ Intel 945 ឬ 955series chipset ដដលអាចផាត់ផាង់ជាមួយ
របមភទដន video card ដដលមោកេនក ចង់ដុំម ើង។ 

2. ការដណ ុំ Motherboard 

របព័នធ motherboard គឺមានភាពសាុំញ្ដ ុំម ើយមានសមាសភាពជា មរចើនដដលភាជ ប់មលើវា 
ម ើយមរបៀប ដូចជាសររីាងារបស់មនុសែ។ មោកេនកនឹង មរៀនពីមុខងារនីមួយៗ ដនសមាស
ភាពដដលអាចមមើល មឃើញមោយ ដភនក។ មដើមបី ចប់មផតើមកុំណត់ដារកាម diagram ដន 
chipset។ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.4 បងាា ញពី សមាស ភាព ចមបង និងមុខងាររបស់ Intel 

925XE chipset (និងមាន chipset ទុំមនើប មផែងមទៀតដដលរបហាក់ របដ ល ាន ) របមភទ 
925XE chipset មរបើជាមួយពីរបមភទ chip គឺ north bridge chip ដដល Intel មៅថា MCH (មាន
ន័យថា Memory Controller Hub) និងរបេប់ មួយមទៀត ដដលមានពណ៌ មខៀវគឺ 82925X 

MCH។ របមភទ MCH មានលកខណ: ពិមសសនិងរគប់រគងការ ទុំ ក់ទុំនងរវាង processor, 



memory និង PCI Express video adapter។ ម ើយ MCH ផាត់ផាង់បាន bandwidth channel ខពស់
គឺ: 6.4 GB/s រវាង MCH និង processor; 8.0 GB/s រវាង MCH និង video adapter; និង 8.5 GB/s 

រវាង MCH និង memory។ 

របូភាព 3.4. ដា
រកាម diagram ដន Intel 925X chipset 

របមភទ south bridge chip ដដល Intel មៅថា ICH (មានន័យថា I/O Controller Hub) គឺមាន 
របេប់ ពណ៌មខៀវមា ម ម្ ោះ ICH6RW។ ICH មានមុខងារ input/output ដដលមធវើការបញ្ជូ ន
ទិននន័យ ដដល មានមលបឿនយឺត ជាង processor, memory និង video channel។ ដដល channel 

ទុំងមនោះ រមួបញ្ៅូ លបួន 150 MB/s Serial ATA port និងរបាុំមួយ PCI slot ជាមួយការ បដនថម
មលើ 133 MB/s bandwidth និងរបាុំបី USB 2.0 port ជាមួយ 60 MB/s bandwidth នីមួយៗនិង 

មានបួន 500 MB/s PCI Express x1 slot។ ICH មានមុខងារមរបើជា មួយ audio និងជាមួយ 
interface មរបើ system BIOS និងរបព័នធ wireless network។ 
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របូភាព 3.5. 

សមាសភាពគុំរមូៅមលើ motherboard 

លកខណ:ពិមសស chipset ទុំងមនោះដដលជាគុំរពិូតមមើលមឃើញមៅមលើ motherboard។ មយើង
អាចមរបើ របមភទ Intel D925XECV2 motherboard ដត វាមិនដមនជារបមភទ motherboard ថមីដូច
បងាា ញ គុំរខូាងមលើ។ 

ារាងសមងខបមៅមលើ motherboard 

A) របមភទ Auxiliary fan connector។ U) ATA (IDE) interface connector 

B) សុំរាប់ ATAPI CD-ROM audio connector V) Battery ថម 
C) PCI Express x1 expansion slot W) Chassis intrusion connector 

D) សុំរាប់ Audio codec 
X) BIOS Setup configuration jumper 

block 

E) មរបើ audio connector ខាងមុខ Y) Firmware Hub (FWH) 

F) គឺជា PCI expansion slot Z) Front-case fan connector 

G) Gigabit Ethernet PCI Express controller 

chip 
AA) Serial ATA interface connector 

H) PCI Express x16 video adapter slot 
BB) Auxiliary front-panel power LED 

connector 

I) Rear case fan connector CC) Front-panel connector 

J) I/O connector មៅខាងមរកាយ 
DD) SCSI hard disk activity indicator 

LED 

K) power connector EE) Auxiliary power output connector 
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L) ATX12V power connector 
FF) Front-panel USB interface 

connector 

M) Processor socket 
GG) Trusted Platform Module (TPM) 

chip 

N) CPU fan connector 
HH) Front-panel USB interface 

connector 

O) MCH (north bridge) II) ICH6R (south bridge) 

P) Channel A memory slot 
JJ) Front-panel IEEE-1394a (FireWire) 

interface 

Q) Channel B memory slot connector 

R) Supplemental I/O controller chip 
KK) IEEE-1394a (FireWire) controller 

chip 

S) ATX main power connector LL) Speaker 

T) Diskette drive interface connector MM) PCI expansion slot 

មៅខាងមឆវងដដ motherboard បងាា ញកនុងរបូភាព 4.6 មាន expansion slot ពីរគូរពណ៌សគឺជា 
PCI slot និងមួយគូរ PCI Express x1 slot ម ើយពណ៌ មចម  PCI Express x16 video adapter slot 

មៅខាង សាត ុំដដ។ពណ៌សគឺជា auxiliary fan connector។ ពណ៌ មលឿង ខាងមលើ connector 

មៅចុំណុច ក ត លគឺ front-panel audio connector មរបើភាជ ប់ជាមួយ audio codec chip មៅ
ខាងមលើមឆវងដដនិង Gigabit Ethernet controller chip បានបញ្ៅូ ល ជាមួយរនធពីរខាង មលើសាត ុំ
ដដ។ 

របូភាព 3.6. ខាងមឆវងដដដនរបមភទ 

D925XECV2 motherboard 

ការបងាា ញខាងសាត ុំដដដន motherboard ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.7 គឺជា processor socket (មៅ
ខាងមរកាមសាត ុំដដ) គឺមានដដករតជាក់ heatsink មាន មៅមលើ north bridge chip (ខាងមរកាម 
មឆវងដដ) និងមមើលខាងមលើ និងដផនក ខាងមរកាយដន I/O panel (មលើ)។ រកមុ connector មានបី

ពណ៌ សមៅខាង មលើមឆវងដដ ពីមឆវងមៅសាត ុំដដ ខាងមរកាយដនកងាា រ case។ កាបភាជ ប់
អានុភាព power connector ដដល មរបើផាត់ផាង់ដដលបដនថមមលើ motherboard របសិន មបើថ

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair55.jpg


មពល power supply មានមជើង 20pin ផតល់មអាយ power connector និង 24pin connector និង 
ATX12V power connector។ កងាា  CPU fan connector មៅរជុងខាងមរកាមមឆវងដដដនរបូភាព។ 

របូភាព 3.7. ខាងមរកាយ
សាត ុំដដដន D925XECV2 motherboard 

របូភាព 3.8 បងាា ញមៅខាងមរកាយ I/O panel connector។ ម ើយ មាន PS/2 mouse (ខាងមលើ) 
និង keyboard connector មៅខាង មឆវងដដ។ រកមុទីពីរដន connector រមួមាន parallel (LPT) 

port មៅខាង មលើ និង9pin serial port មៅខាងមរកាមមឆវងដដ។ ម ើយ មៅខាងមរកាមមឆវងដដ
ដនរកុមមនោះ មានជ័រដដលជា digital audio port មចញមរៅ។ រកុមទីបីដន connector គឺជា audio 

connector ទុំងេស់ ដដលអាច ដុំម ើងមាន មុខងារ មរចើន។ រកុមទីបួនដន connector មាន 
FireWire connector មៅខាងមលើជាមួយ USB 2.0 ពីរ ម ើយ រកុមទី របាុំមួយដន connector 

មាន Gigabit Ethernet connector មៅ ខាង មលើ ដដលមានពីពីរឬមរចើន USB 2.0 connector។ 

 

របូភាព 3.8. ខាងមរកាយ I/O panel connector 

ារាងពណ៌ I/O connector color code 

Connector ពណ៌ Connector ពណ៌ 
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Analog VGA មខៀវ PS/2-compatible keyboard ពណ៌សាវ យ 

Audio line-in មខៀវភលឺ PS/2-compatible mouse ដបតង 

Audio line-out ពណ៌រកូច Serial Teal/Turq 

Digital monitor/flat 

panel 
ពណ៌ស Speaker ខាងមរៅ ទឹករកូច 

IEEE 1394 របផោះ សាត ុំមៅមឆវងដដ speaker មាន ត 

Microphone ពណ៌សីុជុំពូ USB មចម  
MIDI/gameport ពណ៌មាស Video ខាងមរៅ ដបតង 

Parallel 
ពណ៌ទុំរុំងបាយ
ជូ 

SCSI, LAN, telephone មិនមរបើ 

មៅខាងមឆវងដដដន motherboard ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.9 មៅជុុំ វញិខាងមរកាមសាត ុំដដគឺជា
ថម battery។ chip ដដលធុំមៅខាងមឆវងដដ គឺជា Firmware Hub (FWH) ម ើយជាមួយ BIOS 

Setup Configuration ពណ៌ទឹក រកូច។ ឧបករណ៍ពណ៌សមៅខាងមឆវងដដដន jumper block គឺ
ជាខាងមុខធុង កងាា រ power connector។ មៅ ខាងមលើ power connector គឺជា Trusted 

Platform Module (TPM) chip ម ើយរកមុមួយមានបួន Serial ATA interface connector 

បងាា ញមៅខាងសាត ុំដដដន TPM chip និង power connector។ ពណ៌ទឹក របាក់មៅខាងសាត ុំដដគឺ
ជាដដករតជាក់ heatsink សុំរាប់ ICH6 south bridge chip។ ម ើយពណ៌មចម  pin connector មៅ
ខាងមឆវងដដ គឺជា south bridge heatsink គឺមួយមៅខាងមុខដន USB connector។ 

របូភាព 3.9. ខាងមុខមឆវង
ដដដន D925XECV2 motherboard 
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របូភាព 3.10. ខាងមុខសាត ុំ
ដដដន D925XECV2 motherboard 

របូភាព 3.10 បងាា ញមៅខាងមុខសាត ុំដដដន motherboard ជាមួយពីរ Channel A memory slot 

មៅខាងមលើនិងពីរ Channel B memory slot មៅខាងមរកាម។ ម ើយ chip ធុំមៅខាងមរកាម
សាត ុំដដគឺសុំរាប់ I/O controller chip ជាមួយពណ៌ស ATX power connector ម ើយ ពណ៌មចម  
ATA interface connector គឺមៅខាងមរកាមមឆវងដដខាង មរកាមរបូភាពមានជាមួយ floppy 

drive interface មៅខាងសាត ុំដដ។ 

របូភាព 2.12. 

Everest កុំណត់េតតសញ្ដ ណ motherboard ដូចជា ASUS A7N8X-VM/400 
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របូភាព 2.13. 

កមមវធីិ Everest កុំណត់េតតសញ្ដ ណ chipset ដូចជា NVIDIA nForce2 

ឧទ រណ៍ មមើលម ើងវញិដនរបមភទដដលអាចមរបើ motherboard មាន voltage regulator 

modules (VRMs) ដដលផតល់មអាយ processor រត់ ដុំមណើ រការ 2.8 GHz ឬយឺតជាង។ ជាមួយ 
េតតសញ្ដ ណ ចុំនួនម៉ោូដដល model ដដលមរបើ VRM ដដលមានមលបឿន processor ចប់ ពី 3.8 

GHz។ រកុម  ុន Intel បាន បមងាើតមលខ AA number (Altered Assembly numbers) ដូច 
បងាា ញកនុងរបូភាព 3.13 មានម ម្ ោះ Intel D865GLC motherboard ជាមួយ មលខ AA number 

ដន C28906-403។ 

របូភាព 3.13. របមភទ Intel D865GLC 

motherboard ជាមួយ AA number ដន C28906-403 

កនុងរបូភាព 3.14 ការបងាា ញ Intel CPU សុំរាប់ D865GLC motherboard ដដលបងាា ញចុំនួន
េបបរមិា BIOS version និងចុំនួន AA number ដដលទមទរមអាយមរបើជាមួយ processor 

ដដលមានទុំ ុំធុំ។ ឧទ រណ៍ D865GLC motherboard របស់មយើងជាមួយចុំនួន AA number 

ដន C28906-403 ដដលមិន អាចផាត់ផាង់ជាមួយ Pentium 4 Extreme Edition processor បាន
ម ើយដដលទមទរចុំនួន េបបបរមិា ដនចុំនួន C28906 AA គឺ -405។ មោកេនកអាចរកមមើល 
CPU មៅមលើទុំព័រវបិសាយរបស់រកុម  ុនផលិត motherboard ដដល មាន ព័ត៌មានជាមរចើន
បមរងៀនមៅមលើវបិសាយ។ ព័ត៌មាន មោក េនករក មមើលមលើ online មដើមប ីupdate ពីការ 
ដណ ុំបមរងៀនថមីពីរបមភទ motherboard របស់មោកេនក។ 

2.2  ការផ្លល ស់បតូរ Motherboard 
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មានជុំហានជាមរចើនខាងមរកាមមនោះបងាា ញពីការផ្លល ស់បតូរ motherboard មោយពឹងដផអកមលើ 
លកខណ: ពិមសសរបស់ motherboard និង case និងសមាស ភាព peripheral ខាងមរៅដដល
បានភាជ ប់ េនុវតត ជុំហានដូចខាងមរកាមមនោះ: 

 ផ្លត ច់កាបទុំងេស់រចួម ើយមោោះមចញកាត expansion card ពីមលើ motherboard។ 

 មោោះមចញវសី ដដលមូលភាជ ប់មអាយមាន សុវតថិភាព មៅមលើ motherboard ចស់រចួ
ម ើយមោោះមចញ motherboard ម ោះ។ 

 របសិនមបើមោកេនកកុំពុងមរបើ CPU និង memory ម ើង វញិ មោោះមចញ មរៅពីមលើ 
motherboard ចស់ រចួម ើយដុំម ើងវាមលើ motherboard ថមីដដលមទើបដតដុំម ើង។ 

 ដកមចញ I/O ខាងមុខរចួម ើយយកមកោក់កនុង motherboard ថមី។ 

 មោោះមចញរចួម ើយដុំម ើង motherboard ថមី។ 

 ដុំម ើង motherboard រចួម ើយមូលមចៅ វសីសុវតថិភាពរបស់វាមៅមលើ ទីាុំងរនធទុំងេ
ស់។ 

 ការដុំម ើង expansion card ទុំងេស់រចួម ើយភាជ ប់កាបទុំងេស់ ម ើងវញិ។ 

3. ការមរៀបចុំ case 

ការផ្លល ស់បតូរ motherboard ចស់មានដីធូលីជាមរចើនមោកេនកអាចមរបើ រចសនិង vacuum សុំ
រាប់ សុំអាតមលើ motherboard។ រគប់របមភទ motherboard ទុំងេស់មានមកជាមួយ back-

panel I/O មៅខាង មរកាយ។ មមធាបាយរបមសើរមដើមបីមោោះ I/O មចញមរៅមោយាម ន ខូច 
ខាត គឺមរបើទុលវសី មូលមោយដដមដើមបី មោោះ មចញពីកនុង case មោក េនក អាចមរបើរមាមដដ
មដើមបីជួយ ផាត់ផាង់សងាត់មលើ motherboard មៅកនុង case។ មរបៀប មធៀបមមើល I/O back-panel 

I/O port ជាមួយ motherboard ថមីមដើមបីបមងាើតមអាយបានចាស់ មតើមួយ  ទុំមនើប ជាងមួយ
  ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.15។ 



របូភាព 3.15. ចុចមលើ I/O ថមី
មៅកនុង 

មោកេនកអាចមោោះមចញវសីពីមលើរទ ប់កុំណល់ រចួម ើយដុំម ើង បដនថម រទ ប់កុំណល់ 

ថមីម ើយ ោក់ មអាយ ចុំរនធ motherboard ដដលមាន របមហាងរតូវជាមួយរទ ប់កុំណល់ រចួ
ម ើយមោកេនកមូល រតឹមអាត បានដណន មដើមបីមអាយមានសុវតថិភាព។ 

របូភាព 3.16. ដុំម ើង
កុំណល់រទ ប់បញ្ៅូ លមអាយរតវូទីាុំងរនធ 

មា៉ោងវញិមទៀតមោកេនកបានដុំម ើងកុំណល់រទ ប់រចួទុំងេស់ ចុង មរកាយ រតួត ពិនិតយ
មមើលមលើរនធនីមួយៗ motherboard ដដលមូល ភាជ ប់ជាមួយ កុំណល់រទ ប់ រតឹមរតវូទីាុំង
របស់វាសថិតមៅដដរឬយ៉ោង   ដូចបងាា ញ កនុងរបូភាព 3.7 មមើល បាតមរកាមមជើងរទ ប់
នីមួយៗ មូលភាជ ប់រនធ motherboard ជាប់រងឹមាុំមាន មសថរភាពម ើយឬមៅ។ 
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របូភាព 3.17. មផទៀងផ្លទ ត់
មមើលរនធរទ ប់មដើមបីដុំម ើងមអាយចុំរនធរបស់ motherboard 

3.1  មរៀបចុំោក់ motherboard មានសុវតថិភាព 

របសិនមបើមោកេនកបានដុំម ើង processor និង memory មៅមលើ motherboard រចួចប់សពវ
រគប់ ម ើយ មុនមពលដុំមណើ រការ មមើល កនុង មមមរៀន ទី5 និងមមមរៀនទី6 បមរងៀននិយយ
ពិសាត រ។ បនទោះ motherboard មៅខាងកនុង case ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.18។ របយ័តន ោក់មអា
យរតង់ជួរ back-panel I/O connector ដដល មានរនធរបស់ វា រតវូ ជាមួយដដកបនទោះមោ :
ដដលមានរបមហាង រនធសុំរាប់ I/O បនទោះ motherboard រញុវាមៅ មរកាយ case មដើមបីមអាយវា
ចូល កនុងរនធមៅ ខាងមរកាយ។ មៅខាងមរកាយរនធ I/O back-panel connector មានរនធ ជាមរចើន
ដូចជា port សុំរាប់ជាមួយ VGA port សុំរាប់ភាជ ប់ជាមួយ មា៉ោ សីុន printer និងមាន USB port 

ជាមរចើនម ើយនិងមានប ត  port តូចៗជាមរចើន។ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair65.jpg


របូភាព 3.18. បនទោះ 

motherboard បញ្ៅូ លមៅកនុងទីាុំង 

            មុនមពលមោកេនកមូលភាជ ប់វសីមលើ motherboard មអាយមាន សុវតថិភាពមមើលមផទៀង
ផ្លទ ត់ back-panel I/O connector ដូចបងាា ញកនុង របូភាព 3.19។ មរកាយមកមោកេនកសុំមរច
ចិតតមូលវសីមអាយជាប់ជាសាថ ពរ។ 

 

របូភាព 3.19. មផទៀងផ្លទ ត់មមើលខាងមរកាយ panel connector 

របសិនមបើមោកេនកមានបញ្ា ជាមួយរនធរទ ប់ទុំងេស់ដដលមិនរតូវ រតង់ជួរ បញ្ៅូ លវសី
មិនរបឈម មុខាន ។ មោកេនកអាចមរបើដដចុចមអាយ រតង់ motherboard មអាយរតង់ជួរ អាច
បញ្ៅូ លវសីមូល ភាជ ប់មលើ រទ ប់ បាន។ មពល បញ្ៅូ លវសីមួយឬពីរ រតឹបានដណនលអម ើយ 
មោកេនករតូវបដនថមវសីទុំងេស់ រគប់រជុងដដល មានរនធ ម ើយមូល ភាជ ប់មអាយបានដណន
លអ។ 
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របូភាព 3.20. ដុំម ើងវសី
កនុងរនធទុំងេស់មអាយមានសុវតថិភាព motherboard 

3.2  ការភាជ ប់ switch ខាងមុខនិងបងាា ញកាបទុំងេស់ 

មា៉ោងមទៀតមលើ motherboard រតូវបានមូលមចៅ មានសុវតថិភាពលអ របមសើរ ជុំហានប ទ ប់ភាជ ប់ 
panel switch មៅខាងមុខនិង បងាា ញកាប ទុំងេស់មលើ motherboard។ មុនមពលមោកេនក
ចប់មផតើមភាជ ប់កាប panel ខាងមុនរតូវ កុំណត់មលើប ត  cable ទុំងេស់ ដដលមៅមលើ 
connector មានម ម្ ោះ ឧទ រណ៍ដូចជាកាប សុំរាប់ ថមពល Power សុំរាប់ Reset ម ើងវញិ
និង HDD LED( របសិនមបើមិនមាន មោកេនក រតវូ គូរ សាន ម មលើដខែ លួសពណ៌មចម នីមួយៗ 
របូភាព 3.21 បងាា ញ របមភទ pinout សុំរាប់ថមពល Power Switch, Reset Switch ថមពល 
Power LED និងសកមមភាព Hard Drive Activity LED connector។ 

របូភាព 3.21. 

របមភទ panel connector ខាងមុខ 
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លកខណ:ពិមសស motherboard របមភទ Intel D865PERL មលើ motherboard របស់មោកេនក
អាចមរបើខុសាន ររវាងមជើង pin ខាងមរៅគឺ: 

 ថមពល Power Switch និង Reset Switch connector ដដលមិន មានកុំណត់ប៉ោូល 
ម ើយរតូវបាន ភាជ ប់មៅ។ 

 សកមមភាព Hard Drive Activity LED រតូវបាន កុំណត់ ប៉ោូលម ើយនឹង បានកុំណត់
ជាមួយដី ground (ាមធមមាមានពណ៌មចម  black) ដខែលួសមជើង Pin 3 និងសញ្ដ

)ដតងដតមានពណ៌រក មឬពណ៌ស (ដខែលួសមៅមលើ Pin 1។ 

 មានរបមភទ motherboard ជាមរចើនបានផាត់ផាង់ ថាមពល Power LED connector ពីរ 
ដដលមួយ គឺមាន កាប 2-position Power LED ម ើយ មួយមផែងមទៀតមានកាប 3-

position Power LED ជាមួយដខែលួស កនុងទីាុំងមួយ 1 និង 3។ ថមពល Power LED 

connector ដតងដត មានផាត់ផាង់ពណ៌ មទល )ដូចជាពណ៌ដបតង green) ថមពល 
Power LED ឬ dual-color (មានពណ៌ដបឬមលឿង green/yellow) LED។ 

មា៉ោងមទៀតមោកេនកកុំណត់លកខណ:សុំរាប់កាបនីមួយៗដដលភាជ ប់ ថមពល Power Switch, 

Reset Switch ថមពល Power LED និង Hard Drive Activity LED ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.22

។ 

របូភាព 3.22. ភាជ ប់ panel 

switch ខាងមុខនិងមានបងាា ញកាប 

3.3  ការភាជ ប់ panel port ខាងមុខ 

មានរបមភទ case ដដលបានផាត់ផាង់មួយឬពីរ panel USB 2.0 port មៅខាងមុខ ម ើយមាន
របមភទ motherboard ជាមរចើនផាត់ផាង់ internal USB connector។ មដើមបីភាជ ប់ USB មៅខាងមុខ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair70.jpg


panel មោកេនក រតូវដតភាជ ប់កាប ពីខាងមុខ panel USB port នីមួយៗមៅ internal connector។ 
របូភាព 3.23 បងាា ញសតង់ោ Intel pin ខាងមរៅសុំរាប់ internal panel USB connector  មៅខាង
មុខ មរបើជាមួយ motherboard មផែងមទៀត។ 

របូភាព 3.23. របមភទ panel 

USB connector ខាងមុខ 

របមភទ case មួយចុំនួនផាត់ផាង់ 10pin USB connector ដដលមានមលើ motherboard USB មរបើ
ជាមួយសតង់ោ Intel។ ជាមួយ case ដូច ជាការភាជ ប់ panel USB port ខាងមុខគឺងាយស្សួល 
មិនមាន បញ្ា  ការភាជ ប់ connector មៅកនុង pin មលើ motherboard។ របមភទ case បានផតល់មអា
យដតរបាុំបីដខែ លួស នីមួយៗមាន connector មទល។ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.24 បងាា ញ 
Robert (ចុងបញ្ៅ ប់) ដដលទទួល បានដខែ ទុំង េស់របាុំបីដខែលួសដដលភាជ ប់មៅ ប ត ល 
pin ជាមរចើន។ 

របូភាព 3.24. ភាជ ប់កាប panel 

USB ខាងមុខ 

3.4  ភាជ ប់កាបទិននន័យ drive data ម ើងវញិ 

http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair71.jpg
http://itcambo.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/Computer-repair72.jpg


ជុំហានប ទ ប់គឺភាជ ប់កាប drive data មៅ motherboard interface ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.25 

និង របូភាព 3.26។ 

របូភាព 3.25. ភាជ ប់កាប Serial 

ATA data មៅ motherboard interface 

របូភាព 3.26. ភាជ ប់កាប ATA 

data មៅ motherboard interface 

3.5  ភាជ ប់ ATX Power Connector ម ើងវញិ 

ជុំហានប ទ ប់គឺមដើមបីភាជ ប់ power connector ម ើងវញិពីថាមពល power supply មៅមលើ 
motherboard។ កាលកាប ATX Power Connector គឺមាន 20pin ឬ 24pin connector ដតងដត
សថិត មៅ ជិតខាងមុខ សាត ុំដដដន motherboard។ ទីាុំងកាបមចញមកពី power supply ដដល
មផទៀង ផ្លទ ត់រតឹមរតូវាម ជួរ មានគនលឹោះ connector ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.27។ 
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របូភាព 3.27. ភាជ ប់ ATX 

Power Connector 

របព័នធ Pentium 4 ទមទរថមពលមរចើនសុំរាប់ផាត់ផាង់ motherboard ជាសតង់ោ standard 

ATX Main Power Connector។ រកុម  ុន Intel បានេភិវឌ្ឈន៍បដនថមមលើ connector ដដលមៅ
ថា ATX12V Connector ដដល មានបដនថមចរនត +12V មោយផ្លទ ល់មលើ VRM (Voltage 

Regulator Module) ដដលថមពល processor។ មៅមលើ របមភទ Pentium 4 motherboard ជា 
មរចើនដដលមាន ATX12V connector រតូវបានមគ ោក់សថិតមៅជិត processor socket។ របមភទ 
ATX12V connector មនោះរតូវបានមគចក់គនលឹោះជិត។ លកខណ: កាប connector ដដលទក់ទង 
motherboard connector រចួម ើយចុចកាប connector មៅកនុងកដនលង រ ូត ដល់បាល សទិចបាន
ជាប់កនលឹោះ ដូចបងាា ញ កនុង របូភាព 3.28។ 

របូភាព 3.28. ភាជ ប់ 

ATX12V Power Connector 
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3.6  ការដុំម ើង video adapter ម ើងវញិ 

ជុំហានប ទ ប់គឺដុំម ើង video adapter ម ើងវញិឬ expansion card មផែងមទៀតមោកេនកបាន
មោោះ មចញមរៅ។ ការដុំម ើង adapter នីមួយៗោក់មៅ មលើ motherboard slot VGA។ របយ័តន 
card ដដលោក់ មលើ slot រតូវដុំម ើង មអាយមពញស ុបរចួម ើយមរបើដដ សងាត់ចុោះមរកាមមដើមបី
មអាយចូលកនុង Slot រចួ ម ើយចប់វសី មលើកាតម ោះ។ 

របូភាព 3.29. តុំរង់កាត video 

adapter មអាយរតង់រចួសងាត់ចុោះ 

ប ទ ប់ពីមោកេនកបានកុំណត់ចាស់ោស់ថា video adapter គឺ ដុំម ើង មៅជាប់រងឹមាុំមាន
សុវតថិភាព រចួម ើយ ចប់មផតើមមូលវសីមអាយ ជាប់មលើ Case ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 3.30។ 

របូភាព  3.30. សុវតថិភាព video 

adapter មោយមរបើមូលវសីភាជ ប់ 
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មមមរៀនទី៤ ដុំម ើង :Processor 

Processor ដដលមគមៅថា CPU (Central Processing Unit) គឺជា កាលមា៉ោ សីុនរបស់របព័នធ 
system។ ការផ្លល ស់បតូរ processor ទមទរ របុង របយ័តនស្សាវរជាវមអាយបានចាស់ោស់ពីប
មចៅកវទិាថមី processor មាន លកខណ:ពិមសសមរបើជាមួយ motherboard ថមីនិង សមាសភាព
របព័នធ system មផែងមទៀត។ សពវដថៃមនោះមានរកមុ  ុនពីរ គឺ Intel និងរកមុ  ុន AMD ដដល
បាន ផលិត CPU មពញនិយមមរបើ របាស់ ជាង មគមលើ ពិភពមោកេនកមយើងមនោះ។ 

1. េុំពី Processor 

រកុម  ុនផលិត Processor ជាមរចើនបានផលិត CPU សុំរាប់មរបើរបាស់សពវដថៃមនោះដដលបមចៅក
វទិា កាន់ ដត ទុំមនើបៗនិងមានមលបឿន មលឿន បុំផុត។ CPU គឺ ជាមជឈមណឌ លសុំរាប់ដុំមណើ
ការរគប់ដបបយ៉ោង ដន មា៉ោ សីុនកុុំពយូទ័រ មានការគិតមលខ វាមានតួ ទីយ៉ោងសុំខាន់ សុំរាប់ 
កមមវធីិ software CPU ដដលមគមរចើននិយមមរបើ ជាងមគគឺ Socket ដដលជាផលិតផលរបស់ 
Intel។ 

+ របមភទ Intel Pentium 4 540 (3.2E) Socket LGA 775: 

របមភទមនោះបានផលិតម ើងកនុង ឆ្ន ុំ2004 ជាបមចៅកវទិាថមីបុំផុតវាមាន 915P និង 925X 

chipsets និងមានមជើង មជុលជា Pentium core i7 ។ 

របេប់មលើ Board សុំរាប់ោក់ CPU វា
មាន Cache L2 ពី 2MB មៅ 4MB 
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+របមភទ Intel Pentium i7 3.2GHz : របមភទ 

Pentium i7 វាមិនដូចនិង AMD Athon64 មទ វាមានកុំោុំងខាល ុំងជាងនិង ដុំមណើ រ ការលអបុំផុ
ត។ 

2. លកខណ:ពិមសស Processor 

សារ:សុំខាន់លកខណ:ពិមសសរបស់ processor: 

ម៉ោូដដល Processor  

លកខណ:ពិមសសចមបងដន processor គឺជារបមភទ AMD ឬ Intel និង ម៉ោូដដលរបស់វា។ 

មទោះបីម៉ោូដដល រកុម  ុនទុំងពីរ មានលកខណ:របហាក់ របដ ល និងស ា នដូចាន  មោក
េនកមិនអាចដុំម ើង AMD processor មៅកនុង motherboard បានម ើយ។ 

របមភទ Socket 

លកខណ:ពិមសស processor មផែងមទៀតគឺ socket ដដលបានរច  មិនរតវូាន ម ើយ។ 

របសិនមបើមោក េនក កុំពុងមោោះដូរ processor កនុង Socket 478 motherboard មោកេនកមរជើស
មរ ើសការផ្លល ស់បតូរ processor រតូវបាន រច  socket ដូចាន ។ ដូចបងាា ញកនុងារាងបងាា ញ 
ខាងមរកាមគឺជាពនយល់ពី បញ្ា  processor socket។ 

ារាងលទធភាពដុំម ើងរបមភទ processor socket 

Socket 
លទធភាព 

ដុំម ើង 
Processor មដើម 

Processor 

ដុំម ើង 
ការពិចរ  

Slot 1 មិនមាន 
Pentium II/III និង 
Celeron 

មិនមាន 
របព័នធ Slot 1 អាច ដុំម ើង
បាន។ 

Slot A មិនមាន Athlon មិនមាន 
Slot A system អាចដុំម ើង
បាន។ 

370 ាម ន Celeron Pentium III 
Celeron Pentium 

III 

កុំណត់អាចមរបើ Socket 

370 processor។ 
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423 មិនមាន Pentium 4 មិនមាន 

Socket 423 processor មិន 
អាចមរបើបានជាមួយ 
motherboard ថមី 

462 សមលមម Athlon, Athlon XP 
 

កុំណត់ការមរជើស មរ ើស 
processor។ ដុំម ើង BIOS 

upgrade ដដលរតូវ ការនិង 
memory រតូវការផ្លល ស់បតូរ 
Socket 462 (A) ចស់មិន
អាចផាត់ផាង់ 

478 សមលមម 
Celeron, Celeron 

DPentium 4 

Celeron D 

Pentium 4 

processor ដដល កុំណត់
មរជើសមរ ើស Socket 478 

processor និង motherboard 

754 លអ Sempron, Athlon 

64 

Sempron, Athlon 

64 

កុំណត់ Processor មរជើសមរ ើ
ស។ ដុំម ើង BIOS ដដល
រតូវការ និង memory រតូវ
បានផ្លល ស់បតូរ។ 

775 លអរបមសើរ Celeron D, Pentium 

4 

Celeron D, 

Pentium 4, 

Pentium D 

បញ្ា មួយចុំនួនដន ការ
ដុំម ើង BIOS ដដលរតវូកា
រ។ 

939 លអរបមសើរ Athlon 64, Athlon 

64/FX 

Athlon 64, 

Athlon 64/FX, 

Athlon 64 X2 

បញ្ា មួយចុំនួន ដនការ
ដុំម ើង BIOS ដដលរតវូកា
រ។ 

940 លអរបមសើរ Athlon 64 FX, 

Opteron 

Athlon 64 FX, 

Opteron 

បញ្ា មួយចុំនួន ដដលរតវូ
ការដុំម ើង BIOS។ 

មលបឿន Clock 

មលបឿន clock ដន processor ដដលកុំណត់លកខណ:គិតជា MHz ឬ GHz កុំណត់ទុំរង់របស់វា 
ប៉ោុដនតមលបឿន clock ាម នឆលងកាត់ប ទ ត់ processor ឧទ រណ៍ 3.2 GHz Prescott ដន Pentium 4 

គឺរបដ ល 6.7% មលឿន ជាង 3.0 GHz Prescott Pentium 4 ដដលទក់ទងមលបឿន clock។ 

មទោះបីមលបឿន 3.0 GHz Celeron processor យឺតជាង 2.8 GHz Pentium 4 ក៏មោយ Celeron 

មាន L2 cache ពីរតូចម ើយមរបើ សុំរាប់រត់។ 



ដុំមណើ រការជាមួយ host-bus ដដលមានមលបឿនយឺត។ Pentium 4 រតូវ បាន ដណ ុំមលបឿន 1.3 

GHz ាម ពិតវា យឺតជា 1 GHz Pentium III processor ដដលជាមសរចីស់។ 

មលបឿន Host-bus 

មលបឿន host-bus ដដលមៅថាមលបឿន front-side bus គឺជា FSB speed ឬមៅថា FSB 

លកខណ: តដមល បញ្ជូ នទិននន័យរវាង processor និង chipset។ របមភទ AMD និង Intel បានេនុ
វតត memory និង cache ខុសាន  ប៉ោុដនត FSB គឺជាចុំនួនដដលឆលុោះបញ្ជ ុំងេតិបរមិាបរមិាណដន
ការបញ្ជូ នទិននន័យ data block កនុងមួយវ ិទី។ ឧទ រណ៍ Intel បានផលិត Pentium 4 

processor ដដលមរបើមានមលបឿន host-bus គឺ 400, 533, 800 ឬ 1066 MHz។ មលបឿន 2.8 GHz 

Pentium 4 ជាមួយមលបឿន host-bus គឺ 800 MHz ដដលមលឿនជាង Pentium 4/2.8 ជាមួយ
មលបឿន 533 MHz host-bus។ 

រគប់ Socket 754 និង Socket 939 AMD processor ទុំងេស់មរបើ មលបឿន 800 MHz host-bus 

(ាមពិរ Intel និង AMD រត់ដុំមណើ រការ host bus កនុងមលបឿន 200 MHz រ ូតម ើងដល់ 800 

MHz) ម ើយ របមភទ Socket A Sempron processor មរបើមលបឿន 166 MHz host bus។ 

ទុំ ុំ Cache 

Processor មរបើមានពីររបមភទ cache memory មដើមបបីញ្ជួ នបានលអ របមសើររវាង processor និង 
memory យឺត។ ទុំ ុំដន Layer 1 cache (L1 cache ដដលមៅថា Level 1 cache) គឺមាន 
លកខណ: សុំរាប់ទុំរង់ processor ដដលមិនអាចផ្លល ស់បតូរបាន មោយមិនអាចរច ម ើងវញិ 
processor។ មៅមលើ Layer 2 cache (Level 2 cache ឬ L2 cache) ឆលងកាត់ external មៅ 
processor ដដលមានន័យថា processor ជាេនក បមងាើតអាចផលិត processor ដូចាន ជាមួយទុំ ុំ 
L2 cache។ ឧទ រណ៍ ម៉ោូដដលដន Pentium 4 processor គឺមាន 512 KB, 1 MB ឬ 2 MB សុំ
រាប់ L2 cache ម ើយរបមភទ ម៉ោូដដល AMD Sempron គឺ មាន 128 KB, 256 KB ឬ 512 KB ដន 
L2 cache។ 

ផាត់ផាង់ 64-bit 

PC processor ទុំងេស់បានរបតតិបតតិជាមួយ 32-bit internal data មៅឆ្ន ុំ 2004 រកុម  ុន AMD 

បានផលិតផាត់ផាង់ 64bit ជាមួយ Athlon 64 processor របស់មគ។ AMD មៅថាលកខណ: x86-

64 ដត េនក មរបើរបាស់មៅ ទូមៅថា AMD64។ 

3. របមភទ Processor 



ពីរបីឆ្ន ុំគនលងមកមនោះ ការមរជើសមរ ើស processor គឺងាយស្សួលជាង កាល ពីមុន។ រកុម
  ុន AMD និង Intel បានផលិតមសរនីីមួយៗដន processor ដដលទុំមនើបម ើយសាអ តជា 

processor socket។ របសិនមបើ មោក េនកចងបានមរបើ Intel processor មោកេនកអាច
ចុំ យរបាក់ េស់ មរចើន ជាងការមរជើសមរ ើសមរបើ AMD ដតវាមានគុណភាព ខពស់ ជាង។ 

សពវដថៃមនោះ ការមរជើសមរ ើស processor ងាយបុំផុរ រកុម  ុន AMD និង Intel ឥ ូវមនោះបាន
របកួតរបដជង ពីម៉ោូដដល processor model និងគុណភាព ទុំងដផនកមលបឿន clock speed, L2 

cache របមភទ socket មលបឿន host-bus និងលកខណ:ពិមសសដដលផាត់ផាង់។ 

3.1  របមភទ AMD Sempron 

ម៉ោូដដលដន AMD Sempron processor ដដលលក់កនុងតដមលរបដ ល $50 មៅ $125។ Sempron 

អាច មោោះោក់កនុង Socket A Duron processor បានផលិតមៅឆ្ន ុំ 2004 ម ើយ Socket A 

Athlon XP processor មៅ កនុងឆ្ន ុំ 2005 មគដលងមរបើ ម៉ោូដដល Sempron Socket A និង Socket 

754 មគមលង និយមមរបើ។របមភទ Socket A Sempron ដដលមៅថា K7 Sempron គឺមាន 
សញ្ដ សុំាល់ Athlon XP processor។ របមភទ Socket 754 Sempron ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 
4.1 មគមៅថា K8 Sempron ាមពិតមគយកមចញពី ម៉ោូដដល Athlon 64 ដដលរត់មានមលបឿន 
clock ទមជាមួយ L2 cache តូចពីរ និង channel memory រតូតពិនិតយមានមលបឿនយឺតជា 
dual-channel memory របស់ Athlon 64។ 

 

របូភាព 5.1.  AMD Sempron processor 

របសិនមបើមោកេនកមាន Socket 462 (A) ឬ Socket 754 motherboard មៅកនុងរបព័នធ system 

របស់មោកេនក របមភទ Sempron ដុំម ើងបានលអរបមសើរ។ មោកេនកនឹងរតូវការមផទៀងផ្លទ ត់ 
motherboard របស់ េនកជាមួយលកខណ:ដន Sempron មោកេនក ដុំម ើង ម ើយមោកេនករតូវ
ការ ដុំម ើង BIOS មដើមបមីរៀបចុំ Sempron។ 
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3.2  របមភទ AMD Athlon 64 

របមភទ AMD Athlon 64 processor ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 5.2 គឺជា Socket 754 និង Socket 

939 ដូចមានម ម្ ោះបងាា ញ Athlon 64 ផាត់ ផាង់ កមមវធីិបាន 64bit របមភទ Athlon 64 អាចរត់
ដុំមណើ រការបាន ជា មួយ 32bit operating system និងកមមវធីិកមម software មរបើរបាស់ ដដល 
រតូវការមរបើ។ 

ម៉ោូដដលដន Athlon 64 និង Sempron processor គឺមានភាពខុសាន  ឧទ រណ៍ Socket 754 

Sempron 3100+ រត់បានមលបឿន 1800 MHz និង មាន 256 KB ដន cache ម ើយ Socket 754 

Athlon 64 2800+ រត់មៅ មលបឿន clock ដូចាន ។ មបើមរបៀបមធៀបម៉ោូដដល AMD Athlon 64 

ជាមួយមលបឿន Pentium 4 clock មឃើញថា AMD មានមលបឿនយឺតជាង Pentium 4។ 

3.3  របមភទ Intel Pentium i7 

ជារបមភទ core i7 ជាបមចៅកវទិាចុងមរកាយ របស់រកុម   ុន intel ជា CPU ដដលទុំមនើប
មលឿន ដដលមាន cache 4MB និងមានមលបឿនដល់ 4GHz អាចមរបើជាមួយ Intel® Iris™ Pro 

Graphics 5200។ 

របូភាព 4.3. របមភទ Intel Pentium i7 processor 

3.4  របមភទ AMD Athlon 64 X2 

របមភទ AMD Athlon 64 X2 ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 4.4 ដដលរមួមាន ទុំរង់ខពស់ថាមពល
តរមូវការទប ម ើយ មាន Socket 939 motherboard។ មៅចុងឆ្ន ុំ 2005 AMD បានចប់មផតើម 
បមញ្ៅញលក់ របមភទម៉ោូដដល មនោះ។ 
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របូភាព 4.4. របមភទ AMD Athlon 64 X2 

processor 

3.5  របមភទ Intel Pentium D 

មសចកតីរបកាសរបស់រកមុ  ុន AMD Athlon 64 X2 ថានិងរប ុំង របដជងជាមួយ 
processor ដដល មានម ម្ ោះ Intel Pentium D របស់រកមុ  ុន Intel ដដលមានលកខណ:
របដ លនិង AMD Athlon 64 ម ើយ មាន លក់មលើទី ផារមានតដមលមថាកដូចបងាា ញកនុងរបូ
ភាព 4.5។ 

របូភាព 4.5. Intel Pentium D 

dual-core processor 

4. ការសមងខប AMD និង Intel processor 

បញ្ជ ីសារ:សុំខាន់លកខណ:ពិមសសដន AMD processor ដដលរមួមាន ផាត់ផាង់លកខណ:របស់
វា។ 

ារាងសមងខប AMD processor 

Processor Socket កដនលងផលិត L2 cache Process 

Athlon XP/Sempron 462 (A) Thoroughbred 256 KB 130 nm 

Athlon XP/Sempron 462 (A) Thorton 256 KB 130 nm 

Athlon XP/Sempron 462 (A) Barton 512 KB 130 nm 

Sempron 754 Paris 256 KB 130 nm 

Sempron 754 Oakville 128 KB, 256 KB 90 nm 

Sempron 754 Oakville 256 KB 90 nm 

Sempron 754 Palermo 128 KB, 256 KB 90 nm 
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Sempron 754 Palermo 256 KB 90 nm 

Athlon 64 754 Clawhammer 1024 KB 130 nm 

Athlon 64 754 Newcastle 512 KB 130 nm 

Athlon 64 939 Newcastle 512 KB 130 nm 

Athlon 64 939 Winchester 512 KB 90 nm 

Athlon 64 939 Venice 512 KB 90 nm 

Athlon 64/FX 939 Sledgehammer 1024 KB 130 nm 

Athlon 64/FX 939 San Diego 1024 KB 90 nm 

Athlon 64 X2 939 Manchester 512 KB x 2  

Athlon 64 X2 939 Toledo 1024 KB x 2 90 nm 

បញ្ជ ីសារ:សុំខាន់លកខណ:ពិមសសដន Intel processor ដដលរមួមាន ផាត់ផាង់លកខណ:របស់
វា។ 

 ារាងសមងខប Intel processor 

Processor Socket កដនលផលិត L2 cache Process 

Celeron 478 Northwood 128 KB 130 nm 

Pentium 4 478 Northwood 512 KB 130 nm 

Celeron D 478 Prescott 256 KB 90 nm 

Pentium 4 478 Prescott 1024 KB 90 nm 

Celeron D 775 Prescott 256 KB 90 nm 

Pentium 4 (5XX) 775 Prescott 1024 KB 90 nm 

Pentium 4 (6XX) 775 Iwindale 2048 KB 90 nm 

Pentium 4 (6XX) 775 Cedar Mill 2048 KB 65 nm 

Pentium 4 (8XX) 775 Smithfield 1024 KB x 2 90 nm 

Pentium 4 (9XX) 775 Presler 2048 KB x 2 65 nm 

 5. ដដករតជាក់ CPU 

មលើ CPU រតូវការដដករតជាក់និងកងាា មដើមបីបញ្ៅុ ោះកុំមៅមអាយ CPU ដុំមណើ របានស្សួល មររោះ
ថាកាល   មបើាម ន Cooling fan មលើ CPU មទម ោះវាមិនអាចដុំមណើ រការបាន ម ើយ 
ម ើយវាប ត លមអាយមឆោះ CPU ខូច។ សពវដថៃមនោះមគ បានរច ដដករតជាក់មាន មរចើន
របមភទសុំ រាប់ជាជុំនួយរតជាក់ដល់ CPU និង Chipset។ ការ ដុំមណើ រការ CPU កុុំពយូទ័រ
របសិនមបើាម នដដករតជាក់និងកងាា រ ដដលមធវើមអាយកាត់បដនថម កុំមៅ ដដលមកើនម ើង មៅត  
ខាល ុំងជាម តុប ត លមអាយមឆោះខូច CPU របស់មោកេនកមិនអាចដុំមណើ រការបានតមទៀត។ 



ខាងមរកាមមនោះជារបមភទ 
Intel Pentium i7 Radial Fin Cooler 

Zalman CNPS5100-CU CPU Cooler 

          Pentium 4 Socket 423 Processor វាមធវើការដូចជា Xoen socket 603 និង AMD socket 

462/Socket វាមានកងាា ទុំ ុំ 60mm និងមានមលបឿន 3GHz វាអាចរទរទងសីុតុណា ភាព បាន 
ចប់ពី 70-75°C។ 
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សារ:សុំខាន់: វាអាចដុំម ើងបានមជាគជ័យជាមួយ 
Cooler មនោះម ើយ ដុំមណើ រការបានយ៉ោងស្សលួ បុំផុតជាមួយនិង Motherboard របស់េនក រគប់
មពលមវោវាសុំរាប់ដត CPU Socket អាចោក់បាន ។ 

របូភាព 4.6. Intel stock 

CPU cooler (មឆវងដដ) និង Thermalright XP-120 CPU cooler និងថមពិល 

5.1. េតតសញ្ដ ណ processor 

មដើមបីកុំណត់េតតសញ្ដ ណរបស់ CPU ឬមមើលវាមអាយបានពិសាត រដដល សរមសរមៅមលើខនង
របស់វា។ របសិនមបើ CPU មិនទន់បានដុំម ើង មោកេនកអាច កុំណត់ពីេតតសញ្ដ ណវា 
ដដលមានន័យចាស់ោស់ មោយ កុំណត់មលើសញ្ដ  មៅមលើខនងរបស់វា។ ឧទ រណ៍ដូច 
កនុង របូភាព 5.7 បងាា ញសញ្ដ  processor ដដលរកុម  ុន Intel មរបើមដើមបី កុំណត់េតត
សញ្ដ ណ Socket 775 Pentium D និង Pentium Extreme Edition processor។ 
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របូភាព 5.7. 

សញ្ដ  Intel Pentium D processor 

ការកុំណត់សញ្ដ  Intel Pentium D processor ដដលបានដុំម ើង processor។ មមធាបាយងាយ 

ស្សួលមដើមបីមធវើម ោះគឺមរបើកមមវធីិ Everest Home Edition ឬកមមវធីិ SiSoft Sandra ឬមានកមមវធីិ
ជា មរចើន មទៀតមដើមបីវនិិចឆ័យមរាគ។ របូភាព 4.8 បងាា ញកមមវធីិ Everest Home Edition មធវើេតត
សញ្ដ ណដដលបាន ដុំម ើង processor ដូចជា AMD Sempron 2800+។ កនុងការបដនថមម ម្ ោះ 
និង ម៉ោូដដល processor ទុំងមនោះដដល បាន ផាត់ផាង់ព័ត៌មានមានេនុភាពសុំខាន់ ដូច ម ម្ ោះ 
CPU ទុំ ុំ cache និងរបមភទ package។ 
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របូភាព 4.9. កនុងរបេប់មាន 

Intel Pentium 4 processor និងកងាា រ ដដករតជាក់ 

ជុំហានដុំបូងគឺមដើមប ីមលើកមអាយមងើបដដគុំ ស់ ZIF (zero insertion force) socket ដូចបងាា ញ
កនុង របូភាព 4.10 រ ូតដល់ឈរម ើង ជាមួយដដឈរ វាមិនអាចមានកុំោុំងរតឹមលើរនធ socket 

បានម ើយ ម ើយ េនុញ្ដ ត processor បញ្ៅូ លមៅកនុងរនធ Socket ដដលបាន មបើកចុំ រ។ 

របូភាព 4.10. ទញដដាន ស់ socket 

មដើមបីបញ្ៅូ ល processor 

សុំរាប់ Socket 478 processor បានចុំមៅមលើរជុង socket មានរាង ជាសញ្ដ រតីមកាណតូច 
មមើលកនុងរបូភាព 4.11 មៅជិតដដាន ស់ ZIF socket។ ជាមួយដដាន ស់ socket បញ្ឈរ រតូវោក់ 
processor មអាយរតង់ចូលកនុង socket ដូចងបងាា ញកនុងរបូភាព 4.11។ 
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របូភាព 4.11. ោក់ processor មអា
យរតង់ចូលកនុង socket  

ជាមួយ processor ដដលបានោក់ោុំមលើ socket រចួម ើយទញដដ ាន ស់ មោយមរបើដដចុោះ
មរកាម ដូចបងាា ញ កនុងរបូភាព 4.12។ មោកេនកនឹងសុំអាត់មអាយ រជោះេស់រចួម ើយទញដដ
ាន ស់ចក់ មសារមអាយជាប់ មាន សុវតថិភាព។ 

របូភាព 4.12. កាច់ដដាន ស់ ZIF 

socket មដើមបីបិទគនលឹោះ processor  

មដើមបីដុំម ើងដដករតជាក់ CPU cooler ចប់មផតើមជូតមអាយរលងមៅខាង មលើដន processor 

មោយមរបើរកោស់ ឬរក ត់ទន់ ដូចបងាា ញកនុង របូភាព 4.13។ 
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មានដដករតជាក់ខលោះមានរាងកាមរឬ
ចតុមកាណដកង សុំរាប់ជារទ ប់ ដដល បមងាើតពីមោ :អាលុយមីញ៉ោូ ម ដដលជាមោ :រងឹ
អាចចុំលង កុំមៅបាន មលឿន ម ើយស្សាល វាជួយកាត់បនថយកុំមៅបានយ៉ោង ឆ្ប់រ ័ស។ 

របូភាព 4.14. មូលោា នដនដដករតជាក់ Intel 

heatsinkមរកាយមកមយើងោប Silicon ពីមលើ CPU មដើមបីមអាយវាជួយចុំលង កុំមៅមៅដដក
រតជាក់មលឿនរ ័ស របសិនមបើមោកេនកមិនោប silicon មទម ោះ នឹងអាចប ត លមអាយ
មឆោះខូច CPU មររោះថា កុំមៅបាន មកើនម ើង យ៉ោងខាល ុំង ម ើងរ ូតដល់មៅ 80េងា។ 

របូភាព 4.15. ការបងាា ញោប Silicon មលើ 
CPU 

ជុំហានប ទ ប់ ចប់មផតើមដុំម ើងដដករតជាក់ CPU cooler ពីមលើ processor ដូច បងាា ញកនុងរបូ
ភាព 4.16 រចួម ើយមោកេនក តរមង់ ដដករតជាក់មអាយចុំពីមលើ CPU និងរជុងរបស់វា ប ទ ប់
មកមទៀតរញុ គនលឹោះចុោះមរកាម មដើមបសីងាត់មអាយជាប់ជាមួយSocket របស់ CPU។ 
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របូភាព 4.16. រញុមអាយរតង់ដដករតជាក់ 

CPU cooler មលើ processor 

របូភាព 4.17. រញុដដករតជាក់ CPU cooler 

ចុោះមរកាម  

មរកាយមកមោកេនកសងាត់ដដាន ស់ពណ៌សចុោះមរកាមមដើមបីរតឹបណតឹ ងដដករតជាក់ 

របូភាព 4.18. ទញគនលឹោះរតួ CPU cooler 

មអាយជាប់មៅមួយកដនលង 

មៅមលើកងាា ញ CPU បញ្ៅូ លភាជ ប់ drive power connector មៅមលើ motherboard។ ការមរបើ
របាស់ កងាា រ មលើ motherboard ដដល ភាជ ប់ថាមពល power connector េនុញ្ដ តមអាយ 
motherboard រតួតពិនិតយ មមើលមលើ CPU  មដើមបីភាជ ប់កងាា រ CPU ទីាុំងដដលមានបី 3pin 
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connector មៅ motherboard ដដលបាន ោក់ ម ម្ ោះថា “CPU fan” ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 
5.19។ 

របូភាព 4.19. ភាជ ប់កាបកងាា រ CPU មៅ
កាលភាជ ប់ CPU fan connector 

5.4  ការដុំម ើង processor ថមី Socket 775 

   របមភទ Socket 775 ដដលកុំពុងមរបើរបស់រកមុ  ុន Intel (ដដល មៅថា Socket T) processor 

ទមទរជុំហានការ ដុំម ើងខុស ាន  ដដលមាន processor ជាមរចើនដដលមរបើ Socket 462 (A), 

478, 754 ឬ 939។ ការ បងាា ញមមមរៀនខុសាន  មូលោា នខុសាន រវាង Socket 775 និង 
processor socket ដដលកុំពុង មរបើគឺ ជា Socket 775 ដដលមាន pin ជាមរចើនកនុង socket រចួ
ម ើយបញ្ៅូ លរនធ processor។ 

របូភាព 4.20. បកមចញបាល សទិចមលើ 
Socket 775 

ជាមួយសនទោះខាងមលើ socket អាចមោោះមចញបានដដលបងាា ញដូចកនុង របូភាព 4.21 មោក
េនកអាចមលើក មចញ មរៅរចួម ើយោក់ CPU បញ្ៅូ លកនុង Socket។ 
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របូភាព 4.21. មៅមលើ processor socket 

អាចមលើកមចញសនទោះ socket  

សនទោះសុំរាប់បិទមលើ processor អាចបងវិលមៅមកបានបងាា ញ ដូចរបូ ភាព 4.22។ 

របូភាព 4.22. សនទោះរគបមលើ CPU 

Socket អាចមលើកម ើងបាន 

របូភាព 4.23 បងាា ញគនលឹោះពីរដដលមរបើមោយ Socket 775 មុនមពល ដុំម ើង CPU បញ្ៅូ ល
មោកេនករតូវ មមើល មលើសញ្ដ រាងរតីមកាណ មៅរជុងខាងមរកាម សាត ុំដដដន processor មៅ
រជុងខាងមរកាមមធវងដដ និងសាត ុំដដដន processor គឺមានគនលឹោះពីរមានសាន មមចោះ។ 
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របូភាព 4.23. តរមង់ processor ចូល
មៅកនុង socket 

របូភាព 4.24. ពិនិតយមមើលគនលឹោះដដាន
ស់ម ើងវញិមុនមពលភាជ ប់គនលឹោះ 

របូភាព 4.25. ប ទ ប់មករតឹវាមអាយ
មៅជាប់មៅកដនលងមានសុវតថិភាព  
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របមភទ Socket 775 មរបើដដករតជាក់ខុសាន  Socket 478 ដដលមាន រនធបួន មៅរជុងសងខាង
ដន socket។ របូភាព 4.26 បងាា ញ របមភទ Socket 775 CPU។ 

របូភាព  4.26.  សតង់ោ Socket 775 CPU 

cooler 

មោកេនកោក់មអាយរតូវជាមួយ គនលឺោះមានពណ៌សមចម  រចួម ើយ រញុមអាយជាប់ ាន ជាមួយ
គនលឹោះម ោះ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 4.27។ 

របូភាព  4.27. តុំរង់ដដករតជាក់មអា
យរតូវរនធទុំងេស់មលើ Socketមរបើដដសងាត់មលើគនលឺោះម ោះមដើមបីមអាយវាចូលស ុបជាប់ាន មាន
មសថរភាពលុំនឹង។ 
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របូភាព  4.28. ជាមួយគនលឹោះ HSF 

រញុវាចុោះមរកាម 

មមមរៀនទី៥ ដុំម ើង :Memory RAM 

ប ត កុុំពយូទមរបើ memory ឬម ើយថា RAM (Random Access Memory) មដើមបីផទុកកមមវធីិ
សកមមភាព ដដលរមួទុំងមានរបឆ្ុំងវរី ៉ោសុ antivirus និងមសវាមផែងៗមទៀតម ើយទិននន័យ
របព័នធ system កុំពុងមរបើ បម ត ោះ អាសនន ទិននន័យអាចសរមសរកត់រា មដើមបីអានពី RAM 

បានយ៉ោងមលឿន។ មគមៅថា RAM ថាគឺជាការចងចុំ ទិននន័យ បម ត ោះអាសនន មៅមពល
ដដលមោកេនកកុំពុង មរបើមលើកមមវធីិ មពល ោច់ មភលើងទិននន័យដដល RAM បានចង ចុំ 
បាត់បង់េស់។ 

លកខណ:ពិមសសដន RAM និង hard disk សុំរាប់ផទុកបម ត ោះអាសនន hard drive សុំរាប់ផទុក
កមមវធីិ និង ទិននន័យដដលកុំពុងមរបើ សុំរាប់ចុំណុោះ ធុំដដល មានសារ:សុំខាន់ ប៉ោុដនតមលបឿនមិន
ដមនសថិតមៅមលើ RAM ម ើយ។ RAM ផទុក សកមមភាពកមមវធីិនិងទិននន័យ។ របព័នធ Windows 

8 system ផាត់ផាង់ជាមួយ 256 MB RAM តិចបុំផុតគឺ 128 MB។ កមមវធីិ Windows 8 តរមូវការ
េបបបរមិា 256 MB RAM មដើមបីរត់ ដុំមណើ រការ កមមវធីិ ចប់ពី មួយ ឬពីរ។ មយើងដណ ុំពី
ចុំនួន RAM ដដលផាត់ផាង់ របព័នធ Windows 8 system គឺ: 

 មលើកមមវធីិ Windows 8 system មរបើ 256 MB មៅ 512 MB (ឬអាច មរបើបាន 384 MB 

បានដដរ (។  

 មលើរបព័នធ system ជាចប់ពី 512 MB មៅ 1 GB។ 

 មបើសិនជាមរបើរបព័នធ game ចប់ពី 1 GB មៅ 2 GB។ 

1. 1.  ដសវងយល់ពី Memory 
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ជាទូមៅ memory ដដលមៅថា read-write memory ឬការចងចុំ បម ត ោះអាសនន Random 

Access Memory (RAM) មានលទធភាព អាច អាន និងអាចកត់រាបាន។ មានពីរបមភទដន 

RAM ដដលមរបើជា មួយកុុំពយូទ័រ PC: 

1.1. របមភទ Memory 

ថមីៗមនោះរបព័នធ system មរបើ memory ចមបងរបមភទដូចខាងមរកាមមនោះ: 

Synchronous DRAM 

Synchronous DRAM ដដលមៅថា SDRAM បានចប់មផតើមមរបើាុំង ពីឆ្ន ុំ 1996 ម ើយមរបើ
ជាមួយ កុុំពយូទ័រ PC រ ូតដល់ឆ្ន ុំ 2001។ SDRAM បានដចក ចយ clock រមួជាមួយ CPU។ 
CPU និង memory មធវើការ រមួាន េនុញ្ដ តមអាយ CPU បញ្ជួ នទិននន័យមៅ memory ដដល ចង់ 
ចុំបម ត ោះអាសនន។ SDRAM មាន មលបឿនគិតជា MHz។ 

របមភទ JEDEC SDRAM 

JEDEC SDRAM ឬ PC66 SDRAM មានរ ូតដល់ PC100 SDRAM និង PC133 SDRAM។ 

របមភទ PC100 SDRAM 

PC100 SDRAM ដដលមរបើជាមួយ Pentium II និង Pentium III processor ដដលមរបើមលបឿន 100 

MHz។ 

របមភទ PC133 SDRAM 

PC133 SDRAM មានមលបឿន 133 MHz FSB។ ចុំថាមោកេនកមរបើ PC133 memory មិនមាន 
សុវតថិភាព អាចមរបើដុំម ើងរបព័នធ system ដដលមាន PC66 ឬ PC100 memory បានដុំម ើង។ 

DDR-SDRAM 

ទុំ ក់ទុំនងសតង់ោ SDRAM និង Double Data Rate SDRAM (DDR-SDRAM) ចុំនួនសរបុដន
ការ បញ្ជូ ន ទិននន័យកនុង clock cycle ពីរដងនិង memory bandwidth ពីរដង។ DDR-SDRAM 

គឺជាការ វវិតតន៍ដន សតងោ SDRAM ដដលជួនកាលមគមៅថា Single Data Rate SDRAM ឬ 
SDR-SDRAM។ 

មោកេនកអាចកុំណត់េតតសញ្ដ ណមលបឿម speed និងលកខណ:ពិមសស ដន DDR-SDRAM 

DIMM មោយដឆកមមើលមលខ មលើមដើម module មលើវបិសាយ រកុម  ុន។ DDR-SDRAM 



DIMM មរបើ 184 pin និងពី 168pin SDR-SDRAM ម ើយនិង 240pin DDR2-SDRAM memory 

មោយកត់ចុំ ុំថាមលខដនមជើង pin និងទីាុំងដនគនលឹោះសាន មមចោះ។ របូភាព 5.1 បងាា ញ 
DDR-SDRAM DIMM។ 

របូភាព  5.1 របមភទ DDR-

SDRAM DIMM 

របមភទ DDR2 SDRAM 

 ឆ្ន ុំ 2003 បានបមងាើតបមចៅកវទិា DDR-SDRAM ដដលមានមលបឿន មលឿន។ រកុម  ុន 
AMD និង Intel បានបមងាើតមលបឿន FSB speed និង DDR-SDRAM។ Dual-channel DDR 

chipset (ដដលផទុក bandwidth ដនគូរ memory) ដដលមរបើ PC3200 memory កុំណត់ bandwidth 

គឺ 6,400 MB/s. bandwidth រតូវការ processor ជាមួយ 64bit (8-byte) របតតិបតតិ 800 MHz FSB 

ដូចជាម៉ោូដដល Pentium 4 model។ 

ារាងលកខណ :ពិមសស DDR2 

Chip Chip clock I/O clock 
ម ម្ ោះ 

Module  

Module 

bandwidth 

DDR400 200 MHz 400 MHz PC3200 3,200 MB/s 

DDR2-400 100 MHz 200 MHz PC2 3200 3,200 MB/s 

DDR2-533 133 MHz 266 MHz PC2 4200 4,200 MB/s 

DDR2-667 166 MHz 333 MHz PC2 5300 5,300 MB/s 

DDR2-800 200 MHz 400 MHz PC2 6400 6,400 MB/s 

DDR2-1000 250 MHz 500 MHz PC2 8000 8,000 MB/s 

មោកេនកអាចវនិិចឆ័យរបមភទដន memory មដើមបីបងាា ញ system ដដល ដឹងពីអាយុរបស់របព័នធ 
system។ របូភាព 6.2 បងាា ញរបមភទដន memory ដដល បានដុំម ើងកនុងរបព័នធ system ថមីកនុង
រយ: មពល ជាង ដប់ឆ្ន ុំ។ 
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របូភាព  5.3. របមភទដន memory 

ដដលបានមរបើរបាស់កនុងរបព័នធ system ថមី 

1.2  ការរបតតិបតតិការ Dual-channel 

Processor តរមូវការ memory bandwidth មានទុំ ុំមរចើនដដលផាត់ ផាង់ memory module មទ
ល។ ឧទ រណ៍ Intel Pentium 4 processor ជាមួយមលបឿន 800 MHz FSB អាចមរបើ memory 

bandwidth ចប់ពី 6.4 GB/s និងពីរដងដដលបានផាត់ផាងមោយ PC3200 DIMM មទល។ 
កាល  មោកេនកកុំពុងដុំម ើង module ពីរឬបីចុំនួនដន memory slot មានដូចខាង មរកាម: 
Channel ADIMM 0 (ឬ 1) 

Channel ADIMM 1 (ឬ 2) 

Channel BDIMM 0 (ឬ 1) 

Channel BDIMM 1 (ឬ 2) 

Channel A slot អាចបញ្ៅូ លរកុមរមួ ជាមួយ channel B slot ឬ DIMM 0 slot សុំរាប់ channel 

ទុំងពីរ មរបើរមួ ជាមួយ DIMM 1 slot។ មាន របមភទ motherboard ដដលមានកូដពណ៌ 
DIMM slot។ ឧទ រណ៍ របូភាព 5.4 បងាា ញ memory slot បួនកនុង Intel D945PVS 

motherboard។ មានពីរ Slot ពណ៌មខៀវនិងពណ៌មចម ពីរ។ slot ពណ៌ មខៀវ DIMM 0 (ឬ DIMM 

1) ឬ  slot ពណ៌មខៀវ Channel A (ឬ Channel B)។ 
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របូភាព  5.4. Dual-channel DIMM 

slot ដដលបងាា ញពណ៌ color 

2.ការដុំម ើង Memory 

ការដុំម ើង memory module គឺមានភាពមិនសមុកសាម ញ។ មានរបមភទ motherboard ជាមរចើន 
ដដល រាវរកការដុំម ើង memory module មោយសវ័យ របវតតិ ប៉ោុដនតវាេនុវតតបានលអរបមសើរ
មដើមបីដុំម ើង module ដដលមានមលខមរៀង slot ដុំបូង។ ឧទ រណ៍ channel memory មទល
មានបួន memory slot  ដដលមាន មលខពី 0 មៅ 3 (ឬ 1 មៅ 4)។ ោក់បញ្ៅូ ល slot 0 (ឬ 1) 

ដុំបូងនិង Slot មផែងមទៀត។ មានរបមភទ motherboard ជាមរចើនដដលរតូវការទមទរ ទុំ ុំ
ខពស់ដដលដុំម ើង slot។ ឧទ រណ៍របសិនមបើមោកេនក ដុំម ើង ពីរ 256 MB DIMM កនុង 
dual-channel motherboard ដដលមានបួន DIMM socket ជាមួយ 128 MB DIMM បានដុំម ើង
រចួមៅកនុង 0 slot សុំរាប់ channel A និង channel B។ 

 2.1  ការដុំម ើងនិងមោោះមចញ DIMM 

មដើមបីដុំម ើង DIMM ទីាុំង memory slot មៅទមទរ ម ើយអាចទញ មចញមោយដដមលើរជុង
នីមួយៗដន socket ោក់បញ្ឈរ។ DIMM module រតូវ បានោក់គនលឹោះភាជ ប់ជាមួយមដើមសនលឹក 
RAM កនុង DIMM socket។ មៅមលើ សនលឹក DIMM រតូវោក់មអាយរតង់មសមើររចួ សងាត់ចុោះ 
មរកាម មៅកនុង socket។ មរបើរមាម ដដសងាត់មៅកនុង ទីាុំង DIMM ចុោះមរកាមដូចបងាា ញកនុង
របូភាពខាងមរកាមមនោះ។ 
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របូភាព  5.5. មលើ memory module 

សងាត់ចុោះមរកាមមលើ Slot 

សនលឹក DIMM មៅកនុង socket រញុមោយមរបើដដមអាយជាប់គនលឹោះមលើ DIMM រ ូតដល់បិទជិត
មលើទីាុំង បញ្ឈរ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 5.6 ម ើយកត់ ចុំ ុំថា DIMM socket របូវទិា 
physical ដរបរបួល របសិន មបើ DIMM មិន ងាយស្សួលបញ្ៅូ លមៅកនុង socket។ 

របូភាព  6.6. កាល  memory module 

រតូវបានបិទគនលឹោះជាប់ 

2.2 បញ្ា ការដុំម ើង Memory និងការរបតតិបតតិការណ៍ 

ឧបករណ៍មរគឿងមេ ិចរតូនិចកាល មយើងមោោះមចញចូល memory module ចុោះម ើងអាច
ប ត ល មអាយមជើងរបស់វាជាប់ដីធូលី។ របសិន មបើមៅ មពលដដលមយើងចប់មផតើមមបើកកុុំ
ពយូទ័រដុំបូង របស់មយើងមានលឺ សុំមលង beep ជាប់រ ូត ឬមានលឺពីរឬបីដង វាប ត លម
កពី RAM មោោះមចញជូតមអាយរជោះ។ 
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របូភាព  6.7. មរបើរកាោសឬដុោល រ
ជូតមលើ DIMM 

មមមរៀនទី ៦ :Hard Disk កុុំពយូទ័រ 

ការផ្លល ស់បតូរ hard disk មដើម ឬបដនថម hard disk មួយមទៀតកនុងកុុំពយូទ័រ មៅកនុងមមមរៀនមនោះគឺ
មយើង ពនយល់ ពីេវីដដលមោកេនក រតូវការយល់ មដើមបីមរជើស មរ ើសដុំម ើង hard disk និង 
interface របស់វា។ 

1. ការដុំម ើង Hard Disk Drive Interface 

ការដុំម ើង hard disk interface ាមលកខណ:របូវទិានិងាម ូសីុច logical ដដលភាជ ប់ hard 

disk មៅ កុុំពយូទ័រ PC។ កុុំពយូទ័រ PC មួយអាច មរបើបាន មួយឬ ពីរ hard disk interface: 

AT Attachment (ATA) 

ការបញ្ៅូ ល AT Attachment (ATA) ការមរបើរបាស់ ATA សុំរាប់ភាជ ប់ ជាមួយ hard disk 

interface មរបើកនុង PC ាុំងពីឆ្ន ុំ 1990 ដល់ឆ្ន ុំ 2003។ ATA គឺជួនកាលមគមៅថា Parallel 

ATA ឬ PATA គឺមាន ភាព ខុសាន ពី Serial ATA (SATA) interface។ របមភទ ATA គឺមៅ ដត
មរបើ បានមរបើកនុងរបព័នធ system ថមីមួយចុំនួន ដដរ វាមរបើជុំនួសមអាយ SATA។ ATA គឺមគដតង
ដតមៅថា IDE (Integrated Drive Electronics)។ របូភាព 6.1 បងាា ញសតង់ោ ATA interface ពីរ
ដដល សថិតមៅទីាុំងខាងមលើ motherboard។ កត់ចុំ ុំថា interface connector នីមួយៗគឺរតូវ
បានបិទជាប់គនលឹោះ ដដលមានមជើង pin មៅ ជាប់  Slot តូចមួយមលើ motherboar។ បមចៅកវទិា
មរបើ hard drive គឺជា ATA device មរបើរបាស់ជាមួយ Optical drive ជាមួយ tape drive និង 
ឧបករណ៍ របហាក់របដ លដដលភាជ ប់មៅ ATA interface មគមរបើជុំនួស version មនោះគឺ ATA 

protocol ដដល មៅថា ATAPI (ATA Packet Interface)។ មោកេនក អាចភាជ ប់ឧបករណ៍ 
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ATA hard drive និង ATAPI device បានទុំងពីរកនុងមពល ដតមួយ។ 

របូភាព  6.1. សតង់ោរ ATA interface 

 Serial ATA (SATA) 

ការមរបើរបាស់ Serial ATA (SATA) គឺជាបមចៅកវទិាថមីបុំផុតដដលបាន ដកដរបពី ATA។ 
របមភទ SATA បុំមរ ើមានសារ:សុំខាន់មលើ ATA ដដល រមួមានកាប ដ៏តូចបុំផុត cable ម ើយ
និង connector ជាមរចើនដដលមាន bandwidth ខពស់ មទោះបី SATA និង ATA មានរាងរបូវទិា
ខុសាន ក៏ មោយ ក៏កុំរតិចរនតេគាីសនី របហាក់ របដ ល ាន គឺចុំ យ ថាមពល ប៉ោុនាន  
SATA drive អាចភាជ ប់មៅ ATA interface បាន។ ាមធមមា SATA មោយយល់ រពមស្សុោះ
ស្សួលាន ជាមួយ ATA ដដលបញ្ជ ពីកមមវធីិ software ដដលមានន័យថា operating system 

ATA driver មធវើការ បានទុំងពីរ SATA ក៏បានឬ ATA interface និងជាមួយ hard drive។ កនុង
របូភាព 6.2 បងាា ញ SATA interface ដដលមានមលបឿន clock crystal គឺ 32.768 kHz។ កត់
ចុំ ុំថា interface connector នីមួយៗ រតូវ ជាប់គនលឹោះជាមួយ L-shaped ដដលការររកាប 
SATA cable ចប់ មផតើមភាជ ប់។ 

របូភាព  6.2. SATA interface 
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1.1. ATA 

មុន SATA interface និង drive កាល យជាការមរបើរបាស់រមួ ATA ដដល មរបើរបាស់ជាទូមៅមដើមបី
ភាជ ប់ hard drive។ សពវដថៃមនោះមានរាប់រយ ោនកុុំពយូទ័រ PC ដដលមៅដតមានមរបើជាមួយ 
ATA hard drive។ ATA មានលកខណ: ពិមសស បានផតល់មអាយ interface មទលដដលផាត់ផាង់ 
បាន មួយឬពីរ ATA hard drive។ មៅកនុងឆ្ន ុំ 1990 របព័នធទុំងេស់គឺ មរបើ ATA interface 

ដដលអាចផាត់ផាង់បានដត ATA hard drive ឬ ATAPI device។ មានរបមភទ motherboard ជា
មរចើនមៅ ដតផាត់ផាង់ SATA interface មៅមរបើមៅម ើយ។ របសិនមបើរបព័នធ system មាន ពីរ 
ATA interface មួយគឺបានផតល់ជា primary ATA interface និងមួយមផែង មទៀតគឺ secondary 

ATA interface។ ប ត  interface ទុំងពីរគឺកុំណត់ េតតសញ្ដ ណនិងមុខងាររបស់វា ប៉ោុដនត
របព័នធ system ផតល់មអាយមៅ primary interface គឺជាេទិភាពខពស់បុំផុត មគដតង ដតភាជ ប់ 
Hard drive មៅជាមួយ primary interface ជាមួយ secondary interface មរបើសុំរាប់ optical 

drive  ដូចជា CD-ROM ឬ DVD-ROM ដដលមានេទិភាពទបជាង។ 

1.1.1. ការផតល់មអាយ master និង slave 

ATA interface នីមួយៗអាចមានសូនយ មួយ ឬពីរ ATA ឬឧបករណ៍ ATAPI device ដដល
ភាជ ប់មៅ មលើវា។ រគប់ឧបករណ៍ ATA និង ATAPI device ជាេនករតួតពិនិតយ។ ម តុដូមចនោះ
ម ើយ របសិនមបើឧបករណ៍ device មួយគឺរតូវ បានបញ្ៅូ លមៅ interface មួយដដលឧបករណ៍ 

អាចមានលទធភាពរតួតពិនិតយ។ របសិនមបើ ឧបករណ៍ទុំងពីររតូវបាន បញ្ៅូ លមៅ ATA 

interface មួយគឺជា ឧបករណ៍ ដដលរតូវដត មានវា ជាេនករតតួ ពិនិតយ មោយផ្លទ ល់។ កនុង
បមចៅកមទស ATA ឧបករណ៍មួយ ដដលជាេនករតតួពិនិតយគឺ អាចមានលទធភាពដដលមៅថា 
master ម ើយមួយមទៀតេនករតួតពិនិតយរតូវបាន disable គឺមៅថា slave។ កនុងកុុំពយូទ័រ PC 

ជាមួយ ATA interface ពីរ កនុងឧបករណ៍មួយ អាច ដុំម ើងបាន បួនមមធាបាយគឺ: primary 

master, primary slave, secondary master, ឬ secondary slave។ ឧបករណ៍ ATA/ATAPI device 

រតូវបានផតល់ដូចជា master ឬ slave មោយបមងាើត jumper មលើឧបករណ៍ device ដូចបងាា ញ
កនុង របូភាព 6.3។ 

របូភាព  6.3. ការបមងាើត 

master/slave jumper មលើ ATA drive 
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ឧបករណ៍ ATA មានការមរជើសមរ ើស jumper ដូចខាងមរកាមមនោះ: 

Master 

ការភាជ ប់ jumper មួយកនុងទីាុំង master មៅមលើ board controller។ ទុំងឧបករណ៍ ATA និង 
API គឺមាន option ដូចមនោះ។ មរជើសមរ ើសទី ាុំង jumper របសិនមបើមានឧបករណ៍ភាជ ប់ដត
មួយគត់មៅ interface ឬរបសិនមបើវា គឺជាឧបករណ៍ទីមួយកនុងចុំម មឧបករណ៍ពីរមៅ 
interface។ 

Slave 

ការភាជ ប់ jumper មួយកនុងទីាុំង slave មិនអាចមរបើមៅមលើ board controller បាន។ ទុំង
ឧបករណ៍ ATA និង ATAPI អាចបមងាើតជា slave។ មរជើសមរ ើសទីាុំង jumper មនោះរបសិនមបើ
វាគឺជាឧបករណ៍ ទីពីរដដលភាជ ប់មៅ  interface ដដលមានឧបករណ៍ទីមួយគឺជា master device 

បានភាជ ប់។ 

Cable Select 

មានឧបករណ៍ ATA/ATAPI ទីាុំង jumper ទីបីដដលមានម ម្ ោះ Cable Select, CS ឬ CSEL

។ ការភាជ ប់ jumper មួយកនុងទីាុំង CSEL ដដល បមរងៀនឧបករណ៍មដើមបដីុំម ើងមោយខលួនវា
ផ្លទ ល់ដូចជា master ឬ slave ដដលមានមូលោា នមលើទីាុំងវាមលើកាប ATA cable។ របសិន 
មបើ CSEL jumper រតូវបានភាជ ប់ មិនមាន jumper មផែងមទៀតរតូវបាន ភាជ ប់មៅ។ 

Sole/Only 

កាល មុខងារដូចជា master ឧបករណ៍ពីរឬបី ATA/ATAPI របមភទ ចស់រតូវការដឹងថា
មតើវាគឺជា ឧបករណ៍ device មលើ channel ឬរបសិនមបើ ឧបករណ៍ slave device រតូវបានភាជ ប់
មៅជាមួយវា ផង ដដរ។ ដូមចនោះប ត  ឧបករណ៍ជាមរចើនអាចមានទីាុំង jumper បដនថម 
ដដល មានម ម្ ោះថា Sole ឬ Only។ ដូមចនោះ ឧបករណ៍ jumper វាគឺជា master របសិនមបើវាគឺជា
ឧបករណ៍ master មលើ  interface ម ើយ មរ ើស មរ ើស  slave របសិនមបើវាគឺជាឧបករណ៍ slave 

មលើ interface និង sole/only របសិនមបើវាគឺជាឧបករណ៍ដតមួយគត់ ដដលភាជ ប់មៅមលើ 
interface។ 

Slave Present 

គឺជា drive ចស់មាន jumper មួយដដលបានរច ជា Slave Present ឬ SP។ ទុំរង់ jumper មាន
មុខងារ ជា sole/only jumper មោយ កុំណត់ device jumper ដូចជា master ដដលមាន slave 

device មលើផង ដដរ។ ដូមចនោះឧបករណ៍ jumper វាដូចជា master របសិនមបើ វាគឺជាឧបករណ៍ 



មលើ interface ឬ slave របសិនមបើវាគឺជា ឧបករណ៍ ទីពីរដនឧបករណ៍ទីពីរមលើ interface។ 
របសិនមបើវាគឺជា master មលើ channel មួយដដល មាន slave បានដុំម ើង ភាជ ប់ទុំង master 

និង slave present jumper។ 

1.1.2. កាប ATA cable 

កាប ATA មានបី connector និង 40pin: មួយភាជ ប់មៅ ATA interface និង ពីរភាជ ប់មៅ 
ATA/ATAPI drive។ 

Standard 

សតង់ោ ATA មរបើ 40ដខែកាប ribbon cable និង 40pin connector កនុងមៅទីាុំងទុំងេស់។ 
ទុំង 40 conductor ភាជ ប់មៅបី connector។ ឧបករណ៍ connector ទុំងពីរមៅមលើសតង់ោកាប 
ATA មានទីាុំងសថិត មៅចុង កាបដន cable។ drive  មួយអាចភាជ ប់មៅ drive connector 

សតង់ោ ATA ដដលមរបើជាមួយ ATA/ATAPI device ឆលង ាម UltraATA-33 (UDMA Mode 

2)។ របសិនមបើសតង់ោកាប ATA រតូវបាន ភាជ ប់មៅ UltraATA-66 (UDMA Mode 4) 

ឬឧបករណ៍ មលឿន ជាង។ 

Standard/CSEL 

សតង់ោកាប CSEL ATA គឺកុំណត់េតតសញ្ដ ណមៅសតង់ោកាប ATA មលើកដលង pin 28 

មិនរតូវបានភាជ ប់ រវាង drive connector ក ត លម ើយ ចុង drive connector។ សតង់ោកាប 
CSEL ATA ផាត់ផាង់។ 

master/slave ឬ CSEL jumper  មួយសុំរាប់ភាជ ប់មៅប ត  ឧបករណ៍។ ទីាុំង Connector 

មៅមលើ សតង់ោកាប standard/CSEL។ 

UltraDMA (80-wire) 

កាប UltraDMA (UDMA) មរបើ 80ដខែ wire ribbon និង 40pin connector កនុងទីាុំងទុំងបី។ 
ការ បដនថម 40ដខែ wires រតូវបាន បងាា ញដខែដី ground ដដលបានផតល់សតង់ោ 40 ATA pin។ 
កាប UDMA អាច មរបើជាមួយ ឧបករណ៍ ATA/ATAPI។ 

ពណ៌មខៀវ Blue 

ចុង connector មួយគឺមានពណ៌មខៀវ ដដលបងាា ញថាសុំរាប់បញ្ៅូ លមៅ មលើ motherboard 

ATA interface។ 



ពណ៌មចម  Black 

ចុង connector របឈមមុខគឺមានពណ៌មចម  black ម ើយរតូវមរបើ បញ្ៅូ លមៅ master drive 

(Device 0) ឬ drive មទល។ របសិនមបើ CSEL រតូវបានមរបើ connector ពណ៌មចម សុំរាប់ដុំម ើង 
drive ដូចជា master។ របសិនមបើសតង់ោ master/slave jumper រតូវបានមរបើ master drive រតូវ
ដត បញ្ៅូ ល connector ពណ៌មចម  ពីមររោះ ATA-66, ATA-100 និង ATA-133 មិន អាចមរបើ
ជាមួយ drive មទល មដើមបីភាជ ប់ មៅ connector ក ត ល។ 

ពណ៌របផោះ Gray 

Connector ក ត លគឺមានពណ៌របផោះ រតូវបានមរបើមដើមបបីញ្ៅូ លមៅ slave drive (Device 1) 

របសិនមបើមាន។ កាប UltraDMA ទមទរ រតូវការមរបើជាមួយ UltraATA-66 ឬការរបតតិបតតិ
ការ មលឿនជាង របព័នធ system រតូវមានមមធាបាយមួយមដើមបីរាវរកកាបដដលបាន ដុំម ើង។ 
មាន pin 34 កនុង connector ពណ៌មខៀវដដលបញ្ៅូ លមៅ interface។ ពីមររោះ 40ដខែកាប ATA 

មិនមាន ground pin 34 របព័នធ system អាចរាវ រក boot កាល  40ដខែឬ 80ដខែកាបរតូវ
បានដុំម ើង។ ដូច បងាា ញ កនុងរបូភាព 6.4 បងាា ញ 80ដខែកាប UltraDMA (ខាងមលើ)និង 40

ដខែកាបសតង់ោ standard ATA សុំរាប់មរបៀបមធៀបាន ។ 

របូភាព 6.4. កាប UltraDMA 80ដខែ ATA 

និងសតង់ោ 40ដខែ ATA 

1.2  កាប Serial ATA 

កាប Serial ATA (ឬមៅថា SATA ឬ S-ATA) គឺទទួលបានមជាគជ័យ ពីសតង់ោ 

ATA/ATAPI។ កាប SATA គឺជាេ គតសុំរាប់មរបើជាមួយ hard drive interface ដដលមរបើ
បានជាមួយ optical drives, tape drives, និងឧបករណ៍ដដលរបហាក់របដ លាន ។ SATA 

drive និង interface ដដល បានរកមឃើញចប់ាុំងពីឆ្ន ុំ 2001 ប៉ោុដនតមពលម ោះ ការមរបើរបាស់
បានជួបរបទោះនូវ បញ្ា មួយចុំនួន មៅមពលដដល មរបើ របាស់វា។ មៅចុងឆ្ន ុំ 2002 របមភទ 
SATA ដដលមានមៅមលើ motherboard និង drive ដដលអាចមរបើរបាស់បានងាយ ស្សលួ មៅ
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រក់ក ត ល ឆ្ន ុំ 2003 ដដល SATA drive និង motherboard បានកាល យជាមពញនិយមមរបើ
របាស់  មពលថមីៗមនោះមគ បាន ផលិត SATA drive ជុំហានទីពីរមៅឆ្ន ុំ 2005 ងាយស្សួលមរបើ
របាស់ មាន មលបឿនមលឿនបុំផុត។ មគដចក មចញ version របស់ SATA ជាពីរគឺ: 

SATA/150 

SATA/150 (ដដលមគមៅថា SATA150) បានផតល់មអាយមលើក ដុំបូង ដន SATA interface និង
ប ត  ឧបករណ៍។ របមភទ SATA/150 បានរបតតិបតតិការ បញ្ជូ នទិននន័យ 1.5 GB/s ប៉ោុដនតលទធ
ផលដដលទិននន័យ ទទួល បាន រតឹមដត 1.2 GB/s ឬ 150 MB/s។ 

SATA/300 

របមភទ SATA/300 ឬ SATA300 (ដដលមៅថា SATA II) ដដលបាន ផតល់កុំមណើ តមលើកទីពីរ 
SATA interface និងប ត ឧបករណ៍ របតតិបតតិ ការ SATA/300 មលបឿនបាន 3.0 GB/s ម ើយ
លទធផលភាពពិតគឺ បាន ដត 2.4 GB/sឬ 300 MB/s។ ប ត  Motherboard ដដលមរបើ NVIDIA 

nForce4 chipset ផលិតមៅឆ្ន ុំ 2005 ម ើយបានបមញ្ៅញ ឧបករណ៍ SATA/300 មលើក ដុំបូង 
SATA/300 hard drives បានចប់មផតើមមៅរក់ក ត ល ឆ្ន ុំ 2005។ SATA/300 interface និង 
drives មរបើ physical connector ដូចាន  ដូចជាសមាសភាព SATA/150 ដដរ។ 

របូភាព 6.5. កាប SATA 

data (មឆវងដដ)និងកាប UltraDMA data 

2. ការមរជើសមរ ើស Hard Disk Drive 

ការមរជើសមរ ើស Hard Disk គឺជាការចុំបាច់ មតើរតូវមរជើសមរ ើស ទុំ ុំប៉ោុន   មរជើសមរ ើសមា៉ោក
េវីជាពិមសស មរជើសមរ ើសកាប Connector ដដលរតវូមរបើ។ 

មរជើសមរ ើសយក interface រតឹមរតូវ។ 

មរជើសមរ ើស PATA drive របសិនមបើមោកេនកកុំពុងជួសជុល ឬដុំម ើង របព័នធ system ចស់
ដដលមិន អាច មរបើបានជាមួយ SATA interface។ មរជើស មរ ើស SATA drive របសិនមបើមោក
េនកកុំពុងមរបើ របាស់ ឬដុំម ើង របព័នធ system ដដលអាចមរបើជាមួយ SATA interface។ មាន
របមភទ hard drive ជាមរចើន មោកេនក អាចមរជើស មរ ើស PATA ឬ SATA interface ដតងដត
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កុំណត់ េតតសញ្ដ ណមលខ ម៉ោូដដល។ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 6.6។ 

របូភាព 6.6. របមភទ Seagate hard 

drives មរបើបានជាមួយ PATA និង SATA interface 

3. ការដុំម ើង Hard Disk Drive 

វធីិទូមៅសុំរាប់ការដុំម ើង hard drive គឺមានលកខណ:ដូចាន មទោះបីជា របមភទ  ក៏មោយ 
ដដលមាន ជុំហានជាមរចើនបងាា ញការ ដុំម ើង របមភទ drive ដដលមោកេនកកុំពុងដុំម ើង 
PATA ឬ SATA និង លកខណ: ពិមសស របស់វា។ មូលោា នជុំហានទមទមដើមបដីុំម ើង hard 

drive គឺ: 

1. ដុំម ើង drive ដូចជាឧបករណ៍ master ឬ slave device (PATA) 

2. ោក់ drive មលើរបេប់ថតសុំរាប់ោក់ Hard Disk កនុង Case។ 

3. ភាជ ប់កាបទិននន័យ data cable មៅ drive រចួម ើយ PATA ឬ SATA interface។ 

4. ភាជ ប់កាបថាមពល power cable មៅ drive។ 

5. Restart របព័នធ system និងរត់ដុំមណើ រការ BIOS Setup ម ើងវញិ កត់ចុំ ុំថា កា
ដុំម ើងដដល ATA និង SATA port គឺជាមៅកនុង and ការេធិបាយពី ឧបករណ៍ ដដល
រតូវបានភាជ ប់មៅវា។ មរបើកមមវធីិមដើមបី វនិិចឆ័យមរាគសញ្ដ  ដូចជាកមមវធីិ Everest Home 

Edition មដើមបីកុំណត់ ការដុំម ើង drive និង interface របស់មោកេនក។ 

របសិនមបើមោកេនកដុំម ើង PATA ឬ SATA interface card ឬ RAID adapter ដុំម ើង card រចួ
ម ើយភាជ ប់កាបមៅមលើវា។ របសិនមបើ card នឹងរតវូដកមចញ ឬ PATA ឬ SATA interface 

ខូច មរបើ CMOS Setup មដើមបី disable ប ត  interface ទុំងម ោះ។ 
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របូភាព  6.7. មោោះមចញថាស 

internal drive 

មយើងអាចមោោះមចញរបេប់ថាស drive មចញមរៅមដើមបមីមើលទីាុំង ដដលរតូវមូលភាជ ប់វសី 
មអាយ មាន សុវតថិភាពជាប់រងឹមាុំ មៅមលើរបេប់ ថាស drive អាចមូលភាជ ប់វសីបួនដដល
បញ្ៅូ លមៅមលើថាសម ោះ។ ដូចបងាា ញ កនុងរបូភាព 6.8 ។ 

របូភាព  6.8. មូលភាជ ប់វសី hard drive 

កនុងរបេប់ថាស drive 

ជុំហានប ទ ប់មកមទៀតមយើងរតូវភាជ ប់កាប SATA មៅមលើ Hard Disk ដដលមយើង មទើបដត
ដុំម ើងរចួរាល់ ដូច បងាា ញ កនុងរបូភាព ខាង មរកាមមនោះ: 
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របូភាព  6.9. ភាជ ប់កាបទិននន័យមៅ hard 

drive 

មរកាយមកមទៀតមោកេនកភាជ ប់ចុងកាលកាប SATA មលើ motherboard ដដល មានពីរ Slot 

មួយ ក៏បានដដរ ការភាជ ប់រញុ វាមអាយចូកកនុងគនលឹោះស ុប។ 

របូភាព 6.10. ភាជ ប់កាបទិននន័យ មៅ
មលើ motherboard interface 

ភាជ ប់កាបថាមពល power cable មៅ drive ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 7.11។ បញ្ៅូ លកាល 
Connector មអាយចូលជាប់គនលឹោះដតមតង។ 
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របូភាព  6.11. ភាជ ប់កាបថាមពល 

power មៅមលើ drive 

4. លទធភាពការបញ្ជួ នាម DMA Mode (PATA) 

មោយពឹងដផអកមលើ DMA ដន hard disk និងផាត់ផាង់ interface របស់ មោកេនកលទធភាពការប
ញ្ជួ ន DMA អាចឬមិនអាចបមងាើនទុំរង់ disk ប៉ោុដនត DMA គឺអាចមានលទធភាពអាចជួយកនុង 
មពលម តុការណ៍ អារកក់   មួយដដលមកើត មានម ើង។ របសិនមបើកុុំពយូទ័រដុំមណើ រការ 
75% CPU ដដលមរបើការបញ្ជួ នមោយ PIO transfer កុុំពយូទ័រដូចាន ដដល មរបើការ បញ្ជួ ន DMA 

transfer អាចផាត់ផាង់ disk performance បានលអរបមសើរបដនថមពីមលើ 1.5% CPU។ មដើមបីមរបើ 
ការបញ្ជួ ន DMA transfer មលើ hard drive, BIOS និង chipset រតូវដតកុំណត់ មអាយ 

ចាស់ោស់ផាត់ផាង់ DMA ឬយ៉ោង ម ើយ operating system រតូវ ដតមាន DMA driver 

ដដលបាន ដុំម ើង និង បញ្ៅូ លម ើយអាចមាន លទធភាព។ All រគប់ version ថមីរបស់ 
Windows បានផាត់ផាង់ការបញ្ជួ ន ាម DMA transfer ប៉ោុដនត DMA គឺមរបើមោយ default បងាា ញ
ដូចខាងមរកាមមនោះ: 

 ដុំម ើង Windows មោយសវ័យរបវតតិ ម ើយដុំម ើង ទុំ ុំ DMA-capable driver រចួ
ម ើយមធវើដតស BIOS, interface និង hard drive សុំរាប់ DMA។ របសិនមបើ មធវើដត
សបរាជ័យ DMA រតូវបាន disable។ របសិនមបើ ទទួល បានមជាគជ័យទុំងបី DMA 

មដើរមោយសវ័យ របវតតិ មលឿន ឆ្ប់រ ័សបុំផុតមៅ drive និង interface។ 

 ការដុំម ើងកនុងរបព័នធ system មលើ Windows XP មោយសវ័យរបវតតិ អាចមានលទធភាព
មរបើ DMA ដតមួយ គត់។ របសិនមបើ DMA រត ប់មៅ ជា disable មោកេនកនឹងមធវើវា
មអាយមៅជា enable ម ើងវញិ។ 

កាល មោកេនកដុំម ើង hard drive ទីពីររចួម ើយ restart របព័នធ system ម ើងវញិម ើយ
ដឆកមមើលភាល មៗ DMA status របស់ drive និង លទធភាព DMA របសិនមបើមិនអាច enable 

បាន មយើងអាច មធវើដូច ជុំហាន ខាងមរកាមមនោះ: 
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1. ចុចសាត ុំមលើ My Computer រចួម ើយមរជើសមរ ើស Properties មដើមបបីងាា ញរបេប់ 
System Properties។ 

2. ចុចមលើ Hardware ចូលកនុងប ូតុង Device Manager មដើមបីបងាា ញ Device Manager។ 

3. ពរងីកមមើលកនុងទីាុំ IDE ATA/ATAPI controllers មៅមលើសតង់ោ របព័នធដដលមាន
ពីរគឺ ATA controllers បាន Enable កនុងចុំម មបី េធិបាយ ដុំបូងគឺជា ATA 

controller និងពីរមផែងមទៀតគឺជា Primary IDE Channel និង Secondary IDE Channel។ 

4. ចុចសាត ុំមលើ channel មៅកនុងឧបករណ៍ device ដដលមោកេនករតូវការ enable DMA 

រតូវបានភាជ ប់ រចួម ើយមរជើសមរ ើស Properties ម ើយចុច មលើ Advanced Settings 

មដើមបីបងាា ញរបេប់ខាងមរកាម: 

របូភាព  6.13. Windows 8 បងាា ញ 

hard drive មរបើ UDMA-5  

របេប់បងាា ញមនោះ របមភទ Device Type និង Current Transfer Mode សុំរាប់ Device 0 (master) 

និង Device 1 (slave) ដដលបានមរជើស មរ ើស មលើ ATA channel។ 

មមមរៀនទី ៧  :ដុំម ើង Optical Drive 

ការមោោះដូរ optical drive របស់មោកេនកមធវើបានមលឿនបុំផុត ម ើយ ងាយស្សួល ការដុំម ើង
េស់ តដមល មថាក របសិនមបើមោកេនកមរបើ optical drive របស់មោកេនកពីរឬបីឆ្ន ុំចស់ខូច
ពិបាកអាន CD មមើល មិនមឃើញឬ មិនអាចអាន បាន មោកេនកចង់មោោះដូរម៉ោូដដល មសរថីមីគឺ 
អាច មធវើដតកនុងរយ:មពលប៉ោុ ម ន ទីដត ប៉ោុម ណ ោះអាចសុំមរច បាន លទធផល។ ការដុំម ើង 
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optical drive របស់មោកេនក អាចទទួលបាន លកខណ: ពិមសសរមួ មានដូចខាង មរកាម 
មនោះ: 

 អាចមមើលវមីដេូ DVD-Video មលើកុុំពយូទ័រ PC របស់េនក បាន។ 

 បមងាើតចុំលង audio CD  ឬរកាទុក Hard disk កុុំពយូទ័រ។ 

 បមងាើត audio CD ដដលមាន mix មោកេនកមរជើស មរ ើសពី របភព មដើម។ 

 Back up សុំបុរត email របស់មោកេនក និងប ត  ឯកសារ document ជាមរចើន មាន
ទុំងរបូភាព និង ទិននន័យ មផែងៗ ដដលផទុកកនុង optical disk បញ្ៅូ លកនុង មា៉ោ សីុន កុុំពយូ
ទ័ររបស់មោកេនកបាន។ 

 បមងាើត backup ចុំលងចូល DVD-Video disc។ 

 បមងាើត DVD-Video ឬ Video CD disc ពីកនុងវមីដេូ files មោកេនករក មឃើញមលើ 
Internet។ 

 បមងាើត video CD ឬ DVD ពីរពឹតតិការណ៍ដដល មោក េនកបានថត។ 

 1. របមភទ Optical Drive 

មានរបមភទ optical drive ជាមរចើនដដលមរបើរបាស់ អាចមរបើបាន ជាមួយ CD ដដលជារបមភទ
ផទុកបាន 700 MB ដនទិននន័យ។ របមភទ optical drive មផែងមទៀតអាចមរបើបានជាមួយ DVD 

ដដលជា របមភទអាចផទុកបាន 4,700 MB មៅ 8,500 MB ដនទិននន័យ។ CD-ROM drive និង 
DVD-ROM drive គឺអាចអានបានដតមួយគត់ read-only។ CD writer និង DVD writer (អាច
ថតចុំលងជាេនក  Burner និង recorder) អាចសរមសរកត់រាមលើ optical disc បានលអរបមសើ
រ។ 

CD-ROM drive 

ការដុំម ើង CD-ROM drive ផតល់មអាយមូលោា នដដល មានមុខងារ មរចើន CD-ROM drive 

រាន់ដតសុំរាប់ អានដតប៉ោុម ណ ោះ CD-DA (audio) disc និង CD-ROM (data) disc ម ើយនិង 
CD-R/CD-RW សុំរាចុំលង disc។ 

DVD-ROM drive 

DVD-ROM drive មានតដមលដថលជាង CD-ROM drive របដ លជា $20 ឬខពស់ជាង DVD-ROM 

drive អាចអាន CD-DA, CD-ROM និង CD-R/RW disc បានផងដដរ។ 

CD-RW drive 



CD-RW drive ដដលមគមៅថា CD writer ឬ CD burner ឬមៅថា CD recorder លក់កនុង តដមល 
របដ ល $25 ឬមរចើនជាង។ CD writer សុំរាប់អាន format ដូចាន ដូចជា CD-ROM drives 

CD-DA, CD-ROM និង CD-R/RW អាចសរមសរកត់រាទិននន័យ CD-R និង CD-RW (អាចចុំ
លងបានមតងមទៀត)។ 

 2. ការដុំម ើង Optical Drive 

ការដុំម ើង External optical drive ខាងមរៅគឺជាការងាយស្សលួ មោយភាជ ប់វាមៅ USB ឬ 
FireWire port រចួម ើយភាជ ប់ថាមពល power។ optical drive ខាងកនុងគឺមានរបដវង 5.25″ 

ម ើយតរមូវ ការដុំម ើង ាមលកខណ: របូវទិា។ មមមរៀនខាងមរកាមមនោះ បងាា ញ ជុំហាន
ដុំម ើង ATAPI (IDE) optical drive។ របមភទ Serial ATA (SATA) optical drive ទមទរមូល
ោា នជុំហាន ការដុំម ើងដូច ជា សតង់ោ ATA/ATAPI optical drive មលើកដលងដត SATA 

drive មិន ទម ទរ បមងាើត Master/Slave jumper។ មយើងមិនដណ ុំមរបើរបាស់ SATA optical 

drive របសិនមបើសុំមរចចិតតមរបើ SATA optical drive រតូវបមងាើត មអាយចាស់ោស់ drive មាន
មៅមលើ motherboard របស់ មោកេនកម ើយ ឬមៅ ម ើយ driver អាចរបតតិបតតិការណ៍
ជាមួយ operating system របស់ មោកេនកឬយ៉ោង  របសិនមបើនឹងមរបើ drive ដូចជា boot 

device។ 

2.1. ការមរជើសមរ ើសដុំម ើង interface 

ការសុំមរចចិតតដុំម ើងដុំបូង ថាមតើដុំម ើង drive មោយរមបៀប  មលើ Primary ឬ Secondary 

ATA interface ម ើយមតើដុំម ើង drive ជា master ឬ slave device។ របសិនមបើមោកេនក កុំពុង
ដុំម ើងដដល មាន drive រចួមស្សច ឬផ្លល ស់បតូរ drive ដដលខូច។ មដើមបីដុំម ើង drive ថមីមធវើាម
ការដណ ុំដូចខាង មរកាមមនោះ: 

ការដណ ុំ ដុំម ើង drive របស់មោកេនក: 

 របសិនមបើរបព័នធ system មរបើ SATA hard drive ឬ drives ម ើយ មិនមានឧបករណ៍ 
ATAPI device មផែង មទៀត ដុំម ើងជាមួយ optical drive ការដុំម ើង optical drive គឺជា
ឧបករណ៍ master device មលើ secondary ATA channel ចកមចញពី primary ATA 

channel មិនមរបើរបាស់វា។ 

 របសិនមបើរបព័នធ system មានមួយគឺជា PATA hard drive ដដលនឹង មរបើ primary 

master និងមិន មាន ឧបករណ៍ ATAPI device មផែង មទៀត optical drive មោកេនក
កុំពុងដុំម ើង optical drive ជា secondary master។ 



 របសិនមបើរបព័នធមានពីរ PATA hard drive វានឹងដុំម ើងជា primary master និង 
secondary master។ ដុំម ើង optical drive ជា secondary slave។ 

 របសិនមបើរបព័នធមានមួយគឺជា PATA hard drive ដដលដុំម ើងជា primary master 

ម ើយពីរ ATAPI optical drive ឧទ រណ៍ DVD-ROM drive និង DVD writer។ 

 របសិនមបើរបព័នធ system មានពីរ PATA hard drive ដដលដុំម ើងជា primary និង 
secondary master ម ើយពីរ ATAPI optical drive ដុំម ើង read-only drive គឺជា 
primary slave និង optical writer គឺជា secondary slave។ 

 របសិនមបើរបព័នធ system មានមួយឬពីរ PATA hard drive មួយជា ATAPI optical 

drive និងឧបករណ៍មផែងមទៀតគឺ ATAPI device ដូចជា tape drive មមើលការដណ ុំ
ដូចខាងមរកាមមនោះ: 

 របសិនមបើអាចមានលទធភាព ដុំម ើងឧបករណ៍ ATAPI មលើ ប ត  channel។ 

 របសិនមបើរបព័នធ system មានពីរ PATA hard drive ដុំម ើង ATAPI drive ទុំងពីរជា 
slave device។ 

 របសិនមបើមោកេនករតូវការដុំម ើងមួយជា ATAPI drive ជា secondary master មរជើស
មរ ើស ATAPI drive សុំរាប់ channel។ 

 របសិនមបើមោកេនករតូវដុំម ើងពីរ ATAPI drive មលើ secondary channel បមងាើត 
ឧបករណ៍ ថមីមទៀតជា master ម ើយឧបករណ៍ចស់ជា slave។ 

  2.2. ការដុំម ើង optical drive 

ការដុំម ើង optical drive មោកេនករាន់ដតចុំ យមពលរបដ ល 10  ទីឬតិចជាអាចរចួ
មស្សច របសិន មបើមោកេនកធាល ប់ បានមធវើការ ជាមួយកុុំពយូទ័រ PC រាន់ដតចុំ យមពល
របដ ល របាុំ ទីដត ប៉ោុម ណ ោះ។ មដើមបីដុំម ើង optical drive មធវើដូចជុំហានខាងមរកាមមនោះ: 

1. ផ្លត ច់មចញកាប external cable ពីកុុំពយូទ័រ PC ម ើយ មោោះ វាមចញពី កដនលងមធវើការ។ 

2. មោោះមចញ panel ខាងមលើនិងខាងមរកាយកនុង case របស់ មោកេនក។ 

3. របសិនមបើមោកេនកកុំពុងមោោះមចញ optical drive ដដល មានរចួរតូវ ផ្លត ច់មចញកាប
ទិននន័យនិង កាប ថាមពល power ពីវារចួម ើយមោោះមចញ drive ពីកនុងរបេប់។ 

4. របសិនមបើមោកេនកកុំពុងដុំម ើង optical drive ទីពីរមោោះមចញ optical drive មានរចួ
មស្សចខាង មរៅពី ទីាុំង របេប់ រចួម ើយមោក េនកបញ្ៅូ ល drive ថមីចូល។ មោក
េនកអាចកាច់មចញ បនទោះ មោក :RF មៅខាងមុខ case ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 7.1។ 



របូភាព  7.1. មោោះមចញបនទោះ RF មុន
មពលដុំម ើង drive 

របូភាព  7.2. ចប់កុំណល់ទញ
សងខាងមលើ optical drive 

5. មផទៀងផ្លទ ត់មមើលថាមតើ drive រតូវបានដុំម ើងជា Master, Slave ឬ Cable Select។ ការដុំម ើង 
jumper សថិតមៅខាងមុខដន drive ដូចបងាា ញកនុង របូភាព 7.3។ មានរបមភទ drive ជាមរចើន
រតូវបាន ដុំម ើងមោយ default ដូចជា ឧបករណ៍ Master។ ការផ្លល ស់បតូរទីាុំង jumper 

របសិនមបើចុំបាច់ដុំម ើង drive ជា Slave ឬ Cable Select។ 

របូភាព  7.4. ការដុំម ើងកាប
ទិននន័យ ATA មៅមលើ optical drive 
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6     ប ត  ATA interface ជាមរចើនរតវូបានសថិតមៅជិតខាងសាត ុំដដ motherboard។ ទីាុំង
ដដល motherboard ATA interface connector មោកេនកចង់មរបើរបាស់ (ាមធមមាមរបើ 
Secondary ATA interface)។ ទីាុំង pin 1 មៅមលើ interface ជួរ ATA cable ដដល មានពណ៌
រក ម មលើ pin 1 មៅមលើ interface រចួម ើយចុចមលើ connector មៅកនុងដូចបងាា ញកនុងរបូ
ភាព 7.5។ 

របូភាព  7.5.  ការភាជ ប់កាប optical 

drive មៅ motherboard 

7    ជុំហានចុងមរកាយ មរជើសមរ ើសកាបថាមពល power ពីកនុង power supply និង Molex 

connector មៅមលើ drive power connector ដូច បងាា ញរបូភាព 7.6។ 

របូភាព  7.6.  ភាជ ប់ថាមពល 

power មៅ optical drive 

2.3  ការផាត់ផាង់ DMA 
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របមភទ ATAPI optical drive ចស់របតតិបតតិការកនុងកមមវធីិ I/O (PIO) បមងាើតជា Direct 

Memory Access (DMA) ដដលមគមៅថា Bus Mastering mode។ របមភទ ATAPI optical drive 

មធវើការកនុង PIO 

mode រ ូតដល់ 50% មៅ 80% CPU។ មដើមបីដឆកមមើល DMA មលើក មមវធីិ Windows XP 

system និង ាមជុំហានដូចខាងមរកាមមនោះ: 

1. ចុចសាត ុំដដមលើ My Computer à Properties មដើមបី បងាា ញ របេប់ System Properties។ 

2. ចុចមលើ Hardware រចូម ើយចូលកនុងប ូតុង Device Manager មដើមបី បងាា ញ Device 

Manager។ 

3. ចូលកនុងទីាុំង IDE ATA/ATAPI Controllers រចួ ម ើយ ចុចមលើសញ្ដ   +icon មដើមបី
ពរងីកមមើល។ 

ចុចពីរដងមលើ channel មៅ optical drive របស់មោកេនកគឺជា Secondary IDE Channel មដើមបី 
បងាា ញ របេប់ Properties សុំរាប់ជា channel។ រចួម ើយចុចមលើ Advanced Settings មដើមបី 
បងាា ញ របេប់ របេប់មានពីរមមមរៀន មួយជា Device 0 (Master) ម ើយសុំរាប់មួយ មទៀតគឺជា 
Device 1 (Slave)។ បញ្ជ ី optical drive នឹងបងាា ញ Current Transfer Mode ដូចជា DMA ឬ 
Ultra DMA។ ម ើយមោក េនកអាច បញ្ៅ ប់របេប់។ ឧទ រណ៍ របូភាព 7.7 បងាា ញថា 
DVD-ROM drive បានដុំម ើង ជាឧបករណ៍ master device មលើ secondary ATA channel 

កុំពុងមរបើ Ultra DMA Mode 2 ដដលមលឿនជាង DMA mode។ 
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មមមរៀនទី ៨  : External និងឧបករណ៍ Removable Storage 

ការបដនថមឧបករណ៍ external ឬ removable storage គឺជាការងារ ងាយបុំផុត ម ើយេស់តដមល
មថាក មពលដដលដុំម ើងជាមួយកុំពយូទ័រ PC របស់ មោកេនក របមភទឧបករណ៍មនោះមិនរតូវ
ការដុំម ើង ម ើយក៏មិន រតូវ ការដុំម ើង device driver ឬកមមវធីិ software មផែងមទៀត។ 

1. Hard Drive ខាងមរៅ 

hard drive ខាងមរៅគឺជាឧបករណ៍ peripheral ខាងមរៅដដលមាន សតង់ោ standard desktop 

ឬ notebook hard drive ដដលផទុកកនុង portable ដដលផាត់ផាង់មួយឬមរចើនរបមភទដន interface 

connector មដើមបី ភាជ ប់ មៅ hard drive ខាងមរៅមៅ desktop ឬកុុំពយូទ័រ notebook ។ មាន hard 

drive ខាងមរៅជា មរចើន រមួមានកមមវធីិ backup software ដដលមានលកខណ: ពិមសសសុំរាប់ 
back up ទិននន័យ ពីកនុង hard drive ខាងកនុង។ប ត  hard drive អាចមរបើ មានបីរបមភទ 
interface: 

USB 2.0 

USB 2.0 គឺជារបមភទដដលមរបើរមួ interface ដដលផាត់ផាង់ hard drives ខាងមរៅ។ USB 2.0 

ផាត់ផាង់ មានមលបឿន 60 MB/s bandwidth ប៉ោុដនត របមភទមនោះបានបនថយមលបឿនមៅសល់
របដ ល 25 MB/s មៅ 30 MB/s។ ពីមររោះសតង់ោ hard drive អាចមរបើ 50 MB/s ឬ bandwidth

។ េតតរបមយជន៏ដន USB 2.0 គឺអាចមរបើ port របស់ USB 2.0 ជាមួយ hard drive ខាងមរៅរតូវ
បានភាជ ប់ notebook ឬរបព័នធ desktop system។ 

 FireWire 

FireWire (IEEE-1394a ឬ IEEE-1394b) គឺមានមុខងាររបហាក់ របដ ល USB 2.0 ប៉ោុដនតវាមាន 
មលបឿនមលឿនជាង។ មានរបមភទ FireWire hard drives ខាងមរៅជាមរចើនមរបើជាមួយ IEEE-

1394a S400 ដដលផាត់ផាង់ bandwidth របដ ល 400 Mb/s ឬ 50 MB/s។ ម ើយមានរបមភទ
មួយមទៀត IEEE-1394b hard drive ខាងមរៅ ផាត់ផាង់មលបឿនទិននន័យមលឿនបុំផុត S800 វាអាច
មរបើបានដតជាមួយ របព័នធ System របស់ notebook ឬ desktop មាន ផាត់ផាង់ S400 FireWire 

interface port។ 

External SATA 

របមភទ External SATA (eSATA) យ៉ោងមហាច ស់ក៏មាន interface ដដលបានផាត់ផាង់
មោយ hard drive ខាងមរៅ។ eSATA ផាត់ផាង់បាន មលបឿន 150 MB/s ឬ 300 MB/s bandwidth 

ដដលមរបើ ជាមួយ eSATA protocol របមភទ eSATA external hard drive មាន ទុំរង់ដូច drive 

ដដល មរបើខាងកនុងដដរ។ 



របូភាព  8.1.  របមភទ Seagate 500 GB ដដលជា 
hard drive ខាងមរៅ 

របមភទ hard drive ខាងមរៅគឺមានទុំ ុំតូចជាងមសៀវមៅមៅមទៀត ម ើយមានកុំរាស់
របដ លមួយេីង  វាមរបើ 4200 RPM 2.5″ សុំរាប់ hard drive របស់ notebook ដដល drive ទុំង
មនោះមានទុំ ុំ 40 GB មៅ 120 GB។ 

របូភាព  8.2. របមភទ Seagate 120 GB portable 

external hard drive 

របមភទ hard drive ខាងមរៅោក់មហាម ៉ោ 

របមភទ hard drive ខាងមរៅោក់មៅម ៉ោគឺសុំរាប់មោោះ ស្សាយកនុង មពល មានបញ្ា មៅ
មពលដដល មដើរ ឆ្ៃ យ ោក់វាយកាមខលួន។ វាមរបើ 3600 RPM 1″ hard drive ដដលម៉ោូដដល
ទុំងមនោះមានទុំ ុំ 5 GB ឬតិចជាង មគមរបើវាដូចជា USB flash drive ដដលបានេធិបាយ កនុង 
មមមរៀនមនោះ វាមានទុំ ុំតូច ដតមាន មលបឿនមលឿន មាន តដមលមថាកអាច កាន់ដដបាន។ ដូច
បងាា ញកនុងរបូភាព 9.2 បងាា ញដតទុំ ុំ 5 GB របមភទ Seagate ជា hard drive ខាងមរៅអាចទុក
កនុង មហាម ៉ោបាន។ របមភទ ម៉ោូដដលមនោះមានទុំ ុំរបដ ល 1.8″ ដដលមានទុំ ុំខពស់ បុំផុត 
ដតមបើ មរបៀបជាមួយ USB flash drive វាមានទុំ ុំធុំជាងម ើយមានមលបឿន មលឿនមរចើនដង
ជាង។ 
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របូភាព  8.3.  របមភទ Seagate ទុំ ុំ 5 GB 

ោក់កនុងមហាម ៉ោបាន 

2. របមភទ Removable Hard Drive មានរបេប់ 

        របមភទ Hard Disk មនោះមគនិយមមរបើជាមួយ មា៉ោ សីុន Server ធុំៗ ដដល ផាត់ផាង់រត់ដុំមណើ រ
ការ RAID មៅ មលើវា របមភទកុុំពយូទ័រធមមា ក៏ អាចមរបើរបាស់ជា មួយរបេប់ Hard disk មនោះ
បានដដរ។ ថាមពលមរបើ ភាជ ប់ ជាមួយ ATA ឬ SATA interface។ 

របូភាព  8.4.  របេប់ោក់ Hard disk 

របមភទ Express DE-100 

3. របមភទ USB Flash Memory 

របមភទ USB flash memory សពវដថៃមនោះ USB 2.0 flash drive មាន ទុំ ុំចប់ពី 128 MB មៅ
ដល់ 16 GB។ ម ើយរបមភទ USB 1.1 drive ដដលមាន មលើកដុំបូងមានទុំ ុំពី 16 MB មៅ 
128 MB ដត ប៉ោុម ណ ោះ។អាចោក់ ាមមៅ ម ៉ោាមខលួន របស់មោកេនកបាន មៅមលើទីផារ
មាន លក់ មរចើន របមភទ USB Flash។ 
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របូភាព  8.5. របមភទ USB flash 

drive 

4. របមភទ Tape Drive 

          របមភទ tape drive ដដលមគនិយមមរបើមានាុំងពីរមុនមក រ ូត មក ដល់  មពល
បចៅុបបននមនោះ មគមិននិយម មរបើរបាស់មទ មោយ មូល ម តុ មកពីពិបាក រក Drive របស់
ម ើយមិនអាចរកាទុក វាមអាយ បានយូរ។ វាមាន ម៉ោូដដល Travan 40 model ផទុកបានរ ូត
ដល់មៅ 20 GB និងមានរបមភទខលោះមទៀតអាចផទុកបាន 40 GB សុំរាប់ បុំដណន ទិននន័យ។ 
របមភទ tape drive មរបើ ATA ឬ USB 2.0 interface ដដល អាច ភាជ ប់មៅ internal model មោយ
ងាយបុំផុត ដុំម ើងដូចជា optical drive ម ើយវាមានតដមលរបដ ល  $30 មៅ $40 ដូចបងាា ញ 
របូភាព 8.6 និងរបូភាព 8.7 បងាា ញពីរបមភទ Certance Travan 40 tape drive សុំរាប់ដុំម ើង
ខាងកនុង និងម៉ោូដដលដុំម ើងខាងមរៅ។ 

របូភាព  8.6. របមភទ Certance 

Travan 40 tape drive ខាងកនុង 
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របូភាព  8.7.  របមភទ Certance Travan 40 tape drive ខាង
មរៅ 

មមមរៀនទី ៩  :កាតវមីដេូ Video Adapter 

របមភទ video adapter ដដលមគមៅថាកាតរកា វិច សុំរាប់បញ្ជូ ន ទិននន័យ វមីដេូ video data 

ដដល ផាត់ផាង់មោយ processor មានមៅ មលើកាត ម ោះ ម ើយវាភាជ ប់មៅមេរកង់ monitor សុំ
រាប់បងាា ញ។ មានរបមភទ motherboard ជាមរចើនដដលផាត់ផាង់ video adapter មានមៅមលើវា។ 
មៅមលើ motherboard មានផទុក video slot ដដល េនុញ្ដ តមអាយមោកេនកដុំម ើង កាត video 

adapter។ មានម តុផល ដនការដុំម ើងកាតវមីដេូរមួមាន: 

 មអាយដឹងពីកាតវមីដេូ video card ខូចបរាជ័យ។ 

 មោកេនករតូវបានដុំម ើង display ទុំ ុំធុំនិងទមទរ resolution ខពស់ បុំផុតគឺខពស់
ជាង adapter ដដលផាត់ផាង់ចស់។ 

 មោកេនករតូវការ digital video (DVI) connector មៅ LCD display។ 

 មោកេនកអាចថតកមមវធីិទូរទសែន៍ឬរបភពមដើមវមីដេូមៅ hard drive។ 

 មោកេនកចង់មមើល DVD-Video disc ឬរបភពមដើម video។ 

 មោកេនកអាចមរបើ video adapter មដើមបីដលង game។ 

រកុម  ុន Microsoft បានបមងាើតសតង់ោរកា វិច DirectX (DX) សុំរាប់ មលងជាមួយ gamer។ 
មាន របមភទ video card ចស់បុំផុត ដដលបាន ផលិត ផាត់ផាង់គឺ DX7។ សពវដថៃមនោះមគបាន
មរបើវមីដេូ video adapter ដដលផាត់ផាង់ DX9.0a, DX9.0b, DX9.0c ឬ DX9.0L។ ដដល DX10 
មគមៅថារកា ិវច Windows Graphics Foundation និង DX11 និងមរបើជាមួយ Windows Vista 

ថមីបុំផុត។ 

1. ការបងាា ញ Video Adapter Interface 

រគប់ video adapter ទុំងេស់ដដលមាន interface ពីរ: 
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 Interface មួយរវាងកុំពយូទ័រ PC និង video adapter។ 

 យ៉ោងមហាច ស់ក៏មាន interface មួយរវាង video adapter ម ើយ បងាា ញ display(s)

។ 

របមភទ video adapter មួយចុំនួនផាត់ផាង់ផទុក interface ពីរឬមរចើន កុុំពយូទ័រ display (របមភទ 
analog និង digital) បងាា ញ TV-Video RF ខាងកនុង TV-Video RF ខាងមរៅ S-Video (Y/C) 

កនុង និង S-Video (Y/C) មរៅឬមានមផែងៗមទៀត។ 

1.1. បងាា ញ  PC adapter interface 

ការពិចរ កនុងការដុំម ើងវមីដេូគឺជារបមភទដនកុុំពយូទ័រ PC មៅ video adapter interface 

ដដលបាន ផាត់ផាង់ មោយ motherboard របស់ មោក េនក។ វានឹងផតល់មអាយមួយឬមរចើន 
interface ដូចខាងមរកាម: 

PCI Express 

PCI Express (PCIe) គឺមរបើជាមួយសតង់ោ video interface។ របូភាពខាងមរកាមមនោះបងាា ញពី 
កាត វមីដេូដដលផាត់ផាង់ជាប់មលើ motherboard  អាចមរបើរកា ិវច 3D ដដលមានផាត់ផាង់ DX9 

មានមៅមលើវា។ 

របូភាព  9.1. របមភទវមីដេូ
កាត ផាត់ផាង់ជាមួយ DX9 

AGP 3.0 (8X/4X) 

AGP 3.0 (មានន័យថា Accelerated Graphics Port ឬ Advanced Graphics Port) ដដលមៅថា 
AGP 8X/4X ដុំម ើងបានភាល មមៅ មលើសតង់ោ PCIe និង AGP 3.0 មានមៅមលើ motherboard 

ម ើយ និងកាត វមីដេូ video card។ មានរបមភទ AGP 3.0 video adapter ផាត់ផាង់ជាមួយ DX9 
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ប៉ោុដនតវាគឺជា ម៉ោូដដលចស់ ដដលអាចផាត់ផាង់បានដត ជាមួយ DX8 ឬ DX7។ ដូចបងាា ញកនុង 
របូភាព 9.2 បងាា ញពីសតង់ោ AGP 3.0 video expansion slot មានពណ៌ មាន តទីាុំងរវាង PCI 

slot ពណ៌សនិងដដករតជាក់របស់ chipset មៅខាងមលើ ដនរបូភាព។ 

របូភាព  9.2. ការបងាា ញ AGP 3.0 

video expansion slot 

AGP 2.0 (4X/2X) 

AGP 2.0 ដដលមៅថា AGP 4X/2X ឬ AGP 1.5V មានផាត់ផាង់មលើ AGP 2.0 motherboard រាប់
ោន មរគឿនម ើយ AGP 2.0 video adapter បានផាត់ ផាង់ DX8 ឬ DX7 ម ើយមរបើជាមួយ 
chipset មសរ ីចស់បុំផុត មិនអាចរត់ដុំមណើ រ ការជាមួយ 3D graphic បានលអ របមសើរម ើយ។ 

AGP 1.0 (1X) 

AGP 1.0 ដដលមៅថា 3.3V មរបើមៅមលើ motherboard ជាមរចើន។ របមភទមនោះចស់ដដលមគ ពុុំ
សូវ និយម មរបើរបាស់វាម ើយ។ របសិនមបើ មោក េនក មាន AGP 1.0 motherboard វាមិន
អាចផាត់ផាង់ជាមួយ របមភទ ថមីដដលមានទុំ ុំ ធុំផាត់ផាង់មរបើបានជាមួយ 3D រកា វិច។ 

1.2  សមាសភាព AGP 
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AGP card និង slot អាចរត់ដុំមណើ រការមលើ 8X, 4X, 2X ឬ 1X មានមលបឿន 266 MB/s។ រគប់ 
AGP card ទុំងេស់មាន slot មៅខាង មរកាយ ឧទ រណ៍ 8X AGP card អាចរត់ដុំមណើ រការ
មលើ 4X, 2X និង 1X។ របមភទ AGP card មានតុងសយុង 3.3V, 1.5V ឬ 0.8V។ មលបឿន និង 
តុងសយុងមានទុំ ក់ ទុំនងដូចខាងមរកាមមនោះ: 

 ឧបករណ៍ AGP 8X មរបើជាមួយ 0.8V។ 

 ឧបករណ៍ AGP 4X មរបើជាមួយតុងសយុង 1.5V or 0.8V។ 

 AGP 2X ឬ 1X ដដលមរបើតុងសយុង 3.3V or 1.5V។ 

សមាសភាព Motherboard AGP 

របមភទ Motherboard  មលបឿន តុងសយុង 

AGP 3.3V (AGP 1.0) 2X, 1X 3.3V 

AGP 1.5V (AGP 2.0) 4X, 2X, 1X 1.5V 

Universal AGP 4X, 2X, 1X 3.3V, 1.5V 

AGP 3.0 8X, 4X 0.8V 

Universal 1.5V AGP 3.0 8X, 4X, 2X, 1X 1.5V, 0.8V 

Universal AGP 3.0 8X, 4X, 2X, 1X 3.3V, 1.5V, 0.8V 

ារាងកាតវមីដេូ Video Adapter AGP 

Video adapter  មលបឿន Key slot(s) តុងសយុង 

AGP 3.3V (AGP 1.0) 2X, 1X 3.3V 3.3V 

AGP 1.5V (AGP 2.0) 4X, 2X, 1X 1.5V 1.5V 

Universal AGP 4X, 2X, 1X 3.3V, 1.5V 3.3V, 1.5V 

Universal AGP 

មាន AGP slot និង card ផាត់ផាង់សតង់ោ 1.0, AGP 2.0 ឬ AGP សមងខបដូចខាងមរកាមមនោះ: 

 Universal 1.5V AGP 3.0 (U1.5VAGP3.0) slot និង card ផាត់ផាង់ 1X, 2X, 4X ឬ 8X 

របតតិបតតិ ការណ៍តង់សយុង 1.5V ឬ 0.8V ដដលមរបើ universal connector។ 

 Universal AGP 3.0 (UAGP3.0) slot និងកាត card ផាត់ផាង់ 1X, 2X, 4X ឬ 8X របតតិបតតិ
ការណ៍ តុងសយុង 3.3V, 1.5V ឬ 0.8V ដដលមរបើ universal connector។ ការដុំម ើង 
Universal AGP 3.0 card មៅមលើ AGP slot ដដលមាន មៅមលើ motherboard។ 



របូភាព  9.4.  កាតរកា
 វិច Universal AGP card  

2. ការបងាា ញ display interface 

        វមីដេូ adapter មដើមបបីងាា ញ display មលើមេរកង់របស់កុុំពយូទ័រ រគប់ វមីដេូ adapter ទុំង
េស់រមួមាន យ៉ោងមហាច ស់ primary video output និងផទុក secondary video output មួយ
មទៀត។ ដដល output ទុំងមនោះមាន ពីររបមភទដូចខាងមរកាមមនោះ: 

DB-15 Analog 

ជារបមភទវមីដេូ adapter ដដលផាត់ផាង់របហាក់របដ ល DB-15 analog video connector ាម 
ធមមា មគមៅថា VGA connector។ មរបើបាន ជាមួយ CRT monitor និងរបមភទ digital 

display រតូវបាន ភាជ ប់មៅ VGA connector។ 

DVI Digital 

មានរបមភទវមីដេូ adapter ជាមរចើនផាត់ផាង់ DVI (Digital Visual Interface) connector។ ម ើយ 
DVI មានបីរបមភទ connector គឺ: 

DVI-Analog 
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DVI-Analog (DVI-A) connector ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 9.5 ផាត់ផាង់ analog display មៅជា 
digital (DVI-D) display cable ភាជ ប់ជាមួយ 

របូភាព  9.5. 

របមភទ DVI-A analog connector 

DVI-Digital 

DVI-Digital (DVI-D) connector បងាា ញកនុងរបូភាព 9.6 ផាត់បាន ដតជាមួយ digital display 

មួយគត់។ 

របូភាព  9.6. របមភទ DVI-D digital-

only connector 

DVI-Integrated 

របមភទ DVI-Integrated (DVI-I) បងាា ញកនុងរបូភាព 9.7។ របមភទ DVI-D digital-only 

connector ផាត់ផាង់ពី analog និង digital display និងអាចមរបើបានជាមួយកាប DVI-A ឬ DVI-

D។ 
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របូភាព  9.7. របមភទ DVI-I hybrid analog/digital 

connector 

ការភាជ ប់ DB-15 analog display មៅ DVI-A or DVI-I interface តរមូវការ adapter ដូចបងាា ញ
កនុងរបូភាព 9.8។ 

របូភាព  9.8.  ឧបករណ៍សុំរាប់ភាជ ប់ពី DB-15 មៅ DVI-A/I adapter 

3. ការដុំម ើង Video Card 

មដើមបីដុំម ើង video card មោកេនកមធវើាមការដណ ុំដូចខាងមរកាម មនោះ: 

1. ផ្លត ច់ display និងកាបខាងមរៅមផែងមទៀតមចញ ពី របព័នធ system។ មោោះមចញពី case 

2. របសិនមបើមោកេនកកុំពុងមោោះមចញ video card ដដល មាន រចួមស្សច រតូវមោោះមចញវ ី
សសុវតថិភាពមលើ video card មចញពី case។ ប ទ ប់មករញុ video card ថមីមលើ 
motherboard video slot រចួ ម ើយ មូលវសី ភាជ ប់ មលើវា។ 
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របូភាព  9.10.  បញ្ៅូ ល video card រចួ
ម ើយរញុសងាត់ចុោះមរកាម 

1. ប ទ ប់មកមយើងចប់មផតើមមូលមចៅ វសី video adapter មអាយជាប់ជា មួយធុង Case 

ការររកុុំមអាយ វារលុងនិងមានសុវតថិភាព។ 

របូភាព  9.11. មូលវសីសុវតថិភាព
មលើ video card 

 ជុំហានប ទ ប់មកមទៀតមោកមបើកកុុំពយូទ័រ មមើលពីសកមមភាពដុំមណើ រ ការ របស់ វមីដេូកាត
ដដលបានដុំមលើងរចួមក ពិនិតយមមើលមលើ Windows មៅមលើចុចមលើ à Properties រតង់កដនលង
 មួយមលើ Destop រចួម ើយចូលà Settings មមើលមលើគុណភាពដនពណ៌ Color Qualty 

មោយមរជើសមរ ើសយក Highest 32bit ជាទុំ ុំ ដដល ធុំជាងមគមាន Pixel ចាស់បុំផុត។ ប ទ
មបើមកមទៀតមោក េនកចូលដុំម ើងមលើមរបកង់របស់ មោយចូលកនុង Advancedà Monitor 

ប ទ ប់ មកមរជើសមរ ើសមលើ Screen fresh rate ាមធមមា មគដតងដត មរជើសមរ ើសយក 75 Hertz

។ 
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របូភាព  9.12. មរបើ
កនុងទុំព័រ Display Properties Settings មដើមបីដុំម ើង hardware សុំរាប់ video adapter និង 
monitor 

 

 

មមមរៀនទី ១០  :មេរកង់កុុំពយូទ័រ  

បមចៅកវទិាមេរកង់កុុំពយូទ័រមានពីររបមភទគឺរបមភទ CRT (Cathode Ray Tube) ដដលផលិ
តម ើង ពី េុំពូល ដុតបុំភលឺកាុំរសមីកាតូត មនោះគឺ បមចៅកវទិា ចស់ ដដលមគរកមឃើញាុំងពីរយូរ
យមកម ើយ ដតវាមាន តដមលមថាក ដដលមានលក់ ដចកចយមលើទីផារ។ របមភទទីពីរគឺ 
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LCD (Liquid Crystal Diode) ដដលជា របមភទមេរកង់ ដដល ផលិតពីកញ្ៅ ក់ រកីសាត ល់ សីុេស់
ថាមពលតិចជាងរបមភទ CRT មរចើនដង សពវដថៃមនោះ មគមពញនិយម មរបើ របមភទ មេរកង់ 
LCD បុំផុតពីមររោះវា មានផ្ល សុខភាពមិនស្សវាុំងដភនកម ើយមគបាន ផលិតម ើងមាន 
ស្សទប់ ការររ កាុំ រសមីពនលឺដដលប ត លមអាយជោះឥទធិពលដល់ដភនករបស់មោកេនកកុំពុង
មរបើរបាស់។ 

1. CRT Display 

របមភទ CRT display មរបើដូចជាបមចៅកមទស picture tube ដដលមាន ពណ៌ដូចទូរទសែន៍បាន
បមងាើត ម ើងកនលោះសតែវតតន៍កនលងមកម ើយ។  មពល ឥ ូវមនោះមគបានបមងាើតមេរកង់កុុំពយូ
ទ័រ CRT ដដលមាន ពណ៌ភលឺចាស់ មរចើនពណ៌ ដូចជារបមភទ Samsung 997DF 19″ បងាា ញរបូ

ភាព 10.1. 

របូភាព  10.1. មេរកង់ Samsung 997DF 19″ 

CRT  

2. មេរកង់ LCD 

មេរកង់ LCD ដដលជាបមចៅកវទិាទុំមនើបថមី បានរកមឃើញកនុងរយោះមពល ប៉ោុ ម នឆ្ន ុំកនលងមក
មនោះ វាមានពនលឺ ភលឺពណ៌ចាស់ម ើយមរបើ េស់ថាមពល តិចបុំផុត កាលពីមុនមគមរចើនមរបើវា
សុំរាប់មធវើជា មេរកង់កុុំពយូទ័រកាន់ដដ laptop ដតបចៅុបបនន មនោះមគបានផលិត មធវើជាមេរកង់កុុំពយូទ័
រមលើតុ និងមេរកង់របស់ទូរទសែន៍ដដល មានទុំ ុំធុំនិង មានតដមលដថលជាង មេរកង់ CRT។ 

ខាងមរកាមមនោះជារបមភទម៉ោូដដល ViewSonic VP191 19″ ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 10.2 របូភាព 
image មានគុណ ភាពខពស់ ចាស់។  មពលេ គតខាងមុខមនោះមគនឹង មរបើរបមភទ មេរកង់
របមភទ មនោះមរចើន មូលម តុមកពីវាជួយកាត់បនថយថាមពលេគាីសនីម ើយងាយស្សួល មរបើ
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របាស់មទៀតផង។ 

 

មមមរៀនទី១១  :កាតសុំមលង Audio 

េស់រយ:មពលរបាុំឆ្ន ុំម ើយដដលរកុម  ុន IBM បានផលិតកុុំពយូទ័ររពម ទុំងមានកាតសុំ
មលង ដដល លឺពិមរាោះ។ សុំមលង Audio ពិមរាោះគឺ អាស្ស័យមោយ កាតសុំមលង sound card 

ទុំមនើប សពវដថៃមនោះរកុម  ុន ជាមរចើនបានស ការណ៍ ជាមួយរកុម  ុន Microsoft បាន
បមងាើត ទទួល សាា ល់កាតសុំមលងមោយផ្លទ ល់ដត មតងជាមួយ Windows របមភទ ថមីៗមនោះមគ
មិនបាច់ដុំម ើង Driver ដថមមទៀត ម ើយ។ កាត Audio មាន ពីរ របមភទ គឺរបមភទមានជាប់
មស្សចមលើ motherboard របមភទមនោះ មិន សូវពិមរាោះសាត ប់ ដូចរបមភទទីពីរ ដដលមៅោច់ពី 
motherboard មោក េនកអាចទិញដុំម ើងបដនថមមទៀត វាអាចផាត់ផាង់បានរកា វិច 3D មាន 
សុំមលងពិមរាោះ។ ផលិតផលដដលមានគុណភាពលអ ម ើយមាន តដមលដថល ជាងមគ ម ោះមាន
ម ម្ ោះថា Creative។ 

1. Audio Adapter 

របមភទ audio មានលកខណ:ពិមសសកនុងកាតសុំមលង sound card គឺ មាន ដូចជា Creative 

Labs, M-AUDIO និង Voyetra/Turtle Beach មាន លក់មលើទីផារសពវដថៃមនោះ។ 
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របូភាព  11.1. របមភទ M-

AUDIO Revolution  

របូភាព 11.2 បងាា ញ audio connector មៅមលើ M-AUDIO Revolution 7.1 ដដលជារបមភទ 
premium sound card។ ពីខាង មឆវងដដមៅសាត ុំដដគឺជា coax S/PDIF jack, Microphone-in និង 
Line-in ដដលមានបួន Line-out រនធ សុំរាប់ភាជ ប់ មៅ speaker ដដលបានផាត់ផាង់ card មនោះ។ 

របូភាព  11.2. របមភទ M-

AUDIO Revolution 7.1 audio connector 

1.1  ការដុំម ើង Audio Adapter Card មលើ Windows 

មដើមបីដុំម ើង audio adapter មលើ Windows មោកេនកមធវើាមជុំហាន ដូចខាងមរកាមមនោះ: 

1. មុនដុំបូងមោកេនកដុំម ើង adapter ថមី មោយមោោះ មចញ remove audio adapter និង driver 

ដដលមានរចួមស្សច។ រចួម ើយដុំម ើង sound card មួយថមីរចួម ើយ restart របព័នធ system 

ម ើងវញិ។ 

2. កមមវធីិ Windows នឹងមរៀបចុំ audio adapter ថមីរតវូ បានបងាា ញមលើ Add New Hardware 

Wizard។ មទោះបីជាកមមវធីិ Windows រមួមាន driver សុំរាប់ audio adapter មោកេនកដតងដត
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មរបើវាបានលអ របមសើរ មដើមបីមធវើដូមចន ោះ មរជើសមរ ើសមលើសញ្ដ ប ូតុង Search for… option រចួ
ម ើយចុចមលើ Next។ 

របូភាព  11.3. សុំមលង Sound និង
របេប់ឧបករណ៍ Audio Device Properties 

3. កាល  Windows បងាា ញរបេប់ប ទ ប់ ទីាុំង លកខណ: ពិមសសដន ប ត  drivers ឬវា
ស្សាវរជាវរក Dive មោយខលួនឯង រចួម ើយចុចមលើ Next មដើមបី បនត។ 

4. Windows នឹងកុំណត់លកខណ: driver ម ើយបញ្ៅូ លវា។ កាល  ដុំមណើ រការបញ្ៅ ប់ 

reboot របព័នធ system ម ើងវញិ។ មពល audio adapter បានដុំម ើងដុំមណើ រការមោយ
សវ័យរបវតតិ។ វាដតងដត autorun ភាល មៗប ទ ប់ពីរបព័នធ system restart ម ើងវញិ ប ទ ប់មក
បងាា ញផតល់ ព័ត៌មានចុំបាច់ បញ្ៅ ប់ ការដុំម ើង។ 

5. ចុចសាត ុំដដមលើ My Computerមរជើសមរ ើស àProperties ចុចមលើ à Hardware រចួម ើយចុចមលើ
ប ូតុង Device Manager។ ពរងីកមមើល “Sound, video and game controllers” មផទៀងផ្លទ ត់មមើល 
sound card រតូវបានដុំម ើងលកខណ:របស់វាម ើយឬមៅ ម ើយាម នរបឆ្ុំង conflict ដដរឬ
មទ។ 

6. ពីកនុង Control Panel ចុចពីរដងមលើ Multimedia មដើមបីបងាា ញទុំព័រ Volume ដនរបេប់ 
Sounds and Audio Devices Properties ដូច បងាា ញកនុងរបូភាព 11.3។ បមងាើត volume 

ឧបករណ៍ខពស់បុំផុត ម ើយ បមងាើត Speaker settings section មដើមបីដុំម ើងបនតការបមងាើត setup 

audio។ 

7. ចុចមលើ Audio មដើមបីបងាា ញទុំព័រ Audio ដនរបេប់ Sounds and Audio Devices Properties។ 
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របសិនមបើមោកេនកមានឧបករណ៍ មរចើន audio device ជាងមួយកនុងរបព័នធ system របស់
មោកេនក មរជើស មរ ើសមលើ list កនុង Playback និង Recording មដើមបីមរជើសមរ ើស ដុំម ើង មួយ
ដនឧបករណ៍ audio device ដូចជាមរបើ default ។ រចួចុច មលើប ូតុង Advanced Properties កនុង 
Playback និង Recording។ 

8. ចុចសាត ុំដដមលើ My Computer រចួម ើយមរជើសមរ ើស Properties មដើមប ីបងាា ញរបេប់ System 

Properties រចួម ើយចុចមលើ Hardware និង មលើប ូតុង Device Manager មដើមបីបងាា ញ Device 

Manager។ ពរងីក មមើលមលើ DVD/CD-ROM drive រចួម ើយចុចពីរដងមលើ optical drive 

នីមួយៗ មដើមបីបងាា ញរបេប់ Properties dialog សុំរាប់ optical drive ដូចបងាា ញកនុងរបូភាព 
11.4។ មៅមលើ ទុំព័រ Properties មផទៀងផ្លទ ត់មមើល “Enable digital CD audio for this CD-ROM 

device” មរជើស មរ ើស សញ្ដ  checkbox។ 

1.2  មោោះស្សាយបញ្ា  Audio 

សុំមលង audio ជួបបញ្ា មួយចុំនួន ដួចជាបញ្ា ដុំម ើងខុសភាល ត់ ឬ កុំ ុសការភាជ ប់ដខែកាប 
ដុំម ើង driver មិនរតឹមរតូវ ឬរបឆ្ុំង ជាមួយ របភពមដើម បញ្ា  Audio មកើតមាន ម ើងកាល
 មោកេនកបានបមងាើត រចួម ើយដតមិនផ្លល ស់ បតូររបព័នធ system ដដលប ត លមកពីមូល
ម តុ ដខែកាប ឬកុំ ុស operator error (ដូមចនោះឧបបតតិម តុមធវើមអាយ volume control ចុោះ
មខាយ)។ បញ្ា  Audio ដដលមកើតមានម ើង កាល   មោក េនក ដុំម ើង audio adapter ថមី 
(ឬ កាល មោកេនក បដនថម ឬដុំម ើងម ើងវញិ សមាសភាពរបព័នធ system មផែង មទៀត) 
ាមធមមាដតងដតប ត លមកពី conflict របភពមដើមឬបញ្ា  driver។ 

មដើមបមីោោះស្សាយបញ្ា  audio មធវើដូចជុំហានខាងមរកាមមនោះ: 

1. បិទ Shut down ម ើយ restart របព័នធ system កុុំពយូទ័រម ើងវញិ មនោះគឺជាដុំម ោះ
ស្សាយមួយ។ 

2. មមើលមផទៀងផ្លទ ត់កាប cable ទុំងេស់ម ើងវញិរតវូបានភាជ ប់ម ើយឬមៅ ដដល speaker 

មានថាមពល power ម ើយរតូវ បាន បិទ មបើកកុងាក់ ឬមៅ រតួតពិនិតយមមើល 

volume control បានបមងាើតរចួម ើយ ឬេត់ ឬមួយមោកេនក បានបិទ សុំមលង muted 

audio កនុង Windows។ 

3. របសិនមបើបញ្ា មកើតម ើងជាមួយកមមវធីិ មួយ មយើងអាចចូលមមើល កនុងវបិសាយ 
web site របស់រកុម   ុន Microsoft រកុម  ុន software និងរកុម  ុន េនក បមងាើត audio 

adapter។ របសិនមបើាម ន មកើតម ើង មយើងបនតជាមួយជុំហានប ទ ប់មទៀត។ 



4. មផទៀងផ្លទ ត់មមើលមលើ audio adapter រតូវបាន មរជើស មរ ើសដូចជា ឧបករណ៍ default 

playback។ របសិន មបើមោក េនកមាន audio adapter មរចើនបានដុំម ើង មយើងមមើល
មលើឧបករណ៍ default playback គឺជា audio adapter មដើមបីចូល speaker រតូវបានភាជ ប់។ 

5. របសិនមបើ audio adapter របស់មោក េនករមួការ មធវើ ដតស រត់ដុំមណើ រ ការមលើសមាស
ភាពទុំងេស់ដន audio adapter កុំពុងរបតតិបតតិការណ៍ 

6. របសិនមបើមោកេនកបានបមងាើត speaker ឬកាប audio cable ដដល បមញ្ៅញមៅ 

speaker។ របសិនមបើ មោក េនក បមងាើត headphone ភាជ ប់ មោយផ្លទ ល់មៅ Line-out 

មៅមលើ audio adapter។ 

របសិនមបើបញ្ា កុំពុងមកើតមានម ើងមលើរបព័នធ system ថមីឬប ត លមក ពីបដនថមឬមោោះដូរ 
audio adapter មោកេនកមធវើដូចខាងមរកាមមនោះ: 

1. មផទៀងផ្លទ ត់មមើលថាមតើត speaker រតូវបានភាជ ប់ ចូល កនុង រនធរតឹមរតវូម ើយ ឬមៅ។ 
ភាជ ប់ speaker ចូលខុសរនធ jack ប ត លមអាយ sound មាន បញ្ា ។ 

2. ដឆកមមើលបញ្ា ដនវបិសាយ Microsoft និងវបិសាយ រកុម  ុនដដលបាន ផលិត 

motherboard និង audio adapter។ មានរបមភទ audio adapter មួយចុំនួន មាន បញ្ា
ជាមួយ motherboard ដូចជា chipset មិនអាច ដុំម ើងមលើ motherboard ម ើយនិងមាន 
របមភទ audio adapter ដដលមានបញ្ា  កាល  មរបើជាមួយ AGP video card គឺវា
របឆ្ុំងាន ។ 

3. មោោះមចញ driver រចួម ើយ restart របព័នធ system ម ើងវញិរចួ ម ើយដុំម ើង driver 

ម ើងវញិ។ 

  

1. មោោះមចញ driver រចួម ើយបិទ shut down របព័នធ system កុុំពយូទ័រ ពិនិតយមមើលមលើ 
audio adapter មៅកនុង PCI slot។ កាល របព័នធ system restart ម ើងវញិ ដុំម ើង 
driver ម ើងវញិ។ 

 


